Lagfarter Tveta härad Floeryd 1781 – 1846
IMG 2188
§6

§7

1/8 mtl sk kr rusthåll Floeryd
15 november 1770
Samma dag: 1/8 skatte krono Rusthåll Floderyd uppbjöds emot emot 1/8 Gullycke (?)
och de i bytesbrevet betingade villkor, för Erik Andersson, dess hustru, barn och
arvingar
3dje ggn.
1/8 mtl kr sk rusthåll Floeryd
15 november 1770
Samma dag: Blev 1/8 uti skatte krono rusthållet Floderyd uppbuden emot 3/16 Hiöl
Södragård med den därtill hörande utjord även 3/16, och de i bytesbrevet betingade
villkor för Anders Eriksson, dess hustru, barn och arvingar
3dje ggn

IMG 2357-2358
§ 18
Hälften av ¼ mtl Floeryd tillbytt mot 1/8 Gulllycke
18 november 1771
Samma dag inlämnades till Häradsrätten ett så lydande bytesbrev:
”Jag Carl Ribbing har med beskedliga dannemannen Eric Andersson ingått fullkomligt
byte på det sätt att jag upplåter och lämnar Eric Andersson samt dess hustru Lena
Johansdotter min ägande skatterättighet, belägen i Tveta Härad, Malmbäcks socken
Floderyd benämnt, en fjärding, därav hälften, Rustnings-stam till Stavsjö Rusthåll, att
äga med skattemannarättighet, nyttja, bruka och behålla med alla dess ägor, som nu äro
eller tillvinnas kunna, hus, åker, äng, skog och mark, intet undantagandes, att äga för
sig och sina efterkommande uti rolig besittning, så länge årligen betalas i laga tid, till
mig eller den som Stavsjö Rusthåll äger, för sin nu tillbytta halva del uti Floderyd,
nämligen Jordeboks och mantalsräntan, knektfrihet med mera som detta Floderyd
skattlagt och påfört är, antingen i persedlar i natura, eller efter årlig mankegång och
förhöjning kan belöpa uti penningar. Även utom den förenämnda räntan skall årligen av
denna halvdelsägare i Floderyd levereras ett halvt skålpund smör, ½ halvspann råg och
½ halvspann korn; däremot skall Eric Andersson, dess hustru och arvingar vara fria för
alla utgifter till rustning och ryttare, allenast vara delaktiga att hålla ryttaretorpet vid
makt, skjutsa, släppa till matsäck och förtäring, samt foder till möten, mönstring och
marscher, lika med de andra fördelt på rusthållet efter hemmantalet. Skattägaren till
Floderyd tillkommer icke nu eller framdeles att taga eller muta någon del av de
augmenter som rusthållet Stavsjö äro tilldelta, utan dem uppbära jag eller den som är
ägare till Stavsjö Rusthåll och rustning håller.
Varemot denna skatterätt, som jag Erich Andersson eller hustru Lena Joensdotter nu
bekommit uti Floderyd, upplåta vi och tillägna vår nu nyligen köpta skattemannarättighet uppå Gullycka, en åtting, belägen i Forserum socken, till Majoren och
Riddaren Välborne herr Carl Ribbing med allt vad till bemälta hemman lyder i hus, åker
och äng, skog och mark, avhända oss nu och våra arvingar i alla tider bemälta skatterätt,
förbinda ock oss, våra barn och efterkommande ifall jag eller de skulle vilja försälja
eller avyttra vår nu tillbytta skatterätt hälften i Floderyd , skall det först hembjudas den
eller de som äro ägare till Stavsjö Rusthåll och de vara närmaste bördemän;
Förbindandes även å bägge sidor, vilken som åstundar med denna vår avhandling och
bytesbrev lagfara. Detta allt med våra namns undersättande och ombudna vittnens.
Bekräftas Ulfsnäs den 28 januari 1770
Carl Ribbing, Eric Andersson E A S, Lena Johansdotter L J D
Såsom vittnen: Pet. Åhman, Olof Andersson i Öggestorp”
I anledning varav skatterättigheten på Gulllycke en åtting blev för Majoren och
Riddaren av Kongl. Svärdsorden Välborne herr Carl Ribbing och dess arvingar

