Lagfarter Tveta Härad Göstorp 1765 – 1864
IMG 2170
Nr 9

1/3 i 5/16 mtl kr sk Göstorp Norrgård
20 mars 1765
Början saknas …. min ägande 1/3 uti 5/16 uti Göstorp Norregården beläget i Tveta
Härad och Forserums socken till min kära måg Swen Eriksson i Topperyd och dess kära
hustru som är min dotter Karin Håkansdotter, för betingad och överenskommen
köpesumma 400 Daler smt, och som jag har en son i livet, samt barn och arvingar efter
en son, som ärvt de 2/3 uti förenämnda 5/16 här i Göstorp Norregård; alltså
transporterar jag min 1/3, som är aflingajord, till ovannämnde köpare, på det sätt, att de,
som arv nu emottaga och bekomma därav hälften eller 1/6 för 200 Daler smt och medan
hälften eller 1/6 skola förenämnde köpare betala till min yngsta dotter Maria Håkansson
och hennes man Swen Klemetsson i Kansjö, med kontant 200 Daler smt,
nästkommande höst den 1 november eller Allhelgonadag innevarande år 1765, och vid
nästa ting därefter uppvisa kvitto därå. Och alldenstund jag icke haver flera barn eller
barnabarn än förr omnämnt är, alltså försäljer och transporterar jag denna 1/3 i 5/16
Göstorp Norregård till förr nämnde köpare Swen Eriksson och min dotter Karin
Håkansdotter, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, kvarn och kvarnställe, torp
och torpställe, närby och fjärran, intet undantagandes som därtill av ålder lytt och legat
haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan; och tillåter jag ovanämnde köpare härå i
ödmjukhet hos Lovliga Tveta härads tingsrätt anhålla och bekomma uppbud, och efter
laga stånd fasta, vilket jag med mitt namn i vittnens närvaro underskriver. Göstorp den
2 februari 1765.
Sara Månsdotter, säljare, en ålderstigen änka S M D
Som närvarande vittne: Måns Sjöberg, Jöns Jonasson i Göstorp
Inom börd. I Anledning av föregående salubrevbrev 1/3 uti 5/16 Göstorp Norregård nu
mot köpeskillingen 400 Daler smt samt, med förbehåll att 200
Daler smt därav inom föreskriven tid till Swen Klemetsson och hans hustru Maria
Håkansdotter betalas, för Swen Eriksson i Topperyd och dess hustru Karin
Håkansdotter samt deras barn och arvingar uppbuden nu
1sta ggn

Nr 5

1/3 i 5/16mtl Göstorp Norrgård
18 juni 1765
1/3 i 5/16 Göstorp Norregården emot 400 D smt köpesumma och förbehåll som
köpebrevet innehåller för Swen Eriksson i Topperyd och dess hustru Karin
Håkansdotter samt arvingar, uppbjöds
2dra ggn

IMG 2173
Nr 2

1/3 i 5/16 mtl Göstorp Norrgård
20 november 1765
1/3 i 5/16 Göstorp uppbjöds för Swen Eriksson i Topperyd, dess hustru, barn och
arvingar nu
3dje ggn

IMG 2188-2189-2190
§11
1/8 mtl kr sk Göstorp
15november 1770
Samma dag: Till häradsrätten inlämnades ett salubrev, vilket upplästes, lydande som
följer:
Jag undertecknad Bengt Mattesson i Spånarp, tillika med min k hustru Sara Jönsdotter
gör härmed veterligt att hava av fri vilja och välberått mod upplåtit och försålt till vår
käre svåger och broder Nils Jönsson i Göstorp vår arvfallna andel som består av 1/8-del
uti skatte krono hemmanet Göstorp uti Tveta härad och Forserums socken beläget, för
en överenskommen köpesumma som består av Fem hundrade sjuttio Daler smt; och
som han den första penningen med den sista till oss riktigt betalt och levererat haver,

fördenskull avhänder vi oss, våra barn och arvingar all äganderätt uti ovannämnda
hemman och densamma tillägnar vår kära svåger och broder, hans hustru, barn och
arvingar, så födda som ofödda, till en välfången och oklandrad egendom uti hus, tomt
och jord, både uti våto och torro, av vad som härtill av ålder lytt och legat haver eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan; och även erinras att genom detta köp upphäves det
testamente som vår saliga moder och svärmoder till oss gjort haver, daterat den 23
augusti 1763; länder alltså detta vårt utgivna salubrev till den Lovliga Tveta Härads
Tingsrätt att honom häruti laga uppbud och fasta meddela. Till yttermera visso haver vi
detta med våra namns undersättande uti goda mäns närvaro stadfäst och bestyrkt. Som
skedde uti Göstorp den 14 november 1770.
Bengt Mattesson, Sara Jönsdotter, säljare
Nils Jönsson, köpare
Såsom ombudna och tillkallade vittnen: Lars Larsson i Sjöafall, Sven Håkonsson i
Göstorp, Gustaf Jonasson i Göstorp
Och bliver i anledning härav på anhållan 1/8 uti skatte kronohemmanet Giöstorp, emot
570 Daler silvermynts köpesumma uppbuden för köparen Nils Jönsson, dess hustru,
barn och arvingar
1sta ggn
IMG 2353
§ 19

1/8 mtl kr sk Gjöstorp
4 april 1771
S d blev 1/8 uti skatte kronohemmanet Gjöstorp emot 570 Daler Silvermynts
köpesumma uppbjuden för köparen Nils Jönsson, dess hustru och arvingar
2dra ggn

IMG 2354-2355
§ 19
1/8 mtl kr sk Göstorp Norrgård
17 maj 1771
S D inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev:
Som jag Nils Jönsson i Giöstorp av min svåger Bengt Mattisson och dess hustru som är
min syster Sara Jönsdotter i Spånarp nästlidet år 1770 den 14 november genom
köpebrev i vittnens närvaro mig tillhandlat min berörda syster Sara Jönsdotters fäderneoch mödernearvslott, som består av 1/8-del uti skatte kronohemmanet Giöstorp
Norregård i Tveta Härad och Forserums socken, å vilket köp jag hos lovliga Tingsrätten
erhållit 2ne uppbud sedan jag med min kära hustrus och barns samtycke överenskommit
med min äldste son Jöns Nilsson i Hovrida således att jag härmed upplåter och försäljer
samma 1/8-dels min systers lott i Giöstorp Norregård till berörde min son Jöns Nilsson
och dess kära hustru Maria Larsdotter, deras barn och arvingar, för lika köpesumma jag
givit min syster, nämligen 570 D smt, vilka 570 D smt jag den första med den sista
riktigt bekommit och härmed kvitterar. Alltså avhänder jag mig, min kära hustru och
alla de övriga mina barn och arvingar, från nämnda min systers lott andel i Giöstorp
Norregården och tillägnar densamma min äldsta son Jöns Nilsson, dess hustru, barn och
arvingar med hus, jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, kvarn och
kvarnställe, torp och torpställe, intet undantagande som därtill av ålder lytt och legat
haver, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Och giver härmed min käre son tillstånd
och frihet hos lovliga Tveta härads Tingsrätt anhålla om uppbud och efter laga stånd
fasta.
Vilket jag med mitt namn i vittnens närvaro härmed stadfäster och underskriver.
Göstorp den 8 april 1771.
Nils Jönsson i Giöstorp N J S, säljare. Jöns Nilsson J N S , Maria Larsdotter, köpare
Som vittne härvid: Måns Jönsson, Anders Månsson, Jöns Andersson

I anledning härav bliver 1/8-ting uti skatte kronor hemmanet Giöstorp Norragården
emot 570 D smt köpeskilling uppbuden för köparen Jöns Nilsson, dess hustru, barn och
arvingar nu
1sta ggn
IMG 2361
§ 23

IMG 2363
§ 28

1/8 mtl Göstorp Norrgård
22 november 1771
Samma dag uppbjöds 1/8 uti skatte kronohemmanet Giöstorp Norreegård emot 750 D
smt köpeskilling för köparna Jonas Nilsson, dess hustru, barn och arvingar 2dra ggn

1/8-del sk kr Göstorp Norrgård
27 mars 1772
S d blev 1/8-del uti skatte krono hemmanet Giöstorp Norregård emot 750 D smt
köpeskilling uppbuden för köparna Jöns Nilsson, dess hustru och arvingar 2dje ggn

IMG 2367-2368-2369
§ 30
1/8 mtl kr sk Göstorp Mellangård
1 april 1773
Samma dag inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev:
”Jag undertecknade Petter Andersson i Giöstorp tillika med min kära hustru Katarina
Svensdotter gör härmed veterligt att hava av fri vilja och moget betänkande upplåtit och
försålt en åtting uti skatte krono hemmanet Giöstorp Mellangården uti Tveta härad och
Forserums socken beläget, till dannemannen ärlige och beskedlige Sven Håkansson i
Giöstorp Norragården och hans kära hustru Ingier Svensdotter, för en överenskommen
köpesumma som består uti Sex hundrade Fyratiofyra Daler Smt. Och som han dessa
förenämnda 644 D Smt den första penningen med den sista riktigt till mig betalt och
levererat haver, som honom härmed vederbörligen kvitterade varda. Fördenskull
avhänder vi oss och våra barn och övriga arvingar all äganderätt uti förenämnda åtting
och densamma tillägnar ovannämnda Sven Håkansson, hans kära hustru, barn och
arvingar, så födda som ofödda, till nu oklandrad och evärdlig egendom, att nu till denna
vår 1773 tillflytta, sedan nyttja och behålla uti hus, jord, åker, äng, skog och mark, fiske
och fiskevatten, torp och torpställe, kvarn och kvarnställe, intet undantagandes av allt
som härtill av ålder lytt och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan såsom
sin välfångna egendom, så att jag tager ovannämnde köpare Sven Håkansson alldeles
skadelös häruti. Samt anhålla vi att detta vid den höglovliga domstolen måtte intecknat
bliva, och för Sven Håkansson, hans kära hustru, barn och arvingar fastställt varda. Till
yttermera visso hava vi detta med våra egenhändiga namn och bomärken uti tillkallade
vittnens närvaro underskrivit och stadfäst. Som skedde i Giöstorp den 15 mars 1773
Petter Andersson P A S, Cathrina Svensdotter, C S D, säljare
Sven Håkansson S H S, Ingier Svensdotter I S D i Giöstorp, köpare
Till vittne underskriver: Anders Bengtsson, Nils Olsson i Bärg och Sven Håkansson i
Röd”
I anledning varav på anhållan en åtting uti skatte krono hemmanet Giöstorp
Mellangården bliver för köparna Sven Håkansson, dess hustru, barn och arvingar emot
den överenskomna köpesumman 644 D Smt uppbjuden, nu
1sta ggn
IMG 2370
§ 14

IMG 2371

1/8 mtl kr sk Göstorp Mellangård
12 maj 1773
S d blev en åtting i skatte krono hemmanet Giöstorp Mellangården emot köpesumman
Sex hundrade Fyratio Fyra D Smt för köparen Sven Håkansson, dess hustru, barn och
arvingar uppbuden
2dra ggn

§5

DSC 0589
§ 10

DSC 0590
§ 15

DSC 0590
§ 16

1/8 mtl kr sk Göstorp Mellangård
12 november 1773
S d blev 1/8-ting uti skatte krono hemmanet Gjöstorp Mellangård för köparen Sven
Håkansson därstädes, hans hustru, barn och arvingar emot 644 D Smt köpeskilling
uppbuden
3dje ggn
Dock kommer detta köp såsom utom börd att jämlikt 2 Kap 4 § x i länet kungöras.

3/10 av ¼ mtl kr sk Göstorp Norrgård
14 mars 1781
Emot inrops- och köpesumman 41 D Smt 32 Sk specie beviljades uppbud å 3/10-delar
av en fjärding efter helt räknat i krono skattehemmanet Göstorp Norregård, som till en
del är ärvt, för Johannes Svensson, dess hustru Margareta Svensdotter samt deras barn
och arvingar
3dje ggn
1/10 av ¼ mtl kr sk Göstorp Norrgård
15 mars 1781
För Jonas Nilsson, dess hustru Helena Olofsdotter samt deras barn och arvingar blev
1/10 uti ¼-ding Göstorp krono skatte emot 130 Rd Smt eller 21 Rdr 32 Sk köpesumma,
nu uppbuden
3dje ggn
1/9 av ¼-del mtl kr sk Göstorp
15 mars 1781
En niondedel och något över uti krono skattehemmanet Göstorp ¼-del uppbjudes nu
emot 100 D Smt eller 16 Rdr 32 Sk köpesumma för Jonas Nilsson och dess hustru
Helena Olofsdotter samt deras barn och arvingar
3dje ggn

DSC 0597-0598
§ 25
1/16 mtl kr sk Göstorp Norrgård
19 mars 1783
S d ingavs till Häradsrätten följande salubrev:
”För dem som detta vårt öppna brev ser, läser eller föreläsas låter, gjörom vi härmed
veterligt, av fri vilja och välbetänkt mod hava vi underskrivna bröder slutat ett vänligit
kjöp oss emellan angående 1/16-del belägen uti Tveta härad och förstnämnd socken och
Gjöstorps gård för en överenskommen köpesumma nämligen, att jag Jonas Nilsson
skall giva till min käre broder Jöns Nilsson för sin del uti bemälta hemman, som är en
sextondedel uti skatte kronohemmanet Gjöstorp Norregård, och som jag Jöns Nilsson
av min broder Jonas Nilsson nu idag den första penningen med den sista efter fullt nöje
har bekommit och härmed kvitterade en summa av 90 Rd 40 Sk specie, för vilka 90 Rdr
40 Sk jag Jöns Nilsson till min broder Jonas Nilsson avhänder min ägande 1/16-del uti
ovannämnda gård Giöstorp för sig, hustru och barn och efterkommande få nyttja, bruka
och behålla med alla dess tillhörigheter av torp och torpställe, kvarn och kvarnställe och
fiskevatten och allt vad som till gården lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan
kommer nu min broder Jonas Nilsson tillgodo, och gården tillträdes nu nästa vårfrudag
1783. Likaledes försäkrar jag Jonas Nilsson min broder Jöns Nilsson att vad hans
arvslott angår så skall jag honom aldrig om någon börd tilltala eller rubba så länge han
eller hans arvingar själva densamma nyttja.
Således äro vi i största vänlighet och i vittnes närvaro överenskomna. Som skedde i
Tofrida den 11 mars 1783.
Jöns Nilsson J N S, Maria Larsdotter M L D, säljare
Jonas Nilsson I N S, Lena Olofsdotter, L O D, köpare
Till vittne: Erik Nilsson i Tofrida, Sven Andersson därstädes”
Med anhållan att i anledning härav vinna behörig lagfart, vilken ansökning Häradsrätten
finner skäligt bifalla; Och bliver fördenskull 1/16-del uti skatte kronohemmanet

Gjöstorp Norregård emot köpesumman Nittio Rdr 40 Sk specie jämte gjort förbehåll,
för Jonas Nilsson, dess hustru, barn och arvingar jämlikt IV Kap Jordabalken uppbuden,
nu
1sta ggn
DSC 0599-0600
§ 32
1/16 mtl sk kr Göstorp Norrgård
19 mars 1783
Till Häradsrätten inlämnades följande salubrev:
”För allom dem som detta vårt öppna brev ser, läser eller föreläsas låta, giörom vi
härmed veterligt att vi av fri vilja och välbetänkt mod hava av underskrivna bröder
slutat ett vänligt köp oss emellan, angående en sextondedel belägen uti Tveta härad och
Forserums socken och Giöstorps gård för en överenskommen köpesumma nämligen, att
jag Johannes Nilsson skall giva till min käre broder Jöns Nilsson för sin del uti bemälta
hemman som är en 16de-del uti skatte kronohemmanet Giöstorp Norregård. Och som
jag Jöns Nilsson av min broder Johannes Nilsson nu idag den första penningen med den
sista efter fullt nöje har bekommit och härmed kvitterat en summa av nittio Riksdaler
fyratio skillingar Specie för vilka 90 Rdr 40 Sk jag Jöns Nilsson avhänder min ägande
16-tonde-del uti ovannämnda gård Göstorp för sig, hustru och barn och efterkommande
få nyttja, bruka och behålla med alla dess tillhörigheter av torp och torpställe, fiske och
fiskevatten och allt vad som till gården lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan
kommer nu min broder Johannes Nilsson tillgodo. Och gården tillträdes nu nästa
vårfrudag 1783. Likaledes försäkrar jag Johannes Nilsson min broder Jöns Nilsson att
vad hans ägande arvslott angår, så skall jag honom aldrig om någon börd tilltala eller
rubba så länge han eller hans arvingar själva vilja densamma nyttja. Således äro vi i
största vänlighet och i vittnes närvaro överenskomna. Som skedde i Tofrida den 11
mars 1783.
Jöns Nilsson J N S, Maria Larsdotter M L D, säljare
Johannes Nilsson J N S, Margareta Svensdotter M S D
Till vittne: Erik Nilsson i Tovrida, Sven Andersson därstädes”
Och bliver i anledning härav på erhållen 1/16-del uti skatte kronohemmanet Göstorp
Norregård emot köpesumman 90 Rd 40 Sk specie samt i övrigt gjorda villkor för
Johannes Nilsson, dess hustru, barn och arvingar jämlikt IV Kap Jordabalken uppbuden
nu
1sta ggn
DSC 0602
§ 30

DSC 0602
§ 31

DSC 0603
§ 28

1/16 mtl kr sk Göstorp Norrgård
26 maj 1783
S d blev 1/16-del i skatte kronohemmanet Giöstorp emot köpesumman 90 Rdr 40 Sk
specie jämte förbehåll för Jonas Nilsson, dess hustru, barn och arvingar uppbuden nu
2dra ggn
1/16 mtl kr sk Göstorp Norrgård
26 maj 1783
S d uppbjöds 1/16 i skatte kronohemmanet Giöstorp Norregård emot köpesumman 90
Rdr 40 Sk specie samt i övrigt gjorda villkor för Johannes Nilsson, dess hustru, barn
och arvingar nu
2dra ggn

1/16 mtl kr sk Göstorp Norrgård
25 oktober 1783
S d 1/16-del i skatte kronohemmanet Gjöstorp Norregård blev emot köpesumman 90
Rdr 40 Sk Specie jämte gjort förbehåll för Jonas Nilsson, dess hustru, barn och arvingar
uppbuden nu
3dje ggn

DSC 0603
§ 29

1/16 mtl kr sk Göstorp Norrgård
25 oktober 1783
S d för Johannes Nilsson, dess hustru, barn och arvingar beviljades emot köpesumman
90 Rdr 40 Sk specie och i övrigt gjorda villkor ippbud å 1/16-del i krono
skattehemmanet Gjöstorp Norregård nu
3dje ggn

DSC 0605-0606
§ 15
1/8 mtl kr sk Göstorp Västergård
11 mars 1785
S d Till Häradsrätten inlämnades ett så lydande salubrev:
”För allom de redeliga män som detta vårt öppna salubrev i händer förekommer giörom
vi undertecknade veterligt att vi av fri vilja och sunt förnuft samt moget betänkande
upplåta och försälja våra i arv tillfallna lotter uti 1/8-ting uti skatte kronohemmanet
Giöstorp Västergård beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Forserums socken, till
vår käre broder och svåger Swen Swensson här sammastädes, för nu av oss
överenskommen köpesumma, nämligen 132 Rdr 16 Sk specie eller 794 D smt, vilken
köpesumma vi för sig riktigt bekommit hava, som vi ock härmed kvittera låta. Och
avhända vi oss och våra arvingar allan rätt och rättighet i bemälta1/8-ting uti
förenämnda hemman och tillägnar detsamma vår käre broder och svåger Swen
Swensson, dess hustru, barn och arvingar efter arvingar, såsom sin välfångna, evärdliga
egendom uti hus, jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, kvarn och
kvarnställe, torp och torpställe, i våto och torro, i närby och fjärrby och allt det som av
ålder ligger och lytt hava eller ock hädanefter lagligen tillvinnas kan, ingenting
undandöljt av vad namn det ock vara må, dock med det förbehåll att om vår broder
skulle bliva sinnad att avyttra hemmanet skall han först hembjuda oss att hava det för
samma köpesumma han har fått av oss. Och giver vi nu även köparen fritt lov att vid
vederbörlig domstol laga fasta få taga. Som skedde av oss uti ärliga mäns och vittnens
närvaro samt våra namns och bomärkens undersättande i Giöstorp den 2dre mars 1725.
Anders Forsander, Håkan Andersson H A S, säljare
Carl Jönsson C I S, Catharina Andersdotter C A D i Topperyd, Johannes Nilsson I N S i
Giöstorp, såsom säljare härav
Swen Swensson, Margareta Johansdotter uti Giöstorp såsom köpare härtill
Som vittnen här tillkallade: Petter Jönsson, Jonas Nilsson uti Giöstorp”
Med anhållan att i anledning därav erhålla lagfart å förestående hemmansdelen vilket
Häradsrätten finner skäligt bifalla; och bliver fördenskull den säljarna uti arv tillfallna
lotten uti 1/8-del av skatte kronohemmanet Giöstorp Västregård emot köpesumman Ett
hundrade trettiotvå Riksdaler 16 Sk Specie samt gjort förbehåll, för Swen Swensson,
dess hustru, barn och arvingar enligt IV Kap Jordabalken nu uppbuden 1sta ggn
DSC 0607-0608
§ 10
1/8 mtl kr sk Göstorp Västergård
20 maj 1785
S d blevo de uti 1/8-del av skatte kronohemmanet Gjöstorp Västregården, försålda
andelar emot köpesumman 132 Rdr 16 Sk specie samt gjort förbehåll, för Sven
Svensson, dess hustru, barn och arvingar, enligt IV Kap Jordabalken uppbuden
2dra ggn
DSC 0609
§ 11

1/8 mtl kr sk Göstorp

25 oktober 1785S d

De uti 1/8-del av skattekronohemmanet Giöstorp Västergård försålda andelar emot 132
Rdr 16 Sk specie samt gjort förbehåll uppbudas för Swen Swensson, dess hustru, barn
och arvingar, nu
3dje ggn
DSC 0636-0637
§ 34
1/16 mtl sk frälse Göstorp
15 juni 1791
Med anhållan om laga uppbud ingavs följande salubrev:
”Undertecknade gör härmed veterligt att av fri vilja och välbetänkt mod sålt och
upplåtit 1/16-dels mantal uti skatte frälse hemmanet Göstorp, beläget i Tveta härad och
Malmbäcks socken, till dannemannen Jöns Jonasson i Floryd för en betingad och
överenskommen köpesumma 100 Rdr Specie, vilka penningar, den sista med den första,
riktigt och till fullo nöje betalta äro, som härmed kvitterade varda. Avhända fördenskull
oss och våra arvingar ovannämnda 1/16-del i besagda hemman och den tillägna
ovannämnda köpare och dess hustru, barn och arvingar att som sin laga och välfångna
egendom äga, nyttja, bruka och behålla nu och i evärdliga tider. Och därav intet
undantagande av allt det som av ålder därtill lytt och legat haver eller framdeles
tillvinnas kan av vad namn det vara må. Och tillåtes köparen att av nuvarande åbo
utsöka den husrötebrist som efter laga husesyn på hans del belöpa kan. Och tillåtes även
att genast få tillträda denna försålda halva åtting. Och tillåtes även köparen att härå laga
uppbud och fasta söka, det välborne Häradshövdingen och den vällovliga Tingsrätten
täcktes honom vid påfordran meddela. Och till yttermera visso hava vi detta med våra
namn uti härstående vittnens närvaro stadfästa. Som skedde i Berg den 16 maj 1791
Gudmund Johansson, Marit Persdotter, säljare
Såsom vittnen till detta köp:
Sven Andersson i Skjeryd, Jonas Israelsson i Dynefall, Arfvid Olofsson i Skjeryd”
Vilket efter uppläsandet från ord till ord här infördes, i anledning varav samt jämlikt IV
Kap Jordabalken 1/16-del i skatte frälsehemmanet Göstorp för Jöns Jonasson, dess
hustru, barn och arvingar emot köpesumman 100 Rdr Specie nu uppbjudes 1sta gg
DSC 0641
§ 41

