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Bok Västra Härad 1805 - 1808

1/8 mtl Fallnafors kr sk augm
12 feb 1806
Å krono skatte Augmentshemmanet Fallnafors Söderg emot 333 Rd 32 Sk Rgd för
förra nämndemannen Sven Malmqvist och dess hustru Sara Jacobsdotter i Ekhult.

1/8 mtl Ekhult kr sk
12 feb 1806
Å 1/8-ting krono skatte Ekhult emot 750 Rd Rgd för köparne Hans Abrahamsson och
Britta Larsdotter i Ålidan.

1/8 mtl Korpebo kr sk augm
12 feb 1806
S d å 1/8 kr sk Aug Korpebo mot ¼ i samma hemman och erhållen mellangift Fyra
HundradeTrettioTre Rd 16 Sk Banco meddeltes uppbud för Nils Hansson Malmberg
och dess hustru Sara Nilsdotter nu
3dje ggn

¼ mtl Korpebo kr sk augm
12 feb 1806
S d å ¼ kr sk Aug Korpebo emot 1/8 i samma hemman och erlagd mellangift Fyra
HundradeTrettioTre Rd 16 Sk Banco meddeltes uppbud för Johannes Larsson och Stina
Hansdotter i Korpebo
3dje ggn

IMG 8641-8642
§ 106
1/8 mtl Klappa kr sk augm
17 feb 1806
S d Under anhållan om uppbud och lagfart ingavs till domstolen följande salubrev Litt
A
Blivande i anledning härav samt med stöd av 1 och 4 Kap Jb 1/8-ting krono skatte
augmentshemmanet Klappa emot köpeskilling 488 Rd 42 Sk 8 Rst Banco uppbuden
första gången för köparna Johannes Johansson och dess hustru Helena Hansdotter i
Klappa, det dock åligger att innan lagfarten till ända går till domstolen ingiva säljarens
åtkomsthandlingar på förberörda hemmansdel.

IMG 8643-8645
§ 119
¼ mtl Södra Hiarum kr sk augm
24 feb 1806
Under anhållan om uppbud och lagfart inlämnades följande köpebrev:
För allom dem som detta vårt öppnas salu- och köpebrev händer förekommer gör jag
Hans Jönsson tillika med min kära hustrus ja och samtycke härmed veterligt och för
allom kunnigt det jag av fri vilja och moget efterfinnande upplåter och försäljer min
ägande ¼-ding uti Krono Skatte Augment Södra Hiarum, beläget i Jönköpings Län,
Västra Härad och Malmbäcks Socken, till min son Peter Hansson och min dotter Maria
Hansdotter, hälften till vardera, för en oss emellan överenskommen köpesumma 400 Rd
Rgd-sedlar , och såsom undantagsvillkor i bägges vår återstående livstid skall av

köparna årligen utgöra nämligen spannmål en tunna råg, en dito korn samt fyra tunnor
havre, och 2 kor försvarligt födda och 2ne får såväl vinter som sommar samt husrum så
i x som i ladugård och flera villkor, ska uti ett oss emellan å denna dag upprättat
köpekontrakt tecknat finnas.
Och får denna ovanbesagda köpesumma 400 Rd Rgd och övriga villkor vilka vi till
fullo bekommit och härigenom behörigen kvitterade varda, och i kraft härav avhänder
vi oss all egendomsrätt till nämnda ¼-del uti krono skatte hemmanet Södra Hiarum och
detsamma tillägnar köparna Peter Hansson och Maria Hansdotter, att tillträda nästa
fardag 1806 uti det stånd det då befinnes uti hus, jord, åker och äng, skog och mark och
allt vad som till denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan. I övrigt förbinda vi oss att i laga hemul stånda, och köparna å
vederbörlig ort sig därå laga x förvärva. Som med våra namns undersättande bekräftas i
vittnens närvaro av Södra Hiarum den 2 september 1805.
Hans Jönsson, Maria Hansdotter, köpare
Till vittne: Johannes Israelsson i Norra Hiarum
För ovanstående bruksavhandling med våra föräldrar om ¼-ding uti Södra Hiarum
avsäger vi undertecknade oss all bördsrätt till nämnda fjärding, som med våra namns
undersättande bekräftas och försäkras.
Anders Hansson, Jonas Hansson, Sven Hansson
Till vittne: Johannes Israelsson i Norra Hiarum, Joh. Björkman i Åsen
Blivande i anledning härav samt med stöd av 1 och 4 Kap Jb ¼-ding krono skatte
augmentshemmanet Södra Hiarum emot 400 Rd Rgd och säljarna förbehållet undantag
uppbuden första gången för köparna Peter Hansson och Maria Hansdotter såsom ägare
till hälften vardera av berörd hemmansdel, därå köparna dock innan lagfarten till ända
går, skola till domstolen ingiva säljarnas åtkomsthandlingar.
IMG 8646-8648
§ 123
¼ mtl Röd kr sk
27 feb 1806
S d Under anhållan om uppbud å nedannämnda hemmansdel inlämnades följande
testamentariska förordnande:
Uppvist i Kongl. Majts och Rikets Götha Hovrätt den 27 feb 1806. Testor Lars Adrian.
Frälsefogden Samuel Engdahl med dess hustru Anna Lena Alsén, vilka med utmärkt nit
och redlighet tjänt mig under flera års tid, skola, efter min död, såsom vedermäle av
min välvilja och erkänsla, emot nedanstående livstids förmåner till Mamsell Jeana
Thomé undfå och äga ¼-ding krono skattehemmanet Röd, med alla dess lägenheter,
beläget i Västra Härad och Malmbäcks socken.
1o Mamsell Thomé gagnar och fritt disponerar hela övervåningen med kök, skafferi i
nedra våningen, bod, källare, hönshus och den trädgård som nu innehas.
2o Likaledes skall hon av Engdahl eller dess rätts innehavare till hemmanet, årligen
bekomma 2 tunnor x råg, ½ tunna x korn samt 3 tunnor god havre, eller om hon det
hellre åstundar, belöpande betalning för denna spannmål, efter varje års markgång.
3o Bör jordägaren lämna henne tillräckligt av årligt bärgat vinterfoder samt gott
sommarbete för 2 kor, och dessa i gårdens fähus hysa och rykta.
4o Nödig torr furu- och björkved till hennes rum skall jordägaren låta hugga och
framskaffa.
5o För alla nödiga reparationer såväl å huset som till trädgårdens fredande skall
jordägaren ansvara.
6o Då Mamsell Thomé åstundar att resa till kyrkan eller närmaste grannar inom 1 à 2
mils avstånd bör jordägaren utan betalning med en eller två hästar skjutsa.

7o Om Mamsell Thomé i en framtid vill avflytta denna ort skall jordägaren istället för
henne betingade övriga förmåner utom spannmålen betala henne inom förenämnda tid
årligen en kontant summa av 22 Rd 10 Sk 4 Rs Banco, jämte utfästa spannmålen på sätt
förr skrivet är.
8o Skulle någon innehavare av Röds hemman ej med hövlighet och rättvisa fullgöra
ovan skrivna skyldigheter till Mamsell Thomé förklaras en sådan hemmansinnehavare
pliktig att till henne utgöra dubbelt uti alla de utgifter som utpekade äro.
9o Efter Mamsell Thomés död upphörer alla dessa villkor och disponeras Röds
hemman fritt av Engdahl eller dess rätts innehavare.
Att detta är med fullt förstånd och fri vilja beslutat bestyrker jag med min underskrift i
vittnens närvaro.
Wiresjö den 14de November 1805.
Anna Julie Stedt (L.S.)
Såsom tillkallade vittnen: Of. Hummelgjelm (LS), Per Ribbing (LS)
Av ovanstående testamentariska författning hava vi behörigt det undfått och avsäger oss
härmed vidare communication därav.
Jönköping den 14 Januari 1806
Nils Stedt, Gustaf Mano Bosse å herr adjutanten Claes Jr Steds vägnar. Q H Bosse å
min moders generalskan fru grevinnan Bosses vägnar enligt fullmakt
I anledning härav finner Häradsrätten med stöd av 1 och 4 Kap Jordabalken skäligt för
frälsefogden Samuel Engdahl och dess hustru Anna Lena Alsén första gången uppbjuda
¼-ding krono skattehemmanet Röd emot de villkor och förmåners utgivande till
Mamsell Jeana Thomé, som Testamentet på förberörda sätt upptager, att före lagfartens
slut till domstolen inlämna förre ägarens åtkomsthandlingar på ovan nämnda
hemmansdel
Sålunda förlupit betygar, år och dag föreskrivna.
På häradsrättens wägnar

IMG 8649
§ 10

1/8 mtl Fallnafors Kr sk Aug
12 maj 1806
Å 1/8 Kr sk Augmentshemmanet Fallnafors Södregård emot 366 Rd 32 Sk Rgd för
förre nämndemannen Sven Malmqvist och dess hustru Sara Jacobsdotter i Ekhult.

IMG 8649
§ 11

1/8 mtl Ekhult Kr Sk Augm
12 maj 1806
Å 1/8 Krono Skatte Augmenthemmanet Ekhult emot 750 Rd Rgd för köparne Hans
Abrahamsson och Brita Larsdotter i Ålidan.

IMG 8650
§ 47

1/8 mtl Fallnafors Södregård Kr sk Augm
12 maj 1806
Å 1/8 Krono skatte Augmentshemmanet Fallnafors Södregård mot 316 Rd 32 Sk Rgd
för Sven Malmqvist och Sara Jacobsdotter i Ekhult.

IMG 8651
§ 53

¼ mtl Röd Kr sk
12 maj 1806
2dra. Å ¼ Krono skattehemmanet Röd för frälsefogden Samuel Engdahl och dess
hustru Anna Lena Alsén, vilka denna hemmansdel i testamente bekommit efter numera
avlidna fröken A J Stedt, emot de i testamentet förbehållna villkor.

IMG 8652
§ 57

¼ mtl Södra Hiarum Kr Sk Augm
12 maj 1806
Å ¼ mtl Kr sk Augmentshemmanet Södra Hiarum, emot 400 Rd Rgd och säljarna
förbehåller undantag, för Petter Hansson och Maria Hansdotter därstädes.

IMG 8653

1/8 mtl Klappa Kr sk Augm

13 maj 1806

§ 73

Å 1/8 Kr sk Augmentshemmanet Klappa emot köpeskillingen 48 Rd 42 Sk 8 Rst Banco
för Johannes Johansson och dess hustru Helena Hansdotter därstädes.

IMG 8654-8657
§ 97
1/8 mtl Korpebo kr sk
13 maj 1806
Ingavs till Häradsrätten ett köpebrev så lydande:
”För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekommer, göra vi härmed kunnigt,
det jag Nils Hansson i samråd med min kära hustru Sara Nilsdotter, av fri vilja och
moget betänkande, härigenom upplåtit och försålt vårt ägande 1/8-dels mantal efter helt
räknat uti krono skatte hemmanet Korpebo, till drängen, välbeskedlige Johannes
Svensson uti Järnbo, för en oss emellan överenskommen köpesumma Fyra hundrade
Sjuttio Sju Rd 37 Sk 4 Rst Bancomynt, och som sistnämnda köpesumma är till mig i
ovanstående mynt till mitt fulla nöje betalt och varder härmed behörigen kvitterad.
Avhänder fördenskull mig och min hustru och övriga arvingar allo vidare äganderätt till
mera nämnda försålda hemmansdel och densamma tillägnar köparen Johannes
Svensson i Järnbo emot redan erlagd köpeskilling 477 Rd 37 Sk 4 Rst Bancomynt, med
hus och jord, skog och mark, inte undantaget av allt vad därtill nu lyder och av ålder lytt
och legat eller hädanefter med lag tillvinnas kan, med all den rätt och förmåner som
mina åtkomsthandlingar föranleder, att som sin laga och välfångna egendom äga och
fritt disponera för sig och efterkommande arvingar, att tillträda fardagen den 14 Martii
1807 i det stånd det då befinnes till byggnad och hävd, då även köparen får begagna det
svedjeland som efter tillträdet kommer att begagnas, men nu av mig nedhugget, utan
någon ersättning av köparen. Och tillåtes köparen vid vederbörlig domstol härå lagfart
sig förvärva å förberörda 1/8-ting Korpebo, som är belägen i Västra Härad och
Malmbäcks Socken, och förbinder mig för detta köp Laga hemul stånda. Till yttermera
säkerhet varder detta salubrev med vår frivilliga underskrift bestyrkt, som uti tillkallade
vittnens närvaro skedde uti Korpebo den 14de April 1806.
Nils Hansson, Sara Nilsdotter i Korpebo, säljare
Till vittne: Sven Malmqvist, Pehr Jacobsson i Fallnafors”
I anledning härav samt till följe av 1 och 4 Kap Jordabalken bliver 1/8-del efter helt
räknat uti skatte krono hemmanet Korpebo emot köpesumman 477 Rd 37 Sk 4 Rst
Banco första gången uppbuden för drängen Johannes Svensson i Jernbo, vilken det
dock enligt föreskriften i Kongl. Förklaringen den 14de Maij 1805 skulle åligga att
innan lagfartens slut till denna domstolen inlämna säljarens åtkomsthandlingar till den
nu uppbudna hemmansdelen.
IMG 8658-8661
§ 118
Viresjö säteri m fl
20 maj 1806
S d. Till Häradsrätten ingavs under anhållan om uppbörd och lagfart ett så lydande
salubrev:
Vi undertecknade arvtagare efter vår kära syster och faster, i livstiden välborna fröken
Anna Juliana Stedt göra härmed och i kraft av detta vårt öppna köpebrev vitterligt, att vi
till vår kära broder och farbroder överstelöjtnanten välborne herr Nils Stedt härigenom
försäljer våra tillsammans ägande fem sjundedelar uti följande fasta egendom , belägen
uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, nämligen Viresjö säteri ett
helt, med underlagda rå- och rörshemman Kårekulla ett halft, samt Norra och Södra
Medeltorp ¼-ding, Norra och Södra Grav ett helt frälse, Packebo ett halvt frälse, Söräng
ett halvt frälse, Hästeryd ett halvt frälse, Thohult ett halvt frälse, Westå en åtting frälse
med såg och mjölkvarn, Söndrarp krono skatte rusthåll ett helt, skatterätten som
utgöres efter särskild domfäst förening av Hult krono skatte rusthåll 3/8-delar,
augmentshemmanet Gummarp ¼-ding, samt räntan av augmentshemmanet Rösum ett

halft, frälseräntan av skattehemmanet Fallnafors Norregård ett halvt, samt Gjölstorp
skatte frälse en fjärding, jämte skattlagda torpen Toregatan och Ålidan samt skattelagda
torpen Holmen, Engsvallsryd, Capellet, Jernbo, Nybygget och Mörberg och detta allt
emot en överenskommen köpeskillling 12 150 Rd Banco Specie. Och som vi, var efter
sin arvslott, för denna summa 12 150 Rd Banco Specie blivit till fullo förnöjda så
avhänder vi oss sådana fem sjundedelar uti ovannämnda fasta egendom och desamma
hava överstelöjtnant Nils Stedt med full äganderätt upplåta att tillträda nu instundande
den 25 Martii; Och kommer köpeskillingen för rusthållet Söndrarp att anses för 666 Rd
32 Sk Banco Specie. Vilket allt uti nedanstående vittnens närvaro med våra namns och
sigills undersättande bekräftas.
Jönköping den 13 Januari 1806.
Claes Stedt, å egna och såsom förmyndare för min brorson Clas Fred. Stedts vägnar.
Sigill
G H Posse å min fru moder, grevinnan Carolina Posses vägnar, enligt fullmakt
Sigill
Gustaf Maur. Posse såsom skuld- och god man vid skiftet efter framlidna fröken Stedt
för herr adjutanten Claes Fredric Stedt.
Sigill
Vittnen härvid
G L Köhler, G Alderbrant
Sigill
Efter uppläsandet varav tillika anmältes att köparen såsom broder till ovanbemälta
avlidna fröken Stedt själv ärvt de återstående 2/7-delar i de försålda hemman och
lägenheter, varföre med stöd av I och IV Cap Jb Häradsrätten fann skäligt att å
ovannämnda ett helt hemman Viresjö säteri med underlagda Rå- och rörshemman
Kårekulla ½ , Norra och Södra Medeltorp ¼-ding, Norra och Södra Graf ett helt,
Packebo ½, Söräng ½, Hästeryd ½, Thohult ½, Westå 1/8-ting med såg och mjölkvarn,
Söndrarp ett helt, skatterätten av Hult 3/8-delar, Gummarp ¼-ding samt räntan av
augmentshemmanet Rösum ½, frälseräntan av skatte frälse hemmanet Fallnafors
Norregård ½ samt av Gjölstorp ¼-ding, jämte skattelagda torpen Toregatan och Åliden
samt skattelagda torpen Holmen, Engvallsryd, Capellet, Jernbo, Nybygget och
Möreberg emot den därför utgivna köpesumman 12 150 Rd Banco för överstelöjtnanten
välborne herr Nils Stedt uppbuden
1sta ggn.
IMG 8662-8663
§ 119
Rör 1/6 mtl Slageryd, Bäckaryds socken