uppbuden emot den bortbytta skatterättigheten uti Floderyd och de villkor som även
intagna bytesbrev innehåller, nu
1sta ggn
IMG 2358-2359-2360
§ 19
Hälften av ¼ Floeryd tillbyts mot 3/16 kr sk Hiegöl
18 november 1771
Inlämnades till Häradsrätten ett så lydande bytesbrev:
”Jag Carl Ribbing haver med beskedliga dannemannen Anders Ericsson ingått
fullkomligt byte, på det sätt att jag upplåter och lämnar Anders Ericsson med dess kära
hustru Catharina Arvidsdotter min ägande skatterätt, belägen i Tveta härad, Malmbäcks
socken, Floderyd benämnt, en fjärding, därav hälften, och rustnings-stam till Stavsjö Nr
4 Rusthåll, att detta hemman äga med skattemannarättighet, det nyttja, bruka och
behålla med alla dess ägor, som nu äro eller tillvinnas kunna, hus, åker, äng, skog och
mark, intet undantagandes, att äga som sin och sina efterkommande uti rolig besittning,
så länge årligen betalas i laga tid till mig eller den som Stavsjö Rusthåll äger, för sin nu
tillbytta halva del uti Floderyd, nämligen Jordeboks och mantalsräntorna, knektfrihet
med mera, som detta Floderyd skattlagt och påfört är, antingen persedlar in natura eller
efter årlig mankegång x förhöjning kan belöpa uti penningar. Även, utom den förut
nämnda räntan, skall årligen av denna halvdels ägare uti Floderyd levereras ½ skålpund
smör samt ½ halvspann råg och ½ halvspann korn. Däremot skall Anders Ericsson med
dess hustru och arvingar vara fri för alla utgifter till rustning och ryttaren, allenast vara
delaktig att hålla ryttaretorpet vid makt, skjutsa, släppa till matsäck och förtäring samt
foder till möten, mönstringar och marscher, lika med de andra fördelt på hela rusthållet
efter hemmantalet. Skattägarna tillkommer icke nu eller framdeles att taga eller muta
någon del av de augmenter Rusthållet Stavsjö äro tilldelta, utan dem uppbära jag eller
de som är ägare till Stavsjö Rusthåll och rustning håller.
Häremot denna skatterätt som jag, Anders Ericsson nu bekommit, upplåter jag med min
kära hustru Catharina Arvidsdotter och tillägnar välborne herr majoren och riddaren
Carl Ribbing min ärvda och i börd köpta skattemannarättighet uti Hiegiöl Södragården,
tre sextondedelar, samt uti utjorden därtill lydande en sextondedel, att bruka, nyttja och
behålla efter eget behag som evärdlig ägo med skog och mark, åker och äng, hus och
allt som nu är eller tillvinnas kan. Och avhända därför alla vidare rättighet till bemälta
3/16-delar uti Hiegiöl Södragård och 3/16-ding i utjorden. Förbindande ock oss, våra
barn och efterkommande i fall jag eller de skulle vilja försälja eller avyttra vår nu
tillbytta skatterätt i Floderyd hälften, skall det först hembjudas dem eller de som äro
ägare till Stavsjö Rusthåll och de vara närmaste bördesmän. Förbindandes även å bägge
sidor varandra hemul efter lag. Tillåtas även å bägge sidor vilken som åstundar med
denna vår avhandling och bytesbrev lagfara. Detta allt med våra namns under sättande
bekräftas samt ombudne vittnens underskrift. Ulfsnäs den 28 januari 1770.
Carl Ribbing, Anders Ericsson A E S, Catharina Arvidsdotter C A D
Såsom vittnen: Pet. Åhman, Olof Andersson i Öggestorp”
Och bliver i anledning varav 3/16-delar uti skatte krono hemmanet Hiegiöl Södregård
med därtill ägande utjord emot den bortbytta skatterätten uti Floderyd för majoren och
riddaren av Kongl. Svärdsorden välborne herr Carl Ribbing och dess arvingar uppbuden
med de villkor bytesbrevet omförmäler
1sta ggn
IMG 2362
§ 12

Floeryd/Gullycke
18 mars 1771
S d för majoren och riddaren etc Carl Ribbing blev skatterättigheten på Gullycke 1/8del uppbuden emot den bortbytta skatterättigheten 1/8-del Floderyd emot de villkor
bytesbrevet innehåller
2dra ggn

DSC 0670-0671-0672
14 november 1797
§ 30
1/8 mtl kr sk Floeryd
Till Tingsrätten inlämnades ett så lydande köpebrev:
”Alla dem som detta händer att förekomma gör jag Arvid Andersson i Slätteryd kunnigt
att jag med välbetänkt mod och min kära hustrus samtycke upplåter och försäljer min
efter mina kära föräldrar ärvda fastighet som är en fjärdepart av 1/8-del efter helt
räknat uti skatte kronohemmanet Floderyd, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och
Forserums socken, till min käre broder Anders Andersson i Floderyd, dess kära hustru,
barn och efterkommande, emot en överenskommen köpesumma Etthundrade Riksdaler
Specie. Likaledes jag Petter Ericsson uppdrager och försäljer min En fjärdepart uti
förenämnda en Åttondedels Floderyd till samma köpare för Sextiosex Riksdaler 32 Sk
Specie. Och som jag mindre köpeskilling bekommer skall jag vara fri för min faders
och moders underhåll på dess ålderdom.
Även det jag Jöns Andersson i Gjöstorp och jag Jonas Ericsson i Fälsbo med våra kära
hustrurs samtycke till samma köpare försälja våra hus och arvslotter, som ock är
tillhopa En fjärdepart uti förenämnda Ett åttondedels Floderyd, av vilket köparen äger
den fjärde lotten förut, är således tillsammans En åttondedel efter helt räknat för bägge
systralotterna och Etthundrade Rd specie. Hela köpesumman blir således 266 Rd 32 Sk
specie. Och som har den sista penningen med den första till oss riktigt och till fullo nöje
betalt så avhänder vi oss och våra arvingar och efterkommande samma hemmansdel
och tillägnar densamma köparna till evärdelig ägo som laga förmån med hus och jord,
åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, intet undantagandes av allt som därtill
nu lyder och hädanefter lyda kan, i våto och torro, samt medgiva det han hos högtärade
Tveta härads vällovliga Tingsrätt anmäler sig till laga kraftsvinnande och fastas
erhållande, vilket vi med våra och båda våra hustrurs namn i vittnes närvaro befästa.
Som skedde den 16 april Ettusende Sjuhundrade Nittiotvå.
Arvid Andersson A A S, Stina Bengtsdotter S B D i Slätteryd
Jonas Ericsson I E S, Ingrid Andersdotter U A D i Fälsbo, säljare
Som vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Jonas Nilsson i Gjöstorp”
Efter uppläsande, varav Tingsrätten till följe av 4 Kap Jordabalken prövade skäligt att
för Anders Andersson och dess hustru Lena Pehrsdotter, uppbjuda 1/8 efter helt räknat
uti skatte kronohemmanet Floderyd, som de dels ärvt och dels sig tillhandlat för
sammanräknade 266 Rd 32 Sk specie, nu
1sta ggn
Och varöver till bevis utdrag av detta protokoll meddeltes.
DSC 0682
§ 41