DSC 0642
§ 36

1/16 mtl sk frälse Göstorp
9 november 1791
Andra uppbudet å en Sextondel i skatte frälsehemmanet Göstorp för Jöns Johansson,
dess hustru, barn och arvingar emot köpesumman 100 Rdr Specie blev på begäran
meddelat
2dra ggn
1/16mtl sk frälse Göstorp
2 mars 1792
S d å 1/16 Göstorp beviljades emot 100 Rdr Specie för Jöns Jonasson laga uppbud nu
3dje ggn

DSC 0650-0651
§ 49
1/8 av 5/8 mtl kr sk Göstorp Norregård
14 mars 1794
S d inlämnades till Häradsrätten följande:
”Jag Ingemar Månsson och jag Maja Jonsdotter göra veterligt det vi av fri vilja och
moget betänkande härmedelst till vår son Måns Ingemarsson och dotter Kjerstin
Ingemarsdotter samt hennes man Ingemar Andersson såsom arv upplåtit och avstått
våra ägande fastighetsandelar, nämligen 3/16 uti krono skattehemmanet Norra Hiarum
och 1/8-del av 5/8-delar efter helt räknat uti krono skattehemmanet Gjöstorp Norregård.
Bägge dessa hemmansdelar äro uti Malmbäcks socken belägna, det förra uti Västra och
det senare i Tveta härad, med lämnad rättighet att sinsemellan därom överenskomma
och dela bäst dem gott synas. Dock förbehålla vi oss på det kraftigaste att uti hela vår

återstående livstid uti förbemälta hemmansdelar njuta och undfå vår nöjaktiga
försörjning och skötsel så att vi icke uti någon omständighet nödgas androm därom
anlita eller klagan föra. Försäkrande likväl oss vara nöjda om berörda våra barn och
måg med delningen sig emellan vilja överenskomma, att vi allenast hos den ena av dem
slikt bekomma skall.
I anledning av ovanstående våra föräldrars och svärföräldrars lämnade bifall hava vi på
det sätt överenskommit och delat ovanskrivna /såsom arv uppdragen/ hemmansdelarna,
att sonen Måns Ingemarsson för sin broderlott bekommer 3/16-delar uti Norra Hiarum
med det villkor att han enskilt skall vara förbunden och uti sina föräldrars återstående
livstid i allo tillhandahålla de förmåner som de sig härutinnan förbehållit, samt dottern
Kjerstin Ingemarsdotter och hennes man Ingemar Andersson för sin systralott erhållit x
1/8 v 5/8-delar Gjöstorp Norregård utan något mera undantag än att Måns Ingemarsson
i sin livstid skall äga lika rätt med den som äger 1/8x i Gjöstorp uti kvarnen på Råmma
(Romängen) emellertid skall han även i samma proportion som ovannämnda 1/8-s
innehavare framgent bidraga till alla kostnader
som erfordras till kvarnens
vidmakthållande. Men efter dess död återfaller denna rättighet utan lösen till sin rätta
bostad.
Sedan jag Ingemar Andersson och min hustru Kjerstin Ingemarsdotter, på sådant sätt
som uti förestående är vordet anfört, blivit ägare av 1/8 utav 5/8-delar förmedlade från
ett helt i Gjöstorp Norregård, så hava vi förgottfunnet bemälta 1/8 av 5/8 efter helt
försälja till vår son drängen Anders Ingemarsson i Gjöstorp för betingad redan betald
och härigenom till fullo kvitterad köpesumma stor 183 Rd 16 Sk. Fördenskull avhänder
vi oss och våra övriga arvingar meranämnda hemmansdel uti Gjöstorp och densamma
tillägna vår son Anders Ingemarsson och dess arvingar i sådant stånd det nu befinnes
med hus, jord samt alla andra egenheter och förmåner, intet undantagande av vad namn
det vara må som denna hemmansdel med rätta tillhöra bör, nu tillfinnandes är eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att få tillträda laga fardagen år 1794. För övrigt
förbinda vi oss att laga hemul stånda, samt lämna köparen rättighet att vid Tveta härads
lovliga domstol härå laga säkerhet förvärva. Det allt med våra namns undersättande
bekräftas. Som skedde uti Norra Hiarum den 3 januari 1794.
Ingemar Månsson I M S, Maria Jönsdotter M I D
Måns Ingemarsson M I S, Stina S I D Jönsdotter i Norra Hiarum
Ingemar I A S Andersson, Kjerstin K I D Ingemarsdotter, säljare
Anders A I S Ingemarsson, köpare
Vittnen: Bengt Ingemarsson, Olof och Daniel Olofsson i Slätteryd”
I anledning varav 1/8 av 5/8-delar uti krono skatte hemmanet Gjöstorp
Norregård uppbjöds för drängen Anders Ingemarsson emot 183 Rdr 16 Sk nu 1sta ggn
DSC 0652
§1

DSC 0653
§ 34

1/8 av 5/8 mtl kr sk Göstorp Norrgård
7 juni 1794
Å en åtting av Fem Åttondelar uti krono skatte hemmanet Gjöstorp Norregården
beviljades uppbud för drängen Anders Ingemarsson emot den utbetalta köpesumman
183 Rd 16 Sk
2dra ggn

1 mtl förm till 5/8 mtl kr sk Göstorp Norrgård etc
1794
S d. Följande salubrev blev till Häradsrätten ingivet:
”Härigenom gör jag Ingemar Persson i Norra Hiarum och jag Nils Nilsson i Grishult
veterligt, att av fri vilja och med vår hustrus goda ja och samtycke upplåta och försälja
till våra kära svågrar Johannes och Sven Svensson i Göstorp med kära hustrurs
arvslotter uti fasta egendomen efter x svärföräldrar uti skatte krono hemmanet Göstorp,

beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, x ett helt Norregården
förmedlat till 5/8-delar därav 3djelotten av 1/6-del till Sven, så ock i Göstorp
Mellangården 1/3-del av 1/8-delefter helt räknat till Johannes emot en överenskommen
köpesumma stor 200 Rdr Specie. Och som vi den sista med den första penningen
därföre till fullo nöje riktigt bekommit så varda de härmed tacksamt kvitterade. Och
däremot tillägnar vi dem och deras hustrur, barn och arvingar förberörda
hemmansdelar, med hus och jord i våto och torro, intet undantagandes av allt vad som
med rätta lyder och framledes lyda kan, och tillåta köparna att av vällovliga
Häradsrätten laglig fastställelse sig härå förvärva. Skolandes vår kära svärmoder uti sin
återstående livstid av köparna försörjd och underhållen varda. Vilket allt vi å ömse
sidor med våra namns undersättande uti vittnes närvaro besluta … Forts saknas
DSC 0655
§ 48

DSC 0658
§ 57

DSC 0663
§ 41

Göstorp Norrgård och Mellangård
21 maj 1795
Erhöll Sven Svensson å 1/3-del uti 1/6-del av 5/8-delar kr sk hemmanet Gjöstorp
Norregård och Johannes Svensson å 1/3-del uti 1/8-del av Mellangården berörda
hemman, mot 200 Rd och åsatta villkor, uppbud nu 2dra ggn

Göstorp Norrgård och Mellangård
4 november 1795
Uppå 1/3-del utav 1/6-del av 5/8-delar krono skattehemmanet Gjöstorp Norregård
beviljades uppbud för Sven Svensson, och 1/3-del uti 1/8 del av Mellangården berörda
hemman för Johannes Svensson och deras arvingar emot 200 Rd och utsatta villkor, nu
3dje ggn
1/8 mtl sk frälse Göstorp
1796
Till vinnande av lagfart förelades Häradsrätten köpeavhandling:
”Undertecknad gör härmed för allom veterligt att jag i kraft av detta mitt öppna brev
haver upplåtit och försålt 1/8-del efter helt räknat uti skatte frälsehemmanet Gjöstorp
Södragården, beläget uti Tveta härad och Malmbäcks socken, till min käre son, drängen
välförståndige Jöns Jönsson i Gjöstorp för en betingad och till fullo betald köpesumma
stor 116 Rd 32 Sk uti gångbart mynt som härmed kvitteras. Fördenskull avhänder jag
mig all den rätt jag till förenämnda 1/8-del lytt och hädanefter så kunna, och tillägnar
densamma min kära son, dess hustru Stina Johansdotter, barn och arvingar, att emottaga
den 14 mars nästkommande i det stånd den då befinnes, med det förbehåll att jag får
uppodla mig en åkerlycka på skogen och tillika skall jag behålla hälften av den
ängeskift på Stommen som min avlidna moder haft, och tillägnar köparen förmåner
med hus och jord, i våto och torro, som nu ligger, av ålder legat eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan. Och lämnas köparen frihet att hos vederbörlig domstol med
detta köp enligt lag förfara. Det jag med mitt namn och egenhändiga bomärke uti
vittnens närvaro stadfäster och underskriver. Som skedde uti Sjöstorp den 11 september
1795.
Jöns J P S Pehrsson i Gjöstorp, säljare
Till vittne: Anders Sjöberg. Erik Sakrigson i Sjöstorp,
Emot ovanstående salubrev har jag intet att påminna säger Pher x Israelsson i x”
I anledning härav och i förmågo av I och IV Kap Jordabalken x 1/8 i sk frälsehemmanet
Gjöstorp Södregården som Jöns Jönsson och dess hustru Stina Johansdotter blev med
de undantagsvillkor köpehandlingen innehåller, för ägaren uppbjuden
1sta ggn

DSC 0663-0664
§ 45
1/16 mtl sk kr Göstorp Södergård

1796

Uppå 1/16-del i sk kr hemmanet Gjöstorp Södragård som Israel Israelsson och dess
hustru sig tillhandlade för såsom gåva erhållit av Jöns Persson i Gjöstorp, blev för
ägaren nu uppbudet med de villkor gåvobrevet innehåller
2dra ggn
DSC 0668
§ 36

DSC 0669
§ 10

DSC 0669
§ 14

1/8 mtl sk frälse Göstorp
10 november 1796
1/8-del sk emot köpesumman 116 Rd 32 Skatte frälsehemmanet Gjöstorp Söregård
uppbjudes för Jöns Jönsson och dess hustru Stina Johansdotter
2ggn

1/8 mtl sk frälse Göstorp Södergård
15 mars 1797
Likaledes meddelades för Jöns Jönsson och dess hustru å 1/8-del i skatte
frälsehemmanet Göstorp Södregård uppbud
3dje ggn

1/8 mtl sk frälse Göstorp Södergård
15 mars 1797
För Jöns Jönsson och hans hustru uppbjöds 1/8 i skatte frälsehemmanet Göstorp 2dra

ggn
DSC 0677-0678-0679
§ 12
1/3 i ¼ mtl kr sk Göstorp Norrgård
15 november 1797
Till Tingsrätten inlämnades ett så lydande salubrev:
”Emellan oss kära syskon är följande handel på vår ärvda fastighet uti skatte
kronohemmanet Gjöstorp Norregård, avslutat som två nitton-delar på var broder och en
på systern som är något över 1/3 uti en Fjärding efter helt räknat, beläget i Jönköpings
län, Tveta härad, Forserums socken.
Jag Jöns Nilsson i Tofrida har efter välbetänkt mod så ock min kära hustrus samtycke
härmedelst velat upplåta och försälja min arvslott i ovannämnda ¼-ding Gjöstorp
Norregård.
Tillika jag Lars Månsson i Eskilstorp med min kära hustrus samtycke avstår och
försäljer min och min hustrus arvslott i samma fastighet.
Även jag Carl Nilsson med min kära hustrus råd avstår och försäljer min lott i
ovannämnda hemman
Samt jag Jacob Nilsson, Gylling i Jönköping, upplåter och försäljer min arvslott i
omnämnda fastighet, till våra kära bröder Jonas och Johannes Nilsson i Gjöstorp, dess
kära hustrur, barn och arvingar samt arvinge efter arvinge, emot en överenskommen
köpesumma Nittiofyra Riksdaler Sexton Skillingar Specie, vilka penningar 94 Rd 16 Sk
Specie vi till fullo nöje den sista penningen med den första riktigt bekommit samt
härmed kvittera. Varemot vi avhänder oss och tillägnar köparna allt vad till bemälta
hemmansdel, som är tillsammans Sju nittondelar i ¼ efter helt räknat i förenämnda
hemman, hörer och lyder i våto och torro, intet undantagandes varken av det som nu är
eller framdeles lagligen kunna lyda och vara. Det vi som sagt har med sunt förstånd och
betänkt mod uti medvarande vittnes namn samt våra namns underskrifter bestyrka. Och
tillåta köparna att hos vällovliga Tingsrätten om laga kraft och fastas erhållande sig
anmäla om de åstundar sig till mera säkerhet. Det vi som sagt är i allo medgiver. Som
skedde den 11 november 1797.
Jöns Nilsson J N S, Maria Larsdotter M L D i Tofrida Lekeryds Sn, säljare
Lars Månsson L M S, Maria Nilsdotter M N D i Eskilstorp, Järstorps socken

Carl Nilsson K N S, Britta Magnusdotter B M D (vid pennan Gustaf, Lekeryds socken)
säljare
Hattmakaregesällen Jacob Gylling, säljare
Jonas Nilsson J N S, Lena Olofsdotter L O D, Johannes Nilsson J N S, Margareta
Svensdotter M S D i Gjöstorp Norregård, köpare
Till vittne underskriver: Gustaf Johansson i Loarp, Nils Linarsson, (vid pennan Björn)
Olof Malmberg, Samuel Vårberg, Nils Jaensson, Lars Svensson i Tofrida, Lars
Sanström, Johannes Jönsson i Eskilstorp”
I anledning varav och uppå därom gjord anhållan fann Tingsrätten skäligt att i stöd av 1
och 4 Kap Jordabalken för Jonas och Johannes Nilssöner i Gjöstorp, deras hustrur, barn
och arvingar uppbjuds i krono skattehemmanet Gjöstorp Norregård En sjundedel efter
helt räknat emot köpeskillingen Nittiofyra Riksdaler Sexton Skillingar, nu
1sta ggn
DSC 0681
§ 15

DSC 0683
§ 31

DSC 0688
§ 38

1/6 mtl sk kr Göstorp Norrgård
15 november 1797
Med anhållan om uppbud inlämnades till Tingsrätten ett så lydande salubrev:
”Undertecknade gör härigenom för allom veterligt att av fri vilja och moget betänkande
hava… Forts saknas
7/19 av 1/4 mtl Göstorp Norrgård
13 mars 1798
Å 7/19-delar i en fjärdedel efter helt räknat av kr skatte hemmanet Göstorp Norregård
meddelades Jonas och Johannes Nilssöner, deras hustrur och arvingar emot 94 Rd 16
Sk köpesumma uppbud
2dra ggn

4/19 av ¼ kr sk Gjöstorp Norrgård
15 maj 1798
För köparna Jonas och Johannes Nilssöner i Gjöstorp, deras hustrur, barn och arvingar
blev krono skattehemmanet Gjöstorp Norregård 7/19 å ¼-del efter helt räknat emot en
betingad köpesumma stor 94 Rd 16 Sk specie uppbjudet, nu
3dje ggn

IMG 2068-2069
§ 58
5/6 av 1/24 mtl Gjöstorp Mellangården
30 maj 1806
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
Jag undertecknad är välbetänkt att till min kära måg Isac Abrahamsson och min kära
dotter Annika Gustafsdotter upplåta och försälja min och min omyndiga dotters ägande
och innehavande fem sjättedelar av En tjugofjärdedel efter helt räknat i krono
skattehemmanet Giöstorp Mellangården beläget i Jönköpings län, Tveta härad och
Malmbäcks socken, för en oss emellan överenskommen köpesumma Ett hundrade
trettio tre Rd 16 Sk i Riksgäldsmynt; och som jag nu den sista penningen med den
första riktigt och till fullo nöje bekommit så varda de härmed vederbörligen kvitterade,
varemot honom lämnas tillträda ovannämnda 5/6-delen; och den ena sjättedelen äga
köparna förut, så att allt tillhopa nu är 1/24 dels mantal, den 14de mars 1806. Och som
jag ingen stuga på denna lott haft så medföljer inga heller. I övriga husen, som lotten
tillhöra, så väl som andra tillhörigheter och förmåner tages intet undan av, utan åker,
äng, skog och vad det vara må i våto eller torro, närby och fjärran åtföljer till evärdelig
ägo. Och som jag nu intet undantag av denna lott mig förbehållit, utan lämnat samma
del för lindrigt pris, så förbehåller jag mig och min omyndiga dotter den övriga
fastigheten jag i samma by äger; så att dessa köparna i framtiden och efter min död intet
vidare arv i löst eller fast har att fordra, utan jag med min yngsta dotter förfara därmed

efter eget gottfinnande. Och medgiver att han anmäler sig hos välnämnda Tingsrätten
om Laga krafts vinnande och fastas anhållande häröver; Avslutat den 14 mars 1806
Gustaf Jonasson, änkeman i Gjöstorp, säljare
Till vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Abraham Johannesson i Hult
Med förestående köpebrev förklarar vi oss undertecknade vara nöjda.
Ut supra Isac Abrahamsson. Till vittne: Abraham Johannesson i Hult, Olof Olofsson i
Slätteryd
Och blev i anledning härav samt 1sta och 4de Kapitlet Jordabalken Fem sjättedelar uti
En tjugofjärdedel efter helt räknat mot köpesumman Ett hundrade trettio tre Rd 16 Sk i
Riksgäldssedlar och de i köpebrevet insatta villkor och förbindelser jämte den sjätte
lotten, tillsammans Ett tjugofjärdedels mantal Gjöstorp Mellangård för Isac
Abrahamsson och dess hustru Anica Gustafsdotter uppbjudet, nu
1sta ggn
DSC 0752
§ 62

5/6 i 1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
16 mars 1807
S d Blevo 5/6 uti 1/24 emot köpesumman 133 Rd 16 Sk Rgd och i köpebrevet utsatta
villkor, jämte den sjätte lotten tillsammans ½ mtl Gjöstorp Mellangården för Isac
Abrahamsson och Annica Gustafsdotter uppbjuden
3dje ggn

DSC 0745-0746
§ 58
5/6 av 1/24+1/6 = 1/24 mtl Göstorp Mellangård
30 maj 1808
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
”Jag undertecknad är välbetänkt, att till min kära måg Isac Abrahamsson och min kära
dotter Annica Gustafsdotter upplåta och försälja min och min omyndiga dotters ägande
och innehavande fem sjättedelar av en tjugofjärdedel efter helt räknat i krono skatte
hemmanet Gjöstorp Millangården, belägen i Jönköpings län, Tveta härad och
Malmbäcks socken, för en oss emellan överenskommen köpesumma, Etthundrade
Trettiotre Rd 16 Sk i Riksgäldsmynt, och som jag nu den sista penningen med den
första riktigt och till fullo nöje bekommit så varder de härmed vederbörligen kvitterade,
varemot honom lämnas tilltalade ovannämnda 5/6-delar och den andra sjättedelen äger
köparna förut, så att allt tillhopa nu är 1/24-dels mantal den 14 mars 1806. Och som jag
ingen stuga på denna lott haft så medföljer ingen heller. De övriga husen som lotten
tillhöra så väl som alla andra tillhörigheter och förmåner, tagas intet undan av, utan
åker, äng, skog och vad det vara må i våto eller torro, närby eller fjärran, åtföljer till
evärdlig ägo. Och som jag nu intet undantag av denna lott mig förbehållit, utan lämnat
samma del för lindrigt pris, så förbehåller jag mig och min omyndiga dotter den övriga
fastigheten jag i samma by äger, så att dessa köparna i framtiden och efter min död intet
vidare arv i löst eller fast ha att fordra, utan jag med min yngsta dotter förfara därmed
efter vårt gottfinnande. Och medgiver att han anmäler sig hos välärade Tingsrätten om
laga krafts vinnande och fastas erhållande häröver. Avslutat den 14 mars 1806.
Gustaf Jonasson, änkeman i Gjöstorp, säljare
Till vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Abraham Johannesson i Hult
Med förestående köpebrev förklara vi oss undertecknade vara nöjda.
Ut supra Isac Abrahamsson
Till vittne: Abraham Johannesson i Hult, Olof Olofsson i Slätteryd”
Och blev i anledning härav samt 1sta och 4de Kap Jordabalken Fem sjättedelar uti En
tjugofjärdedel efter helt räknat emot köpesumman Ett hundrade trettio tre Rd 16 Sk
Riksgäldssedlar och de i köpebrevet uppsatta villkor och förbehåll, jämväl den sjätte
lotten, tillsammans Ett tjugofjärdedels mantal Gjöstorp Mellangården för Isac
Abrahamsson och dess hustru Annica Gustafsdotter, uppbjudet nu
1sta ggn

DSC 0763
§ 53

1/8 av 5/8 mtl kr sk Göstorp Norrgård
8 mars 1808
S d inlämnades till Häradsrätten, under anhållan om lagfart, följande köpeavhandling:
”Som jag Anders Ingemarsson på Rummen sedan den 3dje november 1803 genom
förpantningsbrev avhänt mig 5/64-delar eller 1/8-del av 5/8-delar Gjöstorp
Norregården, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, men som
förpantningsmannen nu med döden avgått och dess änka samma hemmansdel avstått,
alltså är jag nu betänkt, tillika med min kära hustru, att härigenom avhända och försälja
förenämnda fastighet till dannemannen välbeskedliga Johannes Nilsson och dess kära
hustru Margaretha Swensdotter i Gjöstorp, hälften av samma fastighet, samt den andra
hälften till pigan ärliga Catharina Jonasdotter i Gjöstorp för en betingad och
överenskommen köpesumma Tre hundrade Femtiotre Rd i Riksgäldsmynt, vilken
köpeskilling jag den sista penningen med den första riktigt och till fullo nöje bekommit
och härmed kvitterar. Varemot köparna tillägnas ovannämnda hemmansdel med hus
och jord, åker och äng, skog och mark, fiske och vatten, kvarn och alla tillägenheter i
våto och torro, intet undantagande av det som nu därtill lyder eller framdeles lyda kan.
Men i min och min kära hustrus Annica Benjaminsdotters livstid skall jag nyttja den
lilla lyckan och kålgården, som nu äro instängda av mina hus (stå på?) utmed
landsvägen på Rummen samt den lilla slåttaremsan ovan landsvägen utmed Sniparps
torps Slättens lycka som är inkällrad och är ungefär en staksvall (= stackevall).
Skulle hemmansdelen genom börd frångå köparna förbinda de sig intet vidare än de
nyttja hemmanet med samma undantag.
Och på förenämnda handel medgives att köparna vända sig till högtärade Häradsrätten
om laga krafts vinnande och fastas anhållande. Som vi med våra namns underskrift i
närstående vittnes närvaro bestyrka. Som skedde den 9de mars 1808
Anders Ingemarsson A I S, Annica Benjaminsdotter på Rumma, säljare
Johannes Nilsson I N S, Margareta Svensdotter M S D, Catharina Jonasdotter C I D
igenom sin fader Jonas Nilsson i Gjöstorp, köpare
Till vittne: Olof Olofsson, Anders Arfwidsson i Slätteryd”
I följe härav samt i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken blev kr skattehemmanet
Gjöstorp Norregården 5/60-dels mantal emot köpeskillingen 353 Rd i Riksgäld och
särskilt betingade undantagsvillkor för köparna Johannes Nilsson och dess hustru
Margareta Svensdotter samt pigan Catharina Jonasdotter nu uppbuden
1sta ggn

