ELGARYD
DSCN0663-0665
Vadstena 070731
Elgaryd
1769 den 3 nov
Början saknas, ej filmad
hustrus Christina Fornanders råd, tillstyrkande och fulla samtycke, hafver af fri
vilja och berådt mod sålt och till köp uplåtit, som vi ock härmed uplåta och försälja
till dannemannen ärlige och välbeskedlige Matthes Andersson och hans kära maka,
sedesamma hustru Catharina Jonasdotter uti Fagerhult, vår ägande fjärding uti
Krono Skatte hemmanet och Gästgivaregården Älgaryd, belägen uti Malmbäcks
socken, Västra härad och Jönköpings län, för en betingad summa stor Tolv
hundrade Femtio Daler Silvermynt, och som oss den sista penningen med den
första är uti gångbart mynt riktigt betald och till fullo nöje erlagd, alltså afhände vi
oss, våra barn och arfvingar berörde fjärding uti Älgaryd med alla dess
tillhörigheter, och tillägna densamma bemälte Matthes Andersson och hans hustru
Catharina Jonasdotter, samt deras barn och arfvingar, så födda som ofödda, med
alla dess ägor, uti hus, jord, åker och äng, hagar, torp och torpställen, samt skog
och mark, fiske och fiskevatten, qvarn och qvarnställen, jämte alla andra tillydande
lägenheter evad namn de vara kunna, i våto och torro, närby och fjärran, intet
undantagande som där till ligger och lyder, av ålder legat hafver eller hädanefter
med lag och rätt tillvinnas kan, att nyttja, bruka och besitta såsom deras välfångna
egendom till everderliga tider, och emottager köparen denna fjärding uti det bruk
och tillstånd, som han nu befinnes nästa midfasto, eller den 14 mars 1770, varande
honom tillåtit att med denna fjärding lagfara till sin säkerhet, om och när honom
behaga.
Till yttermera visso hafva vi detta med egna händer underskrifvit och sigill
bekräftat, samt förmådt och ombudit underskrifvne goda män, så som vittnen detta
.ä.te och besanna och stadfästa
Som skedde uti Solberga den 30 oktober år 1769
Gudmund Nylander, Christina Fornander
Som ombudne vittnen underskriva
Magnus Hagelberg i Björnhult, Anders Jansson i Röshult
Och blev i anledning av föregående salubrev, nu på anhållan 1/4 i Krono Skatte
hemmanet Älgaryd emot köpesumman 1250 Daler Smt upbuden för Matthes
Andersson och hans hustru Catharina Jonasdotter, samt deras barn och arfvingar,
1sta gången

DSCN0676-0677
Vadstena 070731
§55
Elgaryd
1771 den 8 okt
Sedan Olof Nilsson uti Älgaryd genom nu företedt utdrag af Intecknings
protocollet under den 26 maj 1761 erhållit inteckning uti Jonas Svensson i
Enebacken ägande Åtting där städes, till säkerhet för ett af Borgernärens nu ….
sade Nils Månsson i Älgaryd till bemälte Jonas Svensson för ….. penningalån af
300 Daler Smt med ränta så väl Olof Nilsson, den jämlikt ett nu ingivit betyg skall
flera gånger påmint Jonas Svensson om berörde skulds betalande, anhåller om
upbud å den intecknade hemmansdelen. Och som Häradsrätten finner skäligt

denna ansökning bifalla; Ty allt i förmågo af I Cap. Jordabalken bliver nu En
Åtting uti Krono Skatte hemmanet Enebacken härigenom som pant upbuden för
Olof Nilsson i Älgaryd emot lånesedlar 300 Daler Smt, med ränta, nu 1sta gången.

DSCN3595-3597
Vadstena 101228
§5
Elgaryds gästgifvaregård
1782 den 6 febr
Ett så lydande salubrev inlämnades till Härads Rätten
För allom dem som detta vårt öppna köp och salubrev förekommandes varder, gör
jag Petrus Fornander, Anders Fornander och Olof Fornander veterligit, det vi af fri
vilja och moget betänkande, genom auction låtit försälja vår ärvda fjärdendel efter
helt mantal räknat uti Älgaryd Gästgivaregård, belägen uti Jönköpings län, Västra
härad och Malmbäcks socken, till dannemannen välförståndige Israel Nilsson uti
Måhlen, såsom högstbjudande, för en summa stor Tre tusende Daler Silvermynt
eller Fem hundrade Rd Specie, vilka penningar 500 Rd, vi den sista penningen
med den första till fullo bekommit, och härigenom vederbörligen qvitterade varda.
Afhänder för den skull oss, våra hustrur, barn och efterkommande ovannämnde En
fjärding Älgaryd, och den samma tillägna förenämnde köpare Israel Nilsson uti
Måhlen, dess hustru Sara Johansdotter, deras barn och arvingar, efter arvingar,
med hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställen, qvarn och
qvarnställen, fiskevatten, intet undantagande av allt vad som därtill lyder, och
hädanefter med lag och dom tillvinnas kan. Dessutom förbinder vi oss efter Lag
full hemul stånda. Hemmanet skall köparen tillträda laga fardagen, den 14 mars
1783, sådant det då befinnes; och lämnas köparen tillstånd å bemälte fjärding vid
Välloflige domstolen uti orten, söka Laga upbud och fasta.
Till yttermera visso varder detta på genom auction beslutat, uti goda och
trovärvärdiga mäns när och övervaro och med våra namns underskrifter bekräftat
Älgaryd den 18 december 1781
Petrus Fornander, Anders Fornander, Olof Fornander, säljare
Som auctionsman S. Lundvall
Till vittne: Sven Pehrsson i Röö, Hans Abrahamsson i Gölstorp, Kyrkovärdar vid
Malmbäck
Anhållandes köparne i anledning av förestående Köpebrev, om upbud å förberörde
inköpte fjärding, vilket Häradsrätten jämlikt I och IV Cap. Jordabalken vid på
förefunnen beskaffenhet finner skäligt bifalla; Och blifver alltså härigenom
ofvannämnde En fjärding uti Skatte Krono Gästgivare hemmanet Älgaryd 1 helt,
för Israel Nilsson och dess hustru Sara Johansdotter, samt deras barn och
arfvingar, upbuden emot Köpesumman 500 Rd Specie, nu 1sta gången

PICT0152
Vadstena 041228
§53
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1782 den 13 maj
Blev till följe av 4 cap. Jordabalken, 1/4 Skatte Krono Gästgiveriet, Älgaryd för
Israel Nilsson, dess hustru och arvingar, emot köpesumman 500 Riksdaler Specie
nu upbudet 2.a gången.

DSCN3607
Vadstena 101228
§53
1/4 mtl kronoskatte gästgifveri Elgaryd
1782 den 13 maj
Blev till följe av Cap. Jordabalken, 1/4 Skatte Krono Gästgiveri Älgaryd, för Israel
Nilsson, dess hustru och arfvingar, emot köpe summan 500 Rd Specie, nu upbudet
2dra gången

PICT0292
Vadstena 041228
§42
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1789 den 12 febr
Blev för Petter Söderström, dess hustru och arvingar, 1/8 del after helt räknat, uti
Krono Skatte Gästgiveriet Älgaryd, såsom dels arv och dels emot 238 Riksdaler 26
skilling inlöst, upbud nu 2.a gången.

DSCN3874
Vadstena 101228
§42
1/8 mtl kronoskatte gästgifveri Elgaryd
1789 den 12 febr
Blev för Peter Söderström, dess hustru och arfvingar 1/8 efter helt räknadt i Krono
Skatte Gästgiveriet Älgaryd, såsom dels ärvt och dels emot 238 Rd 26 Sk 8 rst
inlöst, upbuden nu 2dra gången

PICT0295
Vadstena 041228
§51
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1789 den 20 maj
1/8 efter helt räknat uti Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, för Petter
Söderström, dess hustru samt deras arvingar, såsom dels ärvd och dels emot 238
Riksdaler 26 skilling 8 runstycken inlöst, upbuden nu 3.e gången.

DSCN9098
Vadstena 100409
§51
1/8 mtl kronoskatte gästgivaregård Elgaryd
1789 den 20 maj
1/8 efter helt räknadt uti Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, för Peter
Söderström, dess hustru samt deras arvingar, såsom dels ärvd och dels emot 238
Rd 26 Sk 8 rst inlöst, upbuden nu 3dje gången

DSCN3880-3881
Vadstena 101228
§51
1/8 mtl kronoskatte gästgifveri Elgaryd
1789 den 20 maj
1/8 efter helt räknadt uti Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, för Peter
Söderström, dess hustru samt deras arvingar, såsom dels ärvd och dels emot 238
Rd 26 Sk 8 rst inlöst, upbuden nu 3dje gången
DSCN 3881 handlar om Fagerberg

DSCN3931-3933
Vadstena 101228
§80
1/4 mtl kronoskatte gästgifvaregård Elgaryd
1791 den 16 maj
Till Härads Rätten ingavs följande Avhandling
Undertecknade göra härmedelst vitterligit, att sedan vi av ålderdom etc nått
följande svagheter, sett oss utur stånd satte längre något hemmans bruk ombestyra;
Så hava vi av fri vilja och moget betänkande, samt med våra övriga kära barns
samråd och tillstyrkan för godt funnit, här igenom uppdraga och försälja vår nu
ägande 1/4 ding efter helt räknadt uti Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd i
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken belägit, nämligen till vår son
Johannes Matthesson 1/8 de del, samt dottern Catharina Matthesdotter och dess
tilltänkta man Peter Svensson ifrån Röd andra 1/8 delen, för en betingad redan
betalt och härigenom vederbörligen qvitterad köpesumma Fem hundrade Sexton
Rd 32 Sk Banco Specie
För den skull avhänder oss och våra övriga arvingar berörde 1/4 ding uti Älgaryd
Gästgivaregård med alla dess tillhörigheter, och den samma tillägna ovannämnde
vår son Johannes Matthesson och dotter Catharina Matthesdotter samt hennes
tilltänkta man Peter Svensson och deras arvingar, med hus, jord, samt alla andra
rättigheter och förmoner, intet undantagande av vad namn det vara må som härtill
med rätta ligga bör, nu finnes eller framdeles Lagligen tillvinnas kan, Dock
förbehåller oss på det kraftigaste, att i vår återstående livstid, vid den härigenom
försålda hemmansdel, av köparna bliva tillhanda hållen, de försörjnings villkor
som för oss äro betingade och i särskild skrift utsatte. Kommandes köparne,
nämligen sonen Johannes 1/8 ting, dottern Catharina och hennes tilltänkta man
Peter Svensson En Åtting, att få tillträda vårfru dagen nästa år 1792 i det stånd
som hemmanet då befinns. Och i övrigt förbinder vi oss Laga hemul stånda, vilket
allt bekräftas med våra nämns undersättande uti nedanskrivne vittnes närvaro
Som skedde uti älgaryd den 14 mars 1791
Matthes Andersson, Catharina Jonasdotter i Älgaryd, säljare
Anders Matthesson, Matthes Matthesson, Lars Pehrsson
Såsom vittne underskriva:
Olof Ahlander, Elias Johansson i Älgaryd och Håkan Malmberg
Att Älgaryd 1 helt mantal är Skatte, det intygar
N Moberg
I anledning varav, uppå skedd anhållan samt med stöd av 4 Cap. Jordabalken,
Häradsrätten fann skäligt att upbjuda för köparne Johannes Matthesson 1/8 ting
samt Catharina matthesdotter och hennes tillkommande man Peter Svensson samt
deras arvingar 1/8 ting, eller tillsammans 1/4 uti Krono Skatte Gästgiveri
hemmanet Älgaryd, emot köpesumman 516 Rd 32 Sk Specie, nu 1sta gången

DSCN3959-3960
Vadstena 101228
§94
1/4 mtl kronoskatte gästgifvaregård Elgaryd
1791 den 27 okt
En fjärding i Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, upböds 1/2ten därav
eller 1/8 för Johannes Matthesson samt arvingar, och andra 1/2ten för Catharina
Matthesdotter, dess tilltänkta man Peter Svensson och deras arvingar, emot
köpesumman 516 rd 32 Sk Banco Specie, och villkor, nu 2dra gången

PICT0337-0338
Vadstena 041228
§94
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1791 den 31 okt
En fjärding i Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, upböds 1/2, därav 1/8
för Johannes Mattisson samt arvingar, och andra 1/2-ten för Catharina
Mattisdotter, dess tilltänkta man Petter Svensson och deras arvingar, emot
köpesumman 516 Riksdaler 32 skilling Specie, och villkor, nu 2.a gången.

PICT0345
Vadstena 041228
§5
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1792 den 3 febr
Upböds 1/4 del uti Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, 1/2-ten varav eller
1/8 del för Johannes Mattisson och dess arvingar, och andra hälften för Catharina
Mattisdotter, och dess tilltänkta man Petter Svensson och deras arvingar emot
köpesumman 516 Riksdaler 32 skilling Specie, nu 3.e gången.

DSCN3969
Vadstena 101228
§5
1/4 mtl kronoskatte gästgifvaregård Elgaryd
1792 den 3 febr
Upböds 1/4 del uti Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, 1/2-ten varav eller
1/8 del för Johannes Mattisson och dess arvingar, och andra hälften för Catharina
Mattisdotter, och dess tilltänkta man Petter Svensson och deras arvingar emot
köpesumman 516 Riksdaler 32 skilling Specie, nu 3.e gången.

DSCN0407-0412
Vadstena 070731
§109
10/11 mtl Kronoskatte Elgaryd gästgifvaregård
1796 den 12 nov
Jag Peter Larsson göra härmedelst vetterligit, det jag af fri vilja och moget
betänkande, samt min kära hustrus samråd, upplåtit och försåldt hennes arfvelott,
1/11 dels uti den 1/8 del som hon och hennes syskon efter moderföräldrarna
gemensamt arfteligen tillfallit uti Krono Skatte hemmanet Älgaryd Gästgivaregård
i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken belägen, till min svåger,
drängen Elias Johansson i Älgaryd, för en betingad redan betald, och härigenom
till fullo qvitterad köpesumma stor 30 Rd 14 Sk 6 rst i Riksgäldsmynt. För den
skull afhänder oss och våra arfvingar ofvan nämnde arfvslott 1/11 del af 1/8 ting
efter helt räknat uti Gästgiveri hemmanet Älgaryd, och den samma tillägnar
förberörde köpare och dess arfvingar, med hus och jord, åker, äng, torp och
torpställe, qvarn och qvarnställe, samt alla andra lägenheter och förmoner, inga
undantagande af hvad namn det vara må, som därtill med rätta lyda bör, nu till
finnas äro eller hädanefter lagligen tillvinnas kunna, utan äger han besagde
hemmansdel, såsom annor dess välfångna egendom fritt och ograverad till
everderlig ägo disponera bäst han gitter, och är besagde hemmansdel redan af
köparne tillträdd. För öfrigt förbinda oss laga hemul stånda, samt lämna köparen
frihet att å behörig ort sig härå laga säkerhet förvärfva, vilket allt med våra namns
undersättande bekräftas
Som skedde uti torpet Sållarehemmet under Jordanstorp den 16 oktober 1795
Peter Larsson, Annika Johansdotter, på torpet Sållarehemmet under Jordanstorp,
Säljare

Såsom vittnen: Anders Clementsson i Jonsbo, Håkan Malmberg
Jag Johan Johansson haver även upplåtit och försålt min arfvslott i förenämnde
Åtting, till min broder Elias Johansson i Älgaryd för en summa stor 45 Rd 21 Sk
Specie, vilka penningar jag till fullt nöje bekommit, afhänder för den skull mig och
mina arfvingar förbemälte arfvslott, till everederlig egendom, som skedde i
vittnens närvaro af Vadstorp den 23 januari 1795
Johan Johansson, säljare
Till vittne: Johan Johansson i Axaryd, och Johan Petersson i Jonsbo
Jag Lars Johansson hafver upplåtit och försålt min arfvslott i förenämnde Åtting
till min broder Elias Johansson i Älgaryd för en summa stor Riksdaler Specie 60
och 29 Sk, vilka penningar jag till fullo nöje bekommit, och afhända för den skull
mig och mina arfvingar förenämnde arfvslott till everderlig egendom
Som skedde i Göteborg den 23 augusti 1796
Lars Johansson, själv hållit penna
Till vittne: Börge Lundsten, Lars Utmark, Anders Bergström
Jag Catharina Johansdotter hafva försålt min arfvslott till min broder Elias
Johansson, lika med mina öfriga syskon, för en summa stor 26 Riksdaler, som jag
till fullt nöje bekommit, och afhänder mig och de mina till everderlig egendom,
som jag med mitt namn bekräftar
Som skedde i Älgaryd den 10 oktober 1796
Catharina Johansdotter
Till vittne: Anders Bergström, Jonas Svensson
Då alla förenämnde försålda hemmans lotter, jämte ett särskilt köpebref af den 25
juni 1787, en försåld broderslott, samt köparens trenne arfvslotter blifver samman
räknade utgöra 10/11 delar i En Åtting efter helt räknadt uti Älgaryd
Gästgivaregård för en tillhopa räknad köpesumma 207 Riksdaler 37 Sk 6 rst
Komstad den 2 november 1796
Elias Johansson i Älgaryd, köpare
Till vittne: Joh Cederblad, S Sandstedt
Att hemmans delen Älgaryd Gäst givaregård, som blifvit genom förenämnde
köpebref Elias Johansson uplåten, är af Skatte natur enl. Jordabokens
förmedelande
Intygar Ljunga den 23 september 1796
A Lindergren
Med anhållan att Härad erhålla upbud, hvartill Häradsrätten prövar skäligt bifall
lämna, på det sätt att i förmågo af 1 och 4 Cap. Jordabalken härmedelst för
köparen Elias Johansson upbjuda 11/10 delar uti 1/8 ting Krono Skatte hemmanet
Älgaryd, som dels ärfvd och dels emot en öfverenskommen och redan betalt
köpesumma 207 Rd 37 Sk 6 rst sig tillhandladt, nu första gången

DSCN0415
Vadstena 070731
§66
10/11 af 1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1797 den 10 febr
Beviljades upbud å 10/11 te delar av 1/8 ting uti Krono Skatte hemmanet Älgaryd
för köparen Elias Johansson och dess arvingar, emot köpesumman 207 Rd 37 Sk 6
rst, nu andra gången

DSCN4207
Vadstena 101228
§66
10/11 af 1/8 uti kronoskatte Elgaryd
1797 den 10 febr
Beviljades upbud å 10/11 te delar av 1/8 ting uti Krono Skatte hemmanet Älgaryd
för köparen Elias Johansson och dess arvingar, emot köpesumman 207 Rd 37 Sk 6
rst, nu andra gången

DSCN0738-0739
Vadstena 070731
§90
1/8 mtl Elgaryd (Röd)
1798 den 22 febr
Hos Häradsrätten anhåller Arvid Gabrielsson i Älgaryd, att erhålla Lagfart å 1/8
Älgaryd, i anledning av följande köpebrev
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekomma kan, gör jag Gabriel
Arvidsson tillika med min kära hustru Maria Jonsdotter därtill givne samtycke,
samt även och för vidare gäld och skuld betalande uplåter 1/8 del av vår ägande
1/4 ding efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet samt Gästgivaregården
Älgaryd, nämligen den Tretton delen mig annfanns tillhöra, utan avfanns på den
andel min kära hustru inhaft sitt surrogat för henne bortförsålda 1/8 del Kansjö
Norrgård, utan först är den del sig till den andra min försålda Åttondelen, vilken
försåld hemmansdel är belägen i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, som jag tillika med min kära hustru efter oss försäljer till vår käre son
Gabriel Arvidsson i Älgaryd och dess tilltänkta kära hustru Ingierd Jonasdotter i
Malmbäck, för en betingad och redan betalt köpesumma 416 Rd 32 Sk Specie,
samt för son uti … är … till handa och trogen tjänst före detta, så skall sonen
beräknas utom denna förenämnde summa såsom lön för före, resten saknas, ej
filmad

DSCN0752-0754
Vadstena 070731
§82
1/16 mtl Elgaryd
1798 den 21 maj
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande Köpebrev
För allom dem som detta mitt öppna salubrev förekommandes varder, gör jag
Zacharias Svensson i Älgaryd härmed Vitterligit, det jag med min kära hustrus
Catharina Svensdotters goda ja och samtycke, härigenom updragit och försålt vår
ägande En Sextondel efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet 1/4 del mtl Röd,
beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till Frälse
Inspectoren Arvid Malmberg och dess kära hustru Anna Maria Falk, för en oss
emellan överenskommen och fastställd köpesumma Ett tusende Tre hundrade
Trettio Tre Rd 16 Sk Riksgäldsmynt, och som förenämnde köpesumma är till mig i
sistnämnde mynt till fullo erlagd, ty varder den härmedelst behörigen qvitterad
För den skull avhänder jag mig min hustru, barn och arvingar allan rätt till
förutnämnde försålda hemmansdel 1/16 del uti hemmanet Röd, och den samma
emot förberörde köpesumma 1333 Rd 16 Sk tillägnar köparne Frälse Inspectoren
Arvid Malmberg och dess kära hustru Anna Maria Falk och deras arvingar, som
sin laga och välfångna egendom, äga och fritt disponera, med hus, jord, åker, äng,
skog och mark, torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, fiske och fiskevatten,
intet undantagandes av allt därtill nu lyder av ålder lydt och legat haver, eller
framdeles hädanefter lagligen tillvinnas kan, att nu genast få tillträda i det stånd
det nu till åbyggnad och häfd befinnes, och i övrigt tillåta vi köparne, att vid

vederbörlig domstol till sin framdeles säkerhet härå behörig Lagfart söka
Och tillika förbinder mig för detta köp Laga hemul stånda
Till yttermera visso hava vi detta salubrev med våra frivilliga namns underskrift
uti undertecknade vittnens närvaro, till mera säkerhet bekräftat velat
Som skedde uti Röd den 3 maj 1798
Zachris Svensson i Älgaryd, Catharina Svensdotter
Till vittnen underskriva
N G Borteii studerar Geomet., Sven Malmqvist
Där jämte tillika företeddes Kongl. Majt:s och rikets Cammar Collegie den 28
september 1722 å hemmanet Röd utfärdade Skatte brev till Bevis om den försålda
andelens natur
I anseende vartill uppå därom gjord anhållan 1/16 del efter helt räknat uti Krono
Skatte hemmanet 1/4 dels mtl Röd, emot Ett tusende Tre hundrade Trettio Tre Rd
16 Sk qvitterad köpesumma för Frälse Inspectoren Arvid Malmberg och dess
hustru Anna Maria Falk, upböds nu 1sta gången

DSCN0760
Vadstena 070731
§27
1/8 mtl Elgaryd
1798 den 10 okt
Upböds för Arvid Gabrielsson, dess hustru och arvingar för 506 Rd 32 Sk
köpesumma, jämte övriga villkor 1/8 i Älgaryd för 3dje gången

DSCN0761
Vadstena 070731
§78
1/8 mtl Elgaryd
1798 den 10 okt
Upböds 1/8 av Skatte Krono hemmanet Älgaryd för Zacharias Svensson och dess
hustru i Röd, mot 933 Rd 16 Sk köpesumma och betingade villkor, nu för 3dje
gången

DSCN0779
Vadstena 070731
§15
1/8 mtl Elgaryd
1799 den 11 okt
Blev En Åttondel uti Krono Skatte hemmanet Älgaryd Gästgivaregård, sedan detta
hemmans Skatte natur vorden intygad, för Johannes Israelsson emot Sex hundrade
Riksdaler köpesumma, upbuden nu 2dra gången

DSCN5523
Vadstena 070202
§58
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1801 den 22 febr
Meddeltes köparne Peter Svensson och dess hustru Catharina Matthesdotter upbud
å 1/8 del uti Krono Skatte hemmanet Älgaryd Gästgivaregård, emot Åtta hundrade
Femtio Riksdaler gångbart mynt, nu 2dra gången

DSCN5537
Vadstena 070202
§55
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1801 den 12 maj
Beviljades Peter Svensson i Älgaryd och dess hustru, å 1/8 dels i Krono Skatte
hemmanet Älgaryd Gästgivaregård, emot köpesumman Åtta hundrade Femtio Rd,
upbud därmed 3dje gången

DSCN4782-4783
Vadstena 061228
§114
1/13 Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1809 den 23 okt
Med begäran om Lagfart ingavs följande Köpebrev
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekomma kan, gör vi
undertecknade härigenom vetterligt, att vi av fri vilja och moget betänkande
upplåter och försäljer vår i arv tillfallande hemmansdelar uti Krono Skatte
Gästgiverigården Älgaryd, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, till vår svåger Johan Johansson och vår syster Annika Gabrielsdotter uti
Älgaryd, nämligen att jag Arvid Gabrielsson försäljer 1/52 efter helt räknat uti
nämnde hemman för 66 Rd 32 Sk Riksgälds mynt, samt jag Jöns Gabrielsson 1/52
för 70 Rd Riksgäld, och jag Jonas Gabrielsson försäljer 1/52 för 70 Rd Riksgäld,
och jag Peter Gabrielsson 1/52 uti förenämnde hemman för 56 Rd 32 Sk Riksgälds
mynt, som bliver en sammanräknad summa av 263 Rd 16 Sk Riksgäld, eller gör i
Banco 175 Rd 26 Sk, vilka 175 Rd 26 Sk Banco vi till fullo bekommit, och
härigenom qvitterade varda, för den skull avhänder vi oss, våra barn och arvingar
förenämnde hemmansdelar, som tillsammans gör 1/13 efter helt räknat uti
Gästgiveri gården Älgaryd, och det samma överlåter vi på köparen Johan
Johansson och vår syster Annika Gabrielsdotter, var till också hennes arvelott
1/104 del härutom tillkommer, att för sig, sine barn och arvingar oqvald behålla
såsom sin lagliga ock förvärvade egendom, uti jord, åker och äng, skog och mark,
torp och torpställe, samt allt vad som till denna hemmansdel, med ålder, eller
hädanefter framdeles tillvinnas kan, vilken hemmansdel av köparne nu genast får
tillträdas; Till hemul förbinder vi oss efter lag, vilket allt försäkras med våra
namns underskrift uti tillkallade vittnens när och övervaro
Uti Älgaryd den 10 april 1809
Johan Johansson, Annika Gabrielsdotter, köpare
Arvid Gabrielsson, Jöns Gabrielsson, Jonas Gabrielsson, Peter Gabrielsson, säljare
Till vittnen: Johannes Israelsson, Johannes Petersson i Älgaryd
I anledning varav, samt med stöd av 1 och 4 Cap. Jordabalken, Härads Rätten fann
skäligt bevilja första laga upbudet å 1/13 i Krono Skatte Gästgivaregården Älgaryd
för köparne Johan Johannesson och Annika Gabrielsdotter därstädes, emot
qvitterade köpesumman 263 Rd 16 Sk Riksgäld, eller 175 Rd 26 Sk 8 rst Banco,
dock åliger det köparne att innan lagfartens slut för domstolen uppvisa säljarens
åtkomsthandlingar.

