Lagfarter Tveta härad Kansjö 1761 – 183
IMG 2166-2167
Nr 21
1/8 Kansjö Sörgård
16 november 1764
Till häradsrätten ingavs ett salubrev ord ifrån ord så lydande:
För allom som detta vårt öppna brev händer förekommer, se eller hörer föreläsas, gör
jag Johan Persson i Ryafall tillika med min kära hustru Kerstin Olofsdotter härmed
veterligt att hava av fri vilja och välbetänkt mod upplåtit och försålt min hustrus en
systralott uti 1/8 av Kansjö Söregården till vår kära svåger och broder Ryttaren
manhaftige Nils Förman, dess hustru, barn och arvingar för överenskommen och
betingad köpesumma 100 Daler Smt.
Jag Lars Persson tillika med min kära hustru Elin Olofsdotter i Bodanäs försäljer min
kära hustrus en systralott av 1/8 uti Kansjö Sörgård, för lika stor köpeskilling som äldre
systern 100 Daler smt till vår kära svåger och broder Ryttaren Nils Förman, dess hustru,
barn och arvingar.
Sedan ärver vår bemälta svåger och broder Nils Förman sin en broderlott uti samma
1/8, och är genom köp och arv ägare av en full åtting i sagda Kansjö Södragård.
Och som nu bägge systrar av förenämnde köpare den första köpeskillingen med den
sista riktigt bekommit och härmed vederbörligen kvittera, fördenskull avhänder vi oss,
våra barn och arvingar. Så födda som ofödda, desse tvenne systralotter uti 1/8 Kansjö
Södragården och tillägnar vår käre svåger och broder Ryttaren Nils Förman, dess
hustru, barn och arvingar med hus, jord, åker och äng, skog och mark, fiske och
fiskevatten, kvarn och kvarnställe, torp och torpställe, intet undantagandes av allt vad
därtill lyder och ligger, av ålder lytt och legat haver eller hädan efter lag tillvinnas kan.
Och som ovannämnde köpare nu är ägare av en full åtting; ty tillåta vi härmed honom
därå hos Lovliga Tveta Härads Tingsrätt anhålla och undfå uppbud och efter laga stånd
fasta, vilket vi med våra namn i vittnens närvaro bekräfta och underskriva, skedde i
Kansjö den 7 april 1763.
Johan Persson, Kerstin Olofsdotter i Ryafall, försäljare av systralott i 1/8.
Lars Persson, Elin Olofsdotter i Bodanäs, försäljare av systralott uti 1/8-ting av Kansjö
Söregård.
I anledning av vilket salubrev 1/8 i Kansjö Söregård, köparens egen arvelott
inberäknad, mot köpesummorna för de försålda 2ne systralotterna 200 Daler smt, för
Ryttaren Nils Förman, dess hustru, barn och arvingar på begäran uppbjöds nu
1sta ggn
IMG 2182
Nr 36

Sedan Sven Larsson i Kansjö av 23 november 1764 här vid Häradsrätten erhållit
inteckning uti 1/16-dels Fagerkullen etc

IMG 2372-2373-2374
§ 15
1/8 sk kr Kansjö Södergård
15 november 1773
S d inlämnades till Häradsrätten ett så lydande förpantningsbrev:
För allom som detta händer förekomma gör jag undertecknad veterligt det jag med min
kära svåger drängen ärliga och beskedliga Jöns Andersson i Kansjö Norregården ingått
förpantningsackord om min ägande och igenom byte mig tillhöriga ett åttondedels
mantal av skatte krono hemmanet Kansjö Södragård i Malmbäcks socken och Tveta
härad beläget, att bemälta min kära svåger Jöns Andersson emot Fem hundrade Dd Smt
förpantningssumma, vilken jag redan till fullo undfått, skall bemälta en åttings fastighet
såsom sig tillhörig egendom få okvalt nyttja, bruka, behålla och besitta i 16 års tid och

som denna banks andel till sin godhet icke svarar emot den ränta som av ovannämnda
500 D Smt förpantningssumma kan beräknas, så skall meranämnda min käre svåger vid
förloppet av omnämnda (?) förpantningstid tillika med själva förpantningssumman
undfå fullt intresse å 6 procent för de Två hundrade D Smt emedan icke mer än ränta
av 300 D Smt, såsom städja för bruket kan skäligen beräknas.
Betygar i vittnens närvaro. Av Långåsa den 7 oktober 1773
Anders A I S Jönsson i Kansjö Södregård
Till vittne: Anders Jönsson, Olof Svensson, Jonas Persson”
Vilket förpantningsbrev på begäran ord ifrån ord i protokollet infördes till framdeles
säkerhet samt den kraft och verkan som med lagenlig är och varöver på begäran utdrag
av protokollet meddeltes.
DSC 0591
§ 42

DSC 0594
§ 25

DSC 0595
§2

1/9 av ½ mtl kr sk Kansjö Norregård
31 mars 1781
Samma dag blev ett så lydande salubrev till Häradsrätten inlämnat:
”Vi undertecknade gör för allom veterligt att av fri vilja och moget betänkande upplåter
vårt ägandes ärftliga andel, som är 1/9-del uti halvgård uti skatte krono hemmanet
Kansjö Norregård. beläget uti Tveta härad och Forserums socken emot en viss
köpesumma 35 Rdr 32 Sk till mina svågrar Håkan Andersson, Jöns Andersson, Anders
Andersson, Per Andersson samt för deras hustrur och barn i evärdliga tider, vilka 35
Rdr 32 Sk vi den sista penningen med den första riktigt bekommit och härmed
vederbörligen kvitterar. Fördenskull avhänder vi oss denna 1/9-del uti ½ gård Kansjö
Norregård åt mina svågrar Håkan Andersson, Jöns Andersson, Anders Andersson, Per
Andersson samt för deras hustrur och barn att nyttja och bebo med alla de förmåner
såsom åker, äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, kvarn och kvarnställe samt alla
de förmåner och rättigheter som till denna hemmansdel lyder.
Sålunda är oss emellan slutat, samt anhåller ödmjukeligen att detta vårt köpebrev måtte
vid den högtärade och lovliga Tveta Tingsrätt fastställas. Till yttermera visso haver vi
detta med våra egenhändiga namn och bomärken uti tillkallade vittnens närvaro nu
underskrivit. Som skedde i Kansjö den 14 december 1780.
Anders Jönsson A J S, Maria Andersdotter M A D i Kansjö
Till vittne: P Schall i Topperyd,
Jacob Andersson i Kansjö, J A S, säljare”
Med anhållan att i anledning härav vinna behörig lagfart; Och bliver fördenskull till
följe av IV Kap Jordabalken 1/9-del i skatte kronohemmanet Kansjö Norregård 1/2,
emot den i salubrevet kvitterade köpesumman 35 Rdr 32 Sk för Håkan Andersson, Jöns
Andersson, Anders Andersson och Per Andersson, deras hustrur barn och arvingar
uppbuden nu
1sta ggn
1/9 mtl sk kr Kansjö Norrgård
14 juni 1781
S d 1/9-del uti skatte kronohemmanet Kansjö Norrgården emot köpesumman 35 Rdr 32
Sk specie uppbjöds nu för Håkan Andersson, Jöns Andersson, Anders Andersson och
Per Andersson, deras hustrur, barn och arvingar, nu
2dra ggn

1/9 mtl sk kr Kansjö Norrgård
5 november 1781
S d uppbjöds 1/9-del uti skatte kronorhemmanet Kansjö Norregården emot
köpesumman 35 Rdr 32 Sk för Håkan Andersson, Jöns Andersson, Anders Andersson
och Per Andersson, deras hustrus, barn och arvingar, nu
3dje ggn

DSC 0596-0597
§ 24
1/8 mtl sk kr Kansjö Norrgård
19 mars 1783
S d Till häradsrätten inlämnades ett så lydande salubrev:
”Efter ett välbetänkt och sunt förstånd haver jag uppdragit och försålt min ägeärvde
åttondel uti skatte kronohemmanet Kansjö Norregård, belägen uti Tveta Härad,
Jönköpings län och Forserums socken och det till min käre broder Petter Andersson och
dess hustru Margareta Olofsdotter i Kansjö för en betingad och överenskommen
köpeskilling Ett Tusende Daler silvermynt eller 166 Rdr 32 Sk Specie, vilken
köpesumma Ett hundrade Sextiosex Rdr 32 Sk specie jag bekommit haver till fullo den
sista penningen som den första som vederbörligen kvitteras.
Varför jag och min kära hustru avhänder oss ovannämnda åttondel till förenämnde
Petter Andersson och dess hustru Margareta Olofsdotter, dess barn och arvingar,
efterarvingar, uti evärdliga tider få nyttja, bruka och bebo som sin rätta och välfångna
egendom i hus, jord av åker och äng, skog och mark, fisk och fiskevatten, kvarn och
kvarnställe, torp och torpställe, i våto och torro, närby eller fjärran, intet undantagande
av allt som härtill ligger och lyder eller hädanefter tillvinnas kan, men härhos haver jag
detta förbehåll med köparen min broder Petter Andersson att han skall avstå utav denna
av mig sig tillhandlade lottandel det undantag som är utsatt efter förr skedd
överenskommelse till vår gamla kära moder och uti hennes livstid henne bör tillfalla
och åtnjuta, samt förbehåller jag mig av min åttondel sex tolfter timmer och utav
förenämnda köpesumma lämnas obetalt 16 Rdr 32 Sk specie eller 100 D smt utan ränta
till vår kära moders död i föreskrivet salubrev, varder med mitt namn och bomärke samt
vittnens underskrift bekräftad. Som skedde av Lunnestorp den 7 februari 1783
Anders Andersson uti Lunnestorp, säljare
Till vittne: Anders Andersson, Anders Jonsson i Lunnestorp samt Nils Sundman
Beviljades i anledning varav 1/8-del uti skatte kronohemmanet Kansjö Norregård emot
166 Rdr 32 Sk specie samt i övrigt gjort förbehåll för Petter Andersson, dess hustru,
barn och arvingar, jämlikt IV Kap Jordabalken uppbud, nu
1sta ggn
DSC 0601
§ 18
1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
21 maj 1783
S d blev 1/8-del i skatte kronohemmanet Kansjö Norregård emot köpesumman 166 Rdr
32 Sk specie samt i övrigt gjort förbehåll för Petter Andersson, dess hustru, barn och
arvingar uppbud beviljat
2dra ggn
DSC 0604
§ 37

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
29 oktober 1783
S d Å skatte krono hemmanet Kansjö Norregård blev 1/8-del emot köpesumman 166
Rdr 32 Sk specie och i övrigt gjorda förbehåll för Petter Andersson, dess hustru, barn
och arvingar nu uppbjuden
3dje ggn

DSC 0638-0639
§ 25
1/8 mtl kr sk Kansjö
3 november 1791
Med anhållan om lagfart inlämnades följande salubrev:
”Jag Jöns Jacobson gör härmed veterligt, att jag med min kära hustru Margareta
Andersdotters ja och samtycke av fri vilja och välbetänkt mod upplåtit och försålt min
ägande En åttondels mantal uti skatte kronohemmanet Kansjö uti Jönköpings län, Tveta
härad och Malmbäcks socken, till dannemannen välförståndige Johan Nilsson i
Haborarp för en överenskommen köpesumma stor Ett hundra sextiosex Rdr trettiotvå
skilling specie. Och som dessa 166 Rdr 32 Sk specie äro den sista penningen med den

första riktigt tillhanda kommen, alltså avhänder jag mig och mina arvingar ovan
bemälta 1/8-dels Kansjö och detsamma tillägnar Johan Nilsson och dess hustru Maria
Jönsdotter, dess barn och arvingar att nyttja, bruka och bibehålla och bebo med alla
dess förmåner uti hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, kvarn och
kvarnställe, fisk och fiskevatten, närby och fjärran, så att intet är undantagande utav allt
vad därtill lytt och legat haver och hädanefter lagligen tillvinnas kan. Till hemul
förbinder jag mig efter lag. Som skedde uti underskrivna vittnens närvaro med mitt och
min kära hustrus namn och bomärkens egenhändiga underskrift i Kansjö den 5 oktober
1791
J J S, M A D Jöns Jakopsson , Margareta Andersdotter, säljare
Johan Nilsson, Maria Jönsdotter, köpare
Till vittne: Fredric Trotzig i Topperyd, Sven Jönsson i Kansjö
Å andra sidan stående köpebrev förklara vi understående bördsarvingar i vittnens
närvaro alldeles nöjda och avsäga härmed all vår lagliga bördsrätt därtill:
Jonas Jakopsson, Jonas Johansson, i Akelt (Åkerhult) och Malmbäcks socken,
bördarna.
Till vittnen: Carl Jonsson i Topperyd, Petter Hansson i Kansjö.”
I anledning varav samt med stöd av 4 Kap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt bevilja
köparen Johan Nilsson, dess hustru, barn och arvingar, första uppbudet å en 1/8 uti
krono skattehemmanet Kansjö emot köpesumman 166 Rdr 32 Sk specie. 1sta ggn
DSC 0644
§ 41

DSC 0645
§ 11

1/8 mtl kr sk Kansjö
3 mars 1792
S d 1/8-del Kansjö uppbjöds för Johan Nilsson och dess arvingar emot en köpesumma
av 166 Rdr 32 Sk smt
2dra ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö
1 juni 1792
Blev för tredje uppbudet beviljat å en åtting Kansjö för Johan Nilsson och dess
arvtagare emot 166 Rdr 32 Sk smt köpesumma
3dje ggn

DSC 0647-0648
§ 60
1/8 mtl kr sk Kansjö
14 november 1793
Till häradsrätten inlämnades följande salubrev:
”Jag Johan Nilsson i Haborarp gör härmed och igenom veterligt att jag med min kära
hustru Maria Jonasdotters goda ja och samtycke av fri vilja och välberått mod upplåtit
och försålt min ägande 1/8 mtl uti sk kr hemmanet Kansjö i Jönköpings län, Tveta
härad och Malmbäcks socken beläget, för en överenskommen köpesumma stor 196 Rdr
32 Sk Specie till dannemannen välförståndige Elias Gabrielsson. Och som den första
penningen med den sista är mig tillhanda kommen alltså avhänder jag mig och mina
arvingar ovanbemälta fastighet och densamma tillägnar Elias Gabrielsson samt dess
hustru, barn och arvingar efter arvingar till evärdlig ägo och besittning med alla dess
förmåner uti hus och jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, kvarn och
kvarnställe, närby och fjärran, så att intet är undantagande av allt vad därtill lytt och
legat haver och hädanefter lagligen tillvinnas kan. Till hemul förbinder jag mig efter lag
med mitt och min kära hustrus namns egenhändiga underskrift uti 2ne tillkallade
vittnens när- och övervaro. Som skedde i Haborarp den 5 juni 1792.
Johan H N S Nilsson, Maria MJ D Jonsdotter i Haborarp, säljare
Zachris Isacsson i Hyltan, Carl Sjöman i Ödestugu”

Varefter Häradsrätten resolverade med stöd av IV Kap Jordabalken Elias Gabrielsson,
dess hustru, barn och arvingar uppbud å 1/8 mtl i sk kr hemmanet Kansjö mot
köpesumman 196 Rdr 32 Sk Specie, nu
1sta ggn
DSC 0649
§ 17

1/8 mtl kr sk Kansjö
14 maj 1793
Uppbud beviljades Elias Gabrielsson å 1/8-del i krono skattehemmanet Kansjö mot
köpesumman 196 Rdr 32 Sk specie
3dje ggn

DSC 0659-0660
§ 50
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
9 mars 1796
Till Tingsrätten inlämnades med anhållan om lagfart följande avhandling:
”Härigenom gör jag kunnigt att jag med mitt och min kära hustrus goda betänkande och
sunda förstånd uppdrager och försäljer min ägande 1/8-del efter helt räknat uti skatte
kronohemmanet Kansjö Södergård, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och
Malmbäcks socken, till min kära måg Nils Larsson i Kansjö å samma bruk och hemman
boende, emot en betingad och överenskommen köpesumma stor 250 Rd specie, och
som vi den sista penningen med den första riktigt och med fullt nöje bekommit, så
varder förenämnda penningar härmed vederbörligen kvitterade. Och däremot
överlämnar jag förenämnda hemmansdel till min käre måg Lars Nilsson och dess kära
hustru, barn och arvingar, arvinge efter arvinge, till evärdlig ägo att nyttja och bruka
som lag förmår.
Varandes därifrån intet undantagandes av allt som nu med rätta därtill lyder eller
framdeles därtill lyda kan i våto och torro, hus eller jord, skog och mark, kvarn eller
torpställen. Och lämnas af detta öppna salubrev, som är min egen avlingajord, hos
höglovliga Häradsrätten för framtida säkerhet att söka få laglig kraft och fastställelse
häröver. Vilket med vederbörandes namn och bomärken avslutas och stadfästes uti
närvarande vittnens närvaro. Reverseras den 1sta december 1795.
Hans Persson, Britta Jonasdotter, säljare
Peter Hansson och Annicka Jönsdotter, Lars Nilsson, Ingela Hansdotter, köpare
Närvarande vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Jöns Jacobsson”
Och blev i anledning härav jämlikt I och IV Kap Jordabalken 1/8-del Kansjö Södergård
för Lars Nilsson, dess hustru, barn och arvingar mot köpesumman 250 Rd uppbuden
1sta ggn
DSC 0663
§ 42

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
1796
För Lars Nilsson i Kansjö och dess hustru, som emot 250 Rd tillhandlat sig 1/8 kr sk i
Kansjö Södregård, blev samma hemmansdel uppbuden
2dra ggn

DSC 0665-0666-0667
§ 56
1/6 och 1/12 (1/4) sk kr Kansjö Södergård
17 maj 1796
Till Tingsrätten inlämnades en så lydande köpeavhandling:
”För allom dem som detta vårt öppna salubrev händer förekommer gör vi
undertecknade härigenom veterligt att vi med vår kära moder och svärmoders ja och
samtycke upplåter och försäljer vår ägande andel som är ¾-delar uti 1/8 uti skatte
kronohemmanet Kansjö Södergården, Tveta härad, Malmbäcks socken till vår svåger
och broder dannemännen Jöns Jacobsson och Jöns Johansson i Kansjö för en betingad
och överenskommen köpesumma stor Ett hundrade femtio Rd specie eller 900 D smt,
vilka penningar vi till fullo bekommit, som härmed kvitterade varder, med förbehåll att

köparna försörjer vår kära moder till sin död efter de förbehåll, som en skrift av detta
dato innehåller. Och bliver köparna x arvslotter ägare till en fjärdedel efter helt räknat i
nämnda gård. Fördenskull avhänder vi oss, som säljare äro, all den rätt vi till
ovannämnda hemmansdel haft eller hädanefter få kunnat och tillägnar densamma
ovannämnda köpare, deras hustrur barn och arvingar, att som sin laga och välfångna
egendom äga, bebo och behålla, nu och i tillkommande tider med hus och jord och alla
förmåner i våto och torro som nu äges av ålder eller hädanefter lyckligen tillvinnas kan.
Och lämnas köparna frihet att hos vederbörlig domstol om uppbud och lagfart (söka) så
snart så åstundas. Till yttermera visso hava vi detta med våra namn uti vittnens när- och
övervaro skrivit och underskrivit. Som skedde uti Kansjö den 9 dagen uti april månad år
1791
Jonas Jacobsson, Jonas Johansson, Stina Jacobsdotter i Åkerhult
Till vittne: Anders Sjöberg i Sjöstorp, Jonas Svensson i Kansjö”
”En fjärdedel uti ovannämnda ¼-del försäljer jag undertecknad till ovannämnde köpare,
som är mina barn för en till fullo betald köpesumma Etthundra Rd specie som härmed
kvitteras, med alla förmåner som ovannämnda ¼-del, min ärvda jord, så x jag mig hava
mitt timmer att försälja, och lämnar köparna frihet härmed enligt lag förvärva. Som
stadfästes med mitt och vittnenas namn. Av Sjöstorp den 16 maj 1796
Margareta Jönsdotter, säljare
Till vittne: A Sjöberg, Petter Jonsson i Sjöstorp”
I anledning varav och uppå därom gjord anhållan Tingsrätten fann skäligt att med
anledning av I och IV Kap Jordabalken uppbjuda 1/6-del Kansjö för Jöns Jacobsson och
1/12-del i samma hemman för Jöns Johansson, dess hustrur, barn och arvingar emot
köpesumman 150 Rd samt det i köpebrevet nämnda villkor, nu
1sta ggn
DSC 0668
§ 33

DSC 0668
§ 35

DSC 0669
§9

§ 24

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
10 november 1796
För Lars Nilsson, dess hustru, barn och arvingar beviljas å 1/8 Kansjö Södregård emot
köpesumman 250 Rd uppbud, nu
3dje ggn

¼ mtl kr sk Kansjö Södergård
10 november 1796
Emot köpesumman 150 Rd och övriga betingade villkor beviljas för Jöns Jacobsson och
Jöns Johansson och deras hustrur å ¼-ding efter helt räknat uti krono skattehemmanet
Kansjö Södregård härå uppbud, nu
2dra ggn

1/6 mtl kr sk Kansjö Södergård
15 mars 1797
Å 1/16-del i Kansjö Södregården beviljades för Jöns Jacobsson och å 1/12 för Jöns
Johansson uppbud nu
3dje ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
15 maj 1798
Med anhållan om uppbud inlämnades till domstolen följande köpebrev:
”För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekomma kan, gör jag Maria
Andersdotter härigenom veterligt det jag härigenom upplåter och försäljer min ägande
samt ärvda 1/8-del uti krono skattehemmanet Kansjö Södergård, beläget i Jönköpings
län, Tveta härad och Malmbäcks socken, till min käre son Jöns Svensson, dess kära
hustru Christina Pettersdotter i Brunseryd för en överenskommen köpesumma stor
Tvåhundrade femtio Rd Specie, eller 1500 D smt, vilka 250 Rd härigenom betalta, som
vederbörligen kvitterade varda. Fördenskull avhänder jag mig, mina övriga barn och

arvingar förenämnda en åttondel efter helt räknat uti Kansjö Södergården och
densamma tillägnar köparen Jöns Svensson, dess hustru, barn och arvingar i evärdliga
tider att nyttja, bruka och behålla, med hus, nämligen den nya stugan här på gården
samt hälften i ladugården, med åker och äng, skog, mark, torp och torpställe, kvarn och
kvarnställe, fiske och fiskevatten, intet undantagande av vad namn det vara må, närby
och fjärran och allt vad med lag tillvinnas kan, att nästa vårfrudag 1798 tillträda i det
stånd denna försålda 1/8-del då befinnes- Som skedde med moget betänkande och sunt
förnuft uti Kansjö Södergård den 16 juni 1797.
Maria Andersdotter
Såsom närvarande vittne: Jonas Abrahamsson, Anders Nilsson i Brunsderyd”
I följe härav och i förmågo av I och IV Kap Jordabalken beviljades köparna Jöns
Svensson och dess husgtru Christina Pettersdotter i Brunseryd uppbud å 1/8-del i krono
skattehemmanet Kansjö Södergård emot köpeskillingen 250 Rd specie, nu
1sta
ggn
DSC 0686-0687
§ 25
1/8 mtl kr sk Kansjö
15 maj 1798
Med anhållan om uppbud inlämnades till domstolen ett så lydande köpebrev:
”Genom detta vårt öppna brev görs veterligt det jag Håkan Andersson tillika med min
kära hustru Helena Jönsdotter efter moget betänkande och med sunt förnuft upplåtit och
försålt en vår ägande en Åttondedel (1/8-del) uti skatte krono hemmanet Kansjö
Norregården, beläget uti Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, till vår
kära måg Jöns Gabrielsson härstädes och dess hustru Annika Håkansdotter, för en
emellan oss betingad och överenskommen köpesumma stor Etthundrade femtio /150/
Rd Riksgäld. Alltså i kraft härav avhänder vi bemälta 1/8 uti Kansjö Norregård till
förenämnda vår måg Jöns Gabrielsson och dess hustru Annika Håkansdotter så väl som
till deras barn och arvingar, födda som ofödda, att det bruka, nyttja och bebo till
evärdlig ägo, bestående av hus och jord, åker och äng, skog och mark, fiske och
fiskevatten, kvarn och kvarnställe, närby och fjärran, intet undantaget av allt det som av
ålder därtill lytt och legat haver och hädanefter med lag och dom tillvinnas kan. Och
som vi förenämnda köpeskilling Etthundrade femtio Riksdaler Riksgäldsmynt såväl den
första som sista penningen till fullo nöje bekommit och anammat haver, ägandes
således vår kära måg Jöns Gabrielsson att denna köpeavhandling till sin och dess
hustrus framtida säkerhet vid Tveta härads lovliga Tingsrätt uppbjuda låta, samt laga
fasta därå söka. Till yttermera visso hava vi detta uti vittnens närvaro med våra namns
undersättande bekräfta velat. Som skedde uti Kansjö den 11 januari 1797.
Håkan Andersson H A S, Helena H I D Jönsdotter, säljare.”
Som närvarande vittnen och att säljarna med egen hand å pennan till deras namns
undertecknande hållit och denna köpehandling till alla delar erkänd vara enlig med
deras beslut intygar
Hhd (Häradshövding) Lindeberg, Jonas J J S Jönsson, Kansjö
I följe härav och i förmågo av IV Kap Jordabalken beviljades köparen Jöns Gabrielsson
och dess hustru Annika Håkansdotter i Kansjö, uppbud å 1/8-del skatte krono
hemmanet (Kansjö) Norregården därstädes, emot en betingad köpesumma stor 150 Rd
Riksgäldsmynt, nu
1sta ggn
DSC 0691
§ 25