DSC 0765-0766
§ 66
1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
14 mars 1808
S d inlämnades en så lydande bytesavhandling:
”För allom dem som detta vårt öppna bytesbrev händer förekommer göra vi härmed
veterligt, att vi av fri vilja och moget betänkande upplåtit och bortbytt vår ägande 1/24del efter helt räknat uti krono skattehemmanet Gjöstorp Mellangården arvejord, beläget
uti Jönköpings län, Tveta härad och Forserums socken, till vår svåger Johannes
Svensson och dess kära hustru Annica Carlsdotter i Gjöstorp, emot 1/24-del efter helt
räknat dess arvejord uti krono skattehemmanet Runseryd beläget uti samma socken,
härad och län, som upptages till ett värde av 172 Rd 10 Sk 8 Rst Banco mynt.
Fördenskull och i kraft av detta vårt öppna bytesbrev avsäger vi oss all den rätt vi till
ovannämnda besagda 1/24-del Gjöstorp Mellangården ägt, emot förenämnda 1/24-del
Runseryd och tillägna meranämnda 1/24-del Gjöstorp till vår svåger Johannes Svensson
i Gjöstorp Mellangården, dess hustru, barn och arvingar så till hus som jord samt vad
därtill av ålder legat, nu lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan i våto och torro
såsom evärdlig ägo. Och tillåtas häröver vid vederbörlig domstol laga fasta söka.
Hemmansdelen får bytesmannen tillträda den 14 mars 1808 på de villkor som

byteskontraktet av denna dag utvisar. Som vi med våra namn och bomärkes
undersättande i tillkallade vittnens när- och övervaro försäkra. Som skedde i Gjöstorp
den 1ste mars 1808
Johan Jonsson I I S, Margaretha Carlsdotter M C D i Runseryd
Till vittne: Petter Bomman, Jonas Nilsson i Gjöstorp”
Och blev i anledning härav och i förmågo av I och IV Kap Jordabalken kr sk hemmanet
Giöstorp Mellangård 1/24-del emot bortbytta 1/24-del kr sk Runseryd, för Johannes
Svensson och dess hustru Annica Carlsdotter i Gjöstorp uppbjudet nu
1sta ggn
Den följande § 67 gäller samma byte ur 1/24 Runseryds synvinkel.
DSC 0771
§ 44

DSC 0773
§3

DSC 0774
§ 16

DSC 0781
§ 58

1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
20 maj 1808
S d Kr sk hemmanet Göstorp 1/24 mantal blev, emot bortbytta krono skatte hemmanet
Runseryd 1/24 mantal, för Johannes Svensson och dess hustru Annica Carlsdotter i
Göstorp uppbjudet
2dra ggn

5/60 mt kr sk Göstorp Norrgård
16 november 1808
S d Kr sk hemmanet Gjöstorp 5/60 mantal, emot köpeskillingen 553 Rd Riksgäld för
köparna Johannes Nilsson och dess hustru Margareta Svensdotter i Göstorp uppbjudet
1sta ggn

1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
16 november 1808
S d Kr sk hemmanet Göstorp Mellangården 1/24 blev emot bortbytta kr sk hemmanet
Runseryd 1/24, för Johannes Svensson och dess hustru Annica Carlsdotter i Göstorp,
uppbjudet
3dje ggn

1/16 mtl frälse sk Göstorp Södergård
24 maj 1809
Med anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande köpebrev:
”Härigenom gör jag veterligt att jag med moget betänkande och sunt förstånd har
upplåtit och försålt min ägande och innehavande En sextondels mantal efter helt räknat
uti skatte frälsehemmanet Göstorp Söregård, beläget uti Jönköpings län, Tveta härad
och Forserums socken till välförståndige drängen Jöns Jönsson i Floderyd för på allmän
auktion uppstigen köpesumma, stor Två hundrade Fyratio En Rd 40 Sk i
Riksgäldsmynt, vilken köpeskilling jag den sista med den första riktigt och till fullo
nöje bekommit och härmed kvitterar. Och däremot avhänder jag mig och mina arvingar
förenämnda fastighet och tillägnar densamma köparen och dess tillkommande hustru,
barn och arvingar, så födda som ofödda, att tillträda den 14 mars 1809 i det stånd det
befinnes med hus och jord, åker och äng, skog och mark, fiske och kvarnställe, intet
undantagande i våto eller torro, närby eller fjärran av allt vad nu därtill lyder eller
hädanefter lagligen lyda kan, samt tillåter att han hos välärade Häradsrätten laglig
stadfästelse sig härå utsöker, vilket allt jag med mitt namns underskrivande uti hosstående vittnes närvaro betygar. Som skedde i Göstorp den 24 mars 1809
Israel I I S Israelsson, säljare och änkoman
Som vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Anders Arwidsson i Slätteryd”

I anledning varav samt i förmågo av 1 och 18 Kap Jordabalken skatte frälsehemmanet
Göstorp Södregård 1/16 mtl för drängen Jöns Jönsson i Floderyd och dess anförvanter
emot köpeskillingen 241 Rd 40 Sk uppbjöds
1sta ggn
DSC 0783
§ 29

1/16 mtl fr sk Göstorp Södergård
14 november 1809
S d För drängen Jöns Jönsson i Floderyd och dess arvingar blev fr sk hemmanet
Göstorp Söregård 1/16 mtl emot köpesumman 241 Rd 40 Sk uppbjuden 3dje ggn

DSC 0784-0785
§ 61
5/9 av 5/48 mtl kr sk Göstorp Norrgård
14 november 1809
S d Med anhållan om lagfart inlämnades ett köpebrev så lydande:
”Vi undertecknade gör härigenom veterligt att vi av fri vilja upplåtit och försålt vår
ägande och en del ärvda fastighet som är 5/9 av 5/48-delar efter helt räknat i skatte
kronohemmanet Göstorp Norregård, beläget i Forserums socken, Tveta härad och
Jönköpings län, till min käre son Anders Jönsson och dess kära hustru Lena
Johansdotter i Göstorp för en överenskommen och betingad köpesumma stor 185 Rd 8
Sk 10 Rst Banco mynt, vilka penningar vi, den första med den sista till fullo bekommit,
som härmed kvitterade varda. Fördenskull avhänder vi oss som säljare äro, all den rätt
vi till ovannämnda hemmansdel haft eller hädanefter få kunnat och densamma tillägnar
bemälte köpare, dess hustru, barn och arvingar, nu och i tillkommande tider, med hus
och jord, åker och äng, skog och mark, kvarn och kvarnställe, fiske och fiskevatten och
alla förmåner i våto och torro som nu lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Och
får köparen tillträda denna dato i det stånd det är och befinnes. Och förbinder vi oss till
hemul efter lag. Och för övrigt så lämnas köparen frihet att vid vederbörlig domstol om
uppbud och fast lagfart söka när så åstundas.
Till yttermera visso hava vi detta med våra namn och bomärken i vittnens när- och
övervaro stadfästat. Som skedde uti Hult den tjugonde dagen i juni månad år 1809.
Jöns Andersson J A S, Stina Olofsdotter i Slätteryd, säljare
Anders A I S Jönsson, Lena Olofsdotter L O D i Göstorp, köpare
Till vittne: Abraham Johansson, Johannes Jonsson i Hult”
I anledning varav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken 5/9 av 5/48 krono
skattehemmanet Göstorp Norregården blev emot köpeskillingen 185 Rd 8 Sk 10 Rst för
Anders Jonsson och dess hustru Lena Johansdotter i Göstorp, uppbjudna 1sta ggn
DSC 0788-0789
§ 68
1/180 mtl sk fr Göstorp Mellangård
9 december 1809
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
”Utav Konungens Exp. Befallningshavande har jag erhållit en så lydande skrivelse:
Välbetrodde Exp. krono Befallningsman!
Som av närlagda förmyndare-räkning inhämtas att avlidna hospitalshjonet Annicka
Persdotter från Malmbäcks socken i arv efter sig lämnat 1/12-del efter helt räknat uti
krono skatte hemmanet Slätteryd Södergården samt 1/180-del uti Gölstorp
Mellangården i berärda socken, men kronofogden Sandahl under den 16 dennes anmält
att berörda hemmandelar äro belägna inom Tveta. Alltså och med anledning av
Hospitals-sysslomannen Pastor Alins rekvisition den 6 i denna månad varder Exp.
kronobefallningsmannen härigenom anbefalld att uti penningar lagligen förvandla
berörda fastighetsandelarna, och medlen som böra tillfalla hospitalskassan, inom 3
månader härefter hitsända, tillika med rapport om verkställighet härav. Jönköpings
Landskansli den 21 mars 1809

E Json Bojie/ L Lövenadler
Wadell: I anledning härav har jag under den 5 sistlidna april utfärdat kungörelser till
åtskilliga kyrkor i och omkring Malmbäcks socken samt däri utsatt denna dag, som är
första rättegångsdagen av Tveta härads sommarting, till försäljning av berörda
fastighetsandelar. Och sedan en ansenlig mängd Tingsallmoge och spekulanter voro
församlade blev den värdering uppläsen, som undertecknad genom kronolänsmannen L
Björkman och nämndemannen Olof Kanberg låtit verkställa å berörda hemmansdelar,
däri 1/12-del i Slätteryd Söregården., blivit ansett i värde till 88 Rd … forts saknas
DSC 0789: ….betalt med Fjorton /14/Rd 32 Sk Banco som härmedelst kvitteras.
Torp den 15 juni 1809
Under herr krono befallningsman Wadells tjänstledighet
Efter höglovliga kungliga kammarkollegiets förordnande S Jr Thunberg
Och blev i anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken den senast
uppköpta och försålda hemmansdelen 1/180-dels mantal efter helt räknat i skatte
frälsehemmanet Göstorp Mellangården emot erlagda köpesumman Tjugofem Rd 37 Sk
4 Rst Banco för dannemannen Sven Hagman i Horsthaga och dess arvingar uppbjuden
nu
1sta ggn
DSC 0789
§4

DSC 0790
§ 35

DSC 0791
§ 43

1/16 mtl sk fr Göstorp Södergård
8 mars 1810
S d Frälse skatte hemmanet Göstorp Söregården 1/16 blev för drängen Jöns Jönsson i
Flodereyd emot köpesumman 241 Rd 40 Sk Riksgäld uppbjudet nu
3dje ggn

5/9 av 5/48 mtl Göstorp Norrgård
8 mars 1810
S d För Anders Jönsson och dess hustru Lena Johansdotter blevo 5/9 av 5/48 kr sk
hemmanet Göstorp Norregård emot köpesumman 185 Rd 8 Sk 10 Rst Specie uppbjuden
nu
2dra ggn

1/180 mtl sk frälse Göstorp Mellangård
8 mars 1810
S d Skatte frälse hemmanet Göstorp 1/180-dels mantal Mellangården, blev emot
köpeskillingen 25 Rd 37 Sk 4 Rst Banco för Sven Hagman i Forshaga uppbjuden
2dra ggn

DSC 0792-0793
§ 58
1/16 av 5/8 mtl Göstorp Norrgård
8 mars 1810
S d Följande upplästa köpebrev blev Tingsrätten företett med anhållan om lagfart:
”Vi undertecknade gör härigenom veterligt att jag Jonas Sjöberg i Fintorp har
upplämnat och försålt min hustrus ägande och i arv tillfallna fastighet, som är 1/16-del
utav 5/8-dels mantal efter helt räknat krono skatte hemmanet Göstorp Norregården,
belägen i Malmbäcks socken, Tveta härad och Jönköpings län, till vår käre Johannes
Hansson och dess kära hustru Catharina Jonasdotter i Göstorp Norregården, för en
överenskommen och betingad köpesumma Ett hundrade Sextiosex Rd 32 Sk Specie,
vilka 166 Rd 32 Sk vi till fullo bekommit, som härmed kvitteras. Fördenskull avhänder
vi oss, som säljare äro, all den rätt vi till ovannämnda hemmansdel har haft eller
hädanefter få kunnat, och densamma tillägnar bemälte köpare, dess hustru, barn och
arvingar, att som sin välfångna egendom bebo och behålla, nu och i tillkommande tider,
med hus och jord, åker och äng, och alla förmåner i våto och torro som nu lyder eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, av vad namn det vara må. Och får köparen tillträda

den 14 nästkommande mars i det stånd det är och befinns. Och förbinder vi oss till
hemul efter lag.
För övrigt lämnas köparen frihet att vid vederbörlig domstol om uppbud och lagfart
söka när så åstundas. Till yttermera visso hava vi detta med våra namn och bomärken i
vittnes närvaro stadfästat och underskrivit. Som skedde uti Hult den 7 mars år 1810.
166 Rd 32 Sk Banco
Jonas I S B Sjöberg, Lisa Jonasdotter I I D i Fintorp, säljare
Johannes Hansson I H S, Catrina Jonasdotter C I D i Göstorp, köpare
Till vittne: Abraham Johannesson, Johan Benjaminsson i Hult”
I anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken blev 1/16-del av 5/8-dels
mantal efter helt räknat i krono skatte hemmanet Göstorp Norregården, för i samma
hemman boende dannemannen Johannes Hansson och dess hustru Catharina
Jonasdotter, emot erlagd köpeskilling 166 Rd 32 Sk Specie, uppbjuden nu 1sta ggn

DSC 0794
§ 23

DSC 0795
§ 31

DSC 0796
§ 48

5/9 av 5/48 mtl kr sk Göstorp Norrgård
23 maj 1810
S d För Anders Jönsson och Lena Johansdotter blevo 5/9 av 5/48-delar kr sk hemmanet
Göstorp Norregården emot köpeskillingen 185 Rd 8 Sk 10 Rst Sp uppbjuden 3dje ggn
1/180 mtl sk frälse Göstorp Mellangård
23 maj 1810
Skatte frälse hemmanet Göstorp Mellangården 1/180 mtl blev emot köpeskillingen 25
Rd 37 Sk 44 Rst Banco för Jonas Andersson den yngre ibidem, uppbjudet
3dje ggn

1/16 av 5/8 mtl kr sk Göstorp Norrgård
23 maj 1810
Kr sk hemmanet Göstorp Norregården En sextondedel av 5/8 mtl efter helt räknat blev
för Johannes Hansson därstädes och dess hustru Cathrina Jonasdotter emot
köpeskillingen 166 Rd 32 Sk Specie uppbjudet
2dra ggn

DSC 0798-0799
§ 76
15/128 mtl kr sk Göstorp Norrgård
7 mars 1811
S d blev följande köpebrev inlämnat till vinnande av lagfart:
”Undertecknade gör härmed veterligt det vi av fri vilja och välbetänkt mod sålt och
upplåtit vår ägande fastighetsandel en Femton Ett hundrade Tjugoåttonde 15/128-delar
uti Krono skatte hemmanet Göstorp Norregården i Tveta härad, Malmbäcks socken
beläget, och det till vår käre son Sven Johannesson för en överenskommen och betingad
köpesumma stor Åtta Hundrade Trettio Tre (833) Rd 16 Sk Riksmynt, vilka penningar
vi den sista med den första riktigt och till fullo nöje bekommit hava, som härmed
vederbörligen kvitterade varda. Fördenskull avhänder vi oss, våra barn samt arvingar
ovannämnda 15/128-delar efter helt räknat uti besagda hemman och den tillägnar
ovannämnde vår käre son Sven Johannesson med hus och jord, åker och äng, skog och
mark, torp och torpställe, kvarn och kvarnställe, i våto och torro, närby och fjärran, intet
undantagande av vad namn det hava må, som av ålder därtill lyder eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, att äga, nyttja, bruka och behålla, för sig och sina barn och
arvingar, nu och evärdligen. Begärandes för övrigt det täcktes välborne herr
häradshövdingen och den vällovliga Tingsrätten utan vårt vidare hörande vid påfordran
uppbud och fasta meddela. Till yttermera visso hava vi detta med våra namns
undersättande, uti närstående vittnens närvaro stadfäst och bekräfta låtit. Som skedde i
Göstorp den 1 februari 1811
Johannes Nilsson J N S, Margareta M S D Svensdotter, säljare

Sven S J S Johannesson, köpare
Till vittne: Anders Israelsson i Kansjö, Anders Jonsson i Göstorp”
I anledning härav samt i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken blev krono skatte
hemmanet Göstorp 15/128-delar mtl emot köpeskillingen 833 Rd 16 Sk Riksmynt, för
Sven Johannesson uppbudet nu
1sta ggn
DSC 0801
§ 52

DSC 0802
§ 21

15/128 mtl kr sk Göstorp Norrgård
27 maj 1811
Emot köpeskillingen 833 Rd 16 Sk Riksgäld blev för köparen Sven Johannesson kr sk
hemmanet Göstorp Norregården 15/128-delar mtl uppbjudet nu
2dra ggn
15/128 mtl kr sk Göstorp Norrgård
5 november 1811
Emot köpeskillingen 833 Rd 16 Sk Riksgäld blev för Sven Johannesson krono skatte
hemmanet Gjöstorp Norregården 15/128 mantal uppbjudet
3dje ggn

DSC 0806-0807
§ 77
15/120 mtl kr sk Göstorp Norrgård
5 november 1812
Med anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande köpebrev:
”Jag undertecknad upplåter och försäljer min innehavande fastighet som är Femton Ett
hundrade Tjugo Åttondelar efter helt räknat uti Göstorp Norregården skatte kronojord,
och för detta min kära faders fastighet, belägen uti Jönköpings län, Tveta härad,
Malmbäcks socken till min käre svåger Israel Olofsson och köra hustrun Maria
Johansdotter i Göstorp för en oss emellan överenskommen köpesumma stor åtta
hundrade Trettio Tre Riksdaler Riksgäldsmynt, vilken köpeskilling jag den sista
penningen med den första riktigt och till fullo nöje bekommit ch härmed vederbörligen
kvitterar. Varemot jag avhänder mig ovannämnda fastighet och tillägnar densamma
köparna att nu genast tillträda i det stånd den nu befinnes med hus och jord, åker och
äng, skog och mark, kvarn och fiske med deras läge, intet undantagande av vad därtill
nu lyder eller hädanåt lagligen lyda kan. Men mina kära föräldrar skola till uppehälle i
sin övriga livstid efter en skrift av den 5 februari detta år efter andelen åtnjuta. För
övrigt till sin och sina arvingars framtida säkerhet så medgives att hos vällovliga Tveta
härads tingsrätt om laglig fastställelse häröver söka. Det jag med mitt namns
undersättande i närstående vittnes medvaro bestyrker. Av Göstorp den 12 oktober 1812
Sven Johannesson , ogift, säljare
Till vittne: Johan Magnus Johansson i Slätteryd, Jöns Johansson i Floderyd”
Krono skatte hemmanet Göstorp Norregård 15/120-dels mantal blev i anledning härav
samt jämlikt I och IV Kap Jordabalken emot köpesumman 833 Rd 16 Sk Riksgäld för
Israel Johansson och dess hustru Maria Johansdotter därstädes uppbjudet
1sta ggn
DSC 0812
§ 37

DSC 0816
§ 20

15/120 mtl kr sk Göstorp Norrgård
23 februari 1813
Kr sk hemmanet Göstorp Norrgård 15/120 mtl blev för Israel Johansson och dess hustru
Maria Johansdotter därstädes emot köpesumman 833 Rd 16 Sk Rgd
2 ggn

15/120 mtl kr sk Göstorp Norrgård
24 maj 1813
Krono skatte hemmanet Göstorp Norregård 15/120 mtl blev för Israel Olofsson och
dess hustru Maria Johansdotter därstädes emot köpesumman 833 Rd 16 Sk Rgd
uppbjudet 3 ggn

DSC 0819
§ 59

DSC 0834
§ 33

DSC 0835
§ 13

1/8 förm till 1/16 mtl kr sk augm Göstorp Södergård
1 december 1814
Under anhållan om lagfart inlämnades ett köpebrev, lydande som följer:
”För allom dem som detta vårt öppna brev förekommer, gör jag Petter Larsson veterligt
tillika med min kära hustrus ja och samtycke därtill, haver upplåtit och genom öppen
och frivillig auktion försålt vår ägande fastighet 1/8-del förmedlat till 1/16 mtl av krono
skatte augmentshemmanet Göstorp Södregård, beläget uti Jönköpings län, Tveta härad
och Malmbäcks socken till dannemannen Anders Jönsson och dess hustru Lena
Johansdotter i Göstorp Norregård för en av köparen erbjuden köpesumma stor Sex
hundrade Tjugoåtta Rd 16 Sk Banco, vilka 628 Rd 16 Sk Banco har köparen utgivit
skuldebrev, och varder i grund därav köpesumman till fullo kvitterad. Avhänder
fördenskull jag mig ovannämnda 1/8-del förmedlat till 1/16-del av krono skatte
hemmanet Göstorp och detsamma tillägnar köparen Anders Jonsson och dess hustru,
barn och arvingar med hus, jord och tomt, åker och äng, skog och mark, kvarn och
kvarnställe, intet undantagande vad som därtill lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas
kan, vilket får av köparen tillträdas den 14 nästkommande mars med förrättat rågutsäde
och därmed förfara som annor dess lagliga, välfångna förvärvade egendom. Endast
förbehålles de undantagsvillkor som Gustaf Johansson i Göstorp i sin livstid genom
särskilt kontrakt sig av denna dag förbehållit. Och till yttermera visso varder detta
köpebrev med våra namns underskrift och i tillkallade vittnens närvaro stadfästat. Som
skedde i Göstorp den 6 oktober 1814.
Petter Larsson i Zviarp, Elin Gustafsdotter i Zviarp, säljare
Anders Jönsson, Lena Johansdotter i Göstorp, köpare
Till vittne: Johan Benjaminsson i Hult, Jöns Jönsson i Göstorp, Petter Jonasson i
Göstorp”
Och blev i anledning härav samt med stöd av I och IV Kap Jordabalken krono skatte
augmentshemmanet Göstorp Södregård 1/16 mtl emot köpeskillingen 628 Rd 16 Sk
Banco för Anders Jönsson och Lena Johansdotter därstädes uppbjudet
1sta ggn

5/7 av 1/8 mtl kr sk Göstorp
4 november 1817
Kr sk hemmanet Giöstorp 5/7 av 1/8 mtl för Sven Johansson och Maria Bengtsdotter
2dra ggn

5/7 av 1/8 mtl kr sk Göstorp
17 februari 1818
Blev uppbjudet kr sk hemmanet Göstorp, 5/7 av 1/8 mtl för Sven Johansson och Maria
Bengtsdotter
3dje ggn