20 maj 1806

IMG 8664-8667
§ 124
1/8 mtl Södra Mörekull kr sk
22 maj 1806
Med anhållan om uppbud och lagfart ingavs till Häradsrätten följande salubrev:
År 1803 den 17 mars blev enligt utfärdade kungörelser å Malmbäck, Almesåkra,
Bringetofta, Hylletofta och Svenarums predikstolar upplästa å denna dag till den
högstbjudande försåld 1/8 krono skattehemmanet Södra Mörekull i Västra härad och
Malmbäcks socken beläget, vilken hemmansdel kom tredje särskilda gången att
utropas. Vid första utropet böd Petter Jönsson i Ulfvahult 170 Rd, vid andra utropet böd
Almqvist på Viresjö 171 Rd 32 sk. Vid 3dje uppropet böd drängen Isac Johannesson i
Lycke 401 Rd 11 Sk varpå klubban föll. Tillägnas således honom Isac Johannesson och
dess hustru Lena Pettersdotter i Lycke, barn och arvingar förenämnda hemmansdel att
nu genast tillträda i befintligt stånd med hus, jord, åker och äng, skog, mark, torp och
torpställe, qvarn och qvarnställe, intet undantagandes av vad som till denna

hemmansdel lytt och legat haver eller hädanefter tillvinnas kan, att nyttja, bruka och
behålla; dock med det förbehåll att Jöns Johannesson skall hava sin riktiga försörjning
till dess dödsdag både i uppehälle och kläder på denna hemmansdel; varemot nämnde
Jöns Johannessons andel av förenämnda köpesumma kommer icke att utbetalas, ej
heller någon ränta därför erläggas, utan helt och håller vid dess timade död till köparen
eller dess rätts efterträdare förfaller. Skulle ej Jöns Johannesson finna sig nöjd att
kvarbliva hos nuvarande köparen, dess broder Isac Johannesson eller dess efterträdare,
så stånda det honom Jöns Johannesson fritt att uttaga sin andel av köpesumman och på
annat ställe accordera om sin återstående livstids bärgning. Ävensom Jöns
Johannessons del i lösören kommer att köparen tillfalla, utom 8 Rd 16 Sk som Jöns får
använda om han skulle finna sig nödig till några små persedlar såvida sådant av
köparen ej erhålles. Den å andra sidan stående köpeskillingen 401 Rd 11 Sk Riksgäld
härigenom vederbörligen qvitterade vardet. Äger köparen att sig vid vederbörlig
domstol laga lagfart förvärva när så åstundas. År och dag som före skrivet står.
Elias Johannesson, Anders Johannesson, Sven Svensson i Pustanäs, förmyndare för
pigorna Maja och Stina Johansdotter.
Till vittne: F F Cederqvist, Hans Malmberg
Och som härvid tillika företeddes ett den 30 feb 1760 utfärdat köpebrev varigenom
säljarnas fader, numera avlidne Johannes Eliasson sig tillhandlat den nu av dem
försålda 1/8-ting krono skattehemmanet Södra Mörekull så ock med stöd av I och IV
Kap Jb samt Kungl. Förklar. den 14 Maj förlidet år fann Häradsrätten skäligt att därå
emot köpesumman 401 Rd 11 Sk och övriga i köpebrevet gjorda förbehåll och villkor
för Isac Johannesson och dess hustru Lena Pettersdotter i Lycke meddela uppbud
1sta ggn.
IMG 8667-8669
§ 125
1/9 mtl Brestorp kr sk augm
23 maj 1806
Ingavs under anhållan om uppbud och lagfart ett så lydande köpebrev:
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekomma göres härmed kunnigt, det vi
av fri vilja och moget efterfinnande härigenom upplåter och försäljer vår ägande
fastighet 1/9-del efter helt räknat uti krono skatte augmentshemmanet Brestorp, beläget
i Västra härad och Malmbäcks socken, nämligen ¾-delar av förberörda 1/9-del till vår
kära son, drängen välförståndige Jacob Samuelsson för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor 375 Rd i Riksmynt. Som köparen sistnämnda summa till oss i
föreberörda mynt till fullo erlagt, alltså varder den härmed behörigen kvitterad.
Avhänder fördenskull oss och övriga våra barn och arvingar all vidare äganderätt till
denna nu försålda hemmansdel och densamma tillägnar köparen vår son Jacob
Samuelsson med hus och jord, intet undantaget av allt vad därtill lyder, lytt och legat,
att som sin laga och välfångna egendom äga och fritt disponera för sig och
efterkommande arvingar, att tillträda fardagen den 14 Mars 1806. Och låtes köparen vid
vederbörlig domstol härå lagfart sig förvärva, med sin egen arvelott ¼-del av
nyssnämnda 1/9-del är ägare till 1/9-del efter helt räknat. Men dock förbehålla vi oss
som säljare av denna nu försålda fastighet uti bägges vår återstående livstid vår
nöjaktiga föda och försörjning på vad sätt som vi finna oss vara bekvämligt och
nyttigast, och det så att vi icke nödgas androm därom anlita, samt lämna oss den vård
och de tjänstbarheter som vi på vår annalkande ålderdom kan tarva och behöva. Men
dock erinras att hälften av köpesumman skall utan ränta få innestå hos köparen till dess
vi en dag med döden avlida, vilket med våra namns underskrift bekräftas. Som skedde
uti nedanskrivna vittnens närvaro i Brestorp den 25 juni 1805.
Samuel Larsson, Margareta Andersdotter, säljare
Till vittne: Sven Malmqvist i Ekhult, Nils Gudmundsson i Brestorp

I anledning varav samt med stöd av I och IV Jb en niondel uti krono skattehemmanet
Brestorp såsom dels köpt och dels ärvd emot köpesumman 375 Rd Rgd och det
säljarnas förbehållna undantag härigenom varder uppbuden första gången för drängen
Jacob Samuelsson, som dock bör, innan lagfartens slut, till domstolen ingiva säljarnas
åtkomsthandlingar på den nu uppbudna hemmansdelen.
IMG 8669-8671
§ 126
2/5 av 1/9 mtl Hudaryd kr sk
23 maj 1806
Ingavs till Häradsrätten, under anhållan om lagfart, följande köpebrev:
För allom som detta mitt öppna salubrev händer förekomma gör jag Jacob Gabrielsson
härmedelst kunnigt och veterligt, det jag med sunt förnuft och fri vilja samt efter moget
betänkande upplåtit och försålt, som jag ock i kraft härav försäljer mina i arv tillfallna
2/5te-delar av ¼-ding uti krono skattehemmanet Hudaryd beläget uti Malmbäcks
socken, Västra härad och Jönköpings län, till kusken på Viresjö välförståndige Johannes
Malmberg och dess kära hustru Maja Stina Blomsterberg emot en överenskommen
fastställd köpesumma stor 211 Rd 5 Sk 4 Rst Banco Specie. Och som köparna
förenämnda köpeskilling 211 Rd 5 Sk 4 Rst Banco Specie den första penningen med
den sista nu till mig betalt, som härmed vederbörligen kvitteras. Alltså avhänder mig
förenämnda 2/5te-delar av ¼ uti krono skatta hemmanet Hudaryd och samma uppdrager
och tillägnar kusken Johannes Malmberg och dess kära hustru Maja Stina
Blomsterberg, med hus och jord, med allt vad till denna hemmansdel nu lyder eller
hädanefter tillvinnas kan av namn det vara månde, i våto och torro, att nu genast få
tillträda uti det stånd samma nu befinnes och sedermera nyttja, bruka och behålla såsom
annor deras välfångna egendom. Ägande köparna rätt att å denna hemmansdel laga
fasta och sköte taga, förbindandes jag mig till hemul efter lag. Till säkerhet härav haver
jag detta med mitt namn och bomärke bekräftat uti tillkallade vittnens när- och
övervaro. Som skedde uti Hudaryd den 10 maj 1806.
Jacob Gabrielsson i Hudaryd
Till vittne: Johan Bomgren, Petter Mattisson i Norra Mörekull, Sven Pettersson i
Hästeryd
I anledning varav samt med stöd av I och IV Kap Jb ovannämnda 2/5-delar uti ¼-ding
krono skattehemmanet Hudaryd emot köpesumman 211 Rd 5 Sk 4 Rst för kusken
Johannes Malmberg och dess hustru Maja Stina Blomsterberg härigenom varder
uppbuden första gången. Skolande dock på sätt Kungl. Förkl. den 14 maj förlidet år
därom innehåller, säljarens åtkomsthandlingar på berörda hemmansdel innan lagfartens
slut, till domstolen av köparna ingivas.
IMG 8672
§3

IMG 8673
§ 18

IMG 8673
§ 19

1/8 mt Korpebo kr sk
20 okt 1806
Uppböds 1/8-del efter helt räknat i kr sk hemmanet Korpebo mot köpesumma 477 Rd
37 Sk 4 Rst Banco för drängen Johannes Svensson i Jernbo nu
2dra ggn

2/5 i ¼ mtl Hudaryd kr sk
20 okt 1806
Å 2/5-delar uti /4-ding krono skattehemmanet Hudaryd för kusken Johannes Malmberg
och dess hustru Maja Stina Blomsterberg emot 211 Rd 5 Sk 4 Rst Banco.

1/9 mtl Brestorp kr sk
20 okt 1806
Å 1/9-del uti krono skattehemmanet Brestorp för drängen Jacob Samuelsson såsom till
en del ärvd och till en del inköpt för 375 Rd Rgd och övriga villkor.

IMG 8673
§ 20

IMG 8674
§ 85

1/8 mtl Södra Mörekull kr sk
20 okt 1806
Å 1/8-ting kr skattehemmanet Södra Mörekull emot köpesumma 401 Rd 11 Sk och
övriga villkor för köparna Isac Johannesson och dess hustru Lena Petersdotter i Lycke.

¼ mtl Södra Hiarum kr sk augm
20 okt 1806
Å ¼ krono skatte augmenthemmanet Södra Hiarum emot 400 Rd Rgd köpesumma och
förbehållet undantag för Peter Hansson och Maria Hansdotter.

IMG 8675-8677
§ 104
¼ mtl Pustanäs skatte frälse
22 okt 1806
Med anhållan om uppbud och lagfart inlämnades till Häradsrätten följande salubrev:
Sedan genom behöriga kungörelser vid nästgränsande kyrkor blivit kungjort, att å
nedanstående dag förrätta öppen auktion på ¼-dels mantal efter helt räknat i skatte
frälse hemmanet Pustanäs, beläget i Västra Härad och Malmbäcks socken, drängen och
rusthållaren välförståndige Peter Petersson därstädes tillhörig, blev slutligen
dannemannen välförståndige Johannes Adolfsson i Fölhult högstbjudande, och slogs för
en summa av Ett tusende femtiosju Rd 10 Sk 8 Rst uti Bancomynt, och som föreskrivna
summa denna dag är till mig tillfullo betald, alltså varder den härmed behörigen
kvitterad. Avhänder fördenskull mig och mina arvingar all vidare äganderätt till
meranämnda försålda fastighet ¼ Pustanäs och densamma tillägnar köparna Johannes
Adolfsson, dess hustru Helena Jonsdotter i Fölhult, deras barn och arvingar,
besittningsrätten å förbemälta försålda hemmansdel ¼ Pustanäs emot nu redan erlagda
köpesumma 1057 Rd 10 Sk 8 Rst Banco, med hus och jord, skog och mark, intet
undantaget av vad därtill nu lyder efter redan försiggången Laga stora skiftesdelning, att
som sin laga och välfångna egendom äga och fritt disponera efter eget gottfinnande att i
då befinnande stånd tillträda den 14 Martii 1807 med all den rätt och förmån som jag
det själv ägt, och förbinder mig för detta köp laga hemul stånda, och tillåter köparna vid
behörig domstol laga säkerhet sig förvärva. Till yttermera visso varder detta salubrev
med min frivilliga underskrift bekräftat. Som skedde i Pustanäs den 16 aug 1806.
Peter Petersson, säljare
Sven Almqvist, auktionsman
Till vittne: Samuel Engdahl, Peter Svensson, Johannes Mattisson i Älgaryd
Varjämte företeddes i egenskap av åtkomsthandlingar ett den 13 nov 1786 efter avlidne
Lars Eliasson och dess hustru i Elgaryd förrättat arvskifte, varigenom ¼ Pustanäs
tillfallit Mattias Persson och dess hustru Helena Larsdotter i Berg. Och som härigenom
blivit iakttaget vad Kungl Förkl den 14 maj 1805 föreskriver, alltså och till följe av I
och IV Kap Jordabalken prövar Häradsrätten skäligt för köparen Johannes Adolphsson i
Fölhult med detta första laga uppbudet på ¼-ding frälse skattehemmanet Pustanäs, emot
den därför utgivna köpeskillingen 1057 Rd 10 Sk 8 Rst Banco.
IMG 8678-8680
§ 115
1/8 mtl Grishult kr sk
29 okt 1806
Med anhållan om uppbud och lagfart inlämnades detta köpebrev:
Jag Sven Hansson gör härmed veterligt det jag med min kära hustrus Maja
Håkansdotter samtycke och bifall härigenom upplåtit och försålt vår ägande fastighet ett
åttondels mantal Grishult till dannemannen Magnus Nilsson och dess hustru Catharina
Jönsdotter i Wästanå för en oss emellan överenskommen och fastställd köpesumma
Fyra hundrade åttatio tre Rd 16 Sk i Bancomynt. Och som nyssnämnda köpesumma är

till oss tillfullo betalt alltså varder den härmed kvitterad. Avhänder fördenskull mig,
min hustru och övriga arvingar all äganderätt till meranämnda försålda fastighet 1/8 mtl
efter helt räknat i krono skatte hemmanet Grishult, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken, och densamma tillägnar ovannämnda köpare Magnus Nilsson och
dess hustru Catharina Jönsdotter, deras barn och arvingar emot nu erlagda köpeskilling
483 Rd 16 Sk med hus och jord, skog och mark, intet undantaget av allt vad därtill nu
lyder, av ålder lytt och legat, med samma rätt och förmåner som mina
åtkomsthandlingar förskriver, att som sin laga och välfångna egendom äga och fritt
disponera för sig och efterkommande arvingar efter eget gottfinnande, att i då
befinnande stånd till åbyggnad och hävd den 14 Martii 1807 tillträda. Och lämnas
köparen frihet vid behörig domstol lagfart sig härå förvärva. Och för övrigt förbinder
jag mig för detta köp laga hemul stånda.
Dock förbehåller jag mig på det kraftigaste att köparna av denna nu försålda fastighet
skall lämna änkan Catharina Jönsdotter det undantag oavkortat som mina
åtkomsthandlingar föreskriver, utan min gravation.
Till yttermera säkerhet varda detta salubrev med vår frivilliga underskrift stadfäst. Som
skedde uti tillkallade vittnens närvaro i Grishult den 5 September 1806.
Sven Hansson, Maja Håkansdotter, säljare
Till vittne: Sven Malmqvist, Anders Svensson, Sven Carlsson i Grishult
Och blev i anledning härav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken 1/8-del i krono
skattehemmanet Grishult mot köpesumma Fyra hundrade åttatio tre Rd 16 Sk Banco,
och förbehåll av undantag för Catharina Jönsdotter, uppbudet nu första gången för
Magnus Nilsson och dess hustru Catharina Jönsdotter i Wästanå, vilka enligt Kungl.
Förklaringen den 14 Maji 1805 böra förete domstolen säljarnas åtkomsthandlingar på
ovannämnda hemmansdel innan lagfarten till ända går.
IMG 8681-8683
§ 116
1/8 Esterstorp kr sk rusthåll
29 okt 1806
Under anhållan om uppbud och lagfart ingavs till Häradsrätten ett bytesbrev av följande
lydelse:
Jag Nils Larsson gör härmed veterligt det jag av fri vilja och moget eftertänkande samt
med min kära hustru Lisa Eliasdotters bifall, härigenom upplåtit och bortbytt vår
ägande fastighet 1/8 mtl efter helt räknat uti krono skatte rusthållet vid Kungliga
Smålands lätta dragonregemente och Premier majorens kompani Nr 46 Estenstorp till
Anders Nilsson och dess hustru Inga Britta Larsdotter emot deras till oss upplåtna ¼
Brunseryd, bägge hemman belägna i Västra härad och Malmbäcks socken samt 277 Rd
37 Sk 4 Rst mellangift i Bancomynt. Fördenskull avhända vi oss denna nu bortbytta
hemmansdel 1/8 Estenstorp och densamma tillägnar Anders Nilsson, dess hustru, barn
och arvingar emot nedan därför erhållna fastighet ¼ i kr sk hemmanet Brunseryd. Och
nyssnämnda 1/8 Estenstorp jämte förenämnda mellangift tillägnar Anders Nilsson, dess
hustru, barn och arvingar, med hus och jord, intet undantaget av allt vad därtill nu lyder,
av ålder lytt och legat, med häst, mundering och augmentsränta, att som sin laga och
välfångna egendom äga och obehindrat disponera för sig och efterkommande arvingar,
att i då befinnande stånd tillträda den 14 mars 1807. Och är denna hemmansdel tillika
med förberörda mellangift uti värde ansedd till 777 Rd 37 Sk 8 Rst i Banco. Dock skall
Anders Nilsson på egen bekostnad låta sig till rusthållare inskriva för denna sig tillbytta
bruksdel 1/8 Estenstorp, samt äger rättighet vid vällovliga Västra härads tingsrätt till sin
framdeles säkerhet härå laga säkerhet förvärva.
Till yttermera visso varder detta bytesbrev med våra frivilliga namns underskrift
bekräftat. Som skedde i Estenstorp den 3 september 1806.
Nils Larsson, Lisa Eliasdotter, som bortbytt 1/8 Estenstorp

