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Lagfarter
Forserum, Axlarp den 1 juni 1826
Med anhållan om lagfart ingafs till Härads Rätten en så lydande saluskrift.
Härigenom upplåter och försäljer vi undertecknade vårt ägande hemman 1/6 dels mantal
Axlarp Frälse, beläget i Forserums socken, Tveta Härad och Jönköpings län, till
dannemannen välförståndige Samuel Niclasson och dess hustru Lena Andersdotter i Ekefall
och Barkeryds socken, för en öfverenskommen köpesumma Ett Tusende Sju Hundrade
Sextio Sex Riksdaler, Trettiotvå skillingar Banco, hvilken summa 1776 Rd 32 sk Banco,
meddelst idag upprättadt köpe contract betalnings Jerminerne är bestämde och af köparna till
betalning förskrifne, således här qvitterade, och kommer denna fastighet att tillträdas den 14
mars 1827, med hus och jord, qvarn och qvarnställe och torpställe, och alla de villkor, som
denna hemmansdel tillhöra.
Gunnestorp den 25 februari 1826
Petter Jönsson, Ingierd Jönsdotter i Krökesbo, Johannes Petersson och Catharina Svensdotter
i Gunnestorp, säljare
Närvarande vittnen: Johannes Samuelsson i Forserum, Sven Peter Johansson i Gunnestorp.
Hvarjämte styrktes med Härads Rättens fastebref den 24 mars 1800, att säljaren Peter
Jonsson genom köp förvärfvat ifrågavarande hemmansdel, hvilken han jämte sin hustru
Ingierd Jönsdotter, samt sonen Johannes Petersson och dennes hustru Catharina Svensdotter,
på ofvanberörde sätt aflåtit.
Och blef i anledning häraf 1/6 dels mantal Frälse Axlarp nu för Samuel Niclasson och hans
hustru Lena Andersdotter i Ekefall, emot köpesumman 1766 Rd 32 sk Banco, upbjudit 1.a
gången.

Forserum, Bretofta den 13 mars 1830
Inlämnades med anhållan om lagfart följande köpebref.
Undertecknade upplåta och försälja härigenom vårt ägande Ett Tjugofjärdedels mantal uti
Rusthållet Bretofta, beläget i Tveta Härad och Forserums socken, mot köpeskillingen Sex
Hundrade Åttatio Rd 16 sk Banco, jämte öfriga i auctions protocoll den 13 September 1828
upptagne villkor, till säljaren Petter Pors (Fors) och hans hustru Sara Greta Lundgren, och
som nämnde köpeskilling blifvit dels ärfvd och dels genom utfärdat skuldebref till fullo
betald. Alltså afhända vi oss nämnde hemmansdel med allt hvad därtill lyder eller framdeles
tillvinnas kan, och tillägnar detsamma bemälte Petter Pors (Fors), hans hustru Sara Greta
Lundgren, att såsom annor dess välfångna egendom nyttja och behålla.
Till yttermera visso hafva vi detta salubref i nedan antecknade vittnens närvaro anteckna
låtit.
Som bekräftas, Jönköping den 23 December 1829
Trosa den 11 februari 1830
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A. Ljungberg, Marie Lundgren, Sara Helena Lundgren född Tall genom A. Danielsson enligt
fullmakt
Att borgaren Anders Ljungberg och änkan Lundgren egenhändigt underskrifvit sina namn
intyga.
Trosa den 11 februari 1830
G. J. Forsberg, kyrkoherde i Trosa stad, A. Langman
Och som säljarens åtkomst till uplåtna hemmansdelen styrktes med bouppteckning af den 18
mars 1829. Så blef 1/24 dels mantal Rusthåll Bretofta för Husaren Petter Pors (Fors) och
hans hustru Sara Greta Lundgren mot köpesumman 683 Rd 16 sk Banco, upbudet 1.a
gången.

Forserum, Bretofta den 13 mars 1830
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebref.
Härigenom upplåter jag och försäljer min ägandes fastighet, som är En Fyrationde Åttondel
uti Rusthållet Bretofta, beläget i Tveta Härad och Forserums socken till dannemannen Jöns
Jonasson i Topperyd, emot en öfverenskommen köpesumma stor Femhundrade Sextio Sex
Riksdaler 32 sk Riksgäld mynt, som genom särskilta förskrifvningar betalta äro, och
härigenom qvitterade varda.
För den skull och i kraft af detta mitt öppna bref, afhänder jag mig ofvannämnde 1/48 del uti
Rusthållet Bretofta, dock efter helt räknat, och tillägnar densamma Jöns Jonasson, dess barn
och arfvingar till everderlig ägo, i hus och jord, samt allt hvad som därtill af ålder legat och
hädanefter tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll, att torpet Nyarp som tillkommer
hemmansdelen, förbehåller sig säljaren till everderlig ägo, samt vedbrand och skog till
stängsel, hus och mulbete, efter anvisning till de kreatur som vid torpet kan utfodras af den i
köpgångna hemmansdel. Och kommer hemmansdelen att tillträdas af köparna den 14 mars
1830, i det stånd det befinnes.
Som skedde i Bretofta den 13 September 1828
Gustaf Jonasson i Hiegöl, säljare
Till vittnen, Benjamin Danielsson f.d. Riksdagsman, samt Johannes Pettersson
Detta köpebref till hela dess vidd, kraft och innehåll, varder härmed transporterat af mig Jöns
Jonasson på Husaren Petter Pors, som ägna med detsamma lagfara och hemmanet tillträda
den 14 mars 1830, och har Petter Pors till mig betalt den första penningen med den sista, och
varder härmed qvitterad och Petter Pors tillägnat, med all den rätt jag därtill ägt, hvilken jag
mig och mina arfvingar, härmed i nedanskrifna vittnens närvaro afhända.
Som skedde i Botarp den 18 oktober 1828
Jöns Johansson
Ofvanstående transporter känner jag, och förbinder mig att till Gustaf Jonasson fullgöra alla
villkor som Jöns Jonasson sig åtagit, Ut Supra.
Petter Pors, Husar för Nö.40 af Lifsqvadron Smålands Kongliga Husar Regemente
Vid afslutandet af ofvanstående afhandling på en gång närvarande vittnen, Arvid Lås, Jonas
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Larsson, båda boende i Bretofta.
Hvarjämte Gustaf Jonassons äganderätt till berörda hemman styrktes med
arfvittringsinstrumentet af den 14 juni 1811.
Och blef i anledning häraf 1/48 dels mantal Rusthåll Bretofta, för Husaren P. Pors, emot
köpesumman 566 Rd 32 sk Riksgäldsedlar, samt öfriga i köpebrefvet bestämde villkor,
upbudet 1.a gången.

Forserum, Bretofta den 10 juli 1829
Till erhållande af lagfart, inlämnades följande salubref.
Jag undertecknad gör härigenom för allom vetterligt och kunnigt, att jag af fri vilja och
moget betänkande hafver upplåtit och försålt min ägande fastighet, som är 1/32 dels mantal
efter helt räknat, uti Krono Skatte Rusthållet Bretofta, beläget i Tveta Härad och Forserums
socken, till min broder Anders Pettersson och dess hustru Kierstin Pettersdotter därstädes,
emot en öfverenskommen köpesumma stor Fem Hundrade Riksdaler Banco, som härigenom
af särskildte förskrifningar qvitterade varda.
För den skull och i kraft af detta mitt öppna bref och emot ofvanstående summa 500 Rd
Banco, afhänder jag mig ofvannämnde 1/32 del uti Rusthållet Bretofta, och tillägnar
detsamma min broder Anders Pettersson och dess hustru, barn och arfvingar till everderlig
ägo utan alla förbehåll, att tillträda den 14 mars 1830, sådant det då och nu befinnes, med allt
hvad därtill ligger och lyder, och hädanefter tillvinnas kan i hus och jord, våto och torro
m.m.
Sålunda afslutadt uti tillkallade vittnens närvaro.
Som skedde i Bretofta den 3 mars 1829
Såsom vittnen, Jonas Larsson, Peter Arvidsson i Bretofta
Hvarjämte säljarnes åtkomst till afhändade hemmansdelen visades af tillgängligt arfskifte, af
den 1 juni detta år, upprättadt efter Petter Pettersson aflidne fader Petter Pålsson och moder
Britta Pettersdotter.
Och blef i anledning häraf, för Anders Pettersson och dess hustru Kierstin Pettersdotter i
Bretofta, Första gången upbudit 1/32 dels mantal Bretofta Krono Skatte Rusthåll, emot
köpesumman 500 Rd Banco.

Forserum, Bretofta den 22 maj 1823
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande salu afhandling.
För allom dem som detta mitt öppna salubref i händer förekomma gör jag vetterligt, det jag
af fri vilja och moget betänkande upplåtit och försålt mitt i arf tillfallande 1/24 del after helt
räknat uti Krono Skatte Rusthållet Nö.4 vid Jönköpings Compagnie och Jönköpings Infanteri
Bataillon Bretofta, beläget i Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken till
dannemannen välförståndige Arvid Jonasson-Lås och dess hustru Stina Svensdotter i
Forserums Stom, för en oss emellan öfverenskommen köpesumma stor 625 Rd 26 sk 8 r
Banco, hvilka 605 Rd 26 sk 8 r jag den första penningen med den sista med nöjaktig
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förskrifvning bekommit och härigenom qvitterar, ock varde för den skull och i kraft af detta
mitt öppna salubref, afhänder jag mig ofvannämnda hemman 1/24 dels mantal Bretofta och
tillägnar densamma ofvannämnde köpare Arvid Jonasson-Lås och dess hustru Stina
Svensdotter i Forserums Stom, att tillträda fardagen den 14 Mars 1823, i det stånd det nu
befinns, att nyttja, bruka och behålla som sin annor välfången egendom för sig och
efterkommande, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, qvarn och
qvarnställe, fiske och fiskevatten, räkning och värdering och å ålder legat och hädanefter
lagligen tillvinnas kan i våto och torro, närby och fjärran, intet undantagande i hvad namn
det vara må, och förbinder mig hemul efter lag, och lämnar köparen fritt att vid vederbörlig
domstol lagfart och fasta söka på till egen bekostnad. Således är afhandlat uti vittnens
närvaro, uti Bretofta den 9 September 1822
Hans H. A. S. Abrahamsson i Skallarp, säljare, själv hållit i pennan
Till vittne: Isac Nilsson och Sven Benjaminsson i Fintorp
Hvarjämte visades med arfvskifte den 17 februari innevarande år, att säljaren den bortlåtna
fastigheten ärft efter fadern Abraham Hansson i Bretofta.
Och blef i anledning häraf Ett Tjugofjärdedels mantal Krono Skatte Rusthåll Bretofta nu, för
Arvid Jonasson-Lås och hans hustru Stina Svensdotter på Forserums Stom, mot
köpesumman Sex Hundrade Fem Rd 26 sk 8 r banco, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Bretofta den 4 februari 1823
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande salu afhandling.
Konungens Befallningshafvande öfver Jönköpings län gör vetterligt, att alldenstund
Garfvaren Johan Lundgren vid en den 13 sistlidne April härstädes jul, i en utmätnings
auction, för Åttahundrade Trettiotre Rd 16 sk Riksgälds sedlar inropat 1/24 dels mantal i
Krono Skatte Rusthållet Bretofta, beläget i Tveta Härad och Forserums socken, som blifvit
utmätt till betalning af bemälta Lundgrens fordran hos Jonas Pehrsson i Wedermödan
(Korpebo). För den skull och sedan Lundgren nu uppvist, 1:o i öfverkorsad huvudskrift den
skuldsedel af den 1 Maj 1819 på 585 Rd i Riksgälds sedlar, på grund hvaraf Bengt Svensson
i Gunnerstorp erhållit första inteckningen i det utmätta hemmanet, och 2:o Abraham
Johansson i Applakulla den 11 dennes meddelade, lagligen bevittnade intygande, det han
blifvit förnöjd för de uti auctons protokollet af den 13de nästlidne April honom tilllagda 400
Rd Riksgäldssedlar, jämte det Lindgren erlagt auctions provisionen 12 Rd 24 sk, samt för
öfvrigt i uträkning å sin egen fodran äger innehålla 420 Rd 40 sk, alltså på sätt förberörde
protocoll innehåller, hvarmedelst Lundgren till fullo betalt köpeskillingen, hvilken ock
därföre härmedelst qvitteras. Alltså blifver detta köpebref för honom, Garfvaren Johan
Lundgren utfärdat och ofvannämnde hemmansdel i Bretofta, med allt vad det än lyder eller
framdeles lagligen tillvinnas kan, Garfvaren Lundgren tillägnad, att för sig och arfvingar,
såsom annor välfången egendom nyttja och behålla. Blifvandes förra ägaren Jonas Pehrsson
förbunden till hemul efter lag. Det alla som vederbör till efterrättelse länder.
Till yttermera visso varder detta salubref med min egenhändiga underskrift och Länets
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Insegel bekräftat.
Jönköpings Lands Cansglie den 20 januari 1823
Lars Hjerta/ L. Lövenadler
Varjämte Jonas Pehrsson i Wedermödan (Korpebo hvarda rätt till ifrågavarande fastighets
lott styrktes med utdrag af Häradsrättens Lag, faste protocoll den 9 November 1798, samt 7
mars och 16 Maj 1799. Och blef i anledning häraf 1/24 mantal Krono Skatte Rusthåll
Bretofta, emot köpesumman 833 Rd 16 sk Riksgäldssedlar, nu för Garfvaren Johan
Lundgren uppbudet 1.a gången.

Forserum, Bretofta den 8 november 1823
Ett Tjugofjärdedels mantal Krono Skatte Rusthåll Bretofta upböds för Garfvaren Johan
Lundgren, mot köpesumman Åtta hundrade Trettio Tre Rd 16 sk, nu 2.a gången.

Forserum, Bretofta den 20 oktober 1821
1/24 mtl Rusthåll Bretoft, Stammen No 4 1821 den 20 oktober.
Med anhållan om lagfart inlemnades följande köpebref:
Enligt vår fader och svärfaders gifna tillstånd denna dag, har undertecknade af fri vilja
upplåtit och försålt min ägande 1/24 mantal uti rusthållsstammen till No.4 Breftoft, beläget i
Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till min svåger dannemannen,
välförståndige Petter Arfvidsson och dess hustru Stina Abrahamsdotter i Bretoft för en
öfverenskommen och betinad köpesumma stor 611 Rd 5 Sk 6 rs banco, hvilka 611 Rd 5 Sk 4
rs banco jag den förste penningen med den siste genom nöjaktig förskrifning till fullo
bekommit och härmed qvitterade varda; alltså afhänder jag mig ofvannämnde 1/24 mantal
till bemälte köpare, dess barn och arfvingar, till ewerdelig ägo, som sin välfångna egendom,
med hus, jord, åker, äng, skog och mark i våto och torro, närby och fjärran, som af ålder
därtill lydt och legat och hädanefter lagligen tillvinnas kan, samt tillåtes ofvannämnde köpare
hos wederbörlig domstol laga uppbud och fasta söka, samt på vederbörligt ställe såsom
rusthållare inskrivas, till yttermera visso varder detta köp afslutadt i tillkallade vittnes
närvaro, som skedde uti Bretoft den 28 augusti 1821
Johannes Abrahamsson i Bårarp, säljare
Till vittne: Gustaf Johansson i Boda, Johannes Arfvidsson i Botarp
Och blef i anledning häraf, samt i förmågoa f 1 och 4 cap jordabalken 1/24 mantal uti
rusthålls stammen Bretoft, emot köpeskilling 611 Rd 5 Sk 4 rs banco, uppbjudet för köparne
Petter Arfvidsson och dess hustru Stina Abrahamsdotter i Bretoft = = = 1 ggn.