DSC 0842-0843
§ 73
5/48 mtl kr sk augm Göstorp Norregård
20 december 1820
Avlämnas till lagfart ett köpebrev, lydande såsom följer:
”Jag undertecknad gör veterligt det jag försålt min ägande fastighet 5/48 efter helt, uti
kr sk aug hemmanet Göstorp Norregård , beläget i Forserums socken till den
högstbjudande Sven Svensson den yngre och dess hustru Maja Jonasdotter i Göstorp
emot 790 Rd 32 Sk 4 Rst som kvitterade varder. Fördenskull avhänder jag 5/48 mtl i
Göstorp och tillägnar köparna att hädanefter bruka och behålla samt tillträda med de
villkor avslutade köpekontraktet av den 3 dennes. Förehaves i Göstorp den 10
november 1820.
Sven Svensson den äldre i Göstorp, säljare

Till vittne: Carl Danielsson i Stenseryd, Benjamin Danielsson i Fintorp, Anders
Andersson i Göstorp”
Och blev i anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken krono sk aug
hemmanet Göstorp Norregård 5/48 mtl emot köpeskillingen 790 Rd 32 Sk 4 Rst Banco
uppbjudet för köparna Sven Svensson den yngre och dess hustru Maja Jonasdotter i
Göstorp
1sta ggn
DSC 0844
§ 55

5/48 mtl kr sk augm Göstorp Norrgård
20 februari 1821
Kr sk augm hemmanet Göstorp Norregård 5/48 mtl för Sven Svensson och Maja
Johansdotter i Göstorp
2dra ggn

DSC 0851-0852
Nr 1
1/24 mtl kr sk augm Göstorp Mellangård
15 januari 1822
Under anhållan om lagfart inlämnades till Tingsrätten följande köpebrev:
För allom som detta vårt öppna salubrev förekommer gör jag härmed veterligt att jag
Petter Jonsson upplåter och försäljer min ägande 1/24-del efter helt räknat uti krono
augmentshemmanet Gjöstorp Mellangården, beläget i Forserums skate och Malmbäcks
socken, Tveta härad och Jönköpings län till min käre son Jöns Pettersson och dess kära
hustru Christina Jonasdotter i Tapplarp, emot en överenskommen köpesumma stor 200
Rd, Två hundrade Riksdaler Banco, som jag nu å denna dag genom skuldebrev
bekommit och kvitterat varder. Ovannämnda fastighetsandel avhänder jag Petter
Jönsson mig och mina arvingar all arvsrätt och tillägnar densamma till min käre son
Jöns Pettersson, dess hustru och barn, okvalt, till evärdlig ägo att nyttja och behålla med
hus och gård, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, kvarn och kvarnställe,
fiske och fiskevatten och allt som av ålder lytt och legat och hädanefter lagligen
tillvinnas kan. Och tillåtes Jöns Pettersson att å vällovliga Häradsrätten laga fasta
uttaga. Till yttermera visso varder detta vårt öppna salubrev med sunt förnuft och moget
betänkande och av fri vilja uti understående vittnens närvaro med våra namn och
bomärken bekräfta låtit. Som skedde i Tapplarp den 29de maj 1821
Petter Jonasson Boman, säljare
Johan Svensson Hal(l) på Hallhults ägor”
Efter vars uppläsande 1/24-del efter helt räknat i Gjöstorp Mellangård emot
köpesumman 200 Rd Banco uppbjöds för Jöns Pettersson och hans hustru Christina
Jonasdotter nu första gången, men innan tredje uppbudet kan meddelas åligger det
köparen att till Häradsrätten ingiva säljarens åtkomsthandlingar.
1sta ggn
DSC 0855
Nr 1

DSC 0857
§ 79

1/24 mtl kr sk augm Göstorp Mellangård
22 maj 1822
Uppbjöds krono skatte augmentshemmanet Gjöstorp Mellangård 1/24-dels mtl för Jöns
Pettersson och dess hustru Christina Jonasdotter i Tapplarp emot köpesumman 200 Rd
Banco, nu
1sta ggn

1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
10 december 1822
Jöns Pettersson och hans hustru Christina Jonasdotter i Tapplarp å ett Tjugofjärdedels
mantal Göstorp Mellangård, som de den 29de maj 1821 sig tillhandlat av den
förstnämndes fader Peter Jonasson Boman i Tapplarp, för Två hundrade Rd Banco
3dje ggn

DSC 0861
§ 56

DSC 0879
§ 55

DSC 0883
§ 49

1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
8 februari 1823
Enligt Tingsrättens beslut (§ 79 eller 80) sistlidet ting, ålades sökanden att inge bevis
om förre ägarens fång
Jöns Pettersson och hans hustru Christina Jonasdotter i Tapplarp å 1/24dels mtl
Göstorp Mellangård, som de den 29 maj 1821 sig tillhandlat av den förres fader Peter
Jonasson Boman

1/8 mtl frälse sk Göstorps Södergård
3 juni 1825
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten detta salubrev:
”För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekommer, gör jag undertecknad
härmed veterligt, det jag av fri vilja och moget betänkande samt med min hustrus goda
ja och samtycke, upplåtit och försålt vår ägande fastighetsandel ½ mantal skatte frälse
hemmanet Gjöstorp Söregård förmedlat till 1/8-del, beläget i Jönköpings län, Tveta
härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, till dannemannen välförståndige
Sven Johannesson och hans hustru Stina Abrahamsdotter i Fagerkullen för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusende Åttatiotre Riksdaler 16 Sk
Riksgäld, vilka 1000:83 Rd 16 Sk jag den sista penningen med den första genom
särskild förskrivning till fullo bekommit och härmed kvitterar. Fördenskull avhänder vi
oss ovannämnda fastighet och tillägnar det ovannämnda köpare, deras barn och
arvingar, att tillträda den 14 mars 1826, såsom sin välfångna egendom att bruka och
behålla med hus och jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, kvarn och
kvarnställe, intet undantagandes i våto och torro, närby och fjärran, som nu är eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan. Och lämnas köparen frihet att hos vederbörlig
domstol söka sig fasta och laga krafts vinnande på köparens egen bekostnad. Som vi
med våra namns underskrift i tillkallade vittnes närvaro försäkra. Som skedde i
Gjöstorp den 29 mars 1825
Jöns I I S Jönsson, Stina S I D Johansdotter, säljare
Som vittne på en gång: Johannes Lax i Sjöstorp, Anders Jönsson i Floeryd”
Varjämte säljaren Jöns Jönssons äganderätt till bortlåtna fastigheten styrktes med
lagföljd köpeavhanding den11 september 1795.
Och blev i anledning härav Ett halft, till Åttondedels mantal förmedlade, frälse skatte
Gjöstorp Södregården nu, för Sven Johansson och hans hustru Stina Abrahamsdotter i
Fagerkullen, emot köpesumman Ett tusende Åttatiotre Rd 16 Sk Riksgäld, uppbjudet
1sta ggn; under föreläggande för köparna att jämlikt 4 Kap 5 § Jordabalken och Kungl
förordningen den 13 juni 1800, bevisligen hembjuda jorden åt Ränteägaren inom tre
månader härefter.

1/8 mtl frälse sk Göstorp Södergård
2 februari 1826
1/8-dels mtl fr sk Göstorp Södergården uppbjöds för Sven Johansson och hans hustru
Stina Abrahamsdotter i Fagerkullen, emot köpesumman 1083 Rd 16 Sk Riksgäld, nu
3dje ggn
DSC 0897-0898
§ 75
5/48 mtl kr sk Göstorp Norregård
24 oktober 1828
Till lagfarts vinnande inlämnades ett så lydande bytesbrev:
”Undertecknade avstår min innehavande och ägande fastighet 5/48-dels mtl Gjöstorp
Norregård, upptaget till ett värde enligt Taxeringskommissionens utdrag för dessa 5/48delar /312/ Rd 24 Sk Banco, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks

socken, skate till Forserum, med min kära hustrus frivilliga samtycke, samt /888/ Rd 42
Sk 8 Rst Banco i mellangift på Anders Anderssons och dess kära hustrus Lena
Pettersdotters 1/8-dels mantal efter helt räknat i Floryd i samma län, härad och socken,
att nu den 25 mars tillträda i det stånd det nu befinns. Och således blir hela summan
både mellangift och värderingssumman för dessa 5/48-delar Gjöstorp Norregård /1 201/
Rd 18 Sk Banco. Fördenskull avhänder vi oss denna jord och tillägnar den Anders
Andersson i Floryd, deras barn och arvingar med hus, jord, åker och äng, skog och
mark, intet undantagandes i våto eller torro av allt som därtill nu lyder eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, att som sin välfångna egendom nyttja, bruka och behålla, nu och
framgent i det stånd det nu befinnes, som vid vårt byte är skriftligen kontrakterat.
För övrigt medgives att de till sin ytterligare säkerhet hos vällovliga Häradsrätten må
anmäla sig till fastställelse häröver. Som med våra namns underskrift i tillkallade
vittnens närvaro försäkras. Som skedde i Gjöstorp den 7 februari 1825
Anders Jönsson A I S, Lena Johansdotter L I D
Som vittne på en gång: Johannes Lax, Magnus Andersson den äldre i Sjöstorp
Varjämte även företeddes ett fastebrev utgivet den 6 november 1810 därigenom säljarna
erhållit stadfästelse å äganderätten till 5/9 av 5/48-delar uti berörda hemman Göstorp. I
anledning varav Häradsrätten fann skäligt för Anders Andersson och dess hustru Lena
Pettersdotter i Floryd mot summan 312 Rd 24 Sk Banco uppbjuda 5/48 mtl kr sk
Göstorp Norregård
1sta ggn
DSC 0898-0899
§ 76
1/8 mtl sk fr Göstorp Södergård
24 oktober 1828
Med anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande bytesbrev:
”Emellan undertecknade är denna avhandling gjord, att jag Jöns Jönsson bortbyter mitt
ägande hemman ½ förmedlat till 1/8 skatte frälse Göstorp Södergård värderat till /644/
Rd 21 Sk 4 Rst Banco, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken,
till dannemannen Anders Andersson och dess hustru Lena Pettersdotter i Göstorp
Norregård emot deras ägande andel uti Rusthållet Berg Nr 1 vid Smålands
Dragonregemente infanteri Batalion och Jönköpings Compagnie, beläget i förenämnda
län, Västra Härad och Malmbäcks socken och i värde /777/Rd 37 Sk 4 Rst Banco, vars
skillnad i priset på dessa egendomar de med 133 Rd 16 Sk undfått och uti oss med detta
bytesbrev kvitterat. I följe härav jag avhänder mig och mina arvingar förstnämnda
hemmansdel ½ förmedlat till 1/8-del efter helt räknat sk frälse Göstorp och tillägnar
Anders Andersson, dess hustru, barn och arvingar detsamma med allt vad därtill lyder
eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att tillträda fardagen den 14 mars 1825 i det
stånd det då är och befinns, samt hädanefter okvalt äga och behålla, förbindandes jag
mig hemul efter lag. Som försäkras av Göstorp den 14 mars 1824.
Jöns Jönsson i Göstorp
Att förestående byte är å ömse sidor med sunt för nuft och av fri vilja ingått och
underskrivet intygar Ut Supra Abraham Johansson i Applakulla, Sven Johannesson i
Göstorp.”
Och som äganderätten till berörda hemman Göstorp styrktes av 2ne utgivna fastebrev
den 5 maj 1810 och den 18 februari 1816, så blev 1/8 mtl förmedlat från ½ fr sk
Göstorp Sörgård för Anders Andersson och dess hustru Lena Pettersdotter i Göstorp
Norrgård emot deras andel i Rusthållet Berg No 1 samt mellangiften /133/ Rd 16 Sk
Banco, uppbjudet 1sta ggn
DSC 0902

§ 50

1/8 mtl fr sk Göstorp Södergård
8 mars 1830
S d uppbjöds 1/8 mtl fr sk Göstorp Södergård för Anders Andersson och hans hustru
Lena Pettersdotter emot andel i rusthållet No 1 Berg och mellangiften 133 Rd Banco
2dra ggn

DSC 0903
§ 56

DSC 0908
§ 17

DSC 0910
§ 70

5/48 mtl kr sk Göstorp
8 mars 1830
S d Anders Andersson och hans hustru Lena Pettersdotter i Floryd, som förlidet års
höstting § 75 i protokollet erhållit första uppbudet å 5/48-dels mtl kr sk Göstorp,
förelades då att med behöriga handlingar styrka sina fångesmäns åtkomst till hela
försålda fastigheten. Till fullgörande varav de nu låta inlämna ett köpebrev av den 10
juni 1809 på 5/9 av 5/48-delar i berörda hemman, men som detta köpebrev icke styrker
åtkomsten till mera än som genom förut förrättat bytesbrev redan är styrkt, så kan det
nu sökta 2dra uppbudet icke beviljas, utan länder Häradsrättens nämnda föreskrift till
efterrättelse.

1/8 mtl fr sk Göstorp Södergård
24 maj 1830
S d uppbjöds 1/8 mtl frälse skatte Göstorp Södergård för Anders Andersson och Lena
Pettersdotter emot andel i Rusthållet No 1 Berg och mellangiften 133 Rd 16 Sk Banco
3dje ggn
5/48 mtl kr sk Göstorp
17 juni 1830
Med anledning av Häradsrättens föreläggande under § 75 i detta protokoll för den 29de
oktober 1829 inlämnades nu följande bevis Lit. O.
Med anledning varav Häradsrätten fann skäligt att för Anders Andersson och Lena
Pettersdotter i Floryd emot köpesumman 312 Rd 24 Sk bevilja uppbud å 5/48-delar
krono skatte Göstorp uppbjudet 2dra ggn

DSC 0912-0913
§ 56
1/8 mtl fr sk Göstorp Södergård
15 november 1830
Till Häradsrätten inlämnades ett så lydande köpebrev med anhållan om lagfart:
”Auktionsprotokoll hållet i Göstorp den 28 juni 1830: Enligt vällovliga Tveta härads
Tingsrätts bifall av den 29 sistlidna maj är tills idag genom allmän kungörelse i
nästgränsande sockenkyrkor utlyst, att till den högstbjudande försälja 1/8 mtl efter
förmedlat i Göstorp Sörgård skatte frälse, beläget i Tveta Härad och Forserums socken,
tillhör avlidne Anders Anderssons och dess hustru Lena Pettersdotter laga
bröstarvingar, som arvskifte av den 21 sistlidna maj månad innehåller
Ovannämnda hemmansdel 1/8 mtl Göstorp Sörgård får av inroparen tillträdas den 14
nästkommande mars 1831 i det stånd det nu och då befinnes. Dock skall nuvarande
arrendator vid hemmansdelen utgöra de skyldigheter och förbättringar hans kontrakt
innehåller av den 6 augusti 1828 utom fällehögget. Ock honom, inroparen, hustru, barn
och arvingar till evärdlig ägo tillägnas med allt vad som därtill lagligen lyder och
hädanefter tillvinnas kan, intet undantagande av vad namn det vara må.
Av den blivande köpeskillingen betalar inroparen inom en månad härefter 50 Rd Banco
och återstoden av den blivande köpesumman betalas vid tillträdet den 14 mars 1831.
Och skall inroparen med egna medel betala Carthe Sigillate avgiften, samt uppbud och
lagfart. Och som flera spekulanter inträffade, utropades hemmansdelen 3ne särskilda
gånger, då för högsta och sista anbudet stannade Sven Granbom i Göstorps Norrgård
för 866 Rd 32 Sk Banco då klubban för tredje gången fälldes, varmed förmyndaren och

övriga arvingar förklarade sig nöjda. Sålunda avlupit. Ut supra. Och är köpesumman
genom särskild förskrivning betald och kvitteras härmed.
Anders Andersson, Jonas Andersson, Maria Andersdotter, Anders Johannesson, Annika
Andersdotter, arvingar och ägare
Abraham Jonasson, förmyndare, säljare
S M Granbom, Christina Andersdotter, köpare
Såsom auktionsmän och vittne: Anders Niklasson, Johannes Lax i Sjöstorp, förordnad
och anmodad auktionsman”
Och som laga åtkomsten till de omyndigas försålda hemmansdel är styrkt med upprättat
arvskifte den 21 maj innevarande år, samt dessutom Häradsrättens tillstånd till
försäljningen av den 29 sistlidna maj. Alltså blev 1/8 mtl skatte frälse Göstorp i
Forserums socken för Sven Granbom därstädes, emot köpesumman 866 Rd 32 Sk
Banco uppbjudet 1sta ggn
DSC 0914
§ 58

IMG 2317
§ 52

5/48 mtl kr sk Göstorp Norrgård
15 november 1830
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
”Auktionsprotokoll hållet uti Göstorp den 28 juni 1830. Enligt vällovliga Tveta
häradsrätts bifall av den 29 sistlidna maj, är till idag genom allmän kungörelse i
nästgränsande sockenkyrkor utlyst, att till den högstbjudande försälja 5/48-dels mantal
efter helt räknat förmedlat, uti krono sk hemmanet Göstorp Norrgård, beläget i Tveta
härad och förenämnda socken, tillhör avlidne Anders Andersson och dess hustru Lena
Pettersdotters laga bördsarvingar, som arvskifte av den 21 sistlidna maj innehåller.
Hemmansdelarna 5/48-dels mtl får av inroparen tillträdas den 14 mars 1831 i det stånd
det nu och då befinnes. Dock skall nuvarande arrendator vid hemmansdelen utgöra de
skyldigheter och förbättringar hans kontrakt av den 6 augusti 1828, utom fällehygget,
innehåller. Och honom, inroparen, hustru, barn och arvingar till evärdlig ägo tillägnar
med allt vad som därtill lagligen lyder och och hädanefter tillvinnas kan, intet
undantagande av vad namn det vara må.
Av den blivande köpeskillingen betalar inroparen inom en månad härefter 50 Rd Banco.
Återstoden betalas vid tillträdet den 14 mars 1831. Och skall inroparen med egna medel
betala Charte Sigillate samt uppbud och lagfart. Och som flera spekulanter inträffade
utroptes hemmansdelen 3ne särskilda gånger, då för högsta och sista anbudet stannade
för avskedade soldat Nils Hall och dess hustru Stina Isaksdotter i Hallhults soldattorp
för 866 Rd 32 Sk Banco mynt då klubban för 3dje gången fälldes. Och i kraft därav
tillägnades köparna förutnämnda fastighet till evärdlig ägo helst som köparna genom
särskild förskrivning till fullo betalt köpesumman 866 Rd 32 Sk Banco och härmed
behörigen kvitteras, varmed alla å ömse sidor förklarade sig nöjda. Ut supra
Anders Andersson, Jonas Andersson, Maria Andersdotter, S M Granbom, Christina
Andersdotter, Anders Johansson, Annika Andersdotter, arvingar
Abraham Jonasson, förmyndare
Såsom auktionsman och vittne: Anders Niclasson, Johannes Lax”
Och som säljarnas laga åtkomst styrkts med arvskifte den 21 maj, samt tillika med
denna Häradsrätts beslut den 29 maj detta år om försäljningen av de omyndigas lotter,
blev 5/48 mtl kr sk hemmanet Göstorp Norrgård för avskedade soldat Nils Hall och
dess hustru Stina Isaksdotter emot 866 Rd 32 Sk Banco uppbjudet 1sta ggn

1/8 mtl sk fr Göstorp
26 februari 1831
1/8 mtl skfr Gjöstorp för Swen Granbom emot köpesumman 866 Rd 32 Sk
2dra ggn

IMG 2317
§ 54

IMG 2323
§ 63

IMG 2324
§ 66

IMG 2325
§ 32

IMG 2325
§ 35

IMG 1996
§3

5/48 mtl kr sk Göstorp Norregård
26 februari 1831
5/48 mtl kr sk Gjöstorp Norregård för Nils Hall och Stina Isacsdotter emot 866 Rd 32
Sk Banco
2dra ggn

5/48 mtl kr sk Göstorp Norrgård
5 december 1831
Samma dag blev 5/48 mtl krono skatte augment Gjöstorp Norrgård emot köpesumman
916 Rd 32 Sk Banco, för Johannes Swensson och dess hustru Maria Lisa Johansdotter
uppbudet nu
2dra ggn

5/48 mtl kr sk augm Göstorp Norrgård
5 december 1831
Samma dag blev 5/48 mantal krono skatte Augment Gjöstorp Norrgård emot
köpesumman 916 Riksdaler 32 Sk Banco för Swen Swensson och dess hustru Christina
Charlotta Andersdotter uppbudet 2dra ggn sedan till Häradsrätten följande intyg
inlämnats Litt D (se ovan). Och det dessutom av Rätten var känt att säljaren sedan en
längre tid ägt det försålda hemmanet 5/48 mtl Gjöstorp Norrgård, varav han enligt
angivna köpe- och fastebrev av Jöns systrar och svågrar köpt 1/3-del.
2dra ggn

5/48 mtl kr sk augm Göstorp
7 februari 1832
Samma dag blev 5/58 mtl krono skatte augment Göstorp Norrgård emot köpesumman
916 Rd 32 Sk Banco för Johannes Svensson och Maria Lisa Johandotter uppbjudet
3dje ggn
5/48 mtl kr sk augm Göstorp Norrgård
7 februari 1832
Samma dag blev 5/48 mtl kr sk augm Göstorp Norrgård emot köpesumman 916 Rd 32
Sk Banco för Sven Svensson och Christina Charlotta Andersdotter
3dje ggn
28 maj 1838
1/24 Göstorp Sg
Under anhållan om lagfart inlämnades till HäradsRätten förljande saluhandling: Litt
Åka.
Och som säljarnas äganderätt styrktes med denna häradsRätts fastebrev av den 5
December 1831, dymedelst att de blivit ägare av 1/8 mtl Kr Sk Gjöstorp Söderg, så
beviljas nu Swen Andersson och hans hustru Maria Stina Eriksdotter uppbud å 1/24dels mtl Göstorp Sörgård, mot köpesumman 416 Rd, 32 Sk Banco och övriga villkor
1sta ggn