DSC 0684
§ 40

1/8 kr sk Floeryd
15 november 1797
1/8 efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Floderyd som Anders Andersson dels
ärvt och dels sig tillhandkat för 266 Rd 32 Sk blev nu uppbudet
2dra ggn

1/8 mtl kr sk hemmanet Floeryd
14 mars 1798
Uppbjöds 1/8-del efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Floderyd för Anders
Andersson och dess hustru Lena Pehrsdotter emot köpesumman 266 rd 32 Sk, nu
3dje ggn

DSC 0704-0705
§49
1/12 mtl kr sk rusthåll Floeryd
7 april 1800
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
”För allom dem som detta mitt öppna salubrev händer förekomma, gör jag härmed
veterligt att jag av fri vilja och moget betänkande haver upplåtit och försålt min ägande

fastighet, som är en tolftedel efter helt räknat uti krono skatte rusthålls stom Floderyd,
beläget uti Tveta härad och Malmbäcks socken till min käre styvfader Jöns Jonsson och
min kära moder Lena Johansdotter, som nu bor på nämnda hemmansdel, för en
betingad och till fullo betald köpesumma Två hundrade Riksdaler Specie som härmed
kvitterade varda. Avhänder fördenskull mig, som säljare är, all den rätt jag till
ovannämnda hemmansdel haft eller hädanefter få kunnat. Frånhändigar så länge som
endera av köparna lever, men efter bägge deras död är mig förbehållet att få lösa
fastigheten så väl som några av mina halvsyskon emot hela 1/8-tingen på till lösen,
dock utan någon arvslott i denna av mig försålda 1/12-del. Skulle något arv finnas efter
min moder i löst eller fast, så lämnas mig lika lott som en av mina halvbröder.
Avhänder nu, som säljare är, all den rätt, emot dessa förbehåll, som jag till ovannämnda
1/12-del haft, och tillägnar densamma ovannämnda köpare med hus och jord och alla
förmåner som därunder ligger eller hädanefter lagligen tillvinnas kan och lämnas
köparna frihet med detta köp enligt lag förfara. Det jag med mitt namn och bomärke uti
vittnens när- och övervaro stadfäster och underskriver. Som skedde uti Floderyd den 5te
oktober 1792.
Peter Ericsson P E S, säljare
Till vittne: Anders Sjöberg i Sjöstorp, Anders Nilsson i Målen”
Blivandes i anledning härav och i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken En tolftedel uti
skatte krono rusthållshemmanet Floderyd emot köpesumman 200 Rd för Jöns Jonsson
och Lena Johansdotter uppbuden, nu
1sta ggn
DSC 0706
§ 38

DSC 0820
§ 64

1/12 mtl kr sk rusthåll Floeryd
28 juni 1800
En tolftedel kr sk rusthållet Floderyd belv emot köpeskillingen 200 Rd för Jöns Jonsson
och Lena Johansdotter uppbjuden, nu
2dra ggn

1/8 mtl kr sk Floeryd
1 december 1814
Med anhållan om lagfart inlämnades ett köpebrev av innehåll som följer:
”Undertecknade upplåta och avstå vårt hemman 1/8 mtl efter helt räknat uti Floderyd
till våra kära barn, att nu sig emellan därom köp sluta.
Således hava vi efterskrivna syskon med moget förstånd och betänkande oss emellan
överenskommit att jag Jonas Jönsson i Brämhult, jag Eric Jönsson i Svenstorp, jag
Petter Ericsson i Hulta, jag Petter Olofsson i Söndrarp samt jag Daniel Persson i
Djursbygget och jag Jöns Jönsson i Göstorp upplåta och försälja våra och våra hustrurs
arvslotter i fastigheten efter våra kära föräldrar, som är 1/8-dels mtl efter helt räknat uti
krono skatte hemmanet Floderyd, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks
socken, till vår kära svåger Anders Arfvidsson och dess kära hustru Lisa Jönsdotter i
Floderyd för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusende Ett hundrade
Elva Rd 5 Sk 4 Rst Banco, vilken köpeskilling de den sista penningen med den första
riktigt och till fullo nöje till oss betalt och alltså härmed redeligt kvitterade varde.
Varemot vi avhända oss och våra hustrur, barn och arvingar förenämnda fastighet och
tillägnar densamma köparna samt deras barn och arvingar att tillträda nästa fardag i det
stånd det befinnes med hus och jord, åker och äng, skog och mark, intet undantagandes
i våto eller torro, närby eller fjärran av allt det som nu därtill lyder eller hädanåt
lagligen lyda kan. Dock skola förbehållas dessa våra kära föräldrars försörjning intill
deras yttersta av denna fastighet. För övrigt lämnas köparna frihet att hos vällovliga
Häradsrätten om laga krafts vinnande sig anmäla. Det vi med våra namns
undersättande, i närstående vittnens närvaro, betyga. Som skedde den 28 oktober 1814.
Jöns Jonasson, Lena Johansdotter, föräldrar