Till vittne: Sven Malmqvist i Fallnafors, B Kindberg, Emanuel Holmberg i Brunseryd.
Och blev i anledning härav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken 1/8 i krono
skatte rusthållet Nr 46 Estenstorp, mot ¼ i Brunseryd och erlagd mellangift 277 Rd 37
Sk 4 Rst Banco uppbuden första gången för Anders Nilsson och hustru Inga Britta
Larsdotter, vilka, enligt Kungl. Förklaringen den 14 maji 1805, innan lagfarten ändas,
böra till domstolen ingiva förra ägarnas åtkomsthandlingar på nu uppbudna
hemmansdel.
IMG 8683-8686
§ 117
¼ Brunseryd kr sk
29 okt 1806
Inlämnades under anhållan om uppbud och lagfart följande bytesbrev:
Jag Anders Nilsson gör härmed veterligt det jag med min kära hustru Inga Lisa
Larsdotters bifall och samtycke härigenom upplåtit och bortbytt vår hittills ägande
fastighet ¼ efter helt räknat i krono skatte augmentshemmanet Brunseryd, beläget i
Västra härad och Malmbäcks socken till rusthållaren Nils Larsson och dess hustru Lisa
Eliasdotter emot deras ägande fastighet 1/8 i krono skatte rusthållet vid Smålands Kgl
lätta dragonregemente och Premier majorens kompani Nr 46 Estenstorp samt 277 Rd 37
Sk 4 Rst mellangift i Bancomynt. Och är i bytet ansett fullt jord emot jord för den åtting
vi oss tillhandlat av vår fader Nils Jonasson i Brunseryd enligt köpebrevet av den 18
januari 1794, och kommer således ovannämnda mellangift, som vi erhållit, att beräknas
för den andra åttingen, som vi av vår syster och svåger Sven Andersson i Fölhult enligt
köpebrevet av den 25 juni 1799 oss tillhandlat. Och som vi till fullo erhållit ovan
besagda mellangift, alltså varder de härmed kvitterade. Avhänder för den skull oss och
våra arvingar all äganderätt till den av oss nu bortbytta ¼ Brunseryd, och densamma
emot ovannämnda 277 Rd 37 Sk 4 Rst mellangift samt 1/8 Estenstorp tillägnar Nils
Larsson, dess hustru Lisa Eliasdotter, deras barn och arvingar, att som sin laga och
välfångna egendom äga och disponera med hus och jord, intet undantaget av allt vad
därtill nu lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att tillträda den 14 mars 1807 i
då befinnandes stånd. Och är denna hemmansdel ¼-ding Brunseryd i värde ansedd till
777 Rd 37 Sk 4 Rst i Banco. Och lämnas i övrigt frihet att vid vederbörlig domstol laga
uppbud och fasta sig förvärva. Till yttermera säkerhet varder detta bytesbrev med våra
namns frivilliga underskrift bekräftat. Som skedde uti nedanskrivna vittnens närvaro i
Brunseryd den 3 september 1806.
Anders Nilsson, Inga Lisa Larsdotter som bortbytt ¼-ding Brunseryd
Till vittne: Sven Malmqvist i Fallnafors, B Kindberg, Emanuel Holmberg i Brunseryd
Varjämte företeddes 1o ett av Sven Andersson och Britta Nilsdotter i Fölhult den 25
juni 1799 till Anders Nilsson och Inga Britta Larsdotter utgivet köpebrev på 1/8-ting kr
sk augm Brunseryd emot 308 Rd 16 Sk Rgd och 2o ett köpebrev under den 18 januari
1794 varmedelst Nils Jonasson och Elin Jonsdotter även på Anders Nilsson upplåtit 1/8
Brunseryd emot 125 Rd Specie. Och alldenstund Anders Nilsson och dess hustru
sålunda visat sin åtkomst till den av dem bortbytta hemmansdel, fördenskull och till
följe av I och IV Cap Jb bliver ¼ krono skatte augmenthemmanet Brunseryd emot 1/8ting kr skatte rusthållet Estenstorp och av Nils Larsson samt hustrun Lisa Eliasdotter
erlagd mellangift 277 Rd 37 Sk 4 Rst Banco för dessa senare uppbuden första gången.
IMG 8686-8688
§ 117
1/8 mtl Fölhult frälse
29 okt 1806
Med anhållan om uppbud och lagfart inlämnades följande köpebrev:
Jag Johannes Adolphsson i Fölhult gör härmed veterligt, det jag med min kära hustru
Helena Jonsdotters bifall och samtycke härigenom upplåter och försäljer vår ägande
fastighet 1/8-dels mantal efter helt räknat uti frälsehemmanet Fölhult, till rusthållaren

välförståndige Jacob Persson och dess hustru Margareta Knutsdotter i Estenstorp, för en
oss emellan överenskommen köpesumma, stor 555 Rd 26 Sk 8 Rst i Bancomynt, och
som köparna tillfullo erlagt och till oss betalt sistnämnda köpesumma, alltså varder den
härmed behörigen kvitterad. Avhänder fördenskull mig och mina barn och arvingar all
äganderätt till denna vår försålda fastighet 1/8-ting Fölhult, och densamma emot
köpesumma 555 Rd 26 Sk 8 Rst tillägnar köparna Jacob Persson och dess
hustruköpesumma 555 Rd 26 Sk 8 Rst tillägnar köparna Jacob Persson och dess hustru
Margareta Knutsdotter i Estenstorp, deras barn och arvingar, med skatte och
besittningsrätt, att som sin laga och välfångna egendom äga och fritt disponera för sig
och efterkommande arvingar, med hus och jord, skog och mark, intet undantaget av allt
vad därtill nu lyder, av ålder lytt och ligga bör efter redan försiggången
storskiftesdelning, att i då befinnande stånd få tillträda den 14 marti 1807. Och lämnar
köparna frihet vid behörig domstol å denna försålda hemmansdel laga säkerhet sig
förvärva, som är belägen i Västra härad och Malmbäcks socken.
Och i övrigt förbinder jag mig så för detta köp laga hemul stånda, som även hålla
köparna från allt bördsklander fria och skadelösa. Till yttermera säkerhet varder detta
salubrev med vår frivilliga underskrift bekräftat. Som skedde uti Fölhult den 28 aug
1806.
Johannes Adolfsson, Lena Jonsdotter i Fölhult
Till vittne: Sven Malmqvist, Johannes Jonasson på Wedermödan
Varvid tillika företeddes ett köpebrev av den 25 augusti 1800 varigenom Anders
Åhman på nuvarande säljaren överlåtit 1/8 frälsehemmanet Fölhult emot 666 Rd 32 Sk
Specie. Och alldenstund sålunda blivit iakttaget vad Kungl Förklaringen den 14 maj
1805 föreskriver, fördenskull och till följe av I och IV Cap Jb prövar Häradsrätten
skäligt härigenom å förberörda 1/8-ting frälsehemmanet Fölhult emot köpeskilling 555
Rd 26 Sk 8 Rst Banco för köparna Jacob Persson och dess hustru Margareta
Knutsdotter i Estenstorp meddela uppbud
1sta ggn
IMG 8689-8691
§ 119
1/8 Estenstorp kr sk rusthåll
29 okt 1806
Med anhållan om uppbud och lagfart inlämnades följande köpebrev:
För allom dem som detta salubrev förekommer gör jag Jacob Persson i Estenstorp
veterligt det jag med fri vilja och med min kära hustru Margareta Knutsdotters ja och
bifall härigenom upplåter och försäljer vår ägande fastighet 1/8-dels mantal efter helt
räknat uti kr sk rusthållet under Kungl Smålands Lätta Dragonregemente och Premier
majorens compani Nr 46 Estenstorp, beläget i Västra Härad och Malmbäcks socken, till
trädgårdsmästaren konsterfarne mäster Peter Lindahl och dess hustru Catharina Lindahl
på Wiresjö, för en oss emellan överenskommen och fastställd köpesumma 610 Rd 32
Sk i Bancomynt. Och som sistnämnda köpeskilling är till oss till fullo betalt, alltså
varder den härmed kvitterad. Avhänder fördenskull mig, min kära hustru, barn och
arvingar all vidare äganderätt till meranämnda försålda fastighet 1/8-ting Estenstorp,
och densamma tillägnar köparna, deras barn och arvingar, emot nu redan erlagd
köpesumma 610 Rd 32 Sk Banco med hus och jord, skog och mark, torp och torpställe,
kvarn och kvarnställe, med häst, mundering och augmentränta samt alla de förmåner
som till denna nu försålda hemmansdel nu lyder, av ålder lytt och legat, eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, att som sin laga och välfångna egendom äga och fritt disponera
för sig och efterkommande arvingar, att uti då befinnande stånd tillträda den 14 mars
1807. Och kommer köparen på egen bekostnad låta sig till rusthållare inskriva. Och
tillåtes i övrigt köparna vid vederbörlig domstol härå lagfart sig förvärva. Till yttermera

säkerhet varder detta salubrev med vår frivilliga underskrift stadfäst. Som skedde uti
Estenstorp den 1 september 1806.
Jacob Persson, Margareta Knutsdotter
Till vittne: Nils Larsson, Zacharias Arvidsson i Estenstorp
Varjämte såsom åtkomsthandlingar företeddes ett under den 10 juni 1793 uthändigat
köpebrev, varigenom nuvarande säljaren av Marit Broddsdotter i Estenstorp emot 100
Rd Specie och åtskilliga undantagsförmåner tillhandlat sig nu försålda 1/8-ting
Estenstorp. Och emedan sålunda blivit iakttaget föreskriften i Kungl Förklaringen den
14 maj 1805 ty prövar Häradsrätten skäligt härigenom å förberörda 1/8-ting kr sk
rusthållet Estenstorp emot köpeskilling 610 Rd 32 Sk Banco för köparna Peter Lindahl
och dess hustru Catharina Lindahl meddela uppbud
1sta ggn
IMG 8692-8693
§ 140
1/12 Fälsbo kr sk
6 nov 1806
Under anhållan om lagfart ingavs till Häradsrätten följande salubrev:
Det varder härmed allom kunnigt att jag med min hustrus goda ja och samtycke till
Anders Persson i Gullåkra och dess hustru Elisabeth Magnusdotter denna dag försålt
vår ägande fastighet 1/12-del efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Fälsbo,
beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, emot en oss emellan
överenskommen köpeskilling stor 277 Rd 37 Sk 4 Rst banco, vilken summa är den sista
penningen med den första genom obligation till fullo betalt, som härmed vederbörligen
kvitteras. Avhändandes vi fördenskull oss, våra barn och efterkommande, nu och
evärdeligen, ovannämnda hemmansdel till Anders Persson och dess hustru, barn och
arvingar till evärdelig ägo och besittning, med allt vad därtill lyder, lytt och legat utan
ringaste undantag. Tillåtandes således vi vid vederbörlig domstol i orten härå förvärva
sig laga uppbud och fasta. Sålunda oss emellan slutat och avhandlat uti närvarande
underskrivna vittnens övervaro. Fälsbo den 18 aug 1806
Petter Jonsson, Stina Abrahamsdotter, säljare
Närvarande vittnen: Carl Lundberg, A Kindberg
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken 1/12-del uti krono
skattehemmanet Fälsbo emot köpesumman 277 Rd 37 Sk 4 Rst banco för Anders
Persson och dess hustru Elisabeth Magnusdotter i Gullåkra varder uppbuden första
gången. Åliggande dock bemälta köpare, som icke på berörda hemmansdel företett
säljarnas åtkomsthandlingar, att desamma innan lagfartens slut till domstolen ingiva.
IMG 8694-8696
§ 147
1/8 Klappa kr sk augm
10 nov 1806
Till Häradsrätten inlämnades under anhållan om uppbud och lagfart detta köpebrev:
För allom dem som detta mitt öppna salubrev i händer förekommer, göres veterligt det
jag Lars Peter Hultman uti Eksjö stad, igenom frivillig auktion till den högstbjudande
försålt min ägande 1/8-del efter helt räknat uti krono skatte augmentshemmanet Klappa
beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till drängen Nicolaus
Andersson i Klappa, som stannade för högsta anbudet med 472 Rd 32 Sk banco, vilken
inropssumma den sista penningen med den första, igenom förskrivning gulden blivit,
ock således härigenom vederbörligen kvitterade varda. Avhändandes således de och de
mina allan rätt uti förenämnda hemman och densamma överlåter på drängen Nicolaus
Andersson och dess efterkommande barn och arvingar, uti hus, jord, åker och äng, skog
och mark, i våto och torro, närby och fjärran, intet undantagande av allt som därtill
lyder eller av ålder lytt och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan.
Tillträdet får ske den 14de mars nästkommande år 1807 uti det stånd hemmansdelen då

befinnes. Samt i övrigt tillåtes köparen vid vederbörlig domstol härå uppbud och fasta
sig förvärva när så åstundas. I övrigt förbinder jag mig till hemul efter lag. Som skedde
uti nedanskrivna vittnens närvaro. Klappa den 25 juni 1806.
L P Hultman, säljare
Till vittne: Peter Lindahl på Viresjö, Peter Sandstedt på Måsaryd
Förenämnda bruksavhandling som jag med Lars Peter Hultman avslutat och
överenskommit om 1/8-ting Klappa transporterar jag till hela dess vidd uppå Sven
Hansson och dess hustru Maja Håkansdotter i Grishult, deras barn och arvingar, emot
den till mig nu erlagda och betalta köpesumman 522 Rd 10 Sk 8 Rst bancomynt. Att
med samma rätt och förmån jag enligt detta salubrev mig betingat, utan undantag, få
tillträda fardagen den 14 mars 1807, och tillåter i övrigt köparna å vederbörlig ort härå
lagfart sig förvärva, samt förbinder mig till hemul efter lag. Att denna avhandling och
transport är med sunt förnuft och av fri vilja avslutad i nedanskrivna vittnens närvaro
varder med mitt namns underskrift bekräftat. Som skedde i Klappa den 24 september
1806.
Nicolaus N A S Andersson i Klappa, säljare
Till vittne: Sven Malmqvist, Sven Christoffersson i Fallnafors
Och som säljaren Nicolaus Andersson i Klappa visat sin åtkomst till den av honom nu
försålda 1/8 krono skatte augment Klappa, alltså och med stöd av I och IV Cap
Jordabalken finner Häradsrätten skäligt emot köpeskilling 522 Rd 10 Sk 8 Rst banco
härigenom för köparna Sven Hansson och dess hustru Maja Håkansdotter i Grishult å
förberörda hemmansdel bevilja uppbud
1sta ggn
IMG 8697 -8860
IMG 8861
IMG 8862
§ 58

IMG 8862
§ 59

IMG 8863
§ 73

IMG 8864
§ 73
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1/12 Stora Åkerhult kr sk rusthåll
6 feb 1823
1/12 Stora Åkerhult kr sk rusthåll som Jonas Jacobsson och dess hustru dels såsom gåva
och dels såsom arv upplåtit till deras son Johan Gustaf Jonasson och dess hustru emot
vissa villkor.

¼ Fallnafors Norrgård sk frälse
6 feb 1823
¼ Fallnafors Norrgård sk frälse såld av Sven Andersson och dess hustru till Sven
Christoffersson och dess hustru därstädes emot 1066 Rd 32 Sk Banco och förbehåll om
undantag.

1/8 mtl Fölhult
21 feb 1823
Till häradsrätten inlämnades följande köpebrev Litt E.
Som upplästes. Och fann häradsrätten i anledning därav samt med stöd av I och IV Cap
Jordabalken
Forts saknas

1/8 mtl Fölhult sk frälse
Litt E
21 feb 1823
För allom dem som detta vårt öppna salubrev händer förekommer gör jag Sven
Andersson härigenom veterligt det jag av fri vilja och moget betänkande härmedelst
uppdragit och försålt min ägande 1/8-del efter helt räknat av frälsehemmanet Fölhult,

beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken till dannemannen
välförståndige Jacob Gabrielsson och dess hustru Maja Catharina Pettersdotter i Ingabo,
emot en oss emellan överenskommen köpesumma Ett tusende Tre hundrade Sextioen
Rd 5 Sk 4 Rs Banco. Och alldenstund nyssnämnda köpesumma 1361 Rd 5 Sk 4 Rst
Banco är genom nöjaktigt skuldebrev betalt och härigenom vederbörligen kvitterade
varda. Fördenskull avhänder jag mig översagda 1/8 Fölhult och densamma tillägnar
bemälte köparen Jacob Gabrielsson och dess hustru, barn och arvingar till evärdelig
ägo, lagligen vårda och disponera såsom annan deras välfångna egendom till hus, jord,
åker och äng, skog och mark, intet undantagandes av vad namn det vara månde mer än
att undantagslägenhet som säljaren där Sven Andersson nu har förbehålls i dess livstid
men sedermera tillfaller det köparen
Forts saknas
IMG 8865-8866
§ 84
1/8 mtl Hudaryd kr sk aug
27 feb 1823
Till Häradsrätten inlämnades följande salubrev:
(Med detta) Vårt öppna Salu(brev) gör vi härigenom veterligt (det) jag Bengt Persson
och Stina Jonasdotter med fri vilja och moget betänkande hava försålt vår ägande
fastighet 1/8 mtl krono skatte Augment Hudaryd beläget i Jönköpings län, Västra härad
och Malmbäcks socken till drängen Petter Ericsson uti Hudaryd emot en bestämd och
överenskommen köpesumma som är 544 Rd 20 Sk 8 Rst Bancomynt, som är betalt och
härmed vederbörligen kvitterade varda, Och nämnda hemman avhända vi som säljare
nu och evärdeligen till drängen Petter Ericsson med hus och jord, åker och äng, skog
och mark, torp och torpställe, kvarn och kvarnställe, intet undantaget av vad som till
detta hemman lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan. Och nämnda hemman får
av köparen tillträdas fardagen 1823 i det stånd det då befinnes. Och jag Bengt Persson
och Stina Jonasdotter lämnar drängen Petter Ericsson att sig vid vederbörlig domstol
lagfart och fasta förvärva, som herr Lagman vid Wästra härad och Komstad Tingställe
torde meddela. Och nämnda handel äro vi å ömse sidor nöjda. Som skedde uti
tillkallade vittnens närvaro. Som skedde uti Hudaryd den 14 augusti 1822.
Bengt Persson, Stina Jonasdotter, säljare
Till vittne: Pehr Johan Björnlund, Johannes Fagerberg i Wästå
Som upplästes. Och fann Häradsrätten i anledning därav samt med stöd av I och IV Cap
Jordabalken skäligt för drängen Petter Ericsson meddela första laga uppbudet å 1/8-del
krono skatte augment Hudaryd emot kvitterade köpesumman 544 Rd 20 Sk 8 Rst
Banco; dock skola säljarnas åtkomsthandlingar innan lagfartens slut till domstolen
ingivas.
IMG 8866
§ 86

1/3 mtl Slätteryd frälse
Malmbäck?
27 feb 1823
Inlämnades till domstolen ett så lydande köpebrev
Litt L
Som upplästes. Och fann Häradsrätten i anledning därav samt med stöd av I och IV Cap
Jordabalken skäligt för Anders Andersson Westberg i Spexeryd meddela första laga
uppbudet å ovannämnda 1/3-del mantal frälse Slätteryd för kvitterade köpesumman
2 500 Rd Riksgäldssedlar. Dock skola förra ägarnas åtkomsthandlingar till denna
hemmansdel för häradsrätten uppvisas innan lagfartstiden till ända gått.