DSCN4787-4789
Vadstena 061228
§93
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1810 den 14 febr
Inlämnades ett så lydande Köpebrev
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekomma, gör jag Anders Åhman i
Söräng härmed vetterligt, det jag med min hustrus samtycke och bifall härigenom

upplåter och försäljer min ägande fastighet Ett Åttondedels mantal efter helt räknat
uti Krono Skatte Gästgivaregården Älgaryd, beläget i Västra härad och Malmbäcks
socken till Gästgivaren välförståndige Johannes Israelsson och dess hustru Maja
Lisa Jonasdotter i Älgaryd för en oss emellan överenskommen och fastställd
köpesumma stor 783 Rd 16 Sk Banco mynt, och alldenstund förenämnde
köpeskilling är till mitt fulla nöje betalt, alltså varder den härmed qvitterad
För den skull avhänder jag mig och mina efterkommande arvingar all vidare
ägande rätt till denna nu försålda hemmansdel 1/8 ting Älgaryd, och densamma
emot nu redan erlagde köpeskilling 783 Rd 16 Sk Banco tillägnar föreskrivna
köpare, deras barn och arvingar, att såsom sin Laga och välfångna egendom äga
och fritt disponera, med hus och jord, skog och mark, intet undantagit av allt vad
därtill nu lyder enligt mine åtkomsthandlingar undantagit av allt vad därtill nu
lyder eller framdeles tillvinnas kan, att i då befinnande stånd få tillträda den 14
mars uti detta år; Och i övrigt tillåtas köparne vid behörig domstol härå Lagfart sig
förvärva, och förbinder jag mig för detta köp Laga hemul stånda.
Till yttermera säkerhet varder detta salubrev med våra frivilliga namns underskrift
bekräftat
Som skedde uti Älgaryd den 29 januari 1810
Anders Åhman, Maja Svensdotter, säljare
Till vittne: Johannes Jonasson i Älgaryd, Nils Hansson i Vedermödan
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap. Jordabalken, Härads Rätten fann
skäligt bevilja första Laga uppudet å 1/8 ting i Krono Skatte Gästgivaregården
Älgaryd, för Johannes Israelsson och dess hustru Maja Lisa Jonasdotter därstädes
emot qvitterade 783 Rd 16 Sk Banco; Åliggandes bemälte köpare att innan
Lagfartens slut förete säljarnas åtkomsthandlingar till berörde hemmansdel

DSCN4796-4797
Vadstena 061228
§6
1/13 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1810 den 8 maj
1/13 i Krono Skatte Gästgivaregården Älgaryd; Johan Johansson och Annika
Gabrielsdotter köpt för 175 Rd 26 Sk 8 rst Banco, av Arvid, Jöns, Jonas och peter
Gabrielssöner.

DSCN4798-4799
Vadstena 061228
§53
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1810 den 8 maj
1/8 Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Israelsson och dess
hustru Maja Jonasdotter därstädes emot qvitterade 783 Rd 16 Sk Banco, köpt av
Anders Åhman och Maria Svensdotter

DSCN4803
Vadstena 061228
§7
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1810 den 19 okt
1/8 Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Israelsson och dess
hustru Maja Lisa Jonasdotter därstädes mot qvitterade 783 Rd 16 Sk Banco, köpt
av Anders Åhman och Maria Svensdotter

DSCN4821
Vadstena 061228
§109
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1811 den 7 febr
Med anhållan om Lagfart ingavs ett så lydande Köpebrev Litt. A
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap. Jordabalken, Härads Rätten fann
skäligt bevilja första Laga upbudet å 1/4 uti Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård
för Nils Israelsson och dess hustru därstädes, som denna hemmansdel dels ärvt och
dels köpt emot qvitterade 266 Rd 32 Sk Banco, samt förbehåll av Sara
Johansdotter om undantag; dock skola behöriga åtkomsthandlingar å nu upbudna
hemmansdel av köparne företes innan Lagfartens slut.

DSCN4833
Vadstena 061228
§63
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1811 den 8 maj
1/4 Älgaryd Gästgivaregård Krono Skatte, som Nils Israelsson och dess hustru
därstädes, dels ärvt och dels köpt av Johannes Israelsson för 266 Rd 32 Sk Banco
och övriga villkor

DSCN4836
Vadstena 061228
§3
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1811 den 9 okt
1/4 Älgaryd Gästgivaregård Krono Skatte, som Nils Israelsson och dess hustru
därstädes, dels ärvt och dels köpt av Johannes Israelsson för 266 Rd 32 Sk Banco
och övriga villkor

DSCN0516
Vadstena 070731
§119
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1818 den 30 maj
För allom dem som detta vårt öppna salubrev händer förekommer, gör jag Carl
Bergström i Ljunga, tillika med min kära hustrus goda ja och samtycke vetterligt,
det jag av fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vårt tillbytta 1/8
dels mantal uti Krono Skatte hemmanet Älgaryd Gästgivaregård, till Magnus
Almström och dess hustru Catharina Svensdotter därstädes emot en
överenskommen köpesumma stor 1000 Rd (1000) Banco, vilka 1000 Rd
härigenom qvitteras i anledning köparen därigenom lämnat, sina denna dag
utgivne förskrivningar på förberörde samma; för den skull avhänder jag mig, min
hustru och barn all ägande rätt uti förberörde 1/8 dels mantal Älgaryd
Gästgivaregård, att tillträdas av köparne den 4de mars 1819 uti det stånd det då
och nu befinnes, med hus, jord, åker och äng, torp och torpställe, samt allt vad till
denna hemmansdel lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan; dock med det
förbehåll att köparne till alla delar fullgör de undantags villkor änkan Maria
Jönsdotter sig på förberörde hemmansdel betingat i dess livstid. Till yttermera
visso förbinder vi oss till hemul efter Lag, som försäkras uti härvarande vittnens
närvaro av Älgaryd den 30 maj 1818
Carl Bergström, Anna Johanna Petersdotter i Ljunga, säljare
Magnus Almström, Catharina Svensdotter, köpare
Till vittne: Johan Björkman i Boda, Nils Israelsson i Älgaryd

DSCN0515
Vadstena 070731
§119
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1818 den 30 okt
Som upplästes; Och fann Härads Rätten i anledning därav, samt till följd av 1 och
4 Cap. Jordabalken skäligt meddela första Laga uppbudet å ovanberörde 1/8 del uti
Krono Skatte hemmanet Älgaryds Gästgivaregård, för köparna Magnus Almström
och hans hustru Catharina Svensdotter därstädes emot qvitterade köpesumman
1000 Rd Banco och övriga villkor; Dock skola säljarnas åtkomsthandlingar till
denna hemmansdel, innan Lagfartens slut företes domstolen.

DSCN0817
Vadstena 070731
§79
1/8 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1819 den 4 febr
1/8 Älgaryd Gästgivaregård, Krono Skatte, som Carl Bergström i Ljunga och hans
hustru sålt till Magnus Almström och hans hustru Catharina Svensdotter för 1000
Rd Banco och övriga villkor.

DSCN0829
Vadstena 070731
§41
1/8 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1819 den 6 maj
1/8 Älgaryd Gästgivaregård, Krono Skatte, som Carl Bergström i Ljunga och hans
hustru sålt till Magnus Almström och hans hustru Catharina Svensdotter för 1000
Rd Banco och övriga villkor.

DSCN0888-0889
Vadstena 070731
§90
1/12 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1820 den 10 okt
Till vinnande av uppbud och Lagfart företeddes domstolen följande Salubrev
För allom dem som detta vårt öppna köpebrev förekommer, gör jag Catharina
Matthesdotter härigenom vetterligt, det jag med fri vilja och moget övervägande
upplåtit och försålt min ägande 1/12 dels mtl efter helt räknat uti Krono Skatte
hemmanet Älgaryd Gästgivaregård uti Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken, till min kära son Anders Petersson i Fiskaby, för en oss
emellan accorderad köpeskilling stor 666 Rd 32 Sk Banco, är redan betalt och
härigenom rättvist qvitterade, varder i grund härav avhänder jag mig all rätt till
besagde hemmansdel och densamma tillägnar köparen, dess hustru barn och
efterkommande till everderlig ägo, att tillträdas den 14 mars 1820 i det stånd det
nu befinnes, uti hus, jord med mark som nu med rätta därtill lyder och hädanefter
lagligen tillvinnas kan. Intet undantagande , mer än att Nils Johansson i torpet
Tattarefällan njuter sitt livstids Contract tillgodo och mina förbehåll av denna dag,
enligt fastställd förskrivning och husarum; Och förbinder jag mig att Laga hemul
stånda, tillika äger köparen utan mitt hörande förvärva sig Laga fasta härå. Att
detta köp hädanefter skall vara fast och oryggeligt hava vi detta uti tillkallade
vittnens närvaro med våra namn bestyrkt
Som skedde uti Älgaryd den 7 februari 1820
Catharina Matthesdotter i Älgaryd, säljare
På en gång närvarande vittnen:
Jonas Andersson i Älgaryd, Abraham Johansson i Älgaryd

Och sedan detta köpebrev blivit Gudeligen uppläst, fann Härads Rätten i anledning
därav, samt med stöd av 1 och 4 Cap. Jordabalken skäligt att uppbjuda 1/12 uti
Krono Skatte hemmanet Älgaryd första gången för Anders Petersson och dess
hustru i Älgaryd emot qvitterade köpesumman 666 Rd 32 Sk Banco och övriga
villkor; Skolandes dock innan Lagfartens slut, Säljarens åtkomsthandlingar till
hemmansdelen företes domstolen.

DSCN0900
Vadstena 070731
§40
1/12 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1821 den 6 febr
1/12 Älgaryd Krono Skatte, som Anders Petersson och hans hustru köpt av
Catharina Matthesdotter för 666 Rd 32 Sk Banco, samt övriga villkor.

DSCN0907
Vadstena 070731
§2
1/12 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1821 den 6 maj
1/12 Älgaryd Krono Skatte, som Anders Petersson och hans hustru köpt för 666
Rd 32 Sk Banco, och övriga villkor.

DSCN9559
Vadstena 100409
Litt LC
1/8 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1825 den 4 jan
För allom dem som detta vårt öppna bytes och salubrev förekomma, gör jag
Johannes Bengtsson i Södra Hiarum veterliget, det jag med fri och otvungen vilja,
med min hustru Catharina Johannesdotters goda ja och samtycke, det jag upplåtit
och bort bytt mitt ägande Ett fjärendels mantal efter helt räknat uti Krono Skatte
hemmanet Södra Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, för 1/8 dels mantal efter helt räknat uti Älgaryd Gästgivaregård i samma
Härad och socken, och erhållet mellangift Sju hundrade Sjuttio Sju Rd 37 Sk 4 rst
Banco, till drängen Johannes Nilsson i Älgaryd, och som jag nämnde summa till
fullo bekommit och nu riktigt qvitterade varder, och avhänder jag mig och mina
arvingar all rätt till min nu bortbytta 1/4 del Södra Hiarum, och den samma
tillägnar Johannes Nilsson och dess hustru barn och arvingar till everderlig ägo, att
tillträda den 14 mars detta år, i det stånd det då befinns, med allt vad som till
hemmansdelen Lagligen lyder eller hädan efter tillvinnas kan; Intet undantagande,
mera än att änkan Stina Jonasdotter på torpet Ljungfällan njuter sitt livstids
Contract till godo, och äger Johannes Nilsson utan mitt vidare hörande vid
vederbörlig domstol med egen medel söka Laga fastaå berörde 1/4 del Hiarum;
Tillika förbinder jag mig Laga hemul stånda, att detta hemmansbyte hädanefter
skall vara fast och oryggeligt hava vi det med våra namn i vittnens närvaro velat
stadfästa
Som skedde uti Hiarum den 4 januari 1825
Johannes Bengtsson, Catharina Johansdotter i Hiarum
Johannes Nilsson i Älgaryd
Till vittne: Anders Niklasson, Peter Hansson i Hiarum

DSCN9560
Vadstena 100409
§116
1/8 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1825 den 20 okt
Till Lagfarts anhållande inlämnades följande Bytesbrev Litt. LE
Vilket upplästes; och fann Härads Rätten skäligt att meddela Laga upbud å 1/8 dels
mtl uti Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Bengtsson och Catharina
Johansdotter till sig bytt emot 1/4 Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum och
erhållen mellangift 777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, 1sta gången
Med förbehåll att behöriga åtkomsthandlingar å förenämnde hemmansdel varder
innan Lagfartens slut domstolen föreviste.

DSCN9570
Vadstena 100409
No 75
1/8 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1826 den 2 febr
1/8 mtl Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Bengtsson och Catharina
Johansdotter till sig bytt emot 1/4 Krono Skatte Södra Hiarum och erhållen
mellangift 777 Rd 37 Sk 4 rst Banco utav drängen Johannes Nilsson i Älgaryd.

PICT Nedre Lycke 3
Vadstena 040319
Litt A.J. Torpet Tattarefällan, Löffälla, Elgaryd
1830 den 20 aug
För allom dem som detta vårt öppna bytes och salu brev förekommer, gör vi
härmed vetterligit det vi med fri vilja och moget betänkande bortbytt vår ägande
1/16 dels mantal av Frälse hemmanet Nedre Lycke, vilket är beläget i Malmbäcks
socken, Västra härad, Jönköpings län, vilket ovan nämnde Lars Andersson och
dess hustru Lena Olofsdotter sig tillbytt för torpet Tattarefällan före detta, men nu
kallas Löffälla, och Lars Andersson erhållit 177 Rd 37 Sk 4 rst Banco mellangift
på förenämnde torp Löffällan under Älgaryd av Malmbäcks socken, Västra härad,
Jönköpings län. För den skull avhänder jag mig och min hustru barn och arvingar
all rättighet uti ovannämnde 1/16 del efter helt räknat av Nedre Lycke, och det
samma tillägnar Lars Andersson och dess hustru Lena Olofsdotter för everderlig
egendom, allt vad som där till lyder eller hädanefter Lagligen tillvinnas kan, utan
ringaste undantags förbehåll, till att nyttja och disponera som de för sig finner bäst
och nyttigast, samt lämna förenämnde köpare rättighet att vid vederbörlig domstol
sig med egen medel karta och fasta förvärva hemmanet. Tillträdes den 14 mars
1831 i det stånd det nu och då befinnes
Som skedde i Lycke den 20 augusti 1830
Gabriel Stark och Ingela Svensdotter som bortbytt ovan nämnde hemman
Lars Andersson och Lena Olofsdotter som bortbytt torpet Tatarefällan men nu
Löffälla
Att i där tillkallade vittnes när och övervaro. Till Vittne:
Anders Ståhl i Klappa, Magnus Jönsson i Klappa

PICT0110
Vadstena 040319
§9
1/4 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1832 den 4 maj
1/4 mantal Älgaryd Gästgivaregård, som Catharina Svensdotter försålt till
Gästgivaren Abraham Johansson och dess hustru Stina Andersdotter för 2833 Rd
16 Sk Riksgälds sedlar, uppbjöds 3dje gången

DSCN3589
Vadstena 061006
§8
1/12 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifveri
1833 den 5 febr
1/12 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Jonasson och Maja
Petersdotter tillhandlat sig mot 600 Rd Banco, uppbjöds 3dje gången

DSCN3621
Vadstena 061006
§91
1/4 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
Under anhållan om Lagfart inlämnades till Härads Rätten detta Köpebrev Litt. A
Och som säljarnes ägande rätt till hemmansdelen styrktes med denne Härads Rätts
för dem den 25 oktober sistlidet år utfärdade fastebrev, så finner Härads Rätten
skäligt i förmågo av Kongl. Förordningen den 13 juni 1800, att emot köpesumman
1333 Rd 16 Sk Banco, samt förbehåll om undantag, för Johannes Svensson och
Lena Stina Abrahamsdotter meddela uppbud å 1/4 mtl Älgaryd Gästgivaregård,
1sta gången

DSCN3622
Vadstena 061006
1/4 mtl Elgaryd Gästgifvaregård Litt. A
1833 den 3 aug
För allom dem som detta vårt öppna Salubrev förekommer, gör vi härigenom
vetterliget det jag Abraham Johannesson och min kära hustru Stina Andersdotter i
Älgaryd, upplåter och försäljer vår ägande 1/4 efter helt räknat uti
Gästgivaregården Älgaryd. Beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, till vår måg och dotter Johannes Svensson och Lena Stina Abrahamsdotter
i Älgaryd, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusende Tre
hundra Trettio Tre Rd 16 Sk Banco, samt undantags villkor, och som förbenämnde
köpesumma 1333 Rd 16 Sk Banco är gonom särskilt förskrivning betalt, varder
härmed qvitterad, och avhänder oss all vidare rätt till denna hemmansdel, och är
redan tillträdd, och den tillägnar köparne vår förenämnde måg och dotter, att som
sin Laga och välfångna egendom fritt äga och didponera, med hus, jord, åker, äng,
skog och mark, och allt vad därtill lytt och lyder, och hädanefter med Lag
tillvinnas kan. Utom 2ne undantags villkor som är genom särskilt förskrifning
förskrifne, och tillåter köparne att vid vederbörlig Domstol Laga säkerhet sig
förvärva på egen bekostnad, och förbinder oss till hemul efter Lag. Men dock
förbehålles att vår dotter Lena Stina skall vara ägare av 1/8 härav. Med förestående
avhandling förklarar vi oss å ömse sidor nöjda
Som skedde i Älgaryd den 3 augusti 1833
Abraham Johannesson, Stina Andersdotter, säljare
Johannes Svensson, Lena Stina Abrahamsdotter, köpare
Till vittne: Sven Malmsten, P J Ahlander i Berg

DSCN3630
Vadstena 061006
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1833 den 18 sept
För allom som detta vårt öppna Köpe och Salu brev förekommer, göres vetterligt,
det jag Nils Israelsson i Älgaryd, med min hustrus ja och samtycke, försålt vårt
ägande 1/4 dels mantal efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Älgaryd
Gästgivaregård, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till
Dannemannen och Gästgivaren Johannes Svensson och dess hustru Lena Stina
Abrahamsdotter därstädes, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor
Två tusende Sex hundrade Tjugo Två (2622) Rd 10 Sk 8 rst Banco, vilken summa
är redan bekommen, alltså härigenom vederbörligen qvitterad varder, alltså och i
grund härav avhänder vi oss ovanberörden 1/4 dels mantal, och densamma
tillägnar bemälte köpare Johannes Svensson och dess hustru, barn och arvingar till
everderlig ägo, såsom deras välfångna egendom med alla dess tillhörigheter som
till denna hemmansdel lyder och hädanefter Lagligen tillvinnas kan, utan undantag
av vad namn det vara må, endast torpet Löffällan är på 49 års förlopp bort
förpantat enligt skriftligt förpantningsbrev samt särskilt kontrakt här om förmäler,
alltså upplåtes och tillägnas denna hemmansdel bemälte köpare, att tillträda den 14
mars 1834 i det stånd det då befinnes, och lämnas köparen frihet sig härå Lagfart
och fasta vid vederbörlig Domstol på egen bekostnad förvärva.
Tillika förbindandes jag hemul stånda, och till visso varder detta med våra namns
underskrift bestyrkt uti tillkallade vittnens närvaro
Som skedde i Älgaryd den 18 september 1833
Nils Israelsson, Britta Johannesdotter, med hand vid pennan, säljare
Johannes Svensson, Lena Stina Abrahamsdotter, köpare
Närvarande vittnen: Arvid Nilsson i Röd, P J Ahlander, organist

DSCN3833-3834
Vadstena 061006
1/16 mtl Kronoskatte Gästgifvaregård Elgaryd
1835 den 2 febr
För allom dem som detta vårt öppna Salu brev förekommer, gör jag Pehr Johan
Pettersson i Hunseberg av Nässjö socken här med veterligt, och med min hustru
Christina Johannesdotters samtycke och bifall, härigenom uplåter och försäljer vår
ägande fastighet Ett Sextondels mantal efter helt räknat uti Krono Skatte
Gästgivaregården Älgaryd, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, till vår svåger och svägerska Abraham Jacobsson samt dess hustru Anna
Maria Johannesdotter i Bredstorp, för en oss emellan överenskommen och
fastställd köpesumma stor Sex hundrade Sextio Sex Rd Trettio två Skillingar
Banco, och all den stunde förenämnde köpeskilling är genom undfången
förskrivning till fullo betalt och härmed qvitterade varder. För den skull avhänder
vi oss och mina efterkommande arvingar all vidare ägande rätt till denna nu
förestående hemmansdel 1/16 dels Älgaryd, och den samma emot nu redan erlagde
köpeskilling 666 Rd 32 Sk Banco, tillägnas förenämnde köpare, dess barn och
arvingar, att som sin Laga och välfångna egendom äga och fritt disponera, med hus
och jord, skog och mark, intet undantag av allt vad därtill nu lyder och ligger och
hädanefter Lagligen tillvinnas kan, samt tillträda i det stånd det befinnes den 14
mars 1836, och för övrigt tillåtes köparen vid behörig domstol härå Lagfart sig
förvärva, och förbinder jag mig för detta köp Laga hemul stånda. Till yttermera
säkerhet varder detta Salubrev med våra frivilliga namns underskrift bekräftat
Som skedde uti Bredstorp den 9 februari 1835

Petter Johan Pettersson, Christina Johannesdotter, säljare
Abraham Jacobsson, Anna Maria Johannesdotter, köpare
På en gång närvarande vittnen: Jacob Jönsson i Klappa, Soldaten Nord på Lycke
torp

DSCN3835-3836
Vadstena 061006
§106
1/16 mtl Elgaryd
1835 den 5 mars
Med anhållan om Lagfart inlämnades följande Köpebrev. Litt. Elgaryd
1. Denne Härads Rätts fastebrev den 6 mars 1801 å 1/8 dels mtl Krono Skatte
Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Israelsson därstädes sig tillhandlat av
Arvid Gabrielsson och hans hustru
2. Lika ledes dennes Härads Rätts den 15 februari 1811 meddelade fastebrev å 1/8
mantal i förenämnde hemman, som bemälde Johannes Israelsson sig tillhandlat av
Anders Åhman i Söräng och hans hustru, samt
3. Ett den 3 juni 1833uppskattat arvskifte emellan avlidne Johannes Israelssons
arvingar, sonen Jonas Magnus, samt döttrarna Anna Maria, Christina, Britta
Catharina och Sara Lisa, enligt vilket avlidne Johannes Israelssons fastigheter 1/4
mtl Haraldstorp och 1/4 mtl Älgaryd, däri änkan Maja Lisa Jonasdotter avsagt sig
Giftorätt, blivit så fördelte, att sonen Jonas Magnus tillöst sig 1/4 Haraldstorp, mot
det att döttrarne skulle tillsammans erhålla 1/4 mantal Älgaryd och 1407 Rd 19 Sk
6 2/3 rst Banco. Och som säljarnas ägande rätt till försålde hemmansdelen härav
nu äro tillräckligt styrkt, fann Härads Rätten skäligt meddela uppbud första gången
å Ett Sextondels mantal Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Abraham
Jacobsson och hans hustru Anna Maria Johannesdotter i Bredstorp inköpt av Pehr
Johan Petersson och hans hustru Christina Johannesdotter i Hunseberg, Tveta
Härad, för qvitterade 666 Rd 32 Sk Banco

DSCN5007-5010
Vadstena 061228
§108
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd
1837 den 18 maj
Under anhållan om Lagfart ingavs till Rätten detta Köpebrev.
För allom dem, som detta vårt öppna Köpe och Salu brev förekommer, gör jag
Petter Jonasson härigenom vetterligt det jag med fri vilja och moget betänkande
försålt mitt ägande 1/8 mantal efter helt räknat uti Krono Skatte Gästgiverigården
Älgaryd i Västra Härad och Malmbäcks socken, till min systerdotter pigan
Johanna Britta Johansdotter i Älgaryd, för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor 555 Rd 26 Sk 8 rst Banco, vilken summa 555 Rd 26 Sk 8 rst
Banco genom särskild förskrivning är till fullo betald och härmed behörigen
qvitteras, i grund därav avhänder jag mig all rätt till berörde hemmansdel, och
densamma tillägnar köparen, dess barn och arvingar till everderlig ägo, för att
tillträdas den 14 mars 1838 i det stånd det då befinnes, intet undantagandes, mer än
att jag i min återstående livstid årligen av hemmansdelen åtnjuter de
undantagsförmåner jag enligt särskilt undantagsbrev av denna dag mig förbehållet,
samt att min svåger Johannes Bengtsson och min syster Ingela Jonasdotter i sin
livstid får begagna torpet Engelholm, med de ägor och förmåner förre Torparen det
innehaft, allt utan skatt, och änkan Stina Svensdotter njuter sitt undantags förmåner
i sin livstid till godo, som hon av hemmansdelen äger, samt att Torpet Löffällan

efter sitt förpantningsbrev innehåller, förbliver orubbat så vitt Lag det tillåter, i
övrigt förbinder jag mig till hemul efter Lag, och äger köparen utan mitt vidare
hörande vid vederbörlig Domstol söka Lagfart därav på egen bekostnad
Som försäkras av Älgaryd den 9 mars 1837
Petter Jonasson, säljare
Som på en gång närvarande vittnen underskriva: Anders Lindberg, A Almqvist
Vilket upplästes
Som åtkomsthandlingar företeddes
1. Bytesbrev av den 4 januari 1823, varigenom Johannes Bengtsson och hans
hustru Catharina Johansdotter tillbytt sig ifrågavarande 1/8 mantal Älgaryd, å
vilket bytesbrev 3ne uppbud kommit, det sista den 8 maj 1826
2. Köpebrev utfärdat av Kronofogden O Hegg den 31 maj 1836 för Anders
Niclasson-Almqvist i Hylte, som på utmätnings auction inköpt nämnde hemman
från Johannes Bengtsson för 801 Rd Banco, och utfäst undantag, vilket köp
sedermera blivit genom transport överlåtet på änkomannen Petter Jonasson mot
erläggande av 855 Rd 26 Sk 8 rst Banco
Resolution:
Enär icke blivit visat att köparen pigan Johanna Britta Johansdotter är myndig, och
hennes förmyndare icke bevisligen godkänt köpet, förklaras ock uppbudet å 1/8
mtl av Härads Rätten icke för närvarande beviljat Lagfart