Jonas Jönsson i Brämhult, Petter Ericsson i Hulta, Eric Jönsson i Svenstorp, Jöns
Jönsson i Göstorp, Petter Olofsson och Marit Jönsdotter i Söndrarp, Margareta
Jönsdotter, Daniel Pehrsson och Annica Jönsdotter i Djursbygget
Till vittne: Anders Andersson i Floeryd, Olof Olofsson i Slätteryd”
Och blev i anledning härav samt med stöd av I och IV Kap Jordabalken krono skatte
hemmanet Floderyd 1/8 mtl emot köpeskillingen 1111 Rd 5 Sk 4 Rst för dannemannen
Anders Arfvidsson och dess hustru Lisa Jönsdotter därstädes samt deras arvingar
uppbjudet
1sta ggn
DSC 0876
§ 29

DSC 0882
§ 48

1/8 mtl kr sk rusthåll Floeryd
2 juni 1825
Ett åttondedels mantal krono skatte Rusthåll Floeryd uppbjöds för Anders Jönsson och
hans hustru Lena Johansdotter i Göstorp , emot vederlag Fem Fyrationdeåttondedels
mantal krono skatte Göstorp Norregården och tillagd mellangiften Åtta hundrade
Åttatioåtta Rd 42 Sk 8 Rst, nu
2dra ggn

1/8 mtl kr sk rusthåll Floeryd
3 november 1825
Ett åttondedels mantal krono skatte rusthåll Floeryd uppbjöds för Anders Jönsson och
hans hustru Lena Johansdotter i Göstorp, emot vederlag Fem Fyrationde åttondedels
mantal krono skatte Göstorp Norregården och tillagda mellangiften Åtta hundrade
Åttatioåtta Rd 42 Sk 8 Rst Banco, nu
3dje ggn

IMG 1993-1994
§ 20
19/216 Floryd Rusthåll
27 Januari 1838
För vinnande av lagfart inlämnades till Häradsrätten följande salubrev:
Jag Anders Arwidsson i Floryd och Malmbäcks socken gör härmed veterligt i det att jag
haver försålt mitt ägande 1/12dels mtl uti Rusthållet Floryd, beläget i Jönköpings län,
Tweta Härad, Malmbäcks socken, till min son Johannes Andersson 1/24 dels mtl, till
min kära måg Elias Engdahl och dess hustru Catharina Andersdotter i Målen, Rogberga
socken 1/24, emot en oss emellan överenskommen köpesumma, stor tillsammans för
hela tolftedelen 1 355 Rd, 31 Sk, 8 Rst Banco, som är å denna dag med nöjaktig revers
betalt, som härmed kvitterade varder och däremot så haver jag likaledes förbehållit mig
undantagsförmåner på förutnämnde 1/12del uti hela min återstående livstid, som å
denna dag särskilt undantagsbrev är upprättat.
Jag Johannes Johansson och min kära hustru Maria Andersdotter i Änga och Nävelsjö
socken gör härigenom veterligt att vi försäljer vårt å hustruns sida mödernearv uti
förutnämnt hemmande Floryd 1/216 efter helt räknat, till vår käre svåger och broder
Johannes Andersson och likaledes till svåger Elias Engdahl och dess hustru Catharina
för en oss emellan överenskommen köpesumma stor 111 Rd 9 Sk 2 Rst Banco, som är
betalt, som härmed kvitterade varder. Och nämnda hemmande får utav nämnde köpare
tillträdas fardagen den 14 Marti 1838 med hus och jord, åker och äng, skog och mark
och torpställe, allt vad som till detta hemmande lyder och ligger och hädanefter med lag
tillvinnas kan, avhänder vi som säljare till nämnde köpare nu och evärdeligen och
lämnar förutnämnde köpare att vid vederbörlig Domstol sig fastebrev förvärva på egna
medel.
Som vi å ömse sidor äro nöjda, som skedde uti tillkallade vittnens närvaro uti Floryd
den 27 October 1837.
Anders Arwidsson, säljare av 1/12-del; Johannes Johansson, Maria Andersdotter säljare
av 1/216-del.
Johannes Andersson, köpare; Elias Engdahl, köpare.