IMG 8867-8868
§ 69
1/8 mtl Brunseryd kr sk augm
6 maj 1807
Jag Sven Abrahamsson i Brunseryd tillika med min kära hustrus Stina Isacsdotter ja
och samtycke härmedelst uppdragit och försålt eller bortbytt vår ägande en åttondel

efter helt räknat krono skatte augmenthemmanet Brunseryd beläget uti Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken till Petter Gustafsson och dess kära hustru
Catharina Pettersdotter i Malmbäcks prästgård emot en åttondel krono skatte Fägerhult i
Bringetofta socken och överenskommen mellangift Ett hundrade tjugo sju Rd 37 Sk 4
Rst Banco. Och alldenstund nyssnämnda mellangift 127 Rd 37 Sk 4 Rst Banco är
genom särskild förskrivning betald och erhållit bytesbrev på 1/8-del Fägerhult. Alltså
därför tillägnas ovannämnda 1/8-del Brunseryd bemälta Petter Gustafsson, dess hustru,
barn och arvingar eller deras rätts iträdare till evärdelig ägo, lagligen råda och disponera
till hus, jord, åker och äng, skog och mark, intet undantagandes av allt vad till denna
hemmansdel av ålder lytt och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Och
får tillträdas fardagen den 14 martii detta år. Förbindandes oss till hemul efter lag samt
lämnas frihet att vid vederbörlig domstol sig härå lagfart och fasta förvärva. Till mera
säkerhet varder detta med våra namns underskrivande uti tvenne vittnes närvaro
bekräftat.
Korpebo den 17 februari 1823
Sven S A S Abrahamsson, Stina Isacsdotter
Till vittne: Johannes Malmsten, Nils Larsson i Korpebo
Förenämnda 1/8 mantal av Brunseryd är enligt sista bevillningstaxeringen i värde
uppskattat till 255 Rd Banco intygas Malmbäck den 12 mars 1823. A M Fagerberg
IMG 8869-8870
§ 69
1/8 mtl Brunseryd kr sk
6 maj 1807
Till domstolen ingavs detta bytesbrev
Litt A
vilket upplästes. Och i anledning varav Häradsrätten med stöd av I och IV Cap
Jordabalken fann skäligt för Petter Gustafsson och hans hustru Catharina Pettersdotter i
Malmbäck meddela första laga uppbudet å ett åttondels mantal krono skattehemmanet
Brunseryd som de sig tillskiftade emot 1/8-dels mtl Fägerhult och erhållen mellangift
127 Rd 37 Sk 4 Rst Banco. Dock skola förra ägarnas åtkomsthandlingar till 1/8-del
Brunseryd för Domstolen uppvisas innan lagfartens slut.
IMG 8871
§ 82

1/24 mtl Nedra Lycke frälse
13 maj 1823
Till domstolen blev detta köpebrev inlämnat:
För allom dem som detta vårt öppna salubrev händer förekommer gör jag Petter
Magnus Johansson och jag Abraham Svensson tillika med min kära hustrus samtycke
veterligt, det vi av fri vilja och moget betänkande härmedelst uppdragit och försålt
1/24-del efter helt räknat av frälsehemmanet Nedra Lycke, beläget i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken till vår syster och svåger Anders Jonasson och
dess kära hustru Anna Catharina Svensdotter i Nedra Lycke emot en av oss
överenskommen köpesumma stor Tre hundrade Trettio Tre Rd 16 Sk Banco. Och som
nyssnämnda summa 333 Rd 16 Sk Banco är genom nöjaktig skuldsedel betalt och
härigenom vederbörligen kvitterade varder. Fördenskull tillägnas ovannämnda fastighet
1/24-dels Nedra Lycke bemälte köpare Anders Jonasson
Forts saknas

IMG 8872 gäller Rickelstorp, Bringetofta,
IMG 8873-8874 gäller Gunnarsryd, Svenarum
IMG 8875-8876 gäller Barkansjö Almesåkra
IMG 8877-8879 gäller Agnved, Svenarum
IMG 8880 gäller Bäck, Byarum

IMG 8881-8882
§ 98
1/16 mtl Röd Litt AL
28 okt 1823
Jag Bengt Andersson med min kära hustrus ja och samtycke, av fri vilja och moget
betänkande, upplåter och försäljer till min måg Arvid Nilsson och dess hustru, vår kära
dotter Britta Kattrina vårt hittills ägande 1/16-dels mantal krono skatte hemmanet Röd ,
beläget i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län emot en överenskommen
och nu kvitterad köpesumma Ett tusende Rd /1 000/ Banco, varför jag i kraft härav
avhänder mig ovan nämnda hemmansdel, 1/16-dels mantal Röd, och detsamma
tillägnar min kära måg och dotter att evärdeligen äga för sig och efterkommande såsom
deras välfångna egendom, med all dess tillhörigheter, vilket hemman får nu genast
tillträdas. Och lämnas köparen frihet att sig härå lagfart och fasta förvärva och jag
förbinder mig till hemul efter lag. Till yttermera visso varder detta med mitt
egenhändiga namn betygat. Som skedde i Röd den 25 martii 1823.
Bengt Andersson i Lycke, säljare
Tillkallade och närvarande vittnen: Abraham Månsson, Petter Johansson i Röd
Anmärkningar vid det å andra sidan köpebrevet det undantag som Mademoisell Thomé
av hela hemmanet Röd innehar, belöpande ¼-del till dess utgörande på denna försålda
1/16-del vilket köparen för sin hemmandel skall utgöra.
Bengt Andersson i Lycke, säljare
Närvarande vittnen: Abraham Månsson, Petter Johansson i Röd
IMG 8883
§ 98

IMG 8884
§2

IMG 8884
§3

IMG 8885
§ 70

1/16 mtl Röd kr sk
28 okt 1823
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev Litt AL, som upplästes och fann
Häradsrätten skäligt att i anledning därav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken
för Arvid Nilsson och dess hustru Brita Catharina Bengtsdotter meddela första laga
uppbudet å 1/16 mtl i krono skatta hemmanet Röd, som de sig tillhandlat mot kvitterade
1 000 Rd Banco och övriga villkor. Dock böra säljarnas åtkomsthandlingar innan
lagfartens slut för domstolen uppvisas.

1/8 Fägerhult kr sk aug Bringetofta
5 feb 1824
1/8 krono skatte augmentshemmanet Fägerhult av Petter Gustafsson och dess hustru i
Malmbäck bortbytt till Sven Abrahamsson och dess hustru Stina Isacsdotter i
Brunseeryd mot 1/8 krono skatte augment Brunseryd.

1/8 mtl Brunseryd kr sk aug
5 febr 1824
1/8 Brunseryd krono skatte augment bortbytt av Sven Abrahamsson och dess hustru
därstädes till Petter Gustafsson och hans hustru Catharina Pettersdotter i Malmbäck mot
1/8 krono skatte augment Fägerhult

1/6 mtl Stavsjö kr sk rusthåll
6 feb 1824
Till Häradsrätten inlämnades ett så lydande salubrev Litt D:
Och som härvid såsom åtkomsthandling var fogat ett bevittnat köpebrev av den 14
december 1806 varigenom fänriken välborne Carl Otto Ribbing upplåtit ½ hemman
krono skatte rusthåll Stafsjö till dannemannen Jöns Nilsson i Hemmingstorp, Jaen
Nilsson i Sjöstorp och Anders Nilsson i Åby, och å vilket köpebrev denna häradsrätt

under den 13 feb, den 11 maj och den 17 oktober 1807 för sistnämnda personer
meddelat trenne laga uppbud, alltså och i förmågo av 1 och 4 Cap Jordabalken fann
häradsrätten skäligt för Johannes Johansson och hans hustru Märta Johansdotter
meddela första laga uppbudet å en sjättedel efter helt räknat uti krono skatte rusthållet
Stafsjö emot erlagda köpesumman Åtta hundrade Åttio Åtta Riksdaler 42 Sk 8 Rst
Banco Specie och övriga uti köpebrevet upptagna villkor.
IMG 8886-8887 Gäller Ros, Bringetofta
IMG 8888-8889
§ 80
1/8 Klappa kr sk
13 feb 1824
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande salubrev:
Jag Johannes Johansson i Spinkabo tillika min kära hustru Lena Hansdotter gör
härigenom veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande härmedelst uppdragit och
försålt vår ägande fastighet 1/8-dels mantal krono skatte Klappa beläget uti Jönköpings
län, Västra Härad och Malmbäcks socken till vår måg och dotter Jacob Jönsson och
Maria Helena Johannesdotter i Klappa mot en oss emellan överenskommen köpesumma
stor Ett Tusende Riksdaler /1 000 Rd/ Banco. Och alldenstund nyssnämnda köpesumma
1 000 Rd Banco är genom särskilt skuldebrev sålunda betalt att 333 Rd 16 Sk är
hustruns arvslott uti ¼-del Spinkabo och 666 Rd 32 Sk, allt Banco, nu på ovannämnda
sätt betalt, fördenskull tillägnas ovannämnda 1/8-del Klappa med alla de förmåner och
lägenheter som till denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, till hus, jord, åker, äng, skog och mark, intet undantagande av
vad namn det vara månde, besagda köpare, deras barn och arvingar till evärdelig ägo att
lagligen råda och disponera på sätt de för sig nyttigast kunna finna och kommer denna
lägenhet att nu genast tillträdas. I övrigt förbinda vi oss till hemul efter lag och lämnar
köparna frihet att på egna medel vid vederbörlig domstol sig härå lagfart och fasta
förvärva. Till mera säkerhet varder detta uti tillkallade vittnens närvaro bekräftat. Som
skedde uti Spinkabo den 3 november 1823.
Johannes Johansson, Helena Hansdotter, säljare
Jacob Jönsson, Maria Helena Johannesdotter, köpare
Till vittne:
P J Ahlander, Olander i Önna
I anledning varav Häradsrätten med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken fann skäligt för
Jacob Jönsson och Maria Helena Johannesdotter meddela laga uppbud första gången å
Ett åttondedels mantal krono skatte Klappa mot köpesumman Ett Tusende Riksdaler
Banco. Dock böra säljarnas åtkomsthandlingar domstolen företes innan lagfarten slutes.
IMG 8890-8892 gäller Sjöaveka och Davidstorp, Almesåkra
IMG 8894-8895 gäller Humlamålen, Svenarum
IMG 8893, 8896-97
§ 86
¼ mtl Önna kr sk
16 feb 1824
Till Häradsrätten blev detta köpebrev inlämnat:
För allom dem som detta vårt öppna salubrev händer tillkommer göra vi undertecknade
veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande försålt vårt ägande 1 helt, till ¼
förmedlat krono skatte hemmanet Önna, beläget i Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken till Anders Knutsson och dess hustru Catharina Andersdotter i
Humlamålen för en oss emellan överenskommen köpesumma 1 300 Rd bancosedlar,
jämte uppfyllandet av ett undantagskontrakt av den 23 oktober 1816 till Johannes

Zachrisson i dess livstid. Och som ovannämnda köpeskilling är genom särskilda
förbindelser betald och härigenom vederbörligen kvitterad varder, fördenskull tillägnas
bemälta 1 helt, till ¼ förmedlat Önna, ovannämnda köpare Anders Knutsson och dess
hustru, barn och arvingar till evärdelig ägo, lagligen vårda och disponera och får
tillträdas den 14de mars 1824 uti det stånd samma då befinnes till hus, jord, åker, äng,
skog och mark, intet undantagandes av vad namn det vara månde, som till denna
hemmansdel lytt och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Förbinda vi oss
till hemul efter lag samt lämnar köparen frihet att vid vederbörlig domstol på egen
bekostnad lagfart och fasta sig härå förvärva. Till mera säkerhet varder detta med våra
namns underskrivande bekräftat, som skedde i Fagerhult den 3 oktober 1823.
Johannes Zachrisson i Önna
Olaus Olander, socknaskräddare i Malmbäck, Nils Jonasson i Fagerhult och dess
hustru, säljare
Som vittne: Anders Nilsson, Jacob Andersson, båda i Fagerhult
IMG 8897 - 8899 gäller Skoga Ödestugu
IMG 8900-8901
§ 93
1/8 Brunseryd
dag okänd 1824
Litt W. I Martii månad förlidet år tillbytte vi oss av Petter Gustafsson och hans hustru i
Malmbäck krono skatte hemmanet 1/8-dels mantal Fägerhult i Bringetofta socken mot
1/8 Brunseryd. Det bytesbrev vi å 1/8 Fägerhult erhöllo, läto vi vid samma års
sommarting till lovliga domstolen ingiva, i ändamål att därå erhålla lagfart och fasta
och huru 3dje uppbudet vid nu påstående ting blivit meddelt. Men som vi nu sedermera
försålt 1/8-ting Fägerhult till annor man, och å vilken sednare handel köpebrev redan
lärer vara inlämnat till domstolen. Alltså är nu vår ödmjukaste anhållan att lagfarten å
berörda hemmansdel för vår räkning måtte avstadna, samt oss tillåtas återfå det av oss
inlämnade bytesbrevet. Fägerhult den 14 februari 1824
Sven Abrahamsson, Stina Isacsdotter.
IMG 8902-8903
§ 100
1/8 mtl Brestorp sk kr aug
dag okänd 1824
Litt CC: Avskrift bokstav för bokstav
Jag Maja nils Doter i Brestorp, jag Lars hanson i Wäsiötorp och aneka Gaberjäls Dot
(Annika Gabrielsdotter) derstädes, jag Gaberiäl Svänson i Estorp söm förmöndare för
min mönling, giörer härigenom veterliget det wi utaf fri welia och moget betänkande
hafwer uplåtet och försålt wåra ägande fastighets loter uti som är 6 ½
siutiondetwåendelar äfter helt Räknat uti skata krono agemänts hemand Brestorp
beläget uti Jönkiöpings län, Västra härad, Malmbäks soken til Drängen Sven
Gaberjälson i Brestorp imot en öferenskomen och bestämd kiöpesoma som är 711 Rd
16 Sk Riksiäl, welka 711 Rd 16 Sk Riksiäl som är kontant betalt som vi som säliare här
mäd wederböljgen qwetera. nämde kjöpesoma var med jag Maia Nildoter i Brestorp
som forstnämd säliare hafer försolt 4-siutiondetwåendelar mäd undentagsförmoner och
wi som sistnämde säliare som har försålt 2 ½ siutiondetwåendelar som då kiöparens
egen arfsrät i sama gård blifer tillagd som är 2 ½ siutiondetwåendelar som då utgiör 1/8
del äfter helt räknat welka hemansdelar som wi som säljare har inehaft afhände wi som
säliare nu och ewärdeligen mäd de förmoner som wi har inehaft til Drängen Svän
Gaberjälson i Brestorp som är son til mig som forstnämd säljare och svåger och broder
til os som sistnämd säljare. Jag maia nilsDoter jag Lars hanson och Aneka
GaberjälsDoter jag Gaberjäl Svänson war mäd wi som säliare afhände 6 ½
siutiondetwåendelar uti Brestorp til Svän Gaberjälson ibiden mäd hus och jord och

(å)ker och äng, skog och mark, torp och torpstäle, qwarnstäle, feskestäle alt wad som til
deta hemande lyder och hädanäfter mäd Lag tilwinas kan welket hemande som mäd
kiöpareens egen arfsrät som då är 1/8 Del efter helt Räknat får utaf kiöparen Svän
Gaberjälson i brestorp tilträdas fardagen Den 14 marti 1824 i Det Stånd Det Då befins.
Och Lagfart och Fasta Lämnar wi Förberörde Sven Gaberiälson at sig wed wederbörli
Domstol förwärfwa som här Lagmanen wed Västra härads tingstäle uti Komstad torde
mädela Som wi å ömse sidor äro nöidde Som siede uti tilkalade wetnenbs nörwaro Som
side uti Brestorp Den 5 januari 1824
Maja Nils Doter i Brestop
Larws hanson och Aneka Gaberjäls Doter i Wäsiötorp, Gaberjäl Svänson,
Svän Gaberjälson i Brestorp kiöpare
Til wetne
Pehr Johan Björnlund i Hudaryd, Svän Arfidson i Brestorp
IMG 8904
§ 41

IMG 8905
§ 60

1/8 mt Klappa kr sk
4 maj 1824
1/8-del Klappa, krpono skatte, som Johannes Johansson och hans hustru i Spinkabo
upplåtit till deras Måg och dotter Jacob Jonsson och Maria Helena Johannesdotter mot
1 000 Rd Banco.

1/8 mtl Bredstorp kr sk
4 maj 1824
1/8 Bredstorp kronoskatte som Maja Nilsdotter, Lars Hansson m fl upplåtit till Drängen
Sven Gabrielson derstädes, hvilken dels ärft 5/144 och dels köpt 13/144 för 711 Rd 16
Sk Rgd och undantagsförbehåll.

IMG 8906-8907
IMG 8908
§ 32

Gäller ¼ Långserum kr sk rusthåll

1/8 mtl Bredstorp kr sk
12 okt 1824
1/8 Bredstorp kr sk som Drängen Sven Gabrielsson derstädes dels ärft och dels köpt af
Maja Nilsdotter i Bredstorp, Lars Hansson i Västgöthatorp m fl mot 711 Rd 16 Sk Rgd
och undantagsvillkor.