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
6 november 1798
Beviljades Jöns Svensson och dess hustru Christina Petersdotter uppbud å 1/8-del uti
krono skatte hemmanet Kansjö Söregård emot 250 Rd specie, nu
2dra ggn

DSC 0694
§ 16

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
6 mars 1799
1/8-del krono skatte hemmanet Kansjö Norregård som Jöns Gabrielsson och hustrun för
150 Rd sig tillhandlat uppbjudes nu dem tillgodo
3dje ggn

DSC 0699-0700
§ 62
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
21 maj 1799
Till Häradsrätten ingavs följande köpebrev:
”Som min moder Maria Andersdotter i Kansjö hade genom köpebrev daterat av den 16
juli 1791 upplåtit till mig undertecknad 1/8-dels mantal uti kr sk Kansjö Södergård av
sin ägande arvejord för en köpesumma stor 250 Rd specie. Och som min moder är med
samma köpeavhandling missnöjd, så upplåter jag som köpare i allo ovannämnda
köpeavhandling och på den 14 mars 1800 till min moder återlämnar till min moder sin
förra rätt och nyttjande och mina yngre omyndiga syskons uppfostrande, emot det
villkor att min moder icke får eller äger rätt att till någon av de andra mina syskon
försälja nämnda åtting, ej heller till någon annan besläktad, utan om x sådan försäljning
skulle fordra skall alla mina övriga syskons och deras förmyndares hörande då var och
en får sin rätt bevaka om han åstundar att sig sin arvejord tillhandla. Men om jag inte
vid ovannämnda fardag skulle få sådana villkor att bebo varpå jag mig bärga kan, så
skall jag hava att bebo och bruka samma åtting ett år efter ovanskrivna flyttningsdato
för städja av 8? Rd och sedan den 14 mars 1801 utan vidare uppsägning hemmanet
avflytta.
Och som jag köpesumman tillfullo återbekommit och härmed kvittera, så anhålles allra
ödmjukast hos välborna herr Häradshövdingen och vällovliga Tveta härads Tingsrätt att
ovannämnda köpehandling och skedda lagfart får för min räkning härigenom förfalla.
Som jag med mitt, jämte hustruns namns underskrivande i vittnens närvaro försäkra. Av
Kansjö den 29 april 1799
Jöns Svensson, Stina Persdotter i Kansjö Södergård
Med ovanstående förklarar jag mig till alla delar nöjd intygar
Maria Andersdotter, änka
Såsom vittne härvid: Sven Andersson i Horshaga, Jöns Jacobsson i Kansjö”
I anledning varav 1/8 kr sk Kansjö Södregård till änkan Maria Andersdotters laga
säkerhet emot köpeskillingen 250 Rd och övriga villkor uppbjöds nu
1sta ggn
Ut supra På Tingsrättens vägnar Fredrik Schlyter
DSC 0701-0702
§ 17
1/12 mt kr sk Kansjö Södergård
14 november 1799
Med anhållan om lagfart inlämnades och upplästes ett så lydande köpebrev:
”Härmed gör jag veterligt att med gott betänkande och med min kära hustrus goda
samtycke upplåter och försäljer min innehavande En tolftedel efter helt räknat uti skatte
kronohemmanet Kansjö Södregård, beläget uti Jönköpings län, Tveta härad och
Malmbäcks socken till Johan Nilsson och dess hustru Maria Jönsdotter i Torestorp i
Järsnäs socken emot en oss emellan överenskommen köpeskilling stor Tvåhundrade
och en Rd 32 Sk specie uti Riksgäldsmynt. Och som har nu den sista penningen med
den första riktigt och till fullo nöje betalt så varder de ock härmed kvitterade. Och
däremot så tillägnas honom och dess hustru bemälta hemmansdel att tillträda den 14
mars 1800 med hus och jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, kvarn
och kvarnställe, intet undantagandes i våto och torro, närby och fjärran av vad som med
rätta därtill nu lyder och hädanefter lagligen lyda kan, och tillåter att han hos högtärade
Häradsrätten om lagakraftsvinnande och fastas erhållande anmäler sig. Och hava vi

detta med våra namns underskrift i vittnens närvaro underskrivit. Som skedde i Kansjö
den 18 mars 1799.
Jöns Johannesson J J S, Maria Jacobsdotter M I D, säljare
Johan Nilsson I N S, Maria Jönsdotter M I D. köpare
Medvarande vittnen: Olof Olofsson i Slätteryd, Johannes Jonsson i Hult”
Blivande i anledning härav, samt i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken En tolftedel
efter helt räknat uti skatte krono hemmanet Kansjö Södregård emot köpesumman
Tvåhundrade en Rd 32 Sk Riksgäldsmynt, för Johan Nilsson i Torestorp, dess hustru,
barn och arvingar, uppbjuden nu
1sta ggn
DSC 0703
§ 16

DSC 0707
§ 50

DSC 0710
§ 36

1/12 mtl kr sk Kansjö Södergård
19 mars 1800
Mot 201 Rd 32 Sk meddeltes Johan Nilsson i Torestorp, dess hustru, barn och arvingar
å 1/12 i sk kr hemmanet Kansjö uppbud, nu
2dra ggn

1/12 sk kr Kansjö Södergård
28 juni 1800
En tolftedel efter helt av krono skatte hemmanet Kansjö uppbjöds för Johan Nilsson i
Thorestorp och dess hustru emot köpesumman 201 Rd 32 Sk Riksgäldsmynt, nu
3dje ggn
1/8 mtl sk kr Kansjö Norrgård
20 mars 1801
En åttondedel i skatte krono hemmanet Kansjö Norregården emot köpesumman 245 Rd
och övriga betingade villkor för köparna Måns Olofsson och Maria Svensdotter i
Spånarp uppbjöds
3dje ggn

DSC 0711-0712
§ 67
1/32 mtl kr sk Kansjö Södergård
11 november 1801
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev:
”För allom dem som detta vårt öppna salubrev för händer kommer, gör vi härmed
veterligt att vi av fri vilja och välberått mod upplåtit och försålt 1/32-del efter helt
räknat i Kansjö Södregård, beläget i Tveta Härad, Jönköpings Län och Malmbäcks
socken till Johan Nilsson samt dess hustru Maria Jönsdotter i Kansjö för en
överenskommen köpeskilling, stor Ett hundrade Riksdaler Specie Riksgäldsmynt eller
Sex hundrade Daler silvermynt, vilka penningar jag den första penningen med den sista
riktigt bekommit och härmed kvitterade varda. Varemot jag till nämnda köpare, dess
barn och arvingar emot ovannämnda köpesumma Ett hundrade Riksdaler upplåter och
avhänder mig all den rätt jag till nämnda hemmansdel ägt samt tillägnar densamma till
ovannämnde Johan Nilsson och dess hustru Maria Jönsdotter, till hus och jord, med allt
vad därtill ligger och av ålder lytt, fjärran och närby, intet undantagande av vad namn
det vara må. Och förbinder mig att till köparen hemula efter lag. Och tillåter köparen att
vid vederbörlig domstol laga säkerhet söka. Som vi med våra namn och bomärken
jämte vittnens namns undersättande
försäkra och stadfästa. Som skedde den tjugosjätte dagen i September månad åhr efter
Christi börd Ett tusende åtta hundrade och ett.
Jöns I I S Jacobsson, Margareta M A D Andersdotter, säljare
Såsom vittne: Sven Hagman i Horshaga, Sven Andersson i Kansjö”
Och blev i anledning härav samt med stöd av I och IV Kap Jordabalken En
Trettiondetvåendel uti Kansjö Södergård emot köpesumman Ett hundrade Riksdaler i

Riksmynt för Johan Nilsson, dess hustru Maria Jönsdotter, barn och arvingar nu
uppbuden
1sta ggn
DSC 0714
§ 47

1/32 mtl kr sk Kansjö Södergård
9 mars 1802
En trettionde tvåendel uti Kansjö Söregård blev emot köpesumman 100 Rd Riksgäld för
Johan Nilsson och dess hustru Maria Jönsdotter, barn och arvingar uppbuden nu 2dra
ggn

DSC 0715-0716
§ 71
¾ av 1/16-dels mtl kr sk Kansjö Norrgård
9 mars 1802
Med anhållan om uppbud inlämnades till Tingsrätten ett så lydande köpebrev:
”Härigenom gör jag Maria Jönsdotter i Älgaryd, och jag Jonas Andersson i Slätteryd
veterligt att vi med moget betänkande och sunt förstånd uppdraga och försälja våra
arvslotter fast egendom som är Två fjärdedelar av en sextondel efter helt räknat uti
krono skatte hemmanet Kansjö Norregården beläget uti Jönköpings län, Tveta härad
och Malmbäcks socken, till vår kära styvson och köra svåger Elias Gabrielsson och
dess kära hustru Catharina Svensdotter i Kansjö Norregården, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Nittioen Riksdaler Trettiotvå Sk i Riksgäldsmynt,
vilka 91 Rd 32 Sk vi den sista penningen med den första riktigt och till fullo nöje
bekommit och alltså densamma härmed vederbörligen kvittera. Avståendes vi alltså oss
och våra barn och arvingar förenämnda hemmansdel och tillägnar den köparen och dess
hustru, barn och arvingar så ock efterarvingar, till evärdlig ägo, att som sin välfångna
egendom nyttja, bruka och behålla, i hus och jord, åker och äng, skog och mark, torp
och torpställe, kvarn och kvarnställe, fiske och fiskevatten, intet undantagandes i våto
eller torro, närby eller fjärran av allt vad nu därtill hörer eller framdeles tillvinnas kan.
Och åtaga vi oss att därföre i hemul stånda. Kommandes köparen att tillträda hemmanet
i det stånd det nu befinnes nästkommande fardag. Och tillåtes köparen att hos högtärade
Häradsrätten om laga krafts vinnande häröver sig anmäla. Vilket vi med våra namns
undersättande i vittnes närvaro bestyrka. Som skedde den Njonde Martii Ett Tusende
Åtta Hundra Twå.
Maria M I D Jönsdotter i Elgaryd, en änka
Annika A S D Svensdotter i Slätteryd, säljare
Elia Gabrielsson och dess hustru i Kansjö, köpare
Som
vittne:
Olof
Olofsson,
Daniel
Olofsson
i
Slätteryd.”
Och blev i anledning härav, jämlikt Ista och IVde Kap Jordabalken Tre fjärdedelar av
En Sextondedel efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Kansjö Norregården, emot
köpesumman Nittioen Rd 32 Sk i Riksgäldsmynt för köparen Elias Gabrielsson och
dess hustru Catharina Svensdotter uppbjuden nu
1sta ggn
DSC 0718
§ 27

DSC 0719
§ 50

1/32 mtl kr sk Kansjö Södergård
1 juni 1802
Emot köpesumman 100 Rd i Riksgäldsmynt blev en Trettionde Två-del uti Kansjö
Söregård för Johan Nilsson och dess hustru Maria Jönsdotter nu uppbuden 3dje ggn

¾ av 1/16 mtl kr sk Kansjö Norrgård

1 juni 1802

Emot köpesumman 91 Rd 32 Sk i Riksgäldsmynt blev Tre fjärdedelar av En sextondedel uti krono skatte hemmanet Kansjö Norregård för köparen Elias Gabrielsson och
dess hustru Catharina Svensdotter uppbjuden 2dra ggn
DSC 0721
§ 45

DSC 0724
§8

¾ av 1/16 mtl kr sk Kansjö Norrgård
15 november 1802
Tre fjärdedelar av 1/16-del Kansjö Norrgård uppbjöds emot köpesumman 91 Rd 32 Sk
Riksgäldssedlar uppbjöds för köparen Elias Gabrielsson och dess hustru Catharina
Svensdotter i Kansjö
3dje ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö
2 november 1803
1/8 krono skatte hemmanet Kansjö blev mot bortbytta 1/8 krono skatte hemmanet
Spånarp och erhållen mellangift 33 RD 16 Sk för Måns Olofsson och dess hustru Maria
Svensdotter därstädes uppbjudet 3dje ggn

DSC 0725-0726
§ 45
1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
3 november 1803
Inlämnades följande köpebrev:
”Jag Jöns Jacobsson i Kansjö gör härmed kunnigt det jag av fri vilja och moget
eftertänkande härigenom upplåter och försäljer min ägande fastighet 1/16-del efter helt
räknat uti krono skatte hemmanet Kansjö Södregården till dannemannen Jonas Jonsson
och dess hustru Lena Månsdotter i Kansjö, för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor Ett hundrade fyratio Riksdaler i Riksgäldsmynt. Och som sistnämnda
summa är till oss tillfullo betalt alltså varder den härmed kvitterad.
Fördenskull avhänder jag mig förberörda försålda hemmansdel 1/16 efter helt räknat uti
hemmanet Kansjö Södregården beläget i Tveta Härad och Forserums socken och
densamma emot ovannämnda köpesumma 140 Rd tillägnar köparna Jonas Jönsson, dess
hustru, barn och arvingar med hus och jord, intet undantaget av vad därtill nu lyder, av
ålder lytt och legat eller hädan tillvinnas kan, att äga och fritt disponera och att i nu
befinnande stånd tillträda den 14 mars 1804. Och i övrigt tillåtes köparna å vederbörlig
ort sig härå lagfart förvärva. Till mera säkerhet varder denna avhandling med mitt
namns underskrift bekräftat. Som skedde uti Elgaryd den 25 oktober 1803.
Jöns Jacobsson i Kansjö, säljare
Till vittne: Sven Malmqvist, Carl Danielsson i Sniparp Söregården”
Blivande i anledning härav med stöd av I och IV Kap Jordabalken En sextondel i krono
skatte hemmanet Kansjö Södregård emot köpesumman Ett hundrade fyratio Riksdaler
Riksgäldsmynt för Jonas Jonsson uppbudet, nu 1sta ggn
DSC 0727-0728
§ 29
1/16 mtl kr sk Kanjsö Södergård
6 mars 1804
S d En Sextondedel i krono skatte hemmanet Kansjö Södregård blev emot köpesumman
140 Rd Riksgäldsmynt för Jonas Pehrsson och Lena Månsdotter i Kanjö uppbjuden
2dra ggn
DSC 0729-0730
§ 55
1/8 kr sk Kansjö Norrgård
6 mars 1804
S d Med anhållan om uppbud och lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande
köpebrev:
”Jag undertecknade gör härmed veterligt att jag med gott betänkande och min kära
hustrus goda ja och samtycke uppdrager och försäljer min ägande och innehavande

fastighet En åttondel, som är min och min hustrus ärvda jord i Kansjö Norregård,
belägen i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, till min kära måg Swen
Bengtsson i Higjöl och min kära dotter Catharina Håkansdotter, emot en
överenskommen köpesumma stor Två hundrade och Tio Riksdaler Riksgäldsmynt,
vilka 210 Rd jag den sista penningen med den första riktigt och till fullo nöje
bekommit, och densamma alltså härmed vederbörligen kvitterar. Varemot jag avhänder
mig och tillägnar köparna att tillträda den 14 nästkommande mars, ovannämnda 1/8-del
med hus och jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställen, fiske och
fiskevatten i våto och torro som med rätta därtill lyda eller hädanåt lyda kunna. Men i
min och min hustrus livstid skola vi hava ett halvspanns lands utsäde i vart gärdet med
havre räknat samt tre stackevallsäng, vilket sedan utan vidare lösen tillfaller
hemmansdelen.
Således hava vi uti det övriga med en skrift å detta dato vidare belevat. Och medgives
att köparna hos högtärade Häradsrätten om laga krafts vinnande häröver sig anmäla.
Vilket vi med våra namns undersättande i närstående vittnens med- och övervaro
bestyrkt. Som skedde i Kansjö den sista dag i februari månad Ett tusende Åtta hundrade
fyra.
Håkan Andersson H A S, Lena L I D Jönsdotter, säljare
Som vittne var tillstädes: Olof Olofsson i Slätteryd, Jöns Johansson”
I anledning varav samt i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken blev En åttondel Kansjö
Norregård för köparna Swen Bengtsson och dess hustru Catharina Håkansdotter emot
kvitterade köpesumman Två hundrade Tio Rd i Riksgäldsmynt samt de i köpebrev mot
betingade undantagsförmåner uppbjuden nu 1sta ggn
DSC 0731
§ 11

DSC 0732
§ 37

IMG 2056
§ 11

IMG 2057
§ 37

DSC 0736
§ 12

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
29 maj 1804
S d En sextondedel i krono skatte hemmanet Kansjö Södregård blev emot köpesumman
140 Rd Riksgäldsmynt för Jonas Pehrsson och Lena Månsdotter därstädes uppbjuden
nu 3dje ggn
1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
29 maj 1804
S d En åttondedel Kansjö Norrgård blev emot köpesumman 210 Rd Rgm samt
betingade undantagsförmåner för köparna Sven Bengtsson och dess hustru Catharina
Håkansdotter uppbjuden nu 2dra ggn

1/16 kr sk Kansjö Södergård (se § 11 ovan)
29 maj 1804
Samma dag: En sextondel i krono skattehemmanet Kansjö Södragård blev emot
köpesumman 140 Rd Riksgäld uppbjudet för Jonas Pehrsson (Jonsson) och Lena
Månsdotter därstädes uppbjuden, nu 3dje ggn

1/8 Kansjö Norrgård (se § 37 ovan)
29 maj 1804
Samma dag: En åttondedel Kansjö Norrgård blev, emot köpesumman 210 Rd Riksgäld
samt betingade undantagsförmåner, för köparna Sven Bengtsson och dess hustru
Catharina Håkansdotter uppbjuden, nu 2dra ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård

6 november 1804

En åttondedel Kansjö Norregård blev mot köpesumman 210 Rd Riksgäldssedlar samt
betingade undantagsförmåner för köparna Sven Bengtsson och dess hustru Catharina
Håkansdotter uppbjuden nu 3dje ggn
IMG 2060
§ 12

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård (se ovan § 12)
6 nov 1804
En åttondel Kansjö Norregård blev mot köpesumman 210 Rd Riksgäldssedlar samt
betingade undantagsförmåner för köparna Sven Bengtsson och dess hustru Catharina
Håkansdotter uppbjuden, nu 3dje ggn

DSC 0741-0742
§ 52
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
7 november 1805
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
”Undertecknad gör härmed veterligt att jag med gott förstånd och moget betänkande
samt min kära hustrus frivilliga och goda samtycke upplåter och försäljer min
innehavande och ägande En åttondedels mantal i skatte krono hemmanet Kansjö
Sörgården, belägen i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken till
dannemannen Johannes Svensson i Höggärde i Sandsjö socken, att tillträda den 14 mars
1807, för en oss emellan överenskommen köpesumma Fyra hundrade åttiosex Rd 32 Sk
Riksgäldsmynt, vilka penningar jag den sista med den första riktigt och till fullo nöje
bekommit och härmed vederbörligen kvitterar. Och fördenskull avhänder vi säljare oss
ovannämnda fasta egendom med hus och jord, åker, äng, skog och mark, fiske och
fiskevatten, torp och torpställe, intet undantagandes i våto eller torro, närby eller fjärran
av allt som nu därtill lyder eller framdeles lagligen tillvinnas kan. Och tillägnar
densamma köparen och dess arvingar att som sin lagliga och välfångna egendom bruka
och behålla. Och medgiver att köparen hos högtärade och vällovliga Tingsrätten om
laga krafts vinnande och fastas anhållande när han åstundar.
Som vi med våra namns undersättande i närstående vittnes medvaro bestyrka. Som
skedde i Kansjö den 2 november 1805.
Johan Nilsson I N S, Maria Jönsdotter M I D i Kansjö, säljare
Till vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Johannes Svensson i Kansjö”
Och blev i anledning härav samt i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken 1/8-dels mantal
i skatte krono hemmanet Kansjö Sörgården emot köpesumman Fyra hundrade Åttatio
sex Rd 32 Sk Riksgäldsmynt för köparen Johannes Svensson i Höggärde i Sandsjö
socken uppbjudet nu 1sta ggn
DSC 0743
§ 12

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
28 maj 1806
S d Blev skatte krono hemmanet Kansjö Sörgård 1/8-del, emot köpesumman 486 Rd 32
Sk Riksgäldsmynt för köparen Johannes Svensson i Höggärde uppbjudet nu 3dje ggn

DSC 0749-0750-0751
§ 12
¼ mtl kr sk Kansjö Norrgård
10 mars 1807
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpe- och bytesbrev:
”Undertecknade gör härmed veterligt det jag, med välbetänkt mod såväl som sunt
förstånd, bortbyter min innehavande och ägande En tjugondedels mantal i krono skatte
Kansjö Norregården, belägen i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, till
Bengt Nilsson och dess hustru, barn och arvingar i Fagerkullen, för dess hemman En
sextondels mantal Fagerkullen samt mellangift i penningar Två hundrade elva Riksdaler
5 Sk 4 Rst Banco, vilken penningsumma jag riktigt och till fullo, den sista penningen

med den första, bekommit och densamma härmed kvitterar. Varföre jag således
tillägnar förenämnde Bengt, dess kära hustru och efterkommande ovannämnda hemman
att tillträda den 14 mars 1807, i det stånd det nu befinnes, så byggnad som utsådd
höstråg, nedfällt svedjeland och allt annat vad denna hemmansdel tillhör, eller
hädanefter lagligen lyda kan.
Dock att gamla mannen Jöns Andersson, som för detta har litet undantag av denna
hemmansdel i sin livstid blir därvid förbehållen efter de forna avhandlingar, men sedan
tillfaller det hemmanet utan någon lösen.
Till orygglig efterlevnad och framdeles säkerhet må han söka högtärade Domstolen om
laga kraft och säkerhet när han helst behagar.
Det jag med mitt namns och bomärkes undersättande i härstående vittnes medvaro
betygar, som skedde i Kansjö den 16 februari 1807
Måns Olofsson, änkeman, avhändare
Bengt Nilsson, Margareta Håkansdotter, tillträdare
Till vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Jonas Jönsson, Elias Gabrielsson i Kansjö.
Som vi nu med flyttningsbesvär och med kostnad bliver bebundna, så utsätter vi oss
emellan att vite, stort 100 Riksdaler Riksgäldsmynt, vilken som bliver rubbad skall den
andra det samma till honom betala, till mera säkerhet på vår byteshandel. Ut supra
Måns Olofsson, Bengt Nilsson
Till vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Elias Gabrielsson i Kansjö
Denna ovannämnda fjärdedel är uti vårt byte värderad till 5 000 Daler i Riksgäldsmynt.
Måns Olofsson, Magnus Nilsson, Margareta Håkansdotter
Till vittne: Elias Gabrielsson, Anders Isacsson
Och blev i anledning härav samt i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken ¼ i krono skatte
hemmanet Kansjö emot 1/16 Fagerkullen och mellangift 211 Rd 5 Sk 4 Rst Banco samt
de villkor köpe- och bytesavhandlingen i övrigt innehåller, för köparen Bengt Nilsson i
Fagerkullen, dess hustru, banr och arvingar nu uppbjuden
1sta ggn
(Följande paragraf avhandlar köpet/bytet ur Fagerkullens perspektiv).