Till vittnen: Per Johan Björnlund i Berg, Johannes Liljengren i Halryd.
Som upplästes; I Anledning varav finner väl HäradsRätten skäligt bevilja Johannes
Andersson samt Elias Engdahl och hans hustru Catharina Andersdotter uppbud, till
hälften vardera å 19/216 mtl Rusthåll Floryd i Malmbäcks socken, mot sammanlagd
köpesumma 1111 Rd, 11 Sk, 2 2/3 Rst Banco och övriga villkor, nu
1sta ggn
Dock med föreläggande för uppbudssökande att å första rättegångsdagen av nästa ting,
med bouppteckning och arvskifte eller annorledes styrka sina fångemäns äganderätt till
ifrågavarande nu uppbudna hemman.
IMG 2001-2002
§ 26
19/216 mtl kr sk rusthåll Floryd
11 oktober 1838
Å 19/126 mtl Rusthåll Floryd meddelades uppbud för Johannes Andersson samt Elias
Engdahl och hans hustru Catharina Andersdotter till hälften vardera, mot köpesumman
1 111 Rd, 11 Sk, 2 2/3 Rst Banco och till övriga villkor, nu
3dje ggn
IMG 2014-2015-2016
§ 74
1/8 mtl kr sk rusthåll Floryd
31 mars 1840
Under ansökan om lagfart ingavs en köpeavhandling så lydande:
Jag Johannes Andersson gör härmed veterligt att jag idag på allmän auktion låtit till den
högstbjudande försälja mina dels köpta och dels såsom i arv tillfallna 17/216-delar i
Rusthållet Floryd beläget i Jönköpings län, Tveta härad, Malmbäcks socken, skate till
Forserum; och jag Elias Engdahl med min k. hustrus bifall har även försålt en min dels
köpt och dels i arv tillfallna 9/216-delar i nämnda hemman, samt jag Johannes
Magnusson i Ståcken, Bringetofta socken med min k. hustrus bifall har ock försålt
hennes i arv tillfallna 1/216-del i Floryd som gör tillsammans 1/8-dels mantal; till
dannemannen välförståndige Anders Johan Olausson och hans hustru Johanna
Abrahamsdotter i Falla för en högstbjuden köpesumma stor Två tusende Två hundrade
Femtio Riksdaler banko, vilken köpesumma 2 250 Rd är genom särskild förskrivning
till fullo bekomna och härmed kvitterade varda, fördenskull och i kraft härav avhänder
vi oss ovannämnda hemmansdel Ett åttondels mantal Floryd, och det tillägnar köparna
Anders Johan Olausson och hustrun Johanna Abrahamsdotter, deras barn och arvingar
att genast bruka och behålla med hus, jord och alla tillhörigheter som nu är eller
hädanefter tillvinnas kan samt Rustning med mera, att tillträda den 14 Mars 1840 i det
stånd det då och nu befinnes, och lämnar köparna frihet att härå vid vederbörlig domstol
söka sig fasta på sin egen bekostnad, som härmed i vittnes närvaro försäkras av
auktionsstället Floryd den 6 September 1839. Johannes Andersson, Maja Lisa
Arvidsdotter, säljare. Elias Engdahl, Catharina Andersdotter, säljare. Johannes
Magnusson i Ståcken, Lena Andersdotter, säljare.
Och företeddes därjämte
1o HäradsRättens fastebrev av den 3 November 1815 för Anders Arvidsson och hans
hustru Lisa Jönsdotter å 1/8 mtl krono skatte Floderyd
2o En lika beskaffad handling av den 20 April sistlidna år å 19/216 mtl i berörda
hemman för Johannes Andersson samt smeden Elias Engdahl och hans hustru Catharina
Andersdotter till hälften för dem vardera.
I anledning härav meddelades väl Anders Johan Olausson och hans hustru Johanna
Abrahamsdotter i Falla uppbud å inköpta 1/8 mtl kr sk Floryd emot köpesumman 2 250
Rd banko, nu
1sta ggn
Men då säljarnas äganderätt till upplåtna fastigheten, utom vad angår de 19/216 mtl då å
vilken hemmansdel Johannes Andersson samt smeden Engdahl och dennes hustru
förutnämnda dag erhållit fasta, icke blivit styrkt, anser HäradsRätten nödigt uppskjuta

ävenledes vidare företagande å nästa ting och första rättegångsdagen, då uppbudssökandena, så vida Laga fastan å återstående 1/27 mtl icke skall avstanna, bör vara
beredda att med erforderliga handlingar visa sina fångesmäns åtkomst därtill.
IMG 2021
§ 56

IMG 2024
§ 49

1/8 mtl sk Rusthåll Floryd
15 juni 1848
Sammanfattning: de handlingar som häradsrätten vid förra tillfället begärt för att
godkänna uppbud hade inte inlämnats varför ärendet sköts upp till första
rättegångsdagen nästkommande höstting.
1/8 mtl Floryd
4 november 1840
Enligt Häradsrättens beslut sistlidna ting enligt § 56 i protokollet skulle Anders Johan
Clausson och hans hustru Johanna Abrahamsdotter för vinnande av vidare uppbud och
lagfart å 1/8 mtl Rusthåll Floryd, som de dels skall ärvt och dels köpt av Johannes
Andersson och hans hustru Maja Lisa Arvidsdotter, Elias Engdahl och h h Catharina
Andersdotter samt Johannes Magnusson och Lena Andersdotter mot köpesumman
2 250 Rd Banco å denna dag styrka fångesmännens åtkomst till 1/54 mtl Floryd, men
vid skett upprop anhöll nämndemannen Anders Abrahamsson i Hult å lagfartssökandenas vägnar att framdels under tinget få fullgöra Häradsrättens föreskrift i ämnet,
som bifölls.