IMG 8909, 8912-8913
§ 88
1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
14 okt 1824
Ingavs följande köpeavhandling Litt G som upplästes; Och fann häradsrätten i
anledning därav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken skäligt för Anders Jönsson
och hans hustru Maria Andersdotter meddela första laga uppbudet å 1/8-dels mtl uti
krono skattehemmanet Södra Hiarum av vilket hemman de såsom arv erhållit 1/24-dels
mtl samt såsom köp bekommit 1/12-dels mtl emot kvitterade 722 Rd 10 Sk 8 Rst Banco
och undantagsförbehåll; Börande dock säljarnas åtkomsthandlingar för domstolen
upptas innan lagfartens slut.
Litt G:
För allom dem som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer göra vi
undertecknade härmed veterligt , att vi med fri vilja och sunt förnuft upplåtit och försålt
våra fastighets-ärvda-lotter uti 1/8 mtl efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Södra
Hiarum, beläget uti Wästra härad och Malmbäcks socken, för min del jag Isac Jönsson
1/24-dels mtl och jag Johannes Johansson Hästeryd 1/48-dels mtl och jag Christina
Jönsdotter i Hiarum 1/48-dels mtl, till vår käre broder och svåger Anders Jönsson i
Södra Hiarum och dess hustru Maria Andersdotter för en oss emellan acoderad

köpesumma stor tillsammans Sju Tjugo Två Rd 10 Sk 8 Rst, så att med dess ärvda lott
1/24-dels mtl blir vår broder härmed ägare till 1/8-dels mtl Södra Hiarum, och som
nämnda summa 722 Rd 10 Sk 8 Rst Banco genom nöjaktiger förskrivning till oss andra
betalt äro och nu rättvist kvitterade varda, i grund härav avhänder vi oss all rätt till
ovannämnda fastighets försålda arvelotter att desamma tillägna köparen, dess hustru,
barn och arvingar till evärdelig ägo, att tillträda nu denna dag med utsäde och växande
gröda i det stånd det nu befinns i hus, jord, skog och stängsel, intet undantagande av
vad namn det vara månde, mer än att köparen årligen lämnar vår kära moder och
svärmoder de undantagsförmåner hon enligt förskrivning av denna dag sig i sin
återstående livstid betingat, tillika förbinder vi oss laga hemul stånda, och får köparen
utan vårt vidare hörande vid vederbörlig domstol med egen medel söka laga fasta härå,
att detta köp hädanefter vara fast och oryggligt stadfästat, med våra namn i vittnens
närvaro av Södra Hiarum d 25 juni 1823
Isac Jönsson i Hiarum, Johannes Johansson, Anna Lisa Jönsdotter i Hästeryd, Christina
Jönsdotter i Hiarum, säljare
Närvarande vittne: Anders Niclasson i Hylte
Anders Abrahamsson i Berg
IMG 8909, 8914-8915
§ 89
1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
14 okt 1824
Till domstolen ingavs ett så lydande salubrev: Litt H, som upplästes: Och i anledning
varav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken häradsrätten fann skäligt meddela
första laga uppbudet å 1/8-dels mantal uti krono skattehemmanet Södra Hiarum för Isac
Jönsson i Skymmelsås och hans hustru Catharina Bengtsdotter emot etc
Litt H:
För allom dem detta mitt öppna salubrev händer förekomma gör jag Sven Frid i
Åkerhult tillika med min hustrus Catharina Hansdotter ja och samtycke veterligt, det vi
av fri vilja och moget betänkande uppdragit och försålt min ägande fastighet En
åttondels mantal efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Söra Hjarum (Södra
Hiarum) beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till drängen
välbeskedliga Isac Jönsson i Skymmelsås och dess hustru Catharina Bengtsdotter i
Norra Hiarum emot en oss emellan överenskommen köpesumma stor Sex hundrade
Nittio fyra /694/ Rd 21 Sk 4 Rst bancomynt, och alldenstund nyssnämnda köpesumma
/694/ Rd 21 Sk 4 Rst bancomynt härigenom särskilt skuldebrev betalt är och härigenom
vederbörligen kvitterade varda, fördenskull överlåtande ovannämnda hemmansdel 1/8
Södra Hiarum bemälta köpare Isak Jönsson, dess hustru, barn och arvingar till evärdelig
ägo, lagelig vårda och disponera såsom annor deras välfångna egendom, att få tillträda
fardagen den 14 martii 1824 till hus, jord, åker och äng, skog och mark, intet
undantagande av vad namn det vara månde. I övrigt förbinder oss till hemul efter lag
samt lämnar köparen frihet att vid vederbörlig domstol på egen bekostnad sig lagfart
och fasta förvärva.
Till mera säkerhet varder detta med våra namn och bomärken uti tillkallade vittnens
närvaro bekräftat. Som skedde uti Elgaryd den 24 November 1823
Sven Frid S.F., Catharina Hansdotter även i Åkerhult C. H., säljare
Isac Jönsson, köpare
Till vittne: J A Berggren, Johannes Malmsten

IMG 8910-8911

§ 87 Litt F Gäller 1/8 mtl Davidstorp, Almesåkra

IMG 8916-8917/8918
§ 90
1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
Litt I:
Jag Johannes Nilsson i Södra Hiarum gör härigenom veterligt det jag av fri vilja och
moget betänkande härmedelst upplåtit och försålt min ägande åttondel efter helt räknat
av krono skatte hemmanet beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken till änkemannen Petter Hansson och dess tilltänkta hustru Maja Andersdotter i
Topperyd och dess svärmoder änkan Sara Jonasdotter i Södra Hiarum 1/16-del vardera,
emot en oss emellan överenskommen köpesumma stor Sex hundrade tjugo Rd 42 Sk 8
Rst Banco. Och alldenstund nyligen nämnda köpesumma 620 Rd 42 Sk 8 Rst Banco är
genom nöjaktigt skuldebrev betalt och härigenom vederbörligen kvitterade varda, för
den skull överlämnas föreskrivna 1/8-del Södra Hiarum bemälta köpare Petter Hansson
och hustrun Sara Jonasdotter, deras barn och arvingar till evärdlig ägo, lagligen vårda
och disponera på sätt de för sig nyttigast finna kunna, till hus, jord, åker och äng, skog
och mark samt alla andra förmåner och lägenheter som till denna hemmansdel av ålder
lytt och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att få tillträda den 14
nästkommande martii. Dock att köparen skall i allo fullgöra och uppfylla det
undantagskontrakt som änkan Stina Jonsdotter på ovannämnda 1/8-del till sin livstids
försörjning sig förbehållit, att säljaren därmed ej haver någon befattning. I övrigt
förbinder jag mig till hemul efter lag samt lämnar köparen frihet att på egna medel vid
vederbörlig domstol sig härå lagfart och fasta förvärva. Vilket jag med mitt namns
underskrivande uti tillkallade vittnens när- och övervaro bekräftar. Som skedde uti
Södra Hiarum den 19 januari 1824.
Johannes Nilsson säljare
Petter Hansson, Sara Jonasdotter, köpare
Till vittne: Joh. Malmsten, Sven Arwidson, Brestorp
IMG 8919-8921
§ 100
¼ mtl St Åkerhult kr sk rusthåll
20 okt 1824
Ingavs en så lydande köpeavhandling, Litt Z, som upplästes. Och fann häradsrätten i
anledning därav samt med stöd av 1, 4 och 8 Cap Jordabalken skäligt för Johannes
Magnus Andersson och hans hustru Maja Stina Jonasdotter i Estenstorp meddela första
laga uppbudet å ¼-dels mtl uti krono skatte rusthållet Stora Åkerhut emot köpesumman
191 Rd 12 Sk banco. Dock böra säljarnas åtkomsthandlingar företes innan lagfartens
slut.
Litt Z:
Jag Anders Hansson i Estenstorp tillika med min kära hustru Stina Olofsdotters ja och
samtycke gör härigenom veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande härmedelst
uppdragit och försålt vår ägande En fjärdedels mantal efter helt räknat uti rusthållet
Stora Åkerhult, Nr 47 Wrigstad Compagni Kongl. Grenadörs Regemente, till vår son
Johannes Magnus Andersson och dess hustru Maja Stina Jonasdotter uti Estenstorp
emot en betingad köpesumma Ett hundra Nittio en Riksdaler 12 Skillingar Banco. Och
alldenstund nyssnämnda köpesumma 191 Rd 12 Sk Banco är betalt eller som gåva
överlåten, att därför tillägnas övernämnda ¼-del uti Stora Åkerhult, beläget uti
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken till ovan bemälte köpare med alla
dess förmåner och lägenheter som till denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver
eller hädanefter lagligen tillvinnas kan till hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp
och torpställen samt häst och mundering och augementsräntan, intet undantagandes, att
få tillträda fardagen den 14 martii 1825; och äger även nämnde köpare Johanis Magnus
Andersson och dess hustru Maja Stina Jonasdotter full skälighet att lagligen råda och
disponera besagda egendom som annan deras välfångna egendom, de och deras

arvingar till evärdelig ägo. Och äga de full rätt att på egen medel vid vederbörlig
domstol lagfart och fasta förvärva och till rusthållare inskriva låta.
Till mera säkerhet varder detta med våra namn och bomärken uti tillkallade vittnes
närvaro bekräftat. Som skedde uti Estenstorp den 16 october 1824.
Anders Hansson, Christina Olofsdotter, givare
Johanis Magnus Andersson, Maia Stina Jonasdotter
Till vittne: J J Cederquist, rustmästare; Johanis Malmsten i Korpebo
IMG 8919, 8922
§ 101
1/16 mtl Korpebo kr sk
21 okt 1824
Till häradsrätten inlämnades denna köpeavhandling:
Jag Swen Nilsson i Willstorp tillika med min kära hustru Anna Lisa Swensdotters ja
och samtycke gör härigenom veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande
härmedelst upplåter och försäljer vår dels ärvda och dels överlåtna 1/16-del efter helt
räknat av krono skatte hemmanet Korpebo, beläget i Västra härad och Malmbäcks
socken, till vår kära svägerska Gustawa Swensdotter i Gådeberg emot en oss emellan
överenskommen köpesumma stor 683 Rd 16 Sk Rgd. Och alldenstund ovannämnda
köpesumma 683 Rd 16 Sk är till fullo betald därigenom hon försålt sin fastighet i
Gådeberg, vilken köpeskilling vi idag emottagit och härigenom vederbörligen
kvitterade varda; I kraft härav avhända vi oss, våra barn och arvingar all äganderätt till
ovannämnda 1/16-del uti Korpebo och densamma tillägnar köparen hustru Gustawa
Swensdotter eller hennes rätts iträdare att som sin laga välfångna egendom använda och
disponera som hon för sig nyttigast finna kan. Dock med det kraftiga förbehåll att
köparen skall utan vår bekostnad eller tunga till alla delar uppfylla det
undantagskontrakt till vår fader Swen Swensson i Korpebo av den 14 December 1822 i
dess återstående livstid, så att vi icke därmed vidare hava att befatta. I övrigt förbinda vi
oss till hemul efter lag; som med våra namns underskrift bekräftas uti tillkallade
vittnens närvaro. Som skedde i Gådeberg den 1 mars 1824.
Swen Nilsson, Anna Lisa Swensdotter i Willstorp
Till vittne: Johannes Israelsson i Haraldstorp, Anders Magnus Jonasson i Gådeberg
Som upplästes; I anledning varav häradsrätten jämlikt 1 och 4 Cap Jordabalken fann
skäligt meddela första laga uppbudet å 1/16-dels mtl uti krono skatta hemmanet
Korpebo för hustru Gustawa Swensdotter från Gådeberg emot kvitterade köpesumman
683 Rd 16 Sk Rgd och övriga villkor; dock skola säljarnas åtkomsthandlingar för
häradsrätten innan lagfartens slut uppvisas.
IMG 8923
IMG 8924
§ 62

IMG 8924

IMG 8925
§ 106

Gäller 3/16 Årset i Fröderyds sn

¼ mtl St Åkerhult kr sk rusthåll
3 feb 1825
¼ mtl kr sk rusthåll Stora Åkerhult, som Johannes Magnus Andersson och hans hustru
Maja Stina Jonasdotter i Estenstorp köpt för 181 Rd 12 Sk banco.
1/16 mtl Korpebo kr sk
3 feb 1825
1/16 kr sk Korpebo för hustrun Gustafva Svensdotter från Gådeberg mot kvitterade
köpesumman 683 Rd 16 Sk Rgd.

1/8 mtl Estenstorp kr sk rusthåll
16 feb 1825
Till domstolen ingavs följande köpebrev Litt IM, som upplästes. Och fann häradsrätten
i anledning därav skäligt för Johannes Petter Månsson och hans hustru Catharina

IMG 8926

IMG 8928

IMG 8929
§8
IMG 8929
§9

IMG 8929
§ 10

Swensdotter meddela första laga uppbudet å 1/8 uti rusthållet Estenstorp mot kvitterade
köpesumman 666 Rd 32 Sk Banco samt undantagsförbehåll. Dock skola förra ägarnas
åtkomsthandlingar innan lagfartens slut Domstolen företes.
Litt IM
Jag Måns Månsson i Estenstorp tillika med min kära hustrus Stina Larsdotter ja och
samtycke gör härigenom veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande härmedelst
uppdragit och försålt vår ägande En åtting efter helt räknat uti Rusthållet Estenstorp Nr
46 Vrigstad Kompani Kongl Grenadiärs Bataljon, till vår son Johannes Petter Månsson
och hans hustru Catrina Svensdotter uti Estenstorp mot en betingad och
överenskommen köpesumma Sex hundrade Sextio Sex Rd 32 Sk Banco, dock att
köparen Johannes Petter Månssons arvslott är uti försålda hemman honom till godo
beräknat, och att alldenstund
nyss nämnda köpesumma 666 Rd 32 Sk Banco är till mig genom särskild förskrivning
till fullo betalt så varda de härmed behörigen kvitterade. Att därför tillägnas
ovannämnda 1/8 uti Estenstorp med nu inbärgad gröda, beläget uti Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken, till ovan bemälte köpare med alla dess förmåner
och lägenheter som till denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, till hus, jord, åker och äng, skog, mark, torp och torpställen samt
mundering och augmentsräntor, intet undantagandes, att få tillträda fardagen den 14
marti år 1825. Och äger ovannämnde köparen Johannes Petter Andersson och dess
hustru Catrina Svensdotter full rättighet att lagligen vårda och disponera besagda
egendom som annor deras välfångna egendom, de och deras arvingar till evärdelig ägo.
Och äga de full rätt att på egna medel vid vederbörlig domstol lagfart och fasta förvärva
och till rusthållare inskriva låta.
På andra sidan stående köpesumma har min sonhustru Catrina Svensdotter betalt 570
Rd 32 Sk Banco.
Men dock med det villkor att våra kära föräldrar Måns Månsson och Stina Larsdotter
komma i åtnjutande av detta undantagsförbehåll efter det idag upprättat
undantagskontrakt. Och förbinder vi oss till hemul efter lag. Till mera säkerhet varder
detta med våra namns och bomärken uti tillkallade vittnens närvaro bekräftat. Som
skedde uti Estenstorp den 29 oktober 1824
Måns Månsson M M S, Stina Lars Dotter S L D, säljare
Johannes Petter Månsson J P M S, Catrina Svens Dotter, C S D, köpare
Till vittne: J J Cederqvist, Johannes Danjelsson i Estenstorp
Gåvobrev från Jonas Mattelin till dotterns Maja Stina Jonasdotter och mågen Johannes
Magnus Andersson i Estenstorp. Gäller ¼ Hjärtsöla, Bringetofta.

Gäller lagfart på 1/8 Davidstorp

4 maj 1825

1/8 mtl S Hiarum kr sk
4 maj 1825
1/8 Södra Hiarum, kr sk, som Anders Jönsson och hans hustru Maria Andersdotter dels
ärvt och dels köpt av Isak Jönsson i Hiarum, Johannes Johansson i Slätteryd och
Christina Jönsdotter i Hiarum för 722 Rd 10 Sk 8 Rst Banco och undantagsförbehåll.

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk

4 maj 1825

1/8 Södra Hiarum, kr sk, såld av Sven Frid och hans hustru Catharina Hansdotter i
Åkerhult till Isac Jönsson i Skymmelsås och hans hustru Catharina Bengtsdotter emot
694 Rd 21 Sk 4 Rst Banco.
IMG 8929
§ 11

IMG 8930
§ 21

IMG 8930
§ 22

IMG 8931
§ 71

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
4 maj 1825
1/8 Södra Hiarum kr sk, såld av Johannes Nilsson därstädes till Petter Hansson och dess
tilltänkta hustru Maja Andersdotter i Topperyd samt änkan Sara Jonasdotter i Södra
Hiarum för 620 Rd 42 Sk 8 Rst Banco och undantags förbehåll.

¼ mtl St Åkerhult kr sk rusthåll
4 maj 1825
¼ mantal rusthåll Stora Åkerhult, som Johannes Magnus Andersson och hans hustru
Maja Stina Andersdotter i Estenstorp köpt för 191 Rd 12 Sk Banco.

1/16 mtl Korpebo kr sk
4 maj 1825
1/16 kr sk Korpebo för hustru Gustafva Svensdotter från Gådeberg mot kvitterade
köpesumman 683 rd 16 Sk Banco.
1/8 mtl Estenstorp kr sk rusthåll
4 maj 1825
1/8 Estenstorp rusthåll, som Måns Månsson och hans hustru försålt till Johannes Petter
Månsson och dess hustru för 666 Rd 32 Sk Banco och vissa villkor.