DSC 0754
§ 36

¼ mtl kr sk Kansjö Norrgård
2 juni 1807
S d – ¼ i krono skattehemmanet Kansjö blev för köparen därav Bengt Nilsson i
Fagerkullen med hustru och arvingar mot 1/16-del i Fagerkullen och mellangift 211 Rd
5 Sk 4 Rst banco, samt under de villkor köpebrevet innehåller n uppbjuden
2dra ggn

DSC 0758-0759
§ 13
¼ mtl kr sk Kansjö Norrgård
4 november 1807
S d blev ¼-del i krono skatte hemmanet Kansjö emot 1/16-del Fagerkullen och
mellangift 211 Rd 5 Sk 4 Rst samt under de i bytesbrevet insatta villkor för Bengt
Nilsson i Fagerkullen samt hustrun Margareta Håkansdotter uppbjuden 3dje ggn
DSC 0760-0761
§ 60
1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
4 november 1807
Under anhållan om uppbud inlämnades följande köpebrev:
”För allom dem som detta vårt öppna köp- och salubrev händer förekommer, gör jag
Jöns Jacobsson härmed veterligt och för allom kunnigt det jag av fri vilja och moget
eftersinnande upplåter och försäljer min ägande En sextondedel uti krono skatte
hemmanet Kansjö till avskedade soldaten Jonas Mur och dess hustru Stina Johansdotter
för en oss emellan överenskommen köpesumma Etthundrade Trettiotre Riksdaler 16

Skillingar Banco, samt de härunder betingade villkor: Enebackalyckan, som tillhör
nämnda 1/16-del, samt kålgård och potateland och stugtomt framom på tomten samt de
fällor som båda äro sålda och de som ligga invid, samt vedbrand efter anvisning av
köparen, vilka förmåner efter säljarens död tillfaller köparen. Och som jag förenämnda
summa 133 Riksdaler 16 Sk till fullo bekommit och härigenom kvitterade varda,
avhändandes fördenskull mig och mina all äganderätt uti förenämnda 1/16 krono skatte
hemmanet Kansjö Södregården, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks
socken, och detsamma tillägnar köparna Jonas Mur och dess hustru till evärdlig ägo uti
hus, jord, åker och äng, skog och mark samt allt vad som till hemmansdelen lytt och
legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att tillträda nästa fardag i det stånd
det befinns, samt förbehålles hemul efter lag. Vilket jag med mitt namns undersättande
bekräftar i vittnens närvaro. Som skedde i Kansjö Söregård den 12 oktober 1807.
Jöns Jacobsson, säljare
Jonas Mur och hustrun Stina Johansdotter, köpare
Till vittne: Lars Nilsson, Sven Andersson i Kansjö”
I anledning varav samt i förening av 1 och 4 Kap Jordabalken krono skatte hemmanet
Kansjö 1/16 mantal emot köpesumman Etthundrade Trettiotre Riksdaler 16 Skillingar
Banco, samt under de i köpebrevet utsatta villkor, för köparna Jonas Mur och dess
hustru Stina Johansdotter nu blev uppbjudet 1sta ggn
DSC 0762
§ 39

DSC 0768
§ 17

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
8 mars 1808
S d Krono skatte hemmanet Kansjö Södregård 1/16 blev emot köpesumman 133 Rd 16
Sk Banco för Jonas Mur och dess hustru uppbjuden 2dra ggn

1/16 mt kr sk Kansjö Södergård
20 maj 1808
S d Krono skatte hemmanet Kansjö Södregården 1/16 blev, emot köpesumman 133 Rd
16 Sk Banco för Jonas Mur och dess hustru uppbjudet
3dje ggn

DSC 0769-0770
§ 31
5/60 mtl kr sk Kansjö Norrgård
20 maj 1808
S d Blev kr sk hemmanet Gjöstorp Norregården 5/60 mtl, emot köpeskillingen 553 Rd
Riksgäld och villkor för Johannes Nilsson, Margaretha Svensdotter och Catharina
Jonasdotter uppbjudet 2dra ggn
DSC 0771-0772
§ 49
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
20 maj 1808
Med anhållan om lagfart inlämnades ett köpebrev, så lydande:
”Undertecknade gör härmed veterligt, det vi av fri vilja och välbetänkt mod hava
upplåtit och försålt vår ägande En åttondedel efter helt räknat uti skatte krono
hemmanet Kansjö Södregård uti Tveta härad och Malmbäcks socken belägen, och det
till dannemannen, välförståndige Jonas Petersson och dess kära hustru Lisa Jonasdotter
uti Fintorp för en överenskommen och betingad köpesumma stor Fem hundrade
Riksdaler Riksgäldsmynt, vilka penningar vi riktigt och till fullt nöje bekommit hava
och som härmed vederbörligen kvitterade varda. Fördenskull avhänder vi oss, våra barn
och arvingar ovannämnda 1/8-ting uti besagda hemman och den tillägnar ovannämnde
Jonas Petersson och dess kära hustru Lisa Jonasdotter uti Fintorp och Forserums socken
med hus och tomt, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, kvarn och
kvarnställe, i våto och torro, närby och fjärran, intet undantag av vad namn det vara må,

som av ålder därtill lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att nu genast få
emottaga och tillträda sådant det befinnes och sedan bruka, nyttja och behålla såsom sin
välfångna egendom för sig och sina barn och arvingar nu och evärdligen. Begärandes
för övrigt det täcktes, välborne herr häradshövdingen och den vällovliga Tveta härads
Tingsrätt utan vårt vidare hörande, vid påfordran honom därpå uppbud och fasta
meddela.
Till yttermera visso hava vi detta med våra namns undersättande uti närstående vittnes
närvaro stadfäst och bekräfta låtit. Som skedde i Kansjö den 2 april 1808.
Johannes Svensson I S S, Ingebor Bengtsdotter I B D, säljare
Jonas Petersson, Lisa Jonasdotter, köpare
Till vittne: Anders Israelsson, Sven Andersson i Kansjö”
Med anledning härav samt i förening av 1 och 4 Kap Jordabalken blev krono skatte
hemmanet Kansjö Södregård 1/8 mantal efter helt räknat, emot köpeskillingen Fem
hundrade Riksdaler Riksgäld, för köparna Jonas Petersson och Lisa Jonasdotter i
Fintorp uppbjudet 1sta ggn
DSC 0775
§ 22

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
16 november 1808
S D För Jonas Pettersson och Lisa Jonasdotter i Fintorp uppbjöds kr sk hemmanet
Kansjö Söregård, emot köpeskillingen 500 Rd Rgd nu 2dra ggn

DSC 0776-0777
§ 42
1/12 mtl kr sk Kansjö
16 november 1808
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
”Jag undertecknade har med moget betänkande och min kära hustrus goda samtycke,
till min kära måg Johannes Svensson och dess kära hustru Ingeborg Bengtsdotter i
Kansjö, upplåtit och försålt min ägande och innehavande En tolftedel efter helt räknat
uti krono skatte hemmanet Kansjö Norregård beläget i Jönköpings län, Tveta härad och
Malmbäcks socken för en oss emellan betingad köpesumma 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco,
vilken köpeskilling jag riktigt, den sista penningen med den första till fullo nöje
bekommit och härmed kvitterar. Varför jag avhänder mig och mina övriga arvingar
förenämnda 1/12-dels fastighet och tillägnar densamma köparna med hus och jord, åker
och äng, skog och mark, torp, fiskevatten samt alla tillhörigheter i våto och torro, intet
undantagande det nu tillhörer eller framdeles väl tillhöra kan, att som sin välfångna
egendom för sig och sina arvingar nyttja, bruka och behålla, och tillträder nu genast.
Även tillåtes att hos Häradsrätten om laga krafts vinnande till framtida säkerhet anhålla.
Som med våra namns underskrift uti närstående vittnens med- och övervaro betygas.
Av Kansjö den 2 april 1808
Bengt Nilsson B N S, Margaretha Håkansdotter M H D, säljare
Johannes Svensson, Ingeborg Bengtsdotter i Kansjö, köpare
Vittne:
Elias Gabrielsson, Anders Sanberg i Kansjö, Olof Olofsson i Slätteryd”
Och blev i anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken 1/12 mtl, emot
köpeskillingen 222 Rd 10 Sk 6 Rst Specie Banco, för Johannes Svensson och dess
hustru Ingebor Bengtsdotter, uppbjudet nu 1sta ggn
DSC 0778
§1

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
9 mars 1809
För Jonas Petersson och Lisa Jonasdotter i Fintorp uppbjöds krono skattehemmanet
Kansjö Söregård emot köpeskillingen 500 Rd Riksgäld, nu 3dje ggn

DSC 0779
§ 21

DSC 0780
§ 11

DSC 0797
§ 38

DSC 0800
§ 15

1/12 mtl kr sk Kansjö Norrgård
9 mars 1809
S d beviljades Johannes Svensson och dess hustru Ingeborg Bengtsdotter uppbud å
krono skatte hemmanet Kansjö Norregård 1/12 mtl emot köpeskillingen Två hundrade
Tjugotvå Riksdaler 10 Sk 8 Rst Banco
2dra ggn

1/12 mtl kr sk Kansjö Norrgård
24 maj 1809
S d beviljades Johannes Swensson och dess hustru Ingeborg Bengtsdotter uppbud å kr
sk hemmanet Kansjö Norregård1/12 mtl, emot köpeskillingen 222 Rd 10 Sk 8 Rst
Banco
3dje ggn
1/8 mtl Kansjö Södergård
7 mars 1811
Emot köpeskillingen 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco blev krono skatte hemmanet Kansjö
Södergården 1/8 mantal och under de i särskilt köpekontrakt föreskrivna villkor, för
Magnus Pettersson och dess hustru Ingeborg Bengtsdotter från Kansjö Torp, uppbudet
2dra ggn
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
27 maj 1811
Emot erlagd köpeskilling 444 Rd 21 Sk 4 Rst Specie Banco samt i köpekontraktet
bestämda villkor blev kr sk hemmanet Kansjö 1/8 mtl för Magnus Petterson och
Ingeborg Bengtsdotter i Kansjö Torp uppbjudet nu 3dje ggn

DSC 0813-0814
§ 68
1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
25 februari 1813
Till vinnande av lagfart inlämnades ett salubrev, lydande som följer:
”Undertecknade upplåter och försäljer efter moget betänkande och sunt förstånd samt
min kära hustrus samtycke min av oskyllt inlösta ägande fastighet en åttondels mantal
efter helt räknat i Kansjö Norregård krono skatte, beläget uti Jönköpings län, Teta härad
och Malmbäcks socken, till min kära son Johannes Bengtsson och dess kära hustru
Stina Jonasdotter här i Kansjö, emot en överenskommen köpeskilling stor Fyra
hundrade Fyratio fyra Riksdaler 21 Sk 6 Rst Banco, vilken köpesumma köparna den
sista penningen med den första riktigt och till fullo nöje mig betalt. Alltså varder det
härmed kvitterat. Varemot jag tillägnar dem förenämnda En åtting att tillträda den 14
mars nästkommande i det stånd den då befinnes med hus och jord, åker och äng, skog
och mark, intet undantagandes i våto eller torro, närby eller fjärran av allt vad därtill
lyder eller framdeles lagligen lyda kan, att som sin välfångna egendom nyttja, bruka
och behålla. Dock om jag eller min kära hustru för ålderdoms-svaghets skull behöva att
försörjas som på undantag, så förbehåller jag mig så väl av denna lotten som av det som
av det jag ännu innehar. I övrigt så medgiver jag att köparna sig hos vällovliga
Häradsrätten anmäler till laglig kraft och fastställelse härå, vilket vi med våra namns
undersättande uti närstående vittnes medvaro betyga. Av Kansjö den 12 december 1812
Bengt B N S Nilsson, Margareta M H D Håkansdotter, säljare
Till vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Johannes Hansson i Kansjö”
Med anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken blev emot
köpesumman 444 Rd 21 Sk 6 Rst Banco krono skatte hemmanet Kansjö Norregård 1/8dels mtl för Johannes Bengtsson och Stina Jonasdotter därstädes uppbjudet 1sta ggn
DSC 0817
§ 51

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård

24 maj 1813

För Johannes Bengtsson och Stina Jonasdotter i Kansjö Norregård blev 1/8 mtl kr sk
därstädes emot köpesumman 444 Rd 21 Sk 6 Rst Banco uppbjudet 2dra ggn
DSC 0818
§ 17

DSC 0822
§ 65

DSC 0825
§ 44

DSC 0828
§ 70

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
2 november 1813
För Johannes Bengtsson och Stina Jonasdotter i Kansjö Norregård blev 1/8 mtl kr sk
därstädes emot köpesumman 444 Rd 21 Sk 6 Rst Banco uppbjudet 3dje ggn
1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
29 februari 1816
Till lagfart blev inlämnat ett köpebrev, så lydande:
”Vi undertecknade göra härmed veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande hava
upplåtit och försålt vår ägande 1/16 uti kr sk hemmanet Kansjö Södregården uti
Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken beläget, och det till dannemannen
Lars Nilsson och dess kära hustru Ingela Hansdotter uti Kansjö Södregården emot en
överenskommen köpesumma stor 681 Rd 32 Sk Riksgäldssedlar, vilka penningar vi den
sista med den första riktigt bekommit, som härmed vederbörligen kvitterade varda.
Fördenskull avhända vi oss och våra arvingar besagda 1/16 och den tillägna
ovannämnde Lars Nilsson och dess kära hustru Ingela Hansdotter med hus och tomt,
åker och äng, skog och mark, intet undantag av allt som därtill lyder eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, att såsom sin välfångna egendom nyttja och behålla för sig och
sina barn och arvingar, nu och evärdligen. Till yttermera visso hava vi detta uti
närstående vittnens närvaro med våra namns underskrivande stadfästat och bekräfta
låtit, som skedde i Kansjö den 3 februari 1816.
Anders Jönsson i Krökesbo, Carl Jönsson och Catharina Jönsdotter, Topperyd, Adam
Äng, Christina Jönsdotter i Engs soldattorp, Petter Svensson, Maja Jönsdotter i
Alnaberget, Jan Arfvidsson i Lunstorp, förmyndare för pigorna Lena Jönsdotter i
Alnaberget och Ingela Jönsdotter i Broddarp.
Till vittne: Anders Sandberg i Topperyd, Magnus Pettersson i Kansjö Södregård”
Och blev i anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken kr sk
hemmanet Kansjö Södregård 1/16 mtl emot köpeskillingen 681 Rd 32 Sk
Riksgäldssedlar för köparna Lars Nilsson och Ingela Hansdotter uppbjudet
1sta ggn

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
21 maj 1816
Kr sk Kansjö Södregården 1/16 mtl för Lars Nilsson och Ingela Hansdotter

2dra ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
19 juni 1816
Med anhållan om lagfart inlämnades ett köpebev, så lydande:
”Härigenom gör jag undertecknad veterligt att jag upplåter och försäljer min
innehavande och ägande 1/8 mtl efter helt räknat uti kr sk hemmanet Kansjö
Norregården, beläget uti Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken till
dannemannen Sven Jonsson och dess kära hustru Lisa Larsdotter på Rönhults torp, för
en överenskommen köpesumma stor 933 Rd 16 Sk Banco, vilken jag till fullo
bekommit och härmed kvitterar. Varemot jag avhänder mig och min kära hustru Stina
Pettersdotter ovannämnda 1/8 till Sven Jönsson och dess hustru att tillträda den
nästkommande 14 mars i det stånd det nu befinnes, och efter ett oss emellan å detta dato
upprättat kontrakt, med hus och jord med mera, intet undantagande av allt vad därtill nu

lyder eller hädanåt lagligen lyda kan. Det vi med våra namns underskrift i närstående
vittnens medvaro försäkra. Som skedde i Kansjö den 5 februari 1816.
Arfvid Eliasson, Stina Pettersdotter, säljare
Till vittne: Olof Olofsson, Magnus Johansson i Slätteryd”
Och blev i anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken krono sk
hemmanet Kansjö 1/8 mtl emot köpeskillingen 933 Rd 16 Sk Banco uppbjudet för Sven
Jönsson och Lisa Larsdotter i Rönhults torp, nu 1sta ggn

DSC 0829
§ 41

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
5 november 1816
Kr sk hemmanet Kansjö Norregård 1/8 mtl, för Sven Jönsson och Lisa Larsdotter i
Rönhult
2dra ggn

DSC 0830-0831
§ 51
1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
5 november 1816
Inlämnades med anhållan om lagfart följande köpebrev:
”Jag Elias Gabrielsson i Kansjö upplåter och avstår, med min kära hustrus goda
samtycke, min ägande och innehavande fastighet 1/8 mtl efter helt räknat uti Kansjö
Norregård till mina kära barn. Och må de nu köp sig emellan därom upprätta, vilket
härefter följer:
Jag Arfvid Eliasson i Tryggarp upplåter och avstår med min kära hustrus goda
samtycke min 1/3 uti förenämnda fastighet och jag Sven Eliasson i Hult upplåter och
avstår min 1/3 som är min som arv tillfallna fastighet uti krono skatte hemmanet Kansjö
Norregård, belägen uti Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, vilken
fastighet således blir tillsammans med köparens arvslott 1/8 mtl,
till vår käre broder Petter Eliasson i Kansjö och dess tillärnade hustru Anna Catharina
Andersdotter i Lycke, vilka nu således handlat och sig emellan i bästa goda måtto
överenskommit att de skola äga hälften var uti denna förenämnda fastighet, för en oss
emellan överenskommen köpesumma 362 Rd 42 Sk 8 Rst Banco, vilken köpeskilling
köparna den sista penningen med den första riktigt och till fullo betalt och alltså varda
desamma härmed vederbörligen kvitterade. Varemot vi avhänder oss, våra hustrur, barn
och arvingar samma fastighet och tillägnar den köparna att som sin välfångna egendom
tillträda den 14 mars nästkommande i det stånd det då befinnes med hus och jord, skog
och mark, torp och torpställe, fiske och fiskevatten, kvarn och kvarnställe, intet
undantagande i våto eller torro av allt vad som nu därtill lyder eller härefter lagligen
lyda kan, att för sig och sina arvingar evärdligen begagna. Och medgiver att de hos
vällovliga Häradsrätten om laglig fastställelse sig anmäla häröver. Det vi med våra
namns undersättande uti med och närstående vittnens närvaro bestyrka. Som skedde i
Kansjö den 16 september 1816
Elias Gabrielsson – Catharina Svensdotter, föräldrar
Arfvid Eliasson - Stina Pettersdotter i Tryggarp, Sven Eliasson i Hult, säljare
Till vittne: Olof Olofsson i Slätteryd – Petter Magnusson i Kansjö”
Och blev i anledning härav samt i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken, krono skatte
hemmanet Kansjö Norregård 1/8 mtl, 1/3-del såsom ärvd och 2/3-delar mot
köpeskillingen 362 Rd 42 Sk 8 Rst Banco, för Petter Eliasson därstädes och dess
tilltänkta hustru Anna Catharina Andersdotter i Lycke, uppbjudet 1sta ggn

DSC 0832
§ 23

DSC 0833
§ 35

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
18 februari 1817
Kr sk Kansjö Norregård 1/8 mtl för Sven Jönsson och Lisa Larsdotter i Rönhult
3dje ggn
2/3 av 1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
18 februari 1817
Kr sk Kansjö Norrgård 2/3 av 1/8 för Petter Eliasson och Anna Catharina Andersdotter
därstädes
2dra ggn

DSC 0839-0840
§ 68
1/16 mtl kr sk Kansjö Norrgård
4 november 1819
Förelades till lagfart ett köpebrev, så lydande:
”Undertecknade ålderstigna äkta personer avstå vår ägande fastighet 1/8 mtl efter helt
räknat uti Kansjö Norregård till våra kära barn att sinsemellan därom köp sluta,
förbehållandes endast vår nödtorftiga försörjning därav till vårt yttersta av den som
köper denna fastighet.
Härigenom gör jag Anders Svensson i torpet Bialite veterligt att jag försäljer min lott i
löst och fast efter mina kära föräldrar. Fastigheten är 1/16 mtl efter helt uti kr sk
hemmanet Kansjö Norregård, beläget i Tveta härad och Malmbäcks socken, till min
käre broder Jonas Svensson i Kansjö Norregård för en köpesumma stor 333 Rd 16 Sk
Banco, vilka jag bekommit och härmed kvitterar. Varemot jag avhänder mig
förenämnda fastighet som tillsammans med köparens är 1/8 i nämnda hemman. Och
tillägnar densamma köparen att bruka och behålla såsom sin välfångna egendom, intet
undantaget av vad därtill lyder eller lyda kan. Men vad det beträffar med vår avlidna
syster och efterlämnade dotter till mera utlösen än den hon redan bekommit, därtill
skola vi bidraga lika mycket var, både säljaren och köparen. Som med min underskrift
uti närstående vittnens närvaro bestyrkes. Avslutat i Kansjö den 10 maj 1819.
Sven Jönsson, Lisa Larsdotter, föräldrar
Anders Svensson ogift, säljare
Närvarande vittnen: Olof Olofsson i Slätteryd, Petter Magnusson i Komstad, Lars
Andersson i Slätteryd”
Och blev i anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken 1/16 mtl kr sk
Kansjö Norregård emot köpeskillingen 333 Rd 16 Sk Banco uppbjudet under de i
brevet bestämda villkor, för Jonas Svensson i Kansjö
1sta ggn
DSC 0841
§ 26

1/16 mtl kr sk Kansjö Norrgård
2 maj 1820
Kr sk hemmanet Kansjö Norregård 1/16 mtl för Jonas Svensson i Kansjö 3dje ggn

DSC 0849-0850
Nr 92
1/64 mtl kr sk Kansjö Norrgård
24 oktober 1821
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
”I kraft av detta fria och öppna salubrev försäljer vi härmedelst vår, i arv efter min kära
hustrus avlidna moder, tillfallna fastighet 1/64 mtl efter helt räknat, uti kr sk hemmanet
Kansjö Norregård beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Forserums socken, till vår
käre svåger Petter Magnusson och dess kära hustru Maria Håkansdotter i Kansjö, som
blir tillsammans med deras arvslott däruti 1/32 mtl, för en oss emellan betingad
köpesumma, stor 70 Rd 14 Sk 4 Rst Banco. Och som samma köpeskilling genom
förskrivning är till fullo betald, så varder den härmed kvitterad. Alltså avhänder vi oss
och tillägnar köparna samma fastighet, att tillträda den 14 mars nästkommande, i det
stånd den befinnes med alla tillhörigheter i våto och torro, intet undantagandes, att för

sig och sina arvingar nyttja och evärdligen behålla. Och tillåta att köparna hos
vällovliga Häradsrätten till laga krafts vinnande häröver sig anmäla. Avslutat i Kansjö
den 8 mars 1821.
Sven S B S Svensson - Catharina C H D Håkansdotter i Kansjö, säljare
Som tillkallade vittne: Lars Andersson i Slätteryd, Jonas Svensson i Kansjö”
Och blev i anledning härav, samt i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken 1/64 mtl efter
helt räknat uti kr sk hemmanet Kansjö Norrgård emot köpeskillingen 70 Rd 14 Sk 4 Rst
Banco uppbjudet för Petter Magnusson och dess hustru Maria Håkansdotter därstädes
1sta ggn
DSC 0856
Nr 107

DSC 0866
§ 64

DSC 0867
§ 10

1/64 mtl kr sk Kansjö Norrgård
23 maj 1822
Uppbjöds kr sk hemmanet Kansjö Norrgård §1/64 mtl för Petter Magnusson och Maria
Håkansdotter däretädes, emot köpeskillingen 70 Rd 14 Sk 4 Rst Banco 3dje ggn

1/20 mtl kr sk Kansjö Södergård
7 februari 1824
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev:
”Med tillåtelse av vällovliga Tveta härads Tingsrätt genom Utslag av den 26 sistlidna
maj, gör jag undertecknad härmed veterligt det jag vid nästgränsande kyrkor utlyst
auktion och sedan till den mestbjudande försålt 1/20-dels mantal efter helt räknat i
Kansjö Södergård tillhörigt omyndiga flickan Maria Catharina Johannesdotter
därstädes, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, skate till
Forserum, till dannemannen Anders Svensson samt dess hustru Lisa Johansdotter samt
Jonas Peter Johansson och hans hustru Anna Lena Svensdotter i Kansjö, som vid
auktionen den ena av dessa bjudde över den andre, men sedermera blevo överens att
stanna för högsta och sista anbudet tillsammans, som uppgick till en köpesumma stor
Tvåhundrade Riksdaler Banco, vilka 200 Rd Banco jag den sista penningen med den
första genom särskilt förskrivning till fullo bekommit och härmed kvitterar. Fördenskull
och i kraft härav avhänder jag å den omyndigas vägnar ovannämnda 1/20-dels mantal
Kansjö Söregård och tillägnar det bemälte köpare, deras barn och arvingar, att som sin
välfångna egendom, okvalt njuta och behålla nu och framgent av allt som därtill lyder i
våto och torro eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att tillträda den 14de mars 1824,
samt lämnar köparna frihet att hos vederbörlig högtärade domstol söka sig laga krafts
vinnande och fastas erhållande på köparnas egen bekostnad. Som försäkras av auktionsstället Kansjö den 12te augusti 1823.
Johannes I L Lax i Sjöstorp, lagligen tillförordnad som god man för omyndiga flickan
Maria Catharina Johannesdotter i Kansjö, och därföre anmodad av dess närmaste
släktingar att söka löfte till att försälja hemmansdelen.
Till vittne på en gång: Johannes Persson, Lars Carlsson i Kansjö”
Varjämte med arvskifte den 17 augusti 1822 visades att den bortlåtna hemmansdelen
tillfallit Maria Catharina Johansdotter i arv efter fadermodern änkan Maria
Andersdotter, ävensom härvid uppteddes den åberopade resolutionen av den 26te maj
förlidet år vari Häradsrätten bifallit den skedda försäljningen.
Och blev i anledning härav Ett Tjugondedels mantal krono skatte Kansjö Södergård nu
för Anders Svensson och hans hustru Lena Johansdotter samt Jonas Peter Johansson
och hans hustru Anna Lena Svensdotter i Kansjö emot köpesumman Två hundrade Rd
Banco uppbjudet
1sta ggn