Forserum, Fintorp Norrgård den 10 juli 1829
Under anhållan om lagfart inlämnades en så lydande gåfvehandling.
Härigenom göra vi undertecknade föräldrar vetterligt och kunnigt att vi af fri vilja och moget
betänkande hafva såsom everderlig skänk upplåtit tre Tjugofemtedelar uti Krono Skatte
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Augements hemmanet Fintorp Norrgård i Tveta Härad och Forserums socken till våra döttrar
och 2ne mågar Anders Pehrsson och dess hustru Kierstin Pehrsdotter i Bretofta, samt mågen
Nils Nilsson och dess hustru Catharina Pehrsdotter i Fintorp, med följande villkor nämligen,
att vi förbehålla de lifstids undantags förmåner som en särskildt af detta dato utvisar, och
tillika att de sistnämnde nämligen Nils Nilsson och Catharina Pehrsdotter skola blifva ägare
af den of oss upplåtna egendomen till everderlig ägo, mot det de först nämnde skola af de
sednare erhålla såsom lösen för hälften af 3/25 delar uti förenämnde hemman Två Hundrade
Tjugotvå Riksdaler 5 sk 4 rst Banco för den skuld, och i kraft af detta vårt öppna bref,
afhände vi oss ofvannämnde 3/25 delar uti Fintorp Norrgård, och tillägnar densamma vår
måg Nils Nilsson och vår dotter Catharina Pehrsdotter i Fintorp, med alla de förmåner som
därtill af ålder leggat och hädanefter tillvinnas kan, utan alla vidare förbehåll till everderlig
ägo att fritt disponera efter eget godtycke, i det stånd det nu befinnes, att tillträda nu
fardagen, under laga hemuls förbindelse. Den förestående summa 222 Rd 5 sk 4 rst Banco är
genom särskildte förskrifningar tillfullo betaldte och härmed qvitterade.
Som skedde uti Fintorp den 27 mars 1829
Peter Olofsson, Catharina Ericsdotter
Till vittne, Sven Isacsson i Fintorp Norrgård, samt Benjamin Danielsson i Fintorp
Den å andra sidan oss, genom våra föräldrar Peter Olofsson och Catharina Ericsdotter såsom
en everderlig skänk, tillagde /222/ Rd 5 sk 4 rst Banco äro af oss anammade och härmed
qvitterade.
Bretofta den 27 mars 1829
Anders Pettersson, Kierstin Pehrsdotter
Till vittne, Sven Isacsson i Fintorp Norrgård, samt Benjamin Danielsson i Fintorp
Hvarjämte, med Härads Rättens fastebref af den 5 juni 1827, ådagalades säljarnes åtkomst
till aflåtne hemmansdelen.
Och blef i anledning häraf 3/25 dels mantal Krono Skatte Augements hemmanet Fintorp
Norrgård, emot köpesumman 222 Rd 5 sk 4 rst Banco, för Nils Nilsson och hans hustru
Catharina Petersdotter därstädes, upbudet 1.a gången.

Forserum, Fintorp Norrgård den 12 juli 1826
Med anhållan om lagfart, inlämnades till Härads Rätten följande.
Auctions protocoll, hållet i Fintorp Norrgård den 21 mars 1826 på 3/25 dels uti Fintorp
Norrgård.
Efter förut skedd kungörelse vid Forserum, Barkeryd, Malmbäck, Ödestugu, Öggestorp och
Lekeryd, hafver vi samtlige arfvingar, med förmyndaren låtit försälja vår gemensamma
fastighet Skatte Krono 3/25 delar efter helt räknadt Fintorp Norrgård, efter Tveta Härads rätts
för mig till auctionsman för den omyndiges förordnandem och till hjälp, gemensamt försålt
vår gemensamma efter arftägter 3/25 delar uti Krono Skatte hemmanet Fintorp Norrgård,
som afstannade för tredje och sista slaget för dannemannen Peter Olofsson i Fintorp och dess
hustru Catharina Eriksdotter därstädes för en summa stor Åtta Hundrade NittioFyra
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Riksdaler 26 sk 8 r Banco, hvilka 894 Rd 26 sk 8 r Banco, vi hvar för sig till fullo bekommit
med nöjaktig förskrifning, som härigenom qvitterade varda. För den skull och i kraft af detta
salubref, afhänder vi oss ofvannämnde 3/25 delar i Fintorp Norrgård, att tillträda den 14 mars
1827, med de förmåner och förbehåll ett annat contract, som samma dag upprättades för
Peter Olofsson och dess hustru Catharina Eriksdotter, dess barn och arfvingar, att nyttja och
behålla, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, qvarn och qvarnställe, torp och
torpställe, fiske och fiskevatten, intet undantagande mer än förut åberopat är, och
förbindandes oss hemul efter lag, och lämnas köparen öppet, att sig lagfart och fasta
förvärfva på sin egen bekostnad, år och dag som föreskrifvit står. Sven Benjaminsson i
Fintorp, auctionist - Agneta Eriksdotter, moder, för en tredjedel häraf - Håkan Johansson i
Jönköping - Sven Johansson i Målen, söner och är äfven af 2/9 delar af förenämnde
hemmanet hvardera, Sven Svensson i Fintorp, förmyndare, som avser 1/9 del af 3/25 delar,
Anders Jönsson i Floeryd, måg och ägare af 1/9 del af 3/25 delar allt i ofvan föreskrifvne
hemman, säljare. Till vittne på handeln vid slaget, Benjamin Abrahamsson i Fintorp, Anders
Jonasson i Stenseryd.
Hvarjämte med utdrag af Härads Rättens förmyndareskaps protocoll, den 16 sistlidne mars,
upplystes, ej nämnde att ofvanberörde fastighet, efter aflidne Johan Håkansson tillfallit
Agneta Eriksdotter i giftorätt, samt deras två söner och två döttrar i arf, och äfven att
domstolen gifvit tillstånd till försäljning af omyndiga dottern Catharinas arfslott 1/75 dels
mantal, varande dessutom auctionsåtgärder särskilt idag af Härads Rätten godkänd.
Och blef i anledning häraf 3/25 dels mantal Krono Skatte Fintorp Norrgård nu, för Peter
Olofsson och hans hustru Catharina Ericsdotter därstädes, emot köpesumman 894 Rd 26 sk 8
r Banco, jämte öfriga villkor, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Gullycke den 8 maj 1821
Inlämnades under anhållan om lagfart följande bytesafhandling.
Vi underetcknade hafva af fri vilja och väl berått mod öfverenskommit och afslutadt om
följande jordabyte, nämligen.
Till Johan Friberg och dess hustru Katarina Pettersdotter uti Esbjörnabo, upplåter ock
bortbyter jag Magnus Johansson och jag Maria Danielsdotter vår ägande 1/8 dels mantal
efter förmedalt uti Frälse hemmanet Gullycke, beläget uti Jönköpings län, Tveta Härad och
Forserums socken, emot erhållande af 5/22 delar af Frälse hemmanet Esbjörnabo, beläget i
Tveta Härad, Jönköpings län och Öggestorp socken, samt en betingad mellangift stor 677 Rd
37 smt 4 runstycke Banco, hvilka 677 Rd 37 smt 4 runstycke Banco, vi den första penningen
med den sista till fullo bekommit och härmed qvitterade hvarda, alltså afhända vi oss
ofvannämnda 1/8 dels mantal till bemälte Johan Friberg, dess hustru Catharina Pettersdotter,
dess barn och arfvingar, att tillträda den 14 nästkommande Mars, i det stånd det nu befinnes,
med hus, jord, åker, äng, skog, mark, i våto och torro, närby och fjärran, som af ålder därtill
lydt och legat, samt hädanefter lagligen tillvinnas kan, samt tillåter bemälte Johan Friberg
och dess hustru Catharina Pettersdotter med denna bytesafhandling uppbud och fasta söka.
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Till yttermera visso hvarder denna bytesafhandling afslutad.
Som skedde uti Esbjörnabo den 27 Februari 1821
Magnus Johansson, Maria Danielsdotter i Esbjörnabo
Till vittnen: Johan Månsson och Gustaf Johansson i Boda
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Frälse hemmanet
Gullycke 1/8 mantal, emot byte af 5/22 delar af Frälse hemmanet Esbjörnabo och särskild
mellangift 677 Rd 37 smt 4 runstycke Banco, för ägaren Johan Friberg och dess hustru
Catharina Pettersdotter i Esbjörnabo, uppbjudet 1.a gången.

Forserum, Horshaga den 3 november 1827
Med anhållan om lagfart inlämnades till Härads Rätten följande salubref.
För allom som detta vårt öppna salubref förekommer, görer vi undertecknade vetterligt, det
vi af fri vilja och moget betänkande uplåter och försäljer vår ägande fastighet 7/48 delar efter
förmedling räknadt uti Krono Skatte hemmanet Horshaga, beläget uti Jönköpings län, Tveta
Härad och Forserums socken, till Herr Comministern uti Forserum N. P. Ekedahl och dess
fru Anna C. Ljungberg, mot en öfverenskommen köpesumma 1050 Rd Banco, hvilka 1050
Rd är till fullo betalta och således till fullo qvitterade varder. För den skull och i förmågo af
detta vårt öppna bref, afhända vi oss och arfvingar ofvanberörde fastighet, och tillägnar den
åt köparna, deras barn och arfvingar, att såsom deras välfångna egendom efter eget godtycke
disponera med de villkor som afslutade köpe contractet å denna dag förskrifver, med hus och
jord, och alla förmåner som härtill lyder och af ålder liggat har eller hädanefter lagligen
tillvinnas kan, med hus och jord och i det stånd som det nu och vid tillträdet befinns, intet
undantagande af hvad namn och beskaffenhet sen häfd, och tillåtas köparna, att hos Tveta
Härads välloflige Rätt laglikmätigt förfara. Till yttermera visso hafva vi uti tillkallade
vittnens närvaro, våra namn och bomärken undertecknadt.
Som skedde uti Stenseryd den 18 Maj 1827
Carl C. H. S. Håkansson, Fredrika F. A. D. Andersdotter i Stenseryd, säljare
Härvid på en gång närvarande vittnen, Carl Danielsson, Johannes Christersson i Stenseryd
Hvarjämte säljarnas ägorätt till bortlåtna fastigheten styrktes med Härads Rättens fastebref
den 4 November 1824.
Och blef, blef i anledning häraf 7/48 mantal Krono Skatte Horshaga nu, för Herr
Comministern N. P. Ekedahl och hans fru, emot köpesumman 1050 Rd Banco, jämte öfvriga
villkor, upbjudet 1.a gången.

Forserum, Horshaga den 22 december 1826
Med anhållande om lagfart inlämnades till Härads Rätten en så lydande salu afhandling.
För allom dem som detta vårt öppna salubref förekommer, gör vi undertecknade för allom
vetterligt, det vi af fri vilja och moget betänkande uplåtit och försålt, vår ägande
fastighetsandel 7/96 Krono Skatte Regement hemmanet Horshaga, beläget i Jönköpings län,
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Tveta Härad och Forserums socken, till drängen Jonas Andersson i Hiarum och hans
tilltänkta hustru Stina Johansdotter i Horshaga, för en oss emellan öfverenskommen
köpesumma stor 511 Rd 5 sk 4 r, hvilka 511 Rd 5 sk 4 r Banco, äro genom särskild
förskrifning till fullo bekomna och härmed qvitterade varda. För den skull och i kraft af detta
vårt öppna salubref afhänder vi oss ofvannämnde 7/96 och tillägnar det bemälte köpare,
deras barn och arfvingar, så födde som ofödde, att som sin välfångna egendom nyttja, bruka
och behålla med hus och jord, åker och äng, skog och mark, qvarn och qvarnställe, fiske och
fiskevatten, intet undantagandes som nu är, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att
tillträda den 14 mars 1826 i det stånd det då befinnes, och lämnar köparen frihet, att hos
vederbörlig domstol söka sig fasta och laga krafts vinnande på köparens bekostnad, som vi
med våra namns underskrift i tillkallade vittnens närvaro stadfäster.
Som skedde i Horshaga den 30 juli 1825
Anders Nilsson A. N. S., Lena L. J. D. Johansdotter, säljare
Som vittne på en gång närvarande, Isac Jonasson i Sjöstorp, Carl Håkansson i Stenseryd
Hvarjämte säljarnas ägorätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med Härads Rättens
fastebref den 13 November 1824.
Och blef i anledning häraf 7/96 mantal Krono Skatte Horshaga nu, för Jonas Andersson i
Hiarum och hans tilltänkta hustru Stina Johansdotter mot köpesumman 511 Rd 5 sk 4 r
Banco, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Horshaga den 6 juni 1825
Med anhållan om lagfart, ingafs till Häradsrätten en så lydande afhandling.
För allom som detta vårt öppna salubref förekomma, göra vi undertecknade för allom
vetterligt, det vi af fri vilja och moget betänkande uplåter och försäljer vår ägande fastighet
uti Krono Skatte hemmanet Horshaga 5/64 samt 5/64 delar såsom skänk eller arf, beläget i
Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till vår kära son Anders Johansson och
dess hustru Britta Nilsdotter i Horshaga, emot en öfverenskommen köpesumma stor Fyra
Hundrade Fyratiofyra Rd 21 sk 4 r Banco, för den försålda hemmansdelen 5/64 delar och den
andra 5/64 delen såsom skänk eller arf, som utgör efter helt räknadt 5/32 delar, hvilka
hemmansdelar vi afhänder oss till vår kära son Anders Johansson och dess hustru Britta
Nilsdotter i Horshaga, emot ofvanberörde köpesumma 444 Rd 21 sk 4 r Banco, samt med de
villkor som afslutade köpe contract och undantags förmåner af den 17 februari föreskrifver
af år 1824. För den skull och i förmågo af detta vårat öppna salu och gåfvobref, tillägnas
köparna Anders Johansson och dess hustru Britta Nilsdotter i Horshaga, att såsom sin
välfångna egendom nyttja, bruka och behålla nu och framdeles, deras barn och arfvingar,
med hus och jord och alla de förmåner som härtill lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas
kan, och får af köparna tillträdas den 14 Mars 1825. Till yttermera visso hafver vi uti
tillkallde vittnens närvaro låtit våra namn och bomärken underskrifva.
Som skedde uti Horshaga den 26 Februari 1825
Johan J. P. S. Pehrsson, Britta B. L. D. Larsdotter i Horshaga, säljare
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Härvid på en gång närvarande vittnen, Carl Danielsson i Stenseryd, Johannes Lax i Sjöstorp
Hvarjämte Johan Pehrssons och hans hustrus ägande rätt till bortlåtna hemmansdelarna
styrktes med Härads Rättens fastebref den 29 Maj 1805.
Och blef i anledning häraf försålda 5/64 dels och skänkta 5/64 dels, eller tillsammans Fem
Trettiondetvåendedels mantal Krono Skatte Horshaga, nu för Anders Johansson och hans
hustru Britta Nilsdotter, därstädes, emot köpesumman Fyra Hundrade Fyratiofyra Rd 21 sk 4
r Banco, jämte öfriga villkor, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Horshaga den 4 november 1823
Med anhållan om lagfart, inlämnades till Härads Rätten följande salubref.
För allom som detta vårt öppna salubref förekommer göra vi undertecknade för allom
vetterligt, det vi af fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vår ägande och
inköpta fastighet 7/96 dels mantal uti Krono Skatte hemmanet Horshaga, beläget i
Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till dannemannen Anders Nilsson och
dess hustru Lena Johannesdotter i Forserum, mot en öfverenskommen köpesumma stor Fem
hundrade Fem Rd 21 sk 8 r Banco, hvilken summa 505 Rd 21 sk 8 r är å denna dag genom
särskilta förskrifvningar till fullo betalta, och således härigenom vederbörligen qvitterade
varder, för den skull och i förmågo af detta vårt öppna bref, tillägnas köparen Anders Nilsson
och dess hustru, barn och arfvingar, att tillträda med de villkor och förmåner som upprättade
köpe contract å denna dag föreskrifva, med hus och jord, och de förmåner, som åberopade
köpecontract föreskrifver, och tillåter köparen att hos Tveta Härads vällofliga domstol
anhålla om upbud och efter laga stånd fasta, till yttermera visso hafver vi uti tillkallade
vittnens närvaro våra namn och bomärken låtit underskrifva.
Som skedde uti Horshaga den 20 Maj 1823
Johannes J. S. S. Svensson i Målen, Lena L. J. D. Johansdotter, säljare
Carl Danielsson i Stenseryd, Johannes Petersson i Gunnestorp, förmyndare för Johannes
Svensson
På en gång närvarande vittnen, Carl Håkansson och Anders Svensson i Horshaga
Hvarjämte säljarnas äganderätt till den bortlåtna hemmansdelen styrktes med Häradsrättens
fastebref den 9 mars 1814.
Och blef i anledning häraf Sju Nittionde sjättedels mantal Krono Skatte Horshaga, nu för
Anders Nilsson och hans hustru Lena Johannesdotter i Forserum, mot köpesumman Fem
hundrade Fem Rd 21 sk 8 r Banco, jämte öfriga villkor, upbudet 1.a gången.