IMG 8932-8933
§ 90
Litt T. Gäller 1/8 Åsen
Vi undertecknade hava överenskommit om följande:
Jag Lars Jonasson i Åsen har med min kära hustrus samtycke till Jonas Svensson Holm
i Barkansjö kvarn utbytt 1/8-del uti mitt ägande hemman Åsen, efter helt räknat, mot
erhållande av Barkansjö kvarn; och jag Jonas Svensson-Holm har med min kära hustrus
samtycke emot ovannämnda 1/8-dels mantal Åsen utbytt min ägande kvarn, Barkansjö
kvarn kallad, med allt vad därtill hör, och detta utan någon sorts mellangift. Avhänder
fördenskull oss och våra efterkommande all vidare äganderätt till dessa våra utbytta
egendomar, nämligen 1/8-del mtl krono skatte hemmanet Åsen, samt Barkansjö kvarn,
det förra i Malmbäcks socken, det senare i Almesåkra socken belägen, med allt vad
därtill nu höra samt hädanefter lagligen tillvinnas. Och detta att vi ömse sidor tillträda
den 14 martii nästkommande, i det stånd det nu befinnes, undantagande den slitning m
m som under tiden kan äga rum. Lars Jonasson äger att åtnjuta alla de förmåner till
kvarnen som mina åtkomsthandlingar åtnjuter ävensom att utgöra de skyldigheter vilka
däri finnes intagna. Och lämnar vi varandra rättighet att vid vederbörlig domstol lagfart
förvärva. Samt förbinder oss å ömse sidor till hemul efter lag. Sålunda avslutat som
skedde i Åsen den 15 december 1824.
Lars Jonasson i Åsen, Jonasson Holm i Barkansjö kvarn
Såsom vittne: J A? Berggren, Abraham Sundling i Åsen
IMG 8934
§ 98

1/8 mtl Åsen kr sk
10 maj 1825
Till domstolen ingavs 1o detta bytesbrev Litt T
2o Ett köpebrev av den 3 juni 1819, varigenom Zachris Håkansson och dess hustru
Maria Abramsdotter till Lars Jonasson i Åsen försålt 1/8 krono skatte hemmanet Åsen
för 1 055 Rd 2 Sk 8 Rst Banco. I anledning varav Häradsrätten prövade skäligt för

Jonas Svensson Holm meddela första laga uppbudet å 1/8 krono skatte hemmanet Åsen,
såsom i utbyte bekommet emot Barkansjö kvarn.
IMG 8935
§ 104

Litt Å gäller 3/32 mtl Elmhult
För allom dem som detta mitt öppna köpebrev förkommer gör jag Petter Jonasson i
Elmhult veterligt det jag med fri vilja och moget betänkande uppdragit och försålt mitt
ägande 3/32-dels mantal uti krono skatte hemmanet Elmhult beläget i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken till sockenskräddaren Johan Gustaf Jacobsson och
dess hustru Britta Magnusdotter i Malmbäck för en oss emellan ackorderad köpesumma
stor Åtta hundrade Trettioåtta Rd 42 Sk 8 Rst Banco. Och som nämnda summa 838 Rd
42 Sk 8 Rst Banco nu genom särskild förskrivning till fullo betalta äro och rättvist
kvitterade varda; i grund härav avhänder jag mig allan rätt till ovannämnda 3/32 mantal
Elmhult och detsamma tillägnar köparen, dess hustru, barn och arvingar att tillträda den
14 martii 1826 i det stånd det nu och då befinnes med allt vad som därtill lyder och lyda
bör, intet undantagande av vad namn det vara månde; och äger köparna med egna
medel söka laga fasta härå. Tillika förbinder jag mig laga hemul stånda. Att detta köp
hädanefter skall vara fast och oåterkalleligt stadfästes med våra namn. Av Fänningaryd
den 21 martii 1825
Petter Jonasson, säljare
Som vittne: Anders Niclasson, Petter Andersson i Fänningaryd.

IMG 8936-8937-8938
§ 116
1/8 mtl Berg kr sk rusthåll
14 maj 1825
Till domstolen inlämnades 1o ett köpebrev med å andra sidan tecknad transport så
lydande Litt KK.
2o Ett arvskifte efter avlidne Jöns Jönsson, varav upplystes att 1/8
kronoskattehemmanet Berg i arv tillfallit ovanstående säljare Anders Arvidsson,
Margareta Jönsdotter, Daniel Pettersson, Annicka Jönsdotter och Anders Niclasson i
Hylte, i anledning varav Häradsrätten fann skäligt för Anders Niclasson i Hylte och
dess hustru Inga Danielsdotter meddela första laga uppbudet å 1/8 kronoskatte Rusthåll
emot en kvitterad köpesumma 936 Rd 32 Sk Banco.
För allom dem som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer gör vi
undertecknade härigenom veterligt det vi av fri vilja och sunt förnuft denna dag genom
auktion försålt våra ägande arvsfastighetsandelar efter vår avlidne broder Jöns Jönsson i
Berg, tillsammans Ett åttondels mantal efter helt räknat uti rusthållet Nr 1 Berg, beläget
uti Västra härad och Malmbäcks socken, till vår käre broder och svåger Eric Jönsson i
Svenstorp av Jersnäs socken, med dess ärvda lott inberäknad, för å auktion stadgat pris
Nio hundrade Trettio Sex Rd 32 Sk Bancomynt, vilken summa 936 Rd 32 Sk Banco
kommer att gottgöras och betalas enligt särskilt undertecknat auktionsprotokoll av
denna dag, varföre köpesumman härmed kvitterad varder. I grund härav avhänder vi oss
all rätt till ovannämnda 1/8-dels mantal och detsamma tillägnar köparen, dess hustru,
barn och arvingar att tillträda nästkommande 14 mars i det stånd det nu och då befinnes
med rustning och augment och all den rätt vi det innehaft, intet undantagande mer än
berörda auktionsprotokoll innehåller. Tillika förbinder vi oss laga hemul stånda. Och
äger köparen med egna medel söka laga fasta härå. Att detta köp hädanefter skall vara
fast och oryggligt stadfästes med våra namn i vittnens närvaro av Berg den 21 januari
1825.
Anders Arfvidsson, Margareta Jönsdotter, Daniel Persson, Annecka Jönsdotter, Jonas
Jönsson genom Anders Niclasson i Hylte enligt fullmakt, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Berg, Jonas Pettersson i Lannafall

Förestående köpeavhandling transporteras på Anders Niclasson i Hylte och dess hustru
Inga Danielsdotter, som mig nämnda summa kontant denna dag betalt med /936/ Rd 32
Sk Banco. Och äger Anders Niclasson denna dag tillträda 1/8-dels mantal Berg med de
förmåner auktionsprotokoll av den 21 januari sistlidna innehåller. Försäkras med våra
namn i vittnens närvaro av Hylte den 26 marti 1825.
Eric Jönsson i Svenstorp, säljare
Till vittne: Sven Magnus Rydberg, Gabriel Johansson i Barkansjö
Likheten med originalet intygar Sven Magnus Rydberg, Johannes Rydberg
IMG 8939-8940
§ 122
1/9 mtl Rösum, kr sk augment
Litt RR
14 maj 1825
Jag Nils Nilsson, jag Catrina Nilsdotter i Rösom gör härigenom veterligt det vi utav fri
vilja och moget betänkande upplåter och försäjer vår ägande fastighet 1/9-del efter helt
räknat uti krono skatte augmentshemmanet Rösom, beläget i Jönköpings län, Västra
härad, Malmbäcks socken till min kära morbroder Bänkt Abramson och dess hustru
Margareta Johansdoter i Rösom, emot en överenskommen och faststämd köpesumma
som är 1 000 Riksdaler Banco som är betalt och härmed vederbörligen kvitterade äro,
varmed jag Nils Nilsson och Catrina Nilsdoter som säljare avhända nämnda 1/9-del till
Bänkt Abramson och dess hustru Margareta Johansdoter som köpare, i det stånd det nu
befinns med hus och jord, skog och mark, åker och äng, torp och torpställe, allt vad som
till detta hemman lyder och ligger och hädanefter med lag tillvinnas kan. Och avhänder
vi som säljare nu och evärdligen till köparen Bänkt Abramson och dess hustru och barn,
men det undantag min svärfader Nils Jönsson och svärmoder Stina Abramsdoter i
Rösom enligt efter deras undantagsbrev av den 22 april 1811 upprättade äro.
Förbehålles utav säljaren att x skal utav köparen uppfyllas och utgöras och lämnas uti
hela deras bägges återstående livstid. Vilken niondel får utav köparen tillträdas
fardagen år 1825 i det stånd det då befinns. Och lagfart och fasta lämnar jag förberörda
köpare att sig vid vederbörlig domstol förvärva på egna medel. Som vi å ömse sidor är
nöjda. Som skedde uti Rösom den 28 oktober 1824.
Nils Nilsson, Catrina Nilsdoter, säljare
Benkt Abramson, Margareta Johansdoter, köpare
Till vittne: Pehr Johan Björnlund i Hudaryd, Arfid Svänson i Rösom
IMG 8941
§ 30

IMG 8942
§ 76

IMG 8943
§ 82

1/8 mtl Estenstorp kr sk rusthåll
5 okt 1825
1/8-dels mtl Estenstorp rusthåll, som Måns Månsson och hans hustru försålt till
Johannes Petter Månsson och hans hustru för 666 Rd 32 Sk och vissa villkor.

1/8 mtl Berg kr sk rusthåll
5 okt 1825
1/8-dels mtl kr sk rusthåll Berg, som Anders Niclasson i Hylte och hans hustru Inga
Danielsdotter genom transport erhållit av Eric Jönsson i Svenstorp mot 936 Rd 32 Sk
Banco sedan denna senare för en lika summa köpt samma hemman av Anders
Arfvidsson och Margareta Jönsdotter, Daniel Persson och Annicka Jönsdotter samt
Jonas Jönsson.

1/9 mtl Rösum kr sk
5 okt 1825
1/9-dels mtl kr sk Rösum, som Nils Nilsson och hans hustru Catarina Nilsdotter försålt
till Bengt Abramsson och hans hustru Margreta Johansdotter för 1 000 Rd Banco och
särskilda villkor.

IMG 8944-8946
§ 99
1/8 mtl Fagerberg kr sk
11 okt 1825
För ernående av lagfart inlämnades till domstolen ett så lydande köpebrev, Litt Fager.
I anledning varav Häradsrätten efter uppläsandet fann skäligt att å 1/8-dels mtl kr sk
hemmanet Fagerberg som Anders Arvidsson och hans hustru Maja Stina Pettersdotter i
Råslätt inköpt för 1 333 Rd 16 Sk Rgd av Nils Pettersson och dess hustru Annica
Johansdotter i Rommenås meddela laga uppbud
1 ggn
med det villkor likväl att säljarnas åtkomst till berörda hemmansdel uppvisa innan
lagfartens slut.
Litt Fager
Vi undertecknade gör härmed kunnigt det vi av fri vilja och sunt förstånd uppdrager och
försäljer vårt ägande hemman 1/8-dels mantal skatte krono hemmanet Farbärg
(Fagerberg), beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till Anders
Arvidsson och dess kära hustru Maja Stina Pettersdotter i Råslätt av Ljungarums
socken, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusen Tre hundrade
Trettio Tre Riksdaler 16 Sk Riksgäldsmynt, vilken köpesumma 1 333 Rd 16 Sk i
Riksgäld vi den sista med den första penningen riktigt bekommit, som härmed
vederbörligen kvitterat varder. För den skull avhänder vi oss all rätt till förenämnda Ett
åttondels mantal efter helt räknat uti skatte krono hemmanet Farbärg av Malmbäcks
socken och tillägnar det till förenämnde Anders Arvidsson och dess hustru Maja Stina
Pettersdotter i Råslätt mot förenämnda köpesumma med hus, jord, åker och äng, skog
och mark, i våto och torro, närby och fjärran, så ock intet undantages av vad
beskaffenhet det vara må, som till hemmanet av ålder lytt och nu lyder, eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, att evärdligen behålla för sig, barn och arvingar som annor sin
välfångna egendom, att få tillträda fardagen den 14de mars 1828. Och tillåter vi
köparen att å vederbörlig domstol sig vidare säkerhet och fasta förvärva, och förbinder
vi oss till hemul efter lag. Till yttermera visso haver vi detta salubrev med våra
egenhändiga namn och bomärken underskrivit. Som skedde i tillkallade vittnes närvaro
uti Falla (?) av Ödestugu socken den 4de mars 1825
Nils Pettersson N P S, Annicka Johans Dotter i Romenås, säljare
Vittnen på en gång närvarande: Johannes Jonasson i Ödestugu Norrgård, Jonas
Svensson i Falla
IMG 8947-8948, 8950-8951
§ 117
¼ mtl Norra Hiarum, kr sk aug
20 okt 1825
Med anhållan om lagfart inlämnades följande salubrev Litt L.
I anledning härav fann Häradsrätten skäligt meddela Laga uppbud å ¼ kr sk
augmentshemman Norra Hiarum som Pehr Johan Larsson i Hageryd och hans tilltänkta
hustru Maja Stina Svensdotter åtkommit av hennes föräldrar Sven Ingemarsson och
Lena Olofsdotter i Norra Hiarum dels såsom arv, dels genom köp emot 1 000 Rd Banco
och betingade undantagsförmåner, under villkor att behöriga åtkomsthandlingar varder
domstolen förevista innan lagfartens slut.
Litt L
Jag Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter i Norra Hiarum gör härigenom veterligt det
vi utav fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vår ägande fastighet ¼-dels
mantal efter helt räknat Norra Hiarum skatte krono augement, beläget uti Jönköpings
län, Västra härad, Malmbäcks socken, till vår kära dotter Maja Stina Svensdotter och
hennes tilltänkte man Per Johan Larsson i Hageryd och nämnda socken. Men dock
likväl haver vi som säljare upplåtit 2 femtedelar av nämnda ¼-del som arv och 3
femtedelar för köp av nämnda ¼-del för en överenskommen och bestämder köpesumma

som är 1 000 Rd Banco, som är betalter och härmed kvitterade är. Varvid jag Sven
Ingemarsson och Lena Olofsdotter avhända nämnda ¼-del med hus och jord, skog och
mark, åker och äng, och allt vad som till detta hemmande lyder och ligger och
hädanefter med lag tillvinnas kan (avhända vi) som säljare nu och evärdligen till vår
kära dotter Maja Stina Svensdotter i Norra Hiarum och hennes tilltänkte man, drängen
Per Johan Larsson i Hageryd, och deras tillkommande arvingar (nu och evärdligen).
Men dock likväl förbehåller jag Sven Ingemarsson och jag Lena Olofsdotter vi som
säljare (förbehåller vi) oss undantagsförmåner för ovanstående ¼-del som vi dels har
sålt och dels har upplåtit som arv till vår tilltänkte måg och dotter, vilka
undantagsförmåner särskilt brev utvisar. Vilket hemmande får utav köparen tillträdas
fardagen år 1825 i det stånd det då befinns till alla delar. Och jag som säljare lämnar
förberörde köpare att sig vid vederbörlig domstol (att sig) fasta förvärva för egna
medel. Som vi å ömse sidor äro nöjda. Som skedde uti Norra Hiarum den 14 mars 1825.
Svän Ingemarsson, Lena Olofs Doter, säliare
Pehr Johan Larsson i Hudaryd, Maia Stina Sväns Doter i Nora Hjarom, kjöpare
Til wetne: Pehr Johan Björnlund i Hudaryd, Anders Abramsson i Bärg
IMG 8949-8950
§ 116
1/8 mtl Älgaryd kr sk gästgivargård
20 okt 1825
Till lagfarts erhållande inlämnades följande bytesbrev Litt LE,
vilket upplästes och fann Häradsrätten skäligt att meddela laga uppbud å 1/8-del mtl uti
Elgaryds Gästgivaregård som Johannes Bengtsson och Catharina Johannesdotter till sig
bytt emot ¼-del kr sk hemmanet Södra Hiarum och erhållen mellangift 777 Rd 37 Sk 4
Rst Banco
1sta ggn
med förbehåll att behöriga åtkomsthandlingar å förstnämnda hemmansdel varder innan
lagfartens slut domstolen förevista.
Litt LE
För allom dem som detta vårt öppna bytes- och salubrev förekommer gör jag Johannes
Bängtsson i Södra Hiarum veterligt det jag med fri och otvungen vilja och med min
hustrus Cathrina Johannes dotter goda ja och samtycke det jag upplåtit och bortbytt
min ägande ett fjärdedels mantal efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Södra
Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken för 1/8-dels
mantal efter helt räknat uti Elgaryds gästgivaregård uti samma härad och socken och
erhållen mellangift Sju hundrade sjuttiosju Rd 37 Sk 4 Rst Banco till drängen Johannes
Nilsson i Elgaryd och som jag nämnda summa till fullo bekommit och nu rättvist
kvitterade varda. Och avhänder jag mig och mina arvingar allt vad till min nu bortbytta
¼-del Södra Hiarum och densamma tillägnar Johannes Nilsson och dess hustru, barn
och arvingar till evärdlig ägo att tillträda den 14 mars detta år i det stånd det då befinns
med allt vad som till hemmansdelen lagligen lyder och hädanefter tillvinnas kan, intet
undantagande mer än att änkan Stina Jonasdotter på torpet Långfällan x sitt
livstidskontrakt tillgodo, och äger Johannes Nilsson utan mitt vidare hörande vid
vederbörlig domstol med egna medel söka laga fasta å berörda ¼-del Hiarum. Tillika
förbinder jag mig laga hemul stånda. Att detta hemmansbyte hädanefter skall vara fast
och oryggligt hava vi det med våra namn i vittnens närvaro velat stadfästa. Som skedde
uti Hiarum den 4de januari 1825.
Johannes Bängtson, Cathrina Johans Doter i Hiarum
Johannes Nilsson i Elgaryd
Till vittne: Anders Niklasson, Petter Hansson i Hiarum

IMG 8951-8952-8953
§ 118
1/16 mtl Bredstorp kr sk augm
Med anhållan om lagfart inlämnades följande salubrev Litt UT
vilket upplästes och i anledning varav Häradsrätten fann skäligt meddela Laga uppbud å
1/16 kr sk augmenthemman Brestorp, som Petter Svensson och Stina Johansdotter
inköpt för Nio hundra arton Rikdaler 32 Sk Rgd dem tillhanda
1sta ggn
med villkor att behöriga åtkomsthandlingar varda innan lagfartens slut domstolen
förevista.
Litt UT
Jag Pehr Johan Larsson i Hageryd och Malmbäcks socken, med min faders bifall, gör
härigenom veterligt det jag upplåter och försäljer min ärvda fastighet en 16-del efter
helt räknat uti skatte krono augmentshemmanet Brestorp, beläget i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken till min moderbroder Peter Svensson och dess
hustru Stina Johansdotter uti Brestorp och Malmbäcks socken emot en överenskommen
och bestämd köpesumma som är 916 Rd 32 Sk Riksgäldssedlar, som är betalt och som
härmed vederbörligen kvitterade äro, varmed jag som säljare avhänder nämnda 16-del
till Peter Svensson och hustru nu och evärdligen med de förmåner som jag har innehaft
med hus och jord, åker och äng, skog och mark, torp och kvarnställe och allt vad som
till detta hemmande lyder och ligger och hädanefter med lag tillvinnas kan. Men de
undantagsförmåner som min morfader Sven Andersson i Brestorp innehaver enligt efter
hans undantagsbrev av den 12 april år 1814 upprätt, och förbehålles uti hela hans
återstående livstid att köparna skall uppfylla och fullgöra. Och nämnda 16-del får utav
köparna tillträdas fardagen 1826 i det stånd det då befinns. Och lagfart och fasta lämnar
jag förberörde köpare att sig vid vederbörlig domstol förvärva. Som lagmannen vid
Wästra härad och Komstads tingställe torde meddela. Som vi å ömse sidor äro nöjda.
Som skedde uti tillkallade vittnens närvaro. Som skedde uti Brestorp den 8 juni 182x
Pehr Johan Larsson, säljare
Petter Svensson, köpare
Till vittne: Pehr Johan Björnlund i Hudaryd, Lars Andersson i Slätteryd
IMG 8955
§9

IMG 8956
§ 17

IMG 8957
§ 41

¼ mtl Fagerhult kr sk
2 feb 1826
§/4-dels mtl kr sk Fagerhult, som drängarna Lars och Anders Isaksöner sig tillhandlat
av Magnus Håkansson och hans hustru Anna Sofia Johansdotter för 1 422 Rd 10 Sk 8
Rst Banco.