IMG 2028-2029
§ 66
1/54 mtl rusthåll Floryd
7 november 1840
Med anledning av vad som under § 49 i detta protokoll förekommer, rörande skyldighet
för Anders Johan Claesson och h h Johanna Abrahamsdotter att styrka sina fångesmäns,
Johannes Andersson och h h Catharina Andersdotter, Maja Lisa Arvidsson från
Floeryd, äganderätt till 1/54 mtl Floeryd, inlämnades nu för vinnande av lagfart å
berörda hemmansdel följande protokoll hållet i Floryd den 15 Mars 1838; Sedan Tveta
härads vällovliga tingsrätt genom protokollsutdrag av den 26te nästkommande januari §
18 tillåtit försäljning å 4/216 mtl i Rusthållet Floryd samt å förleden böndag vid flera
nästgränsande kyrkor blivit kungjort att till idag på offentlig auktion till den
högstbjudande försälja ovannämnda 4/216 mtl, omyndiga barn tillhörigt, har
undertecknad inställt sig att auktion förrätta med följande villkor:
1o Hemmansdelen får av blivande köparen tillträdas nu genast i det stånd det nu
befinns med hus, jord och alla tillhörigheter som nu är eller hädanefter lagligen
tillvinnas kan, samt med förrättat rågutsäde och höstbruk.
2o Den blivande köpesumman skall nu genast betalas eller lagligen förräntas efter
förskrivning samt nöjaktig borgen för köpesummans riktiga betalande, tillika måste
köparen kunna lämna laga inteckning i del andel som försäljas till köpesummans
säkerhet för de omyndigas räkning.
3o Charta Sigillet avgiften samt lagfartskostnaden härå bekostar köparen ensam.
4o Efter uppläsande härav utropades hemmansdelen och bjudes vid första slaget 200
Rd Banco av Isac Nilsson i Sjötorp. Åter utropades hemmansdelen andra gången, och
bjudes vid andra slaget 266 Rd 32 Sk av Petter Hansson i Norra Hiarum. För tredje och
sista gången utropades hemmansdelen och efter flerfaldiga bud av många närvarande
spekulanter då långvarigt ropande verkställdes, bjudes högsta och sista anbudet 312 Rd
3 Sk 4 Rst Banco av drängen Isac Andersson i Klackarp och Lekeryds socken, varför
klubban fälldes och förklarades Isac Andersson för köpare, mer var intet att anmärka,
men att köparen tillfrågades efter säkerhet för köpesumman, varefter köparen beviljade
inteckning i den försålda hemmansdelen, och skuldsedeln blev på så sätt utfärdad till

lagfart på köparens bekostnad, som härmed försäkras af auktionsstället som ovan. Ut
supra
Johannes Lax, auktionsman
Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd.
Försäkras av Floryd den 15 Mars 1840
Nils Petersson, förmyndare, Anders Arvidsson, fader till den omyndige
Till vittne: Sven Bengtsson i Norra Hiarum, Anders Jönsson i Floryd
Av ovanstående avhandling och köpekontrakt transporterar jag undertecknad till sitt
hela innehåll på Johannes Andersson och hans tilltänkta hustru Maja Lisa Arvidsdotter i
Floryd, att därmed för på räkning låta lagfara, försäkras av Klackarp med hand vid
pennan
Till vittne på en gång Johannes Lax, Johannes Sjöberg i Forserum.
I Anledning härav och enär de omyndigas äganderätt till upplåtna hemmansdelarna
blivit under § 56 i lagfartsprotokollet vid sistlidna ting utredd och med där ingivna
handlingar styrkt, samt Häradsrätten den 28 maj 1838 under § 11 i lagfartsprotokollet
godkänt denna försäljning, alltså beviljas Johannes Andersson och Maja Lisa
Arvidsdotter uppbud å 1/54 mtl Rusthåll Floryd mot köpesumman 312 Rdl 3 Sk 4 Rst
Banco, nu
1sta ggn
Dock kunna icke fastebrev härå nu utfärdas emedan uppbudssökandena redan den 6te
September förlidet år försålt såväl denna som andra deras ägande hemmansdelar i
Floryd, till Anders Johan Claesson och h h Johanna Abrahamsdotter i Falla och som
därå sökt lagfart på sätt ovannämnda § 49 i detta protokoll utvisar; vilken lagfart
kommer att avstanna intill dess 2dra uppbudet å nu uppbjudna hemmansdelen 1/314
Floryd hunnit meddelas.
IMG 2259
§ 25

IMG 2260
§ 38

IMG 2264
§2

IMG 2265
§ 14

1/8 mtl rusthåll Floryd
15 februari 1841
1/8 mtl rusthåll Floryd, som Anders Johan Classon och hans hustru Johanna
Abrahamsdotter dels ärvt och dels köpt för 2 250 Rd Banco, uppbjöds
2dra ggn