IMG 1997-1998
Litt Åka
Litt Åka
1/8 mtl kr frälse Göstorp Södergård
För allom dem som detta vårt öpna kiöpe- och sallu brev förekomer giör jag Swen
Magnus Granbom i Giöstorp Malmbäks soken tweta härad, i samråd mäd min kiära
hustrus goda Ja och samtyke, giöres här Igenom wetterligt, updraget och försålt 1/24dels mantal uti wårt ägande åtondels hemmansdel krono frällse giöstorp Söregård. Till
Swen anders son derstädes och hans hustru. För En os Emellan öfwerens komen
akederad kiöpesumma stor Sex hundra tiugo fäm 625 Rixdaler Rexgiäls Mynt. Eller de
Imod Swarande Banko. Giällande gångbar mynt. 416 Rd 32 Sk. Som här mäd
behörigen å denna dag Igienom Nöjaktig förskrivning qweterade warder. Afhända wi os
som Sälgare til nämde kiöpare 1/24-dels Mantl. Mäd hus ock Jord åcker ock äng skog

ock mark. Som här å Nedan komer att Beskriwas Neml. Hvilket är i underteknades
tilkallade godmäns närvaro dellat ock afslutat. Mäd fri welia kiöparene ock Sälgarne
Emellan att tilträda nu gennast i Befinnande stånd. (Avskrift bokstav för bokstav)
1mo (Primo): Köparen erhåller den nu på gamla tomten varande stugubyggnaden
under ett tak med fönster och dörrar, samt spannmålsboden sådant det står och befinnes.
Säljaren skall biträda vid avflyttningen inom 3 års förlopp, då det tillsäges bortköra
boden, hälften på köparens tomt och ägor uppföra den i lika skick som den nu står.
Stugubyggnaden skall säljaren bortföra på lika sätt som förut sagt är, ock uppstå 2ne
knutar på egen kost, för finansieringen frikännes säljaren.
2dito: Säljaren och köparen har träffat denna överenskommelse, som nu i närvarande
gode mäns närvaro skett är och delat. I åkern bekommer köparen det östra gärdet som
tillhör 1/8-delen. Dito i det så kallade Långallijsgärdet i östra änden från östra hörnet i
linjen vid en jordfast sten som avbryter och godemän kiälnat, åt gärdesgården vid
fåramarken, även åkerlyckan som kallas kofällelyckan, samt gabrielslyckan som är
belägen i den södra delen av förra marken.
3dito: Den gamla hustomten har säljaren lämnat köparen till begagnande 1/3-del därav
i 10 års tid från denna dag i norra kanten samt beredda de sista åren med vanlig gödsel.
4dito: I ängstycken bekommer här köparen till sin 1/24-del så kallade ängen kosfällan.
Ensamt avgärd. Samt den så kallade Romängen äger köparen norra kanten på skiften
sin 1/3-del i raklinje från ån till Rösums ägor.
5te: I betesmark bekommer köparen hästarfällorna, bete samt skog och mark. Ensamt.
Dito i fårahagen äger köparen sin 1/3-del i allo. Samt i östra hagen bekommer köparen
sin andel i nu växande skog och fällemark, men betet förbehåller säljaren sig. Dito i
Söre hage skall säljaren lämna köparen till ladugård 5 tolfter timmer på anvisade
ställen.
6te: Köparen åtager sig att i frebart stånd årligen så att intet grannar klandrar någon
åkomma på fredshållet å köparens inköpta ägor.
7de: Sålunda handlat och avslutat och i grund på föregående köpeavhandling och i
varje paragraf utom i 3dje punktens innehåll äger nu köparen att bygga och bebo på sina
ägor och ansvarar för sin 1/24 dels hemmanlott i utskylder, samt lämnas köparen frihet
att vid vederbörlig domstol söka förvärva sig fasta och lagfart härpå på egen bekostnad.
Säljaren lämnar laga åtkomsthandlingar.
Härvid beslutades säljaren och köparen i undertecknades gode mäns närvaro att detta
köp och delning skall vara fast och oryggligt vid vite av 100 Rd Banco och den
klagande ersätter vitet. Giälde alla kostnader som hädanefter påkommer.
Sålunda skett och delat köparna och säljarna emellan med fri vilja och moget
betänkande. Som skedde i Giöstorp den 11te augusti 1837.
S M Granborg, Stina Andersdotter, säljare
Swen Andersson och hans hustru Maja Stina Eriksdotter, köpare
Härvid närvarande vittnen och gode män: A Malmberg i Berg, Swen Johannesson i
Giöstorps Mellangård.
§ 34

1/24 mtl Göstorp Sörg
11 oktober 1838
Uppbjöds för Swen Andersson och hans hustru Maria Stina Eriksdotter, mot
köpesumma 416 Rd 32 Sk Banco och övriga villkor, nu
2dra ggn

IMG 2004-2005
§ 39
1/24 mtl Göstorp
29 April 1839
1/24 mtl Göstorp Södergård som S M Granbom och h h Stina Andersdotter under den
11 Augusti försålt till Swen Andersson och hans hustru Maria Stina Eriksdotter mot
köpesumman 416 Rd 32 Sk Banco och övriga villkor skulle nu uppbjudits för dessa

sistnämnda 3dje gången ifall Häradsrrättens föreläggande som under 8 § i
häradsrättsprotokollet vid sistlidna sommarting blivit lämnat, att med vederbörande
häradsskrivares bevis ådagalägga hemmanets natur m m fullgjorts; men emedan slikt
icke skett genom 2ne andra för sagda ändamål detta Ting företedde handlingar, så
varder berörda föreläggande härmed förnyat att å första rättegångsdagen av nästa ting
efterkommas.
IMG 2006
§ 60

1/24 sk frälse Göstorp
19 Juli 1839
Med anledning av vad som under § 39 i detta protokoll vid sista ting förekommer,
inlämnades å första rättegångsdagen af detta tings protokoll utdraget, som blivit
vederbörande i detta avseende meddelat angående att Swen Andersson och hans hustru
Maria Stina Eriksdotter i Göstorp skall för vinnande av tredje uppbudet å 1/24 mtl
Göstorp Södergård upvist styrka av vad natur hemmanet rätteligen är och sedan att
detsamma blivit i behörig ordning hembjudet den som frälseräntan därav äger varav
fanns tecknat följande: ”Förenämnda försålda hemmansdel är av skatte frälse natur, och
då undertecknad uppbär årliga skatten eller frälseräntan av nämnda hemman har S M
Granbom begärt intyg att hemmansdelen är hembjuden till undertecknad som ej har
något att anmärka mot handeln. Ingaryd den 3 juni 1839, P Avex. Varande v
kronofogde von Siwers vid Tingsrätten tillstädes och erkände berörde sin egenhändiga
påskrift.
I anledning varav beviljas ovannämnda personer Swen Andersson och h h Stina
Andersdotter uppbud å 1/24 mtl frälse skatte Göstorp Södergård, mot köpesumman 416
Rd 32 Sk Banco och övriga villkor, nu
3dje ggn

IMG 2007-2008
§ 64
1/24 mtl sk frälse Göstorp Södergård
28 Mars 1840
Med anhållan om lagfart ingavs ett salubrev av denna lydelse:
Jag Swen Andersson med min kära hustrus Maria Eriksdotters bifall har idag upplåtit
och försålt vårt ägande och inköpta ett tjugofjärdedels mantal i skattefrälsehemmanet
Gjöstorp Söregård, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, skate
till Forserum, till krögaren Anders Arfvidsson och hans hustru Märta Pettersdotter vid
Stenseryds såg för en ackorderad köpesumma stor Tre hundrade sextiosex Riksdaler 32
Sk Banco, vilken köpesumma 366 Rd 32 Sk äro genom särskilt förskrivning till fullo
bekomna och härmed qvitterade varda; fördenskull och i kraft härav avhänder vi oss
ovannämnda 1/24 -dels mantal Gjöstorp Söragård och det tillägnar köparna Anders
Arfvidsson och hustrun Märta Pettersdotter. Dess barn och arvingar med hus, jord och
alla tillhörigheter som nu är och hädanefter lagligen tillvinnas kan i våto och torro att
tillträda den 14 mars 1840 i det stånd det nu och då befinnes samt efter idag särskilt
upprättat köpekontrakt och lämnar köparna frihet att härå vid vederbörlig domstol söka
sig fasta på sin egen bekostnad som härmed i tillkallade vittnens närvaro försäkras, som
skedde i Gjöstorp den 27 September 1839.
Sven Andersson, säljare
Till vittne på en gång: Johannes Lax, Lars Nilsson i Sjöstorp”
I anledning varav samt enär säljaren under den 18 December sistlidna erhållit fasta å
upplåtna fastigheten, Häradsrätten fann skäligt meddela Anders Arfvidsson och hans
hustru Marta Pettersdotter uppbud å 1/24 mtl Skatte frälse Gjöstorp Söregård i
Malmbäcks socken emot köpesumman 366 Rd 32 Sk banko, nu
1sta ggn
IMG 2009-2010
§ 67
1/144 mtl kr sk Göstorp Mellangård

30 mars 1840

Under anhållan om lagfart ingavs ett köpebrev så lydande:
”För allom som detta mitt brev förekommer gör jag Johannes Bengtsson härmed
veterligt det jag av fri vilja och beråd, med min kära hustrus Catharina Johannesdotter
goda ja och samtycke därtill, haver upplåtit och i kraft härav försålt nämnda min hustrus
ägande arverätt i såväl lösa som fasta egendomen efter sin avlidna moder Annicka
Carlsdotter från Gjöstorp Mellangård, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och
Malmbäcks socken, skate till Forserum, till kronorättaren Johannes Lax och dess hustru
Maja Johannesdotter i Sjöstorp av Forserums socken för en oss emellan
överenskommen och betingad köpesumma stor Nittiofyra Riksdaler 21 Sk 4 Rst banko,
vilka 94 Rd 21 Sk 4 Rst banko har kronorättaren Lax till mig fulleligen betalt som
härigenom till fullo qvitteras. Fastigheten som är 1/144-dels mantal Gjöstorp så väl som
all min hustrus äganderätt efter sin moder Annica Carlsdotter från Gjöstorp avhänder
jag mig utan ringaste förbehåll och alltsammans härmed tillägnar kronorättaren
Johannes Lax och dess hustru Maja Johannesdotter i Sjöstorp jämte dess barn och
arvingar med hus, jord och x och alla tillhörigheter som därtill lyder och hädanefter
lagligen tillvinnas kan, vilket får tillträdas denna dag, såväl fasta som lösa egendomen
av vad namn och beskaffenhet det vara må som på min hustru enligt arvskifte belöpa
och därmed förfaras som annan dess välfångnad egendom och till yttermera visso
varder detta salubrev mitt och min hustrus namn underskrivet och i tillkallade vittnes
när och övervaro stadfästat. Som skedde i Gjöstorp den 1 februari 1840.
Johannes Bengtsson, Chatarina Johannesdotter
Bevittna: Anders Isaksson i Byhult, Johannes Magnusson i Sniparp
#ne lika lydande exemplar av denna köpeavhandling äro denna dag här uppvista och
behörigen annoterade. Jönköping å Tveta, Wista och Mo xx den 8 februari 1840.
Och som av ett den 30 februari innevarande år verkställt, nu företett arvskifte efter ena
säljaren Maja Johannesdotters avlidna moder Annicka Carlsdotter inhämtades att den
förstnämnda blivit såsom laglig arvslott tilldelad upplåtna fastigheten fann Häradsrätten
skäligt meddela uppbud för kronorättaren Johannes Lax och hans hustru Maja
Johannesdotter å 1/144 mtl krono skatta Gjöstorp mellangård emot köpesumman 94 Rd
21 Sk 4 Rst banko, nu
1sta ggn
IMG 2020
§ 38

§ 40

IMG 2022
§8

§ 10

1/24 mtl sk frälse Göstorp Södergård
15 juni 1840
Å Göstorp 1/24 mtl skatte frälse för Anders Arvidsson och hans hustru Märta
Petersdotter emot köpesumma 366 Rd 32 Sk banko, nu
2a ggn
1/144 mtl kr sk Gjöstorp
15 juni 1840
Å Gjöstorp 1/144 mtl krono skatte för Johannes Lax och hans hustru Maria
Johannesdotter emot köpesumman 94 Rd 21 Sk 4 Rst banko, nu
2a ggn

1/24 mtl kr sk Göstorp Södergård
4 november 1840
Å Göstorp Söregård 1/24 mtl sk frälse för Anders Arvidsson och hans hustrunMärta
Petersdotter emot köpesumma 366 Rd 32 Sk Banko, nu
3e ggn

1/144 mtl kr sk Göstorp
4 november 1840
Å Göstorp 1/144 kr sk som Johannes Lax och hans hustru Maria Johansdotter emot
köpesumma 94 Rd 21 Sk 4 Rst Banco, nu
3e ggn

IMG 2025-2026
15/128 mtl kr sk Göstorp
4 nov 1840
För vinnande av lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev:
Jag Israel Olofsson i Gjöstorp med min kära hustrus bifall upplåter och försäljer vår
ägande fastighet 15/128 i kr sk hemmanet Gjöstorp, Tveta härad och Malmbäcks
socken till vår kära måg Sven Andersson och dess kära hustru Maja Israelsdotter
därstädes emot köpesumman 984 Rd 40 Sk 4 Rst Banco, dock sistnämnda hustruns
arvslott oberäknad, vilken summa genom särskild likvid är till fullo bekommen och
härmed kvitterad; För den skull avgärdar vi oss ovannämnda 15/128 mtl Gjöstorp
tillägnar detsamma köparna, deras barn och arvingar med allt vad därtill lyder i jord,
vatten och åbyggnad till evärderlig ägo, att nu för dagen tillträda och skall köparna
bestrida lagfarts-kostnaderna. Till yttermera visso hava vi detta salubrev i vittnens
närvaro undertecknat som skedde i Gjöstorp den 9de April 1840.
Israel Olofsson, Maja Johannesdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Swen Johannesson i Gjöstorp
Och som säljarnas äganderätt till nu upplåtna hemman styrktes med fastebrev av den 3
nov 1813 så meddelas köparna Sven Andersson och dess hustru Maja Israelsdotter å
15/128 mtl krono skatte Gjöstorp emot köpesumman 984 Rd 40 Sk 4 Rst Banco
uppbud, nu
1sta ggn
IMG 2030-2031
§ 78
1/24 mtl kr sk augm Gjöstorp Mellangård
10 nov 1840
För vinnande av lagfart inlämnades till Häradsrätten följande köpebrev:
För alla dem som detta vårt öppna salubrev förekommer gör vi undertecknade härmed
för alla veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande upplåtit och försålt vårt
tillsammans ägande 1/24 mtl efter helt räknat kr sk Augm Gjöstorps Mellangård,
belägen i Jönköpings län, Tveta Härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, till
dannemannen, välförståndige Swen Johannesson och hans hustru Maja Bengtsdotter i
Gjöstorp, för en oss emellan överenskommet pris och ackorderad köpesumma stor 277
Rd 37 Sk 4 Rst Banco, vilken köpesumma 277 Rd 37 Sk 4 Rst Banco är till fullo
bekommen och härmed kvitterade varda, för den skull och i kraft av detta vårt öppna
salubrev avhänder vi oss ovannämnda 1/24 mtl Gjöstorp Mellangård och tillägnar det
bemälta köparen Swen Johannesson och dess hustru, barn och arvingar som till
välfången egendom nyttja, bruka och behålla, med hus, jord, åker, äng, skog och mark.
Fiske och fiskevatten, kvarn och kvarnställe, intet undantagandes, som nu är eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att tillträdas den 14 mars 1827 i det stånd det nu
befinnes, och lämnas köparen frihet att hos vederbörlig domstol härå söka sig fasta och
laga kraftvinnande på egen bekostnad; till yttermera visso varder detta köp med våra
namns underskrifter i tillkallade vittnens närvaro bekräftats. Som skedde i Gjöstorp den
9 februari 1836.
Jöns Jönsson I I S, Stina Johansdotter S I D, Petter Jönsson med hand vid pennan,
säljare
Som vittnen på en gång: Lars Andersson i Slätteryd, Swen Johannesson i Fagerkullen
Varvid fogades en köpeavhandling av den 24 maj 1809 som utvisade att en vid namn
Sven Hagman i Horshaga erhållit 3dje uppbudet senaste 23 maj 1810 å 1/180 mtl skatte
frälse Gjöstorp Mellangård. Men som därigenom säljarens rätt till vad de upplåtit icke
blivit styrkt, alltså och under meddelande av uppbud för Swen Johannesson och h h
Maria Bengtsdotter å 1/24 mt kr sk A Gjöstorp Mellangård i Malmbäcks socken, skate
till Forserum mot köpesumman 277 Rd 37 Sk 4 Rst Banco 1sta ggn varder
uppbudssökanden förelagda att å första rättegångsdagen av nästa i häradet infallande

allmänna vinterting till domstolen inlämna sådana handlingar som ådagalägga deras
fångesmäns äganderätt till uppbjudna hemmanet, såvida vidare lagfart skall meddelas.
IMG 2259
§ 28

IMG 2261
§ 60

IMG 2266
§ 36

15/128 mtl kr sk Göstorp Norrgård
15 februari 1841
15/128 mtl kr sk Göstorp Norrgård uppbjöds för Swen Andersson och h h Maja
Ericksdotter mot köpesumman 984 Rd 40 Sk 4 Rst Banco
2dra ggn

1/24 mtl kr sk aug Göstorp
15 februari 1841
1/24 mtl kr sk augment Gjöstorp Mellangård uppbjöds för Swen Johannesson och h h
Ulrica Bengtsdotter, mot köpesumman 277 Rd 37 Sk 4 Rs Banco
2dra ggn
Efter det Häradsrättens föreläggande vid sistlidna Ting under § 78 i Lagfartsprotokollet
blivit fullgjort, medelst Sven Johannesson i Topperyd och Israel Olofssons i Gjöstorp
under Nr 28 1/2 i Domboken vid detta Ting avlagda edliga vittnesberättelser.

1/24 mtl kr sk augm Göstorp Mellangård
16 juni 1841
1/24 mtl kr sk augment Göstorp Mellangård uppbjöds för Swen Johannesson och h h
Maria Bengtsdotter mot köpesumman 277 Rd 37 Sk 4 Rst Banco
3dje ggn

IMG 2270-2271
§ 65
1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
11 februari 1842
Till lagfart inlämnades följande köpebrev
”Till allom som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer gör jag Jöns Hall i
Göstorp i samråd med min kära hustrus Stina Johansdotters bifall, upplåtit och försålt
vårt ägande 1/24-dels mantal efter helt räknat krono skatte hemmanet Gjöstorp
Mellangård, beläget i Tveta Härad, Malmbäcks socken och Jönköpings län till Swen
Johannesson i Gjöstorp och hans hustru Maria Bengtsdotter därstädes, för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Fyra hundrade en /401/ Rd 16 Sk Banco,
som å denna dag är betalt och härigenom till fullo kvitterade varder; fördenskull och i
kraft härav avhänder vi oss all rätt till besagda hemmansdel, all rätt till nämnde köpare,
dess barn och arvingar i evärdlig ägo, att disponera och gagna som sin välfångna
egendom, med hus och jord, åker och äng, skog och mark, fiske, torp och kvarnställe
m.m. som till denna hemmansdel lyder och legat haver och hädanefter med lag
tillvinnas kan, att tillträdas den 14 mars 1842 med de villkor att lämna änkan Marit
Jönsdotter en stuguplan och stuga i hennes livstid och Jöns Petterssons livstid, sedan
tillfaller det köparen. Säljaren förbinder hemul efter lag med förenämndes rätt att vid
vederbörlig domstol söka köparen sig förvärva fasta och lagfart härå på egen bekostnad.
Sålunda handlat och avslutat förklarar vi oss till alla delar nöjda. Som skedde i Gjöstorp
den 31 januari 1842.
Jöns Pettersson Hall och hustru, säljare
Sven Johansson och hustru, köpare
Till vittneA Malmberg, J Andersson i Berg”
Och som med fastebrev av den 19 november 1833 styrktes att säljarna behörigen
förvärvat sig ifrågavarande hemman; alltså blev detsamma 1/24 mtl krono skatte
Gjöstorp Mellangård i Malmbäcks socken, som Jöns Pettersson Hall och hans hustru
Stina Johansdotter för 401 Rd 16 Sk Banco sålt till Swen Johansson och hans hustru
Maria Bengtsdotter uppbjudet
1sta ggn

IMG 2271-2272
§66
3/144 mtl kr sk augm Göstorp Mellangård
11 februari 1842
Till lagfart inlämnades följande köpebrev:
”Jag Johannes Lax gör härmed veterligt att jag med min kära hustru Maria
Johannesdotters bifall har upplåtit och försålt hennes, efter sin modern Annika
Carlsdotter från Göstorp i arv tillfallna, fastighetslott 1/144-dels mantal efter helt räknat
i krono skatte augmentshemmanet Gjöstorp Mellangård beläget i Jönköpings län, Tveta
härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum. Även haver vi försålt en lika stor lott
1/144 som vi inköpt i nämnda hemman, till Swen Johannesson och hans hustru Maria
Bengtsdotter i Gjöstorp, för en betingad köpesumma stor för bägge lotterna 150 Rd
Banco, som är bekomna och härmed kvitteras.
Likaledes har jag Anders Nilsson i Gjöstorp med min hustru Lena Johannesdotters
samtycke försålt hennes i arv tillfallna fastighet i ovannämnda hemman 1/144-del till
samma köpare för en köpesumma 75 Rd Banco som även kvitteras; och utgör dessa
försålda lotterna 3/144-delar, som tillägnas köparna Swen Johannesson och Maria
Bengtsdotter, deras barn och arvingar med hus, jord och allt som därtill lyder eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan i våto och torro att, jämte sina arvslotter 2/144 som
tillsammans utgör 5/144-delar i Gjöstorp Mellangård och en sammanräknad
köpesumma för de tre försålda lotterna 225 Rd Banco, att tillträda den 14 mars 1842,
och lämnar köparna frihet att härå vid vederbörlig domstol söka sig fasta på
egenbekostnad. Som härmed försäkras av Ekön och Sjöstorp den 9 juli 1841.
Johannes Lax, Maria Johannesdotter, säljare
Anders Nilsson, Lena Johannisdotter, säljare
Till vittne på en gång: Anders Molin, Anders Marche i Sjöstorp”
Följande handlingar bifogades:
1o Den 30 januari 1840 förrättat arvskifte efter hustru Annika Carlsdotter från Gjöstorp
Mellangård, som efterlämnade änklingen Swen Swensson och följande barn i första
giftet med Johannes Svensson, sonen Swen och döttrarna Maria, Catharina, Stina och
Lena. Emellan Annika Carlsdotters nämnda barn hade hennes efterlämnade arvejord,
1/24 mantal Gjöstorp Mellangård blivit skiftad så att sonen bekommit 2/144-dels
mantal och vardera av döttrarna 1/144-dels mantal.
2o Av denna Häradsrätt den 15 februari 1841 för Johannes Lax och hans hustru Maja
Johannesdotter utfärdat fastebrev för 1/144 mantal kr sk Gjöstorp Mellangård.
Resolution: Genom ovan åberopade handlingar finner Häradsrätten upplyst att säljarna
behörigen förvärvat sig ifrågavarande hemman; i anledning varav detsamma 1/48 dels
mantal krono skatte Gjöstorp Mellangård i Malmbäcks socken, som Johannes Lax och
hans hustru Maria Johannesdotter samt Anders Nilsson och hans hustru Lena
Johannesdotter för 225 Rd Banco sålt till Swen Johannesson och hans hustru Maria
Bengtsdotter, uppbjudit
1sta ggn
IMG 2276
§ 37

IMG 2276
§ 38

1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
30 maj 1842
1/24 mtl kr sk Gjöstorp Mellangård i Malmbäcks socken uppbjöds åt Sven Johansson
och hans hustru Maria Bengtsdotter för 401 Rd 16 Sk Banco
2dra ggn

1/48 mtl kr sk Göstorp Mellangård
30 maj 1842
1/48 mtl krono skatte Gjöstorp Mellangård i Malmbäcks socken uppbjudes åt Sven
Johannesson och h h Maria Bengtsdotter för 225 Rd Banco
2dra ggn