DSCN5096-5097
Vadstena 061228
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1837 den 26 april
Kronofogden i Västra Härad gör vetterligit, att som vid en den 28 oktober 1833 å
Komstad Tingsställe verkställd auction på 1/8 dels mantal av Krono Skatte
Gästgiveri hemmanet Älgaryd, vilket hos ägaren Johannes Bengtsson därstädes för
dom fäst skuld gått i rätts benämnde hemmansdel blivit försåld till intecknings
ägaren Nämndemannen Anders Niclasson Almqvist i Hylte för Åtta hundrade En
Rd Banco, vars belopp på där fodran utqvitterat här igenom qvitteras, alltså varder
detta Köpebrev enligt Kongl. Förordningen den 17 februari 1748, för köparen
Anders Almqvist utfärdat i samt ovannämnde hemmansdel med allt vad därtill
lyder eller hädanefter Lagligen tillvinnas kan. Gäldenerens moder änkan Stina
Svensdotter dock förbehållit sitt undantag för den tid hon efter Lag anses därtill
berättigad. Bemälde Almqvist tillägnas att för sig och arvingar såsom annan
välfången egendom nyttja och behålla. Blivandes förre ägaren Johannes Bengtsson
förbunden till hemul efter Lag, det vederbörande till efterrättelse
Sanden mölnarp av Västra härads fogde Canttar den 31 maj 1836
L Hegg
Förestående köpebrev och fastighet 1/8 dels mantal Älgaryds Gästgivaregård,
transporteras på änkomannen Petter Jonasson i Älgaryd, med all den rätt och
villkor jag den inköpt, mot erläggande av 855 Rd 26 Sk 8 rst Banco, som härmed
qvitteras
Försäkras av Hylte den 31 maj 1836
Anders Almqvist
Sven Magnus Rydberg, Johannes Svensson-Först, godeman
Johannes Bengtsson, borgenär
Till vittne: Jonas Magnus Jonsson i Bänkaryd, Johan Almström

På sätt särskilta avhandlingar angående mitt underhåll eller undantag, samt vad
mera som framdeles på kvarlåtenskapen efter min död innehåller. I kraft därav
tillägnas ovan nämnde köpare avhandling och fastighet 1/8 dels mantal i
Gästgivaregården Älgaryd, min systerdotter Johanna Britta Johansdotter
Älgaryd, med all de rätt jag det innehar, för att tillträda den 14 mars 1838 till
everderlig ägo för sig och efterkommande, mot uppfyllande av vad ovan är
anfördt, och är således full köpe skilling i så måtto betalt och qvitterad, som min
transport ovanför innehåller, och äger hon min systerdotter Johanna Britta
Johansdotter att utan mitt vidare hörande vid vederbörlig domstol söka Laga fasta
härå och till nämnde hemmansdel
Försäkras av Älgaryd den 26 april 1837
Petter Jönsson, säljare och givare
Till vittne: A Almqvist, Johannes Svensson i Älgaryd, A Alm i Skattehemmet

DSCN5150-5151
Vadstena 061228
§120
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryds Gästgifvaregård
1838 den 8 jan
Härigenom gör jag Gustaf Magnus Johannesson tillika med min kära hustru Britta
Catharina Johannesdotter veterligt, det vi av fri vilja och moget betänkande
upplåter och försäljer vår hittills ägande och genom arv tillfallne 1/16 del efter helt
räknat uti Älgaryd Gästgivaregård, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken,
till vår kära svåger Abraham Jacobsson, dess hustru Anna Maria Johannesdotter i
Bredstorp, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Sex hundrade
Femtio Tre Riksdaler Sexton Skillingar Banco, vilka 653 Rd 16 Sk Banco vi
genom nöjaktig förskrivning till fullo bekommit, och varder för den skull
vederbörligen qvitterade, avhänder för den skull oss all ägande rätt till ovan
nämnde 1/16 del, och den samma tillägnar köparne, dess barn och arvingar till
everderlig ägo, med allt vad därtill hörer eller med rätta höra bör, intet
undantagande av vad namn det vara månde, att tillträdas den 14 nästkommande
mars, uti det stånd det nu och då befinnes, förbinder oss till hemul efter Lag
Som skedde uti Västra Rågrena den 8 januari 1838
Gustaf Magnus Johannesson, Britta Catharina Johannesdotter
På en gång närvarande och tillkallade vittnen:
Andreas Johannesson i Östra Rågrena, Sven Gustafsson i Västra Rågrena

DSCN5098
Vadstena 061228
§113
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1838 den 15 febr
Under anhållan om Lagfart inlämnades till Härads Rätten följande Köpebrev
Litt. Ab
Som upplästes, och då Johannes Bengtssons ägande rätt till försålda
hemmansdelen styrktes med etc., den 4 januari 1823 utfärdat Bytesbrev, däruti
Johannes Bengtsson etc., emot 1/4 mtl i Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum
tillskifat sig ifrågavarande 1/8 mtl Älgaryd, därå de erhållit uppbud, den 22
oktober 1825, den 2 februari och den 8 maj 1826, fann Härads Rätten, jämlikt
Kongl. Förordningen den 13 juni 1800, skäligt meddela Första uppbudet för
Johanna Britta Johansdotter å 1/8 mtl Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd,
som Petter Jonasson på henne överlåtit, sedan köp på delarna bekommit emot 855

Rd 26 Sk 8 rst Banco av Nämndemannen Anders Niclasson Almqvist i Hylte, som
förut på utmätnings auction för 801 Rd Banco inköpt hemmanet från Johannes
Bengtsson i Älgaryd

DSCN5113
Vadstena 061228
§57
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1838 den 21 maj
1/8 mantal Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, vilket Peter Jonasson i
Älgaryd överlåtit på Johanna Britta Johansdotter, sedan han genom transport
bekommit detsamma emot 855 Rd 26 Sk 8 rst Banco av Nämndemannen Anders
Niclasson Almqvist i Hylte, som på utmätnings auction inropat hemmanet för 801
Rd Banco från Johannes Bengtsson i Älgaryd, Uppbjöds 2dra gången

DSCN5142
Vadstena 061228
§11
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1838 den 2 okt
1/8 mantal Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, vilket Peter Jonasson i
Älgaryd överlåtit på Johanna Britta Johansdotter, sedan han genom transport
bekommit detsamma emot 855 Rd 26 Sk 8 rst Banco av Nämndemannen Anders
Niclasson Almqvist i Hylte, som på utmätnings auction inropat hemmanet för 801
Rd Banco från Johannes Bengtsson i Älgaryd, Uppbjöds 3dje gången

DSCN5152-5154
Vadstena 061228
§120
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryds Gästgifvaregård
1838 den 23 okt
Till Härads Rätten ingavs med anhållan om Lagfart ett så lydande Salu brev Litt. B
Som upplästes, varefter såsom åtkomsthandlingar företeddes, ett efter avlidne
Riksdagsmannen Johannes Israelsson i Haraldstorp den 3 juni 1833 förrättat
Arvskifte, varav inhämtas att den avlidne, utom änkan Maja Lisa Jonasdotter,
efterlämnat sonen Jonas Magnus Johannesson, samt döttrarna Anna Maria,
Christina, Britta Catharina och Sara Lisa Johannesdöttrar, samt att avlidne
Johannes Israelssons fastigheter 1/4 mtl Haraldstorp och 1/4 mtl Älgaryd, däri
änkan Maja Lisa Jonasdotter avsagt sig giftorätt, blivit så fördelte, att sonen Jonas
Magnus tillköpt sig 1/4 ding Haraldstorp mot det att döttrarna skulle tillsammans
erhålla 1/4 mtl Älgaryd och 1407 Rd 19 Sk 6 2/3 rst Banco
2. Denne Härads Rätts fastebrev den 6 mars 1801 och den 15 februari 1811 för
Johannes Israelsson å tillhopa 1/4 mtl Älgaryd, och som säljarnes äganderätt till
försålda hemmansdelen härav må anses tillräckligt styrkt, fann Härads Rätten
skäligt meddela Uppbud första gången å 1/16 dels mtl Krono Skatte Älgaryd, som
Abraham Jacobsson och hans hustru Anna Maria Johannesdotter i Bredstorp
inköpt av Gustaf Magnus Johannesson och dess hustru Britta Catharina
Johannesdotter för 653 Rd 16 Sk Banco

DSCN5155
Vadstena 061228
§17
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryds Gästgifvaregård
1839 den 25 jan
1/16 mtl Älgaryd Gästgivaregård, vilket Abraham Jacobsson och dess hustru Anna
Maja Johannesdotter av Gustaf Magnus Johannesson och Britta Catharina
Johansdotter köpt för 653 Rd 16 Sk Banco, Uppbjöds 2dra gången

DSCN5171
Vadstena 061228
§17
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1839 den 3 maj
1/16 mtl Älgaryd Gästgivaregård, vilket Abraham Jacobsson och dess hustru Anna
Maja Johannesdotter av Gustaf Magnus Johannesson och Britta Catharina
Johansdotter köpt för 653 Rd 16 Sk Banco, Uppbjöds 3dje gången

DSCN4586-4587
Vadstena 061228
§134
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryds Gästgifvaregård
1840 den 8 febr
I Lagfarts avseende inlämnades ett Köpebrev av följande lydelse
För allom dem som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommer göres
vetterligt det vi Jöns Göransson och Lisa Lena Petersdotter försålt vårt ägande 1/4
dels mantal efter helt räknat i Krono Skatte hemmanet Älgaryd Gästgivaregård,
beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken till Johan Ljungblad
och dess hustru Inga Christina i Röd, nämligen 1/8 mtl till dem vardera, för en
överenskommen sammanlagd köpesumma stor 2777 Rd 37 Sk 4 rst, vilken
köpeskilling är genom särskilde förskrivningar betalt, och alltså härigenom
qvitterad varder. Avhändande för den skull, oss våre barn och arvingar berörde ¼
mtl och detsamma tillägnar bemälte köpare och deras barn och arvingar till
everderlig ägo, med alla dess tillhörigheter, att tillträda den 14 nästkommande
mars 1840, i det stånd det då befinnes, utan undantag, utom torpet Löffällan som är
av hella gården bert.. inpantat på 49 år enligt särskilt förpantningsbrev och
Contract, då efter förpantningsårens förlopp köparne äga samma rättighet som
övrige jordägarne i gården till återlösen, ägandes köparen att vid vederbörlig
domstol sig Lagfart och fasta härå förvärva, till vilken kostnad vi bestå hälften.
Förbindande oss till hemul hemul efter Lag.
Sålunda avhandlats och beslutat som skedde uti Långåsa den 29 juli 1839
J Göransson, Lisa Lena Pettersdotter, säljare
J Ljungblad, Inga Christina Johansdotter, köpare
Till vittne: Jonas Cederblad, Anders Petersson i Älgaryd
Som upplästes, varefter företeddes
1. Ett till Johannes Svensson och dess hustru Lena Stina Abrahamsdotter den 18
september 1833 utfärdat köpebrev å 1/4 mtl Älgaryd Gästgivaregård, varå
Häradsrätten meddelat 3dje uppbudet den 21 oktober 1834
2. Ett av bemälde personer till Jöns Göransson och hans hustru Lisa Pettersdotter
den 30 april 1838 utfärdade köpebrev å nämnde hemman, och fann Häradsrätten i
anledning härav, med stöd av I och IV Cap. Jordabalken, samt Kongl.
Förordningen den 13 juni 1800, skäligt meddela Första uppbudet å 1/4 mtl
Älgaryd Gästgivaregård, vilket Johan Ljungblad och Inga Christina Johansdotter
tillhandlat sig av Jöns Göransson och hans hustru Lisa Lena Pettersdotter mot
2777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, och visse villkor

DSCN4602
Vadstena 061228
§83
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1840 den 14 maj
1/4 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, vilket Johan Ljungblad och Inga
Christina Johannesdotter tillhandlat sig av Jöns Göransson och hans hustru Lisa
Lena Petersdotter mot 2777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, och visse villkor, Uppbjudes
2dra gången

PICT0012
Vadstena 051111
§20
1/4 mtl Elgaryd Gästgifvaregård kronoskatte
1840 den 29 sept
1/4 mtl Krono Skatte Älgaryd, vilket Johan Ljungblad och Inga Christina
Johannesdotter tillhandlat sig av Jöns Göransson och hans hustru Lisa Lena
Petersdotter mot 2777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, och visse villkor, Uppbjöds 3dje
gången

DSCN4609
Vadstena 061228
§20
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1840 den 29 sept
1/4 mtl Krono Skatte Älgaryd, vilket Johan Ljungblad och Inga Christina
Johannesdotter tillhandlat sig av Jöns Göransson och hans hustru Lisa Lena
Petersdotter mot 2777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, och visse villkor, Uppbjöds 3dje
gången

PICT0023
Vadstena 051111
§116
1/8 mtl Elgaryd Gästgifvaregård kronoskatte
1841 den 1 juni
Med begäran om uppbud inlämnades ett så lydande Köpe brev Litt. Port
Som upplästes; Ock då säljarens åtkomst styrktes genom ett för honom å
ifrågavarande hemmansdel den 24 november 1834 utfärdat fastebrev, fann Härads
Rätten skäligt meddela Första uppbudet å 1/8 mtl Krono Skatte Älgaryd
Gästgivaregård, som Johannes Svensson sålt till Fredrik Björnlund och dess hustru
Stina Ingemarsdotter

DSCN4626
Vadstena 061228
§116
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1841 den 14 juni
Med begäran om uppbud inlämnades ett så lydande Köpe brev Litt. Port
Som upplästes; Ock då säljarens åtkomst styrktes genom ett för honom å
ifrågavarande hemmansdel den 24 november 1834 utfärdat fastebrev, fann Härads
Rätten skäligt meddela Första uppbudet å 1/8 mtl Krono Skatte Älgaryd
Gästgivaregård, som Johannes Svensson sålt till Fredrik Björnlund och dess hustru
Stina Ingemarsdotter

DSCN4117
Vadstena 061006
§26
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1842 den 1 febr
1/8 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Svensson sålt till
Fredrik Björnlund och dess hustru Stina Ingemarsdotter för 1111 Rd 5 Sk 4 5/6
Banco, och förbehåll om undantag till Abraham Johansson och Stina Andersdotter,
Uppbjöds 3dje gången

DSCN4192
Vadstena 061006
§88
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1843 den 16 jan
Härigenom gör jag Anders Johan Pettersson tillika med min kära hustru Sara Lisa
Johannesdotter vetterligit, det vi av fri vilja och moget betänkande, upplåter och
försäljer, vårt hittills ägande och genom arv tillfallna 1/16 dels efter helt räknat uti
Älgaryd Gästgivaregård, beläget i Västra Härad och Malmbäcks socken, till vår
kära svåger Abraham Jacobsson och dess hustru Anna Maria Johansdotter i
Bredstorp, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Sex hundrade
Femtio Tre Rd Sexton Skilling Banco. Vilka 653 Rd 16 Sk Banco, vi genom
nöjaktig förskrivning till fullo bekommit, och varder för den skull vederbörligen
qvitterade. Avhändandes oss för den skull all ägande rätt till ovannämnde 1/16 del,
och densamma till erkänner köparne, dess barn och arvingar till everderli ägo, med
allt vad därtill hörer, eller med rätta höra bör, intet undantagandes av vad namn det
vara månde, att tillträda den 14 mars nästkommande, uti det stånd det nu och då
befinnes
Som skedde i Bredstorp den 16 januari 1843
Anders Johan Pettersson, Sara Lisa Johansdotter, säljare
Närvarande vittnen: Jacob Jönsson i Klappa, Carl Svensson i Älgaryd

DSCN4194-4195
Vadstena 061006
§88
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1843 den 16 okt
I Lagfarts avseende inlämnades detta Köpebrev Litt.K
Som upplästes. Varefter företeddes
1. Denne Härads Rätts fastebrev meddelat den 6 mars 1801 å 1/8 mtl Krono Skatte
Älgaryd Gästgivaregård för Johannes Israelsson därstädes
2. Likaledes denne Härads Rätt den 15 februari 1811 Johannes Israelsson
meddelade fastebrev å 1/8 mantal förenämnde hemman, som bemälde Johannes
Israelsson tillhandlat av Anders Åhman i Söräng och hans hustru, samt
3. Ett den 3 juni 1833 upprättat arvskifte emellan avlidne Johannes Israelssons
arvingar, sonen Jonas Magnus, samt döttrarna Anna Maria, Christina, Britta
Catharina och Sara Lisa, enligt vilket Johannes Israelssons fastigheter 1/4 mantal
Haraldstorp och 1/4 mtl Älgaryd, därå änkan Maja Lisa Jonasdotter avsagt sig
Giftorätt, blivit så fördelte, att sonen Jonas Magnus tillkommit 1/4 ding
Haraldstorp, och döttrarna tillsammans erhållit 1/4 mtl Älgaryd jämte en
köpeskilling av 1407 Rd 19 Sk 6 2/3 rst Banco
Och som säljarnes ägande rätt till försålde hemmansdelen härav må anses
tillräckligen styrkt, så fann Härads Rätten skäligt meddela Uppbud första gången
å Ett Sextondels mantal Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Abraham
Jacobsson och hans hustru Anna Maria Johannesdotter i Bredstorp inköpt av deras

svåger och syster Anders Johan Petersson och Sara Lisa Johannesdotter därstädes,
för qvitterade 653 Rd 16 Sk Banco

DSCN4196-4198
Vadstena 061006
§98
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1843 den 9 nov
Med begäran om Lagfart ingavs följande handling
Enligt Västra Härads Vällovlige Tings Rätt den 31 januari 1843 meddelade
Resolution och tillåtelse att få till den högstbjudande å öppen auction försälja
pupillens Maja Lena Fredriksdotters i Berg ägande fasighetslott 1/16 mtl uti Krono
Skatte Gästgivaregården Älgaryd, var av myndige sonen Pehr Johan Björnlund
även å denna dag försäljer sin ägande fastighetslott 1/16 mtl därstädes,
tillsammans 1/8 del, på grund härav och efter uppdrag av undetecknade
förmyndare inställte sig undertecknad, som ombesörjt Kunggörelserna i flera
nästgränsande kyrkor, för att å denna dag genom upprops auction försälja
ombemälte fastighetslotter, och som flere spekulanter sig infunno så skreds till
auction med tillkännagivande att hemmansdelen får tillträdas nu genast med
verkställt höstbruk och rågutsäde, samt hus och jord, torp och torpstället Norre
Stolpen, sådant som Ödman innehar, och Backstugan som Blinde mannen Petter
Carlsson innehaft, och alla tillhörigheter som till denne hemmansdel lyder och
legat haver, och hädanefter med Lag tillvinnas kan, samt med skyldighet att
köparen utgör undantag till Abraham Johansson och hans hustru, hälften emot den
1/8 delen som Lena Stina Abrahamsdotter innehar efter deras undantags
handlingar. Köparen får på egen bekostnad förvärva sig Lagfart härå, samt prestera
borgen vid slaget om så påfodras. Efter uppläsandet härav utropades
hemmansdelen 3 särskildte gånger, 1000 Rd Banco första gången av
Nämndemannen A Malmberg i Berg, efter en stunds betänkande gick utrop andra
gången, och bjudes av Johannes Svensson i Bredstorp 1100 Rd Banco, samt
änteligen 3dje gången gjordes bud å överbud, men då ej mera avhördes föll
sluteligen klubban för högstbjuden köpesumma stor Ett tusen Ett hundar Elva Rd 5
Sk 4 rst Banco / 1111 Rd 5 Sk 4 rst Banco av Anders Andersson i Berg och dess
hustru
Således förklarades till ägare av ovan bemälte hemmansdel, skolande köpebrev här
utfärdas, helst som hemmansdelen ansågs vara fullt betalt
Auctionsstället Älgaryd den 31 mars 1843
Anders Andersson, köpare
Fredrick Björnlund, förmyndare och säljare till 1/16 mantal, Pehr Johan
Fredriksson-Björnlund säljare till 1/16 dels mantal
A Malmberg i Berg, auktionsförrättare
Till vittne: Johannes Johansson i Älgaryd, Johannes Svensson i Bredstorp
Varjämte företeddes fastebrev av den 20 maj 1842 å 1/8 dels mantal Krono Skatte
Älgaryd Gästgivaregård för Fredrik Björnlund och hans hustru Stina
Ingemarsdotter, men som av denna handling någon upplysning icke finnes, huru
Pehr Johan Fredriksson och hans omyndiga syster Maja Lena Fredriksdotter blivit
ägare av ifrågavarande hemmansdel. Alltså och då Härads Rättens tillstånd till
försäljning av omyndiga Maja Lena Fredriksdotters andel däri, ej heller blivit
företedd, kunde den sökta Lagfarten för närvarande ej bifallas.

DSCN4214
Vadstena 061006
§43
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1844 den 2 febr
1/16 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Abraham Jacobsson och hans
hustru Anna Maria Johannesdotter i Bredstorp, inköpt av deras svåger och syster
Anders Johan Petersson och Sara Lisa Johannesdotter därstädes för qvitterade 653
Rd

DSCN4219-4222
Vadstena 061006
§101
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1844 den 12 febr
För vinnande av Lagfart inlämnades en så lydande handling
Enligt Västra Härads Vällovlige den 31 januari 1843 meddelad reolution och
tillåtelse att få till den högstbjudande å öppen auktion försälja pupillens Maja Lena
Fredriksdotters i Berg ägande fastighetslott 1/16 mtl uti Krono Skatte
Gästgivaregården Älgaryd, varav myndige sonen Pehr Johan Björnlund även å
denna dag försäljer sin ägande fastighetslott 1/16 mtl därstädes, tillsammans 1/8
dels, på grund härav och efter uppdrag av undertecknade förmyndare inställer sig
undertecknad, som ombesörjt Kunggörelserna i flera nästgränsande kyrkor, för att
å denna dag genom uppropsauktion försälja ombemälte fastighetslotter, och som
flera spekulanter sig infunno, så skreds till auktion med tillkännagivande med
tillkännagivande att hemmansdelen får tillträdas nu genast med
verkställt höstbruk och rågutsäde, samt hus och jord, torp och torpstället Norre
Stolpen, sådant som Ödman innehar, och Backstugan som Blinde mannen Petter
Carlsson innehaft, och alla tillhörigheter som till denne hemmansdel lyder och
legat haver, och hädanefter med Lag tillvinnas kan, samt med skyldighet att
köparen utgör undantag till Abraham Johansson och hans hustru, hälften emot den
1/8 delen som Lena Stina Abrahamsdotter innehar efter deras undantags
handlingar. Köparen får på egen bekostnad förvärva sig Lagfart härå, samt prestera
borgen vid slaget om så påfodras. Efter uppläsandet härav utropades
hemmansdelen 3 särskildte gånger, 1000 Rd Banco första gången av
Nämndemannen A Malmberg i Berg, efter en stunds betänkande gick utrop andra
gången, och bjudes av Johannes Svensson i Bredstorp 1100 Rd Banco, samt
änteligen 3dje gången gjordes bud å överbud, men då ej mera avhördes fälldes
sluteligen klubban för högstbjuden köpesumma stor Ett tusen Ett hundar Elva Rd 5
Sk 4 rst Banco / 1111 Rd 5 Sk 4 rst Banco av Anders Andersson i Berg och dess
hustru
Således förklarades till ägare av ovan bemälte hemmansdel, skolande köpebrev
härå utfärdas, helst som hemmansdelen ansågs vara fullt betald
Auctionsstället Älgaryd den 31 mars 1843
Anders Andersson, köpare
Fredrick Björnlund, förmyndare och säljare till 1/16 mantal, Pehr Johan
Fredriksson-Björnlund säljare till 1/16 dels mantal
A Malmberg i Berg, auktionsförrättare
Till vittne: Johannes Johansson i Älgaryd, Johannes Svensson i Bredstorp
Som upplästes, varjämte företeddes
1. Fastebrev av den 20 maj 1842 å 1/8 dels mantal Krono Skatte
Älgaryd Gästgivaregård för Fredrik Björnlund och hans hustru Stina
Ingemarsdotter
2. Ett den 15 juni samma år efter bemälda Stina Ingemarsdotter upprättat arvskifte,

varav inhämtas, att sterbhusdelägarne voro änkomannen Fredrik Björnlund och
tvenne barn, sonen Peter Johan och dottern Maja Lena, samt att bland fastigheterna
i boet 1/8 mtl Älgaryds Gästgivaregård tillfallit förenämnde tvenne barn, så att de
därav erhållit hälften vardera
3. Utdrag av Domboken för 31 januari sistlidet år, utvisande att Härads Rätten
lämnat bifall till Fredrik Björnlunds, i egenskap av förmyndare för sin dotter,
gjorda ansökning att få försälja hennes 1/16 mtl i Älgaryd Gästgivaregård. Ock
som säljarnas åtkomst till försålda hemmansdelarna härigenom är Lagligen styrkt,
så fann Härads Rätten skäligt meddela Första uppbudet å 1/8 mtl Krono Skatte
Älgaryd Gästgivaregård, som Pehr Johan Fredriksson-Björnlund och Fredrik
Björnlund, den senare i egenskap av förmyndare för sin dotter Maja Lena
Fredriksdotter, å auktion försålt till Anders Andersson i Berg och hans hustru emot
1111 Rd 5 Sk 4 rst Banco, jämte undantag till Abraham Johansson och dess hustru

DSCN4227
Vadstena 061006
§12
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1844 den 21 maj
1/16 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Abraham Jacobsson och hans
hustru Anna Maria Johannesdotter i Bredstorp, inköpt av deras svåger och syster,
Anders Johan Petersson och Sara Lisa Johannesdotter därstädes, för qvitterade
Resten saknas, ej filmat

DSCN4232
Vadstena 061006
§70
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1844 den 21 maj
1/8 mtl Krono SkatteÄlgaryd Gästgivaregård, som Pehr Johan FredrikssonBjörnlund och Fredrik Björnlund, den senare i egenskap av förmyndare för sin
dotter Maja Lena Fredriksdotter, å auktion försålt till Anders Andersson i Berg och
hans hustru, mot 1111 Rd 5 Sk 4 rst Banco, jämte undantag till Abraham
Johansson och hans hustru, Uppbjöds 2dra gången

DSCN4241-4242
Vadstena 061006
§18
1/8 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1844 den 4 okt
1/8 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Pehr Johan FredrikssonBjörnlund, den senare i egenskap av förmyndare för sin dotter Maja Lena
Fredriksdotter, å auktion försålt till Anders Andersson i Berg och hans hustru, mot
1111 Rd 5 Sk 4 rst Banco, jämte undantag till Abraham Johansson och hans
hustru, Uppbjöds 3dje gången