Forserum, Horshaga den 4 november 1823
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande salubref.
För allom som detta vårt öppna salubref förekomma, göra vi undertecknade för allom
vitterligit, det vi af fri vilja och moget betänkande upplåta och försälja vå ägande och inköpta
fastighet 7/48 dels mantal Horshaga Krono Skatte hemman, beläget i Jönköpings län, Tveta
Härad och Forserums socken, till dannemannen välförståndige Carl Håkansson och dess
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hustru Fredrika Andersdotter i Kullebo, mot en öfvernskommen köpesumma stor Ett tusende
Tio Rd 4 sk 4 r Banco, är å denna dag genom särskilta förskrifningar till fullo betalda, och
således härigenom vederbörligen qvitterade varda. För den skull och i förmågo af detta vårt
öppna salubref, afhända vi oss ofvan berörda fastighet och tillägnar köparen Carl Håkansson
och dess hustru, barn och arfvingar, att tillträda med de villkor och förmåner, som upprättade
köpecontract å denna dag föreskrifver, med hus och jord, och alla de förmåner som härtill
lyder och hädanefter lagligen tillvinnas kan, och förbinder vi oss som säljare är, till hemul
efter lag, och tillåtas köparna att hos välloflige Tveta Härads Tingsrätt anhålla om upbud och
efter laga stånd fasta söka. Till yttermera visso hafva vi uti tillkallade vittnens närvaro låtit
våra namn och bomärken låtit underskrifva.
Som skedde uti Målen den 23 November 1823
Johannes Svensson J. S. S., Lena Johansdotter L. J. D., säljare
Carl Danielsson i Stenseryd, Johannes Petersson i Gunnestorp såsom förmyndare för
Johannes Svensson
Till vittnen, Anders Svensson i Horshaga och Anders Nilsson i Forserum
Hvarjämte säljarnas äganderätt till den bortlåtna hemmansdelen styrktes med Häradsrättens
fastebref den 9 mars 1814.
Och blef i anledning häraf Sju Fyrationde Åttondedels mantal Krono Skatte Horshaga, nu för
Carl Håkansson och hans hustru Fredrika Andersdotter i Kulebo, mot köpesumman Ett
tusende Tio Rd 4 sk 4 r Banco, jämte öfriga villkor, upbudet 1.a gången.

Forserum, Karsbo Södergård den 22 december 1826
Med anhållan om lagfart, ingafs till Häradsrätten ett så lydande salubref.
Undertecknade upplåta och försälja härigenom vår ägande hemmansdel 1/16 mantal Krono
Skatte Karsbo Södergård i Forserums socken, till bonden Måns Jonasson och dess kära
hustru Stina Larsdotter, samt Johannes Larsson och hustru Anna Lena Johannesdotter i
Karsbo, hvilka till hälften hvardera skola blifva ägare af nämnde 1/16 mantal, emot de
villkor köpe contractet af denna dag bestämmer, och det för en öfverenskommen och
betingad köpesumma stor 300 Rd Banco, hvilken summa genom nu till Lars Månsson-Frost i
Månstorp uthändigadt skuldebref blifvit till fullo liqviderad. För den skull afhänder vi oss,
våra barn och arfvingar ofvannämnde 1/16 Karsbo Södergård, och tillägnar det nämnde
köpare Måns Jonasson och Johannes Larsson, dess hustrur, barn och arfvingar till everderlig
ägo, med allt hvad därtill lyder eller lagligen tillvinnas kan.
Till yttermera visso hafva detta köpebref låtit upprätta oss uti nedanskrifvne vittnens närvaro
underskrifvit.
Som skedde i Boarp den 29 juli 1826
Anders Larsson i Karsbo med hand vid pennan, Kierstin Eriksdotter i Karsbo
Som närvarande vittnen, Wilhelm Wettermark, P. A. Von Siwers
Hvarvid säljarnes ägorätt till bortlåtna hemmansdelen inhämtades af härstädes under lagfart
varande köpeafhandling den 16 februari 1825.
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Och blef i anledning häraf 1/16 mantal Krono Skatte Karsbo Södergård, nu för Måns
Jonasson och hans hustru Stina Larsdotter, samt Johannes Larsson och hans hustru Anna
Lena Johannesdotter därstädes, mot köpesumman 300 Rd Banco och öfriga villkor, upbjudes
1.a gången.

Forserum, Karsbo Södergård den 4 februari 1826
Med anhållan om lagfart, ingafs till Härads Rätten detta salubref.
För allom dem som detta vårt öppna salubref förekomma, gör vi för allom vetterligt, det vi
undertecknade härmed uplåta och försälja vår ägande 1/8 dels mantal uti Krono Skatte
hemmanet Karsbo Södergård, beläget i Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken,
till dannemannen Anders Larsson och dess hustru Kierstin Ericsdotter uti Tokeryd
Skattegård i Ölmstad socken, emot en öfverenskommen och betingad köpesumma stor Åtta
Hundrade Ellva Rd 5 sk 4 r Bancosedlar, hvilka 811 Rd 5 sk 4 r Banco äro till oss
fullkomligen erlagda och betalta, som härmed qvitterade varder. Alltså afhända vi oss all
ägande rätt till förenämnde Ett Åttondedels mantal i Krono Skatte hemmanet Karsbo och
tillägnar det förbemälte köpare Anders Larsson, dess hustru, barn och arfvingar till
everderlig ägo, att detsamma nu den 14 nästkommande mars 1825 tillträda i det stånd det nu
befinnes, så till hus som skog och mark, torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, med alla
tillhörigheter som af ålder lydt och befinns, närmare och fjärmare, i våto och torro, samt
hvad hädanefter lagligen tillvinnas kan, förbindande oss till hemul, hvilket vi med våra
namns undersättande bestyrka.
Som skedde i tillkallade vittnens när och öfvervaro i Karsbo den 16 februari 1825.
Lars Månsson, Lena Abrahamsdotter i Karsbo, säljare
Såsom tillkallade vittnen underskrifva, Andreas Nilsson i Tokeryd Södergård i Ölmstad
socken, Sven Johansson i Karsbo.
Hvarvid och jämte det säljarnas äganderätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med Härads
Rättens fastebref den 19 februari 1820, uplyses att köparen genom saluafhandling den 22
nästlidna januari, afhändadt sig hälften af fastigheten, så att upbud söktes endast å den
behållna andelen.
Och blef i anledning häraf Ett Sextondedels mantal Krono Skatte Karsbo Södergård, som
Anders Larsson och hans hustru Kierstin Ericsdotter därstädes mot köpesumman
Fyrahundrade Fem Rd 28 sk 8 r Banco, upbjudet 1.a gången.

Forserum, Karsbo Södergård den 4 februari 1826
Med anhållan om lagfart, inlämnades till Härads Rätten en så lydande salu afhandling.
För allom som detta vårt öppna salubref förekomma göra vi undertecknade för allom
vetterligt, det vi af fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vår ägande fastighet
1/16 dels mantal uti Krono Skatte hemmanet Karsbo Södergård, beläget uti Jönköpings län,
Tveta Härad och Forserums socken, till soldaten Erasmus Sten och dess hustru Annika
Andersdotter, emot en öfverens och betingad köpesumma stor Tre Hundrade Femtiofem Rd
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26 sk 8 r Banco, hvilken köpesumma 355 Rd 26 sk 8 r Banco är till fulls betalt och således
till fullo qvitterade varder. För den skull och i förmågo af detta vårt öppna bref, afhänder vi
oss ofvannämnda fastighet 1/16 dels mantal i Karsbo Södergård och tillägnar köparna, deras
barn och arfvingar, att såsom sin välfångna egendom nyttja, bruka och behålla, nu och
framdeles, med hus och jord, torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, intet undantagande,
utan allt hvad som härtill lyder, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att tillträda under
villkor och tid, som upprättade köpe contractet af den 16 November 1825 föreskrifver, och
tillåtes köparna att hos Tveta Härads välloflige domstol laga fasta söka.
Som försäkras af Stenseryd den 23 januari 1826.
Anders Larsson, Kierstin Ericsdotter i Karsbo, säljare
Härvid på en gång närvarande vittnen, Carl Danielsson, Carl Håkansson i Stenseryd
Hvarjämte säljarnas ägorätt till bortlåtna hemmansdelen inhämtades af härstädes under
lagfart varande köpeskrift den 16 februari 1825.
Och blef i anledning häraf Ett Sextondels mantal Krono Skatte Karsbo Södergår nu, för
soldaten Erasmus Sten och hans hustru Annika Andersdotter mot köpesumman Tre
Hundrade Femtiofem Rd 26 sk 8 r Banco, jämte öfriga villkor, upbjudet 1.a gången.

Forserum, Karsbo Södergård den 26 maj 1823
Af Johannes Andersson och hans hustru Sara Carlsdotter i Karsbo söktes slutelig lagfart å Ett
Sextondels mantal Karsbo Södergård, som de den 23 November 1821, sig tillhandlat af Sven
Jonasson och hans hustru Stina Samuelsdotter, mot Tre Hundrade Tjugotvå Rd 10 sk 8 r
Banco, varjämte de till bestyrkan af förra ägarnas fång och efter hvad Häradsrätten därom,
sistlidet Ting §.57 i protocollet föreskrifvet, uppteddes ej mindre arfvskifte den 21 Oktober
1806 efter Stina Samuelsdotters aflidne fader Samuel Andersson än Häradsrättens fastebref
den 10 mars 1808, utvisande härledes Stina ärft 1/24 dels mantal och tillika med mannen löst
af systern Sara och hemnnes man Jacob Jacobsson 1/24 dels mantal uti ofvanberörde
hemman.
Och blef i anledning häraf upbud å köpet meddelat nu, 3de gången.

Forserum, Karsbo Södergård den 17 februari 1819
Sökes lagfart å köpebref så lydande
För allom vetterligt göres det vi upplåta och försälja vår ägande 1/8 mantal uti Krono
Rusthåll hemmanet Karsbo Södergård, beläget i Forserum socken, till drängen Lars Månsson
och hans tilltänkta hustru i Månstorp i Svarttorp socken, med nu öfverenskommen summa
stor 1033 Riksdaler 16 smt i Riksgäld, hvilka äro till oss betalta och härmed qvitterade varda.
Alltså afhända vi oss all äganderätt till försålda 1/8 mantal Karsbo, och det tillägnar köpare
Lars Månsson och dess arfvingar att tillträda den 14 mars 1819 i det stånd det då befinnes,
till hus och jord, torp och qvarn som hillgden eller lagligen tillvinnas kan. Detta varder med
våra underskrifter uti vittnins närvaro stadfästadt.
Som skedde i Karsbo den 7 November 1818
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Lars Larsson, Lisa Månsdotter
Härmed innevarande vittnen
Petter Jonsson, Jonas Abrahamsson i Axlarp
Och blef I anledning häraf samt i förmågo af 1§ 4e Cap. Jordabalken Krono Skatte
hemmanet Karsbo Södergård 1/8 mantal emot köpeskillingen 1033 Rd 16 smt Riksgäld,
uppbjudet för köparen drängen Lars Månsson nu 1.a gången

Forserum, Krökesbo den 26 februari 1824
Med anhållan om lagfart, ingafs till Härads Rätten ett så lydande salubref.
Härigenom upplåter och försäljer jag Anders Wettermark mitt ägande hemman Krökesbo 1/2
mantal Krono Skatte, beläget i Forserums socken, Tveta Härad och Jönköpings län, till
dannemannen välförståndige Johannes Petersson och dess hustru Catharina Svensdotter i
Gunnestorp, för en öfverenskommen köpesumma Tre Tusende Tre Hundrade Trettiotre Rd
16 sk Banco, hvilken summa 3333 Rd 16 sk Banco, medelst idag upprättadt köpe contract,
betalning terminer nu äro bestämda, och af köparen till betalning föreskrifvna, således här
qvitterad, och kommer denna fastighet att tillträdas den 14 nästkommande mars, med de
villkor, som nämnda köpecontract för denna fastighet föreskrifver.
Krökesbo den 23 December 1823
A. Wettermark (sigill)
Till vittnen, C. J. Beckman fahnjunkare, Johannes Johansson i Runseryd
Hvarjämte säljarens ägande rätt till bortlåtna fastigheten styrktes med Högloflige Konglige
Cammar Collegii, den 18 April 1794, utfärdade Skattebref.
Och blef i anledning häraf, Ett Halft mantal Krono Skatte Krökesbo nu, för Johannes
Petersson och hans hustru Catharina Svensdotter från Gunnestorp, emot köpesumman Tre
Tusende Tre Hundrade Trettiotre Rd 16 sk Banco, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Kullebo den 16 mars 1820
Sökes lagafart i anledning af köpebref så lydande.
För allom gör jag undertecknad vetterligt att jag härmedelst försäljer 1/8 mantal uti Skatte
Frälse hemmanet Kullebo, bäläget i Forserum socken, till min käre son Sven Svensson i
Kullebo, emot en öfvernskommen köpesumma af 1100 Rd Banco, som blifvit full
handlingen betalt, varder också qvitterad, och afhänder jag mig nu försålda fastigheten 1/8
mantal Skatte Frälse Kullebo, och tillägnar köparen Sven Svensson, dess hustru och
arfvingar att tillträda den 14 mars 1820 i det stånd det då befinnes, med alla tillhörigheter.
Detta varder med mitt namns underskrift bekräftat.
Kullebo den 23 oktober 1819
Stina Danielsdotter säljare
Härvid närvarande vittnen: Jonas Svensson i Axlarp, Carl Håkansson i Karsbo
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Skatte Frälse
hemmanet Kullebo 1/8 mantal emot köpeskillingen 1100 Rd Banco, uppbjudet för köparen
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Sven Svensson dess hustru och arfvingar, 1.a gången.