1/20 mtl kr sk Kansjö Södergård

1 juni 1824

Ett tjugondedels mantal krono skatte Kansjö Södergård uppbjöds för Anders Svensson
och hans hustru Lena Johansdotter samt Jonas Peter Johansson och hans hustru Anna
Lena Svensdotter därstädes, emot köpesumman Två hundrade Rd Banco, nu 2dra ggn
DSC 0868-0869
§ 75
1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
15 juli 1824
Med anhållan om lagfart å 1/8-dels mantal krono skatte Kansjö Norregård ingavs till
Häradsrätten dessa handlingar:
”Som vi undertecknade är kommen till så hög ålder att vi inte kan förestå någon
brukning, fördenskull och i kraft härav upplämnar vi vårt ägande 1/8-dels mantal i
krono skatte augmentshemmanet Kansjö Norregård till våra barn, att nyttja och handla
sig emellan bäst de gitter, nämligen som vår son Johannes Bengtsson tillkommer härav
1/16-del och till vår måg Magnus Petersson i Kansjö Söregård 1/32-del samt den andre
mågen Magnus Jönsson i Hults kvarnastuga i Solbergs socken 1/32-del, som dessa
bägge sistnämnde låter utgöra 1/16-del och sedan alla tre dessa lotter utgöra 1/8-del,
med det förbehåll att mina barn försvarligen försörjer mig och min hustru med kläder
och föda i vår övriga livstid, antingen det kan bliva i ett hälsosamt tillstånd eller
ålderdom och sjuklighet skulle inträffa för mig eller min hustru i vår övriga livstid. Som
vi med våra namns undersättande till våra barns efterrättelse i vittnes närvaro försäkrar.
Som skedde i Kansjö den 21 februari 1824
Bengt Nilsson, Margaretha Håkansdotter i Kansjö, som upplåtit åttondedelen
Som vittnen: Peter Magnusson, Lars Carlsson i Kansjö
Som vår fader och svärföräldrar till oss undertecknade såsom till oss i arv upplåtit sitt
ägande 1/8-dels mantal i krono skatte augmentshemmanet Kansjö Norregård, beläget i
Jönköpings län, Tveta härad och Forserums socken, att oss emellan skifta och handla
bäst vi gitter och behagar. Fördenskull och i kraft härav gör jag Magnus Petersson och
jag Magnus Jönsson med våra hustrurs ja och samtycke härmed veterligt att vi försålt
vår arvslott 1/16 mtl i ovannämnda En åttondedel till vår svåger Johannes Bengtsson
och dess hustru Stina Jonasdotter i Kansjö, vilka är arvingar till den andra
Sextondedelen och således för honom utgör 1/8-del. Och för vår 1/16-del äro vi
överenskomna om en köpesumma stor Två hundra Fyratiofyra Riksdaler 21 Sk 4 Rst
Banco, vilka 244 Rd 21 Sk 4 Rst vi den sista penningen med den första riktigt
bekommit och härmed kvitterar. Fördenskull och i kraft av detta vårt öppna salubrev
avhänder vi oss ovannämnda 1/16-del och tillägnar det ovanbemälta köpare, deras barn
och arvingar att tillträda den 14 nästkommande mars, med hus och jord och alla
tillhörigheter som nu är eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, och lämnar frihet
häröver hos vederbörlig domstol söka sig fasta och laga krafts vinnande. Som vi med
våra namns underskrift och bomärke i tillkallade vittnes närvaro försäkrar. Som skedde
i Kansjö den 21 februari 1824.
Magnus M P S Petersson, Ingeborg I B D Bengtsdotter i Kansjö
Magnus M I S Jönsson, Catrina C B D Bengtsdotter i Hults kvarnstuga i Solbergs
socken, säljare
Till vittne: Jaen Fagerlindh, Peter Magnusson i Kansjö”
Varjämte Bengt Nilssons och Margaretha Håkansdotters äganderätt till bortlåtna
hemmansdelen styrktes med Häradsrättens fastebrev den 10 mars 1808.
Och blev i anledning härav Ett Åttondedels mantal krono skatte Kansjö Norregården,
nu för Johannes Bengtsson och hans hustru Stina Jonasdotter emot köpesumman Två
hundrade Fyratiofyra Rd 21 Sk 4 Rst Banco jämte övriga villkor, uppbjudet
1sta
ggn

DSC 0870
§ 23

DSC 0871
§ 35

1/8mtl Kansjö kr sk Kansjö Norrgård
2 november 1824
Ett åttondedels mantal krono skatte Kansjö Norregård uppbjöds för Johannes Bengtsson
och hans hustru Stina Jonasdotter emot köpesumman Två hundrade Fyratiofyra
Riksdaler 21 Sk 4 Rst Banco jämte övriga villkor, nu 2dra ggn

1/20 mtl kr sk Kansjö Södergård
2 november 1824
Ett tjugondedels mantal krono skatte Kansjö Södergård uppbjöds för Anders Svensson
och hans hustru Lena Johansdotter samt Jonas Peter Johansson och hans hustru Anna
Lena Svensdotter därstädes emot köpesumman Två hundrade Riksdaler Banco, nu
3dje ggn

DSC 0872-0873
§ 61
1/20 mtl kr sk Kansjö Södergård
20 december 1824
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev:
” Jag Sven Samuelsson i Foglarp gör härmed veterligt, att jag med Tveta härads lovliga
Tingsrätts bifall av den 22 december 1823 och sedan vid nästgränsande kyrkor till
denna dag utlyst offentlig auktion och nu till den mestbjudande försålt 1/40-dels mantal
efter helt räknat krono skatte Sörgården, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och
Malmbäcks socken, skate till Forserum, tillhörigt Jöns Svenssons omyndiga barn
därstädes, till dannemannen Anders Svensson och hans hustru Lena Johansdotter i
Kansjö, för en vid auktionen mestbjuden summa stor 100 Riksdaler Banco, vilka 100
Riksdaler Banco äro genom särskild förskrivning till fullo bekomna och härmed
kvitteras. Även gör vi undertecknade bröder till de omyndiga härmed veterligt att vi av
fri vilja upplåtit och försålt vår arvslott 1/40-dels mantal i samma fastighet i
ovanberörda gård, län, härad och socken till bemälta köpare Anders Svensson och hans
hustru Lena Johansdotter, för en oss emellan överenskommen och ackorderad
köpesumma stor Ett hundrade Riksdaler Banco, vilken den sista penningen med den
första vi till fullo bekommit och härmed kvitterar. Således bliver dessa bägge
Fyrationdedelar 1/20-del i Kansjö Sörgården och en sammanräknad köpesumma stor
200 Rd Banco. Fördenskull och i kraft av detta vårt öppna salubrev avhänder vi oss all
äganderätt till ovannämnda hemmansdel och tillägnar den bemälte köpare, deras barn
och arvingar, att okvalt njuta och behålla nu och framgent, att tillträda den 14 mars
1826 med hus och jord och allt vad som därtill lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas
kan i våto och torro. Och lämnar köparen frihet att hos vederbörlig högt ärade domstol
söka sig laga krafts vinnande och fastas erhållande. Som vi med våra namns underskrift
i tillkallade vittnes närvaro låtit bekräfta. Som skedde i Kansjö den 7 maj 1824.
Sven Svensson i Foglarp S S S, tillförordnad förmyndare för de omyndiga.
Johannes Fogel, broder till de omyndiga I F, Peter Johan Fast, även broder till de
omyndiga P I F, säljare
Till vittne: Johannes Lax i Sjöstorp, Lars Carlsson i Kansjö”
Varjämte med arvskifte den 17 augusti 1822 och utdrag av Förmyndareskapsprotokollet
den 22 december sistlidet år visades, att avlidne Jöns Svenssons i Kansjö barn den
bortlåtna fastigheten ärvt efter fadermodern änkan Maria Andersdotter och att
Häradsrätten samtyckt försäljningen av de omyndigas arvslott.
Och blev i anledning härav 1/20-dels mtl kr sk Kansjö Södergården nu, för Anders
Svensson och hans hustru Lena Johansdotter i Kansjö, emot köpesumman 200 Rd
Banco, uppbjudet 1sta ggn

DSC 0875
§ 14

DSC 0877
§ 43

1/20 mtl kr sk Kansjö Södergården
8 februari 1825
Ett tjugondedels mantal krono skatte Kansjö Södergården uppbjöds för Anders
Svensson och hans hustru Lena Johansdotter i Kansjö emot köpesumman Två hundrade
Rd Banco, nu
2dra ggn

1/20 mtl kr sk Kansjö Södergård
2 juni 1825
Ett tjugondedels mantal krono skatte Kansjö Södregården uppbjöds för Anders
Svensson och hans hustru Lena Johansdotter därstädes, emot köpesumman Två
hundrade Rd Banco, nu 3dje ggn

DSC 0884-0885
§ 82
1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
22 december 1826
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande protokoll, hållet i Kansjö
Södregård den 18 juni 1826.
Enligt vällovliga Tveta härads tingsrätts tillstånd av den 16 sistlidna mars på ansökan
att få på offentlig auktion till den högstbjudande försälja 1/16 mtl efter helt räknat
krono skatte augmentshemmanet Kansjö Södregård, tillhörigt avlidne Jonas Peterssons
Muhr omyndiga barn och som ovannämnda hemmansdel 1/16 mtl Kansjö Södregården
är efter förne skedd kungörelse vid nästgränsande kyrkor till denna dag genom offentlig
auktion till den högstbjudande försälja nämnda hemmansdel med de förmåner och
villkor som följer
1o hemmansdelen får av blivande köparen tillflyttas fardagen 14 mars 1827 i det stånd
det då befinns utan några undantag mer än en kalväng och en åkerlycka i kohagen som
Jöns Jacobsson i Kansjö förbehållit sig i livstid till undantag av hemmansdelen enligt
köpebrev av den 12 oktober 1807 men efter hans död tillfaller undantaget köparen.
2o förbehålles de nedfällda fällorna som nu ligger i ris och i höst skall besås med råg
för säljaren att uppskörda.
3o den blivande köpesumman betalar köparen hälften vid tillträdet den 14 mars 1827,
och den andra hälften får hos köparen innestå mot säkerhet och laga ränta tills
uppsägning sker om så åstundas.
4o efter ovanskrivna köpekontrakts innehåll då spekulanter sig infunno, utropades
hemmansdelen, blev bjudet av dannemannen Elias Gabrielsson i Kansjö Norregård då
klubban fälldes första gången för 361 Rd 5 Sk 4 Rst Banco. Åter utropades
hemmansdelen andra gången och slog andra slaget för avskedade soldaten Nils Tall i
Göstorp, som bjudde 366 Rd 32 Sk Banco. För 3dje och sista gången utropades
hemmansdelen och efter flera anbud som av närvarande spekulanter bjuddes och
slutligen fälldes klubban 3dje gången för drängen Peter Jonasson i Boarp som bjudde
högsta och sista anbudet som uppgick till en sammanräknad och slutlig köpesumma stor
394 Rd 21 Sk 4 Rst Banco, vilka 394 Rd 21 Sk 4 Rst Banco äro genom vederbörlig
förskrivning bekomna och härmed kvitterade varda. Fördenskull och i kraft härav
tillägnas ovannämnda 1/16 mtl Kansjö Södregård, beläget i Jönköpings län, Tveta härad
och Forserums socken, bemälte köpare Peter Jonasson med alla de förmåner som nu är
eller hädanefter lagligen tillvinnas kan i våto och torro, samt lämnas köparen frihet att
härå hos vederbörlig domstol söka sig fasta och laga krafts vinnande på köparens egen
bekostnad. Och således förklarar jag mig med denna försäljning nöjd. Som försäkras i
vittnes närvaro. Av Kansjö som ovan
Jöns Hall i Göstorp, förmyndare för Jonas Peterssons i Kansjö omyndiga barn
Johannes Lax i Sjöstorp, förordnad till försäljningen
Som vittne på en gång: Johan Benjaminsson i Hult, Magnus Petersson i Kansjö”

Härjämte med utdrag av Häradsrättens förmynderskapsprotokoll den 16sistlidna mars
upplästes x x att ovan berörda fastighet, efter avlidne Johan Petersson Muhr, tillfallit
hans omyndiga barn i arv x även att domstolen givit tillstånd till försäljningen. Varande
dessutom auktionsåtgärden särskilt idag av Häradsrättten godkänd.
Och blev i anledning härav, 1/16 mtl krono skatte Kansjö Södregården nu för drängen
Peter Jonasson i Boarp emot köpesumman 394 Rd 21 Sk 4 Rst Banco och övriga villkor
uppbjudet 1sta ggn
DSC 0886
§ 17

DSC 0887
§ 43

IMG 2318
§ 68

IMG 2034
§ 36

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
1 februari 1827
1/16 mtl kr skatte Kansjö Södregården uppbjöds för drängen Peter Jonasson i Boarp
emot köpesumman 394 Rd 21 Sk 4 Rst Banco med övriga villkor, nu
2dra ggn

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
29 maj 1827
1/16 mantal krono skatte Kansjö Södregården uppbjöds för drängen Peter Jonasson i
Boarp emot köpesumman 394 Rd 21 Sk 4 Rst Bano nu
3dje ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö
26 februari 1831
1/8 mtl kr sk Kansjö för Jöns Jonasson och Maria Lisa Josefsdotter i Topperyd emot
744 Rd 21 Sk 6 Rst
2dra ggn

1/8 Kansjö Norregård
20 mars 1831
En åttondel i skatte kronohemmanet Kansjö Norrgård i den mot köpesumman 275 Rd
och övriga betingade villkor för köparna Måns Olofsson och Maria Svensdotter i
Spånarp uppbud 2a ggn

IMG 2319-2320
§ 97
1/80 mtl kr sk augm Kansjö
6 juli 1831
Med anhållan om lagfart inlämnades följande salubrev:
”Jag Daniel Jonasson upplåter och försäljer med min kära hustrus ja och samtycke vår
ägande fastighetsandel uti krono skatte kavalleri augmentshemmanet Kansjö, därav En
åttiondedels mantal efter helt räknat, beläget uti Jönköpings län, Tveta härad och
Forserums socken, till köparna Johan Andersson och dess hustru Mona Eliedotter uti
Rya mot en överenskommen köpesumma stor Ett hundrade Åtta Rd 42 Sk 8 Rst Banco,
vilka 108 Rd 42 Sk 8 Rst dels genom kontanta penningar, dels genom godkända
reversaler av köparna till oss säljare fulleligen erlagda och härigenom kvitterade varda.
Alltså avhänder vi oss och våra efterkommande 1/80-dels mantal förutnämnd, och
densamma tillägnar köparna att den 14de nästkommande Mars tillträda, bruka och
behålla för sig och sina efterkommande såsom sin välfångna egendom till evärdlig ägo,
med allt vad därtill förut lytt och lyder, samt även vad mer med lag och rätt tillvinnas
kan. Ägandes de detta köpebrev vid vederbörlig domstol stadfästa låta och vi förbinder
oss laga hemul stånda.
Till yttermera visso hava vi detta köpebrev i tillkallade vittnens närvaro underskrivit
och underskriva låtit. Som skedde i Rya den 4 juni 1831: Daniel Jonasson, Stina
Svensdotter, säljare.
Som närvarande vittnen underskriva: Sven Jonasson i Gransäng skattegård, Nils
Svensson i Rya, Petter Svensson i Långåsa.

I anledning varav och sedan säljarnas äganderätt blivit styrkt genom arvskifte av den 17
august 1822 beviljades å 1/80-dels mantal kr sk augm emot köpesumman 108 Rd 42 Sk
8 Rst Banco för Johan Andersson och Maria Eliedotter uppbud nu 1sta ggn

IMG 2322

IMG 2324
§ 67

IMG 2325
§ 36

1/8 mtl kr sk Kansjö
5 december 1831
Intyg med anledning av uppmaning i § 96 att styrka äganderätten.
Litt D: ”Som jag jöns andersson i Slätteryd har Bott förr i göstorp norgd Sedan jag war
4 år gammal och nu är 80 år Blot En liten tid waret i Slätteryd x och kan intyga huru
möket Swen Swensson i göstorp ägen En fiertedel af fäm åtondelar i crono skate
hemmanet göstorp norgård Som med min salig Ed kan Bestyrkas och til Bewis lemnas
af Slätteryd den 14de nowember 1831 Jöns Andersson”
”Som jag Swen Swensson i Gjöstorp mellangård x har för bodd i Gjöstorps noregården
sedan jag war 9 år gamall och är nu 69 år och jag kan intyga att Swen Swensson i
Gjöstorp noregård ägde 5/48 dellar; efter förmedellatt i krono skattehemmatt Gjöstorp
noregård som till bewis lemnas af Gjöstorp mellangård den 16 november 1831, Swen
Swensson den äldre.”

1/80 mt kr sk augm Kansjö
5 december 1831
Samma dag blev 1/80 mtl krono skatte augment Kansjö emot köpesumman 108
Riksdaler 42 Sk 8 Rst Banco för Johan Andersson och Maria Eliedotter uppbudet
2dra ggn

1/80 mtl kr sk aug Kansjö
7 februari 1832
Samma dag blev 1/80 krono sk augment Kansjö mot köpesumman 108 Rd 42 Sk 8 Rst
för Johan Andersson och Maria Eliedotter uppbjudet 3dje ggn

IMG 2326-2327
§8
3/80 mtl kr sk Kansjö Södergård
8 november 1832
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekommer gör vi veterligt, det vi av fri
vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vårt i arv tillfallande efter vår moder
och svärmoder 3/80-dels mantal uti krono sk hemmanet Kansjö Sörgård beläget i
Jönköpings län, Tveta härad och Forserums socken, till vår svåger och syster
dannemannen, välförståndige Gustaf Fagerberg i Äng och Barkeryds socken att tillträda
torsdagen den 14 mars 1823 i det stånd det då befinns, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor 166 Rd 32 Sk Banco, vilka 166 Rd 32 Sk Banco vi
den första penningen med den sista med nöjaktig förskrivning bekommit, som
härigenom kvitterade varda. Fördenskull avhänder vi oss ovannämnda 3/80-dels mtl
Kansjö Sörgård och tillägnar densamma förenämnda köparen Gustaf Fagerberg och
dess hustru Margaretha Svensdotter i Äng samt deras barn och arvingar med de
förbehåll och förmåner köpekontraktet av den 15 juni detta år utvisar, med hus, jord,
åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, kvarn och kvarnställe, fiske och
fiskevatten, intet undantagande och hädanefter lagligen tillvinnas kan i våto och torro,
närby och fjärran. Och tillika lämnas köparen frihet att vid vederbörlig domstol lagfart
och fasta söka på sin egen bekostnad. Således är avhandlat uti Kansjö Sörgård den 17
oktober 1822.
Anders Jonasson och dess hustru Catharina Svensdotter i Nybygget, Stina Svensdotter i
Kansjö, säljare
Till vittne: Sven Benjaminsson och Isac Nilsson i Fintorp

Och som säljarnas åtkomst styrktes på sätt Domboken och Ting under Nr 99 så
bevisades för å 3/80-dels mtl kr sk Kansjö Södergård för köparna Gustaf Fagerberg och
dess hustru Margaretha Svensdotter mot 166 Rd 32 Sk Banco uppbud, nu1sta ggn
men som köparen redan försålt hemmansdelen kommer inte fasta att meddelas.
IMG 2327-2328
§9
1/16 mtl kr sk Kansjö
8 november 1832
Med anhållan om lagfart inlämnades följande:
”Jag Gustaf Fagerberg gör härmed veterligt det jag med min kära hustrus vetskap,
genom byte försålt till Lars Carlsson i Mollebo vår genom arv och bördköp ägande
fastighet, 1/16 mtl Kansjö beläget i Malmbäcks socken mot 1/12 mtl efter förmedling
Mollebo Mellangård i Barkeryd socken och Tveta härad, varemot jag som mellangift
betalt och genom min revers likviderat 400 Rd Banco som vi ansett och överenskommit
Mollebo 1/12-del vara bättre än Kansjö 1/16-del. Fördenskull avhänder vi oss och våra
barn all rätt till x x 1/16-dels mantal Kansjö, och det tillägnar Lars Carlsson och dess
hustru, barn och arvingar, att som sin välfångna egendom till evärdlig ägo fullt och
okvalt disponera, med alla förmåner till denna hemmansdel, som av ålder lytt och legat,
nu befinnes och lagligen tillvinnas kan, samt med tillträde den 14 mars 1823. Också
äger köparen Lars Carlsson vid vederbörlig domstol sig laga fasta förvärva, jämte det
jag förbinder mig till hemul efter lag. Äng den 5 november 1822: Guataf Fagerberg,
Margaretha Svensdotter
Tillkallade vittnen, båda på en gång: Joh. Håkansson, organist i Barkeryd, Lars
Andersson i Mollebo”
Och som säljarens åtkomst styrktes på sätt av Domboken vid detta Ting under Nr 99
inhämtas så blev 1/16 mtl kr sk Kansjö emot utbytta 1/12 mtl Mollebo för Lars Carlsson
i Mollebo uppbudet 1sta ggn
IMG 2332
§ 49

IMG 2334
§ 45

IMG 2334
§ 46

IMG 2336
§ 73

1/16 mtl kr sk Kansjö
19 januari 1833
Samma dag blev 1/16 mtl kr sk Kansjö emot utbyte av 1/12 mtl Mollebo och
mellangiftsumman 400 rd Banco för Lars Carlsson i Mallebo uppbjudet nu 2dra ggn

3/80 mtl kr sk Kansjö Södergård
16 juli 1833
Samma dag blev 3/80 mtl kr sk Kansjö Sörgård för Gustaf Fagerberg och h h
Margaretha Svensdotter mot 166 Rd 32 Sk Banco uppbjudet nu 3dje ggn

1/16 mtl kr sk Kansjö
16 juli 1833
Samma dag blev 1/16 mtl kr sk Kansjö emot utbyte av 1/12 mtl Mollebo och
mellangiftsumma 400 Rd Banco för Lars Carlsson uppbjudet nu 3dje ggn