DSCN0669-0670
Vadstena 051111
§203
1/4 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1848 den 23 okt
Till Härads Rätten inlämnades med ansökan om uppbud å 1/4 mtl Älgaryd
Gästgivaregård följande Köpebrev
Emot en å öppen offentlig auktion högstbjuden och genom nöjaktig förskrivning

bekommen samt härmed qvitterad köpesumma stor Ett tusende Sex hundrade
Sextio Sex (1666) Riksdaler 32 Sk Banco, har jag undertecknad förmyndare för
avlidna Johan Ljungblads efterlämnade omyndiga barn, med Vällovlige Härads
Rättens tillstånd, försålt bemälte Omyndige barns ägande fastighet 5/48 dels
mantal i Krono Skatte hemmanet Älgaryd Gästgivaregård i Västra härad och
Malmbäcks socken, till änkan Inga Christina Ljungblad därstädes, varför jag alltså
avhänder mina myndlingars förberörde fastighet, och tillägnar det köparen med allt
vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, samt allt vad hädanefter Lagligen
tillvinnas kan, att med ägande rätt tillträda den 14 mars 1849, på sätt och med
villkor, som det i dag vid auktion förda auktions protokoll innehåller. Till mera
visshet är detta salubrev av mig i vittnens närvaro egenhändigt undertecknat
Erkännes av Älgaryd den 25 april 1848
Jonas Jacobsson, förmyndare och säljare
Till vittne: Gustaf Malmberg, A Malmberg i Berg
Ovanstående Köp överlåter och transporterar jag undertecknad på Dannemannen
Magnus Jönsson och dess hustru Catharina Svensdotter i Älgaryd emot
ovanskrivne enahanda köpesumma 1666 Rd 32 Sk Banco, och samma villkor,
dessutom försäljer jag härmedelst till bemälde personer mitt för övrigt ägande
hemman 1/48 dels mantal i Älgaryd Gästgivaregård, emot köpesumman Två
tusende Fem hundrade Femtio Fem Riksdaler 26 Sk 8 rst Banco, vilken transport
och köpesumma genom nöjaktig skuldförbindelse är bekomna och härmed
qvitterad, för den skull avhänder jag mig dessa hemmanslotter, tillsammans Ett
fjärdedels mantal i Gästgivaregården Krono Skatte Älgaryd i Västra härad och
Malmbäcks socken, emot sammanlagda transport och köpesumman 4222 Rd 10 Sk
8 rst Banco, och tillägnar det köparne Mahnus Jönsson och hustrun Catharina
Svensdotter, med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, med all den
rätt jag detsamma innehaft, och allt vad hädanefter Lagligen tillvinnas kan; Att
tillträda på sätt och villkor, som det idag upprättade köpe kontrakt innehåller; Och
varder de på ägorna boende personer vid sin Lagliga rätt bibehållen.
Till mera visshet är detta transport och salubrev av mig i vittnens närvaro
egenändigt undertecknat
Erkännes av Älgaryd den 26 juni 1848
Inga Christina Ljungblad, säljare och transportgivare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Arvid Nilsson i Röd
Varjämte förevisades:
1. Denne Härads Rätts den 2 februari 1841 för Johan Ljungblad och Inga Christina
Johansdotter meddelade fastebrev å 1/4 mtl Älgaryd Gästgivaregård
2. Ett den 25 januari 1846 för avlidne gästgivaren Johan Ljungblad förrättat
arvskifte, utvisande att han efterlämnat änkan Inga Christina Johansdotter , jämte
3ne omyndiga barn, sonen Frans Oscar, samt döttrarna Mathilda Fredrica och
Charlotta Sophia, och som fastighet 1/4 mtl uti förenämnde hemman, vilket blivit
så fördelat, att änkan erhållit 1/8 mtl, samt barnen 1/24 mtl vardera
3. Ett den 8 januari 1848 efter avlidne gossen Frans Oscar Ljungblad förrättat
arvskifte å hans ägande 1/24 mtl uti berörde hemman, därav modern Inga Christina
Ljungblad erhållit 1/48 mtl och återstoden tillfallit hans 2ne systrar
4. Utdrag av Domboken den 3 februari innevarande år, innehållande tillstånd för
Förmyndaren för avlidne Johan Ljungblads 2ne omyndiga döttar Jonas Jacobsson
att försälja sina myndlingars lotter uti 1/4 matl Älgaryd
Och fann i anledning härav Härads Rätten skäligt meddela Första uppbudet å 1/4
mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, vilket änkan Inga Christina Ljungblad

överlåtit till Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter mot 4.222 Rd
10 sk 8 r Banco sedan den förre förut själv inköpt 5/48 mtl i gården av sina
omyndige döttrars förmyndare Jonas Jacobsson mot 1.666 Rd 32 sk samma mynt.

PICT0156-0158
Vadstena 051227
§203
1/4 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1848 den 23 okt
Till Härads Rätten inlämnades med ansökan om uppbud å 1/4 mtl Älgaryd
Gästgivaregård följande Köpebrev
Emot en å öppen offentlig auktion högstbjuden och genom nöjaktig förskrivning
bekommen samt härmed qvitterad köpesumma stor Ett tusende Sex hundrade
Sextio Sex (1666) Riksdaler 32 Sk Banco, har jag undertecknad förmyndare för
avlidna Johan Ljungblads efterlämnade omyndiga barn, med Vällovlige Härads
Rättens tillstånd, försålt bemälte Omyndige barns ägande fastighet 5/48 dels
mantal i Krono Skatte hemmanet Älgaryd Gästgivaregård i Västra härad och
Malmbäcks socken, till änkan Inga Christina Ljungblad därstädes, varför jag alltså
avhänder mina myndlingars förberörde fastighet, och tillägnar det köparen med allt
vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, samt allt vad hädanefter Lagligen
tillvinnas kan, att med ägande rätt tillträda den 14 mars 1849, på sätt och med
villkor, som det i dag vid auktion förda auktions protokoll innehåller. Till mera
visshet är detta salubrev av mig i vittnens närvaro egenhändigt undertecknat
Erkännes av Älgaryd den 25 april 1848
Jonas Jacobsson, förmyndare och säljare
Till vittne: Gustaf Malmberg, A Malmberg i Berg
Ovanstående Köp överlåter och transporterar jag undertecknad på Dannemannen
Magnus Jönsson och dess hustru Catharina Svensdotter i Älgaryd emot
ovanskrivne enahanda köpesumma 1666 Rd 32 Sk Banco, och samma villkor,
dessutom försäljer jag härmedelst till bemälde personer mitt för övrigt ägande
hemman 1/48 dels mantal i Älgaryd Gästgivaregård, emot köpesumman Två
tusende Fem hundrade Femtio Fem Riksdaler 26 Sk 8 rst Banco, vilken transport
och köpesumma genom nöjaktig skuldförbindelse är bekomna och härmed
qvitterad, för den skull avhänder jag mig dessa hemmanslotter, tillsammans Ett
fjärdedels mantal i Gästgivaregården Krono Skatte Älgaryd i Västra härad och
Malmbäcks socken, emot sammanlagda transport och köpesumman 4222 Rd 10 Sk
8 rst Banco, och tillägnar det köparne Mahnus Jönsson och hustrun Catharina
Svensdotter, med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, med all den
rätt jag detsamma innehaft, och allt vad hädanefter Lagligen tillvinnas kan; Att
tillträda på sätt och villkor, som det idag upprättade köpe kontrakt innehåller; Och
varder de på ägorna boende personer vid sin Lagliga rätt bibehållen.
Till mera visshet är detta transport och salubrev av mig i vittnens närvaro
egenändigt undertecknat
Erkännes av Älgaryd den 26 juni 1848
Inga Christina Ljungblad, säljare och transportgivare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Arvid Nilsson i Röd
Varjämte förevisades:
1. Denne Härads Rätts den 2 februari 1841 för Johan Ljungblad och Inga Christina
Johansdotter meddelade fastebrev å 1/4 mtl Älgaryd Gästgivaregård
2. Ett den 25 januari 1846 för avlidne gästgivaren Johan Ljungblad förrättat
arvskifte, utvisande att han efterlämnat änkan Inga Christina Johansdotter , jämte

3ne omyndiga barn, sonen Frans Oscar, samt döttrarna Mathilda Fredrica och
Charlotta Sophia, och som fastighet 1/4 mtl uti förenämnde hemman, vilket blivit
så fördelat, att änkan erhållit 1/8 mtl, samt barnen 1/24 mtl vardera
3. Ett den 8 januari 1848 efter avlidne gossen Frans Oscar Ljungblad förrättat
arvskifte å hans ägande 1/24 mtl uti berörde hemman, därav modern Inga Christina
Ljungblad erhållit 1/48 mtl och återstoden tillfallit hans 2ne systrar
4. Utdrag av Domboken den 3 februari innevarande år, innehållande tillstånd för
Förmyndaren för avlidne Johan Ljungblads 2ne omyndiga döttar Jonas Jacobsson
att försälja sina myndlingars lotter uti 1/4 mtl Älgaryd
Och fann i anledning härav Härads Rätten skäligt meddela Första uppbudet å 1/4
mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, vilket änkan Inga Christina Ljungblad
överlåtit till Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter mot 4.222 Rd
10 sk 8 r Banco sedan den förre förut själv inköpt 5/48 mtl i gården av sina
omyndige döttrars förmyndare Jonas Jacobsson mot 1.666 Rd 32 sk samma mynt.

DSCN0674
Vadstena 051111
§117
1/4 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1849 den 23 jan
1/4 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, vilket änkan Inga Christina
Ljungblad överlåtit till Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter
mot 4222 Rd 10 Sk 8 rst Banco, sedan den förre förut själv inköpt 5/48 mtl i
gården av sine omyndige döttrars förmyndare Jonas Jacobsson mot 1666 Rd 32 Sk
samma mynt, Uppbjöds nu 2dra gången

PICT0163
Vadstena 051227
§117
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1849 den 23 jan
1/4 mtl. Kr. Sk. Elgaryd Gästgivaregård hvilket Enkan Inga Christina Ljungblad
öfverlåtit till Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter mot 4.222 Rd
10 sk 8 r Banco, sedan den förre förut sjelf inköpt 5/48 mtl. i gården af sine
omyndige döttrars förmyndare Jonas Jacobsson mot 1.666 Rd 32 sk samma mynt;
Uppbjöds --- 2dra gången.

PICT0178
Vadstena 051227
§45
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1849 den 15 maj
1/4 mtl. Kr. Sk. Elgaryd Gästigvaregård hvilket Enkan Inga Christina Ljungbladh
öfverlåtit till Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter mot 4.222 Rd
10 sk 8 r Banco, sedan den förre förut sjelf inköpt 5/48 mtl. i gården af sina
omyndige döttrars förmyndare Jonas Jacobsson mot 1.666 Rd 32 sk samma mynt.
Uppbjöds --- 3dje gången.

DSCN4025
Vadstena 101228
§45
1/4 mtl kronoskatte gästgifvaregård Elgaryd
1849 den 15 maj
1/4 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, vilket änkan Inga Christina
Ljungblad överlåtit till Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter

mot 4222 Rd 10 Sk 8 rst Banco, sedan den förre förut själv inköpt 5/48 mtl i
gården av sine omyndige döttrars förmyndare Jonas Jacobsson mot 1666 Rd 32 Sk
samma mynt, Uppbjöds nu 3dje gången

PICT0189
Vadstena 051227
§18
1/4 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1849 den 18 sept
--- En den 25 april och 26 juni 1848 upprättad bewittnad handlig enligt hvilken
Enkan Inga Christina Ljungblad öfverlåtit till Magnus Jönsson och hans hustru
Catharina Svensdotter 1/4 mtl. Kr. Sk. Elgaryd Gästgifvaregård mot 4.222 Rd 16
sk 8 r Banco, sedan den förra förut sjelf inköpt 5/48 mtl. i gården af sin omyndige
döttrar förmyndare Jonas Jacobsson för 1.666 Rd 32 sk i samma mynt och som --nemligen d 28 october 1848, 23 januari och den 15 maj 1849 ---

DSCN0763
Vadstena 051111
§160
1/16 mtl Elgaryd gästgifvaregård kronoskatte
1850 den 7 jan
Emot en betingad genom skuldsedel bekommen, och härmed qvitterad köpesumma
stor Nio hundrade Nittio Nio (999) Riksdaler 36 Sk Banco, har jag undertecknad
med min hustrus bifall färsålt hälften av vårt ägande hemman, eller Ett Sextondels
mantal i Krono Skatte hemmanet Älgaryd Gästgivaregård i Västra härad och
Malmbäcks socken, till vår tilltänkta måg och dotter, nämligen Carl Johannesson
och Anna Sophia Andersdotter härstädes. För den skull avhänder vi oss härmedelst
berörde hemmansdel 1/16 dels mantal, med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och
åbyggnader, och tillägnar det köparne till everderlig egendom, att tillträda, på sätt
och med villkor, som det oss emellan idag upprättade köpekontraktet innehåller.
Till mera visshet äro detta Salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknad
Erkännes av Älgaryd den 7 januari 1850
Anders Andersson, Maja Svensdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Benjamin Abrahamsson i Fintorp

DSCN0764-0765
Vadstena 051111
§160
1/16 mtl Elgaryd gästgifvaregård kronoskatte
1850 den 4 okt
Till Härads Rätten inlämnades med anhållan om Lagfart ett så lydande Köpebrev
Emot en betingad etc. Litt. Elg
Och som säljarens åtkomst till försålda hemmansdelen styrktes med denne Härads
Rätts den 21 januari 1845 för dem å 1/8 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård
utfärdade fastebrev, så fann Härads Rätten skäligt meddela uppbud 1sta gången å
1/16 mtl i nämnda hemman, som Anders Andersson och hans hustru Maria
Svensdotter upplåtit till deras måg och dotter, Carl Johannesson och Anna Sophia
Andersdotter, mot 999 Rd 36 Sk Banco

DSCN0787
Vadstena 051111
§7
1/16 mtl Elgaryd gästgifvaregård kronoskatte
1851 den 21 maj
1/16 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Anders Andersson och hans
hustru Maria Svensdotter upplåtit till deras måg och dotter, Carl Johannesson och
Anna Sophia Andersdotter mot 999 Rd 36 Sk Banco, uppbjöds nu 3dje gången

PICT0270
Vadstena 051227
§7
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1851 den 21 maj
1/16 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Anders Andersson och hans
hustru Maria Svensdotter upplåtit till deras måg och dotter, Carl Johannesson och
Anna Sophia Andersdotter mot 999 Rd 36 Sk Banco, uppbjöds nu 3dje gången

DSCN9201
Vadstena 100409
No6
1/16 mtl kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1851 den 1 okt
En den 7 januari 1850 etc. = enligt vilken Anders Andersson Maria Svensdotter
upplåtit till deras måg och dotter, Carl Johannesson och Anna Sophia Andersdotter
upplåtit 1/16 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård i Malmbäcks socken för
999 Rd 36 Sk Banco
Och som = nämligen den 4 oktober sistlidne, samt den 28 januari och 21 maj
innevarande år

PICT0281-0282
Vadstena 051227
§100
1/12 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1851 den 2 okt
Med begäran om lagfart inlemnades följande köpebref Litt Elg
Hhvarefter företeddes denna Härads Rätt den 24 maj 1833 för säljarne meddelade
fastebref å 1/12 mtl uti ifrågawarande hemman, hvilket de köpt af hustru Maria
Pettersdotter begge bröder P. J. Pettersson och Sven Pettersson till hälften af
hvardera.
2:o Utdrag af inteckningsprot. för den 2 nov 1844 §35 hvaraf till bestyrkande af
nuvarande säljare ägderätt till 1/8 mtl. blifvit anmärkt att den 4 januari 1841 efter
afl. Gästgifvaren Petter Svensson i Elgaryd emellan dess efterlemnade enka
Katrina Mattiasdotter samt deras fyra då omyndige sönerna Anders, Per Johan och
Sven samt dottern Maja uppräknadt arfsskifte, utseende att boets fastighet 1/4 mtl
Elgaryd sålunda fördelats att Enkan deras bekommit 1/12 samt barnen tillsammans
1/6 mtl. Och har Härads Rätten ansett åtkomsthandlingar saknas till 1/56 mtl. samt
fördenskull uppskjutet det då handlagda intecknings ärendet.
Af Domoken för denna dag under §49 inhämtas att 2ne på Ed hörde vittnen Arvid
Nilsson i Röd och Sven Gabrielsson i Åsen intygat att Maja Pettersdotter ärft nyss
berörde 1/56 mtl efter sina föräldrar och derav varit ägare i 20 år.
I anledning häraf och då med jemförelse af arfskifte och fastebrefvet af den 24 maj
1833 det vill synas, som skulle Maja Pettersdotter vid delningar efter fadren
erhållit lika lott mot bröderna af vilka 2ne därefter lott hava sålt sin arvslott finner
Rätten skäligt att å 1/8 mtl. Kr. Sk.Elgaryd gästgifvaregården, som Johannes
Jonasson och Maria Pettersson för 1.555 Rd 26 sk 8 r Banco och förbhåll om

Undantag, försålt till sina söner Per Johan Johannesson och hans hustru Anna
Katrina Hansdotter samt Carl Gustaf Johannesson och hans fästeqvinna Lena Per
Johansdotter till hälften åt hwardera, meddela uppbud 1sta ggn.

PICT0289

Vadstena 051227
Elgaryd
1852 den 3 febr
(början saknas, ej filmad)
försålt till sina söner Per Johan Johannesson och hans hustru Anna Catharina
Hansdotter samt Carl Gustaf Johannesson och hans fästeqvinna Lena Stina Per
Johansdotter till hälften år hwardera; Uppbjöds --- 2dra gången.

DSCN9214-9215
Vadstena 100409
§61
1/8 mtl kronoskatte Elgaryd gästgifvaregård
1852 den 3 febr
1/8 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Jonasson och Maria
Petersdotter för 1555 Rd 26 Sk 8 rst Banco, och visse villkor, försålt till sina söner
Pehr Johan Johannesson och hans hustru Anna Catharina Hansdotter, samt Carl
Gustaf Johannesson och hans fäste kvinna Lena Stina Pehr Johansdotter, till
hälften åt vardera, Uppbjöds 2dra gången

DSCN9250
Vadstena 100409
§162
1/16 mtl kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1852 den 3 april
För allom dem som detta vårt öppna salu och köpebrev förekommer, göres
vetterligt att jag Carl Gustaf Johannesson med min tilltänkta hustru Lena Stina
Pehr Johansdotters goda ja och samtycke, upplåtit och försålt vårt ägande 1/16
mantal i Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, beläget i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken, till min svåger Pehr Johan Carlsson och hans
hustru Johanna Sophia Johannesdotter i Älgaryd, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Ett tusende Riksdaler Banco, vilka 1000 Rd
Banco äro genom särskild förskrivning till fullo betalta och härmed vederbörligen
qvitterade varder. Alltså avhänder vi säljare oss all ägande och nyttjande rätt uti
förberörde 1/16 dels mantal Älgaryd, och tillägnar köparne allt vad därtill nu lyder,
uti hus och jord, eller vad som hädanefter med Lag tillvinnas kan, att tillträda nu
genast uti det stånd som det befinns. Dock med det uttryckliga förbehåll att
Johannes Jonasson och hans hustru Maria Petersdotter bibehålles vid alla deras
undantags förmåner enligt deras undantagsbrev, då vi inköpte denna hemmansdel
den 12 mars 1851. Och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol
sig Lagfart och fasta förvärva. Till yttermera visso hava vi detta Salu och köpebrev
i nedanstående vittnens när och övervaro bekräftat
Som skedde i Älgaryd den 3 april 1852
Pehr Johan Carlsson, Johanna Sophia Johannesdotter, köpare
Carl Gustaf Johannesson, säljare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, P Lundberg i Älgaryd

DSCN9229
Vadstena 100409
§6
1/8 mtl kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1852 den 4 maj
1/8 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Jonasson och Maria
Petersdotter för 1555 Rd 26 Sk 8 rst Banco, och visse villkor, försålt till sina söner
Pehr Johan Johannesson och hans hustru Anna Catharina Hansdotter, samt Carl
Gustaf Johannesson och hans fäste kvinna Lena Stina Pehr Johansdotter, till
hälften åt vardera, Uppbjöds 3dje gången

DSCN9251
Vadstena 100409
§162
1/16 mtl kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1852 den 7 juni
Till vinnade av uppbud inlämnades följande Köpebrev
För allom etc. Litt. Elg
Varefter företeddes utdrag av Lagfarts protokollet för den 2 oktober sistlidet år,
varav inhämtas att Härads Rätten då meddelat 1sta uppbudet å 1/8 mtl Krono
Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Jonasson och Maria Petersdotter
försålt till sina söner Pehr Johan Johannesson och hans hustru Anna Catharina
Hansdotter, samt Carl Gustaf Johannesson och hans tilltänkta hustru Lena Stina
Pehr Johansdotter, till hälften åt vardera
Resolution:
Då upplysning saknas huruvida det emellan Carl Johan Johannesson och Lena
Stina Pehr Johansdotter tillärnade äktenskap gått i fullbordan eller ej, och i senare
fallet, hennes Laga målsman icke den nu skedda försäljningen deltagit, så kunde
Härads Rätten för närvarande ansökningen om Lagfart icke bifalla

DSCN9253-9254
Vadstena 100409
No5
1/8 mtl kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1852 den 28 sept
Nö.5 = = en den 12 mars 1851 = = enligt vilken Johannes Jonasson och Maria
Petersdotter för 1555 Rd 26 Sk 8 rst Banco, och förbehåll om undantag försålt 1/8
mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård i Malmbäcks socken, till sina söner Pehr
Johan Johannesson och hans hustru Anna Catharina Hansdotter, samt Carl Gustaf
Johannesson och hans tilltänkta hustru Lena Stina Pehr Johansdotter, till hälften åt
vardera. Och som = = nämligen den 2 oktober sistlidet, samt den 3 februari och 4
maj innevarande år = =

DSCN9257
Vadstena 100409
§30
1/12 mtl kronoskatte Löffällan
1852 den 28 sept
1/12 mtl Krono Skatte Löffällan, som Sven Nilsson för 1500 Rd Banco, och
förbehåll om undantag, sålt till Johannes Petersson och hans hustru Ingrid
Nilsdotter, Uppbjöds 3dje gången

DSCN9263
Vadstena 100409
§134
1/16 mtl kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1852 den 6 okt
För fullföljd av ärendet, som under §.162 i Lagfarts protokollet för ststa Ting
finnes antecknat, angående sökt Lagfart å 1/16 mtl Älgaryd Gästgivaregård, lät
sökanden Pehr Johan Carlsson ånyo inlämna det därom den 3 sistlidne april
upprättade köpebrev, vilket numera voro försett med Lena Stina Pehr
Johansdotters och hennes faders Peter Johan Björnlunds underskrifter. Och som
därjämte upplystes att det emellan Carl Gustaf Johannesson och Lena Stina Pehr
Johansdotters vid köpets avslutande tillärnade äktenskap gått i fullbordan. Alltså
fann Härads Rätten skäligt, att å 1/16 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård,
som Carl Gustaf Johannesson och Lena Stina Pehr Johansdotter försålt till Pehr
Johan Carlsson och hans hustru Johanna Sofia Johannesdotter mot 1000 Rd Banco,
och visse villkor, meddela uppbud 1sta gången

DSCN1419
Vadstena 051227
§81
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1853 den 25 jan
1/16 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som Carl Gustaf Johannesson och
Lena Stina Pehr Johansdotter sålt till Pehr Johan Carlsson och hans hustru Johanna
Sofia Johannesdotter mot 1.000 Rd Banco och visse villkor; Uppbjöds 2dra gången.