IMG 2270-2271
§ 65
1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
11 februari 1842
Till lagfart inlämnades följande köpebrev
”Till allom som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer gör jag Jöns Hall i
Göstorp i samråd med min kära hustrus Stina Johansdotters bifall, upplåtit och försålt
vårt ägande 1/24-dels mantal efter helt räknat krono skatte hemmanet Gjöstorp
Mellangård, beläget i Tveta Härad, Malmbäcks socken och Jönköpings län till Swen
Johannesson i Gjöstorp och hans hustru Maria Bengtsdotter därstädes, för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Fyra hundrade en /401/ Rd 16 Sk Banco,
som å denna dag är betalt och härigenom till fullo kvitterade varder; fördenskull och i
kraft härav avhänder vi oss all rätt till besagda hemmansdel, all rätt till nämnde köpare,
dess barn och arvingar i evärdlig ägo, att disponera och gagna som sin välfångna
egendom, med hus och jord, åker och äng, skog och mark, fiske, torp och kvarnställe
m.m. som till denna hemmansdel lyder och legat haver och hädanefter med lag
tillvinnas kan, att tillträdas den 14 mars 1842 med de villkor att lämna änkan Marit
Jönsdotter en stuguplan och stuga i hennes livstid och Jöns Petterssons livstid, sedan
tillfaller det köparen. Säljaren förbinder hemul efter lag med förenämndes rätt att vid
vederbörlig domstol söka köparen sig förvärva fasta och lagfart härå på egen bekostnad.
Sålunda handlat och avslutat förklarar vi oss till alla delar nöjda. Som skedde i Gjöstorp
den 31 januari 1842.
Jöns Pettersson Hall och hustru, säljare
Sven Johansson och hustru, köpare
Till vittneA Malmberg, J Andersson i Berg”
Och som med fastebrev av den 19 november 1833 styrktes att säljarna behörigen
förvärvat sig ifrågavarande hemman; alltså blev detsamma 1/24 mtl krono skatte
Gjöstorp Mellangård i Malmbäcks socken, som Jöns Pettersson Hall och hans hustru
Stina Johansdotter för 401 Rd 16 Sk Banco sålt till Swen Johansson och hans hustru
Maria Bengtsdotter uppbjudet 1sta ggn
IMG 2271-2272
§66
3/144 mtl kr sk augm Göstorp Mellangård
11 februari 1842
Till lagfart inlämnades följande köpebrev:
”Jag Johannes Lax gör härmed veterligt att jag med min kära hustru Maria
Johannesdotters bifall har upplåtit och försålt hennes, efter sin modern Annika
Carlsdotter från Göstorp i arv tillfallna, fastighetslott 1/144-dels mantal efter helt räknat
i krono skatte augmentshemmanet Gjöstorp Mellangård beläget i Jönköpings län, Tveta
härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum. Även haver vi försålt en lika stor lott
1/144 som vi inköpt i nämnda hemman, till Swen Johannesson och hans hustru Maria
Bengtsdotter i Gjöstorp, för en betingad köpesumma stor för bägge lotterna 150 Rd
Banco, som är bekomna och härmed kvitteras.
Likaledes har jag Anders Nilsson i Gjöstorp med min hustru Lena Johannesdotters
samtycke försålt hennes i arv tillfallna fastighet i ovannämnda hemman 1/144-del till
samma köpare för en köpesumma 75 Rd Banco som även kvitteras; och utgör dessa
försålda lotterna 3/144-delar, som tillägnas köparna Swen Johannesson och Maria
Bengtsdotter, deras barn och arvingar med hus, jord och allt som därtill lyder eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan i våto och torro att, jämte sina arvslotter 2/144 som
tillsammans utgör 5/144-delar i Gjöstorp Mellangård och en sammanräknad
köpesumma för de tre försålda lotterna 225 Rd Banco, att tillträda den 14 mars 1842,
och lämnar köparna frihet att härå vid vederbörlig domstol söka sig fasta på
egenbekostnad. Som härmed försäkras av Ekön och Sjöstorp den 9 juli 1841.
Johannes Lax, Maria Johannesdotter, säljare

Anders Nilsson, Lena Johannisdotter, säljare
Till vittne på en gång: Anders Molin, Anders Marche i Sjöstorp”
Följande handlingar bifogades:
1o Den 30 januari 1840 förrättat arvskifte efter hustru Annika Carlsdotter från Gjöstorp
Mellangård, som efterlämnade änklingen Swen Swensson och följande barn i första
giftet med Johannes Svensson, sonen Swen och döttrarna Maria, Catharina, Stina och
Lena. Emellan Annika Carlsdotters nämnda barn hade hennes efterlämnade arvejord,
1/24 mantal Gjöstorp Mellangård blivit skiftad så att sonen bekommit 2/144-dels
mantal och vardera av döttrarna 1/144-dels mantal.
2o Av denna Häradsrätt den 15 februari 1841 för Johannes Lax och hans hustru Maja
Johannesdotter utfärdat fastebrev för 1/144 mantal kr sk Gjöstorp Mellangård.
Resolution: Genom ovan åberopade handlingar finner Häradsrätten upplyst att säljarna
behörigen förvärvat sig ifrågavarande hemman; i anledning varav detsamma 1/48 dels
mantal krono skatte Gjöstorp Mellangård i Malmbäcks socken, som Johannes Lax och
hans hustru Maria Johannesdotter samt Anders Nilsson och hans hustru Lena
Johannesdotter för 225 Rd Banco sålt till Swen Johannesson och hans hustru Maria
Bengtsdotter, uppbjudit 1sta ggn
IMG 2276
§ 37
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§ 38
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§8
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§77

1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
30 maj 1842
1/24 mtl kr sk Gjöstorp Mellangård i Malmbäcks socken uppbjöds åt Sven Johansson
och hans hustru Maria Bengtsdotter för 401 Rd 16 Sk Banco
2dra ggn

1/48 mtl kr sk Göstorp Mellangård
30 maj 1842
1/48 mtl krono skatte Gjöstorp Mellangård i Malmbäcks socken uppbjudes åt Sven
Johannesson och h h Maria Bengtsdotter för 225 Rd Banco
2dra ggn

1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård
7 november 1842
1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård uppbjöds åt Sven Johannesson och h h Maria
Bengtsdotter för 401 Rd 1 Sk Banco
3dje ggn

1/48 mtl kr sk Göstorp Mellangård
7 november 1842
1/48 mtl kr sk Göstorp Mellangård uppbjöds åt Sven Johannesson och h h Maria
Bengtsdotter 225 Rd Banco
3dje ggn

5/48 mtl kr sk Göstorp Norrgård
17 november 1846
Under anhållan om uppbud inlämnade nämndemannen Peter Nilsson i Hult följande
köpebrev:
”Till Nils Hall och dess hustru Stina Isacsdotter i Göstorp har jag undertecknad med
min kära hustrus bifall försålt och härmedelst försäljer vårt ägande 5/48-dels mantal i
krono skatten hemmanet Göstorp Norregård i Tveta Härad och Malmbäcks socken,
emot en idag på auktion högstbjuden summa, stor Ett Tusende Två Hundrade Nittiofyra
Riksdaler 21 Sk 4 Rst Banco; och som köparna denna summa genom nöjaktig
skuldförbindelse till fullo betalt; alltså avhänder vi oss ovanbemälta 5/48-dels mantal i
Göstorp Norregård med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader jämte andel i

husbehovskvarn; allt tillägnar det köparna till välfången evärdlig egendom, att tillträda
den 14 mars 1846, på sätt och med villkor som protokoll och kontrakt av denna dag
innehåller. Till mera visshet har vi detta salubrev i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes av Göstorp den 5 april 1846.
Swen Swensson, Christina Charlotta Andersdotter, säljare
Bevittnas: Anders Abrahamsson i Hult, Johannes Nilsson i Sjöstorp
Ovanstående köp och avhandling överlåter och transporterar vi undertecknade till
drängen Magnus Nilsson och dess tilltänkta hustru vår dotter, pigan Anna Catharina
Nilsdotter i Norra Hiarum, emot ovanstående villkor och summa, vilken även genom
skuldförbindelse till oss är betalad. Som också erkännes av Göstorp den 10 november
1846
Nils Hall, Stina Isacsdotter
Till vittne: I Forssander, Anders Abrahamsson”
Varvid fogades denna Häradsrätts fastebrev av den 19e juni 1832, för Swen Swensson
och hans hustru Christina Charlotta Andersdotter å 5/48-dels förmedlat mantal krono
skatte augment Göstorp Norregård
Å 5/48-dels mantal krono skatte augment Gjöstorp Norregård med därtill hörande
husbehovskvarn i Malmbäcks socken, beviljades drängen Magnus Nilsson och dess
tilltänkta hustru pigan Anna Catharina Nilsdotter i Norra Hiarum emot köpesumman
1 294 Rd 21 Sk 4 Rst Banco och övriga villkor uppbud
1sta ggn
IMG 2135
§ 124

IMG 2140

1/12 kr mtl sk Göstorp Mellangård
22 februari 1854
Nämndemannen Jonas Pettersson i Stenseryd ingav till lagfart denna handling:
Till min måg och dotter Gustav Svensson och hans hustru Anna Lisa Svensdotter i
Göstorp har jag Swen Johannesson med min hustrus samtycke försålt 23/288 mantal,
och jag Jöns Hall med min hustru Stina Johannesdotter försäljer hälften av hennes ärvda
jord eller 1/288-del till förstbemälta personer, allt tillsammans i krono skattehemmanet
Göstorp Mellangård i Tveta härad och Malmbäcks socken; Och sedan köparen genom
likvid och förskrivning betalt överenskomna köpesumman Åttahundra sjuttiotvå
Riksdaler 10 Sk 8 Rst Banko, så avhänder vi oss bemälta hemmansdelar, tillsammans
1/12 mantal och tillägnar detsamma köparna till välfången egendom, att nu genast
tillträda, allenast förbehållandes oss livstids undantag enligt därom upprättade
kontrakter. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes av Göstorp den 22 oktober 1852.
Swen Johannesson, Maria Bengtsdotter, säljare av 23/288-delar; Jöns Hall och Stina
Johannesdotter, säljare av 1/288-del; alla med hand å pennan
Till vittne:
Anders Abrahamssoon i Sniparp, A J Granbom
Köpebrev § 5 Litt. Stånd Göstorp Södergård
17 juli 1854
För allom som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att jag
Anders Arvidsson med min kära hustru Marta Pettersdotters goda ja och samtycke
upplåter och härmed försäljer vårt hitintills ägande 1/24-dels mantal i frälsehemmanet
Göstorp Sörgård, beläget i Tveta Härad och Malmbäcks socken till Swän Magnus
Granbom i Göstorps Sörgård och hans hustru Stina Andersdotter, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Sju hundrade sjuttiosju Riksdaler 37 Sk 4 Rst Banco,
vilka 777 Rd 37 SK 4 Rst Banco är genom särskild förskrivning till fullo betalta och
härmed vederbörligen kvitterade varder. Alltså avhänder vi oss berörda 1/24-dels
mantal i sagda hemman och tillägnas Swän Magnus Granbom och hans hustru Stina
Andersdotter att tillträda den 14 mars 1855 i det stånd det nu och då befinnes med hus

och jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag
tillvinnas kan. Till yttermera visso hava vi detta salu- och köpebrev i nedanstående
vittnens när och övervaro bekräftat. Som skedde i Göstorp Sörgård den 17 juli 1854
Anders Arvidsson, Marta Pettersdotter, säljare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Gustaf Swänsson i Göstorp
IMG 2141

IMG 2142
§5

§6

Köpebrev § 6 Litt. Allo 15/128 mtl Göstorp Norrgård
9 juni 1854
För allom som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer, göres veterligt att
undertecknade arvingar efter Johannes Hansson i Göstorps Norregård upplåter och
försäljer våra i arv tillfallna femton etthundratjugoåttondels mantal augment Göstorps
Norrgård, beläget i Tveta härad och Malmbäcks socken, till Swän Magnus Granbom i
Göstorps Sörgård och hans hustru Stina Andersdotter därstädes, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Ett tusen sju hundrade åttatio åtta Riksdaler 42 Sk 8
Rst Banco, vilka 1 788 Rd 42 Sk 8 Rst Banco äro genom särskild förskrivning till fullo
betalta och härmed vederbörligen kvitterade varder. Alltså avhänder vi oss berörda
15/128-dels mantal i sagda hemman och tillägnar Swän Magnus Granbom och hans
hustru Stina Andersdotter att tillträda den 14 mars 1855 i det stånd det nu och då
befinns med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader eller hädanefter med lag
tillvinnas kan. Till yttermera visso hava vi detta salu- och köpebrev i nedanstående
vittnens när och övervaro bekräfta låtit. Som skedde i Göstorp Norregård den 9 juni
1854
Cathrina Jonasdotter, Anders Johan Nilsson, Johannes Johannesson, Carl Johan
Elmqvist, säljare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Magnus Nilsson i Göstorp

1/24 mtl kr sk Göstorp Södergård
8 november 1854
Under anhållan om lagfart inlämnade drängen Anders Johan Granbom i Göstorp å sin
fader Sven Magnus Granboms därstädes vägnar en så lydande avhandling:
Köpebrev
För allom etc Litt Stånd (se ovan)
Efter vars uppläsande företeddes denna Häradsrätts den 15 februari 1841 Anders
Arvidssons och hans hustru Märta Pettersdotters meddelade fastebrev å 1/24 mtl kr sk
Gjöstorp Södergård; och beviljades alltså Swen Magnus Granbom och hans hustru Stina
Andersdotter första uppbudet å 1/24 mtl kr sk Gjöstorp Södergård, som de av Anders
Andersson och hans hustru Märta Pettersdotter sig tillhandlat för 777 Rd 37 Sk 4 Rst
Banko; därom bevis afhandlingen åtecknades.
Litt Sjö
Utdrag av protokollet hållet vid extra socknestämma med Malmbäcks församling den 5
november 1854
Församlingen intygade, på tillfrågan, att femton etthundratjugoåttondedels /15/128/
mantal Göstorp Norregård, som blivit försålt till Sven Granbom i Göstorp Södregård,
förut med rätta ägts av Johannes Hansson, vilken erhållit ovannämnda, nu försålda
hemmansdel, dels genom köp och dels i egenskap av arv, och intygas därjämte, att
Johannes Hanssons lagliga arvingar och rättsinnehavare äro: Johannes Hanssons änka
Catharina Jonasdotter, nu i Göstorp Norregård , Anders Johan Nilsson, Johannes
Johannesson och Carl Elmqvist, alla i Grishult.
Ur protokollet rätt utdraget, bestyrker H Sjögren, v pastor

IMG 2142-2143
§6
15/128 mtl kr sk Göstorp
8 november1854
Å Sven Magnus Granboms i Göstorp vägnar inlämnade hans son Anders Johan
Granbom därstädes följande avhandling:
Köpebrev
För allom dem etc Litt Allo (se ovan)
Efter vars uppläsande företeddes
1o Denna Häradsrätts den 13 mars 1809 pigan Katarina Jonasdotter jämte Johannes
Nilsson och hans hustru Margareta Swensdotter meddelade fastebrev å 5/64 mtl kr sk
Göstorp Norregård, därav Anders Ingemarsson och hans hustru Annika
Benjaminsdotter genom avhandling den 9 mars 1808 försålt hälften till Katarina
Jonasdotter och andra hälften till Johannes Nilsson och Margareta Svensdotter för 353
Rd
2o Ett av denna Häradsrätt den 8 mars 1811 för Johannes Hansson och hans hustru
Katarina Jonasdotter utfärdat fastebrev å 1/16 av 5/8 mtl kr sk Göstorp Norregård, som
de enligt köpebrev den 7 mars 1810 sig tillhandlat av Jonas Sjöberg och hans hustru
Lisa Jonasdotter för 166 Rd 32 Sk Banco
3o En den 28 mars 1854 efter Johannes Hansson i Göstorp upprättad bouppteckning,
enligt vilken han efter sig lämnat såsom sterbhusdelägare sin hustru Katarina
Jonasdotter, sonen Johannes samt gifta döttrarna Maria och Kristina, samt i fast
egendom 15/128 mtl Göstorp Norregård.
4o Detta protokollsutdrag: Utdrag av protokollet etc Litt Sjö.
I nämnden upplyses att sökanden förut äger 1/12 mtl Göstorp, varmed ifrågavarande
15/128 kan sammanläggas.
Avkunnat den 10 december 1854:
Då, under förutsättning att Anders Johan Nilsson och Carl Johan Elmqvist äro i
äktenskap förenade med ovanbemälda Maria och Kristina Johannesdöttrar, vilket ej är
blivet ådagalagt, säljarnas åtkomst icke blivit lagligen styrkt till mera än3/63 mtl av
ifrågavarande 15/128 mtl Göstorp Norregård, samt i allt… forts saknas. Avslag
IMG 2145-2146-2147
§3
Andra uppbudet meddelat å följande hemman
1/24 mtl kr sk Göstorp Södergård
19 februari 1855
1/24 mtl kr sk Göstorp Södergård, som Sven Magnus Granbom och hans hustru Stina
Andersdotter sig tillhandlat av Anders Arvidsson och hans hustru Märta Pettersdotter
för 777 Rd 37 Sk 4 Rst Banko.
IMG 2150
§1

1/12 mtl Göstorp Mellangård
6 juni 1855
Gustaf Svensson och hans hustru Anna Lisa Svensdotter, enligt avhandling den 22
oktober 1853, av den senares föräldrar Sven Johannesson och hans hustru Maria
Bengtsdotter köpt 23/288 mantal, samt av Jöns Hall och dennes hustru Stina
Johannesdotter 1/288 mantal uti krono skatte hemmanet Göstorp Mellangården i
Malmbäcks socken, för 872 Rd 10 Sk 8 Rst Banco - - - den 12 april, den 7 juni och den
8 november sistlidna år gillade är ; varför Häradsrätten genom Utslag den 30 nästlidna
mars, däremot vad inte blivit erlagt, ogillat väckt bördsanspråk å x andel av försålda
fastigheten; men i övrigt klandertalan icke blivit inom den numera förflutna laga
ståndstiden väckt - - Gustav Svenssons och Anna Lisa Svensdotters äganderätt till 1/12
mantal krono skatte Göstorps Mellangård.

§2

1/24 mtl kr sk Göstorp Södergård
6 juni 1855
1/24 mantal krono skatte Göstorp Södergård, som Swen Magnus Andersson och hans
hustru Stina Andersdotter köpt av Anders Andersson och dennes hustru Märta
Petersdotter för 777 Rd 37 Sk 4 Rst
3dje ggn

IMG 2152-2153
§ 15
1/6 mtl kr sk augm Göstorp Mellangård
7 juni 1855
Gustav Svensson i Göstorp företrädde och inlämnade för vinnande av lagfart en
avhandling, vilken upplästes, så lydande:
Köpebrev
För allom som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt, att jag
Sven Johannesson med min kära hustrus Maria Bengtsdotter ja och samtycke upplåter
och härmed försäljer 23/288, och jag Stina Johannesdotter försäljer 1/288 och jag
Gustaf Svensson med min hustrus Anna Lisa Svensdotter bifall upplåter och försäljer
1/12 mantal, allt i krono skatte augmentshemmanet Göstorp Mellangården, beläget i
Tveta härad och Malmbäcks socken, till Johannes Abrahamsson och hans hustru
Johanna Svensdotter i Göstorp Mellangård, för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor tillsammans Tre tusende tre hundrade trettiotre Rd sexton Skillingar
Banko, vilka 3 333 Rd 16 Sk Banko äro genom särskild förskrivning till fullo bekomna
och härmed vederbörligen kvitterade varda. Alltså avhänder vi oss tillsammans 1/6
mantal i sagda hemman, tillägnas Johannes Abrahamsson och hans hustru Johanna
Svensdotter till välfången egendom att tillträda den 14 mars 1855 i det stånd den nu och
då befinnes med hus och jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill nu lyder eller
hädanefter med lag tillvinnas kan. Och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig
domstol sig lagfart och fasta förvärva. Till yttermera visso hava vi detta salu- och
köpebrev i nedanstående vittnens när och övervaro bekräftat. Som skedde i Göstorp
Mellangården den 1 mars 1855.
Sven Johannesson, Maria Bengtsdotter, änkan Stina Johannesdotter, Gustav Svensson,
Anna Lisa Svensdotter med hand å pennan, säljare
Johannes Abrahamsson Johanna Svensdotter med hand å pennan, köpare
Till vittne: S M Granbom, A J Granbom
Av detta protokoll under § 1 har även inhämtats att Gustaf Svensson och hans hustru
Anna Lisa Svensdotter undfått laga fasta å 1/12 mantal krono skatte Göstorp
Mellangården.
Vidare åberopades följande handlingar, nämligen
1o Bouppteckning av den 5 november 1808 efter Johannes Svensson i Göstorp, vilken
efterlämnat sin hustru Annika Carlsdotter jämte sex barn Sven, Maria, Katarina, Stina,
Lena och Lisa, samt i fast egendom 1/8 mtl kr sk Göstorp Mellangård.
2o Ett den 6 juni 1818 för Sven Johannesson och hans tilltänkta hustru Maria
Bengtsdotter utfärdat fastebrev å 5/56 mtl kr sk Göstorp Mellangård.
3o Ett den 30 januari 1840 efter Annika Carlsdotter upprättat arvskifte, enligt vilket hon
efter sig lämnat sina ovanbemälda barn, utom Lisa, samt sin senare man Sven Svensson
och fastigheten 1/24 mtl kr sk Göstorp Mellangård som skiftats sålunda att sonen
erhållit 1/72 mtl och vardera dottern 1/144 mtl.
4o Denna Häradsrätts den 13 mars 1845 Sven Johansson och hans hustru Maria
Bengtsdotter meddelade fastebrev å 1/48 mtl kr sk Göstorp Mellangård.
I anledning av vad sålunda förekommit meddelades första uppbudet å 1/6 mtl kr sk
Göstorp Mellangård, som Johannes Abrahamsson och hans hustru Johanna Svensdotter
sig tillhandlat av Swen Johannesson och hans hustru Maria Bengtsdotter, änkan Stina
Johannesdotter samt Gustaf Svensson och dennes hustru Anna Stina Svensdotter för
3 333 Rd 16 Sk Banko, därom bevis köpebrevet åtecknades.
1sta ggn

IMG 2075
§ 76

1/6 mtl Gjöstorp Mellangård
7 november 1855
1/6 mantal kronoskatte Göstorp Mellangård uppbjöds åt Johannes Abrahamsson och
hans hustru Johanna Svensdotter för 3 333 Rd 16 Sk Banco
2a ggn