Forserum, Runseryd den 9 november 1820
Aflämnas med anhållan om lagfart, köpebref så lydande.
För allom göra vi vetterligt, att hafva försålt vår ägande fastighet, 1/8 mantal efter helt uti
Krono Skatte Rusthållet Runseryd, beläget i Forserums socken, till Johannes Johansson och
dess hustru Sara Catharina Gustafsdotter därstädes, för köpesumma stor 1055 Rd 26 smt 8
runstycke Banco, genom skuldebref, och till fullo qvitterad varder. Vi afhänder oss för den
skull 1/8 mantal Runseryd och tillägnar köparna, intet undantagande, hvilket får tillträdas
den 14 Mars 1821, med de villkor köpecontractet å denna dag föreskrifver.
Runseryd den 12 Oktober 1820
Zachris Danielsson, Lena Carlsdotter i Tornarp
Till vittnen: Petter Olofsson, Håkan Ryberg i Runseryd
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Krono Skatte
Rusthållet Runseryd 1/8 mantal emot köpeskillingen 1055 Rd 26 smt 8 runstycke Banco,
uppbjudet för köparna Johannes Johansson och dess hustru i Runseryd, 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 11 oktober 1828
Sedan under anhållan om lagfart, köpebref å 1/16 mantal Krono Skatte Augement Sjöstorp
redan vid sistlidne Vinter Ting under §.69 i detta protocoll blifvit intagit, ehuru, på sätt nyss
nämnde § upptager Lagfart, i avseende till bristande åtkomsthandlingar, då ej meddelats, så
blef nu efter det nämnda intyget, att Stina Carlsdotter som undertecknadt köpebrefet af den
27 April 1802 å 1/42 mantal uti Krono Skatte Augement Sjöstorp, varit Jamarso.? med Carl
Staffansson i Sjöstorp barn, förberörde 1/6 mantal Krono Skatte Augement för Anders
Andersson-Molin och hans hustru Anna Stina Hindricksdotter, emot köpesumman 1194 Rd 2
sk 8 rst Banco, uppbudit 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Södergård den 10 juni 1829
Till lagfarts vinnande inlämnades ett så lydande köpebref.
Jag Anders Nilsson gör härmed vetterligt, att hafva med min kära hustru Catharina
Johannesdotters goda ja och samtycke, försålt vårt ägande 1/6 mantal Krono Skatte
Augement i Sjöstorp Södergård i Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken till
torparen välförståndige Isac Nilsson och hans hustru Greta Ahlgren, på torpet Backen under
Ribbingsnäs i Barkeryds socken, för en oss emellan öfverenskommen och accorderad
köpesumma stor 722 Rd 10 sk 8 rst, härmed qvitteras och fulleligen betalte, i följe hvaraf vi
alldeles afhänder oss och våra barn och arfvingar ofvanbemälte 1/6 dels mantal efter helt
räknadt, Krono Skatte Sjöstorp Södergård, och tillägnar Isac Nilsson, dess hustru, barn och
arfvingar det samma med allt yhvad därtill lyder, af ålder lydt och legat och lagligen
tillvinnas kan, att vid fardagen den 14 mars 1830 tillträda, samt hädanefter oqvalt nyttja,
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everderliga äga och behålla, förbindande vi oss hemul efter lag.
Till visso häraf varder detta med våra egenhändiga namn underskrifvit, och af vittnen styrkt.
Sjöstorp den 2 februari 1829
Anders Nilsson A. N. S., Catharina Johannesdotter C. J. D., säljare
Att denna försäljning skett med såväl hustruns som mannens goda ja och samtycke och af fri
vilja, intygar som vittne på en gång.
Johannes Lax, Leonhard Månsson i Sjöstorp
Och som säljarnes äganderätt till den fårsålda hemmansdelen af ett no äfven företedt
fastebref dateradt den 5 juni 1827 fulleligen styrktes, så beviljades Isac Nilsson och hans
hustru Greta Ahlgren i torpet Backen å 1/6 mantal Krono Skatte Augement Sjöstorp mot
köpesumman 722 Rd 10 sk 8 rst Banco, upbud 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 31 mars 1828
Med anhållan om lagfart inlämnades följande.
För allom dem som detta vårt öppna salubref förekommer, gör vi undertecknade härmed
vetterligt, det vi af fri vilja och moget betänkande upplåtit och försålt vårt ägande Ett
Sjettedels mantal efter helt räknadt Krono Skatte Augement hemmanet Sjöstorp Norrgård,
beläget i Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till dannemannen
välförståndige Anders Andersson-Molin och hans hustru Anna Stina Hindricksdotter från
Mållebo och Barkeryds socken, för en oss emellan öfverenskommen och acorderad
köpesumma stor Ett Tusende Etthundrade Nittio Fyra Riksdaler 2 sk 8 rst Banco, hvilken
köpesumma 1194 Rd 2 sk 8 rst äro genom särskild förskrifning till fullo bekommen och
härmed qvitterade varda, för den skull och i kraft häraf afhänder vi oss som säljare äro,
ofvannämnde 1/6 dels mantal Sjöstorp Norrgård och tillägnar det bemälte Anders
Andersson-Molin och hans hustru Anna Stina Hindricksdotter, deras barn och arfvingar, att
såsom sin välfångna egendom bruka och behålla med hus och jord, skog och mark, qvarn
och qvarnställe, fiske och fiskevatten, intet undantagandes som nu är, eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan i våto och torro, närby och fjerran, att tillträda nu den 14 mars 1828 i
det stånd det nu befinnes, och lämnas köparna frihet att härå hos vederbörlig domstol söka
sig och laga kraft vinnande, på köparens egen bekostnad.
Till yttermera visso varder detta köp med våra namns underskrift i tillkallade vittnens
närvaro bekräftadt.
Som skedde i Sjöstorp den 13 februari 1828
Anders Carlsson, Maja Nilsdotter, säljare
Såsom på en gång tillkallade vittnen, Johannes Lax i Sjöstorp, Jonas Pettersson i Kullebo
Och styrktes säljarnas åtkomst i så motto, som Häradsrättens fastedom af den 8 mars 1811
till Anders Carlsson å 1/9 mantal Krono Skatte Sjöstorp Norrgård utvisade, med uppgift
tillika att Anders Carlsson efter sin fader Carl Staffansson skall ärft 2/5 delar i 1/6 dels
hemmanet, äfvensom det 1/5 del däri systern Stina i arf tillkommit skolat, de öfrige
arfvingarne blifvit tillskiftad emot det att hon i lösöre sin del utfått.
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Köparna förlägges att 3dje visa riktigt arfskifte eller Härads Rättens tillstånd till försäljning i
fall sådan ägt rum med myndigs jord arv, men uppbud kan meddelas i hela den försålda
hemmansdelen.

Forserum, Sjöstorp Södergård den 12 juli 1826
Med anhållan om lagfart, inlämnades till Härads Rätten en så lydande saluskrift.
För allom dem, som detta vårt öppna salubref förekommer, gör vi undertecknade härmed
vetterligt, det vi af moget mod och godt betänkande, uplåtit och försålt vårt innehafvda och
ägande fastighet Ett Fjärdedels mantal efter helt räknadt uti Krono Skatte hemmanet Sjöstorp
Södergård, beläget uti Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till vår son
Anders Nilsson och dess hustru Catharina Johannesdotter, som nu brukar nämnde
hemmansdel, för en oss emellan öfverenskommen köpesumma stor Fem Hundrade Riksdaler
Banco mynt, hvilken köpeskilling vi, den sista penningen med den första riktigt bekommit
och härmed qvitterar, hvaremot vi afhänder oss, våra barn och arfvingar ofvannämnde
fastighet och tillägnar det ofvan bemälte köpare, deras barn och arfvingar, så födde, som
ofödde, att tillträda nu genast i det stånd det nu befinnes, med hus och jord, åker och äng,
skog och mark, qvarn och qvarnställe, intet undantagandes i våto och torro, närby eller
fjärran, af allt hvad som därtill lyder, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, och lämnar
frihet att häröfver hos vederbörlig högtärade domstol förvärfva sig laga krafts vinnande och
fastas erhållande. Och således hafva vi detta med våra namns och bomärkens underskkrift i
närstående vittnens med och öfvervaro försäkradt.
Som skedde i Sjöstorp den 25 April 1826
Nils Nilsson N. N. S., Catharina Johansdotter C. J. D., köpare
Till vittne, Leonard Månsson i Sjöstorp, Nils Nilsson ibid.
Hvarjämte säljarnes ägorätt till bortlåtna fastigheten styrktes med Härads Rättens fastebref
den 9 februari 1815.
Och blef i anledning häraf 1/4 dels mantal Krono Skatte Sjöstorp Södergård nu, för Anders
Nilsson och hans hustru Catharina Johansdotter, emot köpesumman 500 Rd banco, upbjudit
1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 12 juli 1826
Med anhållan om lagfart ingafs till Härads Rätten en så lydande salu afhandling.
För allom dem, som detta vårt öppna salybref förekomma gör vi undertecknade för allom
vetterligt, att vi af fri vilja uplåtit och försålt, vårt ägande Ett Tolftedels mantal efter helt
räknadt Krono Skatte Augement hemmanet Sjöstorp Norrgård, beläget i Jönköpings län,
Tveta Härad och Forserums socken, till dannemannen Anders Nilsson och hans hustru Lena
Johannesdotter i Horshaga, för en oss emellan öfverenskommen köpesumma stor Fem
Hundrade Åttio Åtta Riksdaler 18 sk 8 r Banco, hvilka 588 Rd 18 sk 8 r, äro genom särskild
förskrifning till fullo betalte och härmed qvitterade varda. För den skull och i kraft af detta
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salugref afhänder vi oss ofvannämnde 1/12 dels mantal Sjöstorp Norrgård, och tillägnar
detsamma bemälte köpare Anders Nilsson och Lena Johannesdotter i Horshaga, deras barn
och arfvingar, att såsom sin välfångna egendom nyttja, bruka och behålla med hus och jord,
skog och mark, qvarn och qvarnställe, intet undantagandes, som nu är eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan i våto och torro, att tillträda nu den 14 nästkommande mars i det stånd
det då befinns, och lämnar köparen frihet att härå hos vederbörlig domstol söka sig fasta och
laga krafts vinnande på köparens egen bekostnad, som härmed i tillkallade vittnens närvaro
försäkras.
Som skedde i Sjöstorp den 1 februari 1826
Leonard Månsson L. M. S., Lena Ericsdotter L. E. D., säljare med hand vid pennan
Som vittnen på en gång, Jonas Petersson i Horshaga, Anders Nilsson i Sjöstorp
Hvarjämte sälarnes äganderätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med Härads Rättens
fastebref den 15 November 1809
Och blef i anledning häraf 1/12 dels mantal Krono Skatte Sjöstorp Norrgård nu, för Anders
Nilsson och hans hustru Lena Johannesdotter i Horshaga, emot köpesumman 588 Rd 18 sk 8
r Banco, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 16 mars 1826
Med anhållan om lagfart, inlämnades till Härads Rätten detta salubref med medfogad
öfverlåtelseskrift.
För allom dem som detta salubref förekommer, gör jag undertecknade härmed vetterligt, det
jag af fri vilja upplåtit och försålt, dels mig af min fader genom upplåtelsebref af den 19
oktober 1825 och dels min mödernes arf, som blir tillsammans både min aflidna mödernes
arf och det som min fader Magnus Andersson i Sjöstorp till mig såsom gåfva upplåtit Sju
Sjuttionde Tvåendedelar efter helt räknadt Krono Skatte Sjöstorp Norrgård, beläget i
Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till min broder Anders Magnusson och
hans hustru Catharina Jonasdotter i Sjöstorp, för en oss emellan öfverenskommen
köpesumma stor Sex Hundrade Elfva Riksdaler 5 sk 4 r Banco, hvilka 611 Rd 5 sk 4 r banco,
jag genom särskild förskrifning tillfullo bekommit och härmed qvitterade varda. För den
skull och i kraft af detta mitt öppna salubref, afhänder jag mig ofvannämnde 7/72, jämte min
broders lika tillfallna upplåtelse och ärfvda lott 7/72 delar i samma hemmansdel, och således
tillsammans 7/36 delar och upptagas i värde för bägge dessa lotterna eller 7/36 delarna, en
summa stor 1222 Rd 10 sk 8 r Banco, och tillägnas ofvan bemälte köpare, min broder
Anders magnusson och hans hustru Catharina Jonasdotter, att såsom sin välfångna egendom,
för barn och efterkommande nyttja, bruka och behålla, med hus och jord, skog och mark,
qvarn och qvarnställe, intet undantagandes i våto och torro, närby och fjärran, som nu är eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att tillträda den 14 mars 1826, och lämnar köparna frihet
att hos vederbörlig domstol söka sig fasta härå på sin egen bekostnad, som härmed i
tillkallade vittnens närvaro försäkras.
Som skedde i Sjöstorp den 4 januari 1826
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Sven Magnusson i Fagerslätt, säljare
Som vittnen på en gång, Johannes Lax i Sjöstorp, Anders Jonasson i Fagerslätt
Jag undertecknad tillstår och gör härmed veterligt att jag af fri vilja genom detta mitt öppna
gåfvobref upplåtit och afstådt till mina söner Anders och Sven Magnussöner min ägande
fastighet, som är 7/36 delar med min aflidna hustrus lott uti Krono Skatte hemmanet Sjöstorp
Norrgård som är min arfvejord efter min aflidna fader Anders Månsson i Sjöstorp, och har
nämnde min arfvejord ej undergått någon lagfart sedan år 1756 den 22 juni, då den blef för
min fader fader Måns Jönssons räkning infastad, och har allt sedan behållit arfvejords natur,
och lämnas mina söner Anders Magnusson i Sjöstorp och Sven Magnusson i Fagerslätt, en
lika rätt, att för sig och efterkommande, denna fastighets andel hälften hvardera, att sig
emellan försälja och lagfart söka utan mitt vidare hörande, som de få tillträda den 14 mars
1826 mot följande undantags obrottsliga fullgörande, som följer.
1:o Skola mina söner från fardagen 1826 till mig årligen aflämna, såsom undantag följande
skyldigheter, hälften hvardera afgifvna med försvarliga varor 1 ½ tunna råg, 2 tunnor hafvre,
2 tunnor korn, 4 kappar ärtor, 2 kappar salt, 1 tunna potäter, 1 ½ lispund fläsk, 2 lispund torrt
kött, 8 kannor brännvin, samt dessutom ett stop mjölk om dagen, och dessutom bestå mig
nödiga klädes persedlar, då jag behöfva och tillsäger, som äfven hälften af hvardera sonen
utgöres.
2:o Skall jag hafva rätt att hvara hos hvilkendera sonen jag vill, då den andre sonen skall
utgöra undantags skyldigheter till den jag bor hos, och dessutom förbehållas en Christelig
vård och skötsel hos den jag bor.
3:o Om jag Magnus Andersson ej skulle finna mig nöjd att bo hos sönerna, skall de bägge
gemensamt uppsätta en stuga färdig att bo uti åt mig på Sjöstorps ägor, men vedbrand den
skall Anders Magnusson ensamt bestå så mycket jag behöfver.
Sjöstorp den 19 oktober 1825
Magnus Andersson den yngre, fader
Med ofvanstående af å andra sidan tecknade gåfvo och undantagsbref förklara vi oss nöjda,
Ut Supra
Anders Magnusson i Sjöstorp, Sven Magnusson i Fagerslätt
Till vittne: Johannes Lax i Sjöstorp, Anders Jonasson i Fagerslätt
Hvarjämte med bouppteckning den 26 juni 1822, efter Magnus Anderssons aflidna hustru
Ingierd Zachrisdotter visades, att dessa makarna ägt då oafyttrade Sju Trettionde Sjettedels
mantal Sjöstorp.
Och blef i anledning häraf Sju Trettionde Sjettedels mantal Krono Skatte Sjöstorp Norrgård
nu, för Anders Magnusson och hans hustru Catharina Jonasdotter därstädes, emot
köpesumman för den inlösta hälften af fastigheten Sex Hundrade Elfva Rd 5 sk 4 r Banco,
jämte öfriga villkor, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 12 juli 1825
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Med anhållan om lagfart, inlämnades till Härads Rätten följande salu afhandling.
Jag Isac Jonasson med min hustrus ja och samtycke gör här för allom vetterligt, att jag försålt
1/24 dels mantal efter helt räknat Krono Skatte Augement hemmanet Sjöstorp Norrgård,
bläget i Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till dannemannen Israel Jönsson
och hans hustru Ingela Abrahamsdotter i Sjöstorp Södergård, för en oss emellan
öfverenskommen köpesumma stor 433 Rd 16 sk Riksgäld Smt, hvilka 433 Rd 16 sk äro till
fullo bekomna och härmed qvitterade varda. För den skull och i kraft af detta vårt öppna
salubref afhänder vi oss ofvannämnde 1/24 del och tillägnar det bemälte köpare, deras barn
och arfvingar, att såsom sin välfångna egendom nyttja, bruka och behålla nu och framgent,
med hus och jord, åker och äng, skog och mark, qvarn och qvarnställe, intet undantagandes, i
våto och torro, närby och fjärran, som nu är eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att
tillträda den 14 Mars innevarande år, och lämnar köparen frihet att hos vederbörlig domstol,
söka sig laga krafts vinnande och fastas erhållande på köparens bekostnad, som vi med våra
namns underskrift i tillkallade vittnens närvaro försäkrar.
Som skedde i Sjöstorp den 25 mars 1825
Isac Jonasson I. J. S., Catharina Johansdotter C. J. D., säljare
Som vittne på en gång, Johannes Lax och Anders Jonasson i Sjöstorp
Hvarjämte säljarnas äganderätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med Härads Rättens
fastebref af den 9 februari 1824.
Och blef i anledning häraf Ett Tjugofjärdedels mantal Krono Skatte Sjöstorp Norrgård nu,
för Israel Jonsson och hans hustru Ingla Abrahamsdotter i Sjöstorp, emot köpesumman Fyra
Hundrade Trettiotre Rd 16 sk Riksgäld, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 3 november 1825
Ett Tjugondefjärdedels mantal Krono Skatte Sjöstorp Norrgård upbjöds för Israel Jönsson
och hans hustru Ingla Abrahamsdotter i Sjöstorp, emot köpesumman, Fyra Hundrade
Trettiotre Rd 16 sk Riksgäld, nu 2.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 6 februari 1824
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebref.
För allom dem som detta vårt öppna salubref förekomma, gör vi undertecknade härmed
vetterligt, det vi af godt mod och moget betänkande, uplåtit och försålt vårt innehafvda och
ägande fastighet Ett Sjättedels mantal efter helt räknadt uti Krono Skatte hemmanet Sjöstorp
Norrgård, beläget uti Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till vår svåger Isac
Jonasson och dess hustru Britta Nilsdotter i Sjöstorp Södergård, för en oss emellan
öfverenskommen köpesumma stor Ett tusende Rd Banco, hvilken köpeskilling vi den sista
penningen med den första riktigt bekommit och härmed qvittera, hvaremot vi afhänder oss,
våra barn och arfvingar ofvannämnde fastighet, och tillägnar det ofvanbemälta köpare, deras
barn och arfvingar, så födda som ofödda, att tillträda den 14 mars 1824, efter att å denna dato
upprättadt köpecontract, med hus och jord, åker och äng, skog och mark, qvarn och
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qvarnställe, intet undantagandes, i våto och torro, närby eller fjärran af allt hvad som därtill
lyder, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, och lämnar frihet att häröfver hos vederbörlig
högt ärade domstol förvärfva sig laga krafts vinnande och fasta erhållande. Och således
hafva vi detta med våra namns och bomärkens underskrift i vittnens med och öfvervaro
försäkradt.
Som skedde i Sjöstorp den 12 oktober 1823
Anders A. N. S. Nilsson, Catharina C. J. D. Johannesdotter, säljare
Till vittne, Johannes Lax, Magnus Andersson i Sjöstorp
Hvarjämte styrktes med Härads Rättens fastebref den 11 November 1820, att säljaren Anders
Nilsson genom köp förvärfvat sig 1/12 mantal, samt med att den 27 oktober 1822 af Anders
Matthiasson och Stina Håkansdotter uthändigat salubref, enligt hvilket Anders Nilsson och
Catharina Johannesdotter erhållit trenne upbud den 7 februari, den 22 Maj och den 4
November sistnämnde år, likaledes köpt 1/12 dels mantal Sjöstorp Norrgård.
Och blef i anledning häraf, Ett Sjättedels mantal Krono Skatte Sjöstorp Norrgård nu. För Isac
Jonasson och hans hustru Britta Nilsdotter i Södergården Sjöstorp, mot köpesumman Ett
Tusende Riksdaler Banco, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 7 februari 1823
Med anhållan om lagfart ingavs till Häradsrätten en Salu afhandling af denna lydelse.
Vi undertecknade gör härigenom vetterligt att jag Anders Matthesson med min kära hustru ja
och samtycke, försålt vår ägande fastighet som är 1/12 tolftedels mantal efter helt räknat
Krono Skatte Sjöstorp Norrgård, beläget i Forserums socken, Tveta Härad och Jönköpings
län, till dannemannen välförståndige Anders Nilsson och dess kära hustru Catharina
Johannesdotter i Sjöstorp Norrgård, för en betingad och öfverenskommen köpesumma stor
Ett tusende Rd Riksgäldssedlar mynt, hvilka penningar jag tillfullo bekommit, som härmed
qvitterade varda såsom fulleligen betalta, i följe häraf vi alldeles afhända oss och våra
arfvingar all den rätt vi till berörda Krono Skatte hemmanet 1/12 dels mantal Sjöstorp
Norrgård och tillägnar Anders Nilsson och hans kära hustru Catharina Johannesdotter och
deras barn och arfvingar detsamma, med hus och jord, åker och äng, och allt hvad därtill
hörer, af ålder lydt, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att vid fardagen den 14 mars
1823 tillträda, samt hädanefter oqviljt nyttja, everderligen äga och behålla, nu och i
tillkommande tider och förbindandes vi oss till hemul efter lag, för öfvrigt lämnas köparen
frihet att med vederbörlig domstol upbud och lagfart söka när så åstundas, till visso häraf
varder detta med våra egenhändiga namn underskrifvit och i vittnens närvaro stadfästadts.
Som skedde i Sjöstorp den 27 oktober 1822
Säger 1000 Rd Riksgälds mynt
Anders Matthesson A. M. S., Stina Håkansdotter St. K. D, säljare
Anders Nilsson A. N. S., Catharina Johansdotter K. J. D., köpare
Till vittne: Lars Nilsson I Sjöstorp, Johan Benjaminsson I Hult Hvarjämte styrktes med
Häradsrättens fastebref den 4 November 1812, att säljaren Anders Månsson den bortlåtna
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fastigheten genom köp förvärfvat.
Och blef i anledning häraf Ett Tolftedels mantal Krono Skatte Norrgården Sjöstorp nu, för
Anders Nilsson och hans hustru Catharina Johannesdotter därstädes, emot köpesumman Ett
Tusende Rd Riksgäldssedlar, upbudet 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 7 februari 1823
Af Isac Jonasson och hans hustru Catharina Johansdotter i Sjöstorp söktes lagfart å 1/12 dels
mantal Krono Skatte Sjöstorp Norrgård, i anledning af följande bytesbref.
Jag undertecknad med min kära hustrus goda ja och samtycke, samt godt och moget
betänkande, gör härmed vetterligt att jag har bortbytt min innehafvda och ägande Ett
Tolftedel efter helt räknadt uti Krono Skatte hemmanet Sjöstorp Norrgård, för En Adertondel
och ett undantag i Sjöstorp Södergård, allt beläget uti Jönköpings län, Tveta Härad och
Forserums socken, till min kära svärfader Isac Jonasson och dess kära hustru Catharina
Johansdotter i ofvannämnde hemman, för en oss emellan öfverenskommen mellangift
summa stor 500 Rd i Riksgäld mynt, hvilken mellangifven summa 500 Rd af den ofvan
halfva fastigheten upptaget till ett värde af en sammanräknad summa af Ett Tusende
Riksdaler Riksgälds Mynt, hvilken mellangifven summa jag den sista penningen med den
första riktigt och till fullo bekommit och härmed qvitterar, hvaremot jag afhända mig och
mina arfvingar ofvannämnde fastighet och tillägnar den samma bytesman, deras barn och
arfvingar, så födda som ofödda att nu genast efter denna dag tillträda, och efter oss mellan
upprättadt bytescontract, med hus och jord, åker och äng, skog och mark, qvarn och
qvarnställe, fiske och fiskevatten, intet undantagandes i våto och torro, närby eller fjärran af
allt af hvad som därtill lyder eller lagligen tillvinnas kan, och lämnar därtill frihet att
häröfver hos vederbörlig domstol förvärfva sig laglig krafts vinnande och fasta erhållande.
Således hafva vi detta med våra namn och bomärkens underfästande i närstående vittnens
medvaro försäkrat.
Som skedde i Sjöstorp den 3 augusti 1822
Nils Nilsson den yngre N. N. S., Maria Isacsdotter M. I. D.
Isac Jonasson I. J. S., Catharina Johansdotter C. J. D., bytesmän
Till vittnen: Johannes Lax, Anders Jonasson i Sjöstorp
Hvarjämte styrktes dels med arfvskifte den 1 juli 1808 efter Nils Nilssons aflidna fader Nils
Israelsson samt Häradsrättens fastebref den 21 Maj 1811 och 20 februari 1821, att Nils
Nilsson, genom arfv, börd och köp, åtkommit Ett Tolftedels mantal Sjöstorp Norrgård,
äfvensom Isac Jonassons äganderätt till 1/28 dels mantal Sjöstorp Södergård ådagalades med
fastebref den 28 Maj 1811.
Och blef i anledning häraf 1/12 dels mantal Krono Skatte Sjöstorp Norrgård nu, för Isac
Jonasson och hans hustru Catharina Johansdotter, emot vedertaget 1/18 mantal jämte ett
undantag i Sjöstorp Södergård, upbudet 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 10 december 1822
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Isac Johansson och hans hustru Catharina Johansdotter i Sjöstorp anhöllo om uppbud å 1/12
dels mantal Krono Skatte Sjöstorp Norrgård, som de den 3 sistlidne augusti sig tillskiftats af
deras måg och dotter Nils Nilsson den yngre och hans hustru Maria Isacsdotter därstädes,
emot ett adertondedels mantal och ett undantag i Sjöstorp Södergård, samt mellangift Fem
hundrade Rd Riksgäldssedlar. Men som bevis om Bytesmännens fång saknades. Så kunde
emot Kongliga förklaringen den 14 Maj 1805, den begärda lagfarten nu ej meddelas.
År och dagar föreskrifna
På Häradsrättens vägnar
Ehallengreen