DSCN1434
Vadstena 051227
§18
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1853 den 3 maj
1/16 mtl. Kr. sk. Elgaryd Gästgifvaregård som Carl Gustaf Johannesson och Lena
Stina Per Johansdotter för 1.000 Rd Banco och wisse wilkor sålt till Per Johan
Carlsson och hans hustru Johanna Sofia Johannesdotter, Uppbjöds --- 3dje gången

DSCN1456
Vadstena 051227
No17
1/16 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1853 den 27 sept
= = den 3 april 1852 = = Carl Gustaf Johannesson och Lena Stina Pehr
Johansdotter försålt 1/16 mtl. Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård i Malmbäcks
socken till Pehr Johan Carlsson och hans hustru Johanna Sofia Johannesdotter för
1.000 Rd Banco, med med visse vilkor, och som den 6 oktober sistlidet, samt den
23 januari och den 3 maj detta år = =

DSCN9159
Vadstena 100409
No17
1/16 mtl kronoskatte Elgaryd Gästgifwaregård
1853 den 27 sept
= = den 3 april 1852 = = Carl Gustaf Johannesson och Lena Stina Pehr
Johansdotter försålt 1/16 mtl. Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård i Malmbäcks
socken till Pehr Johan Carlsson och hans hustru Johanna Sofia Johannesdotter för
1.000 Rd Banco, med med visse vilkor, och som den 6 oktober sistlidet, samt den
23 januari och den 3 maj detta år = =

DSCN9177
Vadstena 100409
No4
1/8 mtl kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1854 den 27 sept
Nö.4 = = den 9 augusti 1853 = =
Herr Patronen G A Fagerberg å executiv auktion inköpt 1/8 mantal Krono Skatte
Älgaryd i Malmbäcks socken, från Anders Larsson och Lena Stina
Abrahamsdotter för 2333 Rd 16 Sk Banco
Och som = = den 23 september 1853, samt den 26 januari och den 2 maj
innevarande år = =

DSCN9190-9191
Vadstena 100409
§91
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1855 den 4 aug
Under anhållan om Lagfart inlämnades följande handlingar
1. Köpebrev, så lydande
Vi etc. = = Litt. Mm
2. Handlingarne till det i Ett mantal Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård den 19
september 1853 påbörjade, och den 1 juli innevarande år avslutade Laga skifte, av
vilka handlingar inhämtades, att ifrågavarande hemman vid skiftets början varit
fördelat mellan följande personer, som ägare Abraham Jacobssons sterbhus
delägare, Pehr Johan Abrahamsson och hans omyndige syskon, för vilka
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen blivit förordnad till förmyndare,
gemensamt 1/4 del, Pehr Johan Carlsson, Anders Andersson, Carl Johannesson
och Pehr Johannesson vardera 1/16 del, Peter Johannesson-Lundberg 1/8 del, och
Herr Patronen G A Fagerberg på Eksjö Hofgård 1/8 dels mantal
Att Carl Johannesson under skiftets fortgång inköpt Anders Anderssons 1/16 mtl,
och att skiftes delägarne överenskommit att beräkna de ägor, vilka tillhört
lägenheten Löffällan, som blivit vid Storskifte i Älgaryd 1799 av odelad lämnad
jord av samtlige dåvarande
Resten saknas, ej filmad

DSCN4234
Vadstena 101228
§98
Elgaryd (början saknas, ej filmad)
1856 den 28 febr
För Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter utfärdade fastebrev å
1/4 mantal Älgaryd
2. En så lydande fullmakt
Härmed befullmäktigas etc. Litt. Kär
Och skulle här antecknas att Nämndemannen L J Johansson i Åsen i egenskap av
förmyndare för avlidne Abraham Jacobssons omyndige barn, på sätt
förmyndarskaps protokollet för detta Ting utvisar, sökt och erhållit Härads Rättens
godkännande av ifrågavarande försäljning i vad den anginge Johanssons
myndlingar, men enär av förut anmärkte skiftes handlingarne inhämtas, att avlidne
Abraham Jacobssons arvingar då skulle vara ägare av 1/4 mantal i Älgaryd, och
åtkomst för honom endast blivit företedd å 3/16 dels mantal, samt att åtkomst
saknas till Patronen Fagerbergs vid ifrågakomna försäljning ägda 1/8 dels mantal i
samma hemman, så kunde den sökta Lagfarten icke heller nu av Härads Rätten
bifallas

DSCN4253-4255
Vadstena 101228
§40
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd gästgifvaregård
1856 den 22 maj
Med begäran om Lagfart inlämnades en så lydande handling
Härmed försäljer jag 1/9 mantal Krono Skatte hemmanet och Gästgivaregården
Älgaryd i Malmbäcks socken av Västra härad och Jönköpings län, till Anders
Petersson och dess hustru Charlotta Svensdotter i Ulfstorp, att tillträdas den 14
nästa mars, i nu och då befintligt skick, utan att någon depence å min sida i något
avseende ifrågakomma må, mig eller min rätts innehavare, denne senare av mig
utsedd och bestämd, förbehåller jag den jordrymd som ensam under Laga skiftet
blivit förlagd i Södra ändan av Älgaryds ägor, enskilt eller gränsande till
hemmanet benämnt Löffällan, förbehållandes mig å marken få närmare utvisa
denna jordrymd att begagna efter gottfinnande emot en årlig penninge skatt av
Tolv Rd Riksgäld per år, och under så lång tid eller åratal, som jag framdeles
finner för gott bestämma, i sig självt bestämd eller obestämd. Köparen tillträder
hemmanet i enlighet med Laga skiftet i avseende på ägorna, och skall återstående
oguldne utbetalningar för så skiftet i allo, som för hemmanet och dess onera i allt
förekommande hänseende fullgöras, från denna dag, men husflyttningshjälpen mig
förbehållen, all de kostnader som drabba så säljare som köpare i och för detta köp
skola ensamt av köparne bekostas och bestridas köpeskillingen stor 3333 Rd 16 Sk
Banco, har köparen med reverser liqviderat å dato, och varder sålunda härmed
qvitterad, under rättighet för säljaren att på köparens bekostnad inteckning uti
försålda fastigheten efter gottfinnade sig till säkerhet taga. Alltså tillägnar jag
köparen denna fastighet med den rätt jag den innehar, för att sig och arvingar därav
everderligen begagna
G A Fagerberg, säljare
Härmed förklarar jag till alla delar nöjd, och förbinder mig att detsamma noggrant
uppfylla och fullgöra, som ovan
Anders Petersson, Charlotta Svensdotter, köpare
På en gång närvarande vittnen:
O B A Lagercrantz, Sven Johan Johannesson i Vallsjö Södergård
Varjämte företeddes denne Härads Rätts den 27 september 1854 för Herr Patronen
G A Fagerberg utfärdade fastebrev å 1/8 mantal Krono Skatte Älgaryd
Och skulle här tillika antecknas, att vid senast verkställde Laga skifte å alla ägorna
till hemmanet Älgaryd, har ett därunder beläget torp, Löffällan kallat, blivit åsatt
hemmanstal med 1/9 mantal, i följd varav den förändring inträffat, att varje förut i
Ett mantal Krono Skatte Älgaryd beräknade Åtting, i stället nedsatts till 1/9 dels
mantal
På grund härav fann Härads Rätten lagligt, att å 1/9 dels mantal Krono Skatte
Älgaryd, vilket Herr Patronen G A Fagerberg försålt till Anders Petersson och dess
hustru Charlotta Svensdotter mot 3333 Rd 16 Sk Banco, och åtskillige villkor,
meddela uppbud 1sta gången

DSCN1375-1377
Vadstena 051227
§93
1/9 mtl Elgaryd, Löffällan
1856 den 19 juni
För fullföljd af ärendet som under §98 i lagfartsprotokollet för sista ting sednast
förewarit rörande sökt uppbud å den till 1/9 mantal beräknade lägenheten Löffällan
under Elgaryd hwilken lägenhet samtlige nuvarande egare af hemmanet Elgaryd,
enligt salubrf den 2 juli 1854 för 711 Rd 5 Sk 4 r Banko sålt till Zachris Svensson

låt förhanden jemte de förut i ärendet företedde och anmäkte handlingar, inlemna
1. En den 6 april 1799 upprättad bevittnad handling hwarigenomdrängen Johannes
Israelsson tillhandlat sig 1/8 mantal Elgaryd samt derå undfått 3ne lago uppbud det
sista den 18 februari 1800.
2. Ett den 19 januar 1810 för Johannes Israelsson och hans hustru Maja Lisa
Jonasdotter utfärdat köpebref å 1/8 mantal Elgaryd hwarå tvenne laga uppbud
blifwit meddelade den 14 januari, 8 maj och 19 october 1810.
3. Ett den 25 juni 1834 efter aflidne Johannes Israelsson förrättat arfsskifte hvaraf
inhemtades att han efterlemnat enkan Maja Lisa Jonasdotter och myndige sonen
Jonas Magnus Johannesson samt döttrarna Anna Maria gift med Abraham
Jacobsson i Bredstorp, Christina gift med Peter Johan Petersson och Brita Katrina
Johannesdotter gift med Gustaf Magnus Johannesson samt omyndiga dottren Sara
Lisa. Och hafwa boets upptagne fastigheter 1/4 mtl Haraldstorp och 1/4 mtl
Elgaryd, dervid enkan afstått sin giftorätt, sålunda fördelats att sonen mot wisse
willkor, bekommit Haraldstorp och döttrarne gemensamt undfått Elgaryd.
4. Härads Rättens den 27 september 1854 för patronen G. A. Fagerberg utfärdade
fastebref å 1/8 mantal Elgaryd.

DSCN4270
Vadstena 101228
No31
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd gästgifvaregård
1856 den 16 sept
1/9 mantal Älgaryd, för Anders Petersson och Charlotta Svensdotter

DSCN4273
Vadstena 101228
No72
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd, Löffällan
1856 den 16 sept
1/9 mantal Älgaryd, Löffällan kallat, för Zachris Svensson

DSCN4289-4289
§84
5/128 mtl Löffällan

Vadstena 101228

DSCN4298
Vadstena 101228
No30
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd
För Anders Petersson och Charlotta Svensdotter

1856 den 11 okt

1857 den 27 jan

DSCN4300
Vadstena 101228
No68
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd, Löffällan
1857 den 27 jan
1/9 mantal Älgaryd, Löffällan kallat, för Zachris Svensson

DSCN4334
Vadstena 101228
No27
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd
1857 den 12 maj
Nö.27 = = den 20 oktober 1855 = =
Herr Patronen G A Fagerberg sålt 1/9 mantal Krono Skatte Älgaryd i Malmbäcks
socken till Anders Petersson och hans hustru Charlotta Svensdotter mot 3333 Rd
16 Sk Banco, och åtskillige villkor
Och som = = den 23 maj och den 16 september sistlidet, samt den 27 januari
innevarande år = =

DSCN4337
Vadstena 101228
No62
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd
1857 den 12 maj
= = den 2 juli 1854 = =
Patronen G A Fagerberg, Pehr Johan Abrahamsson, Pehr Johan Johannesson,
Magnus Jönsson, Carl Johannesson, P Lundberg och Johanna Britta
Johannesdotter, Pehr Johan Carlsson, Anders Andersson och L J Johansson, den
senare i egenskap av förmyndare för avlidne Abraham Jacobssons omyndige barn,
till Zachris Svensson försålt 1/9 mtl Krono Skatte Älgaryd, Löffällan kallat, för
711 Rd 5 Sk 4 rst Banco
Och som = = den 19 juni och den 16 september sistidet, samt den 27 januari
innevarande år = =

DSCN0473
Vadstena 051111
§30
1/18 mtl Elgaryds Gästgifveri kronoskatte
1860 den 6 aug
För allom som detta vårt öppna Salu och köpebrev förekommer, göres vetterligt att
jag Anders Andersson, med min kära hustru Maria Svensdotters ja och samtycke,
upplåter och härmed försäljer 1/18 dels mantal Krono Skatte Gästgiveri hemmanet
Älgaryd, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till vår måg och dotter,
Carl Johannesson och hans hustru Anna Sophia Andersdotter, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Ett tusen Fyra hundra Riksdaler Riksmynt, vilka
1400 Rd är genom nöjaktig förskrivning till fullo betalta och härmed vederbörligen
qvitterade varder, och i följe härav avhänder vi oss berörde 1/18 dels mantal i
sagde hemman och tillägnar Carl Johannesson och hans hustru Anna Sophia
Andersdotter, att tillträda den 14 nästkommande mars, i det stånd det nu och då
befinns, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller
hädanefter med Lag tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll att Anders
Andersson och hans hustru Maria Svensdotter bibehålles vid de förmåner som
deras undantagsbrev av denna dag bestämmer, till mera visshet hava vi detta Salu
och köpebrev i tillkallade vittnes närvaro bekräfta låtit
Som skedde i Älgaryd den 6 augusti 1860
Anders Andersson, Maria Svensdotter, säljare
Till vittne: L J Johansson i åsen, P J Abrahamsson i Älgaryd

DSCN0476-0477
Vadstena 051111
§30
1/18 Elgaryd kronoskatte
1860 den 27 okt
Med begäran om Lagfart inlämnades följande Köpebrev
För allom dem etc. Litt. Hildur
Till åtkomstens bestyrkande företeddes denne Härads Rätts den 21 januari 1845
för Anders Andersson och hans hustru utfärdade fastebrev å 1/8 dels mantal uti
ifrågavarande hemman. Och fann Härads Rätten efter anteckning att varje 1/8 dels
mantal i Älgaryd vid Laga skifte beräknats till 1/9 dels mantal, sedan en
bortförpantad lägenhet upptagits till lika hemmanstal, skäligt att å 1/18 dels mantal
Krono Skatte Älgaryd, vilket Anders Andersson och Maria Svensdotter upplåtit till
deras måg och dotter, Carl Johannesson och Anna Sophia Andersdotter mot 1400
Rd Rmt och förbehåll om undantag, meddela uppbud 1sta gången

DSCN0517
Vadstema 051111
§59
1/9 mtl Elgaryd Gästgifveri kronoskatte
1861 den 7 juni
För allom som detta vårt öppna Salu och gåvobrev förekommer göres vetterligt att
jag Magnus Jönsson med min kära hustru Catharina Svensdotters bifall, upplåter
som gåva och förtida arv till vår käre son Anders Johan Magnusson 1/18 dels
mantal och 1/18 dels mantal till hans tilltänkat hustru Maria Lena Petersdotter
försålt för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Två tusen Fem hundra
Riksdaler Riksmynt, tillsammans 1/9 dels mantal i Krono Skatte Gästgiveri
hemmanet Älgaryd, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, och som
förenämnde 2500 Rd Riksmynt äro betalta på det sätt, att köparen och gåvotagaren
fått övertaga det lån som hemmansdelen häftar för till Smålands med flera
provinsers Hypoteksförening i Växjö på 1500 Rd Riksmynt, och återstoden är
genom nöjaktig förskrivning till fullo betalta, och härmed vederbörligen qvitterade
varder, och i följe härav avhänder vi oss berörde 1/9 dels mantal i sagde hemman
och tillägna Anders Johan Magnusson 1/18 del och hans tilltänkta hustru Maria
Lena Petersdotter 1/18 del, att nu genast tillträda i det stånd det befinnes, med hus,
jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med Lag
tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll att Magnus Jönsson och hans hustru
Catharina Svensdotter bibehålles med de förmåner som särskilt undantagsbrev av
denna dag, den 7 juni 1861 bestämmer, och äger gåvotagaren och köparen att vid
vederbörlig Domstol sig Lagfart och fasta förvärva, till mera visshet är detta gåvo
och salubrev av oss i tillkallade vittnens närvaro undertecknat
Försäkras av Älgaryd den 7 juni 1861
Magnus Jönsson, Catharina Svensdotter, givare och säljare med hand å pennan
Närvarande vittnen: L J Johansson i Åsen, P J Abrahamsson i Älgaryd

DSCN0505
Vadstena 051111
No20
1/18 Elgaryd kronoskatte
1861 den 24 sept
= = den 6 augusti 1860 = =
Anders Andersson och Maria Svensdotter för 1400 Rd Rmt och förbehåll om
undantag upplåtit 1/18 dels mantal Krono Skatte Älgaryd i Malmbäcks socken till
deras måg och dotter, Carl Johannesson och Anna Sophia Andersdotter
Och som = = den 27 oktober sistlidet, samt den 1 februari och den 23 maj
innevarande år = =

DSCN0580
Vadstena 051111
§66
1/18 mtl Elgaryd Gästgifvaregård kronoskatte
1861 den 2 okt
För allom som detta vårt öppna Salu och köpebrev förekommer, göres vetterligt att
jag Pehr Johan Johannesson med min kära hustru Anna Catharina Hansdotters
bifall upplåtit och härvid försäljer vårt hitintills ägande 1/16 del, som genom Laga
skifte i Älgaryd blivit undsatt till 1/18 dels mantal i Krono Skatte Gästgiveri
hemmanet Älgaryd, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till
Byggmästaren Nils Johan Westberg och hans hustru Lena Stina Svensdotter i
Fagerberg, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Två tusen Fem
hundra Riksdaler Riksmynt, vilka 2500 Rd Riksmynt är genom nöjaktig
förskrivning till fullo betalta, och härmed vederbörligen qvitterade varder, och i
följd härav avhänder vi oss berörde 1/18 dels mantal i sagde hemman, och tillägnar
Nils Johan Westberg och hans hustru Lena Stina Svensdotter, att tillträda den 14
mars 1862 i det stånd det nu och då befinns, med hus, jord, vatten och åbyggnader,
och allt vad därtill lyder, och hädanefter med Lag tillvinnas kan, med det
uttryckliga förbehåll att änkan Maria Petersdotter bliver bibehållen vid de
förmåner som särskilt undantagsbrev bestämmer, och äger köparne på egen
bekostnad vid vederbörlig Domstol sig Lagfart och fasta förvärva. Till mera
visshet är detta salubrev av oss i tillkallade vittnes närvaro undertecknat
Försäkras Älgaryd den 2 oktober 1861
Pehr Johan Johannesson, Anna Catharina Hansdotter, säljare
Vittnen: L J Johansson i Åsen, L Carlsson i Malmbäck

DSCN0518
Vadstena 051111
§59
1/9 mtl Elgaryd kronoskatte
1861 den 19 okt
Under anhållan om Lagfart inlämnades ett så lydande Köpebrev, Gåvobrev
För allom som detta vårt öppna etc. Litt. Elg
Till åtkomstens bestyrkande företeddes denne Härads Rätts den 18 september 1849
för Magnus Jönsson och Catharina Svensdotter utfärdade fastebrev å 1/4 mantal
Älgaryd, vilket hemmanstal dock enligt å handlingen befintlig anteckning vid
senast förrättade Laga skifte å ägorna till hemmanet Älgaryd blivit nedsatt till 2/9
mantal
I anledning härav fann Härads Rätten lagligt, att å 1/9 dels mantal Krono Skatte
Resten saknas, ej filmad

DSCN0520
Vadstema 051111
§77
2/9 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1862 den 7 jan
Under anhållan om Lagfart inlämnades till Härads Rätten ett så lydande Köpebrev
För en vid offentlig etc. Litt. Åsna
Till åtkomstens bestyrkande företeddes följande
Resten saknas, ej filmad

DSCN0528-0530
Vadstena 051111
§77
2/9 mtl Elgaryd Gästgifvaregård kronoskatte
1862 den 7 jan
Under anhållan om Lagfart inlämnades till Härads Rätten ett så lydande Köpebrev
För en vid offentlig etc. Litt. Åsna
Till åtkomstens bestyrkande företeddes följande Köpebrev
För en vid offentlig auktion högstbjuden och härmed qvitterad och erhållen
köpesumma stor Åtta tusen Riksdaler Riksmynt, hava vi undertecknade arvingar
efter vår avlidna fader Abraham Jacobsson i Bredstorp, gemensamt försålt vårt i
arv tillfallna 2/9 dels mantal i Krono Skatte Gästgiveri hemmanet Älgaryd, beläget
i Västra härad och Malmbäcks socken, till drängen Carl Fredrik Johannesson i
Erlandstorp, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill lyder, eller
hädanefter med Lag tillvinnas kan, med rättighet för köparen att tillträda den 14
mars 1862, i det stånd det nu och då befinns, och äger köparen på egen bekostnad
vid vederbörlig Domstol sig Lagfart och fasta förvärva. Till mera visshet är detta
Salubrev av oss i vittnes närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Bredstorp den 25 juni 1861
L J Johansson i Åsen, auktionsförrättare
Pehr Johan Abrahamsson, för egen del och i egenskap av förmyndare för Carl
Frans Abrahamsson och Johanna Sophia, samt Anna Stina Abrahamsdöttrar,
Johannes Abrahamsson, Gustaf Abrahamsson
Till vittne: Anders Johan Andersson, Johannes Skogman
Andra sidan stående köpebrev, transporteras till hela sitt innehåll på Gästgivaren
Pehr Johan Abrahamsson och hans hustru Christina Johannesdotter i Älgaryd, 4/27
delar till den förstnämnde och 2/27 till sistnämnde hustru
Erkännes och försäkras av Erlandstorp den 3 januari 1862
Carl Fredrik Johannesson, transportgivare
Till vittne, på en gång närvarande: L J Johansson i Åsen, Anders Johan Andersson
i Bredstorp

DSCN0535
Vadstena 051111
2/9 mtl Elgaryd Gästgifvaregård kronoskatte
1862 den 7 jan
Början saknas, ej filmad
där denne dag funnit skäligt meddela bifall till ifrågavarande av Pehr Johan
Abrahamsson gjorda försäljning av 2/9 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård,
för så vitt den efter hans omyndige tre syskons andelar uti hemmanet, dels ock,
vad Härads Rätten hade sig nogsamt bekant, att vid senast förrättade Laga skifte å
ägorna till hemmanet Älgaryd Gästgivaregård, varje 1/8 mantal, därav blivit
nedsatt till 1/9 mantal, till följd därav att ett från hela hemmanet avsöndrat torp
därvid blivit åsatt 1/9 mantal
Med anledning av vad som sålunda förekommit fann Härads Rätten lagligt att å två
nionde dels mantal Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård, som avlidne Abraham
Jacobssons samtlige arvingar för Åtta tusen Riksdaler Riksmynt försålt till drängen
Carl Fredik Johannesson i Erlandstorp, vilken därefter på enahanda villkor till Pehr
Johan Abrahamsson och dennes hustru Catharina Johannesdotter överlåtit
hemmanet, 4/27 mantal till den förre och 2/27 mantal till den senare, för de både
sistnämnde meddela uppbud 1sta gången

DSCN0534
Vadstena 051111
1/8 mtl Elgaryd Gästgifveri kronoskatte
1862 den 7 jan
Början saknas, ej filmad
handlingar
1. Denne Härads Rätts den 6 mars 1801 för Johannes Israelsson och hans hustru
utfärdade fastebrev å 1/8 mantal Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård
2. Ett av denne Härads Rätt den 15 februari 1811 för Johannes Israelsson och hans
hustru Maja Lisa Jonasdotter utfärdat fastebrev å 1/8 mantal Krono Skatte Älgaryd
Gästgivaregård, som de inköpt av Anders Åhman och Maria Svensdotter
3. Ett den 25 juni 1834 efter avlidne Riksdagsmannen Johannes Israelsson från
Haraldstorp upprättat arvskifte emellan hans efterlämnade sterbhusdelägare, änkan
Maja Lisa Jonasdotter, och i äktenskapet med henne sammanavlade barnen,
myndige sonen Jonas Magnus Johannesson, samt döttrarna Anna Maria
Johannesdotter gift med Abraham Jacobsson i Bredstorp, Christina Johannesdotter
gift med Pehr Johan Petersson i Hunseberg, Britta Catharina Johannesdotter gift
med Gustaf Magnus Johannesson i Västra Rågrena, och omyndiga Sara Lisa
Johannesdotter, av vilken handling inhämtades, bland annat, att enligt en den 3
juni 1833 hållen bouppteckning efter Johannes Israelsson, denne i fast egendom
efterlämnat 1/4 mantal Rå och Rör Haraldstorp
Resten saknas, ej filmad

DSCN0576
Vadstena 051111
§66
1/18 mtl Elgaryd Gästgifvaregård kronoskatte
1862 den 26 juni
Med begäran om Lagfart inlämnade Nämndemannen Lars Johansson i Åsen, ett så
lydande Köpebrev
För allom som detta vårt etc. Litt Elg
Till åtkomstens bestyrkande företeddes denne Härads Rätts den 28 september 1852
för Pehr Johan Johannesson och Anna Catharina Hansdotter, samt Carl Gustaf
Johannesson och Lena Stina Pehr Johansdotter till hälften vardera utfärdade
fastebrev å 1/8 dels mantal Älgaryd Gästgivaregård
På grund härav fann Härads Rätten lagligt, att å 1/18 dels mantal Krono Skatte
Älgaryd Gästgivaregård i Malmbäcks socken, vilket Pehr Johan Johannesson och
Anna Catharina Hansdotter försålt till Byggmästaren Nils Johan Westberg och
hans hustru Lena Stina Svensdotter för 2500 Rd Rmt, och andre villkor, meddela
uppbud 1sta gången

DSCN0588
Vadstena 051111
No49
2/9 mtl Elgaryd Gästgifvaregård kronoskatte
1862 den 26 sept
Nö.49 = = den 25 juni 1861 = =
Avlidne Abraham Jacobssons samtlige arvingar för 8000 Rd Rmt försålt 2/9
mantal Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård i Malmbäcks socken till drängen
Carl Fredrik Johannesson, vilken därefter på enahanda villkor till Pehr Johan
Abrahamsson och hans hustru Christina Johannesdotter överlåtit hemmanet, 4/27
mantal till den förre och 2/27 mantal till den senare
Och som = = den 7 och 30 januari, samt den 30 maj innevarande år = =

PICT0125
Vadstena 040319
§4
1/9 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1862 den 18 nov
Köpebrev
För allom som detta vårt öppna Salu och köpebrev förekommer, göres vetterligt att
jag Anders Petersson med min kära hustru Charlotta Svensdotters bifall upplåtit
och försålt vårt ägande 1/9 dels mantal uti Krono Skatte Gästgivare hemmanet
Älgaryd, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken till Carl Peter Månsson
och hans hustru Anna Catharina Johansdotter i Elmhult, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Sex tusen Riksdaler Riksmynt, vilka 6000 Rd är
genom särskild förskrivning till fullo betalta, och härmed vederbörligen qvitterade
varder, och i följd härav avhänder vi oss berörde 1/9 dels mantal i sagde hemman,
och tillägna Carl Peter Månsson och hans hustru Anna Catharina Johansdotter, att
tillträda den 14 mars 1863, i det stånd som det nu och då befinnes, med hus, jord,
vatten och åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med Lag
tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll att Patronen G A Fagerberg på Eksjö
Hofgård bliver bibehållen vid den jordplan som han sig vid försäljningen
förbehållit, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig
Lagfart och fasta förvärva. Till mera visshet är detta Salu och köpebrev av oss i
tillkallade vittnes närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Älgaryd den 18 november 1862
Anders Petersson, Charlotta Svensdotter, säljare
På en gång närvarande vittnen: L J Johansson i Åsen, P Lundberg i Älgaryd

DSCN5419
Vadstena 070202
§4
1/9 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1862 den 18 nov
Köpebrev
För allom som detta vårt öppna Salu och köpebrev förekommer, göres vetterligt att
jag Anders Petersson med min kära hustru Charlotta Svensdotters bifall upplåtit
och försålt vårt ägande 1/9 dels mantal uti Krono Skatte Gästgivare hemmanet
Älgaryd, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken till Carl Peter Månsson
och hans hustru Anna Catharina Johansdotter i Elmhult, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Sex tusen Riksdaler Riksmynt, vilka 6000 Rd är
genom särskild förskrivning till fullo betalta, och härmed vederbörligen qvitterade
varder, och i följd härav avhänder vi oss berörde 1/9 dels mantal i sagde hemman,
och tillägna Carl Peter Månsson och hans hustru Anna Catharina Johansdotter, att
tillträda den 14 mars 1863, i det stånd som det nu och då befinnes, med hus, jord,
vatten och åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med Lag
tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll att Patronen G A Fagerberg på Eksjö
Hofgård bliver bibehållen vid den jordplan som han sig vid försäljningen
förbehållit, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig
Lagfart och fasta förvärva. Till mera visshet är detta Salu och köpebrev av oss i
tillkallade vittnes närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Älgaryd den 18 november 1862
Anders Petersson, Charlotta Svensdotter, säljare
På en gång närvarande vittnen: L J Johansson i Åsen, P Lundberg i Älgaryd

PICT0123-0124
Vadstena 040319
§4
1/9 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1863 den 29 jan
Med begäran om Lagfart inlämnades ett så lydande Köpebrev
För allom som detta vårt öppna etc. Litt. Elg
Och som säljarnes åtkomst till försålda hemmansdeln styrktes med denne Härads
Rätts den 12 maj 1857 för dem därå utfärdade fastebrev
Alltså fann Härads Rätten lagligt att å 1/9 mantal Krono Skatte Älgaryd i
Malmbäcks socken, som Anders Petersson och Charlotta Svensdotter försålt till
Carl Peter Månsson och hans hustru Anna Catharina Johansdotter, meddela
uppbud 1sta gången

DSCN5415-5416
Vadstena 070202
§4
1/9 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1863 den 29 jan
Med begäran om Lagfart inlämnades ett så lydande Köpebrev
För allom som detta vårt öppna etc. Litt. Elg
Och som säljarnes åtkomst till försålda hemmansdeln styrktes med denne Härads
Rätts den 12 maj 1857 för dem därå utfärdade fastebrev
Alltså fann Härads Rätten lagligt att å 1/9 mantal Krono Skatte Älgaryd i
Malmbäcks socken, som Anders Petersson och Charlotta Svensdotter försålt till
Carl Peter Månsson och hans hustru Anna Catharina Johansdotter, meddela
uppbud 1sta gången

PICT0162
Vadstena 040319
No42
1/18 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1863 den 2 juni
Nö.42 = = den 2 oktober 1861 = =
Pehr Johan Johannesson och Anna Catharina Hansdotter försålt 1/18 mantal Krono
Skatte Älgaryd Gästgivaregård i Malmbäcks socken, till Byggmästaren Nils Johan
Westberg och hans hustru Lena Stina Svensdotter för 2500 Rd Rmt, och andre
Villkor
Och som = = den 26 juni och 26 september sistlidet, samt den 29 januari
innevarande år = =

DSCN5426
Vadstena 070202
No42
1/18 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1863 den 2 juni
Nö.42 = = den 2 oktober 1861 = =
Pehr Johan Johannesson och Anna Catharina Hansdotter försålt 1/18 mantal Krono
Skatte Älgaryd Gästgivaregård i Malmbäcks socken, till Byggmästaren Nils Johan
Westberg och hans hustru Lena Stina Svensdotter för 2500 Rd Rmt, och andre
Villkor
Och som = = den 26 juni och 26 september sistlidet, samt den 29 januari
innevarande år = =

PICT0228
Vadstena 040319
§62
1/9 mtl Kronoskatte Elgaryd
1864 den 2 maj
Gör veterligt, att år 1864 den 2 maj, då allmänt Ting förrättades i detta härad å
vanliga Tingstället Komstad, förevistes Rätten en den 18 november 1862
upprättad, beviljad handling, enligt vilken Anders Petersson och Charlotta
Svensdotter för 6000 Rd Rmt och visse villkor, sålt 1/9 dels mantal Krono Skatte
Älgaryd i Malmbäcks socken till Carl Peter Månsson och hans hustru Anna
Catharina Johansdotter. Och som detta jordafång effentligen blivit uppbudet å tre
allmänna Ting, nämligen den 29 januari, den 2 juni och 29 september sistlidet år,
med iaktagande av den föreskrift Kongl. Förordningen den 13 juni 1800
innehåller, utan att klander förekommit. Alltså varder i förmågo av 1 och 4 Kap.
Jorda Balken samt berörde Kongl. Förordning, Fasta därå meddelad, och i följd
därav tillägnas Carl Peter Månsson och hans hustru Anna Catharina Johansdotter
(här är senare infogat, Johan Petersson och h h Lovisa Maria Johannesdotter)
nämnde egendom, med allt vad därtill nu lyder eller framdeles tillvinnas kan.