1/16 mtl Kansjö Södergård
1 februari 1834
Med anhållan om lagfart inlämnades följande salubrev:
”Jag Lars Carlsson tillika med min hustru Lena Pettersdotter gör för allom veterligt, att
av fri vilja och moget betänkande hava försålt vår ägande 1/16 efter helt räknat
förmedlade hemmansdel uti Kansjö Södergård, Malmbäcks socken, Tveta härad och
Jönköpings län beläget, till dannemannen Magnus Jonsson och dess hushållerska Maria
Magnusdotter uti Fagerhult och Svarttorps socken, för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor 616 Rd 32 Sk Riksmynt, vilka 616 Rd 32 Sk äro genom särskilt

skuldebrev bekomna och härmed kvitterade varder. Och varför vi avhänder oss bemälta
1/16-del, barn och arvingar att bördfritt tillflytta fardagen 14 mars 1834 med de därtill
hörande förmåner av vad namn de vara må eller lagligen hädanefter tillvinnas kan. Som
skedde uti Kansjö den 11 november 1833.
Lars Carlsson, Lena Pettersdotter, säljare
Magnus Jonsson, Maria Magnusdotter, köpare
Till vittne: Johannes Andersson, Andreas Magnusson, båda i Lunnestorp”
Och som fastebrev av den 19 november 1833 styrkte säljarens åtkomst så uppbjöds 1/16
kr sk Kansjö mot köpesumman 616 Rd 32 Sk Riksmynt för Magnus Jonsson och dess
hushållerska Maria Magnidotter, nu 1sta ggn
IMG 2340-2341
§ 23
1/32 mtl kr sk augm Kansjö Norrgård
29 maj 1835
För vinnande av lagfart ingavs till Häradsrätten ett så lydande bytesbrev:
”Jag Petter Magnusson med min kära hustrus ja och samtycke gör härmed för allom
veterligt, det vi av fri vilja och moget betänkande har bortbytt vårt ägande 1/32 mantal
efter helt räknat i krono skatte augmentshemmanet Kansjö Norregård, beläget i
Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, till
dannemannen Johannes Petersson och hans hustru Margaretha Svensdotter i Kansjö
emot vederlag 1/32 mtl i Kanarp Uteby, beläget i Jönköpings län. Tveta härad och
Öggestorps socken utan någon mellangift, vilken 1/32 Kansjö upptaget i värde till 111
Rd 5 Sk 4 Rst Banco. Fördenskull och i kraft härav avhänder vi oss ovannämnda 1/32
Kansjö Norregård och tillägnar det Johannes Pettersson och hans hustru, deras barn och
arvingar att såsom sin välfångna egendom nyttja, bruka och behålla med hus, jord, skog
och mark, kvarn och kvarnställe, torp och torpställe, fiske och fiskevatten, intet
undantagandes som nu är eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, i våto och torro, närby
och fjärran, att nu tillflytta den 14 nästkommande mars 1830. Och lämnas Johannes
Pettersson och hans hustru frihet att härå hos vederbörlig domstol söka sig fasta på sin
egen bekostnad. Som vi nu med våra namns underskrift i tillkallade vittnens närvaro
bekräfta. Som skedde i Kansjö den 13de februari 1930.
Petter Magnusson, Stina Petersdotter i Kansjö
Till vittne på en gång närvarande: Anders Svensson i Kansjö, Johannes Lax i Sjöstorp.”
Till åtkomstens bestyrkande företeddes:
1o Häradsrättens för Peter Magnusson och hans hustru Maria Håkansdotter utfärdade
fastebrev av den 2 november 1822 å 1/64 mtl krono skatte Kansjö Norregård och
2o Utdrag av denna Häradsrätts dombok No 66 för den 3 juni 1826, varav inhämtades:
att sedan Sven Bengtsson i Nöre, såsom gift med förenämnda Maria Håkansdotters
syster, instämt Peter Magnusson om ogillande av det testamente han av sin då avlidna
hustru Maria i livstiden erhållit å deras gemensamt ägande fastighet i Kansjö
Norregård; har samma rättegång genom förening den 27 påföljande maj blivit så
avslutad att Peter Magnusson tillerkänts äganderätten av… Forts saknas

IMG 2343
§ 15

1/80 mtl kr sk augm Kansjö
28 maj 1836
Början saknas …densamma tillägnar köparna att den 14 nästkommande mars tillträda,
bruka och behålla för sig och sina efterkommande såsom sin välfångna egendom, med
allt vad därtill förut lytt och lyder samt även om mer med lag och rätt tillvinnas kan,
ägandes de detta köpebrev vid vederbörlig domstol stadfästa låta och vi förbinder oss
laga hemul stånda.
Till yttermera visso hava vi detta köpebrev i tillkallade vittnens närvaro underskrivit
låtit. Som skedde i Kansjö den 14 mars 1833

Johan Andersson och Maria Eliedotter i Kansjö, säljare
Som närvarande vittnen underskrivit: Johannes Persson, Magnus Persson i Kansjö”
Som upplästes, varefter, och då säljarnas åtkomst, genom denna Häradsrätts utfärdade,
nu inlämnade, fastebrev av den 19 juni 1832, ådagalades, beviljades Nils Tall och dess
hustru Stina Jonasdotter, mot köpesumman 122 Rd 10 Sk 4 Rst Banco, uppbud å 1/80
mtl krono skatte augment Kansjö nu 1sta ggn
IMG 2343
§ 16

1/80 kr sk augm Kansjö Södergård
28 maj 1836
Under anhållan om lagfart ingavs följande salubrev:
”Jag undertecknad gör härmed veterligt att jag med min k hustrus bifall har upplåtit och
försålt vår ägande och inköpta hemmansdel 1/80-dels mantal i krono skatte augmentshemmanet Kansjö Sörgård, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks
socken, skate till Forserum, till Johannes Nilsson och dess hustru Maria Gustafsdotter i
Slätteryd för en köpesumma stor 122 Rd 10 Sk 8 Rst Banco, vilken köpesumma 122 Rd
10 Sk 8 Rst äro till fullo bekomna och härmed kvitteras. Fördenskull avhändes
ovannämnda 1/80-dels mtl i Kansjö Sörgård och ägnas köparna, deras barn och arvingar
med hus, jord och alla tillhörigheter som nu är eller hädanefter lagligen tillvinnas kan,
att såsom sin välfångna egendom tillträda den 14de mars 1836. Och lämnas köparna
frihet att härå vid vederbörlig domstol söka sig fasta på sin egen bekostnad. Som
härmed i tillkallade vittnens närvaro försäkras. Som skedde i Kansjö den 1 december
1835.
Såsom säljare: Nils Tall, Stina Jonasdotter
Till vittne på en gång: Johannes Pettersson, Petter Johannesson, båda i Slätteryd”
Och då säljarna i nästföregående § i detta protokoll erhållit första uppbudet å försålda
hemmansdelen 1/80 mtl krono skatte augment Kansjö Södregård så blev densamma nu,
mot köpesumman 122 Rd 10 Sk 8 Rst Banco, för Johannes Nilsson och hans hustru
Maria Gustafsdotter i Slätteryd, uppbjuden 1sta ggn

IMG 2344-2345
§ 21
1/16 mtl kr sk augm Kansjö Södergård
28 maj 1836
Med begäran omlagfart ingavs följande köpebrev:
”Jag Magnus Jonsson gör härmed veterligt att jag idag, med min avlidna hustrus
broderdotter Maja Magnusdotters bifall, har upplåtit och försålt vårt ägande och
uppköpta fastighetslott 1/16 mtl i krono skatte augmentshemmanet Kansjö Sörgård,
belägen i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, till
soldaten vid Kongl. Jönköpings Regemente 3dje Majorens Compagnie Gustaf
Pettersson Spets och hans hustru Catharina Andersdotter på Slätteryds soldattorp, för en
oss emellan ackorderad köpesumma stor 355 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, vilka 355 Rd 26 Sk
8 Rst äro till fullo bekomna och härmed kvitterade varda. Fördenskull och i kraft härav
avhänder vi oss ovannämnda 1/16-del Kansjö Sörgård och tillägnar det köparna
soldaten Gustaf Spets och hans hustru Catharina Andersdotter, deras barn och arvingar,
att nyttja och behålla, med hus, jord och alla tillhörigheter, som nu är eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, i våto och torro, att tillträda den 14de mars 1836 i det stånd det
nu och då befinns. Och lämnas köparna frihet att härå vid vederbörlig domstol söka sig
laga fasta, på sin egen bekostnad. Som härmed försäkras av Slätteryds Soldattorp den
24 november 1835.
Magnus Jonsson, Maria Magnidotter, säljare
Till vittne på en gång: Johannes Lax, Lars Carlsson vid Slätteryd kvarn”
Efter vars uppläsande, och då åtkomsten till hemmansdelen genom denna Häradsrätts
fastebrev av den 6 april 1835 ådagalades, Häradsrätten fann skäligt meddela soldaten

Gustaf Pettersson Spets och hans hustru Catharina Andersdotter, emot köpesumman
355 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, uppbud å 1/16 mt krono skatte augment Kansjö Södregård,
nu 1sta ggn
IMG 2346
§ 58

1/32 mtl kr sk augm Kansjö Norrgård
4 juli 1836
1/32 mtl krono sk augmen
t Kansjö Norregård som Johannes Pettersson och hans hustru Margaretha Svensdotter
mot en lika andel i Kanarp Uteby sig tillbytt, blev nu uppbudet 3dje ggn

IMG 2347-2348
§ 10
1/20 mtl kr sk augm Kansjö
26 november 1836
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande köpebrev:
”Jag Anders Andersson gör härmed veterligt att jag, med min hustrus Britta Larsdotters
ja och samtycke, har upplåtit och försålt hennes, enligt upplåtelsebrev och arvskifte
tillfallna fastighetslott 1/20-dels mtl i kr sk augmentshemmanet Kansjö Södergård,
beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, till
vår broder och svåger Johannes Larsson i Kansjö och hans tilltänkta hustru Maja Lena
Pettersdotter, för en överenskommen köpesumma stor 311 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, som
även är bekomna och här kvitterade varda.
Ävenledes har jag Jonas Holm försålt min hustru Margareta Larsdotters arvelott 1/20dels mantal i nämnda hemman till samme köpare för köpesumma 311 Rd 5 Sk 4 Rst
Banco. Som även är betalt och härmed kvitteras.
Tillika gör jag Anna Lena Larsdotter veterligt att jag även försålt min arvelott 1/20-dels
mtl i nämnda gård till samma köpare Johannes Larsson för köpesumman 311 Rd 5 sk 4
Rst banco, som även är betalda och härmed kvitteras.
Fördenskull och i kraft härav avhänder vi oss dessa 3/20-delar och tillägnar det köparen
Johannes Larsson och hans tilltänkta hustru Maja Lena Pettersdotter för en
sammanräknad köpesumma 933 Rd 16 Sk Banco med hus, jord och alla tillhörigheter,
som nu är eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Och utgör dessa 3/20-delar jämte
köparens arvelott 2/20 Ett fjärdedels mantal i Kansjö Södergård, och får nu för dagen
tillträdas. Och lämnas köparen frihet att härå vid vederbörlig domstol söka sig fasta på
sin egen bekostnad. So Mellangård, säöljare
m härmed försäkras av Kansjö den 14de mars 1836.
Anna Lena Larsdotter, änka och säljare
Anders Andersson, Brita Larsdotter i Ryd, säljare
Jonas Holm och Margareta Larsdotter i Jönköping, säljare
Till vittne på en gång:
Sven Pettersson, Carl Andersson i Ryd”
Och emedan säljarnas äganderätt styrktes med arvskifte av den 26te sistlidna mars efter
avlidna hustrun Ingla Larsdotter från Kansjö så beviljades köparen Johannes Larsson
och Maja Lena Pettersdotter emot köpesumman 933 Rd 16 Sk Banco uppbud å ¼ mtl kr
sk augm Kansjö Södergård uppbud 1sta ggn
IMG 2351
§ 65
1/80 mtl kr sk augm Kansjö
22 december 1836
Å 1/80 mtl krono skatte augment Kansjö meddelades uppbud för Nils Tall och dess
hustru Stina Jonasdotter mot köpesumman 122 Rd 10 Sk 4 Rst, nu 2dra ggn

IMG 2351
§ 66

IMG 2351
§ 71

IMG 1985
§ 23

IMG 1987
§ 66

IMG 1988
§ 45

1/80 mt kr sk augm Kansjö Södergård
22 december 1836
Å 1/80 mtl krono skatte augment Kansjö Södergård meddelades uppbud för Johannes
Nilsson och hans hustru Maria Gustafsdotter i Slätteryd mot köpesumman 122 Rd 10
Sk 8 Rst Banco, nu 2dra ggn

1/16 mtl kr sk augm Kansjö Södergård
22 december 1836
Å 1/16 mtl krono skatte augment Kansjö Södergård meddelades uppbud för soldaten
Gustaf Pettersson Spets och hans hustru Catharina Andersdotter mot köpesumman 355
Rd 26 Sk 8 Rst Banco, nu 2dra ggn

¾ mtl Kansjö Södergård
3 april 1837
Å ¾ mtl kr sk Augment Kansjö Sg meddelades uppbud för Johannes Larsson och hans
tilltänkta hustru Maja Lena Pettersdotter hvilket dels ärfts och delös inköpts för 933 Rd
16 Sk Banco, nu 2dra ggn.

1/16 mtl Kansjö Sg
3 april 1837
1/16 mtl kr sk Augment Kansjö Sg uppbjöds för soldaten Gustaf Pettersson Spets och h
h Catharina Andersdotter, mot köpesumma 355 Rd 26 Sk Banco, nu
3dje ggn.

¼ mtl kr sk Kansjö Södergård
27 jun 1837
Å ¼ mtl kr sk Augment Kansjö Sg meddelades uppbud för Johannes Larsson och hans
tilltänkta hustru Maja Lena Pettersdotter hvilket dels ärfvts och dels köpts för 933 Rd
16 Sk Banco, nu 3dje ggn.

IMG 2016-2017
§ 75
1/24 mtl kr sk augm Kansjö Södergård
31 mars 1840
Med anhållan om uppbud ingavs en köpehandling så lydande:
Jag Johannes Bengtsson och jag Johannes Gabrielsson i Kansjö med våra kära hustrurs
ja och samtycke hava härmed upplåtit och försålt vår genom våra kära hustrurs i arv
tillfallna fastighet ett fyratioåttondels mantal varandes tillsammans 1/24-dels mantal
Kansjö Sörgård i Tveta härad och Malmbäcks socken till vår kära broder och svåger
Petter Jonasson och dess hustru Maja Pettersdotter uti Kansjö emot en överenskommen
köpesumma Två Hundrade Åttatiotre Riksdaler 16 Sk banko, vilken till fullo är
bekommen och härmed kvitteras; fördenskull avhända vi oss som säljare vår bemälta
1/24-dels mantal krono skatte Augment Kansjö Sörgård och tillägna detsamma köparna,
deras barn och arvingar med allt vad därtill lyder och lagligen tillvinnas kan i jord,
vatten och åbyggnader, att nu för dagen tillträda i det stånd det nu befinnes samt njuta
och behålla till evärdlig egendom. Till yttermera visso hava vi detta köpebrev i
tillkallade vittnens närvaro undertecknat. Som skedde i Kansjö den 31 December 1839.
Johannes Bengtsson, Stina Jonasdotter, Johannes Gabrielsson, Catharina Jönsdotter,
säljare
Petter Jonasson, Maja Pettersdotter, köpare
Anders Abrahamsson i Hult, Anders Svensson i Kansjö
Varjämte företeddes:
1o HäradsRättens fastebrev den 8 November 1804 för Jonas Jönsson och hans hustru
Lena Månsdotter å 1/16 mtl krono skatte Kansjö Södregården,

2o Bouppteckning den 9 November 1838 efter avlidne Jonas Jönsson, Kansjö
Södregård, vilken såsom arvingar efterlämnat sönerna Jöns och Petter samt dottern
Stina; Varande bland boets tillgångar upptagen fastigheten 1/16 mtl Kansjö
Södregården med uppskattningsvärde 175 Rd banko.
3o Ett den 31 December förlidet år verkställt arvskifte efter avlidne Jonas Jönsson i
Kansjö, varav inhämtas att dennes son Jöns Jonasson efter honom avlidit och att således
denna senares efterlämnade dotter Catharina jämte övriga Jonas Jönssons barn voro
arvtagare till det 1/16-dels mtl Kansjö Södregård, därav han i livstiden varit ägare;
ävensom benämnda arvskifte upplyser att till följd av arvingarna emellan träffad
överenskommelse de skulle ärva lika vad ifrågavarande fastighet beträffade, så att
avlidne Jonas Jönssons dotter Stina så väl som hans sondotter Catharina fått sig vardera
tillskiftat 1/48-dels mtl i hemmanet i Kansjö.
I anledning härav fann HäradsRätten säljarnas äganderätt till upplåtna fastigheten vara
behörigen styrkt och aktade fördenskull skäligt meddela Petter Jonasson och hans
hustru Maja Pettersdotter uppbud å 1/24 mtl krono skatte Kansjö Södragård emot
köpesumman 283 Rd 16 Sk Banko, nu 1sta ggn
IMG 2020
§ 46

IMG 2022
§ 16

IMG 2023
§ 35

1/24 mtl kr sk Kansjö Södergård
15 juni 1840
Å Kansjö Södergård 1/24 mtl krono skatte för Peter Jomasson och Maja Petersdotter
emot köpesumman 283 Rd 16 Sk banko, nu 2a ggn

1/24 mtl kr sk Kansjö Södergård
4 november 1840
Å Kansjö Södergård 1/24 mtl krono skatte för Pehr Jonasson och Maja Petersdotter mot
köpesumman 283 Rd 16 SkBanco, nu 3e ggn

1/24 mtl kr sk Augm Kansjö Norrgård
4 november 1840
Å Kansjö Norrgård 1/24 mtl krono skatte Augment för Johannes Gabrielsson emot
köpesumman 100 Rd Banco och övriga villkor
2a ggn

IMG 2026-2027
§ 54
7/48 mtl kr sk Kansjö Norrgård
5 nov 1840
För lagfarts vinnande inlämnades till Häradsrätten följande saluavhandling:
Till Nils Johansson och dess hustru Lena Gabrielsdotter i Kansjö hava vi undertecknade
härigenom upplåtit och försålt vårt i arv efter avlidna änkan Stina Jönsdotter i Kansjö
tillfallna fastighet 14/96 mtl i krono skatte Augementshemmanet Kansjö Norrgård i
Tveta härad och Malmbäcks socken emot en överenskommen köpesumma stor 629 Rd
40 Sk 4 Rst Banco och som köparna genom särskild förskrivning är denna summa till
fullo betald x avhända vi oss ovannämnda 14/96-delar och tillägnar den köparna, dess
barn och arvingar med allt vad som därtill hör i jord, vatten och åbyggnader eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, samt må köparna härå söka lagfart å egen bekostnad
och tillträda hemmansdelen efter vad särskilt köpekontrakt därom bestämmer,
förbindande oss även till hemul efter lag. Till yttermera visso hava vi detta salubrev i
vittnens närvaro undertecknat som skedde i Kansjö den 4 september 1840.
Arvid Gabrielsson, Peter Gabrielsson Falla, Stina Gabrielsdotter, Anna Gabrielsdotter,
Anders Jansson, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult
Var vidfogade brev, dels Bouppteckning av den 11 sistlidna Maj efter avlidna änkan
Stina Jönsdotter från Kansjö, utvisande att hon efterlämnar såsom arvingar ovanbemälta

säljare jämte köparens hustru Lena Gabrielsdotter och tvenne halvsysters barn, samt att
5/32 mtl kr sk Kansjö utgjort den avlidnas fasta egendom, dels arvskifte av den 29de
påföljande juni efter bemälta avlidna Stina Jönsdotter varav inhämtades tillsammans
med köparens hustru bekommit 14/96 dels mantal av ovannämnda 5/32 delar Kansjö.
X dennes December 1840
Enär köpebrevet icke blivit mer än av ett vittne styrkt så alldenstund uti 1 Kap 4 §
Jordabalken föreskrives att så denna handling skall av 2 vittnes underskrivas kan den
sökta lagfarten alltså icke beviljas.
IMG 2262-2263
§ 68
7/48 mtl kr sk augm Kansjö Norrgård
16 februari 1841
Under anhållan om lagfart å 7/48-dels mtl krono skatte augment Kansjö Norrgård
inlämnades till Häradsrätten dels detta salubrev:
”Till Nils Johansson och dess hustru Lena Gabrielsdotter hava vi undertecknade
härigenom upplåtit och försålt vårt i arv efter avlidna änkan Stina Jönsdotter i Kansjö
tillfallna fastighet 85/672-delar i krono skatte augmentshemmanet Kansjö Norrgård i
Tveta härad och Malmbäcks socken mot en överenskommen köpesumma stor 629 Rd
30 Sk 4 Rst Banco; Och som köparna genom särskild förskrivning denna summa till
fullo betalt; alltså avhänder vi oss ovanstående 85/672 mtl, som med Lena
Gabrielsdotters arvsandel i sagda hemman tillsammans utgör 14/96 mtl och tillägnar det
köparna, deras barn och arvingar, med allt vad som därtill hörer i jord, vatten och
åbyggnader eller hädanefter lagligen tillvinnas kan samt alltsammans tillträda efter vad
särskilt köpekontrakt därom bestämmer samt skall lagfartskostnaden ensamt av köparna
bestridas. Detta salubrev hava vi i vittnens närvaro undertecknat. Som skedde i Kansjö
den 4 september 1840.
Anders Gabrielsson, Petter Gabrielsson Tann, Stina Gabrielsdotter, Annica
Gabrielsdotter, Anders Jonasson, säljare; Jacob Lawett, säljare
Till vittne: A Abrahamsson i Hult, Jonas Petter Johansson i Kansjö”
och dels arvskifte av den 29 juni 1840 efter avlidna änkan Stina Jönsdotter i Kansjö,
varav inhämtades att hon efterlämnat såsom arvingar ovanbemälta säljare jämte
köparens hustru Lena Gabrielsdotter och 2ne halvsysters barn samt att 5/32 mtl krono
skatte Kansjö utgjort den avlidnas fasta egendom, därav säljarna bekommit i arv
gemensamt 85/672 mtl och Lena Gabrielsdotter särskilt 13/672 mtl.
I anledning varav Häradsrätten fann skäligt å 7/48-dels mtl krono skatte augment
Kansjö Norrgård i Malmbäcks socken, för Nils Johansson och h h Lena Gabrielsdotter,
mot köpesumman 629 Rd 30 Sk 4 Rst Banco, bevilja uppbud 1sta ggn
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7/48 mtl kr sk augm Kansjö Norrgård
16 juni 1841
Å 7/48 mtl kr sk augm Kansjö Norrgård, som Nils Johansson och h h Lena
Gabrielsdotter till 85/672 köpt för 629 Rd 30 Sk 4 Rst Banco och den senare till 13/672
genom arv bekommit meddelades uppbud 2dra ggn
1/8 mtl kr sk Kansjö
10 februari 1842
1/8 mtl kr sk Kansjö uppbjöds åt Johannes Danielsson och h h Lisa Danielsdotter för
983 Rd 16 Sk Banco och föreskrivna villkor
3dje ggn
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1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
17 februari 1844
…. Varvid fogades denna Häradsrätts fastebrev av den 6 november 1811 på 1/8 mtl kr
sk Kansjö Södergård för säljarna.
Resolution
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård i Malmbäcks socken som Magnus Pettersson och h h
Ingeborg Bengtsdotter sålt till deras son Johan Magnusson och dess tilltänkta hustru
mot 111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds 1sta ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
3 juni 1844
1/8 mtl kr sk Kahnsjö Södregård i Malmbäcks socken uppbjöds åt Johan Magnusson
och hans tilltänkta hustru mot 111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco
2dra ggn

IMG 2290-2291-2292
§ 76
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
30 december 1844
Under anhållan om lagfart företeddes följande köpebrev:
”Jag undertecknad tillförordnad auktionsförrättare gör härmed veterligt, att jag efter
allmänneligt utlyst auktion försålt avlidne Johannes Danielssons sterbhusdelägares
fastighet Ett åttondels mantal krono skatte hemmanet Kansjö Sörgård i Tveta härad och
Malmbäcks socken till Nils Peter Petersson och dess hustru Inga Lena Swensdotter i
Sjöafall, emot en högst bjuden summa stor 1 000 Ett Tusen Riksdaler Banco, vilken
summa genom nöjaktig skuldförbindelse är till fullo betald. Alltså avhänder jag säljarna
ovannämnda fastighet och tillägnar det köparna med allt vad därtill lyder i jord, vatten
och åbyggnader till evärdlig ägo, att tillträda efter denna dag upprättat
auktionsprotokoll.
Till mera visso är detta salubrev i vittnens närvaro av mig och vederbörande säljare
undertecknat. Som skedde i Kansjö den 18de oktober 1841
Anders Abrahamsson, auktionsförrättare
Till vittne: Johannes Lax, Magnus Petersson i Kansjö
Ovanstående handel godkänns av oss undertecknade sterbhus- och fastighetsägare.
Betygas av Kansjö den 18de oktober 1841
Lisa Gustafsdotter, änka och jordägare; Johannes Carlsson i Hudaryd, omyndig måg;
Johanna Sophia Johansdotter, Anders Swensson i Kansjö, Swen Swensson i Gjöstorp,
förmyndare och alla säljare
Ovanstående handel, köp och hemmansdel 1/8 mantal Kansjö Sörgård transporterar vi
undertecknade på dannemannen Swen Gustaf Petersson och dess hustru Anna Maria
Niklausdotter i Berg, emot en köpe- och transportsumma stor Nio Hundrade Sexton
Riksdaler 32 Sk Banco, vilken är bekommen och härmed kvitteras. Erkännes av
Sjöafall den 1 april 1844
Nils Peter Petersson; Inga Lena Swensdotter, med hand i pennan.
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Johannes Arvidsson i Hulu
Varjämte företeddes
1o ett av Häradsrätten den 30e maj 1842 utfärdat fastebrev å 1/8 mantal Kansjö Sörgård
i Malmbäcks socken för Johannes Danielsson och dess hustru Lisa Gustafsdotter och
2o en den 10 maj 1841 efter Johannes Danielsson upprättad bouppteckning, utvisande
att sterbhsdelägarna voro änkan Lisa Gustafsdotter, döttrarna Christina gift med Nils
Jonasson i Ljungholmen, Johanna Sofia gift med Johannes Carlsson i Stenseryd, jämte
tre omyndiga barn Johannes, Anna Chatarina och Charlotta, vilkas förmyndare Anders
Svensson i Kansjö och Swen Swensson i Göstorp haft tillstånd till ifrågavarande
försäljning.