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 16 mars 1820
Sökes lagfart efter köpebref af innehåll som följer.
Vi undertecknade göra vetterligt det vi upplåta och försälja vår ägande fastighet 1/21 uti
Krono Skatte hemmanet Sjöstorp Norrgård, beläget i Forserums socken, till Nils Nilsson och
dess hustru Maja Isacsdotter i Sjöstorp, emot köpesumman 445 Rd 21 smt 4 runstycke
Banco, hvilken köpesumma är genom särskilda förskrivningar till fullo betalt och qvitterad
varder, för den skull afhända vi oss nämnda fastighet 1/21 del uti nämnda hemman och
tillägnar den Nils Nilsson samt arfvingar, med allt hvad därtill lyder eller lagligen tillvinnas
kan. Till yttermera visso hafver vi uti tillkallade vittnens närvaro våra namn underskrifvit.
Som skedde i Sjöstorp den 29 September 1819.
Carl danielsson i Stenseryd, förmyndare för pigan Maja Nilsdotter, Anders Nilsson,
Johannes Nilsson i Sjöstorp, Britta Andersdotter i Sjöstorp.
Till vittnen: Anders Jonasson, Magnus Andersson den äldre i Sjöstorp
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Krono Skatte
hemmanet Sjöstorp Norrgård 1/21 mantal emot köpeskillingen 445 Rd 21 smt 4 runstycke
Banco, uppbjudet för Nils Nilsson och hustru Maja Isacsdotter i Sjöstorp, 1.a gången.

Forserum, Sjöstorp Norrgård den 4 november 1819
Sökes lagfart å köpebref så lydande.
Vi undertecknade göra vetterligt, det vi försålt vår ägande fastighet 1/12 efter helt,
Kronoskatte Sjöstorp Norrgård, belägen i Forserums socken, till drängen Anders Nilsson i
Sjöstorp Södergård för en köpesumma 722 Rd 10 smt 8 r specie, vilka äro bekomna och
härmed qvitterade. I följe häraf vi afhända oss all rätt till 1/12 mantal Sjöstorp Norrgård och
tillägnar den Anders Nilsson att fardagen den 14 mars 1821 tillträda, samt …. nyttja och äga,
förbindandes oss till hemul efter lag. Till visso häraf varderdetta med våra namns underskrift
i vittnens närvaro stadfästat. Sjöstorp den 10 juli 1819
Anders Matthesson, Stina Håkansdotter, säljare
Till vittnen: Leonard Månsson, Johannes Lax i Sjöstorp
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken, Kronoskatte
hemmanet Sjöstorp Norrgård 1/12 mantal, emot köpesumman 722 Rd 10 smt 8 runstycke
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Specie Banco uppbjudet för drängen Anders Nilsson 1.a gången.

Forserum, Skallarp den 20 oktober 1821
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebref.
Jag Petter Johansson gör härmed vetterligt, att jag med min kära hustru Ingierd Magnidotters
fria vilja och samtycke försålt, som jag ock härmed försäljer till Rusthållaren Hans
Abrahamsson och dess hustru Britta Jonasdotter i Bretofta vårt ägande 1/2 förmedladt till 1/4
uti Krono Skatte Rusthållet vid Jönköpings Sqvadron af Kongliga Smålands Dragon
Regemente Nö.12, Skallarp, beläget i Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken,
för en oss emellan öfvernskommen köpesumma stor 1894 Rd 21 smt 4 runstycke Banco,
hvilka 1894 Rd 21 smt 4 runstycke Banco jag till fullo bekommit, och varda för den skull
härmed qvitterade, i följe hvaraf vi afhänder oss och våra arfvingar berörde Krono Skatte
Rusthåll, förmedladt från 1/2 till 1/4 Skallarp, och tillägnar Hans Abrahamsson, dess hustru,
barn och arfvingar, med mundering och allt hvad därtill lyder, af ålder lydt och hädanefter
tillvinnas kan, att den 14 nästkommande Mars tillträda, med de förbehåll, köpecontractet af
den 10de April sistlidne utvisar, i det stånd, som det då befinnes, och oqvald nyttja, nu och
everderligen äga och behålla. Till yttermera visso varder detta med våra egenhändiga namn
underskrifvit och af vittnen bestyrkt.
Som skedde i Skallarp den 12 Maj 1821
Petter Johansson, Ingierd Magnidotter, säljare
Som vittne: Carl Danielsson i Stenseryd såsom bördeman, Sven Benjaminsson i Fintorp, och
dragon Wist för Skallarp.
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken 1/2 mantal
förmedladt till 1/4 i Krono Skatte Rusthållet Skallarp emot köpesumman 1894 Rd 21 smt 4
runstycke Banco, uppjudet för Hans Abrahamsson och dess hustru Britta Jonasdotter i
Bretofta, 1.a gången.

Forserum, Skallarp den 20 oktober 1821
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebref.
Enligt vår faders och svärfaders gifvna tillstånd denna dag, har undertecknade af fri vilja
upplåtit och försålt min ägande 1/24 mantal uti Rusthålls stommen Nö.4 Bretofta, beläget i
Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till min Svåger dannemannen,
välförståndige Petter Arvidsson och dess hustru Stina Abrahamsdotter i Bretofta för en
öfverenskommen och betingad köpesumma stor 611 Rd 5 smt 4 runstycke Banco, hvilka 611
Rd 5 smt 4 runstycke Banco, jag den förste penningen med den siste genom nöjaktig
förskrifvning till fullo bekommit, och härmed qvitterade varda, alltså afhänder jag mig
ofvannämnde 1/24 mantal, till bemälde köpare, dess barn och arfvingar, till everderlig ägo,
som sin välfångna egendom, med hus, jord, åker, äng, skog och mark, i våto och torro, närby
och fjärran, som af ålder därtill lydt och legat och hädanefter lagligen tillvinnas kan, samt
tillåter ofvannämnde köpare hos vederbörlig Domstol Laga Uppbud och fasta söka, samt på

Forserum – Lagfarter – Göran Johansson

vederbörligt ställe såsom Rusthållare inskrifvas, till yttermera varder detta köp afslutat i
tillkallade vittnens närvaro.
Som skedde uti Bretofta den 28 Augusti 1821
Johannes Abrahamsson i Bårarp, säljare
Till vittne: Gustaf Johansson i Boda, Johannes Arvidsson i Botarp (Malmbäck)
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken 1/24 mantal uti
Rusthålls stommen Bretofta, emot köpeskillingen 611 Rd 5 smt 4 runstycke Banco,
uppbjudet för köparna Petter Arvidsson och dess hustru Stina Abrahamsdotter i Bretofta, 1.a
gången.