PICT0099
Vadstena 040319
§30
1/18 mtl Kronoskatte Elgaryd Gästgifvaregård
1866 den 18 okt
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen företrädde och anhöll om uppbud på
grund av följande, Köpebrev
För allom som detta vårt etc. Litt. Elg
Och alldenstund säljarnes åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denne
Härads Rätts den 2 juni 1863 för dem därå utfärdade fastebrev.
Alltså fann Härads Rätten lagligt, att å 1/18 dels mantal Krono Skatte Älgaryd
Gästgivaregård i Malmbäcks socken, som Byggmästaren Nils Johan Westberg och
Lena Stina Svensdotter Westberg, försålt till Johannes Nilsson och hans hustru
Maria Lisa Pehrsdotter för 2750 Rd Rmt, meddela uppbud 1sta gången

PICT0133
Vadstena 050916
§71
2/9 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1868 den 12 okt
Köpebrev: För allom som detta vårt öppna salu och köpebrev förekommer göres
veterligt att jag Anders Johan Magnusson med min hustru Magdalena Petersdotters
bifall upplåter och försäljer 1/9 dels mantal, samt jag Magnus Jönsson med min
hustrus bifall likaledes försäljer 1/9 dels mantal, tillsammans 2/9 dels mantal i
Gästgivarehemmet Älgaryd, belaget i Wästra Härad och Malmbäck socken till
Carl Abrahamsson och hans hustru Thilda Magnusdotter i Älgaryd, för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Sex tusen Två hundra Riksdaler
riksmynt, vilka 6.200 Rd rmt är genom nöjaktig förskrivning till fullo betalta och
härmed vederbörligen qvitterade varder. I följd häraf afhänder vi oss berörde
hemmansdelar i sagde hemman och tillägnar ofvannämnde köpare till välfången
egendom, att i befintligt skick tillträda den 14 förstkommande Mars, med hus,
jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill hörer eller hädanefter med lag
tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll att Magnus Jönsson och hans hustru
Katarina Svensdotter bibehålles vid de förmåner som särskilt undantagsbrev
bestämmer. Till mera visshet är detta salubrev af oss i vittnins närvaro
undertecknadt, erkännes och försäkras.

Älgaryd den 12 Oktober 1868
Anders Johan Magnusson, Magdalena Petersdotter, Magnus Jönsson, Catharina
Svensdotter, med hand å pennan, säljare
Vittnen: L. J. Johansson i Åsen, Gustaf Malmsten i Berg

DSCN6346
Vadstena 090904
Litt J
1/9 mtl Elgaryds Gästgifvaregård
1870 den 1 sept
Emot en betingad och öfverenskommen genom skuldförbindelser erhållen och
härmed qvitterad köpesumma stor Tretusen Riksdaler Riksmynt, har vi
undertecknade försålt vårt ägande 1/9 dels mantal efter helt räknat uti Älgaryd
Gästgivaregård, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till vår svåger och
syster Claes Andersson och hans hustru Anna Stina Abrahamsdotter i Älgaryd, i
följd häraf afhänder vi oss berörde 1/9 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord,
vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag
tillvinnas kan, och tillägna ofvanämnde köpare tillvälfången egendom, att genast i
befintligt skick tillträda, och äger köparne på egen bekostnad vid vederbörlig
domstol sig lagfart och fasta förvärfva, till mera visshet är detta salu och köpebref
af oss i vittnes närvaro undertecknat.
Erkännes och försäkras af Älgaryd den 1 september 1870
Pehr Johan Abrahamsson, Christina Johannesdotter
Till vittne: L. J. Johansson i Åsen, Pehr Johan Carlsson i Älgaryd, med hand å
pennan

DSCN6341
Vadstena 090904
No79
1/9 mtl Elgaryd
1/9 mantal Älgaryd för Anders Andersson.

1871 den 18 jan

DSCN6342-6343
Vadstena 090904
§20
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd
1871 den 14 febr
Vid upprop af uppskjutna och under §.96 i sista tingets protokoll antecknade
ärendet, hvari Häradsrätten, jämte meddelandet af första uppbudet på 1/9 mantal
Kronoskatte Älgaryd, som Carl Månsson och Anna Katarina Johansdotter sålt till
Anders Andersson för 3.500 Rdr och förbehåll om undantag, förelagt köparen att
styrka hemmanets för bevillning sist åsatte värde, inlämnade nämndemannen L. J.
Johansson i Åsen en debetsedel för sistlidne år, upptagande nämnde hemmansdel
till 3.400 Rdr.
Då taxeringsvärdet således understiger köpesumman, erfodras icke någon vidare
kartering af köpebrefvet.

DSCN6344-6345
Vadstena 090904
§31
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd
1871 den 14 febr
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnade med begäran om lagfart,
följande handling.
Emot en betingad och öfverenskommen etc. = = = Litt.J, och som härjämte
företeddes ett den 26 september 1862 för säljarne utfärdat fastebref å 2/9 mantal
Älgaryd, så fann Häradsrätten skäligt meddela uppbud första gången på Ett
niondels mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken, hvilket Claes
Andersson och hans hustru Anna Stina Abrahamsdotter köpt af Pehr Johan
Abrahamsson och Kristina Johannesdotter för 3.000 Rd Rmt.

DSCN6348
Vadstena 090904
No75
1/9 mtl Elgaryd
1/9 mantal Älgaryd för Anders Andersson.

1871 den 19 maj

DSCN6349
Vadstena 090904
No17
1/9 mtl Elgaryd
1871 den 19 maj
1/9 mantal Älgaryd, för Claes Andersson och Anna Stina Abrahamsdotter, uppbud
andra gången.

DSCN6360
Vadstena 090904
No75
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd
1871 den 20 sept
Västra = = = den 7 februari 1870 = = =
Karl Månsson och Anna Katrina Johansdotter sålt 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd
i Malmbäcks socken till Anders Andersson för 3.500 Rd Rmt, och villkor om
undantag .
= = = nämligen den 14 december sistlidet, samt den 18 januari och den 19 maj
innevarande år = = =.

DSCN1935-1936
Vadstena 080314
No17
1/9 mtl Kronoskatte Elgaryd
1872 den 24 jan
Westra = = = den 1 september 1870 = = =
Per Johan Abrahamsson och Kristina Johannesdotter sålt 1/9 mtl kronoskatte
Elgaryd i Malmbäcks socken till Claes Andersson och hans hustru Anna Stina
Abrahamsdotter för 3.000 rd = = = nemligen den 15 februari, den 19 Maj och den
20 Septemberg nästlidet år = = =

PICT0102
Vadstena 050916
§54
1/9 mtl Elgaryd Gästgifvaregård, Löffällan
1875 den 10 maj
Under förnyad anhållan om lagfart inlämnade nämndeman Lars Johan Johansson i
Åsen följande handling.
Köpebrev. För en vid frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad
köpesumma stor Två Tusen Femhundratrettiosju riksdaler riksmynt hafva vi
undertecknade samtlige arvingar efter avlidne Zachris Svensson upplåtit och
försålt sterbhusets fasta egendom 1/9 dels mantal Älgaryds Gästgivaregård,
Löffällan kalladt, beläget i Wästra Härad och Malmbäcks socken, till Johannes
Malkolm Rylander och hans hustru Lena Sofia Andersdotter på Löffällan. I följd
häraf afhänder vi oss berörda 1/9 dels mantal i sagde hemman och tillägnar
köparne till välfången egendom, att i befintligt skick med hus, jord, vatten och
åbyggnader tillträda den 14 innevarande Mars, med de villkor som särskilt
köpekontrakt bestämmer, och äger köparne på egen bekostnad vid vederbörlig
domstol sig lagfart och fasta förvara. Till mera visshet är detta salubrev af oss i
vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes och försäkras Älgaryd, Löffällan kallat den 1 mars 1872
L. J. Johansson i Åsen anmodad auktionsförrättare
Anders Sandstedt, Lovisa Sandstedt, Johannes Isaksson, Anders Isaksson, Sven
Nilsson, Carl Carlqvist, Stina Katarina Nilsdotter, Sven Petersson, Johanna
Jonasdotter, Anna Lena Jonsdotter, Gustafva Jonsdotter, P. Lundell god man, Peter
Petersson, Brita Katarina Johansdotter, Sven Svensson, Stina Johannesdotter,
arvingar S. M. Joh

DSCN2569-2571
Vadstena 080314
§54
1/9 mtl Elgaryds Gästgifvaregård, Löffällan
1875 den 10 maj
Under förnyad anhållan om Lagfart inlämnade Nämndemannen Lars Johan
Johansson i Åsen följande handling
Köpebrev:
För en vid frivillig auktion högstbjudande och härmed qvitterad köpesumma stor
Två tusen Fem hundra Trettiosju Riksdaler Riksmynt, hava vi undertecknade
samtlige arvingar efter avlidne Zachris Svensson, upplåtit och försålt sterbhusets
fasta egendom 1/9 dels mantal Älgaryd Gästgivaregård, Löffällan kallat, beläget i
Västra härad och Malmbäcks socken till Johannes Malkolm Rylander och hans
hustru Lena Sofia Andersdotter på Löffällan. I följd härav avhänder vi oss berörde
1/9 dels mantal i sagde hemman och tillägnar köparne till välfången egendom, att i
befintligt skick, med hus, jord, vatten och åbyggnader tillträda den 14 innevarande
mars, med de villkor som särskilt köpekontrakt bestämmer, och äger köparne på
egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig Lagfart och fasta förvärva. Till mera
visshet är detta salubrev av oss i vittnes närvaro undertecknat.
Erkännes och försäkras Älgaryd, Löffällan kallat den 1 mars 1872
L J Johansson i Åsen, anmodad auktionsförrättare
Anders Sandstedt, Lovisa Sandstedt, Johannes Isaksson, Anders Isaksson, Sven
Nilsson, Carl Carlqvist, Stina Catharina Nilsdotter, Sven Petersson, Johanna
Jonasdotter, Anna Lena Jonsdotter, Gustafva Jonsdotter, P Lundell god man, Peter
Petersson, Britta Catharina Johansdotter, Sven Svensson, Stina Johannesdotter,
arvingar
S M Johansson, förmyndare för Lena Stinas barn i Hjelmseryd

Vittnen: P J Carlsson båda i Lannafall, Sven Andersson i Pustanäs
Efter uppläsande härav, företeddes följande handlingar
1. Härads Rättens den 12 maj 1857 för Zachris Svensson utfärdade fastebrev å 1/9
mtl Älgaryd, Löffällan kallat
2. En den 27 april 1872 efter Zachris Svensson från Älgaryd upprättat arvskifte,
varav inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Maja Stina
Israelsdotter, samt avlidne brodern Isak Svenssons från Ryd i Sandsjö socken barn
Anders Isaksson i Västra Hult, Johannes Iskasson i Ryd och Lovisa Isaksdotter gift
med Anders Sandstedt i Ryd; avlidna systern Maja Stina Svensdotters till namn
och vistelseort okända barn; avlidne brodern Nils Svenssons barn Sven Nilsson
under Broby och Stina Catharina Nilsdotter gift med Karl Karlqvist i Rödja;
avlidne brodern Jonas Svenssons barn Johanna Jonasdotter gift med Sven
Petersson i Broby, änkan Anna Lena Jonasdotter i Broby, och änkan Gustafva
Jonasdotter i Rystad; avliden brodern Johannes Svenssons dotter Helena Kristina
Johansdotter gift med Bengt Fredrik Magnusson i Hjelmseryd, vilka makars
arvsrätt voro genom testamente överlåten på deras barn; samt avlidna systern
Kierstin Svensdotters barn Britta Catharina Johansdotter gift med Peter Petersson i
Mostorp och Stina gift med Sven Svensson i Åkersände; samt att boets fasta
egendom 1/9 mtl Älgaryd blivit före arvskiftes dagen å offentlig auktion försåld
för 2537 kronor, och
3. Härads Rättens förordnande av den 29 januari 1872 för Isak Lundell i Lannafall
att vara god man för ovannämnda Maja Stina Svensdotters till namn och
vistelseorts okända barn. Och av den 13 nästlidne april för Sven Magnus
Johansson i Hjelmseryd att vara förmyndare förBengt Fredrik Magnussons i
Bringetofta fattighus omyndige barn
Från Domboken vid detta ting Nö.287, skall här antecknas, att Härads Rätten på
ansökan av Sven Magnus Johansson i Hjelmseryd i egenskap av förmyndare för
förutnämnde Bengt Fredrik Magnussons omyndige barn, godkänt den vidtagna
försäljningsåtgärden, för såvitt densamma avsågo bemälde omyndiges andel i 1/9
mtl Älgaryd.
Utslag: Enär icke visat blivit, att Isak Lundell, såsom god man för Maja Stina
Svensdotters till namn och vistelseort okända barn, erhållit fastställelse å
försäljningsåtgärden beträffande nämnde frånvarandes andel i försålda fastigheten,
kan den gjorda ansökningen icke av Härads Rätten för det närvarande bifallas.

DSCN9483-9484
Vadstena 100409
§38
1/9 mtl kronoskatte gästgifvaregård Elgaryd
1879 den 29 sept
Under anhållan om Lagfart inlämnade Nämndemannen Lars Johan Johansson i
Åsen en så lydande handling
Köpebrev:
Emot en överenskommen och härmed qvitterad köpesumma Tre tusen Fem hundra
kronor, hava vi undetecknade upplåtit och försålt 1/9 dels mantal i Krono Skatte
Gästgiveri hemmanet Älgaryd, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till
vår son Anders Johan Petersson-Lundberg och hans tilltänkta hustru Mathilda
Charlotta Johannesdotter från Bredstorp, i följd härav avhänder vi oss berörde 1/9
dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad
därtill lyder eller hädanefter med Lag tillvinnas kan, att i befintligt skick tillträda
nu genast 1/18 dels mantal och 1/18 dels mantal får ej av köparne tillträdas förrän

efter båda säljares död, som intill dess äger att detsamma disponera och njuta den
avkastning som därav möjligen kan erhållas, men då tillägnas tillsammans köparne
1/9 dels mantal i förutnämnde hemman till välfången egendom, och äger rättighet
att vid vederbörlig Domstol sig Lagfart och fasta förvärva, även på den andre som
tillträdes vid säljarnas död. Till mera visshet är detta salubrev av oss i vittnes
närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Älgaryd den 22 april 1879
Peter Johannesson-Lundberg, Johanna Britta Johannesdotter, säljare
Bevittnas av L J Johansson, Gustaf Carlsson
Till åkomstens styrkande företeddes
1. Härads Rättens den 25 januari 1839 för pigan Janna Britta Johansdotter
utfärdade fastebrev å 1/8 mtl Älgaryd Gästgivaregård, och
2. Utdrag av äktenskapsförordsprotokollet för den 26 juni 1844, §.2, varav
inhämtades, att då i protokollet intagits ett den 18 maj upprättat äktenskapsförord
emellan Peter Johannesson-Lundberg och Johanna Britta Johansdotter, enligt
vilken handling makarne skulle äga rätt till hälften vardera i bemälda Johanna
Britta Johannesdotters ägande 1/8 mtl Älgaryd Gästgivaregård
Här skulle antecknas att vid Laga skifte ant Älgaryd varje 1/8 undsatts till 1/9 mtl
Med anledning av vad sålunda förekommit, fann Härads Rätten skäligt meddela
Anders Johan Petersson-Lundberg och hans tilltänkta hustru Mathilda Charlotta
Johannesdotter Lagfart å 1/9 mtl Krono Skatte Älgaryd Gästgivaregård i
Malmbäcks socken, vilken för bevillning till 3400 kronor uppskattade hemmansdel
de för 3500 kronor och villkor i övrigt köpt av den förstnämndes föräldrar Peter
Johannesson-Lundberg och Johanna Britta Johannesdotter eller Johansdotter

DSCN1835 -1836
Vadstena 110930
§199
Testamente
1883 den 9 jan
Som vi undertecknade äkta makar icke äga några barn eller bröstarvingar, har vi
efter månget och moget betänkande, medan vi äro begåvade med hälsa och sunt
förnuft härigenom stadga och förordna huru med vår egendom förfaras skall när
endera av oss med döden avgår, skall den efterlämnade makan sitta i orubbat bo,
och varda ägare över all såväl fast som lös egendom, att uti sin återstående livstid
fritt disponera, så att våra Lagliga arvtagare ej får göra anspråk på något arv, utan
allt skall tillfalla den efterlevande maken ensamt, för att i någon ringa mån visa
vår erkänsla för den ömhet och tillgivenhet som å ömse sidor under vårt äktenskap
blivit bevisat
Men vid den sist levdes död skall vår kära fosterdotter Fina Magnusdotter på
Bergs Grenadiärtorp äldste son Johannes Robert Först av vår egendom
utbekomma Fem hundra (500) kronor, och all övrig fast och lös egendom som
möjligen vid den av oss enderas sistlevdes frånfälle finnes kvar skall tillfalla vår
ovan nämnde fosterdotter Fina Magnusdotter och hennes man Korporalen Frans
Först på Bergs Grenadiär torp eller dennes Lagliga arvingar, med villkor att dessa
först nämnde personer såvida de lever; oss biträda och framdeles som hitintills
skett är till hjälp och understöd, och slutligen ombesörja vår anständiga
begravning, men om dessa förenämnde makar Fina Magnusdotter och hennes man
Frans Först mot förmodan före oss med döden avgår och ej i följd därav kan vara
oss till hjälp och biträde, så skall den eller de personer som vi eller endera av oss
framdeles kommer att utse, träda i förenämnde personers ställe, och som en

tacksamhets gärd erhålla den egendom som vid den sist levdes död möjligen
finnes kvar, sedan gossen Johannes Robert Först med förmåns rätt bekommit
omstående (500) kronor. I följd härav skall våra ömsesidiga släktingar från allt
arvsrättighet vara uteslutna. Till mera visshet haver vi detta testamentariska
förordnande i tillkallade vittnens närvaro med våra namns underskrifter bekräfta
låtit
Erännes och försäkras av Älgaryd den 9 januari 1883
Johannes Nilsson, Maja Lisa Pehrsdotter, båda med hand å pennan
Att Johannes Nilsson och hans hustruMaja Lisa Pehrsdotter i Älgaryd anmodat
mig L J Johansson i Åsen att upprätta förestående Testamente och sedan
detsamma blivit för dem ljudeligen uppläst förklarade de att det är med deras
yttersta vilja överensstämmande, varefter de vid helt och sunt förnuft läto teckna
sina namn, intygas av oss på en gång närvarande vittnen
L J Johansson i Åsen, J G Lundberg i Älgaryd
Nö.1 År 1883 den 15 januari i lagtima ting med Västra häradsrätt anställdes
rörande tillkomsten av detts Testamente vittnesförhör för dödsfalls skull med
övannämnde vittnen på sätt domstolen nämner utvisar, betygar på Häradsrättens
vägnar
A Lindeberg
§.16 År 1899 den 5 juni i Lagtima Vårtinget med Västra härad i Komstad, blev i
bevaknings avseende efter avlidne Johannes Nilsson, detta testamente till
domstolen ingivit och där över resolverat på sätt protokollet utvisar, betygar på
Häradsrättens vägnar
A H Ljunggren
En med detta originalet lika lydande avskrift försedd med Härads rättens i Västra
härad påskrift av den 5 juni 1899, är denna dag delgiven Jonas Nilsson Sand i
Aneby, betygar Aneby den 23 september 1899
C J Karlström adress Aneby, Frans Carlsson Jularp Aneby
År 1901 den 11 februari, vid andra allmänna sammanträdet under Lagtima
Vårtinget med Västra härad i Komstad blev detta Testamente i huvudskrift å
vederbörande testamentstagares vägnar, för bevakning efter Maja Lisa
Pehrsdotter, vilken anmältes hava avlidit, inlämnat till Häradsrätten, som i
anledning härav meddelade dess beslut, att det ålåge den som av testamentet ville
sig begagna, och låta denna avskrift därav bevisligen tillställas Johannes Nilssons
och hans jämväl avlidna hustru Maja Lisa Pehrsdotters närmaste arvingar, vilka
ägde att inom nad och år från delgåendes testamentet i laga ordning klandra, i fall
av befogenhet.
På Häradsrättens vägnar
Jssss Cafondseyer
Ovanstående testamente är oss denna dag delgiven, och oss i handen lämnader
Bestyrkt avskrift med Västra Häradsrätts påskrift
Charlotta Almqvist, genom mannen A P Abrahamsson Södra Hiarum den 18 mars
1901
Robert Jonsson i Älgaryd
Vittne: C A Jonsson
En avskrift å andra sidan omstående testamente äro undertecknade i handen
lämnad och delgiven, denna dag den 29 mars 1901
Christina Sofia Andersdotter i Nässjö
Bevittnas av J E Svensson i Estenstorp Malmbäck, August Svensson
Mig delgivet den 29 mars 1901, Jonas Sand i Aneby

Bevittnas av Josef Johansson i Aneby, A O Johansson i Aneby
Jönköping den 1/4-1901 Johan Malmberg
Johan Malmbergs namn bevittnas av C J Wallén i Jönköping, Hugo Håkansson
J Almqvist
J Almqvist namn bevittna A Jern
C J Johansson Jönköping den 1 april 1901
Detta testamente är Frans Almqvist i Spjervälling denna dag i handen lämnad,
som här med bevittnas, A J Johansson i Hulu den 3 april, Gustaf Lundberg i
Älgaryd Malmbäck 1901, Christina Johannesdotter i Lilla Gödeberg
Bevittnas av: S H Svensson i Gödeberg
Gustaf Lundberg i Älgaryd den 3 april 1901, Maria Gren med hand å pennan den
3 april 1901
Gustaf Lundberg i Älgaryd, Pehr Nilsson, bevittnat den 3 april 1901

PICT0134-0135
Vadstena 050916
§71
2/9 mtl Elgaryd Gästgifvaregård
1884 den 10 mars
Genom nämndeman L. J. Johansson i Åsen lät Carl Abrahamsson anhålla om
lagfart å 2/9 mantal Älgaryd.
Därjämte företeddes två av denna Häradsrätt utfärdade fastebrev, det ena den 18
September 1849 för magnus Jönsson och hans hustru Katarina Svensdotter å 1/4
dels mantal Älgaryd, och det andra den 26 September 1862 för Anders Johan
Magnusson och Magdalena Petersdotter å 1/9 dels mantal i samma hemman, och
blev med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit lagfart nu av
Häradsrätten beviljad å 2/9 dels mantal Krono Skatte Älgaryd i Malmbäck socken,
vilken hemmansdel Carl Abrahamsson och hans hustru Thilda Magnusdotter,
enligt avhandling den 12 oktober 1868 för Sex tusen Två hundra Rd rmt och
villkor om undantag köpt av Magnus Jönsson och hans hustru Kristina
Svensdotter, samt Anders Johan Magnusson och hans hustru Magdalena
Petersdotter, därom bevis köpebrevet åtecknas och särskildt lagfartsbevis
utfärdades.