1/54 mtl rusthåll Floryd
15 februari 1841
1/54 mtl rusthåll Floryd uppbjöds för Johannes Andersson och h h Maja Lisa
Arvidssdotter mot köpesumman 312 Rd 36 Sk 4 Rst Banco uppbjös 2dra ggn

1/8 mtl rusthåll Floryd
16 juni 1841
1/8 mtl rusthåll Floryd som Anders Johan Claesson och h h Johanna Abrahamsdotter
dels ärvt och dels köpt för 2 250 Rd Banco uppbjöds 3dje ggn

1/54 mtl rusthåll Floryd
16 juni 1841
1/54 mtl rusthåll uppbjöds för Johannes Andersson och h h Maja Lisa Arvidsdotter mot
köpesumman 312 Rd 36 Sk 4 Rst Banco uppbjöds 3dje ggn

IMG 2133-2134
§ 116
1/8 mtl kr sk rusthåll Floeryd
18 februari 1854
Med anhållan om lagfart ingav nämndemannen Jonas Pettersson i Stenseryd detta
köpebrev:

Emot en överenskommen, redan erhållen och härmed kvitterad köpesumma, stor Två
tusende två hundrade tjugotvå /2 222/ Riksdaler 10 Sk 8 Rst Banko, har jag
undertecknad med min hustrus samtycke härigenom… fortsättning saknas
IMG 2144
No 14

1/8 mtl kr sk rusthåll Floeryd
19 februari 1855
1/8 mtl kr sk rusthåll Floeryd i Malmbäcks socken av vilket hemman Anders Jönsson
och hans hustru Lena Johansdotter enligt avhandling den 30 maj 1853 sålt 1/12 mtl för
2 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco och skänkt 1/24 mtl med åsatt taxeringsvärde av 175 Rd
nämnda mynt, till Johan Andersson och hans tilltänkta hustru Johanna Kristina
Johannesdotter; varande uppbud meddelade den 20 febr, den 7 juni och den 8 nov
sistlidna år.

IMG 2090-2091-2092
§ 122
1/16 mtl kr sk rusthåll Floeryd
6 juni 1856
Kyrkvärden Anders Abrahamsson i Sniparp ingav under anhållan om lagfart följande
köpebrev:
Vi undertecknade gör härigenom veterligt det vi i egenskap av förmyndare för
omyndigförklarade Anders Johan Nikolaus i Floryd försålt hälften av dennes med
hustrun Johanna Abrahamsdotter förvärvda fastighet eller 1/16 mantal krono skatte
rusthåll Floryd i Tveta härad och Malmbäcks socken till deras dotter och tilltänkte måg
Anders Johan Andersson och Carolina Andersdotter härstädes emot en överenskommen
köpesumma stor Ett tusen sjuhundra sjuttiosju Riksdaler 37 Sk 4 Rst banko, vilken
genom skuldförbindelse är bekommen och härmed kvitterad, i anledning varav vi
avhänder oss vår omyndlings förberörda fastighetslott, med allt vad därtill lyder i jord,
vatten och åbyggnader och tillägnar det köparna till välfången egendom med förbehåll,
dels av återgång av handeln i händelse Lovliga Häradsrätten saknar skäl att
försäljningen fastställa, dels ock årligt undantag efter särskilt undantagskontrakt, dels
ock tillträdesvillkor på sätt köpekontraktet bestämmer. Skolande enligt säljande
föräldrars önskan och nu fattade beslut en summa av Sexhundra sextiosex Riksdaler 32
Sk banko på ovanstående köpeskilling avräknas såsom erhållen hemföljd eller förtida
arv till ombemälta Carolina Andersdotter.
Sven G Åhman, Sven Nilsson, förmyndare och säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Sniparp, Johan Andersson i Sniparp
Den försäljning som vederbörande förmyndare enligt ovanstående köpebrev vidtagit,
finner såväl vi undertecknade föräldrar som fäderne- och mödernefränder vara såväl av
nöden påkallat som hemmanet väl till sitt värde betalt, och ingens förfång därigenom
uppkommit eller uppkomma kan.
Betygar Anders Johan Nickolausson, Johanna Abrahamsdotter med hand vid pennan
och föräldrar till Karolina Andersdotter, Petter Nikolausson Hiegöl, Hans Abrahamsson
Jölstorp.
Det upplystes att Peter Nikolausson och Hans Abrahamsson underskrivit
köpekontraktet såsom förmyndare till de omyndiga.
Vidare företeddes följande handlingar:
1o Ett köpekontrakt av detta innehåll:
Köpekontrakt
Till vår tilltänkta måg Anders Johan Andersson i Slätteryd och vår dotter Carolina
Andersdotter upplåter och försäljer vi undertecknade vår ägande 1/16 mantal Floryd
krono skatte rusthåll beläget i Jönköpings län, Tveta härad, Malmbäcks socken för en
oss emellan överenskommen köpesumma Ett tusen sju hundra sjuttiosju Riksdaler 37
Sk 4 Rst Banco Specie och som denna köpesumma 1 777 Rd 37 Sk 4 Rst, varav vår