IMG 2076-2077-2078
§ 139
Göstorp Norregård
13 november 1855
Nämndemannen Jonas Pettersson i Stenseryd ingav under anhållan om lagfart följande
handlingar:
1o Ett köpebrev, som upplästes, så lydande:
En genom skuldsedlar erhållen, överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor
Sju hundra tjugo två Rd 10 Sk 8 Rst Banco har vi nedanskrivna arvingar efter avlidna
änkan Maria Jonasdotter härigenom försålt efter henne tillfallande arvslotter,
tillsammans 5/128 mantal efter helt räknat i krono skatte hemmanet Göstorp Norrgård i
Tveta Härad och Malmbäcks socken, till ena arvingen Johannes Svensson och dess
hustru Maja Lisa Jonasdotter därstädes. I anledning varav vi avhänder oss berörda
hemmansdel, dock köparens andel däruti inberäknad, med allt vad därtill lyder i jord,
vatten, åbyggnader att nu genast tillträda sådant det nu för ögonen befinnes, åliggande
det köparen att på egen bekostnad söka och vinna lagfart. Till mera visso är detta
salubrev av oss å egna ävensom å våra omyndlingars nämligen avlidna dottern Stina
Svensdotter efterlämnade tvenne omyndiga barns, vägnar underskrivet. Erkännes av
Göstorp den 30 april 1855.
Sven Svensson i Hjälmseryd, Anders Pettersson i Skallarp, Jakob Månsson i Hafsjö,
Lena Svensdotter, hustru, Maria Svensdotter, änka i Stenseryd, Magnus Larsson, Anna
Maria Pettersdotter i Mållebo. Och å omyndige Per Johan Petterssons och Sara Lisa
Pettersdotters vägnar underskriva deras lagliga förmyndare: Sven Svensson i
Hjälmseryd, Jakob Månsson Hafsjö, alla säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Sniparp, Anders Nilsson i Göstorp
2do Bouppteckning förrättad den 30e April och arvskifte den 1 maj 1855, efter änkan
Maja Jonasdotter i Göstorp Norregård, vilken såsom arvingar efterlämnat sönerna
Johannes och Sven Svensöner samt döttrarna änkan Maria Svensdotter i Stenseryd och
Lena gift med Jakob Månsson i Hafsjö jämte avlidna dottern Stina Svensdotters
efterlämnade fyra barn nämligen sönerna Anders och Per Johan Pettersöner samt
döttrarna Anna Maria Petterdotter gift med Magnus Månsson i Mållebo och Sara Lisa
Petersdotter; fanns såsom boets fastigheter upptaget 5/128 mantal kr sk Göstorp
Norregård som skulle vara den avlidnas arvejord och vilket hemman blivit sålunda
fördelat att varje av Maria Jonasdotters barn erhållit 1/128 mtl varefter den Stina
Svensdotter tillfallna lott ytterligare delats på det sätt att vardera av hennes barn erhållit
1/512 mantal etc
Det upplystes att köparen förut äger 1/8 mtl hemmanet Göstorp Norregård.
Då avlidna änkan Maja Jonasdotters åtkomst till ifrågavarande 5/128 mtl Göstorp
Norregård på intet sätt blivit styrkt så kan den sökta lagfarten för närvarande icke
beviljas. Emellertid har ansökningen blivit upptagen men fullföljes icke densamma å
det ting som näst tre månader härefter i Häradet infaller och visas de hinder som för
lagfartens vinnande mött då vara undanröjda eller stämmer icke köparen sin fångesman
till Rätten in för erhållande av fria åtkomsthandlingar anses ansökningen vara förfallen.
IMG 2079
§ 43

1/6 mtl kr sk Göstorp Mellangård

13 feb 1856

1/6 mtl kr sk Göstorp Mellangård uppbjöds åt Johannes Abrahamsson och hans hustru
Johanna Svensdotter för 1 333 Rd 16 Sk Banco
3e ggn
IMG 2083
§ 111

5/128 mtl kr sk Göstorp Norregård
14 februari 1856
Sven Andersson i Göstorp ingav under anhållan om lagfart följande handling:
Emot en överenskommen genom skuldsedel erhållen och härmed kvitterad köpesumma
stor Sex hundra femtiosex Rd 32 Sk banko har jag undertecknad med min hustrus bifall
försålt vårt ägande 5/128 mantal krono skatte Göstorp Norrgård i Tveta Härad och
Malmbäcks socken till vår måg och dotter Sven Andersson och dess hustru Maria
Israelsdotter härstädes. I anledning varav vi avhänder oss berörda hemmansdel med allt
vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, tillägnande det köparna till välfången
egendom att nu genast i befintligt stånd tillträda med villkor som särskild
undantagsskrift bestämmer. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro
undertecknat. Erkännes av Göstorp den 30 April 1855
Israel Olofsson, Maja Johannesdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson, Anders Johan Johansson i Göstorp
Vidare företeddes detta bevis: Vid extra …. Litt Ändå
Sven Andersson anhöll, att till styrkande av Israel Olofssons äganderätt till försålda
hemmansdel få såsom vittnen avhöra nedannämnda personer. Vilka ojäviga lämnade,
fingo avlägga sanningseden, om vars vikt de erinrades, och berättade var för sig 1:mo
Johannes Svensson i Göstorp Norregården: Israel Olofsson har i omkring 40 års tid ägt
5/128 mantal Göstorp, som han köpt av sin svärfader.
2:do Sven Johannesson i Göstorp Mellangård: Israel Olofsson har uti 40 år varit ägare
till 5/128 mantal Göstorp, som han efter vad vittnet vill minnas, köpt av sin svärfader.
Med företeende av fastebrev styrkte Sven Andersson att han förut äger 15/128 mantal
Göstorp Norregård; Ock upplyses det att den nu inköpta hemmansdelen kan med den
förra sammanläggas.
På grund av vad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela första uppbudet
å 5/128 mantal krono skatte Göstorp Norregården i Malmbäcks socken, vilket hemman
Sven Andersson och hans hustru Maria Israelsdotter tillhandlat sig av Israel Olofsson
och hans hustru Maja Johannesdotter för 666 Rd 32 Sk banko.
1sta ggn

IMG 2083-2084
§ 112
5/128 mantal kr sk Göstorp Norregård
14 februari 1856
Vid sistlidet lagtima ting på sätt då förda lagprotokollet under § 139 utvisar, hade
lagfart blivit sökt å 5/128 mantal krono skatte Göstorp Norregård, vilket Johannes
Svensson och hans hustru Maja Lisa Jonasdotter tillhandlat sig av sina medarvingar
efter änkan Maria Jonasdotter för 722 Rd 10 Sk 8 Rst banko, vilken ansökan av då
anförda skäl icke kunnat bifallas.
Till fullföljd av ansökningen begärdes därefter, till styrkande av Maria Jonasdotters
äganderätt till försålda hemmansdel, vittnesförhör med nedannämnda personer, vilka,
ojäviga lämnade, fingo avlägga sanningseden om vars vikt de erinrades, samt berättade
vid särskilda förhör:
1:mo Anders Nilsson i Göstorp: Maria Jonasdotter har för mer än 20 år sedan ägt
ifrågavarande 5/128 mantal efter sin fader Jonas Nilsson, som ägde det i många år.
2:do Sven Johannesson i Topperyd: lika med förra vittnet.
Med företeende av fastebrev styrkte Johannes Svensson sin äganderätt till 5/48 mantal
Göstorp Norregård varmed den inköpta delen kan sammanläggas. Det skulle anmärkas

att Häradsrätten vid sistlidna höstting godkänt försäljningen av de omyndigas andel i
fastigheten.
På grund av vad som sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela första
uppbudet å 5/128 mantal krono skatte Göstorp Norregård i Malmbäcks socken av
vilket hemman Johannes Svensson efter sin moder Maria Jönsdotter ärvt 1/128 mtl samt
jämte sin hustru Maja Lisa Jonasdotter tillhandlat sig återstoden av Maria Jonasdotters
övriga arvingar Sven Svensson, änkan Maria Svensdotter, Lena Svensdotter och hennes
man Jakob Månsson, Anders Pettersson, Anna Maria Pettersdotter med hennes man
Magnus Larsson samt Per Johan Pettersson och Sara Lisa Pettersdotter, de bägge
sistnämnda genom deras förmyndare bemälde Sven Svensson och Jakob Månsson för
722 Rd 10 Sk 8 Rst banko, däri inbegripet värdet av Johannes Svenssons arvslott.
1sta ggn
IMG 2085
§8

IMG 2087
§ 104

1/6 mtl kr sk Göstorp Mellangård
4 juni 1856
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Johannes Abrahamsson och hans hustru Johanna
Svensdotter enligt avhandling den1 mars 1855, av Sven Johannesson och hans hustru
Maria Bengtsdotter, änkan Stina Johannesdotter samt Gustaf Svensson och dennes
hustru Anna Lisa Svensdotter tillhandlat sig 1/6-dels mantal krono skatte Göstorp
Mellangård i Malmbäcks socken för 3 333 Rd 16 Sk Banko, varefter uppbud å
fastigheten blivit meddelade den 7 juni och den 7 november 1855 samt den 13 januari
detta år, ävensom … Johannes Abrahamssons och hans hustru Johanna Svensdotters
äganderätt till 1/6-dels mantal krono skatte Göstorp Mellangård genom detta etc etc

5/48 mtl kr sk augm Göstorp Norregård
4 juni 1856
Under anhållan om lagfart ingav Gustaf Svensson i Göstorp följande köpebrev:
Emot en överenskommen och genom skuldebrev erhållen och härmed kvitterad
köpesumma stor Ett tusen två hundra sjuttiosju Riksdaler 37 Sk 4 Rst Banko har jag
med min hustrus samtycke härigenom försålt vårt ägande 5/48-dels mantal krono skatte
augment Göstorp Norregård i Tveta härad och Malmbäcks socken till vår son Anders
Nilsson och dess tilltänkta hustru härstädes. I anledning varav vi avhänder oss berörda
hemmansddel med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader och tillägnar det
köparna till välfången egendom och den 14 nästkommande mars i befintligt stånd
tillträda, allenast förbehållande oss livstidsundantag efter idag upprättad
undantagsskrift, ävensom är vordet bestämt att köparens framtida arv beräknat mot
övriga syskonen med 222 Rd 10 Sk 8 Rst banko icke är inräknat i ovannämnda
köpesumma, men likväl genom fastighetsvärde bekommet. Till mera visso är detta
salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av Göstorp den 5 october
1855.
Nils Hall, Stina Isaksdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson, Clas Andersson Sniparp
Härvid fanns fogat Häradsrättens den 5 december 1831 för Nils Hall och Stina
Isaksdotter utfärdade fastebrev å 5/48-dels mantal krono skatte Göstorp Norregården.
Det upplystes att ifrågavarande hemmansdel sedan längre tid tillbaka varit försålt …
På grund av vad i ärendet förekommitmeddelade Häradsrätten första uppbudet å 5/48
mantal krono skatte augment Göstorp Norregård i Malmbäcks socken, som Anders
Nilsson tillhandlat sig av sina föräldrar Nils Hall och Sina Isaksdotter för 1 277 Rd 37
Sk 4 Rst banko jämte vissa villkor.
1 ggn

IMG 2087-2088-2089
§ 106
15/128 mtl Göstorp Norregård
4 juni 1856
Johannes Svensson i Göstorp Norregård och Sven Magnus Granbom i Göstorp
Södergård anhöll om lagfart å de andelar i 15/128 mtl Göstorp Norregård, vilka enligt
Häradsrättens utslag den 28 sistlidne Mars i en mellan bemälta sökande avgjord
bördskrift, tillkommer var och en av dem. Och ingav sökandena härvid följande
handlingar:
A Ett köpebrev av denna lydelse:
Köpebrev
För allom dem som detta öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att vi
undertecknade arvingar efter Johannes i Göstorp Norregård upplåter och försäljer våra i
arv tillfallna femton etthundratjugoåttondedels mantal augment Göstorp Norregård
beläget i Tveta Härad och Malmbäcks socken till Sven Magnus Granbom, Göstorp
Södergård, och hans hustru Stina Andersdotter därstädes för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Ett tusen sjuhundra åttatioåtta Rd 42 Sk 8 Rst banko,
vilka 1788 Rd 42 Sk 8 Rst banko är genom särskild förskrivning till fullo betalda och
härigenom vederbörligen kvitterade varda. Alltså avhända vi oss berörda 15/128 mtl i
sagda hemman och tillägnar Sven Magnus Granbom och hans hustru Stina Andersdotter
att tillträda den 14 mars 1855 i det stånd det nu och då befinns med allt vad därtill lyder
i jord, vatten och åbyggnader eller hädanefter med lag tillvinnas kan, till yttermera visso
hava vi detta salu- och köpebrev i nedanstående vittnens när och övervaro bekräfta låtit,
som skedde i Göstorp Norrgård den 9de juni 1854.
Catrina Jonasdotter, Anders Johan Nilsson, Johannes Johannesson, Carl Johan
Elmqvist, säljare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Magnus Nilsson i Göstorp
Andra sidan stående köpeavhandling förklara vi oss nöjda. Som skedde i Malmbäck
den 17 maj 1856
Maria Johansdotter, Christina Johannesdotter
Till vittne: Anders Nilsson, Göstorp, Per Johan Larsson i N Hiarum
B Detta köpekontrakt
Köpekontrakt
Undertecknad upplåter och härmed försäljer genom frivillig auktion våra i arv tillfallna
15/128 mantal i kr sk augmentshemmanet Göstorp Norregård med följande villkor,
nämligen:
1o Hemmansdelen får tillträdas den 14 mars 1855 i det stånd det nu och då befinns.
2o Blivande köpare skall bestrida det påbörjade sjögrävningsarbetet samt återbetala det
uttagna lånet av Väg och vattenbyggnadskassan så mycket som denna hemmansdel kan
hava delaktighet.
3o Köpeskillingen får mot ränta och säkerhet emot 6 månaders uppsägning och laga
ränta från tillträdesdagen.
4o För högsta och sista anbudet stannade efter en lång överläggning Sven Magnus
Granbom i Göstorp för en summa 2683 Rd 16 Sk.
Sålunda avhandlat. Göstorp Norrg den 9 juni 1854
L J Johansson, auktionsman
Bevittnas av
Magnus Nilsson, Göstorp, Anders Nilsson, Göstorp
C Häradsrättens den 13 mars 1809 utfärdade fastebrev å 5/64 mtl kr sk Göstorp
Norregård, därav Katarina Jonasdotter tillhandlat sig hälften samt Johannes Nilsson och
Margareta Svensdotter den andra hälften.
D Häradsrättens den 8 mars 1814 för Johannes Hansson och hans hustru Katarina
Jonasdotter utfärdade fastebrev av 1/16 av 5/8 mtl kr sk Göstorp Norregård.

E
En den 28 mars 1854 efter Johannes Hansson från Göstorp upprättad
bouppteckning, enligt vilken han efter sig lämnat såsom sterbhusdelägare hustrun
Katarina Jonasdotter, sonen Johannes samt gifta döttrarna Maria och Kristina ävensom i
fast egendom 15/128 mtl Göstorp Norregård.
F Utdrag av Häradsrättens lagfartsprotokoll för den 8de november 1854, § 6, varav
inhämtades att Sven Magnus Granbom då sökte lagfart å ifrågavarande 15/128 mtl
Göstorp Norregård, därvid företett i ändamål att styrka sina fångesmäns åtkomst till
nämnda hemmansdel följande handling:
”Utdrag av Protokollet vid Extra sockenstämma med Malmbäcks församling den 5
november 1854.
Församlingen intygade på tillfrågan att 15/128 mantal Göstorp Norregård, som blivit
försålt till Sven Granbom i Göstorp Södergård förut med rätta ägts av Johannes
Hansson, vilken erhållit ovannämnda nu försålda hemmansdel dels genom köp och dels
i egenskap av arv och intygas därjämte att Johannes Hanssons lagliga arvingar och
rättsinnehavare äro Johannes Hanssons änka Katarina Jonasdotter nu i Göstorp
Norregård, Anders Johan Nilsson, Johannes Nilsson och Carl Elmqvist, alla i Grishult.
Ur protokollet rätt utdraget bestyrker H Sjögren
G Handlingarna uti ett av Johannes Svensson i Göstorp Norregård emot Magnus
Granbom och hans hustru Stina Andersdotter i Göstorp Södergård till denna Häradsrätt
instämt mål angående den förstnämndes påstående att få i börd lösa ifrågavarande
14/128 mtl Göstorp Norregård; Och inhämtades av dessa handlingar att sedan det blivit
utrett att sagda 15/128 mantal Göstorp Norregård kommit i Katarina Jonasdotters och
hennes numera avlidne man Johannes Hanssons bo på det sätt att Katarina Jonasdotter
efter sina föräldrar ärvt 5/128 mtl, före äktenskapet köpt likaledes 5/128 mtl samt jämte
sin man köpt återstående 5/128 mantal, så har Häradsrätten genom Utdrag den 28
sistlidna mars av anförda skäl och med stöd av 5 Kapitlet, 12§ Jordeboken ålagt
Granbom och dess hustru vilka förklarat sig vilja behålla så stor del av fastigheten som
Johannes Svensson icke vore berättigad att börda, att den 14 mars 1857 till Johannes
Svensson i börd avträda 7/128 mtl kr sk Göstorp Norregård emot erhållande av däremot
svarande andel av den för 15/128 mtl i samma mål bestämda köpesumma 1 788 Rd 42
Sk 8 Rst banko. Bägge sökandena intygade att utslaget vunnit laga kraft. Avsagt den 30
augusti 1850.
Häradsrätten meddelar uppbud första gången å 15/128 mtl Krono skatte augment
Göstorp Norregård i Malmbäcks socken som Katarina Jonasdotter och övriga
sterbhusdelägare efter Johannes Hansson sålt till Sven Magnus Granbom och hans
hustru Stina Andersdotter för 1788 Rd 42 Sk 8 Rst banko, varefter Johannes Svensson
enligt Häradsrättens utslag den 28 sistlidna mars i börd vunnit 7/128 mantal av
förberörda hemmansdel emot skyldighet att till Granbom och dess hustru utgiv däremot
svarande andel av ovannämnda köpesumma.
1sta ggn
IMG 2087
§ 104

5/48 mtl kr sk augm Göstorp Norregård
4 juni 1856
Under anhållan om lagfart ingav Gustaf Svensson i Göstorp följande köpebrev:
Emot en överenskommen och genom skuldebrev erhållen och härmed kvitterad
köpesumma stor Ett tusen två hundra sjuttiosju Riksdaler 37 Sk 4 Rst Banko har jag
med min hustrus samtycke härigenom försålt vårt ägande 5/48-dels mantal krono skatte
augment Göstorp Norregård i Tveta härad och Malmbäcks socken till vår son Anders
Nilsson och dess tilltänkta hustru härstädes. I anledning varav vi avhänder oss berörda
hemmansddel med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader och tillägnar det
köparna till välfången egendom och den 14 nästkommande mars i befintligt stånd

tillträda, allenast förbehållande oss livstidsundantag efter idag upprättad
undantagsskrift, ävensom är vordet bestämt att köparens framtida arv beräknat mot
övriga syskonen med 222 Rd 10 Sk 8 Rst banko icke är inräknat i ovannämnda
köpesumma, men likväl genom fastighetsvärde bekommet. Till mera visso är detta
salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av Göstorp den 5 oktober
1855.
Nils Hall, Stina Isaksdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson, Clas Andersson Sniparp
Härvid fanns fogat Häradsrättens den 5 december 1831 för Nils Hall och Stina
Isaksdotter utfärdade fastebrev å 5/48-dels mantal krono skatte Göstorp Norregården.
Det upplystes att ifrågavarande hemmansdel sedan längre tid tillbaka varit försålt …
På grund av vad i ärendet förekommitmeddelade Häradsrätten första uppbudet å 5/48
mantal krono skatte augment Göstorp Norregård i Malmbäcks socken, som Anders
Nilsson tillhandlat sig av sina föräldrar Nils Hall och Stina Isaksdotter för 1 277 Rd 37
Sk 4 Rst banko jämte vissa villkor.
1 ggn
IMG 2087-2088-2089
§ 106
15/128 mtl kr sk augm Göstorp Norregård
4 juni 1856
Johannes Svensson i Göstorp Norregård och Sven Magnus Granbom i Göstorp
Södergård anhöll om lagfart å de andelar i 15/128 mtl Göstorp Norregård, vilka enligt
Häradsrättens utslag den 28 sistlidne Mars i en mellan bemälta sökande avgjord
bördskrift, tillkommer var och en av dem. Och ingav sökandena härvid följande
handlingar:
A Ett köpebrev av denna lydelse:
Köpebrev
För allom dem som detta öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att vi
undertecknade arvingar efter Johannes i Göstorp Norregård upplåter och försäljer våra i
arv tillfallna femton etthundratjugoåttondedels mantal augment Göstorp Norregård
beläget i Tveta Härad och Malmbäcks socken till Sven Magnus Granbom, Göstorp
Södergård, och hans hustru Stina Andersdotter därstädes för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Ett tusen sjuhundra åttatioåtta Rd 42 Sk 8 Rst banko,
vilka 1788 Rd 42 Sk 8 Rst banko är genom särskild förskrivning till fullo betalda och
härigenom vederbörligen kvitterade varda. Alltså avhända vi oss berörda 15/128 mtl i
sagda hemman och tillägnar Sven Magnus Granbom och hans hustru Stina Andersdotter
att tillträda den 14 mars 1855 i det stånd det nu och då befinns med allt vad därtill lyder
i jord, vatten och åbyggnader eller hädanefter med lag tillvinnas kan, till yttermera visso
hava vi detta salu- och köpebrev i nedanstående vittnens när och övervaro bekräfta låtit,
som skedde i Göstorp Norrgård den 9de juni 1854.
Catrina Jonasdotter, Anders Johan Nilsson, Johannes Johannesson, Carl Johan
Elmqvist, säljare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Magnus Nilsson i Göstorp
Andra sidan stående köpeavhandling förklara vi oss nöjda. Som skedde i Malmbäck
den 17 maj 1856
Maria Johansdotter, Christina Johannesdotter
Till vittne: Anders Nilsson, Göstorp, Per Johan Larsson i N Hiarum
B Detta köpekontrakt
Köpekontrakt
Undertecknad upplåter och härmed försäljer genom frivillig auktion våra i arv tillfallna
15/128 mantal i kr sk augmentshemmanet Göstorp Norregård med följande villkor,
nämligen:
1o Hemmansdelen får tillträdas den 14 mars 1855 i det stånd det nu och då befinns.