I anledning härav fann Häradsrätten skäligt med stöd av 1 och 4 Kapitlet Jordabalken,
meddela första uppbudet å 1/8 mantal krono skatte Kansjö Södergård i Malmbäcks
socken, som Johannes Danielssons i Kansjö sterbhusdelägare försålt till Peter Petersson
och dess hustru Inga Lena Swensdotter i Sjöafall, vilka sedermera mot 916 Riksdaler 32
Sk Banco överlåtit köpet på Swen Gustaf Petersson och dess hustru Anna Maria
Nicolausdotter.
IMG 2294
§ 57

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
24 februari 1845
1/8 mtl i kr sk Kansjö Södergård i Malmbäcks socken som Johannes Danielssons i

Kansjö
sterbhusdelägare försålt till Nils Peter Petersson och dess hustru Inga Lena Swensdotter
i Sjöafall, vilka sedermera mot 916 Rd 32 Sk Banco överlåtit köpet på Swen Gustaf
Petersson och dess hustru Anna Maria Nicolausdotter, uppbjöds 2dra ggn
IMG 2295
§ 27

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
9 juni 1845
Å 1/8-dels mantal krono skatte Kansjö Södergård i Malmbäcks socken meddelades mot
916 Rd 32 Sk Banco Gustaf Petersson och dess hustru Anna Maria Nicolausdotter
uppbud 3dje ggn

IMG 2299-2300-2301
§ 56
¼ mtl kr sk Kansjö Norrgård
29 december 1845
Under anhållan om uppbud inlämnades följande köpebrev:
”Emot en högstbjuden köpesumma stor Fem hundrade tre Riksdaler Banco har jag
denna dag försålt omyndiga pigan Maria Petersdotters ägande 1/12-dels mantal krono
skatte hemmanet Kansjö Norregård i Tveta härad och Malmbäcks socken, till
Dannemannen Anders Månsson i Rösum. Och som lovliga Häradsrätten medelst
resolution den 25 november 1837 givit tillstånd till försäljningen samt köparen genom
nöjaktig förbindelse köpesumman 503 Rd Banco betalt varder den härmed kvitterad.
Alltså avhänder jag min myndlings ovanbenämnda fastighet 1/12-dels mantal, och
tillägnar det köparen med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, att tillträda
på sätt och med villkor som auktionsprotokollet av denna dag innehåller. Till mera
visshet är detta salubrev i vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av Kansjö den 23
juni 1838.
Anders Svensson den äldre, förmyndare för pigan Maja Petersdotter, säljare
Till vittne: Nils Johansson, Peter Johannesson, båda i Kansjö
Ovanstående köpe- och avhandling transporteras och överlåtes på Dannemannen
Anders Svensson och dess hustru Beata Jönsdotter emot ovannämnda eller lika summa
503 Rd Banco och enahanda villkor; ävensom jag härmedelst med min kära hustrus
samtycke upplåter och försäljer hennes efter dess fader i arv tillfallna och i sambruk
med förstnämnda hemmansdel varande 1/6 -del Kansjö Norregård i Tveta härad och
Malmbäcks socken, till bemälde Anders Svensson och dess hustru Beata Jönsdotter,
emot en överenskommen och redan erhållen, samt härmed kvitterad köpesumma stor
Ett tusende sex Riksdaler Banco. Alltså avhänder jag mig min kära hustrus ovannämnda
1/6-dels mantal vilket med ovannämnda transporterade andelar gör tillsammans ¼-dels
mantal, emot sammanlagda köpe- och transportsumman 1 509 Rd Banco, och tillägnar
detsamma köparna med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, att genast
tillträda och såsom välfången egendom behålla. Till mera visshet är detta salu- och
transportbrev av oss i vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av Bråna den 30 juni
1838

Anders Månsson, Maja Stina Johannesdotter, säljare
Till vittne: Carl Carlsson i Aronanäs, Sven Vinn i Kålstorp
Sedan Häradsrätten på sätt förmynderskapsprotokollet under § 40 den 24de sistlidna
november upptager, godkänt auktionsåtgärden vad anginge pigan Maja Petersdotter
försålda 1/12-del mtl uti kr sk Kansjö, så företager Häradsrätten granskning av de
handlingar som blivit företedda för att bestyrka Anders Månssons och h h Maja Stina
Johansdotters rättighet att upplåta 1/6-dels mtl i samma hemman, varvid förekommer:
1o Bouppteckning den 26 januari 1835 efter avlidne Johan Persson i Kansjö som
efterlämnat sin änka och en enda dotter Maja Stina Johansdotter samt i fastighet dels
1/6-dels mtl, dels 1/32-dels mtl i Kansjö.
2o Arvskifte av den 9 april 1836 efter sistnämnde avlidne mellan hans änka Margareta
Swensdotter och enda dotter Maja Stina Johansdotter, varav inhämtades att hon
bekommit 1/6-del mtl kr sk hemman Kansjö Norregård.
Resolution
Å ¼-dels mtl kr sk Kansjö Norregård meddelas Anders Svensson och h h Beata
Jönsdotter i Kansjö mot köpeskillingen 1 509 Rd Banco, uppbud
1sta ggn
Dock måste å första rättegångsdagen av nästa Ting ådagaläggas omyndiga pigan Maja
Petersdotters åtkomst till den hemmansdel som för hennes räkning blivit försåld av
förmyndaren Anders Svensson d ä i Kansjö.
IMG 2304
§ 41

IMG 2305
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¼ mtl kr sk Kansjö Norrgård
23 februari 1846
Å ¼-dels mantal krono skatte Kansjö Norregård i Malmbäcks socken beviljades Anders
Svensson och hans hustru Beata Jönsdotter i Kansjö emot köpesumman 1 509 Rd banco
uppbud
2dra ggn
Sedan åtkomsten blivit styrkt medelst avhörande av vittnen, som Domboken under No
11 detta Ting närmare utvisar eller så, att omyndiga pigan Maja Petersdotter ärvt 1/12del mtl efter sin fader Peter Andersson i Kansjö som där ägt ¼-del mantal , vilket delats
mellan henne till 1/3-del och hennes broder Pehr Pehrsson till 2/3-delar, vilka blivit
samfällt med Maja Petersdotter 1/3-del i ¼-dels mantal krono skatte Kansjö Norregård
försålda till uppbudssökande Anders Svensson och hans hustru.

¼ mtl kr sk Kansjö Norrgård
15 juni 1846
Å ¼-dels mantal krono skatte Kansjö Norregård i Malmbäcks socken beviljades Anders
Swensson och hans hustru Beata Jönsdotter i Kansjö, emot köpesumman 1 509 Rd
Banco uppbud 3dje ggn

IMG 2311-2312-2313
§ 82
1/8 mtl kr sk Kansjö Norregård
19 november 1846
Under anhållan om uppbud inlämnades följande köpebrev av nämndemannen Peter
Nilsson i Hult, så lydande:
”Emot en betingad och överenskommen köpesumma stor Två Hundrade Tjugotvå
Riksdaler 10 Skillingar 8 Rundstycken Banco, dem jag Margareta Swensdotter försålt
mitt i giftorätt tillfallna och ägande 1/32-dels mantal i Kansjö Norregård av Tveta
Härad och Malmbäcks socken till dannemannen Nils Johansson och dess hustru Lena
Gabrielsdotter i Kansjö. Likaledes har jag Peter Eliasson och jag Johannes Andersson
med min kära hustrus Maja Lisa Arvidsdotters bifall försålt våra i arv, efter avlidna
änkan Stina Jönsdotter och sedermera en del efter avlidne Arvid Eliasson tillfallna
ägolotter 1/96-dels mantal i sambruk med ovannämnda hemmanslott till bemälte köpare
emot en summa av Femtiotre Riksdaler 16 Sk banco. Och sedan köparna Nils

Johansson och Lena Gabrielsdotter denna summa sammanlagd 275 Rd 26 Sk 8 Rst
Banco genom nöjaktig förbindelse denna summa betalt varder den härmedelst kvitterad.
Fördenskull avhänder vi oss som säljare äro berörda hemmanslotter, utgörande
tillsammans Ett tjugofjärdedels mantal med allt vad därtill lyder i jord, vatten och
åbyggnader att genast tillträda. Till mera visshet är detta salubrev i vittnens närvaro
undertecknat. Erkännes av Kansjö den 28 februari 1846.
Margaretha Swensdotter, Peter Eliasson, Johannes Andersson, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Swen Nilsson i Gjöstorp
Ovanstående köp och avhandling transporterar vi undertecknade på vår tilltänkta måg
Johannes Israelsson och vår dotter Stina Catharina Nilsdotter i Kansjö, mot ovanstående
summa och enahanda villkor. Tillika försäljer vi till sistnämnda personer Ett tolftedels
mantal i sambruk med förenämnda transporterade anlotter, för en summa stor Tre
Hundrade Nittioen Riksdaler 5 Sk 4 Rst Banco. Och som bemälta Johannes Israelsson
och Stina Catharina Nilsdotter sammanlagda transport- och köpesumma 666 Rd 32 Sk
Banco, genom skuldförbindelse till fullo betalt, varder den härmedelst kvitterad,
varmedelst vi avhänder oss berörda hemmansdelar utgörande Ett Åttondedels mantal i
krono skatte hemmanet Kansjö Norregård och tillägnar detsistnämnda personer med allt
vad där lyder till evärdlig egendom att genast tillträda. Till mera visshet är detta
transport- och salubrev i vittnens närvaro undertecknat, skedde i Kansjö den 28 februari
1846.
Nils Johansson, Lena Gabrielsdotter, säljare och transportgivare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Johannes Andersson i Kansjö”
Varvid fogades:
1o Arvskifte av den 9 april 1836 efter avlidne Johannes Persson från Kansjö emellan
dess efterlämnade arvingar änkan Margaretha Swensdotter och hennes enda barn,
dottern Maja Stina Johannesdotter, varav inhämtas att änkan i arv bekommit 1/32-dels
och dottern Maja Stina 1/6-dels mantal krono skatte augment Kansjö Norregård.
2o Arvskifte av den 29 juni 1840 efter avlidna änkan Stina Jonasdotter i Kansjö emellan
dess efterlämnade arvingar, nämligen den avlidnas systerbarn Arvid Gabrielsson i
Älgaryd, Peter Jann i Lekeryd, Annika Gabrielsdotter i Åkerhult och Stina
Gabrielsdotter i Sjöåkra samt Lena Gabrielsdotter i Kansjö, ävensom den avlidnas
halvsysters barn Anders Jonasson i Slätteryd, Peter Eliasson på Estenstorps
grenadjärstorp samt Arvid Eliasson i Kansjö, varav inhämtas att den varande säljaren
Peter Eliasson i arv bekommit ½ av 1/96-dels mantal krono skatte Kansjö Norregård.
3o Denna Häradsrätts fastebrev av den 10 februari 1842 för Nils Johansson och hans
hustru Lena Gabrielsdotter å 7/48-dels mantal krono skatte augment Kansjö Norregård;
och 4o Bouppteckning av den 14de juni 1845 efter avlidne Arvid Eliasson från torpet
Dungen under Slätteryd, varav inhämtas att han efterlämnat änkan Stina Petersdotter
och enda barnet, dotterns Maja Lisa Arvidsdotter, som upptages vara gift med Johannes
Andersson i Kansjö; ävensom fastighetshälften av 1/96 mantal krono skatte Kansjö
Norregård.
Resolution:
Å ett åttondedels mantal krono skatte Kansjö Norregård i Malmbäcks socken beviljades
Johannes Israelsson och hans tilltänkta hustru Stina Catharina Nilsdotter emot
köpesumman 666 Rd 32 Sk Banco upprop
1sta ggn
Men som Johannes Anderssons hustru Maja Lisa Arvidsdotter ej underskrivit
salubrevet så uppskjutes ärendet till första rättegångsdagen av nästa ting då skriftligen
bevittnat godkännande till denna försäljning av Maja Lisa Arvidsdotter utgivet, af
uppbudssökanden då även det härnäst ropas företes.

IMG2313-2314-2315
§ 83
1/40 mtl Kr sk Kansjö Södergård
19 november 1846
Under anhållan om uppbud inlämnades följande köpebrev av nämndemannen Peter
Nilsson i Hult, så lydande:
”Jag Johannes Andersson i Gullbrohult försäljer härmedelst mon, efter min avlidna
moder i arv tillfallna hemmanslott §1/80-dels mantal; och jag Anders Johansson i
Topperyd försäljer mina myndlingars, nämligen pigorna Maja och Stina Andersdöttrar,
ärvda fastighet 1/80-dels mantal, allt i Kansjö Sörgården av Tveta Härad och
Malmbäcks socken till fadern Anders Svensson och dess hustru Anna Maria
Petersdotter därstädes, emot en sammanräknad köpesumma stor Ett Hundrade
Fyratiosex Riksdaler 32 Sk Banco, vilken summa är bekommen och kvitteras; och
sedan Lovliga Häradsrätten medelst protokollsutdrag den 24 februari 1845 gillat
försäljningen vad de omyndiga andelar beträffar; alltså avhänder vi oss bemälta
sammanlagda 1/40-dels mantal och tillägnar det köparna med allt vad därtill lyder i
jord, vatten och åbyggnader att nu genast tillträda. Till yttermera visso är detta salubrev
i vittnens närvaro av oss undertecknat.
Kansjö den 15 februari 1846.
Johannes Andersson, myndig son, Anders Johannesson, förmyndare, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson, Carl Månsson i Hult.”
Varvid fogades:
1o
Bouppteckning av den 30 mars 1830 efter avlidna hustrun Lena Johansdotter i Kansjö
Söregård. Varav inhämtades att hon efter sig lämnat änkomannen Anders Svensson och
hennes barn, sonen Johannes och döttrarna Maja och Stina samt i fastighet Ett
åttondedels mantal Kansjö Södergård.
2o Arvskifte av den 15 april 1830 efter avlidna hustrun Lena Johansdotter i Kansjö
Söregård, emellan dess här ovan uppräknade arvingar, varav inhämtas att änkomannen i
arv bekommit 2/40-dels , barnen 1/40-dels mantal av 3/40-delar Kansjö Södergård; och
3o Utdrag av denna Häradsrätts förmynderskapsprotokoll för den 24 februari 1845,
varav inhämtas att Häradsrätten samma dag godkänt denna försäljning vad de
omyndigas andelar beträffar.
Resolution:
Å 1/40-dels mantal Kansjö Södergård i Malmbäcks socken beviljades Anders Swensson
och dess hustru Anna Maria Petersdotter mot köpesumman 146 Rd 32 Sk Banco,
uppbud 1sta ggn
IMG 2132
§ 83

IMG 2139

1/16 mtl kr sk Kansjö Norregård
16 februari 1854
1/16 mtl kr sk Kansjö Norregård uppbjöds åt Per Johan Törsell och hans hustru Britta
Katarina Andersdotter för 738 Rd 42 Sk 8 Rst Banko
2dra ggn
1/16 mtl kr sk Kansjö Norregård
8 november 1854
i Malmbäcks socken, vilket hemman Johan herr Törsell och hans hustru Brita Katarina
Andersdotter enligt avhandling den 2 mars 1853 köpt av Johannes Andersson och
dennes hustru Maria Lisa Arvidsdotter för 738 Rd 42 Sk 8 Rst Banko, varande uppbud
meddelade den 15 november sistlidna samt den 16 februari och den 7 juni innevarande
år.

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.
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård, som Johan Andersson köpt av Sven Gustaf Pettersson
och hans hustru Anna M Nikolausdotter för 1 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banko
IMG 2148-2149
§ 28
1/12 mtl kr sk Kansjö Södergård
23 februari 1855
Under anhållan om lagfart inlämnade Anders Abrahamsson i Sniparp ett så lydande
köpebrev:
Emot en å offentlig auktion högstbjuden, genom skuldförbindelse erhållen och härmed
kvitterad köpesumma, stor Åtta hundra åttatioåtta Riksdaler 42 Sk 8 Rst Banko, har jag
medelst Lovliga Häradsrättens bifall och fastställelse försålt och härigenom försäljer
mina myndlingars Johannes Petterssons och Johanna Pettersdotters ägande 1/12-dels
mantal krono skatte Kansjö Sörgård i Tveta härad och Forserums socken till Petter
Johannesson och hans hustru Lena Stina Pettersdotter därstädes. I anledning varav jag
avhänder mig förberörda fastighet med allt vad därtill lyder i jord, vatten och
åbyggnader samt allt vad hädanefter lagligen tillvinnas kan, och tillägnar det köparna
till välfången egendom att äga och tillträda på sätt auktionsprotokollet av den 23
sistlidne juni innehåller. Till mera visso är detta salubrev av mig egenhändigt
undertecknat. Erkännes av Kansjö den 2 februari 1855.
Anders Svensson d y, förmyndare och säljare.
Närvarande vittnen: Anders Abrahamsson, Klas Andersson i Sniparp
Efter vars uppläsande företeddes
1o det åberopade auktionsprotokollet, vilket hade följande lydelse:
Auktionsprotokoll, hållet i Kansjö Sörgård den 23 juni 1854.
Till denna dag har auktion blivit fjorton dagar förut utlyst å 1/12-dels mantal härstädes,
till vilken försäljning Lovl. Häradsrätten lämnat bifall, i anledning varav nu utbjudes
berörda hemmansdel, tillhörig avlidne Petter Jonassons efterlämnade trenne omyndiga
barn. Denna hemmanslott får tillträdas den 14 nästkommande mars med rättighet att
nästa höst tillträda nu befintlig gödsel och rågutsådd trädesjord, och underrättas en
blivande köpare, att en hälften mindre hemmanslott är gemensam till hus och ägor samt
allt övrigt som till gården eller särskilda åttondelen höra.
Blivande köpare ålägges att till änkan Maria Pettersdotter utgiva två tredjedelar av det
undantag, som hon enligt undantagsbrev av den 20 februari detta år åt sig förbehållet,
varemot köparen får såsom obetald köpeskilling åtnjuta Två hundra tjugotvå Riksdaler
20 Sk 8 Rst Banko som utan ränta och med behörig säkerhet innestår tills bemälda änka
avlider, då summan genast utbetalas.
Nuvarande arrendator Petter Johannesson skall i enlighet med sitt arrendekontrakt
avlämna hemmansdelen på föreskrivna tillträdesdagen.
Lagfartskostnaden skall köparen ensam utgiva och åligger honom att på sistnämnda dag
erlägga blivande köpesumma, varå ock, emot behörigt salubrev, skuldsedel skall
utfärdas; så vida Vällovliga Häradsrätten finner skäligt försäljningen stadfästa.
Efter uppläsande härav skedde utrop och bjöds vid det tredje Åttahundra åttatioåtta
Riksdaler 42 Sk 8 Rst Banko av Petter Johannesson härstädes, för vilken klubban
fälldes; och såsom vederhäftig, för närvarande utan borgen, såsom köpare antogs; Och
enär Petter Johannesson förut är ägare av 1/3 i samma åtting, så kommer någon
hemmansklyvning (ej?) i fråga.
Tid och ort som ovan

Anders Abrahamsson, auktionsman
Härmed förklarar vi oss nöjda
Anders Svensson, förmyndare och säljare
Petter Johannesson, köpare
Till vittne:
Johan Andersson, Jonas Petter Jonasson i Kansjö.
2o Denna Häradsrätts den 1 november 1827 Petter Jonasson meddelade fastebrev å 1/18
mt kr sk Kansjö Södergård
3o Ett den 31 december 1839 efter avlidne Jonas Jönsson i Kansjö upprättat arvskifte,
enligt vilket han efter sig lämnat såsom sterbhusdelägare sonen Petter, dottern Stina gift
med Johannes Bengtsson i Kansjö, och avlidne sonen Jöns Jonassons dotter Katarina,
gift med Johannes Gabrielsson i Kansjö, samt i fast egendom 1/16 mantal Kansjö, vilket
hemman fördelats sålunda, att hans bemälda arvtagare erhållit 1/48 mtl vardera.
4o Denna Häradsrätts den 15 februari 1841 för Petter Jonasson och hans hustru Maja
Pettersdotter utfärdade fastebrev å 1/24 mt kr sk Kansjö Södergård, som de köpt av
ovannämnde Johannes Bengtsson och hans hustru Stina Jonasdotter samt Johannes
Gabrielsson och dennes hustru Katarina Jonsdotter.
5o Bouppteckning av den 11 oktober 1848 och arvskifte av den 2 juni 1854 efter Petter
Jonasson eller Johannesson i Kansjö, vilka handlingar utvisade, att hans
sterbhusdelägare varit hans änka Maria Pettersdotter, sonen Johannes samt döttrarna
Lena Stina och Johanna, den förra sedermera gift med sökanden Petter Johannesson i
Kansjö; varande bland kvarlåtenskapen anmärkt hemmanet 1/8 mtl Kanjö Södergård,
vilket sedan änkan efter sin giftorätt, mot rätt till undantag från hemmanet, skiftat
barnen emellan i tre olika lotter.
6o Utdrag av Häradsrättens fasteprotokoll för den 15 november 1834, därav inhämtades
att Häradsrätten, efter granskning av ifrågavarande auktionsprotokoll, den därigenom
slutade handeln gillat och stadfäst.
I anledning av vad sålunda förkommit beviljades Petter Johannesson och hans hustru
Lena Stina Pettersdotter första uppbudet å 1/12 mtl kr sk Kansjö Södergård, som de av
den senares omyndiga syskons förmyndare Anders Svensson i Kansjö sig tillhandlat för
888 Rd 42 Sk 8 Rst Banko, därom bevis köpebrevet åtecknades.
1sta ggn
IMG 2151
Nr 22

IMG2072
§ 16

IMG 2074
§ 53

1/12 mtl kr sk Kansjö Södregården
6 juni 1855
1/12 mtl kr sk Kansjö Södregården som Peter Johannesson och hans hustru Lena Stina
Petersdotter köpt av den sistnämndas omyndiga syskon Johannes Petersson och
Johanna Petersdotter genom deras förmyndare Anders Svensson i Kansjö för 888 Rd 42
Sk 8 Rst Banko.
3dje ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
7 november 1855
Tveta Häradsrätt gör veterligt, att som Sven Gustaf Pettersson och hans hustru Anna
Maria Niklasdotter, enligt avhandling den 16 augusti 1852 till Johan Andersson sålt
1/8-dels mantal krono skatte Kansjö Södergård för 1 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco,
varefter uppbud å fastigheten blivit meddelade den 13 november 1854 samt den 19
februari och den 6 juni innevarande år etc (se § 1) = 1800, Johan Anderssons äganderätt
till 1/8 mantal krono skatte Kansjö Södergård genom. (§ avbruten)
1/12 mtl kr sk Kansjö Södergården
7 november 1855
1/12 mtl kr sk Kansjö Södergården uppbjöds åt Petter Johannesson och hans hustru
Lena Stina Pettersdotter för 888Rd 42 Sk 8 Rst Banco
3 ggn