dotter erhåller 666 Rd Banco såsom arv, är genom särskilt givet skuldebrev betalt och
härmed kvitterade varda; Alltså och i kraft härav avhänder vi oss och våra arvingar all
rätt och rättighet till ovannämnda 1/16-del, och samma fastighet tillägnar med allt vad
till denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver, att tillträda fardagen den 14 mars
nästkommande i det stånd det nu och då befinnes, dock att efter oss bekostat laga skifte
utflytta stugan på vår gemensamma ägolott inom förelagd tid. Undantagsrättigheter
förbehållas för vår framtid efter ett särskilt upprättat undantagsbrev. Även ansvarar
köparen för alla hemmansdelen åtföljande onera och utskylder såväl som rustningen,
som emottages i befintligt skick. Alla kostnader vid detta verk köparen ensam bör
gälda. Förbindande oss till hemul efter lag och lämnar köparen frihet att sig härå lagfart
och inskrivning förvärva. Som skedde i Floryd den 1 juni 1855.
Anders Johan Nikolausson, Johanna Abrahamsdotter, S G Åhman Söräng, Sven
Nilsson Rya, blivande förmyndare, säljare.
Som vittnen: Johan Andersson, Anders Jönsson. Båda i Floeryd
2o Utdrag af Häradsrättens förmynderskapsprotokoll, § 7, för den 13 februari i detta år;
Och inhämtades av denna handling dels att Häradsrätten på grund av gjord ansökan
funnit skäligt godkänna försäljningen av 1/16 mtl Floeryd till Anders Johan Andersson
och hans hustru Karolina Andersdotter, dels att i protokollet blivit intagen en handling
av denna lydelse:
”Protokoll hållet vid Undersökningsnämndens i Forserum sammanträde därstädes den 9
februari 1856. Anders Johan Andersson har hos Undersökningsnämnden anmält, att han
och hans hustru Karolina Andersdotter av svärföräldrarna Anders Johan Nikolausson
och Johanna Abrahamsdotter genom deras laga förmyndare sig tillhandlat 1/16 mtl
krono skatte Rusthållet Floeryd i Malmbäcks socken; och vid sökt fastställelse av köpet
Lovliga Häradsrätten prövat nödigt att föregående undersökning bör verkställas,
huruvida inköpta hemmansdelen medför besuttenhet.
I anledning härav får Undersökningsnämnden efter iakttagande av de åtgärder som
föreskrivas i Kongl. Maj:ts Nådiga förordning angående hemmansklyvning den 13 juli
1853 efter på säkra grunder kända och inhämtade upplysningar meddelat det
Utlåtande
Att 1/16 mantal Floeryd är till godhet och beskaffenhet vida större än vad som i fråga
om besuttenhet är fordrat, alldenstund sagda hemmansdel vanliga och årliga avkastning
kan underhålla minst fyra arbetsföra personer samt 6 à 7 boskapskreatur, vadan alltså
icke något hinder möter för klyvning av ifrågavarande hemmansdel. Ut supra
Anders Abrahamsson, Anders Malmsten, Johan Hall.”
3o Häradsrättens den 22 december 1841 för Anders Johan Clausson och hans hustru
Johanna Abrahamsdotter utfärdade fastebrev à 1/8-dels mantal krono skatte Rusthåll
Floeryd.
Anders Abrahamsson upplyste att den person som i förenämnda fastebrev blivit kallad
Anders Johan Clausson är densamme som nuvarande säljaren Anders Johan
Nikolausson ehuru hans namn blivit i fastebrevet oriktigt infört.
På grund av vad i ärendet förekommit meddelade Häradsrätten första uppbudet å 1/16
mantal krono skatte rusthåll Floeryd i Malmbäcks socken, som Anders Johan
Andersson och hans tilltänkta hustru Carolina Andersdotter för Ett tusen sju hundra
sjuttiosju Riksdaler 37 Sk 4 Rst banko tillhandlat sig av S G Åhman i Söräng och Sven
Nilsson i Rya, såsom förmyndare för omyndigförklarade Anders Johan Nikolausson i
Floeryd och hans hustru Johanna Abrahamsdotter. uppbjöds 1sta ggn
§ 81

1/116 mtl kr sk rusthåll Floeryd
5 november 1856
1/16 mtl kr sk rusthåll Floeryd uppbjöds åt Anders Andersson och h tillkommande h
Karolina Andersdotter för 1 777:37:4 banko uppbjöds
2dra ggn

IMG 2103
§ 16

1/16 mtl kr sk rusthåll Floeryd
25 maj 1857
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Swen G Åhman i Söräng och Swen Nilsson i Rya
i egenskap av förmyndare för omyndigförklarade Anders Johan Nikolausson och h h
Johanna Abrahamsdotter genom avhandling den 2 oktober 1855 till de sistnämndas
tilltänkta måg Anders Johan Andersson och dotter Carolina Andersdotter försålt 1/16dels mtl krono skatte Rusthåll Floeryd i Malmbäcks socken för 1 777 Rd 37 SK 4 Rst
banko, på vilken köpeskilling likväl en summa av 666 Rd 32 Sk Banko skulle avräknas
såsom förtida arv till ovanförmälta Carolina Andersdotter, varefter uppbud å fastigheten
i Andersdotters äganderätt till 1/16-dels mtl krono skatte Rusthåll Floeryd genom etc et