Forserum, Skogseryd den 20 februari 1821
Sökes lagfart å köpebref lydande som följer.
Vi underskrifne arfvingar hafver försålt vår ägande 1/16 efter helt i Krono Skatte Augements
hemmanet Skogseryd, beläget i Forserums socken, till vår broder och svägerska, Johannes
Pettersson och dess hustru Catharina Jonsdotter i Hestra, mot köpesumman 833 Rd 32 smt
Banco, utan …. hvad …. uti förenämnde 1/16 del, och alldenstund denna summa är dels
genom skuldebref, dels contant redan betalt, och härigenom qvitterad. Alltså afhänder vi oss
benämnde 1/16 till köparna att egendomen den 14 Mars tillträda och disponera på sätt de
nyttigast finna, och förbinda vi oss till hemul efter lag. Bekräftas i vittnens närvaro
Skogseryd den 12 februari 1821
Anders Pettersson i Falla Västergård, Johan Inberg? i Esbjörnabo, Anders Andersson i
Råslätt, Stina Pettersdotter i Fagerberg, säljare
Till vittnen: Magnus Nilsson, Anders Pettersson i Villstorp
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Krono Skatte
Augement hemmanet Skogseryd 1/16 mantal emot köpeskillingen 444 Rd 21 smt Banco,
uppbjudet för köparna, Johannes Pettersson och Catharina Jonsdotter i Hestra, 1.a gången.

Forserum, Skogseryd den 20 februari 1821
Företes till lagfart köpebref så lydande.
Jag Måns Nilsson och min hustru Stina Abrahamsdotter göra vetterligt att vi försålt 1/16,
förmedlat till 1/32 Krono Skatte Augement hemmanet Skogseryd i Forserums socken, till vår
käre son Magnus Månsson och dess hustru Helena Svensdotter i Skogseryd, mot
köpesumman 388 Rd 42 smt 8 runstycke Banco, igenom förskrifvning bekommen och
härmed qvitterad. Behållningen sedan gälld är betalt, af denna summa, får delas mellan
samtliga våra arfvingar, på sätt köpecontract och undantagsbref af denna dag föreskrifver.
Alltså och då köparen till hälften utgöra undantags fören…. vi oss i vår lifstid förbehållet,
afhänder vi oss 1/16 förmedlat till 1/32 mantal Skogseryd, och tillägnar köparen till
everderlig ägo, att få tillträda fardagen den 14 Mars 1822 i det stånd det då befinnes med alla
tillhörigheter. Nässjö Norrgård den 2 januari 1821
Måns Nilsson, Stina Abrahamsdotter i Skogseryd, säljare
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Johannes Ågren nämndeman, Anders Svensson i Nässjö
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Krono Skatte
Augement hemmanet Skogseryd 1/16 förmedlat till 1/32 mantal emot köpeskillingen 388 Rd
42 smt 8 runstycke Banco, under i brefvet bestämdt villkor uppbjudet för köparna Magnus
Månsson och Helena Svensdotter i Skogseryd, 1.a gången.

Forserum, Skogseryd den 20 februari 1821
Aflämnades till lagfart köpebref lydande som följer.
Jag Måns Nilsson och min hustru Stina Abrahamsdotter hafver försålt vår ägande fastighet
1/16, förmedlat till 1/32 mantal Krono Skatte Augement hemmanet Skogseryd i Forserums
socken, till vår käre måg Jonas Abrahamsson och vår dotter Judith Månsdotter i Nässjö,
emot köpesumman 388 Rd 42 smt 8 runstycke Banco, igenom förskrifvning betald och
härmed qvitterad. Behållningen af denna summa sedan skuld är betald, får delas mellan
samtliga våra arfvingar, på sätt köpecontract och undantagsbrefvet föreskrifver. Alltså och då
köparna till hälften utgör de undantagsförmåner vi oss i vår lifstid förbehållet, afhända vi oss
berörda 1/16 mantal uti Skogseryd och tillägnar köparen till everderlig ägo att tillträda den
14 Mars 1822 i det stånd det då befinnes med alla tillhörigheter. Nässjö Norrgård den 2
Januari 1821
Måns Nilsson, Stina Abrahamsdotter i Skogseryd, säljare
Bevittnas, Johannes Ågren nämndeman, Anders Svensson i Nässjö
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Krono Skatte
Augement hemmanet Skogseryd 1/16 förmedlat till 1/32 mantal emot köpeskillingen 388 Rd
42 smt 8 runstycke Banco, under i brefvet bestämdt villkor uppbjudet för köparna Jonas
Abrahamsson och Judith Månsdotter i Skogseryd, 1.a gången.

Forserum, Skogsåkra den 10 december 1822
Anders Månsson och hans hustru Catharina Nilsdotter i Skogsåkra, å Ett Tolftedels mantal
Krono Skatte Rusthåll Skogsåkra, som den den 7 November 1820, sig tillhandlat af Johannes
Nilsson och hans hustru Christina Månsdotter, emot Ett tusende Ett hundrade Elva Rd 5 smt
4 runstycke Banco, och undantagsvillkor för Johannes Nilssons moder.

Forserum, Skogsåkra den 10 december 1822
Lars Andersson och hans hustru Lisa Nilsdotter i Mållebo, å 1/24 mantal Krono Skatte
Rusthåll Skogsåkra, som de den 17 Februari 1821 sig tillhandlat af Jonas Abrahamsson och
hans hustru Maria Nilsdotter i Rösum, emot Fyrahundrade Åttionio Rd Banco, och öfriga
villkor. 3.e gången uppbud.

Forserum, Skogsåkra den 15 januari 1822
Till Tingsrätten inlämnades ett så lydande köpebref.
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Med stöd af den öfverlåtelse som Min Johannes Nilssons kära moder, änkan Maja Lisa
Carlsdotter i Skogsåkra af den 7de November 1820 gjordt till sine samtlige barn, af hennes
lagliga andel uti bemälte hemman, emot betingade undantagsåtnjutande däraf i sin
återstående lifstid och den arfslott som jag själv äger i detta hemman efter min aflidna fader
Nils Nilsson, hvilka delar tillhopa på min broders lott utgör 1/12 dels mantal, upplåter och
försäljer jag samt min kära hustru Christina Månsdotter till vår kära svåger och syster,
Anders Månsson och dess hustru Catharina Nilsdotter i Skogsåkra och deras rätts ägare,
ofvannämnde Ett Tolftedels mantal uti Krono Skatte Rusthålls hemmanet Skogsåkra i
Forserums socken och Tveta Härad beläget, för öfverenskommen köpesumma stor Ettusende
Etthundrade Elva Rd 5 smt 4 runstycke Banco, hvilken summa medelst nöjaktige erhållne
skuldsedlar härmed qvitteras, att tillträda den 14 Mars 1822 i det stånd det då befinnes, med
alla därtill nu hörande eller blifvande lägenheter och förmåner af hvad namn det vara må, så
ock förbinder oss till laga hemul, dock förbehåller att till ofvannämndea änka Maja Lisa
Carlsdotter af nu försålda hemmansdel utgöra den andel hon däraf hafva bör enligt
åberopade öfverlåtelse af den 7de November 1820.
Laga säkerhet härpå äger köpare å vederbörlig ort med egen kostnad söka.
Hvilket allt härmed försäkras, af Rya den 24 oktober 1821
Johannes Nilsson, Christina Månsdotter i Rya, säljare
Till vittne: Anders Niclasson, Sven Jonasson i Sjöafall
Att förestående handel är skedd och afslutad med mitt bifall, försäkras ut supra
Maria Lisa Carlsdotter
Till vittne: Sven Ahlstedt i Broddarp, Johan Jonasson
Efter hvars upplösande 1/12 dels mantal efter helt räknadt i Skogsåkra mot köpesumman
1111 Rd 5 smt 4 runstycke Banco, uppböds för Anders Månsson och dess hustru Catharina
Nilsdotter, nu första gången. Men innan tredje uppbudet kan meddelas åligger det köparen
att till Häradsrätten ingifva säljarens åtkomsthandlingar.

Forserum, Skogsåkra den 22 maj 1823
Af Anders Månsson och hans hustru Catharina Nilsdotter i Skogsåkra söktes slutelig lagfart
å Ett Tolftedels mantal Krono Skatte Rusthåll Skogsåkra, som de den 24 oktober 1821, sig
tillhandlat af Johannes Nilsson och hans hustru Christina Månsdotter emot Ett Tusende Ett
Hundrade Rd 5 sk 4 runstycke Banco och öfriga villkor. Hvarjämte, tillbetänkande af förra
ägarnas fång och efter hvad Häradsrätten därom, sistlidet Ting §.52 i protocollet föreskrifvit,
ådagalades med arfvsskifte 12 December 1822, att säljaren Johannes Nilsson den bortlåtna
fastigheten ärft efter fadern Nils Nilsson i Skogsåkra.
Och blef i anledning häraf upbud å köpet meddelat nu 3de gången.

Forserum, Skogsåkra den 15 januari 1822
Till Tingsrätten inlämnades ett så lydande köpebref.
Till vår kära svåger och syster Lars Andersson och Lisa Nilsdotter i Mållebo upplåter och
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försäljer vi härigenom af vårt ägande fastighet Ett Tjugofjärdedels mantal efter helt räknadt
uti Rustningsstall hemmanet Skogsåkra, beläget i Forserums socken, Tveta Härad och
Jönköpings län beläget, för öfverenskommen köpesumma stor Fyratusende Åttio Nio
Riksdaler Banco, som genom nöjaktige skuldsedlar, äro liquiderade och alltså här qvitteras,
att denna fastighet tillträda den 14 mars 1822, i det stånd den då befinnes, med de villkor
som det oss emellan upprättade köpecontract af denna dag föreskrifver. Afhänder oss för den
skull nämde Ett Tjugofjärdedels mantal efter helt räknat Skogsåkra, och det tillägnar Lars
Andersson och Lisa Nilsdotter med allt hvad därtill nu lyder eller framdeles tillvinnas kan af
hvad namn det vara må, som med våra namns underskrift i nedanskrifne vittnens närvaro,
försäkras af Mållebo den 17 Februari 1821
Jonas Abrahamsson J. A., Maria Nilsdotter i Rösum (Malmbäck), säljare hållet i Rösum
Lars Andersson L. A. S., Lisa Nilsdotter L. N. D., köpare
Till vittne: Sven Samuelsson i Broddarp, Isac Månsson i Mållebo
Efter hvars uppläsande, 1/24 dels mantal efter helt räknadt i Skogsåkra emot köpesumma 489
Rd Banco uppbjöds för Lars Andersson och dess hustru Lisa Nilsdotter i Mållebo, nu första
gången.

Forserum, Skogsåkra den 22 maj 1823
Af Lars Andersson och hans hustru Lisa Nilsdotter i Mållebo söktes slutelig lagfart å Ett
Tjugonde fjärdedels mantal Krono Skatte Rusthåll Skogsåkra, som den den 17 februari 1821,
sig tillhandlat af Jonas Abrahamsson och hans hustru Maria Nilsdotter i Rösum (Malmbäck)
emot Fyra Hundrade Åttio Nio Rd Banco, hvarjämte till betänkande af förra ägarnas fång,
och efter hvad Häradsrätten därom sistlidet Ting §.53 i protocollet föreskrifvit, ådagalades
med arfsskifte den 12 December 1822, att säljande hustrun Maria Nilsdotter den bortlåtna
fastigheten ärft efter fadern Nils Nilsson i Skogsåkra.
Och blef i anledning häraf, upbud å köpet meddelat nu 3.de gången.

Forserum, Sniparp Södergård den 22 maj 1823
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande saluafhandling.
Härigenom upplåta och försälja vi undertecknade af fri vilja vår ägande fastighet i börd inlöst
3/64 delar efter helt och oförmedlat räknadt uti Skatte Krono Augement hemmanet Sniparp
Södergård, beläget i Tveta Härad och Forserum socken till vår kära måg Peter Israelsson och
dess hustru vår dotter Lena Petersdotter för en öfvernskommen köpesumma stor Två
Hundrade Fyratio Fyra Rd 21 sk 4 r Banco, som genom andra förskrivningar till fullo
bekomna äro och härigenom qvitteras. För den skull emot ofvanstående köpesumma Två
Hundrade Fyratio Fyra Rd 21 sk 4 r Banco och i kraft af detta vårat öppna salubref afhänder
vi oss som säljare är. All den rätt som till ofvannämnda 3/64 delar uti Sniparp Södergården
ligga och lyda till vår kära måg Peter Israelsson, dess hustru vår kära dotter Lena
Petersdotter, dess barn och arfvingar till everderlig ägo sådant det står och befinns utan alla
förbehåll af hvad namn och beskaffenhet det vara må, förbindandes oss som säljare äro
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hemul efter lag.
Som skedde i Sniparp den 19 November 1822
Peter Forsberg, Catharina Danielsdotter, säljare
Till vittne: Benjamin Danielsson i Fintorp, Lars Andersson i Slätteryd (Malmbäck)
Hvarjämte styrktes med behörigen lagfarit salubref den 24 oktober 1787 och Häradsrättens
fastebref den 19 februari 1817, att säljarna genom köp förvärfvat förbenämnde 3/16 dels och
sedemera 3/32 dels mantal i Krono Skatte hemmanet Sniparp.
Och blef i anledning häraf Tre Sextiofjärdedels mantal Krono Skatte Sniparp Södergård nu,
för Peter Israelsson och hans hustru Lena Petersdotter, mot köpesumman Två Hundrade
Fyratiofyra Rd 21 sk 4 r Banco, upbudet 1.a gången.

Forserum, Sniparp Södergård den 22 maj 1823
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande saluafhandling.
Undertecknade gör härigenom vetterlig och kännigt, att vi af fri vilja upplåtit till försäljning
vår i börd inlösta fastighet, som är Tre Trettitvåendelar förmedlat uti Skatte Krono Augement
hemmanet Sniparp Södergård, beläget i Tveta Härad och Forserum socken till vår kära son
Sven Petersson och dess kära hustru Anna Johannesdotter i förenämnd gård för en
öfvernskommen köpesumma stor som Fem Hundrade Femtiofem Rd 26 sk 8 r Banco,
hvilken köpesumma genom särskilta förskrivningar till fullo bekommen är och härigenom
qvitteras. För den skull emot ofvanstående köpesumma 555 Rd 26 sk 8 r Banco och i kraft af
detta vårat öppna bref afhända vi oss som säljare äro den rätt som till ofvannämnda 3/32
delar uti Sniparp Södergården, och tillägnar den samma vår kära son Sven Petersson, dess
kära hustru Anna Johannesdotter, dess barn och arfvingar till everderlig ägo sådant som det
nu för dagen står och befinnes, att genast tillträda utan alla förbehåll i allt hvad därtill af
ålder legat och hädanefter tillvinnas kan, förbindandes oss som säljare äro, till hemul efter
lag.
Afslutat af Sniparp den 20 November 1822
Peter P. F. B. Forsberg, Catharina Danielsdotter, säljare
Till vittne: Benjamin Danielsson i Fintorp, Anders Mattesson i Sniparp
Hvarjämte styrktes med behörigen lagfarit salubref den 24 oktober 1787 och Häradsrättens
fastebref den 19 februari 1817, att säljarna genom köp förvärfvat förbenämnde 3/16 dels och
sedemera 3/32 dels mantal i Krono Skatte hemmanet Sniparp.
Och blef i anledning häraf Tre Trettiondetvådelar mantal Krono Skatte Sniparp Södergård
nu, för Sven Petersson och hans hustru Anna Johannesdotter därstädes, mot köpesumman
Fem Hundrade Femtiofem Rd 26 sk 8 r Banco, upbudet 1.a gången.