DSCN3917
Vadstena 061006
§36
1/9 mtl Elgaryd
1887 den 17 jan
Med begäran om Lagfart å 1/9 mtl Älgaryd lät Carl Andersson genom
Häradsdomaren L J Johanssoni Åsen inlämna följande Köpebrev
Därvid var fogat Härads Rättens den 24 januari 1872 utfärdade fastebrev å försålda
hemmansdelen, som säljaren köpt av Pehr Johan Abrahamsson och Kristina
Johannesdotter; och med anledning av vad sålunda i ärendet föekommit, beviljade
Härads Rätten Lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/9 mtl Krono Skatte
Älgaryd, med undantag av en för everderlig tid undantagen jordlägenhet, vilken
hemmansdel Carl Andersson och hans hustru Johanna Albertina Andersdotter,
enligt avhandling den 12 juni 1886 för 4200 kronor köpt av Klas Andersson och
dennes hustru Anna kristina Abrahamsdotter; därom bevis köpebrevet åtecknades
och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN3916
Vadstena 061006
1/9 mtl Kronoskatte Gästgifveri Elgaryd
1886 den 12 juni
För en vid frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad köpesumma stor
Fyra tusen Två hundra (4200) kronor, hava vi undertecknade upplåtit och försålt
vårt hitintills ägande 1/9 dels mantal i Krono Skatte f.d Gästgivarehemmet
Älgaryd, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till Carl Andersson och
hans hustru Johanna Albertina Andersdotter i Handskeryd. I följd härav avhänder
vi oss berörde 1/9 dels mantal i sagde hemman, med hus och jord, vatten och
åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med Lag tillvinnas kan,
endast med det uttryckliga förbehåll, att den lilla jordplan som är belägen vid
torpet Smedjan (Norr om järnvägen) förbehålles för everderliga tider, utan intrång
av köparne eller deras blivande rätts innehavare, emot att vi som avgäld därför till
innehavaren av gården årligen erlägger värdet av 2 kannor kronotionde efter tio års
medel Markegång pris. I övrigt tillägnas ovannämnde köpare Egendomen att i
befintligt skick genast tillträda, och äger köparne på egen bekostnad vid
vederbörlig Domstol sig Lagfart och fasta förvärva, vartill lämnas nödige
åtkomsthandlingar. Till mera visshet hava vi detta Salu och köpebrev i vittnens
närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Älgaryd den 12 juni 1886
Claes Andersson, Anna Christina Abrahamsdotter, säljare
Bevittnas av: L J Johansson på Åsen, J M Johansson i Hjelmseryd

DSCN0966-0967
Vadstena 070731
§170
1/9 mtl Elgaryd, Löffällan
1893 den 10 april
Genom Häradsdomaren L J Johansson i Åsen, lät Klas Henning Rylander i
Älgaryd anhålla om Lagfart å 1/9 mtl sistnämnde hemman, på grund av följande
Salubrev, varigenom jag Johannes Malkolm Rylander med min hustru Lena Sofia
Andersdotters bifall och underskrift försälja vårt ägande hemman 1/9 dels mantal
Krono Skatte Älgaryd, Löffällan kallat, i Malmbäcks socken, Västra härad, till vår
son Claes Henning Rylander och hans tilltänkta hustru Maria Alfrida Augustdotter,
för en köpesumma av (4000) Fyra tusen kronor, vilken köpesumma genom likvid
och förskrivning blivit betalt och qvitterad varder, till följe härav vi avhänder oss
berörde hemman med allt vad därtill lyder och lagligen tillvinnas kan, och tillägnar
det köparna att äga och besitta såsom deras välfångna egendom, att tillträdas den
14 mars 1892, allenast förbehållande oss livstids undantag enligt särskilt därom
upprättat kontrakt. Till yttermera visso har vi detta salubrev i nedan antecknade
vittnens närvaro egenhändigt underskrivit
Som bekräftas Älgaryd Löffällan den 28 november 1891
J M Rylander, Lena Sofia Andersdotter, säljare
Bevittnas av: P A Rundberg, Lena Sofia Johansdotter i Gatu
Enär därjämte företeddes Härads Rättens den 17 januari 1876 för säljarne
utfärdade lagfartsbevis, som de köpt av arvingarne efter Zachris Svensson,
meddelade Härads Rätten Lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/9 mtl
Krono Skatte Älgaryd, Löffällan kallat, som Klas Henning Rylander och hans
tilltänkta hustru Maria Alfrida Augustdotter enligt avhandling den 28 november
1891, för 4000 kronor och villkor om undantag, köpt av den förstnämndes
föräldrar J M Rylander och Lena Sofia Andersdotter; därom bevis köpebrevet
åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades.

DSCN6213-6214
Vadstena 090904
§21
1/9 mtl Elgaryd
1898 den 5 sept
Med begäran om lagfart å 1/9 mantal Älgaryd, lät Klas Henning Karlsson genom
nämndemannen Claes Andersson i Västanå inlämna ett köpebref, så lydande.
Emot en betingad och oss emellan öfverenskommen, genom skuldförbindelser
erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Tretusen Sexhundra kronor har vi
undertecknade försålt vårt ägande 1/9 mantal i Kronoskatte hemmanet Älgaryd i
Malmbäcks socken och Västra härad, till vår son Klas Henning Karlsson och hans
tilltänkta hustru Mathilda Lovisa Johansdotter härstädes, hvarmedelst vi
härigenom afhänder oss all vidare rätt till förenämnda hemmansdel, och tillägnar
förenämnde köpare med allt hvad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, att i
befintligt skick tillträda den 14 nästkommande mars, dock förbehålles
undantagsvillkor efter särskildt undantagskontrakt.
Till mera visshet har vi detta salubref i vittnens närvaro undertecknadt.
Som skedde i Älgaryd den 11 januari 1894
Karl Johannesson, Anna Sofia Andersdotter, säljare
Klaes Henning Karlsson, Mathilda Lovisa Johansdotter, köpare
Närvarande vittnen: Gustaf Malmsten i Berg, Carl Andersson i Älgaryd
Härjämte företeddes två af Häradsrätten utfärdade fastebref, det ena den 1 oktober
1851 å 1/16 mantal Älgaryd Gästgivaregård, som Carl Johannesson och Anna
Sofia Andersdotter köpt af den senares föräldrar Anders Andersson och Maria
Svensdotter, och det andra den 24 september 1861 å 1/18 mantal samma hemman,
som Carl Johannesson och hans förutnämnda hustru, köpt likaledes af den senares
föräldrar.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten
lagfart å det i malmbäcks socken belägna 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd, som
Klas Henning Karlsson och hans tilltänkta hustru Mathilda Lovisa Johansdotter,
enligt afhandling den 11 januari 1894, för 3.600 kronor och med villkor om
undantag köpt af den förres föräldrar Karl Johannesson och Anna Sofia
Andersdotter.
Därom köpebrefvet försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

DSCN1838
Vadstena 110930
§199
1/18 mtl Elgaryd
1902 den 7 april
För vinnade av Lagfart för änkan Maja Lisa Pettersdotter å 1/18 mtl Älgaryd,
inlämnade förre Korporalen J P Fors i Sandsjö
Dels i bestyrkt avskrift ett testamente, som med vad därå i nedanintagne delar
fanns tecknat, var så lydande
Avskrift testamente = = Litt. B
(Bilaga skrives endast t.o.m orden ”Med original bouppt. Lika lydande betygar Af
Domarbet. A H Ljunggren”
Dels instrumentet över en den 12 augusti 1899 efter avlidne Hemmansägaren
Johannes Nilsson från Älgaryd förrättad bouppteckning, utvisande, att den avlidne
som sterbhusdelägare efterlämnat änkan Maja Lisa Pettersdotter och brodern Jonas
Sand, samt att i boet funnits 1/18 mtl Älgaryd
Och dels ett av denne Härads Rätt den 30 december 1867 utfärdat fastebrev å 1/18
mtl Älgaryd, som Johannes Nilsson och hans hustru Maria Lisa Pettersdotter köpt
av Byggmästaren Nils Johan Westberg och Lena Stina Svensdotter Westberg

Samt dels slutligen, testamentet i huvudskrift, varå fanns tecknat följande
En med detta originalet lika lydande avskrift, försedd med Härads Rättens i Västra
härad påskrift av den 5 juni 1899, är denna dag delgiven Jonas Nilsson-Sand i
Aneby, betygar Aneby den 23 september C J Karlström adress Aneby, Frans
Carlsson i Jularp, Aneby
Härefter och sedan antecknat blivit att tvist angående förestående testamente icke
anhängig gjorts, meddelade Häradsrätten Lagfart å 1/18 mtl Krono Skatte Älgaryd
i Malmbäcks socken, som änkan Maja Lisa pettersdotter, jämlikt testamente den 9
januari 1883 och bouppteckning den 12 augusti 1899, bekommit till 1/2 i giftorätt,
och till återstoden på grund av testamente efter sin man Johannes Nilsson: därom
fångeshandlinge etc.

DSCN1838 -1839
Vadstena 110930
§200
1/18 mtl Elgaryd
1902 den 7 april
För vinnande av Lagfart för Korporalen Frans Wilhelm Först och hans hustru
Josefina Magnusdotter å 1/18 mtl Älgaryd, inlämnade förre Korporalen J P Fors i
Sandsjö
Dels i bestyrkt avskrift ett testamente, som med vad därå fanns tecknat, var så
Lydande
Avskrift, Testamente = = Litt. A
Dels instrumenter över en den 5 december 1900 efter avlidna änkan Maja Lisa
Pettersdotter från Älgaryd förrättad bouppteckning, varav inhämtades, att den
avlidna såsom sterbhusdelägare efterlämnat sidoarvingar, nämligen F O Almqvist
i Spjervälling, Jonas Almqvist i Jönköping, Anders Almqvist och Carl Almqvist i
Norra Amerika, Charlotta Almqvist gift med Anders Petter Abrahamsson, Maria
Andersdotter gift med f.d Korporalen Gren, änkan Kristina Johannesdotter i
Nässjö; att boet till förteckning uppgivits av f.d Korporalen Frans Wilhelm Först
och hans hustru Josefina Magnusdotter; samt att i boet funnits 1/18 mtl Älgaryd
Dels utdrag av denne Härads Rätts förmyndarskapsprotokoll för den 11 februari
1901, §.19, utvisande, att Härads Rätten sagde dag förordnat Anders Johan
Lundberg till god man för Anders och Carl Almqvist, vilka vistades i Amerika
Och dels följande handling: Undertecknad har den 3 april 1901 erhållit del med en
bestyrkt avskrift av ett den 9 januari 1883 utav makarna Johannes Nilsson och
Maja Lisa pettersdotter i Älgaryd upprättat testamente, vilket den 11 februari 1901
blivit lagligen bevakat, vilket härmed till bevis meddelas av Älgaryd den mars
1902, Anders Johan Lundberg, god man för i Amerika vistande Anders Almqvist
och Karl Almqvist
Egenhändiga underskriften bevittnas av Carl Abrahamsson, Gustaf Carlsson, båda
i Älgaryd
Från nästföregående § i detta protokoll antecknades, att änkan Maja Lisa
Pettersdotter förut idag bekommit Lagfart å 1/18 mtl Älgaryd
Härefter och sedan antecknat blivit, att tvist angående förestående testamente icke
var anhängig, medelade Härads Rätten Lagfart å 1/18 mtl Krono Skatte Älgaryd i
Malmbäcks socken, vilken fastighet förre Korporalen Frans Wilhelm Först och
hans hustru Josefina Magnusdotter, jämlikt testamente den 9 januari 1883,
bekommit efter avlidna änkan Maja Lisa Pettersdotter; därom etc.

DSCN2586
Vadstena 131011
§33
1/3000 mtl kronoskatte Älgaryd
1907 den 14 jan
Under anhållan om Lagfart ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö, ett så
lydande Köpekontrakt
Härmed försäljer vi till Herrar O Hagberg, Th Andersson och John Andersson i
Malmbäck av vårt ägande 1/6 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken, Jönköpings
län, den nu genom verkställd ägostyckning frånstyckade mosskiften, som å
ägostyckningskartan är betecknad med littera Aab och innehållande i areal 16
tunnland 4,3 kappland och i mantal 1/3000, allt som ägostyckningshandlingar av
år 1906 närmare utvisa, för en överenskommen köpesumma av Fjorton (14)
kronor per tunnland, eller tillsammans Tvåhundratjugofem kr 88 öre
Hela denna summa betalas då säljarna lämna den sålda jorden gravitationsfri,
vilket skall åstadkommas på köparnes bekostnad, vartill säljarne lämna nödiga
åtkomsthandlingar
Tillträdet får ske genast och medgives köparne nödiga vägar till sin ägorätt
Älgaryd den 17 juli 1906
J A Alexandersson, Frida Alexandersson
På en gång närvarande vittne: A J Lundberg, Gustaf Lundberg i Älgaryd
Förestående köpesumma är betalt och kvitteras härmed, vadan köparne må härå
förvärva sig Lagfart utan vidare hörande
Älgaryd den 4 december 1906
J A Alexandersson
Bevittnas av: A J Andersson i Kansjö, H Svensson i Malmbäck
Härvid fanns fogat Härads Rättens den 15 januari 1906, §.21, för Johan
Alexandersson utfärdade lagfartsbevis å 1/6 mantal Krono Skatte Älgaryd i
Malmbäcks socken
Från det etc. = = se §.32 = = protokoll, §.6, antecknades etc. = = se §.32 = =
varigenom Johan Albert Alexandersson tillhöriga 1/6 mantal Älgaryd Litt. Aa i
Malmbäcks socken styckats i tvenne lotter, av vilka den ena lotten Litt. Aab, som
försålts till O Hagberg, Th Andersson och John Andersson åsatts ett hemmanstal
av 1/3000 mantal
På grund avvad sålunda uti ärendet förekommit meddelade Härads Rätten Lagfart
å i Malmbäcks socken belägna 1/3000 mantal Krono Skatte Älgaryd Litt. Aab,
som O Hagberg, Th Andersson och John Andersson för Tvåhundratjugofem
kronor 88 öre köpt av Johan Albert Alexandersson enligt köpekontrakt den 17 juli
1906; därom etc. = = se §.31 = = utfärdades

DSCN5129 -5130
Vadstena 141007
§33
Elgaryd mosskiften
1907 den 14 jan
Under anhållan om Lagfart ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö, ett så
lydande Köpekontrakt
Härmed försäljer vi till Herrar O Hagberg, Th Andersson och John Andersson i
Malmbäck av vårt ägande 1/6 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken, Jönköpings
län, den nu genom verkställd ägostyckning frånstyckade mosskiften, som å
ägostyckningskartan är betecknad med littera Aab och innehållande i areal 16
tunnland 4,3 kappland och i mantal 1/3000, allt som ägostyckningshandlingar av
år 1906 närmare utvisa, för en överenskommen köpesumma av Fjorton (14)
kronor per tunnland, eller tillsammans Tvåhundratjugofem kr 88 öre

Hela denna summa betalas då säljarna lämna den sålda jorden gravitationsfri,
vilket skall åstadkommas på köparnes bekostnad, vartill säljarne lämna nödiga
åtkomsthandlingar
Tillträdet får ske genast och medgives köparne nödiga vägar till sin ägorätt
Älgaryd den 17 juli 1906
J A Alexandersson, Frida Alexandersson
På en gång närvarande vittne: A J Lundberg, Gustaf Lundberg i Älgaryd
Förestående köpesumma är betalt och kvitteras härmed, vadan köparne må härå
förvärva sig Lagfart utan vidare hörande
Älgaryd den 4 december 1906
J A Alexandersson
Bevittnas av: A J Andersson i Kansjö, H Svensson i Malmbäck
Härvid fanns fogat Härads Rättens den 15 januari 1906, §.21, för Johan
Alexandersson utfärdade lagfartsbevis å 1/6 mantal Krono Skatte Älgaryd i
Malmbäcks socken
Från det etc. = = se §.32 = = protokoll, §.6, antecknades etc. = = se §.32 = =
varigenom Johan Albert Alexandersson tillhöriga 1/6 mantal Älgaryd Litt. Aa i
Malmbäcks socken styckats i tvenne lotter, av vilka den ena lotten Litt. Aab, som
försålts till O Hagberg, Th Andersson och John Andersson åsatts ett hemmanstal
av 1/3000 mantal
På grund avvad sålunda uti ärendet förekommit meddelade Härads Rätten Lagfart
å i Malmbäcks socken belägna 1/3000 mantal Krono Skatte Älgaryd Litt. Aab,
som O Hagberg, Th Andersson och John Andersson för Tvåhundratjugofem
kronor 88 öre köpt av Johan Albert Alexandersson enligt köpekontrakt den 17 juli
1906; därom etc. = = se §.31 = = utfärdades

DSCN5132 -5134
Vadstena 141007
§35
1/270 mtl kronoskatte Elgaryd
1907 den 14 jan
Härmed försäljer vi till Herrar O Hagberg, Th Andersson och John Andersson i
Malmbäck av vårt ägande hemman 1/9 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken,
Jönköpings län, den nu genom verkställd ägostyckning frånstyckade mosskiften,
som å ägostyckningskartan är betecknad med littera Db och innehåller i areal 25
tunnland 3,8 kappland och i mantal 1/270, allt som ägostyckningshandlingar av
år 1906 närmare utvisa, för en överenskommen köpesumma av Fjorton (14)
kronor per tunnland, eller tillsammans Trehundarfemtioen (351) kronor 66 öre
Hela denna summa betalas då säljarna lämna den sålda jorden gravitationsfri,
vilket skall åstadkommas på köparnes bekostnad, vartill säljarne lämna nödiga
åtkomsthandlingar
Tillträdet får ske genast och medgives köparne nödiga vägar till sin ägolott
Älgaryd den 17 juli 1906
Mathilda Johansson, C H Karlsson
På en gång närvarande vittnen: A J Lundberg, Gustaf Lundberg, Älgaryd
Förestående köpesumma är betalt och kvitteras härmed, vadan köparne må härå
förvärva sig Lagfart utan vidare hörande
Älgaryd & Malmbäck den 12 januari 1907
C H Karlsson
På en gång närvarande vittne: Carl August Axelsson adress Malmbäck, J A
Alexandersson Älgaryd, Malmbäck

Härvid fanns fogat Härads Rättesn den 5 september 1898, §.21, för Klas Henning
Karlsson och hans tilltänkta hustru Mathilda Lovisa Johansdotter utfärdade
lagfartsbevis å 1/9 mantal Krono Skatte Älgaryd i Malmbäcks socken
Från det etc. = = se §.32 = = protokoll, §.5, antecknades, etc. = = se §.32 = =
varigenom Klas Karlssons ägande 1/9 mantal Älgaryd Litt. D i Malmbäcks socken
styckats i tvenne lotter, Litt Da och Litt. Db, av vilka lotten som försålts till O
Hagberg, Th Andersson och John Andersson Litt. Db åsatts ett hemmanstal av
1/270 mantal
På grund av vad sålunda uti ärendet förekommit meddelade Härads Rätten lagfart
å i Malmbäcks socken belägna 1/270 mantal Krono Skatte Älgaryd Litt. Db, som
O Hagberg, Th Andersson och Johan Andersson för Tre hundra Femtioen kronor
66 öre köpt av Klas Henning Karlsson och hans hustru Mathilda Lovisa
Johansdotter, enligt köpekontrakt den 17 juli 1906; därom etc. = = se §.31 = =
utfärdades

DSCN5142 -5143
Vadstena 141007
§87
7/900 mtl kronoskatte Elgaryd
1907 den 11 mars
Under anhållan om Lagfart lät Nämndemannen A J Andersson i Kansjö, ingiva ett
så lydande Köpekontrakt
Härmed försäljes till Herrar O Hagberg, Th Andersson och John Andersson i
Malmbäck av vårt ägande hemman 1/9 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken,
Jönköpings län, den nu genom verkställd ägostyckning frånstyckade moss och
fastmark, som å ägostyckningskartan är betecknad med littera Fb och innehållande
i areal, fastmark sju (7) tunnland 2,9 kappland, mosse 37 tunnland 4,8 kappland
eller tillsammans Fyratiofyra (44) tunnland 7,7 kappland och i mantal 7/900, allt
som ägostyckningshandlingar av år 1906 närmare utvisa, för en överenskommen
köpesumma av 65 kronor per tunnland för fastmark och 16 kr per lunnland för
mosse, eller tillsammans kronor Ett tusen Femtiofem (1055) 29 öre.
Hela denna summa betalas, då säljaren lämnar den sålda gården gravitationsfri,
vilket skall åstadkommas på köparens bekostnad, vartill säljaren lämnar nödiga
åtkomsthandlingar
Tillträdet får ske genast och medgiver köparne nödiga vägar till sin ägolott.
Säljaren förbehåller sig den å den försålda marken växande skogen.
Älgaryd i Malmbäck den 17 juli 1906
Anders Andersson
På en gång närvarande vittnen: A J Lundberg, Carl Andersson, båda i Älgaryd
Förestående köpesumma är betalt och kvitteras härmed, vadan köparne må härå
förvärva sig Lagfart utan vidare hörande
Älgaryd den 4 december 1906
Anders Andersson
Bevittnas av: E A Lönn, Ellen Johansson, Malmbäck
Härvid fanns fogat ett av denne Härads Rätt den 20 september 1871, under Nö.75,
för Anders Andersson utfärdat fastebrev å i Malmbäcks socken belägna 1/9
mantal Krono Skatte Älgaryd, som han köpt av Carl Månsson och Anna Catharina
Johansdotter
Från det etc. = = se §.86 = = protokoll, §.3, antecknades, etc. = = se §.86 = =
varigenom Anders Andersson tillhöriga 1/9 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken,
styckats i lotterna Litt. Fa1 och Fa2, Litt. Fb och Litt. Fc, av vilka lotten Litt. Fb,

som försålts till O Hagberg, Th Andersson och John Andersson åsatts ett
hemmanstal av 7/900 mantal
På grund av vad sålunda i ärendet förekommit, meddelade Härads Rätten Lagfart
å i Malmbäcks socken belägna 7/900 mantal Frälse Älgaryd, Litt. Fb, som O
Hagberg, Th Andersson och John Andersson för Ett tusen Femtiofem kronor 29
öre, köpt av Anders Andersson enligt köpekontrakt den 17 juli 1906; därom etc. =
= se §.86 = = utfärdades

DSCN5166 -5167
Vadstena 141007
§240
1/18 mtl kronoskatte Älgaryd
1907 den 3 juni
Under anhållan om Lagfart ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så
lydande, Köpebrev
Jag A J Johnsson i Nässjö försäljer härmed till C O Ryd och hans hustru Hulda
Maria Ryd från Broddarp, mig tillhöriga En Artondedels mantal Älgaryd, det så
kallande Stolpen i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, att
tillträdas den 14 mars 1905, mot en överenskommen köpesumma Fyra tusen
(4000) kronor, som denna dag till fullo är betalt. Dels kontant och dels genom att
övertaga det i hemmanet graverande Hypotekslån, och varder härmed kvitterad,
och avhänder jag mig härmed all äganderätt å nämnda hemman
Nässjö den 14 mars 1905
A J Johnssén, säljare
På en gång närvarande vittnen: Claes Rylander i Löffällan, G A Ax Täringstorp
Aneby
Till åtkomstens styrkande åberopades Härads Rättens den 9 maj 1905, §.230, för
A S Johnsson utfärdade lagfartsbevis å 2/9 mtl Krono Skatte Älgaryd i
Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda uti ärendet förekommit, meddelade Härads Rätten
Lagfart å i Malmbäcks socken belägna 1/18 mtl Krono Skatte Älgaryd, som C O
Ryd och hans hustru Hulda Maria Ryd för Fyra tusen kronor köpt av A S
Johnssén enligt köpebrev den 14 mars 1905; därom etc. = = se §.238 = =
utfärdades

DSCN5701-5702
Vadstena 090904
§58
1/18 mtl kronoskatte Elgaryd
1911 den 13 febr
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så
lydande afhandling.
Köpebref:
Hvarigenom vi undertecknade denna dag emot en öfverenskommen och härmed
kvitterad köpesumma stor Fyratusen Trehundrafemtio kronor /4.350 kr/ till Anders
August Andersson och hans hustru Hanna Sofia Andersson i Sjövik, Bälaryd
försålt vårt ägande 1/18 dels mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks församling,
Västra härad, Jönköpings län, att tillträdas den 14 mars detta år, i sådant skick som
det nu befinnes. Alltså afhända vi oss berörda egendom med allt hvad därtill lyder,
eller framdeles med lag tillvinnas kan, i hus, skog, jord och vatten, och äger
köparne att på egen bekostnad sig därå lagfart förvärfva.
Sålunda öfverenskommet, som skedde i Älgaryd den 10 mars 1910

Erkännes, F. W. Först, Josephina Först, säljare
A. Aug. Andersson, Hanna Sophia Andersson, köpare
Bevittnas: Oscar Johansson, Karl Johansson, båda från Göstorp
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 7 april 1902,
§.200, för Frans Wilhelm Först och hans hustru Josefina Magnusdotter å 1/18
mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd, som Anders August
Andersson och hans hustru Hanna Sofia Andersson jämlikt köpebref den 10 mars
1910 för Fyratusen Trehundrafemtio kronor köpt af Frans Wilhelm Först och hans
hustru Josefina Magnusdotter.
Därom etc. = = = se §.51 = = = utfärdades.

DSCN5728-5730
Vadstena 090904
§23
2/225 mtl kronoskatte Elgaryd
1911 den 4 sept
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så
lydande köpebref.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen, genom liqvid erhållen och härmed kvitterad
köpesumma stor Ettusen Tvåhundra /1.200/ kronor, hafver jag undertecknad med
min hustrus bifall försålt vårt ägande 2/225 dels mantal litt Fe Älgaryd, Lilla
Löffällan kallat, beläget i Malmbäcks socken och Västra härad, till Karl Gustaf
Hjalmar Lundberg i Berg. Hemmansdelen tillträdes den 14 mars 1911 i det skick
det nu och då befinnes, vadan förenämnde hemman tillägnas köparen som
välfången egendom, och äger han härå erhålla laga fasta, vartill nödiga
åtkomsthandlingar lämnas.
Sålunda afhandlat, som skedde i Älgaryd den 1 mars 1911
Anders Andersson, Mathilda Andersson
Bevittnas af: Gute J. Edström folkskollärare i Norrahammar, A. J. Lundberg
Älgaryd, Malmbäck
Härjämte åberopades protokollet öfver ägostyckningsärenden inför Västra härads
Ägodelningsrätts ordförande den 14 februari 1907, §.3, utvisande att fastställelse
då meddelats å en af vice kommissions landtmätaren Eric Aspegren den 4 juli
1906 börjad och den 17 juli 1906 afslutad ägostyckning å Anders Andersson
tillhöriga 1/9 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken, därvi utlagts bl.a en lott
betecknad med litt. Fe, om 8,52 hektar och 2/225 mantal.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 20 september
1871 för Anders Andersson å 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks
socken, som han köpt af Karl Månsson och Anna Katrina Johansdotter.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 2/225 mantal Kronoskatte Älgaryd Litt. Fe, som Karl
Gustaf Hjalmar Lundberg jämlikt köpebref den 1 mars 1911 för Etttusen
Tvåhundra kronor köpt af Anders Andersson.
Därom = = = §.7 = = = utfärdades.

DSCN5734-5735
Vadstena 090904
§73
1/9 mtl kronoskatte Elgaryd
1911 den 3 okt
Under anhållan om lagfart ingaf kyrkovärden S. M. Johansson i Hjälmseryd ett så
lydande köpekontrakt.
Köpekontrakt:
Vi undertecknade försäljer vårt ägande hemmansdel 1/9 dels mantal Älgaryd i
Malmbäcks socken till vår son Karl Johan Johansson i Älgaryd, för oss emellan
öfverenskommen köpeskilling stor Fyratusen Femhundr kronor, som betalas vid
tillträdet den 14 mars 1909.
Fölto öfvertages af köparen att betala till Hypoteksförening i Växjö intecknade
skuld 1.800
Dito undertecknad skuld till S. M. Johansson i Hjälmseryd 1.000
Dito vid tillträdet kontant 1.700
Säljaren förbehåller sig i sin lifstid om undantagsförmoner, som därom särskilt
kontrakt kommer att uppsättas och i hemmanet intecknat. När köpesumman är till
fullo gulden, lämnar säljarne nödiga åtkomsthandlingar, vartill köparen får på egen
bekostnad sig lagfart förvärfva.
Sålund ahandla t och öfverenskommit.
Som skedde uti Älgaryd den 24 februari 1909
Pehr Johan Abrahamsson, Christina Abrahamsson
På en gång närvarande vittne: S. M. Johansson i Hjälmseryd, Carl Andersson i
Älgaryd
Härvid fanns fogad senna handling.
Till Västra härads rätt i Sävsjö.
Som vi = = = Bil. §.73
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 26 september
1862 för Pehr Johan Abrahamsson och Christina Johannesdotter å 2/9 mantal
Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken, däraf sedemera frånsålts och af Anna
Pehrsson lagförts 1/9 mantal.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd, som Karl Johan
Johansson jämlikt köpekontrakt den 24 februari 1909 för Fyratusen Femhundra
kronor köpt af sina föräldrar Pehr Johan Abrahamsson och Christina
Johannesdotter.
Därom = = = §.71 = = = utfärdades.