1/8 mtl Åsen kr sk
2 feb 1826
1/8 mtl kr sk Åsen som Jonas Svensson Holm och Lars Jonasson tillbytt sig för
Barkansjö kvarn.

1/9 mtl Rösum kr sk
2 feb 1826
1/9 mtl kr sk Rösum, som Nils Nilsson och hans hustru Catharina Nilsdotter försålt till
Bengt Abrahamsson och hans hustru Margaretha Johansdotter för 1 000 Rd Banco och
särskilda villkor.

IMG 8958
§ 75

1/8 mtl Älgaryd gästgivaregård
2 feb 1826
1/8 mtl Elgaryd Gästgivaregård som Johannes Bengtsson och Catharina Johansdotter
till sig bytt emot ¼ kr sk Södra Hiarum och erhållen mellangift 777 Rd 37 Sk 4 Rst
Banco utav drängen Johannes Nilsson i Elgaryd.

IMG 8958-89
§ 76
¼ mtl Norra Hiarum kr sk augm
2 feb 1826
¼ mtl kr sk augm Norra Hiarum som Per Johan Larsson i Hageryd och hans tilltänkta
hustru Maja Stina Svensdotter åtkommit av hennes föräldrar Sven Ingemarsson och
Lena Olofsdotter i Norra Hiarum, dels såsom arv och dels genom köp emot 1 000 Rd
och betingade undantagsvillkor.
IMG 8960
§ 90

IMG 8954

1/18 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
2 feb 1826
1/18 mtl kr sk rusthåll Åkerhult som Isak Månsson i Estenstorp inköpt för 473 Rd 16 Sk
Banco.
1/18 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
Litt R
För allom dem som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer gör jag Johannes
Bolander i samråd med min kära hustru Lisa Jonasdotters ja och samtycke, veterligt, det
vi av fri vilja och sunt förnuft å öppen auktion denna dag försålt vårt ägande och
ograverade hemman en artondedels 1/18-dels mantal efter helt räknat uti rusthållet
Åkerhult, beläget uti Jönköpings län, Västra härad av Malmbäcks socken, för å auktion
stadgad köpesumma Fyra hundrade sjuttio tre Riksdaler /473/ Rd 16 Sk Bancomynt, till
rusthållaren välförståndige Isak Månsson i Estenstorp, vilken summa inroparen erlägger
enligt särskilt auktionsprotokoll av denna dag. Denna fastighet har bemälte köpare
inropat för sina pupiller, drängen Jonas Sakrisson och flickan Inga Maja Sakrisdotter i
Åkerhult. I grund härav avhänder vi oss all rätt till ovannämnda fastighet och
densamma tillägnar köparen, dess hustru, barn och arvingar till evärdlig ägo, att tillträda
i det stånd det då och nu befinnes den 14 mars 1826 med rustning och augment.
Förbindes ock laga hemul stånda. Och äger köparen med egna medel söka lagfart och
rusthållinskrivning. Försäkras av Åkerhult den 9 februari 1825
Johannes Bolander, Lisa Jonasdotter, säljare
Isak Månsson, köpare
Till vittne: J J Cederqvist, Johannes Magnus Andersson i Estenstorp

IMG 8961
1/8 mt Estenstorp kr sk rusthåll
Litt ABR
Jag Isak Månsson gör härmed veterligt att jag av fri vilja och moget betänkande
upplåter och försäljer mitt nu ägande 1/8-dels mantal efter helt räknat uti krono skatte
rusthållet Estenstorp beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken,
till min son Jonas Isaksson och min sonhustru Lena Andersdotter härstädes, emot en oss
emellan ackorderad och överenskommen köpesumma stor Femtio Riksdaler /50 Rd/
Banco samt med övriga villkor som uti särskilt köpekontrakt äro inslutna. Och som nu
denna köpesumma är nu redan kvitterad och betald alltså avhänder jag mig förut
förberörda 1/8-dels mantal Estenstorp till förbemälte köpare att få tillträda nu genast uti
det stånd det nu befinnes, med hus, jord, åker, äng, skog och mark samt med alla övriga
förmåner som till denna hemmansdel lyder och ligger samt hädanefter med lag
tillvinnas kan, intet undantages utan allt för köparens räkning lämnas frihet att vid
vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärva. Till yttermera visso haver vi detta

med egen hand och i tillkallade vittnens när- och övervaro bekräfta låtit. Som skedde uti
Estenstorp den 1ste november 1825.
Isak I M S Månsson, säljare
Jonas I I S Isaksson, Lena L A D Andersdotter, köpare
Till vittnen har vi Reinhold Fagerström uti Sjöaryd, J Cederqvist
Likalydande med originalet intygar: J J Cederqvist, Johannes i Estenstorp, Petter
Månsson.
IMG 8962-8963-8964
§ 104
½ mtl Åsen kr sk
6 feb 1826
Under anhållan om lagfart inlämnades följande salubrev Litt CA.
Och som säljarna enligt häradsrättens fastebrev av den 21 oktober 1820 varit rätta ägare
till ovanberörda hemmansdel alltså varder laga uppbud meddelt å ½ kr sk hemman
Åsen, som Johannes Andersson i Gunnarstorp och hans hustru Britta Svensdotter inköpt
av inspektoren Samuel Engdahl och hans hustru Anna Helena Alsén för 3 500 Rd
Banco
1sta ggn
Litt CA
Jag Samuel Engdahl gör härmed veterligt att jag under denna dag med min kära hustrus
medgivande försålt mitt ägande Ett halvt /1/2/ mantal uti krono skatte hemmanet Åsen,
beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till dannemannen
Johannes Andersson i Gunnarstorp av Forserums socken samt dess hustru Britta
Svensdotter emot en överenskommen köpesumma Tre tusende Fem hundrade /3 500/
Riksdaler Bancomynt och vilken summa, såsom genom skuldsedlar likviderad, härmed
kvitterad varder, i anledning härav jag härigenom avhänder mig samt hustru, kvitterad
varder, i anledning härav jag härigenom avhänder mig samt hustru, barn och arvingar
ovannämnda ett halvt mantal krono skatte Åsen med alla därtill nu lydande ägor, torp
och lägenheter, samt allt vad hädanefter lagligen tillvinnas kan, att nyttja och bebo ifrån
den fjortonde /14/ mars 1825 och tillägnar Johannes Andersson i Gunnarstorp, dess
hustru Britta Svensdotter samt dess barn och arvingar för evärdliga tider. Förbindandes
mig därjämte till hemul efter lag. Och äger de därå förvärva sig laga fasta. Hemmanet
emottages av köparen på förut nämnda tid i det stånd det då befinnes.
Således i tillkallade och närvarande vittnens närvaro överenskommet och beslutat.
Åsen den 3dje oktober 1825.
S Engdahl, Anna Helena Alsén, säljare
Johannes Andersson och Britta Svensdotter i Gunnarstorp, köpare
Såsom vittnen: Arvid Nilsson i Röd å Jonas Holm i Åsen
IMG 8965-8966
1/8 mtl Gunnarsryd sk kr
Litt W
Med stöd av vällovliga Västra härads domstols tillåtelse av den 8de februari 1825, samt
härom senare utfärdad kungörelse av den 18de i samma månad och vid alla
nästgränsande kyrkor är vordet kungjort, så gör vi undertecknade härigenom kunnigt
det vi av fri vilja och sunt förstånd genom offentlig auktion till den högstbjudande
försålt Ett åttondedels mantal skatte krono hemman uti Gunnarsryd beläget i
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till drängen och hemmansägaren,
välbeskedlige Arvid Johansson i Gunnarsryd och dess tilltänkta hustru Sara Månsdotter
i Rööd, som gjorde högsta anbudet och för hans och hennes räkning klubban fälldes och
bortslogs för Ett tusen tre hundrade trettiotre Riksdaler 16 Sk Riksgäld, vilken

köpesumma 1 333 Rd 16 Sk Rgd vi den sista med den första penningen genom särskilt
köpekontrakt riktigt bekommit, som härmed vederbörligen kvitterat varder.
För den skull avhänder vi oss och våra omyndiga barn all rätt till förenämnda 1/8-dels
mantal efter helt räknat uti Gunnarsryd och Malmbäcks socken och tillägnar det till
förenämnda köpare mot föreskriven köpesumma med hus, jord, åker och äng, skog och
mark, i våto och torro, allt vad som till hemmanet lytt och nu lyder och ligger eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att nästa 14de mars 1825 tillträda och sedan
evärdligen behålla för sig, barn och arvingar som denna sin välfångna egendom. Så ock
tillåter för köparen att vid vederbörlig domstol sig på egen bekostnad vidare säkerhet
och fasta förvärva. Så ock förbinder vi oss till hemul efter lag.
Till mera visso härav varder detta brev med våra namn och bomärken underskrivet.
Som skedde i tillkallade vittnens närvaro. Auktionsstället Gunnarsryd den 23 februari
1825.
Stina Samuelsdotter i Gunnarsryd, änka och moder till de omyndiga barnen
Johannes Gudmunsson I G S i Norrhulta och Svenarums socken, förmyndare, säljare
På en gång närvarande vittnen underskriver
Magnus Walgren i Hook, Sven Pettersson i Gunnarsryd, Jonas Jönsson på Norrängen
Johannes Jonasson i Ödestugu, auktionsman
IMG 8967-8968
1/24 mtl Gunnarsryd kr sk
Litt R
Vi undertecknade gör härigenom kunnigt det vi av fri vilja och sunt förstånd uppdrager
och försäljer vår i arv efter vår fader erhållna fastighetsandelar Ett tolftedels mantal
efter helt räknat uti skatte krono hemmanet Gunnarsryd, beläget i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken till vår käre broder Johannes Johansson som själv
ärvt 1/24-del i berörda hemman mot en köpesumma stor Åtta hundrade åttioåtta
Riksdaler 42 Sk 8 Rst Riksgäld, vilka 888 Rd 42 Sk 8 Rst vi den sista med den första
penningen riktigt bekommit, som härmed vederbörligen kvitterat varder.
Fördenskull avhänder vi oss all rätt till förenämnda 1/12-del såväl som köparens ärvda
1/24-del och således tillägnar Johannes Johansson 1/8-del uti Gunnarsryd mot
förenämnda köpesumma med hus, jord, åker och äng, skog och mark, i våto och torro,
närby och fjärran, som till detta hemman lyder och ligger eller hädanefter lagligen
tillvinnas kan, att evärdligen behålla som annor sin välfångna egendom, att nu tillträda
den 14de innevarande mars månad år 1825 och sedan för sig, barn och arvingar att
okvalt nyttja. Och tillåter vi köparen att sig vid vederbörlig domstol Arvid Johansson i
Gunnarsryd A I S, säljare
På en gång närvarande vittnen underskriva: Joel Westin, Sven Pettersson, båda i
Gunnarsryd.
IMG 8969-8970-8971
§ 121
1/32 mtl Lycke frälse
13 febr 1826
Med anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande salubrev, Litt LR.
Och som säljarens äganderätt styrktes med köpebrev av den 13 april 1819 varå fanns
antecknat att säljaren erhållit tvenne oklandrade uppbud å 1/16-del uti frälsehemmanet
Lycke. Alltså fann Häradsrätten skäligt bevilja laga uppbud å 1/32-dels frälsehemmanet
Lycke. Som Abraham Johannesson och Stina Andersdotter i Elgaryd inköpt av
Johannes Andersson i Lycke för 466 Rd 32 Sk Banco och övriga villkor 1 ggn
Litt R
För allom som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer gör jag Johannes
Andersson i Lycke veterligt, det jag med fri vilja och sunt förnuft upplåtit och försålt
min ägande arvsfastighetsandel En trettiotvåendel /1/32/ efter helt räknat uti Jönköpings

län, Västra härad och Malmbäcks socken, till min kära svåger och hustru Abraham
Johannesson och Stina Andersdotter i Elgaryd, för en oss emellan ackorderad
köpeskilling stor Fyra hundrade sextiosex Rd 32 Sk uti svenska Bancosedlar. Och som
denna summa 466 Rd 32 Sk nu denna dag redan betalta äro och härigenom rättvist
kvitterade varda. I grund härav avhänder jag mig all rätt till besagda hemmansdel och
densamma tillägnar köparen, dess hustru, barn och arvingar till evärdlig ägo, att tillträda
den 14 marti 1820 i det stånd det nu befinnes, intet undantagande. Dock skall köparen
fullgöra våra föräldrars livstids försörjningsskrift av den 15 april 1819. Och i övrigt
förbinder jag mig till laga hemul stånda. Och äger köparen utan mitt vidare hörande vid
vällovliga domstolen söka laga fasta, som med sin ärvda lott 1/32-del härigenom blir
ägare till 1/16-dels mantal. Att detta köp skall vara fast och oryggligt hava vi det med
våra namn i vittnens närvaro velat stadfästa. Som skedde uti Lycke den 21 februari
1820.
Johannes Andersson, säljare
Abraham Johannesson, Stina Andersdotter, köpare
Till vittne: Anders Halvarsson, Hans Abrahamsson i Broddarp
IMG 8972, 8973, 8974
§ 124
1/8 mtl Korpebo kr sk
28 feb 1826
Med begäran om lagfart inlämnades följande salubrev Litt BA.
Häradsrätten fann skäligt bevilja laga uppbud å 1/8-dels kr sk hemmanet Korpebo som
Carl Andersson och hans tilltänkta hustru Maja Lena Nilsdotter därstädes inköpt för
833 Rd 16 Sk Rgd och betingade undantagsvillkor av Anders Olofsson och hans hustru
Stina Magnusdotter
1 ggn
Med villkor att säljarnas åtkomsthandlingar varda till domstolen innan lagfartens slut
inlämnade.
Litt BA
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekommer gör jag Anders Olofsson i
Korpebo, tillika med min kära hustru Stina Månsdotters ja och samtycke veterligt, det
vi av fri vilja och moget betänkande härmedelst uppdragit och försålt vår ägande En
åttondedel efter helt räknat av krono skatte hemmanet Korpebo, beläget i Jönköpings
län, Västra härad och Malmbäcks socken till vår son Carl Andersson och dess tilltänkta
hustru Maja Lena Nilsdotter i Korpebo, emot en oss emellan överenskommen
köpesumma stor Åtta hundrade Trettiotre Rd 16 Sk Riksgäldsedlar. Och som nyss
nämnda köpesumma är genom särskild förskrivning betald och härigenom
vederbörligen kvitterade varda, för den skull tillägnas ovan bemälte köpare Carl
Andersson och Maja Lena Nilsdotter, dess barn och arvingar eller rätts iträdare
ovannämnda 1/8-del Korpebo att nu genast få tillträda till hus, jord, åker, äng, skog och
mark samt alla andra lägenheter och förmåner som till denna hemmansdel av ålder lytt
och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, samt den nu inbärgade grödan
till hö och säd, intet undantagandes av vad namn det vara månde, utan äga nämnda
köpare att denna egendom lagligen råda och disponera på sätt de för sig nyttigt finna
kunna. Dock med det kraftiga förbehåll att köparna skola till hälften deltaga uti det
undantag som modern Ingerd Jönsdotter sig uti sin livstid förbehållit och uti den
händelse att vi som säljare av ålderdom skola behöva något underhåll skall därtill
bidraga lika med den som bliver ägare av vår ännu ägande 1/8-del; och som nu den på
1/8-delen försålda sätes (?) stuga står under nybyggnad så skall säljarna bidraga med x
till dess förfärdigande (?). I övrigt förbinder vi oss till hemul efter lag och lämna
köparna frihet att vid vederbörlig domstol sig härå på egna medel lagfart och fasta

förvärva. Vilket vi med våra namn och bomärken uti tillkallade vittnens när- och
övervaro bekräfta. Som skedde uti Korpebo den 17 september 1825.
Anders A O S Olofsson, Stina S M D Månsdotter, säljare
Carl K A S Andersson, Maja Lena M L N D Nilsdotter, köpare
Till vittne: Petter Lindahl, Pehr Johan Lindahl, båda i Korpebo
IMG 8972
§ 125

1/14 mtl Pustanäs sk frälse
28 feb 1826
Till domstolen inlämnades, under anhållan om lagfart, följande salubrev Litt Slut.
I anledning varav Laga uppbud beviljades å 1/14 Frälse skatte hemman Pustanäs, som
Arfvid Svensson och hans hustru Ulrika Svensdotter i Brunseryd inköpt för 461 Rd 5
Sk 4 Rst Banco av Johannes Svensson i Pustanäs
1 ggn

IMG 8976
§ 13

1/8 mtl Fagerberg kr sk
8 maj 1826
1/8 mtl kr sk Fagerberg, som Anders Arfvidsson och hans hustru Maja Stina
Pettersdotter i Råslätt inköpt för 1 333 Rd 16 Sk Riksgäldsedlar av Nils Pettersson och
dess hustru Annika Johansdotter i Rommenås.
IMG 8978, 8977
§ 30
1/8 mtl Älgaryd gästgiv
8 maj 1826
1/8 mtl Elgaryd gästgivaregård som Johannes Bengtsson och Cathrina Johansdotter sig
tillskiftat mot ¼-dels mtl kr sk Södra Hiarum och erhållen mellangift 777 Rd 37 Sk 4
Rst Banco av drängen Johannes Nilsson i Elgaryd.
IMG 8977
§ 31

IMG 8977
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IMG 8979
§ 40

IMG 8980
§ 45

IMG 8981
§ 52

¼ mtl Norra Hiarum kr sk
8 maj 1826
¼ mtl kr sk Norra Hiarum som Pehr Johan Larsson i Hageryd och hans tilltänkta hustru
Maja Stina Svensdotter åtkommit av hennes föräldrar Sven Ingemarsson och Lena
Olofsdotter i Norra Hiarum, dels såsom arv, dels genom köp emot 1 000 Rd Banco och
betingade undantagsvillkor.