Forserum, Snuggarp den 26 februari 1824
Med anhållan om lagfart, inlämnades till Härads Rätten följande salubref.
Vi undertecknade, jag Johannes Johansson med min kära hustru Maria Johansdotter i
Snuggarp, gör härmed vetterligt, det vi af fri vilja och moget betänkande, uplåtit och försålt
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vår ägande Ett Tredjedels mantal i Krono Skatte Rusthållet vid Kongliga Smålands Husar
Regemente och Lif Squadronen Nö.59 Snuggarp, beläget i Forserums socken, Tveta Härad
och Jönköpings län, till drängen Magnus Johansson i Snuggarp, för en öfverenskommen
köpesumma Ett Tusende Tvåhundrade Tjugotvå Rd 10 sk 8 r Banco, hvilka 1222 Rd 10 sk 8
r vi tillfullo bekommit genom behöriga skuldsedlar, som allt härmed qvitteradt varder, i följd
däraf tillägnar vi bemälta köpare Magnus Johansson förutnämnde hemmansdel 1/3 dels
mantal, att tillträda fardagen den 14 mars 1824, och sedan allt framgent, äga, bebo och
behålla, nu och i tillkommande tider, för sig och sina efterkommande, med hus och jord, åker
och äng, skog och mark, och alla förmåner i våto och torro, såsom det af ålder lydt, eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, förbindandes vi oss hemul efter lag.
Till yttermera visso hafver vi detta med våra namn, och i tillkallade vittnen underskrifvit och
stadfästad.
Som skedde i Snuggarp den 6 September år 1823
Johannes J. J. S. Johansson, Maria M. J. D. Johansdotter i Snuggarp, säljare
Till vittnen, Abraham Johannesson i Applakulla, Samuel Månsson i Snuggarp
Hvarjämte visades med saluafhandling den 5 December 1814, och Häradsrättens fastebref
den 14 februari 1816, att säljaren Johannes Johansson, genom arf och lösen. Åtkommit den
bortlåtna hemmansdelen. Och blef i anledning häraf, Ett Tredjedels mantal Krono Skatte
Rusthåll Snuggar nu, för Magnus Johansson därstädes, emot köpesumman Ett Tusende Två
Hundrade Tjugotvå Rd 10 sk 8 r Banco, upbjudet 1.a gången.

Forserum, Snuggarp den 17 februari 1819
Sökes lagfart å köpebref af innehåll som följer
Härmed göres vetterligt att jag Gustaf Jöransson med min kära hustru Stina Nilsdotter
bortbyter vår ägande 1/3 del i Kronoskatte Rusthåll hemmanet Snuggarp Nö.59 i Forserums
socken, värdt 2166 Rd 32 smt Riksgäld till Rusthållaren Sven Nilsson i Forserum och dess
hustru Judith Johansdotter emot en sextondedel i hemmanet Finneryd värdt 533 Rd 16 smt
Riksgäld, beläget i Järsnäs socken, därå ej fått bytesbref och skall emellan i värdet, som
härmed qvitteras, hvarde vi afhänder oss och våra arfvingar 1/3 del uti Rusthållet Snuggarp
och tillägnar det Sven Nilsson samt dess hustru Judith Johansdotter med allt hvad därtill
hörer eller tillvinnas kan, att den 14 mars 1820 tillträda, förbindandes oss till hemul efter
lag.
Hvilket med våra namns undersättande bekräftas.
Forserum den 25 januari 1819
Gustaf Jöransson, Stina Nilsdotter i Eköen
Sven Nilsson, Judith Johansdotter i Forserum
Och blef i anledning häraf, samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken, Kronoskatte
Rusthållet Snuggarp 1/3 mantal, emot bortbytta Frälse hemmanet Finneryd 1/16 mantal och
välerlagda mellangifter, uppbjudit för Sven Nilsson i Forserum och dess hustru Judith
Johansdotter, uppbjudet nu 1.a gången.
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Forserum, Stenseryd Mellangård den 3 februari 1827
Med anhållan om lagfart inlämnades till Härads Rätten följand salubref.
För allom som detta vårt öppna salubref förekommer göra vi undertecknade för allom
vetterligt, det vi af fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vår ägande 1/8
mantal efter helt räknadt uti Krono Saktte Augement hemmanet Stenseryd Mellangård,
beläget uti Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till vår kära son Johannes
Christersson och dess tillämnade hustru Catharina Johansdotter i Stenseryd, emot
öfverenskommen och betingad köpesumma stor 500 Rd Banco, hvilken köpesumma 500 Rd
Banco, är till fullo genom förskrifvningar, till fullo betalt och härigenom qvitterade varder.
För den skull och i förmågo af detta vårt öppna salubref afhänder vi oss som säljare är, all
den rätt som härtill liggat har eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, med hus och jord, torp
och torpställe, qvarn och qvarnställe, intet undantagande af hvad namn det vara må eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan och tillägnar köparna Johannes Christersson och hans
hustru, barn och arfvingar, att såsom sin välfångna egendom, nyttja, bruka och behålla nu
och framdeles, och tillåtas köparna att tillträda med de villkor som afslutade köpe contractet
å denna dag föreskrifver, och tillåtas köparna att hos Tveta Härads välloflige domstol anhålla
om upbud och efter laga fasta söka.
Till yttermera visso hafva vi våra namn uti tillkallade vittnens närvaro låtit underskrifva.
Som skedde i Stenseryd den 25 mars 1826
Christer C. L. S. Larsson, Annika A. N. D. Nilsdotter i Stenseryd, säljare
Härvid på en gång närvarande vittnen, Carl Danielsson i Stenseryd KronoRättare, Anders
Abrahamsson i Stenseryd.
Hvarjämte säljarnas äganderätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med bytesskrift af den
17 April 1809.
Och blef i anledning häraf 1/8 mantal Krono Skatte Augement Stenseryd Mellangård, nu för
Johannes Christersson och dess tillämnade hustru Catharina Johansdotter därstädes, emot
köpesumman 500 Rd Banco, jämte öfriga villkor, uppbjudit 1.a gången.

Forserum, Stenseryd Mellangård den 3 juni 1826
Med anhållan om lagfart, inlämnades till Härads Rätten detta salubref.
För allom, som detta vårt öppna salubref förekommer, göra vi undertecknade för allom
vetterligt, det vi af fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vår ägande fastighet
1/4 dels mantal uti Krono Skatte Augements hemmanet Stenseryd Mellangård, beläget uti
Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, till KronoRättaren Carl Danielsson och
dess hustru Helena Magnusdotter i Stenseryd Norrgård, emot en öfverenskommen
köpesumma stor Ett Tusende Sex Hundrade Elfva Riksdaler 5 sk 4 r Banco, hvilka 1611 Rd
5 sk 4 r Banco. Är till fullo betalta och härigenom qvitterade varder. För den skull och i
förmågo af detta bref afhänder vi oss som säljare är, 1/4 dels mantal Stenseryd Mellangård,
och tillägnar Carl Danielsson och dess hustru Helena Magnusdotter i Stenseryd Norrgård,
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deras barn och arfvingar, att såsom sin välfångna egendom, nyttja bruka och behålla nu och
framdeles med alla tillhörigheter, som nu härtill lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan,
med hus och jord, qvarn och qvarnställe, torp och torpställe, med alla de villkor som,
afslutade köpe contractet å denna dag föreskrifver, och tillåtes köparna , att hos Tveta Härads
välloflige domstol laglikmätigt förfara.
Som skedde i Stenseryd Mellangård den 24 februari 1826
Anders Andersson, Maja Petersdotter i Elmvik, säljare af 1/8 del, Arvid Eliasson, Stina
Petersdotter i Stenseryd Mellangård, säljare af 1/8 del
Härvid på en gång närvarande vittnen, Johan Andersson i Kullebo, Carl Håkansson i
Stenseryd.
Hvarjämte säljarnas ägorätt till bortlåtna hemmansdelen visades med protocoll vid storskifte
därstädes den 10 oktober 1821.
Och blef i anledning häraf, 1/4 dels mantal Krono Skatte Stenseryd Mellangård nu, för
Krono Rättaren Carl Danielsson och hans hustru Helena Magnusdotter i Stenseryd, emot
köpesumman 1611 Rd 5 sk 4 r Banco, upbjuden 1.a gången.

Forserum, Stenseryd Mellangård den 21 maj 1822
Till Tingsrätten inlämnades följande afhandling.
Jag Anders Ställman upplåter härmedelst min ägande 1/8 del i Krono Skatte hemmanet
Stenseryd Mellangård till Anders Jonasson i Bretofta, att bruka och bebo i then, är räknat
ifrån den 14 Mars 1822, mot fölande villkor.
1:o Betalar Anders mig i Skatt årligen vid nyårstiden förenämnde hemman Trettiotre
Riksdaler Banco Riksgäldsmynt.
2:o Fodrar Anders under dessa åren bräder med hälften af stugu byggningen skulla nybygge
inträffa, utgör Anders dess vidare å nybygget.
3:o Hålla Anders goda oss för…ligen t… ladugård husa för….lige in..d månad å fähus och
loge.
4:o Hafver Anders minst ….handande ego summa om året
5:o Uppsätter Anders en Äng lada i Oshags Kjerret
6:o Till fällning tager Anders lika med egård boarna i Västra Skog och Oshagarne
7:o Änga rälsel utrödjer Anders den odugeliga skogen å Storängen oss in brukat löfbrott
tages efter vår gemensamma utsyning
8:o Hvad som fodras vid qvarn och såg som var Anders i allt .obeto, förutom stenar
9:o Alla utskylder för ansvarar Anders
10:o Från hemmanet får inte bortsäljas i hvad namn det vara må
Med ofvanstående finna vi oss till alla delar nöjda, som försäkras af Elmvik den 1 Mars
1822
Anders Ställman i Elmvik, Anders Jonasson i Bretoft
Till vittne: Johannes Palm, Anders Ericsson i Elmvik
Hvilken afhandling upplästes och på begäran i detta protocoll infördes till framtida säkerhet,

Forserum – Lagfarter – Göran Johansson

samt den kraft och verkande lag förmår, skola ock utdrag af protocollet häröfver meddelas.

Forserum, Stenseryd Mellangård den 9 november 1820
Företes till lagfart köpebref, så lydande.
För allom göra vi undertecknade vetterligt, at vi försälja vår ägande fastighet 1/9 mantal uti
Krono Skatte hemmanet Stenseryd Mellangård, emot köpesumma stor 666 Rd 32 smt, till vår
son, svåger och broder, Johan Johansson och dess hustru Maja Svensdotter i Stenseryd
Mellangård, beläget i Forserums socken, hvilken köpesumma är genom förskrifvningar till
fullo betalt, och härigenom qvitterad varder. Vi afhända oss ofvannämnda 1/9 mantal och
tillägnar köparna att nyttja och behålla, samt tillträda med villkor som …… köpekontract
föreskrifver, intet undantagande som därtill lyder eller tillvinnas kan.
Till yttermera visso hafver vi våra namn uti tillkallade vittnens närvaro underskrifva låtit.
Som skedde i Stenseryd den 28 augusti 1820
Johan Jonasson, för sig och sin omyndiga dotter Katharina Johansdotter, Anders Månsson,
Lena Johansdotter i Stenseryd, Sven Johansson i Thenhult säljare.
Till vittnen: Carl Danielsson i Stenseryd, Johan Månsson i Tryggarp
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Krono Skatte
hemmanet Stenseryd Mellangård 1/9 mantal emot köpeskillingen 666 Rd 32 smt Banco,
uppbjudet för köparna Johan Johansson och dess hustru Maja Svensdotter i Stenseryd, 1.a
gången.

Forserum, Stenseryd Norrgård den 9 november 1820
Att vinna lagfart företes köpebref lydande som följer.
Vi undertecknade Anders Nilsson, Jonas Nilsson och Petter Johansson för omyndiga Britta
Nilsdotter, efter Häradsrättens härtill lämnade bifall, försälja till änkan Regina Andersdotter i
Stenseryd Norrgård 5/96 delar därstädes i Forserums socken för köpeskillingen 466 Rd 32
smt Banco, som genom nöjaktig förskrifvning betalta, varda härmed qvitterade. Vi afhända
oss således 5/96 Stenseryd Norrgård Krono Skatte, och tillägnar detsamma änkan Regina
Andersdotter, med allt hvad därtill hörer, att den 14 sistlidne Mars fått tillträda, samt
hädanefter äga och behålla, afsägande vi oss all hemul.
Till yttermera visso varder detta salubref med våra namn styrkt.
Som skedde i Stenseryd den 21 Maj 1819
Petter Johansson i Måsvik förmyndare
Anders Nilsson vid sågen, Jonas Nilsson i Tohult (Malmbäck)
Vittnen: Jonas Andersson i Ryssby, Anders Jonasson i Stuntamålen
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Krono Skatte
hemmanet Stenseryd Norrgård 5/96 mantal emot köpeskillingen 466 Rd 32 smt Banco,
uppbjudet för köparen, änkan Regina Andersdotter, 1.a gången.
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Forserum, Topperyd Södergård den 3 juni 1826
Med anhållan om lagfart ingafs till Härads Rätten följande salu afhandling.
För allom dem som detta salubref förekommer, gör vi undertecknade härmed vetterligt, att vi
med fri vilja upplåtit och försålt vårt ägande Ett Åttondels mantal Krono Skatte Augements
hemmanet efter helt räknadt Topperyd Södergård, beläget i Jönköpings län, Tveta Härad och
Forserums socken, till vår son, drängen Anders Andersson och hans tilltänkta hustru
Catharina Petersdotter därstädes, såsom i börd köpt för en oss emellan öfverenskommen och
arronderad köpesumma stor Sex Hundrade Sextio Sex Riksdaler 32 sk Banco, hvilka 666 Rd
32 sk Banco är genom särskild förskrifning till fullo bekomna och härmed qvitterade varda.
För den skull och i kraft af detta vårt öppna salubref afhänder vi oss ofvannämnde 1/8 dels
mantal Topperyd Södergård, och tillägnar det ofvanbemälte köpare Anders Andersson och
hans tilltänkta hustru Gustafva Catharina Petersdotter, deras barn och arfvingar, att såsom sin
välfångna egendom nyttja, bruka och behålla nu och framgent, med hus och jord, skog och
mark, åker och äng, intet undantagandes i våto och torro, närby och fjärran, som nu är eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att tillträda den 14 nästkommande mars i det stånd, det då
befinns, och lämnar köparna frihet att hos vederbörlig domstol härå söka sig fasta och laga
krafts vinnande på dess egen bekostnad.
Till yttermera visso varder detta köpebref med våra namns underskrift i tillkallade vittnens
närvaro bekräftadt.
Som skedde i Topperyd den 26 januari 1826
Anders Jonasson A. J. S., Stina Bengtsdotter S. B. D., säljare med hand vid pennan
Till vittnen på en gång, Johannes Lax, Sven Hält i Topperyd
Hvarjämte säljarnas äganderätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med lagföljd köpeskrift
den 30 mars 1784.
Och blef i anledning häraf, 1/8 dels mantal Krono Skatte Topperyd Södergård nu, för Anders
Andersson därstädes och hans tilltänkta hustru Gustafva Catharina Petersdotter, emot
köpesumman 666 Rd 32 sk Banco, uppbjudit 1.a gången.