2o Blivande köpare skall bestrida det påbörjade sjögrävningsarbetet samt återbetala det
uttagna lånet av Väg och vattenbyggnadskassan så mycket som denna hemmansdel kan
hava delaktighet.
3o Köpeskillingen får mot ränta och säkerhet emot 6 månaders uppsägning och laga
ränta från tillträdesdagen.
4o För högsta och sista anbudet stannade efter en lång överläggning Sven Magnus
Granbom i Göstorp för en summa 2683 Rd 16 Sk.
Sålunda avhandlat. Göstorp Norrg den 9 juni 1854
L J Johansson, auktionsman
Bevittnas av
Magnus Nilsson, Göstorp, Anders Nilsson, Göstorp
C Häradsrättens den 13 mars 1809 utfärdade fastebrev å 5/64 mtl kr sk Göstorp
Norregård, därav Katarina Jonasdotter tillhandlat sig hälften samt Johannes Nilsson och
Margareta Svensdotter den andra hälften.
D Häradsrättens den 8 mars 1814 för Johannes Hansson och hans hustru Katarina
Jonasdotter utfärdade fastebrev av 1/16 av 5/8 mtl kr sk Göstorp Norregård.
E
En den 28 mars 1854 efter Johannes Hansson från Göstorp upprättad
bouppteckning, enligt vilken han efter sig lämnat såsom sterbhusdelägare hustrun
Katarina Jonasdotter, sonen Johannes samt gifta döttrarna Maria och Kristina ävensom i
fast egendom 15/128 mtl Göstorp Norregård.
F Utdrag av Häradsrättens lagfartsprotokoll för den 8de november 1854, § 6, varav
inhämtades att Sven Magnus Granbom då sökte lagfart å ifrågavarande 15/128 mtl
Göstorp Norregård, därvid företett i ändamål att styrka sina fångesmäns åtkomst till
nämnda hemmansdel följande handling:
”Utdrag av Protokollet vid Extra sockenstämma med Malmbäcks församling den 5
november 1854.
Församlingen intygade på tillfrågan att 15/128 mantal Göstorp Norregård, som blivit
försålt till Sven Granbom i Göstorp Södergård förut med rätta ägts av Johannes
Hansson, vilken erhållit ovannämnda nu försålda hemmansdel dels genom köp och dels
i egenskap av arv och intygas därjämte att Johannes Hanssons lagliga arvingar och
rättsinnehavare äro Johannes Hanssons änka Katarina Jonasdotter nu i Göstorp
Norregård, Anders Johan Nilsson, Johannes Nilsson och Carl Elmqvist, alla i Grishult.
Ur protokollet rätt utdraget bestyrker H Sjögren
G Handlingarna uti ett av Johannes Svensson i Göstorp Norregård emot Magnus
Granbom och hans hustru Stina Andersdotter i Göstorp Södergård till denna Häradsrätt
instämt mål angående den förstnämndes påstående att få i börd lösa ifrågavarande
14/128 mtl Göstorp Norregård; Och inhämtades av dessa handlingar att sedan det blivit
utrett att sagda 15/128 mantal Göstorp Norregård kommit i Katarina Jonasdotters och
hennes numera avlidne man Johannes Hanssons bo på det sätt att Katarina Jonasdotter
efter sina föräldrar ärvt 5/128 mtl, före äktenskapet köpt likaledes 5/128 mtl samt jämte
sin man köpt återstående 5/128 mantal, så har Häradsrätten genom Utdrag den 28
sistlidna mars av anförda skäl och med stöd av 5 Kapitlet, 12§ Jordeboken ålagt
Granbom och dess hustru vilka förklarat sig vilja behålla så stor del av fastigheten som
Johannes Svensson icke vore berättigad att börda, att den 14 mars 1857 till Johannes
Svensson i börd avträda 7/128 mtl kr sk Göstorp Norregård emot erhållande av däremot
svarande andel av den för 15/128 mtl i samma mål bestämda köpesumma 1 788 Rd 42
Sk 8 Rst banko. Bägge sökandena intygade att utslaget vunnit laga kraft. Avsagt den 30
augusti 1850.
Häradsrätten meddelar uppbud första gången å 15/128 mtl Krono skatte augment
Göstorp Norregård i Malmbäcks socken som Katarina Jonasdotter och övriga
sterbhusdelägare efter Johannes Hansson sålt till Sven Magnus Granbom och hans

hustru Stina Andersdotter för 1788 Rd 42 Sk 8 Rst banko, varefter Johannes Svensson
enligt Häradsrättens utslag den 28 sistlidna mars i börd vunnit 7/128 mantal av
förberörda hemmansdel emot skyldighet att till Granbom och dess hustru utgiv däremot
svarande andel av ovannämnda köpesumma.
1sta ggn
§ 40

5/128 mtl kr sk Göstorp Norrgård
5 nov 1856
5/128 mtl krono skatte Göstorp Norregård uppbjöds åt Sven Andersson och h h Maria
Israelsdotter för 666 Rd 32 Sk banko
3dje ggn

§ 41

5/128 mtl kr sk Göstorp Norregård
5 nov 1856
5/128 mtl kr sk Göstorp Norregård, därav Johannes Svensson och hans hustru Maja
Lisa Johannesdotter köpt 4/128 för 722 Rd 10 Sk 8 Rst banko samt Johannes Svensson
ärvt återstoden efter sin moder, uppbjöds
3dje ggn

IMG 2098
§5

5/128 mtl kr sk Göstorp Norregård
18 februari 1857
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Swen Andersson och h h Maria Israelsdotter,
enligt avhandling den 30 April 1855 av Israel Olofsson och h h Maja Johannesdotter
köpt 5/128 mtl kr sk Göstorp Norregården i Malmbäcks socken för 666 Rd 32 Sk
banko, samt uppbud å fastigheten blivit meddelat den 14 februari, den 4 juni etc /se §1)
- - 2 500, Swen Andersson och Maria Israelsdotters äganderätt till 5/128 mtl Göstorp
Norregård etc - - (§1)

IMG 2098-2099
§6
5/128 mtl kr sk Göstorp Norregård
18 februari 1857
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som, av 5/128 mtl kr sk Göstorp Norregård i
Malmbäcks socken, Johannes Svensson efter sin moder Maria Johansdotter ärvt 1/128
mtl samt jämte sin hustru Maja Lisa Jonasdotter, enligt avhandling den 30 April 1855
tillhandlat sig återstoden av Maria Jonasdotters övriga arvingar Sven Svensson, änkan
Maria Svensdotter, Lena Svensdotter med hennes man Jakob Månsson, Anders
Petersson, Anna Maria Petersson med hennes man Magnus Persson samt Per Johan
Petersson och Sara Lisa Petersdotter, de bägge sistnämnda genom deras förmyndare
bemälde Sven Svensson och Jakob Månsson, för 722 Rd 10 Sk 8 Rst banko, däri
inbegripet värdet av Johannes Svenssons arvslott, varefter uppbud å förstnämnda
hemmansdel blivit meddelade den 14 februari, den 4 juni etc - - (se §1) - - 1800,
Johannes Svensson och Maja Lisa Jonasdotters äganderätt till 5/128 mtl Göstorp
Norregård genom etc - - (§1)
IMG 2100
§ 27

§ 29

IMG 2102
§2

5/48 mtl kr sk augm Göstorp Norregård
18 februari 1857
5/48 mtl kr sk augment Göstorp Norregård uppbjöds åt Anders Nilsson för 1 277 Rd 37
Sk 4 Rst
3dje ggn
15/128 mtl kr sk Göstorp Norregård
18 februari 1857
15/128 mtl Göstorp Norregård som Sven Magnus Granbom och hans hustru Stina
Magnusdotter köpt för 1 788 Rd 42 Sk 8 Rst banko , varefter Johannes Svensson i börd
vunnit 7/128 därav, uppbjöds
3dje ggn

5/48 mtl kr sk augm Göstorp Norreg

25 juni 1857

Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Nils Kan och hans hustru Stina Israelsdotter
enligt avhandling den 5 oktober 1855 till deras son Anders Nilsson sålt 5/48 mantal kr
sk augment Göstorp Norregård i Malmbäcks socken för 1 277 Rd 37 Sk 4 Rst banko,
varefter uppbud å fastigheten blivit meddelade den 4 juni och - - 1 800 - - Anders
Nilssons äganderätt till 5/48-dels mtl kr sk augm Göstorp genom detta etc etc
IMG 2104
§ 34

§ 36

15/128 mtl kr sk aug Göstorp Norreg
25 maj 1857
Västra Häradsrätt gör veterligt att som Catharina Jonasdotter och övriga
sterbhusdelägare efter Johannes Hansson enligt avhandling den 9 juni 1854 till Sven
Magnus Granbom och h h Stina Andersdotter för 1 788 Rd 42 Sk 8 Rst Banko sålt
15/128-dels mantal kr sk augm Göstorp Norregård i Malmbäcks socken, varefter
Johannes Svensson enligt Häradsrättens utslag den 28 mars 1856 i börd vunnit 7/128dels mtl av förberörda hemmansdel emot skyldighet att till Granbom och dess hustru
utgiva däremot svarande andel av ovannämnda köpesumma då, och efter det uppbud å
15/128-dels mtl Göstorps Norregård blivit meddelade den 30 augusti utan att annat
klander än ovan omförmälda bördestalan förekommit, alltså etc - - se §1 - - 1800
Johannes Svenssons äganderätt till 7/128-dels mtl krono skatte augment Göstorp
Norregård genom etc etc
8/128 mtl kr sk augm Göstorp Norreg
25 maj 1857
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Catharina Jonasdotter och övriga
sterbhusdelägare efter Johannes Hansson, enligt avhandling den 9 juni 1854, till Sven
Magnus Granbom och h h Stina Andersdotter för 1 788 Rd 42 Sk 8 Rst Banko sålt
15/128-dels mtl kr sk augment Göstorp Norregård, varefter Johannes Svensson, enligt
Häradsrättens utslag den 28 mars 1856 i börd vunnit 7/128-dels mtl av förberörda
hemmansdel emot skyldighet att till Granbom och dess hustru utgiva däremot svarande
andel av ovannämnda köpesumma och efter det uppbud av 15/128-dels mtl Göstorp
Norregård blivit meddelat den 30 Aug - - se § 1 - -utan att annat klander än
ovanförmälda bördetalan blivit anmält, alltså enligt - - 1800, Sven Magnus Granboms
och Stina Andersdotters äganderätt till 8/128 mtl Göstorp Norregård, genom etc se §1 –

IMG 2193-2194
§9
½ till 1/8 förm frälse sk Göstorp
16 juni 1859
Nämndemannen Carl Andersson i Målen inlämnade till Häradsrätten, under anhållan
om lagfart, följande köpebrev:
”Vi undertecknade etc, se Litt Gös
Härjämte företeddes till åtkomstens styrkande
1o Denna Häradsrätts den 6te juni 1826 för Sven Johannesson och h h Stina
Abrahamsdotter utfärdade fastebrev å ½ till 1/8 mtl förmedlat Frälse skatte Göstorp
2o En den 27 november 1857 efter avlidne Sven Johannesson förrättad bouppteckning,
utvisande att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat jämte änkan Christina
Abrahamsdotter, systrarna Maria Johannesdotter, gift med Israel Olofsson, änkan
Catharina Johannesdotter och omyndiga Christina Johannesdotter samt broderdottern
Christina Nilsdotter, gift med Johannes Gylling, omyndige förklarade; varande såsom
fastighet bland annat upptaget 1/8-dels mtl Göstorp.
Av Tingsprotokoll den 15 juni 1858 inhämtades att Häradsrätten gillat och godkänt
försäljningen av de omyndigas andelar i ifrågavarande hemman; Och som åtkomsten till
detsamma således blivit behörigen styrkt fann Häradsrätten skäligt att vid tingets slut
den 7 september å 1/8-dels mantal Frälse skatte Göstorp i Malmbäcks socken, som
änkan Katharina Johannesdotter å offentlig auktion köpt av änkan Christina

Abrahamsdotter, Maria Johannesdotter och hennes man Israel Olofsson samt omyndiga
Maria Johannesdotter och Christina Nilsdotters förmyndare Johannes Andersson och
Carl Andersson för 4 635 Rd Rkmt, meddela uppbud
1sta ggn
Dock förståndigades köparna att förr än 3dje uppbudet meddelas att hos Häradsrätten
styrka att hemmansdelen inom trenne månader efter sistnämnda dag blivit hembjuden
den som frälseräntan äger.
IMG 2198-2199
§9
1/12 mtl kr sk Göstorp Mellangård
8 november 1859
Nämndemannen Carl Andersson i Målen företrädde och inlämnade, under anhållan om
lagfart, ett så lydande köpebrev:
Emot en överenskommen, kontant erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor Ett
tusende Riksdaler Banko, har jag med min hustrus bifall härigenom försålt 1/12-dels
mantal efter helt räknat i krono skattehemmanet Göstorp Mellangård i Tweta härad och
Malmbäcks socken till min svåger Gustaf Svensson och hans hustru Anna Lisa
Svensdotter härstädes; i anledning varav vi avhänder oss berörda hemmansdel med allt
vad därtill nu lyder i jord, vatten och åbyggnader eller hädanefter lagligen tillvinnas kan
och tillägnar det köparna till välfången egendom att nu genast i befintligt stånd tillträda,
dock med förbehåll av livstids undantag för våra svärföräldrar Sven Johannesson och
dennes hustru härstädes, även med skyldighet för köparna att amorteringsvis inbetala
det lån som å hemmansdelen erhållits i och för avtappning av Kansjön. Till mera visso
är detta salubrev av oss i vittnens närvaro egenhändigt undertecknat. Erkännes av
Göstorp den 5 mars 1859.
Johannes Abrahamsson – Johanna Swensdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Sniparp, Anders Johan Johannesson i Göstorp
som upplästes; och som av Häradsrätten den 4 juni 1856 utfärdade fastebrev
inhämtades att säljarna förvärvat sig 1/6-dels mtl uti ifrågavarande hemman, fann
Häradsrätten skäligt att å 1/12-dels mtl krono skatte Göstorp Mellangård i Malmbäcks
socken beläget, som Gustaf Swensson och hans hustru Anna Lisa Swensdotter för Ett
tusen Rd Banko sig tillhandlat av Johannes Abrahamsson och hans hustru Johanna
Swensdotter, meddela uppbud
1sta ggn
Nr 5

IMG 2205
§6

1/8 mtl frälse sk Göstorp
11 juni 1860
1/8 mtl frälse skatte Göstorp i Malmbäck socken beläget, som änkan Catharina
Johannesdotter, enligt avhandling den 6 november 1858. För 4 635 Rd Rmt sig
tillhandlat av änkan Christina Abrahamsdotter, Maria Johannesdotter och hennes man
Israel Olofsson samt omyndiga Maria Johannesdotters och Christina Nilsdotters
förmyndare Johannes Andersson och Carl Andersson. Uppbud hava skett den 16 juni
och den 7 november 1859 samt den 13 februari innevarande år.

1/12 mtl kr sk Göstorp Mellangård
5 november 1860
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Johannes Abrahamsson och h h Johanna
Swensdotter, genom avhandling 5 mars 1859 till Gustaf Svensson och dennes hustru
Anna Lisa Svensdotter sålt 1/12-dels mantal kr sk Göstorp Mellangård i Malmbäcks
socken, för 1 500 Rd Rmt samt uppbud – se §1 - - den 8 november - - 1800. Gustaf
Svenssons och Anna Lisa Svensdotters äganderätt till 1/12-dels mantal kr sk Göstorp
Mellangård genom – se §1 – 1860.

IMG 2213-2214
§ 14
1/8 frälse sk Göstorp
6 november 1861
Under anhållan om lagfart inlämnas ett köpebrev av denna lydelse:
Litt D: Emot en överenskommen mot likvid erhållen och härmed kvitterad köpesumma
stor Fyra tusen fyra hundra sexton /4 416/ Rd 67 öre Rmt har jag undertecknad
härigenom försålt mitt ägande Ett åttondels mantal frälse Göstorp Sörgård i Tveta härad
och Malmbäcks socken, till Per Johan Andersson och dess hustru Märtha Lena
Pettersdotter i Sjöstorp, i anledning varav jag avhänder mig berörda hemmansdel med
allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar detsamma köparna till
välfången egendom, att nu i befintligt stånd tillträda enligt idag upprättat köpekontrakt.
Till mera visso är detta salubrev av mig i vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av
Göstorp den 14 mars 1861. Katarina Johannesdotter, änka och säljare. Vittne: Anders
Klien i Sjöstorp, Anders Abrahamsson i Sniparp.
Jämte detta ”Förbehållsbrev” etc …. Litt E
Härvid finnes fogat Häradsrättens den 11 juni 1860 för änkan Catharina Johannesdotter
utfärdade fastebrev å 1/8-dels mantal frälse skatte Göstorp i Malmbäcks socken.
I anledning härav meddelar Häradsrätten nu första uppbudet å 1/8-dels mtl frälse skatte
Göstorp i Malmbäcks socken, vilket hemman Per Johan Andersson och h h Marta Lena
Pettersdotter köpt av änkan Catharina Johannesdotter för 4 416 Rd 67 öre Rmt; varom
bevis köpebrevet åtecknas. Kunnande dock tredje uppbudet icke beviljas innan det visas
att hemmanet blivit frälserättsägaren hembjudet.
1sta ggn
IMG 2215
§ 40

IMG 2218
§ 3:7

1/12 mtl kr sk Göstorp Mellangård
28 december 1861
I ändamål av lagfart inlämnas ett köpebrev av denna lydelse:
”Emot en överenskommen, kontant erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor Ett
tusen fem hundra Riksdaler Riksmynt, har jag undertecknad med min hustrus bifall
härigenom försålt 1/12-dels mantal av helt räknat kronoskatte Göstorp Mellangård i
Tveta härad och Malmbäcks socken, till min svåger Johannes Swensson och dess hustru
Lisa Christina Carlsdotter härstädes, i anledning varav vi avhänder oss berörda
hemmansdel med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, och tillägnar det köparna till välfången egendom att nu genast i
befintligt stånd tillträda, dock med förbehåll av livstids undantag för våra svärföräldrar
Swen Johannesson och dennes hustru härstädes, även med skyldighet för köparna att
amorteringsinbetala det lån, som å hemmansdelen erhållits i och för avtappningen av
Kansjön. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro egenhändigt
undertecknat, erkännes av Göstorp den 16 december 1861. Johannes Abrahamsson,
Johanna Swensdotter, säljare. Till vittne: Anders Abramsson i Sniparp, Anders Johan
Swensson i Göstorp”.
Jämte Häradsrättens den 4 juni 1856 för Johannes Abrahamsson och hans hustru
Johanna Swensdotter utfärdat fastebrev å ett sjättedels mtl kr sk Göstorp Mellangård.
I anledning härav meddelas nu första uppbudet å ett tolftedels mantal kr sk Göstorp
Mellangård i Malmbäcks socken, vilket hemman Johannes Swensson och hans hustru
Lisa Christina Carlsdotter köpt av Johannes Abrahamsson och h h Johanna Swensdotter
för Ett tusen fem hundra Rd Rmt; varom bevis köpebrevet åtecknas.
1sta ggn

1/8 mtl frälse sk Göstorp
11 februari 1862
1/8-dels mtl frälse skatte Göstorp åt Per Johan Andersson och hans hustru Märtha Lena
Pettersdotter för 4 416 Rd 67 öre.
2dra ggn

IMG 2218
§3:26

IMG 2221
Nr 25

1/12 mtl kr sk Göstorp Mellangård
11 februari 1862
1/12-dels mtl kr sk Göstorp Mellangård åt Johannes Svensson och hans hustru Lisa
Christina Carlsdotter för 1 500 Rd Rmt.
2dra ggn

1/12 mtl kr sk Göstorp Mellangård
16 juni 1862
1/12-dels mantal kr sk Göstorp Mellangård åt Johannes Swensson och hans hustru Lisa
Christina Carlsdotter för Ett tusen fem hundra riksdaler riksmynt.

IMG 2226-2227
Nr 24
1/12 mtl kr sk Göstorp Mellangård
4 november 1862
1/12-dels mtl kr sk Göstorp Mellangård i Malmbäcks socken, vilket hemman Johannes
Swensson och hans hustru Lisa Christina Carlsdotter köpt av Johannes Abrahamsson
och hans hustru Johanna Swensdotter för 1 500 Rd Rmt, enligt avhandling den 16
december 1861; varande uppbud meddelade etc se mom 23o.
Skolande fastebrev utfärdas i följande form:
Tveta Häradsrätt
Gör veterligt att som n.n. (köparens namn) genom avhandling den - - , av n.n. (säljarens
namn) köpt oo mtl (hemmanets natur och namn samt socken där det är beläget) för o o;
alltså och enär uppbud å nämnda köp blivit meddelade å tre lagtima Ting, nämligen den
(dagarna då uppbuden skett) ävensom kungörelse om överlåtelsen skett såväl i häradets
kyrkor som ock genom anslag å Rättens dörr utan att talan om börd eller annat klander
förekommit, varder i förmågo av 4 kapitlet 1 § Jordabalken och Kongl. Förordningen
den 13 juni 1800 n ns (köpares) ägande rätt till o o mantal (hemmanets natur och namn)
genom detta fastebrev bekräftad. Tingsstället Ingaryd den 4 November 1862. På
Häradsrättens vägnar (Häradets sigill) (Ordförandens sigill).
IMG 2226-2227
Nr 24
1/12 mtl kr sk Göstorp Mellangård
4 november 1862
1/12-dels mtl kr sk Göstorp Mellangård i Malmbäcks socken, vilket hemman Johannes
Swensson och hans hustru Lisa Christina Carlsdotter köpt av Johannes Abrahamsson
och hans hustru Johanna Swensdotter för 1 500 Rd Rmt, enligt avhandling den 16
december 1861; varande uppbud meddelade etc se mom 23o.
Skolande fastebrev utfärdas i följande form:
Tveta Häradsrätt
Gör veterligt att som n.n. (köparens namn) genom avhandling den - - , av n.n. (säljarens
namn) köpt oo mtl (hemmanets natur och namn samt socken där det är beläget) för o o;
alltså och enär uppbud å nämnda köp blivit meddelade å tre lagtima Ting, nämligen den
(dagarna då uppbuden skett) ävensom kungörelse om överlåtelsen skett såväl i häradets
kyrkor som ock genom anslag å Rättens dörr utan att talan om börd eller annat klander
förekommit, varder i förmågo av 4 kapitlet 1 § Jordabalken och Kongl. Förordningen
den 13 juni 1800 n ns (köpares) ägande rätt till o o mantal (hemmanets natur och namn)
genom detta fastebrev bekräftad. Tingsstället Ingaryd den 4 November 1862. På
Häradsrättens vägnar (Häradets sigill) (Ordförandens sigill).
IMG 2256-2257
Nr 68
19/192 mtl kr sk Göstorp Norregård

21 december 1864

Genom nämndemannen Carl Andersson i Målen inlämnades under anhållan om lagfart
ett så lydande
”Gåvo- och köpebrev
För allom som detta vårt öppna gåvo- och salubrev förekommer göres härmed veterligt
att jag Johannes Svensson med min kära hustru Maja Lisa Jonasdotters bifall, upplåter
som gåva och förtida arv till vår käre son Swen August Johannesson 19/384-dels
mantal och härmed försäljer till hans tilltänkta hustru Lovisa Andersdotter 19/384-dels
mantal för en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Ett tusen åtta
hundra sjuttiofem Riksdaler Riksmynt, tillsammans 19/192-dels mantal, allt uti Tveta
härad och Malmbäcks socken; och i följd härav avhänder vi oss berörda 19/192-dels
mtl i sagda hemman med hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder eller
hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar gåvotagaren och köparinnan till
välfången egendom att genast tillträda i det stånd som det befinnes, med det uttryckliga
förbehåll att Johannes Svensson och hans hustru Maja Lisa Jonasdotter bliver
bibehållna vid de förmåner som särskilt undantagsbrev av denna dag bestämmer. Till
mera visshet är detta gåvo- och salubrev i vittnes närvaro undertecknat. Erkännes och
försäkras av Göstorp Norrgård den 26 mars 1864
Johannes Svensson, Maja Lisa Jonasdotter, givare och säljare med hand å pennan
Bevittnas av: L J Johansson i Åsen, Magnus Nilsson i Göstorp”
som nu upplästes, varefter företeddes tre av denna Häradsrätt utfärdade fastebrev, ett
den 25 maj 1851 för Johannes Svensson å 7/128-dels mantal, ett för Johannes Svensson
och Maja Lisa Jonasdotter den 19 juni 1832 å 5/48-dels mantal och ett den 18 februari
1857 för bemälda makar å 5/128-dels mantal, allt i krono skattehemmanet Göstorp
Norregård; Och som säljarnas laga åtkomst till ifrågavarande hemmansdel sålunda
blivit behörigen styrkt, fann Häradsrätten lagligt att å nitton etthundranittiotvåendels
mantal krono skatte Göstorp Norregård i Malmbäcks socken, varav Sven August
Johannesson såsom gåva av sina föräldrar Johannes Swensson och Maja Lisa
Jonasdotter bekommit nitton trehundraåttatiofjärdedels mantal och hans tilltänkta hustru
Lovisa av dem köpt nitton trehundraåttatiofjärdedels mantal för Ett tusen
åttahundrasjuttiofem Riksdaler Riksmynt och villkor om undantag, meddela uppbud
1sta ggn