IMG 2081-2082
§ 108
1/8 kr sk augm Kansjö
13 feb 1856
Petter Salomonsson i Kansjö ingav under anhållan om lagfart följande handling:
Köpebrev
Jag Johannes Gabrielsson med min hustru Cahtrina Jönsdotter i Kansjö Norregård gör
härmed veterligt att vi försålt det oss tillhöriga 1/8 mantal krono skatte Augmentshemmanet Kansjö, Malmbäcks socken, Tveta härad och Jönköpings län, och det till
hemmansägaren Petter Salomonsson och hans hustru Charlotta Magnidotter i Hallhult
och det för en överenskommen köpesumma stor /850/ Rd Banco, Åttahundra femtio
Riksdaler Banco, vilken summa genom skuldebrev till fullo är betald och härigenom
fullt kvitterad. Ovannämnda hemmansdel till och avträdes den 14 mars 1848 i det stånd
det nu befinnes och avhänder vi oss ovannämnda 1/8-del och tillägnar det förenämnde
Petter Salomonsson, dess hustru, barn och arvingar, till evärdelig ägo för eget
begagnande till hus och skog, jord och allt vad till hemmanet lyder, lytt och legat och
hädanefter tillvinnas kan, vadan köparen äger att å vederbörlig domstol på egen
bekostnad laga fasta förvärva. Sålunda å sunt förnuft och i tillkallade vittnens närvaro
handlat och avslutat, som skedde i Hallhult den 31 mars 1847.
Johannes Gabrielsson, Catarina Jönsdotter, säljare
Petter Salomonsson, Charlotte Magnidotter, köpare
Till vittne: Sven Jonasson, Adolf C Pettersson i Hallhult
Ovanstående köpehandling förklarar jag mig nöjd
Maja Lisa Josefsdotter, änka, myndig
Till vittne: Nils Johansson i Kansjö, Elias Gabrielsson
För styrkande av säljarnas åtkomst till försålda hemmansdel företeddes följande
handlingar:
1o Ett den 5 december 1831 av denna Häradsrätt för Jöns Jonasson och hans hustru
Maria Lisa Josefsdotter utfärdat fastebrev å 1/8 mantal krono skatte augment Kansjö
Norrgård.
2o Ett den 4 december 1839 upprättat arvskifte mellan avlidne Jöns Jonassons från
Kansjö Norrgård sterbhusdelägare, hans änka Maja Lisa Josephsdotter samt deras dotter
Catharina; av vilka handlingar inhämtades att boets fastighet 1/8 mantal krono skatte
augment Kansjö Norregård sålunda fördelats, att änkan därav erhöll 1/24 mantal samt
dottern 1/12 mantal.
3o Häradsrättens den 9 augusti 1841, för Johannes Gabrielsson utfärdade fastebrev å
1/24 mantal krono skatte augment Kansjö Norregård, som han köpt av änkan Maja Lisa
Josefsdotter.
På grund av vad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela första uppbudet
å 1/8 mantal Krono Skatte augment Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, vilket
hemman Petter Salomonsson och hans hustru Charlotta Magnidotter tillhandlat sig av
Johannes Gabrielsson och hans hustru Catharina Jönsdotter för 850 Rd Banco.
IMG 2086
§ 76

IMG 2093
§ 37

1/8 mtl kr sk aug Kansjö Norrgård
4 juni 1856
1/8-dels mantal krono skatte augment Kansjö Norrgård uppbjöds åt Petter Salomonsson
och h h Charlotta Magnidotter för 850 Rd Banko
2a ggn

1/8 mtl kr sk augm Kansjö Norrgård
5 november 1856
1/8 mtl kr sk augment Kansjö Norregård uppbjöds åt Peter Salomonsson och h h
Charlotta Magnidotter för 850 Rd banko
3dje ggn

IMG 2095-2096
§ 122
1/16 kr sk augm Kansjö Norrg
7 november 1856
Kyrkovärden Anders Abramsson i Sniparp ingav till lagfart ett så lydande köpebrev:
Emot en överenskommen genom skuldsedel erhållen och härmed kvitterad köpesumma
stor 1 000 Rd banko har jag undertecknad härigenom försålt mitt och min hustrus
ägande 1/16 mtl kr skatte augment Kansjö Norregård i Tveta härad, Malmbäcks socken,
till soldaten Carl Magnus Mann och dess hustru Johanna Sofia Andersdotter i Backhult;
I anledning varav vi avhänder oss berörda hemmansdel med allt vad därtill lyder i jord,
vatten och åbyggnader och tillägnar detsamma till välfången egendom att tillträda den
14 nästkommande mars. Till mera visso är detta salubrev av oss i tillkallade vittnens
närvaro undertecknade, erkännes av Kansjö den 8 sept 1856.
Peter Johan Törsell, Brita Katarina Andersdotter
Till vittne: Anders Abrahamsson, Klas Andersson Sniparp
Härvid var fogat denna Häradsrätts den 8 mars 1854 för säljarna utfärdade fastebrev å
1/16 mtl Kansjö Norreg varuti upplystes att hemmansdelen varit från äldre tider
avsöndrat; Och blev i anledning av vad sålunda förekommit uppbud meddelat första
gången å berörda 1/16 kr sk augment Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, vilket
hemman Carl Magnus Mann och h h Johanna Sofia Andersdotter köpt av Peter Johan
Törsell och dennes hustru Brita Katarina Andersdotter för 1 000 Rd banko.
1sta ggn
IMG 2096-2097
§ 123
1/8 mtl kr sk augm Kansjö Norrg
7 nov 1856
Kyrkovärden Anders Abramsson i Sniparp ingav till lagfart detta köpebrev:
Emot en överenskommen genom skuldsedel erhållen och härmed kvitterad köpesumma
stor 888 Rd 42 Sk 8 Rst banko, har jag undertecknad med min hustrus bifall härigenom
försålt hälften av vårt ägande 1/8 mantal eller 1/16 i kr skatte augmentshemmanet
Kansjö Norregård i Tveta härad och Malmbäcks socken till drängen Johannes Petersson
och hans tilltänkta hustru Johanna Nilsdotter härstädes, i anledning varav vi avhänder
oss berörda 1/16 mtl Kansjö med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader,
alltsammans efter oss emellan uppgjord fördelning av hus, jord och ägor jämte skog och
blivande landvinning efter skedd sjöavtappning, åliggande dock köparen att efter
hemmanstalet återgälda därtill erhållet statslån. Kommande hemmansdelen att tillträdas
den 14 nästkommande mars och skall köparen ensam bekosta lagfarten.
Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat, erkännes av
Kansjö den 27 oktober 1856.
Peter Salomonsson, Lotta Magnidotter, säljare
Tll vittne:
Anders Svensson i Kansjö
Anders Johansson i Kansjö
Härvid fanns fogad denna handling:
”Utdrag av etc – Litt Kan
Av § 37 i detta protokoll inhämtades att Häradsrätten meddelat Peter Salomonsson och
Lotta Magnidotter 3e uppbudet å 1/8 mtl kr sk augment Kansjö Norregård.
Utslag avsagt den 30 december 1856 (? Jfr protokollsdatum)
På grund av vad som i ärendet förekommit meddelar Häradsrätten uppbud första
gången å 1/16 mantal krono skatte augment Kansjö Norregård i Malmbäcks socken
vilket Johannes Petersson och hans tilltänkta hustru Johanna Nilsdotter köpt av Peter
Salomonsson och dennes hustru Lotta Magnidotter för 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banko.
1sta ggn
IMG 2098
§2
1/16 mtl kr sk augm Kansjö Norrgård
18 februari 1857

Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Peter Salomonsson och h h Charlotta Magnidotter
enligt avhandling den 31 mars 1847 av Johannes Gabrielsson och dennes hustru
Katarina Jönsdotter köpt 1/8 mtl kr sk augment Kansjö Norregård i Malmbäcks socken
för 850 Rd Banko, samt uppbud etc, se § 1, förekommit, men Peter Salomonsson och
Charlotta Magnusdotter under lagfartstiden sålt hälften av hemmanet; alltså varder
jämlikt 4 Kap 1§ Jordabalken och Kungl Förordningen den 13 juni 1800, Peter
Salomonssons och Charlotta Magnusdotters äganderätt till 1/16 mtl krono skatte
augment Kansjö Norregård genom - - - etc
IMG 2101
§ 81

§ 82

IMG 2106
§ 53

§ 54

1/16 mtl kr sk augm Kansjö Norreg
18 februari 1857
1/16 mtl kr sk augment Kansjö Norregård uppbjöds åt Carl Magnus Mann och h h
Johanna Sofia Andersdotter emot 1 000 Rd
2dra ggn
1/16 mtl kr sk augm Kansjö Norreg
18 februari 1857
1/16 mtl kr sk augment Kansjö Norrgård uppbjöds åt Johannes Petersson och hans
tilltänkta hustru Johanna Nilsdotter för 888 Rd 42 Sk 8 Rst banko
2dra ggn

1/16 mtl kr sk augm Kansjö Norreg
25 maj 1857
1/16 mtl kr skaugment Kansjö Norregård uppbjöds åt Carl Magnus Mann och h h
Johanna Sofia Andersdotter emot 1 000 Rd Banko
3dje ggn
1/16 mtl kr sk augm Kansjö Norregård
25 maj 1857
1/16 mtl kr sk augment Kansjö Norregård uppbjöds åt Johannes Pettersson och hans
tilltänkta hustru Johanna Nilsdotter för 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banko
3dje ggn

IMG 2107-2108
§ 129
½ mtl kr sk Kansjö Norregård
27 maj 1857
Nämndemannen Carl Andersson i Målen ingav under anhållan om lagfart en så lydande
handling:
Jag Johannes Svensson gör härigenom veterligt , det jag såsom gåva upplåter mitt i
Tveta härad och Malmbäcks socken belägna ¼ mtl krono skatte Kansjö Norregård till
min son Anders Magnus Andersson och hans tilltänkta hustru Johanna Kristina
Israelsdotter härstädes, i anledning varav jag avhänder mig berörda ¼-dels mantal
uppskattat till Åtta hundra Riksdaler Banko och tillägnar detsamma gåvotagaren till
välfången egendom med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader samt vad
hädanefter lagligen tillvinnas kan, åliggande dock gåvotagaren att återgälda det
amorteringslån som erhållits i och för Kansjöns sänkning. Ävensom förskaffa sig
lagfart och fasta på egen bekostnad. Förberörd fastighet får tillträdas den 14
nästkommande mars i nu befintligt stånd. Till mera visso är detta gåvobrev av mig
egenhändigt undertecknat. Erkännes av Kansjö den 4 februari 1857.
Anders Svensson, givare. Till vittne: Anders Abrahamsson, Claes Andersson Sniparp
Härvid voro fogade följande handlingar:
1o Häradsrättens den 16 november 1846 för Anders Svensson och h h Beata Jönsdotter
utfärdade fastighetsbrev å ¼-dels mtl krono skatte Kansjö Norregård.
2o En den 19 mars 1856 efter hustrun Beata Jönsdotter upprättad bouppteckning, varav
inhämtades att hon såsom sterbhusägare efterlämnat sin man Anders Svensson den

yngre och sin syster änkan Maria Jönsdotter, samt att såsom boets fastighet upptagits ¼dels mtl krono skatte Kansjö Norregården.
3o Ett den 13 januari 1856 upprättat testamente varav inhämtades bland annat, att
Beata Jönsdotter förordnat det hennes man Anders Svensson skulle, i den händelse han
henne överlevde, under äganderätt såsom välfången egendom bekomma hennes arv och
giftorätt i deras gemensamma bo utan annan inskränkning av hennes arvingar än att
hennes syster Maria Jönsdotter skulle i ett för allt erhålla 200 Rd Riksmynt jämte alla
hennes gångkläder, varande å testamentet tecknat följande x: ”Sedan jag..” Litt Snopt
4o Utdrag ur år 1856 års Taxeringsverk för Tveta Härad varav inhämtades att Anders
Svenssons d y ägande ¼ mtl Kansjö Norreg blivit uppskattat till 800 Rd Banko.
Utslag, avsagt den 12 augusti 1857
Då icke visat blivit att Johan Pettersson i Släthult ägt rätt att på sätt som skett teckna
Maria Jonsdotters namn under ovan intagna bevis samt ej heller huruvida hon har några
barn, kan den sökta lagfarten för närvarande icke beviljas.
Emellertid har ansökningen blivit upptagen, men etc- - § 128 (Besvärshänvisning)
IMG 2109-2110
§ 13
1/16 kr sk augm Kansjö Norregård
2 november 1857
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Petter Johan Törsell och hans hustru Brita
Katarina Andersdotter, enligt avhandling den 8 september 1856, till soldaten Carl
Magnus Mann och dess h Johanna Sofia Andersdotter sålt 1/16 mtl kr sk augment
Kansjö Norregård i Malmbäcks socken för Ett tusen Riksdaler Banko, samt uppbud å
fastigheten blivit meddelade den 7 november 1856 etc - - se §1 - - 1800, soldaten Carl
Magnus Manns och dess h Johanna Sofia Andersdotters äganderätt till 1/16 mtl kr sk
augment Kansjö Norregård genom - - se §1 - - § 14

1/16 mtl kr sk augm Kansjö Norregård
2 november 1857
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Petter Salomonsson och Lotta Magnidotter enligt
avhandling den 27 oktober 1856 till drängen Johannes Pettersson och hans tilltänkta
hustru Johanna Nilsdotter sålt 1/16 mtl i krono skatte augment hemmanet Kansjö
Norregård i Malmbäcks socken för 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banko samt uppbud i
fastigheten blivit meddelade den 30 december 1856 etc - - /se §1/ - - 1800, Johannes
Petterssons och hans hustru Johanna Nilsdotters äganderätt till 1/16 i kr sk
augmenthemmanet Kansjö Norregård genom etc - - se §1 - - -

IMG 2111-2112
§ 100
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
2 november 1857
Till lagfart ingav nämndemannen Carl Andersson i Målen denna handling:
Emot en överenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed kvitterad
köpesumma stor Två Tusen trehundra trettiotre Riksdaler 16 Sk har jag undertecknad
med ´min hustrus bifall härigenom försålt vårt ägande 1/8 mantal krono skatte Kansjö
Södergård i Tveta Härad och Malmbäcks socken till vår måg och dotter Carl Abraham
Jonasson och hans hustru Maria Andersdotter härstädes. I anledning varav vi avhänder
oss berörda hemmansdel med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader till
välfången egendom för köparna att tillträda sådant det denna dag befinns, och åligger
köparna att i avseende på sjöavtappningen inträda i våra rättigheter och skyldigheter
samt på egen bekostnad förvärva lagfart då vi lämnar erforderliga åtkomsthandlingar.
Erkännes av Kansjö den 11 maj 1857.
Anders Svensson, Anna Maria Pettersdotter, säljare
Till vittne: Anders Magnus Andersson i Kansjö, Johan Andersson Kansjö
Till åtkomstens bestyrkande företeddes följande handlingar:

1o Häradsrättens den 8 februari 1825 för Anders Svensson och h h Lena Johansdotter
samt Jonas Petter Johansson och h h Anna Lena Svensdotter utfärdade fastebrev å 1/20
mtl kr skatte Kansjö Södergård.
2o Häradsrättens den 3 november 1825 för Anders Svensson och h h Lena Johansdotter
utfärdade fastebrev å 1/20 mtl kr skatte Kansjö Södergård. Och
3o Häradsrättens den 18 oktober 1847 för Anders Svensson och h h Anna Maria
Petersdotter utfärdade fastebrev å 1/20 mtl kronoskatte Kansjö Södergård, som de
tillhandlat sig av Johannes Andersson i Gullbrohult och förmyndaren för avlidna
hustrun Lena Johansdotters i Kansjö omyndiga barn.
4o Ett den 15 april 1830 efter avlidna hustrun Lena Jönsdotter i Kansjö Söregård
förrättat arvskifte, utvisande att Lena Jonasdotter efterlämnat sin man Anders Svensson
och 3 omyndiga barn, samt att boets fasta egendom utgjorts av 1/8 mtl krono skatte
Kansjö Sörgård.
IMG 2112-2113
§ 108
¼ mtl kr sk Kansjö Norregård
3 nov 1857
Nämndemannen Carl Andersson i Målen inlämnade under anhållan om lagfart denna
handling:
Emot en överenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed kvitterad
köpesumma stor Två tusen sexhundra sextiosex Rd 32 Sk Banco har jag undertecknad
med min hustrus bifall och underskrift härigenom försålt vårt ägande ¼-dels mtl krono
skatte Kansjö Norregård i Tveta härad och Malmbäcks socken till vår käre son Anders
Johannesson och hans hustru Inga Stina Danielsdotter härstädes. I anledning varav vi
avhänder oss berörda hemmansdel med allt vad därtill lyder i jord, vatten och
åbyggnader, tillägnar det köparna till välfången egendom att nu genast i befintligt stånd
tillträda. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes av Kansjö den 23 juni 1857.
Johannes Bengtsson, Stina Jonasdotter, säljare
Till vittne: Anders Magnus Andersson, Carl Abraham Jonasson, båda Kansjö.
Ombudet upplyste att hälften av hemmansdelen är belägen i Malmbäcks socken och
andra hälften i Forserums socken.
1o Häradsrättens den 9 mars 1814 för Johannes Bengtsson och Stina Jonasdotter
utfärdade fastebrev å 1/8 mtl krono skatte Kansjö Norregård i Malmbäcks socken.
2o Häradsrättens den 2 juni 1825 för Johannes Bengtsson och Stina Jonasdotter
utfärdade fastebrev å 1/8 mtl krono skatte Kansjö Norregård i Forserums socken.
Då säljarnas åtkomst till försålda hemmansdelen således är styrkt, meddelades vid
tingets slut den 23 december första uppbudet å ¼ mantal krono skatte Kansjö
Norregård, därav ena hälften är belägen inom Forserums socken och den andra inom
Malmbäcks socken, vilket hemman Johannes Bengtsson och h h Stina Jonasdotter sålt
till deras son Anders Johannesson och h h Inga Stina Danielsdotter för 2 666 Rd 32 Sk
Banco.
IMG 2114
§ 116

¼ mtl kr sk Kansjö Norregård
4 november 1857
Sedan vid sistlidna lagtima sommarting på sätt då förda lagfartsprotokoll § 129 ½ visar,
lagfart blivit sökt å ¼ mantal kr sk Kansjö Norregård i värde uppskattat till 800 Rd
Banco som Anders Svensson såsom gåva upplåtit till sin son Anders Magnus
Andersson och hans tilltänkta hustru Johanna Kristina Israelsdotter, men ansökan av
anförda skäl då icke kunnat bifallas, så företrädde nu för sökanden nämndemannen Carl
Andersson i Målen, fullföljande ansökningen och inlämnade jämte förut företedda
handlingar detta intyg:

”Att Johan Pettersson…” Litt Betyg
Vid tingets slut den 23 december 1857 blev å ett fjärdedels mantal krono skatte Kansjö
Norregård i taxeringsvärde uppskattat till 800 Rd Banko, vilket hemman Anders
Svensson i Kansjö genom gåvobrev den 4 februari 1857 upplåtit till sin son Anders
Magnus Andersson och dennes tilltänkta hustru Johanna Christina Israelsdotter, uppbud
meddelat Anders Magnus Andersson och Johanna Christina Israelsdotter första gången.
1sta ggn
IMG 2116
§ 120

IMG 2117
§ 62

IMG2117
§ 69

IMG 2118
§ 72

IMG 2119
§ 85

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
6 nov 1857
För vinnande av lagfart ingav nämndemannen Carl Andersson i Målen till Häradsrätten
denna handling:
Emot en överenskommen genom skuldsedel erhållen och härmed kvitterad
penningsumma stor Två tusende Riksdaler Riksgäld, har jag undertecknad härmed
försålt mitt ägande Ett åttondels mantal krono skatte Kansjö Norregård i Tveta Härad
och Malmbäcks socken till min måg och dotter Anders Johan Svensson och hans hustru
Anna Lisa Andersdotter härstädes. I anledning varav jag avhänder mig 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, allenast allenast
förbehållandes mig och min hustru livstids undantag efter kontrakt upprättat den 18
sistlidna februari, ävensom köparna åligger att erlägga ränta och armortillment
(amortering) för utbekommet statslån i och för Kansjöns sänkning. Till mera visso är
detta salubrev av mig ivittnens närvaro undertecknat. Erkännes av Kansjö den 13 mars
1857.
Anders Svensson m h p, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Sniparp
Härefter företeddes denna Häradsrätt den 16 januari 1822 för Anders Svensson
utfärdade fastebrev å 1/8 mtl krono skatte Kansjö Norregård.
Häradsrätten meddelade på grund härav, vid tingets slut den 23 december, uppbud
första gången å 1/8 mantal krono skatte Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, som
Anders Svensson sålt till sin måg Anders Johan Svensson och hans hustru Anna Lisa
Andersdotter för Två tusende Riksdaler Riksgäld.
1sta ggn

¼ mtl kr sk Kansjö Norreg
22 februari 1858
¼ mtl kr sk Kansjö Norregård uppbjöds åt Anders Johannesson och h h Inga Stina
Danielsdotter för Två tusen sex hundra sextiosex Rd 32 Sk Banko.
2dra ggn

¼ mtl kr sk Kansjö Norreg
22 februari 1858
En fjärdedels mantal krono skatte Kansjö Norregård i taxeringsvärde uppskattat till 800
Rd Banco, uppbjöds åt Anders Magnus Andersson och Johanna Christina Israelsdotter
2dra ggn
1/8 mtl kr sk Kansjö Norreg
22 februari 1858
1/8 mantal krono skatte Kansjö Norregård uppbjöds åt Anders Johan Svensson och hans
hustru Anna Lisa Andersdotter för 2 000 Rd Riksgäld
2dra ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
23 februari 1858
Sedan vid sistlidna lagtima ting på sätt då förda lagfartsprotokollet under § 100 utvisar
lagfart blivit sökt å 1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård men av anförda skäl icke kunnat

erhållas, så framträdde nu Nämndemannen Carl Andersson i Målen, fullföljande
ansökningen och ingivande ett så lydande bevis: ”Utdrag etc - - - Litt Ex
Och blev på grund av vad i ärendet förekommit första uppbudet meddelat å 1/8 mtl kr
skatte Kansjö Södergård i Malmbäcks socken, som Carl Abraham Jonasson och h h
Maria Andersdotter för 2 333 Rd 16 SkRiksgäld tillhandlat sig av Anders Svensson och
h hustru Anna Maria Petersdotter.
1sta ggn
IMG 2120
§2

¼ mtl kr sk Kansjö Norregård
14 juni 1858
¼ mtl kr sk Kansjö Norregård åt Anders Johannesson och h h Inga Stina Danielsdotter
för 2 666 Rd 32 Sk Banco.
3dje ggn
¼ mtl kr sk Kansjö Norregård
¼ mtl kr sl Kansjö Norregård i taxeringsvärde skattat till 800 Rd Banco åt Anders
Magnus Andersson och Johanna Christina Israelsdotter
3dje ggn
1/8 mtl kr sk Kansjö Norregård
1/8 mtl kr sk Kansjö Norregård åt Anders Johan Svensson och h h Anna Lisa
Andersdotter för 2 000 Rd Riksgäld.
3dje ggn

IMG 2121
§6

IMG 2122
§ 13

IMG 2123
§ 17

IMG 2124
§ 29

¼ mtl kr sk Kansjö Norregård
8 november 1858
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Johannes Bengtsson och h h Stina Jonasdotter,
enligt avhandling den 23 juni 1857, till deras son Anders Johannesson och h h Inga
Stina Danielsdotter sålt ¼ mantal kr sk Kansjö Norregård i Malmbäcks socken för
4 000 Rd Smt, Anders Johannessons och Inga Stina Danielsdotters äganderätt till ¼ mtl
kr sk Kansjö Norregård genom etc - - se §1 - - 1858.

¼ mtl kr sk Kansjö Norregård
8 november 1858
Tveta Häradsrätt gör veterligt att som Anders Svensson genom avhandling den 4
februari 1857 till sin son Anders Magnus Andersson och hans tilltänkta hustru Johanna
Christina Israelsdotter såsom gåva överlåtit ¼ mtl kr sk Kansjö Norregård i Malmbäcks
socken, i värde uppskattat till 1 200 (800? Se ovan) Rd Smt samt etc - - se §1 - - 1800,
Anders Magnus Anderssons och Johanna Christina Israelsdotters äganderätt till ¼ mtl
krono skatte Kansjö Norregård, genom detta fastebrev etc - - se §1 - - 1858.

1/8 mtl kr sk Kansjö Norregård
8 november 1858
Tveta häradsrätt gör veterligt att som Anders Svensson enligt avhandling den 13 mars
1857 till sin måg Anders Johan Svensson och h h Anna Lisa Andersdotter sålt 1/8 mtl
krono skatte Kansjö Norregård i Malmbäcks socken för 2 000 Rd smt samt etc - - se §1
- - 1800, Anders Johan Svenssons och Anna Lisa Andersdotters äganderätt till 1/8 mtl
kr sk Kansjö Norregård genom etc - - se §1 - - 1858.