Forserum, Tryggarp den 24 oktober 1829
Med anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande köpebref.
Med stöd af Tveta Härads välloflige Tings Rätts utslag af detta års sist hållna Vinter Ting,
blef genom utfärdade kungörelser till nästgränsande kyrkor, att genom auction till den
högstbjudande försälja vårt ägande hemman 1/6 dels mantal Krono Skatte hemmanet
Tryggarp i Jönköpings län, Tveta Härad och Forserums socken, och för högsta och sista
anbudet stadnade dannemannen Lars Christersson i Olseryd och Järsnäs socken, samt hans
kära hustru Stina Thorstensdotter därstädes, för en summa stor 1641 Rd 32 sk
Riksgäldssedlar, som redan äro genom säkerhet bekomne samt härmed qvitteras, och äger
han på detta hemman utan anspråk lagfart söka enligt köpe contractets innehåll, och hvad till
hemmansdelen i framtiden tillvinnas kan, för allom dem som detta vårt salubref i handen
kommer, skall det vara till orygglig efterlefvnad.
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Som skedde uti Tryggarp den 24 April 1829
Annika Månsdotter i Tryggarp, änka, Sven Johansson i Ljungarp, son, Johannes Johansson i
Stenseryd, son, Nils Johansson i Tryggarp, son, Anders Månsson i Krökesbo, måg, Johannes
Christersson i Stenseryd, måg, Johannes Gustafsson i Axlarp, förmyndare, alla lagliga
säljare.
Till vittne, Carl Johan Weisner, Cantor i Forserum, Auctionsman i sterbhuset, Johanna
Johansson i Runseryd
Detta köp, om fastigheten 1/6 dels mantal Tryggarp transporteras helt och hållet, med samma
villkor det på mig blifvit öfverlåtit, till änkan Maria Månsdotter.
Som försäkras af Tryggarp den 21 oktober 1829
Lars Christersson i Olseryd, Petter Jönsson i Tryggarp
Och blef såväl i stöd af Härads Rättens under §.65 i förlidet Vinter Tings förmyndareskaps
protocoll, gifvna tillstånd till försäljningen af de omyndigas lott i berörde hemman, som af
2ne företedda fastebref utgifna den 9 mars 1814 och den 28 Maj 1822, därigenom
inhämtades att säljarne voro rätte ägare till hvad försåldt blifvit, 1/6 mantal Krono Skatte
Tryggarp, för änkan Maria Månsdotter därstädes, emot köpesumman 1641 Rd 32 sk
Riksgäldsedlar, upbudet 1.a gången.

Forserum, Tryggarp den 2 november 1827
Med anhållan om lagfart inlämnades till Härads Rätten ett så lydande salubref.
För allom dem som detta vårt öppna salubref förekommer, gör vi undertecknade härmed
vetterligt, att vi af fri vilja och moget betänkande uplåtit och försålt vår ägande fastghet 1/8
mantal Krono Skatte hemmanet efter helt räknadt Tryggarp, beläget uti Jönköpings län,
Tveta Härad och Forserums socken, till dannemannen Sven Månsson och dess hustru uti
Törsbo och Barkeryds socken, för en betingad och öfverenskommen köpesumma stor 666 Rd
32 sk Banco, hvilken köpesumma vi tillägnar ofvannämnde köpare, dess barn och arfvingar
ofvanstående 1/8 dels mantal Tryggarp till everderlig ägo, hvilken köpesumma 666 Rd 32 sk
Banco, vi den första penningen med den sista riktigt till fullo bekommit och härigenom
qvitterat varder, hvaremot ofvanstående köpare lämnas all den rätt som till hemmanet lyder,
af ålder lydt och lagligen kan tillvinnas i hus och jord, qvarn och qvarnställe, och allt hvad
som inbegripas kan i våto och torro, och tillåtes ofvanstående köpare att vid vederbörlig
domstol lagfart söka. Vilket vi med våra namn och bomärke, jämte vittnens underskrifter
erkänna.
Som skedde uti Tryggarp den 7 juni 1822
Erik Zachrisson, Ingrid Månsdotter, säljare
Till vittne, Carl Weisner, klockare i Forserum, Erik Hagelberg i Axlarp
Hvarjämte säljarnas äganderätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med Härads Rättens 3ne
särskilta fastebref af den 17 November 1801, och den 28 maj 1818.
Och blef i anledning häraf 1/8 mantal Krono Skatte Tryggarp nu, för Sven Månsson från
Törsbo, emot köpesumman 666 Rd 32 sk Banco, upbjudet 1.a gången.
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Forserum, Tryggarp den 3 november 1825
Med anhållan om lagfart, ingafs till Härards Rätten följande Auctions protocoll.
Herr Juretur Wilhelm Wettermark befullmäktigas att vid den till idag af honom utlysta
auction, på vårt ägande Ett Fjärdedels mantal i Krono Skatte Rusthåll hemmanet Tryggarp i
Forserums socken af Tveta Härad, utropa denna hemmansdel och till den högstbjudande
försälja, hvarvid följande villkor förbehållas.
1:o Det afgörande slaget som skall bekomma köpesumman får ej ske utan med vårat bifall
till den som anses godkänd eller lämnar nöjaktig säkerhet.
2:o Hemmansdelen aflämnas den 14 nästkommande Mars till köparen i det stånd den då
befinnes med hus, alla därtill hörande ägor och lägenheter, och förbinder oss emellertid att
intet af dessa gårdens nuvarande tillhörigheter på något sätt mot tillåtelse skall afhändas.
Men erfoderlig vedbrand till vår hälftenbrukarens behof förbehålles, samt 1825 års grödor.
3:o Köparen tillkommer att iståndande år rågså den jord som därtill är anordnad med
förrättande af beredningen och godfalhörning? när den behagar.
4:o Denna hemmansdelen är graverad med 3ne inteckningar, nämligen till Wäxiö
domcapitels Cassa för 666 Rd 32 sk, till Jonas Abrahamsson i Axlarp för 1000 Rd, samt till
Carl Danielsson i Stenseryd för 800 Rd, allt Riksgäldsmynt, hvilka skulder med belägande
obetalta räntor till den 14 nästkommande Mars Köparen åligger att då inlösa eller utreqla
våra därå gifna skuldebref, med på dess egen bekostnad, då dessa skuldebref med laglig
liqvid därför, till oss återlämnade eller qvitterade därå validerar för contant betalning. Resten
af köpesumman betalas till oss efter fyra månaders upsägelse från den 14 nästkommande
mars, med 6 procents ränta från sistnämnde dag.
5:o Chartae penningar till köpebrefvet och pernille utgifter för denna handel åligger köparen
bekosta utan afdrag i köpesumman.
6:o Försäljningen afgöres med 3 klubbslag, och då det tredje är slagit, blifva detta protocoll
ansedt som köpebref, att lagfart därå söka.
Tryggarp den 16 juni 1825
Johanna Sjölin, Gertrud Sjölin
Som vittne, Carl Danielsson i Stenseryd, Johan Månsson i Boda
Sedan förestående protocoll var uplupit för närvarande speculanter gjordes utrop, hvarvid
speculanterna gjorde ärhindran, att vanligt antal kreatur efter årsväxten skall nästa vinter
utfodras på hemmansdelen till den 14 nästkommande Mars, och att den förbehållna veden
skall tagas i Kohagen, hvilket af säljarna medgifvas, hvarefter flera ombud gjordes, och
tredje klubbslaget med säljarnas bifall skedde för köpesumman Ett Tusende Nio Hundrade
Fyratiofyra Riksdaler 21 sk 4 r Banco, och inroptes af änkan Stina Svensdotter i Forserums
Klockaregård. Ut Supra
Wilhelm Wettermark
Erkännes af Johanna Sjölin, Gertrud Sjölin
Som vittne, Carl Danielsson i Stenseryd, Jonas Abrahamsson i Axlarp
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Hvarjämte de säljande myndiga förklarade Demoisellerna Johanna och Gertrud Sjölins
äganderätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med Härads Rättens fastebref den 16 januari
1822.
Och blef i anledning häraf, Ett Fjärdedels mantal Krono Skatte Tryggarp nu, för änkan Stina
Svensdotter i Forserum, emot köpesumman Ett Tusende Nio Hundrade Fyratiofyra Riksdaler
21 sk 4 r Banco, jämte öfriga villkor, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Tryggarp den 15 juli 1824
Första del ej filmat Hvarjämte säljarnas äganderätt till bortlåtna fastigheten styrktes med
härstädes under lagfart varande köpeafhandling den 2 januari förlidet år.
Och blef i anledning häraf Ett Åttondels mantal Krono Skatte Tryggarp, nu för Anders
Jonasson och hans hustru Stina Arvidsdotter från Stenseryd, emot köpesumman Sju
Hundrade Sjuttiosex Rd 32 sk Banco, jämte öfvriga villkor, upbjudit 1.a gången.

Forserum, Tryggarp den 8 november 1823
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande salubref.
Vi undertecknade hafver af fri vilja och väl berått mod, upplåtit vår gemensamt ägande 1/8
dels mantal uti Krono Skatte Augements hemmanet Tryggarp, beläget uti Jönköpings län,
Tveta Härad och Forserums socken, till dannemannen välförståndige Sven Larsson och dess
hustru Margaretha Nilsdotter uti Kanarp Norrgård, för en oss emellan öfverenskommen och
betingad köpesumma stor 962 Rd 24 sk Riksgäld, hvilka 962 Rd 24 sk Riksgäld, vi den
första penningen med den sista till fullo bekommit och härmed qvitterade varda. Alltså
afhänder vi oss ofvan nämnde 1/8 dels mantal till bemälte köpare Sven Larsson samt hustru,
barn och arfvingar till everderlig ägo, att tillträda nu den 14 näskommande mars. Med hus,
jord, skog å mark, i våto och torro, närby och fjärran, som af ålder legat och hädanefter
lagligen tillvinnas kan, samt tillåtas dem med detta köp laga upbud och fasta söka. Till
yttermera visso varder detta köp afslutadt i tillkallade vittnens närvaro.
Som skedde uti Tryggarp den 2 januari 1823
Anders Ericsson-Fris under Björneberg, Isac Ericsson i Applakulla
Eric Zachrisson i Tryggarp, å egen samt sin omyndiga dotters vägnar, efter Tveta Härads
gifvna tillstånd.
Såsom närvarande vittnen, Johan Jonasson i Tryggarp, Johan Månsson i Boda.
Hvarjämte styrktes med Häradsrättens fastebref af den 17 November 1801, och ett under den
28 Maj 1812, samt domboksutdrag den 15 januari 1822, tillika med auctionsprotocoll den 15
Februari och 1 Mars sistberörde år, dels att säljaren Eric Zachrisson genom köp förvärfvat
5/64 mantal, tillskiftat sig 2/64 dels mantal, samt jämte hustrun Ingrid Månsdotter inköpt
4/64 dels eller 1/16 dels mantal af ifrågavarande hemman, dels att Häradsrätten tillåtit
försäljning af Eric Zachrissons omyndiga dotter Marias 3/640 delar i fastigheten, dels ock
att, vid den trenne auctions tillfällen, anbud första gången ej skedt och senare gången blifvit
bjudet endast 916 Rd 32 sk Riksgäld å vår bortlåtna 1/8 mantal.
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Och blef i anledning häraf 1/8 mantal Krono Skatte Tryggarp nu, för Sven larsson och hans
hustru Margaretha Nilsdotter i Kanarp, mot köpesumman 962 Rd 24 sk Riksgäldssedlar,
upbjudet 1.a gången.

Forserum, Tryggarp den 3 maj 1821
Inlämnades till Tingsrätten följande köpebref.
Till följe af Tveta Härads Tings Rätts utslag den 23 sistlidne februari, att på offentlig
behörigen utlyst auction så försälja Magnus Månsson i Tryggarp omyndiga barn, änkans och
trenne döttrars ägande andelar utgörande 1/12 dels mantal Krono Skatte Augement
hemmanet Tryggarp i Forserums socken och Tveta Härad beläget, och på anmälan af
förmyndaren för dessa omyndiga, Anders Danielsson i Stenseryd samt myndiga sönerna
efter Magnus Månsson, Jonas och Anders Magnussöner i Tryggarp göra, efter behöriga
kundgörelser i alla nästgränsande kyrkor denna hemmansdel idag, genom afpantelig auction
blifvit utbjuden och försåld på högsta anbudet 612 Rd 37 smt 4 runstycke Banco. Hvilket
anbud väl blef gjort af dannemannen Arvid Eliasson i Stenseryd, men som han genast afstod
till dannemannen Johan Jonasson och dess hustru Annika Månsdotter, samt änkan Maja
Månsdotter i Tryggarp hälften till dem vardera mot förenämnde köpesumma, antages nu
dessa köpare, och har härvid förekommit det villkor att denna köpesumma ej tillfullo betalas
föränn laga fasta för nu sålde bruksdel kan erhållas, hvarpå likaväl behöriga Skuldsedlar
skall gifvas som lagligen skola förväntas, men om Börd på någon del eller all denna
hemmansdel skulle inträffa, förbehålla sig köparen bjude afträda, ock innestående
köpesumman blifva gottgjorda all sin i ock för denna handel gjord kostnad, som af säljaren
bifalles. Med förestående villkor är denna handel afslutad, och behörige skuldsedlar
bekomna, hvarför köpesumman härmed qvitteras, ock afhänder sig för den skull säljarna
härmedelst bemälte 1/12 mantal i Tryggarp till ofvannämnde köpare att nu genast denna dag,
sådan som hemmansdelen befinnes tillträda med alla tillhörigheter och lägenheter af hvad
namn de vara må, eller om mera tillkomma kan, utan all ….. ….. som nu är utmärkta, och
skall tagas af Johan Månsson i Tryggarp.
Köparna ålägges, att vid nästa Ting i Häradet söka och börja lagfarten härå.
Som skedde i Tryggarp den 26 Mars 1821
Carl Danielsson auctionsman
Arvid Eliasson i Stenseryd
Jonas Magnusson i Målen, Anders Magnusson i Eköen, Anders Danielsson i Stenseryd,
säljare
Som vittnen: Johan Månsson, Magnus Svensson i Tryggarp
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Krono Skatte
Augement hemmanet Tryggarp emot köpesumman 612 Rd 37 smt 4 runstycke Banco, för
köparen dannemannen Johan Jonasson och dess hustru Annika Månsdotter samt änkan Maja
Månsdotter klanderfritt, uppbjudet 1.a gången.
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Forserum, Tryggarp den 21 februari 1821
Företes till lagfart köpebref, lydande som följer.
Jag Jonas Abrahamsson i Axlarp gör härmed vetterligt att hafva, vid min kära hustru Maja
Pehrsdotter gjorda ja och samtycke försålt, som jag ock härigenom försäljer, till mamsellerna
Johanna Gustafva och Gertrud Sjölin i Ware vårt ägande Krono Skatte hemman 1/4 af 1
mantal Augements hemman Tryggarp i Forserums socken och Tveta Härad af Jönköpings
län, och det för en betingad köpeskilling Tre tusende Trehundrade Trettiotre Rd 16 smt
Riksgäld sedlar, hvilka 3333 Rd 16 smt Riksdaler härmed qvitteras såsom varda helt fullo
erlagda. I följe häraf vi afhända oss och våra arfvingar berörde Krono Skatte fjärding uti hela
hemmanet Tryggarp, som är ograverat och bördfritt, hvarföre jag Jonas Abrahamsson, och
tillägnar det mamsellerna Johanna Gustafva och Gertrud Sjölin, samt deras arfvingar, med
allt hvad därtill hörer, af ålder lydt och framdeles lagligen tillvinnas kan, att fardagen den 14
först kommande Mars, tillträda i det stånd det nu och då befinns, samt thädanefter nyttja,
everderligen äga och behålla, förbindande vi oss till hemul efter lag. Till visso häraf varder
detta salubref med våra egenhändiga namn och bomärken underskrifvit och af vittnen styrkt.
Tryggarp den 22 Juli 1820
Jonas Abrahamsson, Maria Pehrsdotter/ Bomärken/ i Axlarp, säljare
Att denna försäljning skedt med så väl hustruns som mannens goda ja och samtycke och af
fri vilja, samt salu brefvet egenhändigt undertecknadt, det intyga vi undertecknade på en
gång närvarande vittnen: Johannes Gustafsson, Johannes Nilsson i Axlarp.
Och blef i anledning häraf samt i förmågo af 1 och 1V Cap. Jordabalken Krono Skatte
Augement hemmanet Tryggarp 1/4 del af ett helt emot köpeskillingen 3333 Rd 16 smt i
Riksgäld sedlar, uppbjudet för köparna Demoisellerna Johanna Gustafva och Gertrud Sjölin
samt deras arfvingar, 1.a gången.