DSCN5743-5744
Vadstena 090904
§36
29/270 mtl kronoskatte Elgaryd
1912 den 15 jan
Under anhållan om lagfart, ingaf kyrkovärden S. M. Johansson i Hjälmseryd ett så
lydande köpebref.
Köpebref:
Undertecknad Kronofogde i Västra härad af Jönköpings län, gör veterligt, att som
vid den executiva auktion, som förrättats å tingsstället i Sävsjö den 4 februari
1911, för försäljning af den C. A. Karlsson tillhöriga, inom Malmbäcks socken
belägna fastighetn 29/270 mantal Älgaryd, kyrkovärden S. M. Johansson i
Hjelmseryd stannat för högsta anbudet Femtusen /5.000/ kronor.
Alltså och då denna köpeskilling blifvit gulden, tillägnas ifrågavarande fastighet
bemälde S. M. Johansson, med allt hvad därtill lagligen hörer, af ålder lydt eller
tillvinnas kan, att å laga ordning tillträda äga och besitta, varande till yttermera

visso detta köpebref af mig undertecknat, samt med Kronofogdekontorets sigill
försedt, dock med förbehåll om befrielse från all hemuls skyldighet .
Sävsjö i Västra härads Kronofogdekontor den 7 april 1911
U. M. Lindeblad /sigill/
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 5 september
1898, §.21, för Klaes Henning Karlsson och hans tilltänkta hustru Mathilda Lovisa
Johansdotter å 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken, af hvilken
fastighet sedermera försålts och för annan person lagfarits 1/270 mantal.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 29/270 mantal Kronoskatte Älgaryd, som S. M.
Johansson jämlikt köpebref den 7 april 1911, för Femtusen kronor köpt å executiv
auktion från Klaes Henning Karlsson och hans hustru Mathilda Lovisa
Johansdotter, därom = = = se §.35 = = = utfärdades.

DSCN5810-5812
Vadstena 090904
§164
23/225 mtl kronoskatte Elgaryd
1912 den 25 nov
Under anhållan om lagfart, ingaf länsmannen Alfred Andersson följande handling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Sextusen
Etthundra /6.100/ kronor, vilket utgör /5.500/ för fastigheten och /600/ för
medföljande lösegendom, har jag härmed försålt mitt ägande 23/225 mantal
Älgaryd i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, till hustrun
Josefina Andersson därstädes, att af henne genast i nu befintligt skick tillträdas,
och må hon sig på egen bekostnad lagfart förvärfva
Älgaryd och Malmbäck anno 15 oktober 1912
Anders Andersson
Köpet godkännes: E. Andersson
Egenhändig namnteckning bevittnas: O. Svensson i Perstorp, Malmbäck, Emil
Wassberg i Malmbäck
Härvid fanns fogadt utdrag af Rådstufverätten i Eksjö dombok den 9 september
1912, §.501, utvisande att Rådhusrätten sagde dag dömt till boskillnad mellan
lägenhetsägaren E. Andersson och hans hustru Josefina Amalia Andersson.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 20 september
1871 för Anders Andersson å 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks
socken, hvilken hemmansdel han köpt af Carl Månsson och Anna Katrina
Johansdotter.
Af häradets lagfartsbok inhämtades, att från ofvannämnda hemmansdel sedermera
försålts, och för annan person lagfarits, dels den 11 mars 1907, §.87, 7/900 mantal
Litt. Fb, och dels den 4 september 1911, §.23, 2/225 mantal Litt. Fc.
Af protokollet öfver ägostyckningsärenden den 14 februari 1907, §.3, inhämtades,
att fastställelse då meddelats å en af vice kommisionslandtmätaren Eric Aspegren
den 4 juli 1906 börjad, och den 17 juli 1906 afslutad ägostyckning å 1/9 mantal
Älgaryd i Malmbäcks socken, hvarvid utlagts bland andra. En lott betecknad med
Litt. Fa om17/180 mantal tillhörig Anders Andersson.
Beslut:
Som säljarens åtkomst icke blifvit styrkt till mera än 17/180 mantal Älgaryd, kan
lagfartsansökningen för närvarande icke bifallas, utan förklaras hvilande i afbidan
på antydda hindrets undanröjande.

DSCN5995-5996
Vadstena 090904
§1
17/180 mtl kronoskatte Elgaryd
1913 den 13 jan
Sedan E. Anderssons boskilda hustru Josefina Andersson den 25 november 1912
under §.164 i då förra lagfartsprotokoll sökt lagfart å 23/225 mantal Kronoskatte
Älgaryd i Malmbäcks socken, hvilken hemmansdel hon enligt köpebref den 15
oktober 1912 för Femtusen Femhundra kronor köpt af Anders Andersson, men
Häradsrätten genom beslut förstnämnda dag, enär säljarens åtkomst icke blifvit
styrkt till mera än 17/180 mantal berörda hemman, förklarat lagfartsansökningen
hvilande, så företrädde nu länsmannen Alfred Andersson och ingaf under fullföljd
af ansökningen beträffande 17/180 mantal Älgaryd, och med återskapande af
ansökningen i öfrigt den till grund därför åberopade köpeafhandlingen i
hufvudskrift, å hvilken handling nu fanns tecknadt följande tillägg.
Att ofvannämnda köp afser endast 17/180 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken,
hvilket hemman af mig ägts, och nu försålt till Josefina Andersson därstädes för
5.500 kronor, betygar
Älgaryd den 2 januari 1913
Anders Andersson
Köpet godkännes, E. Andersson
Egenhändig namnteckning bevittnas: O. Svensson i Perstorp, Malmbäck, Emil
Wassberg i Malmbäck
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna17/180 mantal Kronoskatte Älgaryd, som E.
Anderssons boskilda hustru Josefina Andersson, jämlikt köpebref den 15 oktober
1912, med tillägg den 2 januari 1913, för Femtusen Femhundra kronor köpt af
Anders Andersson, därom fångeshandlingen försågs med bevis, och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.

DSCN6007-6009
Vadstena 090904
§41
2/225 mtl kronoskatte Elgaryd
1913 den 10 febr
Under anhållan om lagfart för gemensam lagfart för Karl Gustaf Hjalmar
Lundbergs sterbhusdelägare å 2/225 mantal Kronoskatte Älgaryd Litt. Fe,
inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en i hithörande delar så
lydande bouppteckning.
Bouppteckning:
År 1912 den 20 januari inställde sig undertecknade efter vederbörandes begäran i
Älgaryd, Lilla Löffällan kalladt i Malmbäcks socken, att förrätta laga
bouppteckning efter aflidne hemmansägaren Karl Gustaf Hjalmar Lundberg, som
med döden afled den 22 december 1911, och lämnat efter sig såsom arftagare, först
den aflidnes moder, änkan Christina Lundberg därstädes, samt en broder,
smedmästaren Klaes Lundberg i Malmbäck, desse närvarande, samt en syster
Anna Emilia Lundberg, boende i Chicago i Norra Amerika, dennes rätt och bästa
bevakades af hennes föreslagne God man, förre hemmansägaren Otto Jönsson i
Lidhult, Rogberga socken. Änkan Christina Lundberg åtvarnades om sin
skyldighet att uppgifva boet och egendomen, sådan som den vid dödstimman
befanns.
Bouppteckningen företogs i följande ordning, nämligen
Fastighet:
2/225 dels mantal Litt. Fe, Älgaryd, Lilla Löffällan kalladt, upptages till 1.200 Kr

Att ingenting med vett eller vilja blifvit undandöljt, kan jag med liflig Ed styrka
om så påfodras
Christina Lundberg m. h. å. p., boets uppgifvare
Sålunda antecknadt och värderat, år och dag som föreskrifvet står
C. J. Larsson i Åsen, C. O. Ryd i Älgaryd, upptecknings och värderingsmän
O. Jönsson i Lidhult, God man för Anna Emilia Lundberg
Nr.15 år 1913 vid lagtima vårtinget med Västra härad, blef denna bouppteckning
inregistrerad, betygar på Häradsrättens vägnar, Fredrik Landegren
Härvid fanns fogadt utdrag af Häradsrättens förmyndareskapsprotokoll den 13
januari 1913, §.5 utvisande, att hemmansägaren Otto Jönsson i Lidhult, Rogberga
socken, förordnats till god man under förmyndareansvar för aflidne
hemmansägaren Karl Gustaf Hjalmar Lundbergs från Älgaryd i Malmbäcks
socken i Chicago, Norra Amerika vistande syster Anna Emilia Lundberg.
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis den 4 september
1911, §.23 för Karl Gustaf Hjalmar Lundberg å 2/225 mantal Kronoskatte Älgaryd
Litt. Fe i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socke belägna 2/225 mantal belägna Kronoskatte Älgaryd Litt. Fe,
som Kristina Lundberg, Klas Lundberg, och Anna Emilia Lundberg, jämlikt
bouppteckning den 20 januari 1912, erhållit i arf efter sonen och brodern Karl
Gustaf Hjalmar Lundberg, därom etc. = = = se §.37 = = = utfärdades.

DSCN6009
Vadstena 090904
§42
2/225 mtl kronoskatte Elgaryd
1913 den 10 febr
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett
så lydande
Köpekontrakt:
Vi undertecknade säljer härmed vårt ägande hemmen 2/225 dels mantal Litt. Fe
Älgaryd, Lilla Löffällan kallat, beläget i Malmbäcks socken och Västra härad, till
Frans Victor Karlsson i Gissnabo, Tranås, att tillträdas den 15 mars 1912, mot en
öfverenskommen köpesumma af Ett tusen Åttahundra /1.800/ kronor, som betalas
kontant vid tillträdet.
Köparen tillträder hemmanet i det skick, som det nu och då befinnes.
Säljarne förbehåller sig topparna efter den nu nedlade skogen, som skola vara
afhämtad senast den 20 nästa mars.
Sålunda öfverenskommet och tvenne lika lydande exemplar utväxlade.
Malmbäck den 23 februari 1912
K. W. Lundberg i Malmbäck, Kristina Lundberg m. h. å. p., Älgaryd, Lilla
Löffällan

DSCN6016-6017
Vadstena 090904
§245
1/18 mtl kronoskatte Elgaryd
1913 den 2 juni
Under anhållan om lagfart, inlämnade kyrkovärden A. M. Johansson i Hjälmseryd
ett så lydande
Salubref:
Emot en öfverenskommen härmed qvitterad köpesumma stor Tretusen Niohundra
/3.900/ kronor, försäljer jag Anders August Andersson med min hustrus Hanna
Sofia Anderssons bifall, vårt ägande 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd i
Malmbäcks socken och Västra härad, till hemmansägaren A. J. Lundberg och hans
hustru Mathilda Johannesdotter i Älgaryd, att genast tillträdas i det skick som allt
nu befinnes. Alltså afhänder vi oss berörde egendom med allt hvad därtill lyder
eller framdeles med lag tillvinnas kan, i hus, jord, skog, vatten och åbyggnader,
och tillägnar köparen till välfången egendom, och äger köparen att på egen
bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva, till mera
vissohafva vi detta i tillkallade vittnens närvaro underskrifvit.
Som skedde i Älgaryd den 14 mars 1913
Erkännes:
Anders August Andersson, Hanna Sofia Andersson, säljare
A. J. Lundberg, Mathilda Johannesdotter, köpare
På en gång närvarande vittnen: C. J. Larsson i Åsen, Carl Andersson i Älgaryd
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 13 februari
1911, §.58, för Anders August Andersson och hans hustru Hanna Sofia Andersson
å 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd, som A. J. Lundberg
och hans hustru Mathilda Johannesdotter, jämlikt köpebref den 14 mars 1913 för
Tretusen Niohundra kronor köpt af Anders August Andersson och hans hustru
Hanna Sofia Andersson, därom = = = se §.241 = = = utfärdades.

DSCN6017-6018
Vadstena 090904
§246
1/18 mtl kronoskatte Elgaryd
1913 den 2 juni
Under anhållan om lagfart, inlämnade kyrkovärden S. M. Johansson i Hjälmseryd
ett med därå tecknad öfverlåtelse så lydande
Salubref:
Emot en öfverenskommen etc. = = = se §.245 = = =
På en gång närvarande vittnen:
C. J. Larsson i Åsen, Carl Andersson i Älgaryd
Ofvanstående köp transporteras i sin helhet på Oskar Amandus Lundberg
Älgaryd den 31 mars 1913
C. J. Lundberg, Mathilda Johannesdotter, transportgifvare
Till vittne: S. M. Johansson, Karl Johansson
Härmed förklarar vi på heder och samvete, att icke i någon form lämnats eller skall
lämnas annan betalning för det mellan oss A. J. Lundberg och Mathilda
Johannesdotters säljare, och Oskar Amandus Lundberg, köpare ingångna
köpeaftalet rörande 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken, att som
finnes upptagen i förestående köpebref af den 14 mars 1913, försäkras
Älgaryd den 27 maj 1913
A. J. Lundberg, Mathilda Johannesdotter

Oskar Amandus Lundberg
Säljarnas ocj köparens namnunderskrifter, bevittnas af:
S. M. Johansson i Hjälmseryd, Karl Johansson i Älgaryd
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag,
§.245, för A. J. Lundberg och hans hustru Mathilda Johannesdotter å 1/18 mantal
Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd, som Oskar
Amandus Lundberg jämlikt köpebref den 14 mars 1913 med därå den 31 mars
1913 tecknade öfverlåtelse för Tretuse Niohundra kronor köpt af A. J. Lundberg
och hans hustru Mathilda Johannesdotter, därom = = = se §.241 = = = utfärdades.

262-264
§6

Vadstena 130308
17/540 mtl kronoskatte Älgaryd
1915 den 6 september
Under anhållan om Lagfart för Wilhelm Emil Vallentin Andersson, ingav
Nämndemannen A J Andersson i Kansjö, en i hithörande delar så lydande
Handling
Arvskifte och afvittring förrättad den 6 juli 1915 efter avlidna boskilda hustrun
Josefina Amalia Sophia Viktoria Andersson från Älgaryd i Malmbäcks socken,
vilkens sterbhusdelägare nu äro närvarande som följer
1. Mannen, änkomanne Emil Vitalis Andersson
2. Sonen Wilhelm Emil Wallentin Andersson
3. Sonen Bertil Emil Helmer Andersson
4. Dottern Gertrud Josefina Linnéa Andersson
Barnen omyndiga, och vilkas rätt bevakades av deras förmyndare, Snickaren Karl
Hult i Malmbäck
Av handlingar till grund för detta skifte förevistes
1. Rådhusrättens i Eksjö dom av den 9 september 1912, varigenom boskillnad
blivit beviljad ovannämnde makar Andersson
2. Lagfartsbevis av den 13 januari 1913, §.1, varigenom Lagfart beviljats
ovanskrivne avlidna Josefina Andersson å 17/180 mtl Älgaryd
3. Bouppteckning efter bemälda hustru Andersson av den 17 mars 1915
Då således all boets egendom tillhört avlidna hustru Josefina Andersson, har
mannen icke någon giftorätt däri, utan kommer befintliga egendomen att här
tillskiftas de omyndiga barnen enligt följande
Tillgångar: Fastigheten 17/180 mtl delas sålunda
Sonen Wilhelm Emil Wallentin 17/540 mtl
Sonen Bertil Emil Helmer 17/540 mtl
Dottern Gertrud Josefina Linnéa 17/540 mtl
Summa 17/180 mtl
Vidare förekom ej, så ock ort som ovan
A J Andersson i Kansjö, C J Johansson, skiftesmän
Härvid ha vi varit närvarande och gilla ovanstående till orygglig efterlevnad
A E Hult, E Andersson
Underskrifterna bevittnas av A J Andersson, C J Johansson
Härvid fanns fogat en den 17 mars 1915 upprättad, vid årets lagtima vårting under
Nö.68 vid Härads Rätten inregistrerad bouppteckning efter boskilda hustrun
Josefina Amalia Sofia Viktoria Andersson från Älgaryd, utvisande att hon

efterlämnat de i ovanintagne arvskifte upptagana dödsbodelägarna, samt att bland
tillgångarna i boet upptagits 17/180 mtl Älgaryd, taxerat till 5000 kronor
Av Härads Rättens förmyndarskapsprotokoll inhämtades att snicakren Karl
Edvard Hult i Malmbäck den 12 april 1915 §.31 förordnats till förmyndare för
ovannämnde omyndiga
Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens lagfartsbevis den 13 januari
1913 §.1 för E Anderssons boskilda hustru Josefina Andersson å 17/180 mtl
Krono Skatte Älgaryd i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 17/540 mtl Krono Skatte Älgaryd, som Wilhelm Emil
Wallentin Anderssom, jämlikt arvskifte den 6 juli 1915 ärvt efter sin moder
Josefina Andersson; därom etc. = = se §.1 = = utfärdades

264
§7

Vadstena 130308
17/540 mtl kronoskatte Älgaryd
1915 den 6 september
Under anhållan om lagfart för Bertil Emil Helmer Andersson, ingav
Nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så lydande handling
Arvskifte och afvittring etc. = = se §.6 = = A J Andersson, C J Johansson
Härvid fanns fogat etc. = = se §.6 = = till 5000 kronor
Av Härads Rättens förmyndarskapsprotokoll etc. = = se §.6 = = ovannämnde
omyndiga
Till åtkomstens styrkande etc. = = se §.6 = = i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Härads Rätten Lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 17/540 mtl Krono Skatte Älgaryd, som Bertil Emil
Helmer Andersson jämlikt arvskifte den 6 juli 1915 ärvt efter sin moder Josefina
Andersson; därom etc. = = se §.1 = = utfärdades

264
§8

Vadstena 130308
17/540 mtl kronoskatte Älgaryd
1915 den 6 september
Under anhållan om lagfart för Gertrud Josefina Linnéa Andersson, ingav
Nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så lydande handling
Arvskifte och afvittring etc. = = se §.6 = = A J Andersson, C J Johansson
Härvid fanns fogat etc. = = se §.6 = = till 5000 kronor
Av Härads Rättens förmyndarskapsprotokoll etc. = = se §.6 = = ovannämnde
omyndiga
Till åtkomstens styrkande etc. = = se §.6 = = i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Härads Rätten Lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 17/540 mtl Krono Skatte Älgaryd, som Gertrud
Josefina Linnéa Andersson jämlikt arvskifte den 6 juli 1915 ärvt efter sin moder
Josefina Andersson; därom etc. = = se §.1 = = utfärdades

267-268
§89

Vadstena 130308
499/3000 mtl kronoskatte Älgaryd
1915 den 1 november
Med begäran om Lagfart ingav Hemmansägaren Frans Lönnqvist i Gådeberg, ett
så lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma av kronor Åtta tusen
(8000) har vi undertecknade denna dag försålt vårt ägande 499/3000 dels mantal
Älgaryd i Malmbäcks socken till Karl August Persson från Pustanäs, att tillträdas
den 29 juni 1915 i det skick det nu befinnes, varför vi avhänder oss all rätt till
hemmanet och allt vad detsamma tillhör, samt tillägnar köparen detsamma äga,
bruka och besitta såsom all annan välfången egendom, samt äger köparen sig själv
på egen bekostnad Lagfart söka, vartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Älgaryd den 29 juni 1915
J A Alexandersson, Frida Alexandersson
Bevittnas av: Frans Lönnqvist i Gådeberg, Carl Johansson i Älgaryd
Härjämte företeddes Härads Rättens lagfartsbevis den 15 januari 1906, §.21, för
Johan Alexandersson å 1/6 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken;
varande därifrån försålt 1/3000 mantal enligt Härads Rättens lagfartsprotokoll för
vårtinget 1907, §.33
Av protokollet över ägostyckninsärenden den 28 december 1906, §.6, inhämtades,
att fastställelse då medelats å en av vice Kommissionslandtmätaren Erik Aspegren
den 4 juli 1906 börjad och den 17 juli 1906 avslutad ägostyckning å 1/6 mantal
Älgaryd Litt. Aa i Malmbäcks socken, varigenom hemmanet delats i två lotter,
nämligen Litt. Aaa om 499/3000 mantal samt Litt. Aab om 1/3000 mantal
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Härads Rätten Lagfart å
499/3000 mantal Krono Skatte Älgaryd Litt. Aaa i Malmbäcks socken, som Karl
August Persson enligt köpebrev den 29 juni 1915 för Åtta tusen (8000) kronor
köpt av Johan Alexandersson; därom fångeshandlingen försågs med bevis och
särskilt lagfartsbevis utfärdades.

338-339
§37

Vadstena 130308
1/18 mtl kronoskatte Älgaryd
1916 den 18 januari
Under anhållan om Lagfart ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö, ett så
lydande Köpebrev
Till Anders Johan Lundberg och hans hustru Mathilda Johannesdotter i Älgaryd,
försäljer jag härmed mitt ägande 1/18 dels mantal Älgaryd, f.d Gästgivaregård, att
tillträdas den 14 nästa Mars, med hus, jord, och allt vad därtill hörer, beläget uti
Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, mot en överenskommen och
till fullo betalt köpeskilling stor Tvåtusen fyrahundra (2400) kronor, och äger
köparne att på egen bekostnad sig Lagfart därå tillägna, vartill jag förbinder mig
nödiga åtkomsthandlingar lämna
Sålunda överenskommet, som skedde uti Älgaryd den 7de december 1905
S G Johannesson, säljare
Anders Johan Lundberg, Mathilda Johannesdotter, köpare
På en gång närvarande vittnen: W Malmberg adr Wilhelmsro Malmbäck, F W
Först i Älgaryd
Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens lagfarts bevis den 6 augusti
1887, §.132, för Gustaf Johannesson å 1/18 mtl krono Skatte Älgaryd i
Malmbäcks socken

På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten Lagfart å 1/18 mtl
Krono Skatte Älgaryd i Malmbäcks socken, som Anders Johan Lundberg och
hans hustru Mathilda Johannesdotter jämlikt köpebrev den 7 december 1905 för
Två tusen fyrahundra kronor köpt av Gustaf Johannesson; därom etc. = = §.1 = =
utfärdades

220-221
§7

Vadstena 130308
1/18 mtl kronoskatte Älgaryd
1917 den 3 september
Under anhållan om Lagfart ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö, en så
lydande handling, Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Sju tusen (7000)
kronor, ha undertecknade härmed försålt vårt ägande 1/18 mantal Älgaryd i
Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, till Herrar Sjökaptenen
Knut Olsson, Göteborg och Ingenjören W Macfie-Kollén, Torsvik Smålands
Taberg, att av dem genast tillträdas, med förbehåll att säljarne få avberga och
behålla årets gröda, ävensom att få kvarbo och fritt didponera fastighetens hus
intill den 14 mars 1918, ävenson förbehåll av att bekomma nedfällt virke till
vedbrand. I övrigt avhända vi oss berörde hemman med vad därtill lyder, i jord,
vatten och åbyggnader, och må köparne sig härå på egen bekostnad Lagfart
förvärva
Älgaryd den 23 augusti 1917
C O Ryd, Hulda Maria Ryd, säljare
Antages: Knut Olsson, W Macfie-Kollén
Bevittnas av: A J Andersson i Kansjö, J A Andersson i Träslända
Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens lagfartsbevis den 3 juni
1907, §.240, för C O Ryd och hans hustru Hulda Maria Ryd å 1/18 mtl Krono
Skatte Älgaryd i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten Lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/18 mtl Krono Skatte Älgaryd, 110, som
Sjökaptenen Knut Olsson och Ingenjören W Macfie-Kollén, jämlikt
köpeavhandling den 23 augusti 1917, för sju tusen kronor och villkor i övrigt,
köpt av C O Ryd och hans hustru Hulda Maria Ryd; därom etc. = = utfärdades

DSCN5305 -5307
Vadstena 141007
§16
1/18 mtl Elgaryd
1921 den 5 sept
Under anhållan om Lagfart ingav Landsfiskalen Harald Goldkuhl ett så lydande,
Köpebrev
Undertecknade upplåta, och försälja härigenom till Stolpens Aktiebolag, oss
tillhöriga, i Malmbäcks socken av Västra härad och Jönköpings län belägna
fastighet 1/18 mantal Krono Skatte Älgaryd Rm 110 jämte maskiner och
industriella inventarier, samt i övrigt allt vad till nämnda fastighet hör och lagligen
tillvinnas kan; och som den överenskomna köpeskillingen, Trettio tusen (30 000)
kronor, varav Sjutusen (7000) kronor belöpa sig på fastigheten, blivit av köparen i
vederbörlig ordning gulden, varder densamma härigenom kvitterad, samt
förenämnde egendom tillägnad köparen som tillträtt egendomen den 15 december
1918

Norrahammar den 1 juli 1920
Knut Olsson, Anna Kollén enl. fullmakt, W Macfie-Kollén
Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av: V Lindqvist, B Sjöstrand
Härjämte företeddes:
1. Vederbörligt bevis, att Kungl. Patent och Registreringsverket den 15 september
1919 beviljat registrering för Stolpens Aktiebolag
2. Den för nämnda bolag gällande bolagsordningen, varav inhämtades att däri
funnes intaget sådant förbehåll som omnämnes i 2 § 2 st av lagen den 30 maj 1916
om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i
vissa bolag
3. En så lydande fullmakt
Fullmakt för min syster, fru Anna Kollén, att teckna mitt namn i vad som rör
Stolpens Bränntorv mosse, Olsson & Kollén
Göteborg den 22/6-1920
Knut Olsson
Bevittnas: Elin Nilsson, Brita Sjöstrand
4. Avskrift av Härads Rättens lagfartsbevis den 3 september 1917 §.7, för Knut
Olsson och W Macfie-Kollén å i Malmbäcks socken belägna 1/18 mtl Krono
Skatte Älgaryd, Rm 110
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten Lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/18 mtl Krono Skatte Älgaryd, Rm 110, som
Stolpens Aktiebolag enligt köpebrev den 1 juli 1920 för 7000 kronor köpt av Knut
Olsson och W Macfie-Kollén; därom etc.