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
8 november 1858
1/8 mtl Kansjö Södergård uppbjöds åt Carl Abraham Jonasson och h h Maria
Andersdotter, 2 333 Rd 16 Sk Riksgäld
3dje ggn

IMG 2192
Nr 6

IMG 2193
§8

IMG 2203
Nr 4

IMG 2207
§5

1/8 mt kr sk Kansjö Södergård
14 februari 1859
Gör veterligt att som Anders Svensson och Anna Maria Petersdotter, enligt avhandling
den 11 maj 1857, för 2 333 Rd 16 Sk Riksgäld försålt 1/8 mtl kr sk KAnsjö Södergård i
Malmbäcks socken, till Carl Abraham Johansson och h h Maria Andersdotter, samt
detta jordfång blivit etc se No 1 - - 1800, Carl Abraham Johansson och Maria
Andersdotter till nämnda hemman genom etc Se No 1

1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
16 juni 1859
Nämndemannen Carl Andersson i Målen inlämnade till Häradsrätten under anhållan om
lagfart följande köpebrev:
Emot etc se Litt Kan
Härjämte företeddes denna Häradsrätts den 7 november 1855 för Johan Andersson
utfärdade fastebrev å 1/8-dels mtl kronoskatte Kansjö Södergård. Och som åtkomsten
till ifrågavarande hemman sålunda är vorden behörigen styrkt, fann Häradsrätten skäligt
att å 1/8-del mt kr sk Kansjö Södergård, som Johan Svensson och dess hustru Anna
Stina Larsdotter köpt av Johan Magnus Andersson och h h Catharina Johannesdotter för
3 000 Rd Rkmt meddela 1sta uppbudet
1sta ggn
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård
11 juni 1860
1/8 mtl kr sk Kansjö Södergård i Forserums socken vilken hemmansdel Johan Svensson
och hans hustru Anna Stina Larsdotter enligt avhandling den 21 augusti 1858, för 3 000
Rd Rmt sig tillhandlat av Johan Magnus Andersson och hans hustru Catharina
Johannesdotter. Uppbud hava skett den 16 juni och den 7 november sistlidet år samt
den 13 februari innevarande år.

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
11 februari 1861
Tveta häradsrätt gör veterligt att som Carl Abraham Jonasson, enligt avhandling den 20
juli 1859, av sterbhusdelägarna efter avlidne Jonas Petter Johansson för 1 833 Rd 33 öre
Rmt tillhandlat sig 1/16-dels mtl krono skatte Kansjö Södergården i Malmbäcks socken
samt uppbud å fastigheten blivit meddelade den 14 februari etc se §1 - -1800, Carl
Abraham Jonassons äganderätt till 1/16-dels mtl kr sk Kansjö Södergården genom detta
fastebrev bekräftad; Givet etc se §1 - - 1861.

IMG 2208-2209
§ 16
1/16 mtl kr sk augm Kansjö Norrgård
13 juni 1861
För vinnande av lagfart inlämnas följande köpebrev:
Litt E
Emot en överenskommen köpesumma stor Ett tusen Fem hundra Rdr riksmynt, hava vi
undertecknade försålt vårt ägande 1/16-del mantal krono skatte augment Kansjö
Norrgård i Malmbäcks socken, skate till Forserum, till Swen Jonasson och hans hustru
Maja Stina Jakobsdotter härstädes, och som dessa köpare denna summa 1 500 Rdr
riksmynt genom nöjaktig skuldförbindelse betalt, varder den härmed kvitterad. Alltså
avhänder vi oss berörda hemmansdel med allt vad därtill lyder och hädanefter lagligen
tillvinnas kan i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar det köparna till välfången
egendom att nu genast i befintligt stånd tillträda, samt att återgälda det amorteringslån
som erhållits i och för Kansjöns sänkning. Till mera visso är detta salubrev av oss i
vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av Kansjö den 14 mars 1861.
Petter Salomonsson, Lotta Magnidotter, säljare

Till vittne: A M Andersson, Anders Swensson, båda i Kansjö
Härvid finnes fogat Häradsrättens den 18 februari 1857 för Petter Salomonsson och h h
Charlotta Magnusdotter utfärdade fastebrev å 1/16-dels mtl kr sk augm Kansjö
Norregård.
I anledning härav meddelar Häradsrätten första uppbudet å 1/16-dels mtl kr sk augm
Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, som…. Forts saknas
1sta ggn
IMG 2210
§ 20

IMG 2212
§ 3:11

IMG 2212
§ 3: 14

IMG 2217
Nr 12

IMG 2217
Nr 15

IMG 2220
Nr 12

1/8 mtl kr sk augm Kansjö Södergård
15 juni 1861
Under anhållan om lagfart inlämnas en avhandling av denna lydelse:
Köpe- och gåvobrev etc …..Litt H
Härvid finnes fogat Häradsrättens den 24 november 1837 för Johannes Larsson och
hans tilltänkta hustru Maja Lena Pettersdotter utfärdade fastebrev å ett fjärdedels mantal
kronoskatte augment Kansjö Södergård. Enligt vederbörande bevis är ifrågavarande
1/8-dels mtl åsatt ett taxeringsvärde av 525 Rd Rmt.
På grund härav meddelar Häradsrätten första uppbudet å ett åttondels mantal
kronoskatte augment Kansjö Södergård i Malmbäcks socken, därav Anna Lisa
Johannesdotter av sina föräldrar Johannes Larsson och Maja Lena Pettersdotter i gåva
eller så kallat förtida arv, emot villkor om undantag, erhållit hälften med 1/16 mtl och
hennes man Swen Johan Pettersson av sina ovannämnda svärföräldrar för Ett tusen tre
hundra åtta riksdaler 34 öre och villkor om undantag tillhandlat sig den andra hälften
med 1/16-dels mantal därom bevis avhandlingen åtecknas.
1sta ggn

1/16 mtl kr sk augm Kansjö Norrgård
5 november 1861
1/16-dels mantal kr sk augment Kansjö Norregård åt Swen Jonasson och h h Maja Stina
Jakobsdotter för 1 500 Rd Rmt
2dra ggn

1/8 mtl kr sk augm Kansjö Södergård
5 november 1861
1/8-dels mtl kr sk augment Kansjö Södergård därav Anna Lisa Johannesdotter av sina
föräldrar i gåva eller s k förtida arv erhållit hälften och hennes man Swen Johan
Pettersson av sina svärföräldrar tillhandlat sig den andra hälften för 1 308 Rd 34 öre.
2dra ggn

1/16 mtl kr sk aug Kansjö Norrgård
11 februari 1862
1/12-dels mtl kr sk augment Kansjö Norregård åt Swen Jonasson och h h Maja Stina
Jakobsdotter för 1 500 Rd Rmt
3dje ggn

1/8 mtl kr sk aug Kansjö Södergård
11 februari 1862
1/8-dels mtl kr sk augment Kansjö Södergård, därav Anna Lisa Johannesdotter av sina
föräldrar i gåva eller s k förtida arv erhållit hälften och hennes man Swen Johan
Pettersson av sina svärföräldrar tillhandlat sig den andra hälften för 1 308 Rd 34 öre.
3dje ggn
1/16 mtl kr sk aug Kansjö Norregård
16 juni 1862
1/16 mtl kr sk augment Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, vilket hemman Swen
Jonasson och h h Maja Stina Jakobsdotter, enligt avhandling den 14 mars 1861, köpt av

Peter Salomonsson och h h Lotta Magnusdotter för 1 500 Rd Rmt, varande uppbud etc
se 11o.
IMG 2220
Nr 15

1/8 mtl kr sk aug Kansjö Södergård
16 juni 1862
1/8 mtl kr sk augment Kansjö Södergård i Malmbäcks socken, av vilket hemman Anna
Lisa Johannesdotter av sina föräldrar Johannes Larsson och Maja Lena Petersdotter i
gåva eller s k förtida arv mot villkor om undantag erhållit hälften och hennes man Swen
Johan Petersson av sina ovannämnda svärföräldrar köpt återstoden för 1 308 Rd 34 öre
och villkor om undantag enligt avhandling den 8 oktober 1860, varande etc se 14o.

IMG 2223-2224-2225
§5
1/48 mtl kr sk Kansjö Norrgård
16 juni 1862
För vinnande av lagfart inlämnas en handling av denna lydelse: Litt Ab
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Femhundra Rd
Riksmynt hava vi undertecknade försålt 1/48-dels mantal krono skatte Augment Kansjö
Norrgård i Malmbäcks socken, Tveta härad, skate till Forserum, till Jonas Magnus
Lindell och hans hustru Lotta Gustafsdotter härstädes. Vilket 1/48-dels mantal kommer
att avsöndras från vårt förut ägande ¼-dels mantal i förberörda hemman och utgöres av
ägorna som tillhör torpet Linhult, vilka av köparna förut innehaves att nu genast i
befintligt stånd tillträda. Och äger köparna att på egen bekostnad förvärva sig lagfart
och fasta å detta köp. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro
undertecknat. Erkännes av Kansjö Norrgård den 14 juni 1862.
Anders Magnus Andersson, Johanna Christina Israelsdotter, säljare.
Till vittne: Johanna Israelsson, Johannes Andersson, båda i Kansjö.
Jämte Häradsrättens den 8 november 1858 för Anders Magnus Andersson och hans
tilltänkta hustru Johanna Christina Israelsdotter utfärdade fastebrev å ¼-dels mtl kr sk
Kansjö Norregård.
I anledning härav beviljar Häradsrätten nu första uppbudet å 1/48-dels mantal kr sk
Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, vilket hemman Jonas Magnus Lindell och h h
Lotta Gustafsdotter köpt av Anders Magnus Andersson och Johanna Christina
Israelsdotter för 500 Rd riksmynt, varom bevis köpebrevet åtecknas.
1sta ggn
IMG 2228
§ 3: 2

1/48 mtl kr sk Kansjö Norrgård
4 november 1862
1/48-dels mantal kr sk Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, vilket hemman Jonas
Magnus Lindell och h h Lotta Gustafsdotter köpt av Anders Magnus Andersson och
Johanna Christina Israelsdotter för 500 Rd Rmt.
2dra ggn

IMG 2229-2230
§ 29
1/16 kr sk augm Kansjö Norrgård
30 december 1862
Under anhållan om lagfart inlämnar nämndemannen Carl Andersson i Målen en så
lydande avhandling: Litt F
”Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Ett tusen femhundra
Rd Riksmynt hava vi undertecknade försålt vårt ägande 1/16-dels mantal kronoskatte
augment Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, skate till Forserum, och Tveta härad
till Sven Jonasson och hans hustru Maja Stina Jakobsdotter härstädes. Alltså avhänder
vi oss berörda hemmansdel med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader till
evärdlig egendom att nu genast i befintligt stånd tillträda. Torparen P J Tusäll bibehåller
vid sitt kontrakt, och åligger det köparna att på egen bekostnad förvärva sig lagfart och
fasta å detta köp. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro

undertecknat. Erkännes av Buckhult den 7 april 1862. Carl Magnus Mann, Johanna
Sofia Andersdotter, säljare. Till vittne: Johannes Djerf och Johan Djerf, båda i
Buckhult.
Jämte Häradsrättens den 2 november 1857 Carl Magnus Mann och hans hustru Johanna
Sofia Andersdotter meddelade fastebrev av 1/16 mtl kr sk augment Kansjö Norregård.
I anledning härav beviljas nu Swen Hansson och hans hustru Maja Stina Jakobsdotter
första uppbudet å ett sextondels mantal krono skatte augment Kansjö Norregård som de
köpt av Carl Magnus Mann och hans hustru Johanna Sofia Andersdotter för 1 500 Rd
Riksmynt; varom bevis avhandlingen åtecknas.
1sta ggn
IMG 2231
§2: 2

IMG 2232
§3:24

IMG 2234
§ 1:2

IMG 2235
Nr 24

IMG 2236
Nr 12

1/48 mtl kr sk Kansjö Norrgård
10 februari 1863
1/48 mtl kr sk Kansjö Norregård som Lindell och hans hustru Lotta Gustafsdotter köpt
av Anders Magnus Andersson och Johanna Christina Israelsdotter för 500 Rd Rmt
3dje ggn
1/16 mtl kr sk augment Kansjö Norrgård
1/16 mtl kr sk augment Kansjö Norregård som Sven Jonasson och h h Maja Stina
Jakobsdotter köpt av Carl Magnus Mann och h h Johanna Sofia Andersdotter för 1 500
Rd Rkm
3dje gg

1/48 mtl kr sk Kansjö Norrgård
2 juni 1863
Efter åkommet laga stånd meddelar Häradsrätten fasta å följande hemman och
lägenheter:
1/48-dels mantal kr sk Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, vilket hemman Jonas
Magnus Lindell och hans hustru Lotta Gustafsdotter enligt köpebrev den 17 juni
sistlidet år köpt av Anders Magnus Andersson och hans hustru Johanna Christina
Israelsdotter för 500 Rd Rmt.

1/16 mtl kr sk aug Kansjö Norrgård
2 juni 1863
1/16-dels mantal kronoskatte augment Kansjö Norregård, som Swen Jonasson och hans
hustru Maja Stina jakobsdotter köpt av Carl Magnus Malm (Mann) och hans hustru
Johanna Sofia Andersdotter för 1 500 Rd Rmt.

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
2 juni 1863
1/16-dels mtl kr sk Kansjö Södergård som Swen Johan Pettersson och hans hustru Anna
Lisa Johannesdotter köpt av änkan Maja Lisa Andersdotter för 1 583 Rd 33 öre.

IMG 2237-2238
§8
1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
3 juni 1863
För vinnande av lagfart inlämnas en handling av följande lydelse:
Litt F: Emot en överenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed kvitterad
köpesumma stor Ett tusen femhundra åttatiotre (1 583) Rd 33 öre Riksmynt hava vi
undertecknade härigenom försålt vårt ägande 1/16-dels mantal krono skatte Kansjö
Sörgård i Tveta Härad och Malmbäcks socken, till Murarmästaren Anders Nilsson och
dess hustru Johanna Jonasdotter i Gransäng. I anledning varav vi avhänder oss berörda
hemmansdel med allt vad därtill lyder och med lag tillvinnas kan i jord, vatten och

åbyggnader, och tillägnar det köparna till välfången egendom att tillträda den 14
nästkommande mars, och äga köparna att på egen bekostnad förvärva sig lagfart och
fasta å detta köp samt att återgälda det amorteringslån som erhållits i och för Kansjöns
sänkning. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes av Kansjö den 26 maj 1863.
Sven Johan Pettersson, Anna Lisa Johansdotter, säljare
Till vittne: Anders M Andersson, Carl A Jonasson, båda i Kansjö
Efter uppläsande härav företes utdrag av Häradsrättens lagfartsprotokoll för sistlidet
ting § 20, utvisande att Swen Johan Pettersson och h h Anna Lisa Johannesdotter då
erhållit första uppbudet å ett sextondels mantal kronoskatte Kansjö Södergård.
I anledning av vad sålunda förekommit beviljas nu Muraremästaren Anders Nilsson och
hans hustru Johanna Jonasdotter första uppbudet å 1/16-dels mantal kr sk Kansjö
Södergård i Malmbäcks socken, vilket hemman de köpt av Sven Johan Pettersson och
hans hustru Anna Lisa Johannesdotter för 1 583 Rd 33 öre varom bevis köpebrevet
åtecknas.
1sta ggn
IMG 2239
Nr 12

IMG 2240
Nr 2:3

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
2 november 1863
1/16-dels mantal kronoskatte Kansjö Södergård, som Sven Johan Pettersson och hans
hustru Anna Lisa Johannesdotter köpt av änkan Maja Lisa Andersdotter för 1 583 Rd
33 öre Rmt

1/16 mtl kr sk Kanjö Södergård
2 november 1863
… meddelade Häradsrätten uppbud andra gången.
1/16-dels mantal kr sk Kansjö Södergård i Malmbäcks socken, som Muraremästaren
Anders Nilsson och hans hustru Johanna Jonasdotter köpt av Sven Johan Pettersson och
hans hustru Anna Lisa Johannesdotter för 1 583 rd 33 öre.
2dra ggn

IMG 2241-2242
Nr 10
1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
2 november 1863
Nämndemannen Anders Magnusson i Kanarp inlämnade å Johannes Nilssons i
Slätteryd vägnar under anhållan om lagfart ett så lydande
Köpebrev
Emot en överenskommen köpesumma, stor Ett tusen fem hundra (1 500) Riksdaler
Riksmynt har jag med min hustrus bifall försålt och härigenom försäljer mitt i Tveta
härad och Malmbäcks socken belägna Ett sextondedels mantal krono skatte Kansjö
Sörgård till Johannes Nilsson och hans hustru Katarina Johannesdotter i Slätteryd. I
anledning varav vi avhänder oss berörda hemmansdel med allt vad därtill lyder i jord,
vatten och åbyggnader, tillägnande det köparen till välfången egendom att tillträda den
14 nästkommande mars. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro
undertecknat. Erkännes av Kansjö den 14de oktober 1863.
Anders Nilsson, Johanna Jonasdotter, säljare
Närvarande vittnen: Anders Abrahamsson i Sniparp, Johan Svensson i Långåsa
Av detta protokoll under Nr 2 inhämtades att Anders Nilsson och hans hustru Johanna
Jonasdotter denna dag erhållit andra uppbudet å 1/16 mtl kr sk Kansjö Södergården.
Och som åtkomsten till ifrågavarande hemman sålunda blivit behörigen styrkt meddelar
Häradsrätten å 1/16 mantal krono skatte Kansjö Sörgården i Malmbäcks socken, som
Johannes Nilsson och hans hustru Johanna Jonasdotter köpt av Anders Nilsson och hans
hustru Johanna Jonasdotter för 1 500 Rd Rmt, uppbud
1sta ggn

IMG 2243-2244
Nr 65
1/16 mtl kr sk Kansjö Norrgår
21 december 1863
Tveta Häradsrätt gör veterligt att alldenstund Sven Johansson och hans hustru Maja
Stina Jakobsdotter genom avhandling den 7 april 1862 av Carl Magnus Mann och hans
hustru Johanna Sofia Andersdotter sig tillhandlat 1/16 mtl kr sk augment Kansjö
Norregård i Malmbäcks socken, för 1 500 Rd rmt. Fördenskull och emedan detta köp
blivit å tre lagtima ting uppbjudet, ävensom överlåtelsen blivit offentligen kungjord
såväl i häradets kyrkor som ock genom anslag å rättens dörr utan att talan om börd eller
annat klander inom den numera förflutna laga ståndstiden mellankommit, varder jämlikt
4 Kap 1§ Jordabalken och Kungl. Förordningen den 13 juni 1800 Sven Jonassons och
hans hustrus Maja Stina Jacobsdotters äganderätt till 1/16 mtl kr sk augment Kansjö
Norregård medelst detta fastebrev bekräftat. Ingaryd den 21 december 1863.
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1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
15 februari 1864
… meddelade Häradsrätten uppbud 3dje gången…
1/16 mantal krono skatte Kansjö Södergården i Malmbäcks socken, som Murmästaren
Anders Nilsson och hans hustru Johanna Jonasdotter köpt av Sven Johan Pettersson och
hans hustru Anna Lisa Johannesdotter för 1 583 Rd 33 öre Rmt.
3dje ggn
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1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
15 februari 1864
… meddelade Häradsrätten uppbud andra gången…
1/16 mantal krono skatte Kansjö Sörgården i Malmbäcks socken, som Johannes Nilsson
och hans hustru Katarina Johannesdotter köpt av Anders Nilsson och hans hustru
Johanna Jonasdotter för 1 500 Rd Rmt.
2dra ggn
IMG 2248-2249
Nr 11
1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
16 februari 1864
Nämndemannen Carl Andersson i Målen inlämnade å Johan Anderssons i Kansjö
Norregård vägnar under anhållan om lagfart ett så lydande köpebrev:
”Emot en överenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed kvitterad
köpesumma stor Två tusen fem hundra Rd riksmynt hava vi undertecknade försålt vårt
ägande 1/8-dels mantal Kansjö Norregård i Malmbäcks socken och Tveta härad till
Johan Andersson och hans hustru Hedvig Andersdotter härstädes, i anledning varav vi
avhänder oss berörda hemmansdel och tillägnar det köparna till välfången egendom att
tillträda den 14 nästkommande mars. Och äga köparna att på egen bekostnad förvärva
sig lagfart och fasta å detta köp samt att återgälda det amorteringslån som erhållits för
Kansjöns sänkning. Till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro
undertecknat. Erkännes av Kansjö Norregård den 28 oktober 1863.
Johannes Israelsson, Stina Katarina Nilsdotter, säljare
Till vittne: Anders M Andersson, J M Linden, båda i Kansjö”
som upplästes. Och som därjämte företeddes denna Häradsrätts den 18 oktober 1847 för
Johannes Israelsson och hans hustru Stina Katarina Nilsdotter utfärdade fastebrev å 1/8
mantal krono skatte Kansjö Norrgård fann Häradsrätten lagligt att å 1/8 mt kr sk Kansjö
Norregård i Malmbäcks socken, som Johan Andersson och hans hustru Hedvig
Andersdotter köpt av Johannes Israelsson och hans hustru Stina Katarina Nilsdotter för
2 500 Rd Rmt och övriga villkor meddela uppbud
1sta ggn
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1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
1 juni 1864
1/16 mantal krono skatte Kansjö Sörgården i Malmbäcks socken, som Johannes Nilsson
och hans hustru Katarina Johannesdotter köpt av Anders Nilsson och hans hustru
Johanna Jonasdotter för 1 500 Rd Riksmynt.
3dje ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
1 juni 1864
1/8 mtl krono skatte Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, som Johan Andersson och
hans hustru Hedvig Andersdotter köpt av Johannes Israelsson och hans hustru Stina
Katarina Nilsdotter för 2 500 Rd Riksmynt och övriga villkor.
2dra ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
16 november 1864
1/8 mtl krono skatte Kansjö Norregård I Malmbäcks socken som Johan Andersson och
hans hustru Hedvig Andersdotter köpt av Johannes Israelsson och hans hustru Stina
Katarina Nilsdotter för 2 500 Rd riksmynt och övriga villkor
3dje ggn

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
21 december 1864
Tveta Häradsrätt gör veterligt att alldenstund Johannes Nilsson och hans hustru
Katarina Johannesdotter genom avhandling den 14 oktober 1863 av Anders Nilsson och
hans hustru Johanna Jonasdotter köpt ett sextondedels mantal krono skatte Kansjö
Södergården i Malmbäcks socken för Ett tusen fem hundra riksdaler riksmynt,
fördenskull och medan detta köp blivit å tre lagtima ting uppbjudet ävensom
överlåtelsen offentligen kungjorts såväl i häradets kyrkor som ock genom anslag å
Rättens dörr utan att talan om börd eller annat klander inom den numera förflutna laga
ståndstiden mellankommit; ty varder jämlikt 4 Kap 1§ Jordabalken och Kungl
Förordningen den 13 juni 1800, Johannes Nilssons och hans hustru Katarina
Johannesdotters äganderätt till Ett sextondedels mantal krono skatte Kansjö Södergård
genom detta fastebrev bekräftad. Ingaryd den 21 december 1864

1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
1 juni 1864
1/16 mantal krono skatte Kansjö Sörgården i Malmbäcks socken, som Johannes Nilsson
och hans hustru Katarina Johannesdotter köpt av Anders Nilsson och hans hustru
Johanna Jonasdotter för 1 500 Rd Riksmynt.
3dje ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
1 juni 1864
1/8 mtl krono skatte Kansjö Norregård i Malmbäcks socken, som Johan Andersson och
hans hustru Hedvig Andersdotter köpt av Johannes Israelsson och hans hustru Stina
Katarina Nilsdotter för 2 500 Rd Riksmynt och övriga villkor.
2dra ggn

1/8 mtl kr sk Kansjö Norrgård
16 november 1864
1/8 mtl krono skatte Kansjö Norregård I Malmbäcks socken som Johan Andersson och
hans hustru Hedvig Andersdotter köpt av Johannes Israelsson och hans hustru Stina
Katarina Nilsdotter för 2 500 Rd riksmynt och övriga villkor
3dje ggn
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1/16 mtl kr sk Kansjö Södergård
21 december 1864
Tveta Häradsrätt gör veterligt att alldenstund Johannes Nilsson och hans hustru
Katarina Johannesdotter genom avhandling den 14 oktober 1863 av Anders Nilsson och
hans hustru Johanna Jonasdotter köpt ett sextondedels mantal krono skatte Kansjö
Södergården i Malmbäcks socken för Ett tusen fem hundra riksdaler riksmynt,
fördenskull och medan detta köp blivit å tre lagtima ting uppbjudet ävensom
överlåtelsen offentligen kungjorts såväl i häradets kyrkor som ock genom anslag å
Rättens dörr utan att talan om börd eller annat klander inom den numera förflutna laga
ståndstiden mellankommit; ty varder jämlikt 4 Kap 1§ Jordabalken och Kungl
Förordningen den 13 juni 1800, Johannes Nilssons och hans hustru Katarina
Johannesdotters äganderätt till Ett sextondedels mantal krono skatte Kansjö Södergård
genom detta fastebrev bekräftad. Ingaryd den 21 december 1864