1/16 mtl Brestorp kr sk augm
8 maj 1826
1/16 mtl kr sk augm Brestorp som Petter Svensson och Stina Johansdotter inköpt för
916 Rd 32 Sk Riksgäldsedlar av Pehr Johan Larsson därstädes.

1/8 mtl Kansjö kr sk rusthåll
8 maj 1826
1/8 mtl kr sk rusthåll Kansjö som Joen Olofsson och hans hustru Lisa Danielsdotter
därstädes inköpt för 555 Rd 32 SkBanco av Daniel Svensson och Kajsa Carlsdotter.

1/18 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
8 maj 1826
1/18 mtl kr sk rusthåll Åkerhult som Isak Månsson i Estenstorp inköpt för 473 Rd 16 Sk
Banco.

1/8 mtl Estenstorp kr sk rusthåll
8 maj 1826
1/8 mtl kr sk rusthåll Estenstorp som Jonas Isaksson och Lena Andersdotter inköpt av
Isak Månsson för 50 Rd och åtskilliga betingade villkor.
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IMG 8990
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1/8 mtl Åsen kr sk
8 maj 1826
1/8 mtl kr sk Åsen som Johannes Gunnesson och hans hustru Britta Svensdotter inköpt
av inspektoren Samuel Engdahl och hans hustru Anna Helena Alsén för 3 500 Rd
Banco.

1/8 mtl Gunnarsryd kr sk
8 maj 1826
1/8 mtl kr sk hemmanet Gunnarsryd som Arvid Johansson och hans tilltänkta hustru
Sara Månsdotter i Rööd inköpt för 1 333 Rd 16 Sk Rgd.

1/8 mtl Gunnarsryd kr sk
8 maj 1826
1/8 mtl kr sk Gunnarsryd som Johannes Johansson till 1/3-del ärvt och till 2/3-delar
köpt för 888 Rd 42 Sk 8 Rst Rgd av sina bröder Hans och Arvid Johanssöner.

1/32 mtl Lycke frälse
8 maj 1826
1/32 mtl frälse Lycke som Abraham Johannesson och Stina Andersdotter i Elgaryd
inköpt av Johannes Andersson i Lycke för 466 Rd 32 Sk Banco och åtskilliga betingade
villkor.

1/8 mtl Korpebo kr sk
8 maj 1826
1/8 mtl kr sk hemmanet Korpebo som Carl Andersson och hans tilltänkta hustru Maja
Lena Nilsdotter därstädes inköpt för 833 Rd Rgd och åtskilliga betingade villkor av
Anders Olofsson och hans hustru Stina Magnusdotter.

1/14 mtl Pustanäs frälse sk
8 maj 1826
1/14 mtl frälse skatte Pustanäs som Arvid Svensson och hans hustru Ulrica Svensdotter
i Brunseryd inköpt för 461 Rd 5 Sk 4 Rst Banco av Johannes Svensson i Pustanäs.

1/8 mtl Estenstorp kr sk rusthåll
4 okt 1826
1/8 kr sk rusthåll Estenstorp som Jonas Isacsson och Lena Andersdotter inköpt av Isak
Månsson för 50 Rd och vissa betingade villkor.

1/8 mtl Gunnarsryd kr sk
4 okt 1826
1/8 mtl kr sk Gunnarsryd som Arvid Johansson och hans tilltänkta hustru Sara
Månsdotter i Rööd inköpt för 1 333 Riksdaler 16 Sk Rgd.

1/8 mtl Gunnarsryd kr sk
4 okt 1826
1/8 mtl kr sk Gunnarsryd som Johannes Johansson till 1/3 ärvt och till 2/3-delar köpt av
sina bröder Hans och Arvid Johanssöner för 888 Rd 42 Sk 8 rst Rgd.

1/32 mtl Lycke frälse
4 okt 1826
1/32 mtl frälse Lycke , som Abraham Johannesson inköpt för 466 Rd 32 Sk Banco.

IMG 8991
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IMG 8993
§ 52

IMG 8994
§5

1/8 mtl Korpebo kr sk
4 okt 1826
1/8 mtl kr sk Korpebo som Carl Andersson och hans tilltänkta hustru Maja Lena
Nilsdotter därstädes inköpt för 833 Rd Rgd och vissa betingade villkor.

1/14 mtl Pustanäs fr sk
4 okt 1826
1/14 mtl fr sk Pustanäs, som Arvid Svensson och hans hustru Ulrica Svensdotter i
Brunseryd inköpt för 461 Rd 5 Sk 4 Rst Banco.

1/12 mtl Fälsbo kr sk
4 okt 1826
1/12 mtl kr sk Fälsbo som soldaten Jacob Klang och hans hustru Catharina Nilsdotter i
Lidan inköpt för 671 Rd 26 Sk 8 Rst Banco och betingat undantag.

1/8 mtl Fölhult frälse
4 okt 1826
1/8 mtl frälse Fölhult som Anders Andersson och hans hustru Lena Jacobdotter inköpt
för 333 Rd 16 Sk Banco och utfäst undantag.

1/12 Fälsbo kr sk
6 feb 1827
1/12 mtl kr sk Fälsbo som soldaten Jacob Klang och hans hustru Catharina Nilsdotter i
Lidan inköpt av Sven Israelsson och Stina Catharina Johannesdotter för 671 Rd 26 Sk 8
Rst Banco och betingat undantag.

IMG 8986-8987-8988
§ 82
1/12 mtl Fälsbo kr sk
12 maj 1826
Till erhållande av lagfart inlämnades följande salubrev Litt Y:
Litt Y
För allom dem som detta köpebrev förekommer göres veterligt det jag Sven Israelsson
och min kära hustru Stina Catrina Johannesdotters ja och samtycke försålt vår ägande
1/12-del efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Fälsbo beläget uti Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken till soldaten vid Kongl Jönköpings
Infanteriregemente och Majorens kompani Nummer 38 Jacob Klang och dess hustru
Catharina Nilsdotter i Lidan emot en överenskommen köpesumma stor Sex hundrade
sjuttioen Rd 26 Sk 8 Rst Bancosedlar. Och alldenstund förenämnda köpesumma 671 Rd
26 Sk 8 Rst Banco är genom särskilt skuldebrev betalt och härigenom vederbörligen
kvitterade, fördenskull tillägnas ovannämnda 1/12-del Fälsbo bemälta köpare, dess
hustru, barn och arvingar till evärdlig egendom att lagligen råda och disponera på sätt
de för sig nyttigast finna kunna, att tillträda fardagen den 14 mars 1827 till hus, jord,
åker och äng, skog och mark, intet undantagande mera än att änkan Catharina
Jansdotter skall uti sin livstid vedbrand och 10 alnar kvadrat uti kålgården samt husrum
i kammaren av norra ändan av stugubyggnaden. Övrigest förbinder vi ock oss till hemul
efter lag samt att lämna köparen frihet att vid vederbörlig domstol sig härå lagfart och
fasta förvärva, vilket vi med våra namns underskrivande försäkra. Som skedde i Fälsbo
den 1 april 1826
Sven Israelsson, Stina Katrina Johansdotter, säljare
Jacob Klang, Catrina Nilsdotter, köpare
Till vittne: Fridberg, Malmborg, rustmästare
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1/8 mtl Fölhult frälse
6 feb 1827
1/8 mtl frälse Fölhult som Anders Andersson och Lena Jacobsdotter inköpt av Jakob
Persson och Margareta Knutsdotter för 333 Rd 16 Sk Banco och undantagsvillkor.

1/8 Jonsbo kr sk rusthåll
7 feb 1827
Inlämnades följande köpebev Litt S.
Och som säljarnas åtkomst styrktes med ett köpebrev av den 12 maj 1766 varigenom
Anders Clementsson köpt 1/8 Jonsbo och därå erhållit lagfart så fann Häradsrätten
skäligt för rusthållaren Petter Malmsten och dess hustru Inga Lena Svensdotter meddela
första laga uppbudet å 1/8 mantal krono skatte rusthåll Jonsbo mot kvitterade
köpesumman 1 000 Rd Banco och vissa villkor.

1/16 mtl Lycke frälse
Litt Slut
För allom dem som detta vårt öppna köpebrev i händer förekommer gör vi Abraham
Lyckander, Hans Lyckander och Petter Magnus Johannesson veterligt att vi med fri
vilja och moget betänkande härmedelst utbudet och försålt vår i arv tillfallna En
sextondedel, efter helt räknat, av frälsehemmanet Nedra Lycke, beläget i Malmbäcks
socken, Västra Härad av Jönköpings län, till vår syster Ingela Svensdotter och dess man
Gabriel Stark i Nedra Lycke, mot en oss emellan överenskommen köpesumma stor
Sexhundrade sextiosex Riksdaler 32 Skillingar Banco, och som nyssnämnda summa
666 Rd 32 Sk Banco är igenom dels penningar, dels nöjaktiga skuldsedlar till fullo
betald och kvitterad. Fördenskull tillägnas nämnda fastighet 1/16 mantal å Nedra Lycke
bemälte köpare Gabriel Stark och dess hustru, barn och arvingar eller deras rätts
iträdare att tillträdas den 14 marti 1827 med hus, jord, åker, äng, skog och mark, intet
undantagandes av vad till denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver och
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att äga och fritt disponera nu och evärdligen. Och
lämnas köparna frihet att vid vederbörlig domstol härå söka laga fasta. Vilket vi med
våra namns undertecknande i tillkallade vittnens närvaro härmed bekräfta. Som skedde
i Nedra Lycke den 13 juni 1826.
Abraham Lyckander, Hans Lyckander. Petter Magnus Johannesson, säljare
Gabriel Johannesson Stark, Ingela Svensdotter, köpare
Till vittnen: Anders Ståhl i Klappa, Abraham Andersson i Lycke
Rör 1/8 kr sk rusthåll Elmeberg i Stockaryd

1/8 Jonsbo kr sk rusthåll
3 maj 1827
1/8 mtl kr sk rusthåll Jonsbo som Peter Malmström och dess hustru Inga Lena
Svensdotter köpt av Anders Clemensson och Marit Jönsdotter för 1 000 Rd Banco och
vissa villkor.
1/8 mtl Jonsbo kr sk augm
Litt T
För allom dem som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer göres veterligt det
jag Anders Clemensson i samråd med min k(ära) hustru Margreta Jönsdotter med fri
vilja och gott förstånd uppdragit och försålt vår ägande Ett åttondels 1/8-dels mantal
efter helt räknat uti krono skatte Cavalleri augmentshemmanet Jonsbo, beläget i

Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäcks socken, till Rusthållaren Petter Malmsten
och dess hustru Inga Lena Svensdotter i Davidstorp för överenskommet pris Ett tusen /1
000/ Rd Banco, (som) genom särskild förskrivning till fullo betalt är och härmed
kvitterad varder. I grund härav avhänder vi oss all rätt till ovannämnda fastighet 1/8 mtl
Jonsbo och detsamma tillägnar köparen, dess barn och arvingar att tillträda den 14de
mars 1828 i det stånd det nu och då befinns i hus, jord och stängsel, intet undantagande
mera än de i min livstid förbehållna förmåner som särskilt upprättat köpekontrakt
innehåller. Och äger köparen utan vårt vidare hörande söka lagfart härå med egen
kostnad. I övrigt förbinder vi oss laga hemul stånda. Försäkras av Jonsbo den 18
november 1826.
Anders Clemensson, Marit Jönsdotter, säljare
Som vittne: Anders Niclasson, Johannes Gabrielsson i Barkansjö
Lika med originalet intygar: Anders Niclasson, I M Grahn i Hylte
IMG 9002
§ 53

IMG 8998
§ 93

1/8 mt Södra Hiarum kr sk
3 maj 1827
1/8 mtl kr sk Södra Hiarum som Johannes Svensson och dess hustru Märta
Andersdotter köpt av Anders Jönsson och Maria Andersdotter för 705 Rd 2 Sk 8 Rst
Banco.
1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
Litt Wa
För allom dem som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer göres veterligt, det
jag Anders Jönsson i Södra Hiarum med min k(ära) hustrus ja och samtycke av fri vilja
och moget betänkande härmedelst upplåtit och försålt vårt hittills ägande 1/8-dels
mantal krono skatte Södra Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken, till välförståndige dannemannen Johannes Svensson och dess
hustru Märta Andersdotter från Barkansjö kvarnmot en oss emellan överenskommen
köpesumma Sju hundrade och fem Riksdaler 26 Skillingar 8 Rst, /705/ Rd 26 Sk 8 Rst.
Banco. Och som nämnda summa genom nöjaktiga förskrivningar till oss nu redan
betalta och härigenom kvitterade varda, varför och alltså i kraft härav avhänder vi oss
ovannämnda hemmansdel 1/8 mtl Södra Hiarum och detsamma tillägnar bemälta
köpare Johannes Svensson och dess hustru att evärdligen äga för sig och
efterkommande såsom deras välfångna egendom med alla dess tillhörigheter uti hus,
jord, skog och mark, torp och torpställe, kvarn och kvarnställe, intet undantag av vad
namn det vara må, mera än det kraftiga förbehåll att köparen årligen lämnar vår k(ära)
moder Anika Mikaelsdotter de undantagsförmåner hon i sin återstående livstid
förbehållit, enligt särskild förskrivning av den 25 juni 1823. Tillika förbindandes mig
laga hemul stånda. Och får av köparen tillträdas nästkommande 14de marti 1827 i det
stånd det nu befinns. Och lämnas härmedelst köparen frihet att härå vederbörlig lagfart
och fasta på egen bekostnad förvärva. Till yttermera visso varder detta med vårt
egenhändiga namns underskrift uti tillkallade vittnens närvaro bestyrkt och stadfäst av
Södra Hiarum den 20 juni 1826.
Anders Jönsson, Maria Andersdotter, säljare
Johannes Svensson, Märta Andersdotter, köpare
Närvarande vittnen: Arvid Nilsson i Röd, Jakob Nilsson i Södra Hiarum

IMG 9003, 9004
§ 73
1/8 mtl Hudaryd kr sk
Till Häradsrätten inlämnades köpebrev Litt B.

4 maj 1827

Härvid var fogat denna häradsrätts fastebrev av den 5 juni 1822 för säljarnas nu mera
avlidne son Petter Ericsson å 1/8 mantal krono skatte Hudaryd som han dels ärvt och
dels köpt. Och fann Häradsrätten i anledning härav skäligt att för änkan Christina
Catharina Johannesdotter meddela första laga uppbudet å 1/8 mantal krono skatte
Hudaryd av Malmbäcks socken, mot kvitterade köpesumman 555 Rd 26 sk 8 Rst Banco
och förbehåll om undantag. Dock bör genom laga arvskifte eller bouppteckning efter
säljarnas avlidne son visas att hemmansdelen till säljarna arvfallit, innan lagfartens slut.
Litt B
För allom dem som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer gör jag Erik
Magnus Pärsson i samråd med min k(ära) hustru Cattrina Johannesdotter i Hudaryd
veterligt det jag av fri vilja och sunt förnuft uppdragit och försålt vår genom bakarv
tillfallande fastighet efter vår son och styvson Petter Eriksson, Ett åttondels /1/8-dels/
mantal efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Hudaryd i Jönköpings län, Västra
härad och Malmbäcks socken, till änkan Christina Catharina Johannesdotter härstädes
för en oss emellan överenskommen köpeskilling stor Fem hundrade femtiofem Rd /555
Rd/ 26 Sk 8 Rst Banco. Och som nämnda summa dels genom kvittning dels genom
förskrivning av denna dag till fullo betalt är och härigenom kvitterade varda, i grund
härav avhända vi oss all rätt till ovannämnda 1/8 mantal och densamma tillägnar
köparen, dess barn och arvingar till evärdlig ägo att tillträda med allt vad därtill lyda
bör, i befinnande stånd nu denna dag, intet undantagande av vad namn det vara månde
mera än (vad) den i dag upprättade undantagsskrift innehåller. I övrigt förbinder vi oss
laga hemul stånda. Och äger köparen utan vårt vidare hörande, med egna medel, söka
laga fasta härå. Att detta köp skall vara fast och gällande försäkras av Hudaryd den 17
april 1827.
Erik Pärsson, Cattarina Johansdotter, säljare
Till vittne: Anders Nicasson, Magnus Johansson i Fagerberg
Lika med originalet intygar: Anders Niclasson, J M Grahn i Lycke
IMG 9005

gäller Gådeberg

IMG 9006-9007
§ 84
¼ mtl Sjöryd kr sk
11 mars 1827
Till Häradsrätten ingav följande köpebrev Litt Th.
Och som Reinhold Johanssons och hans hustrus äganderätt till ¼ mantal Sjöryd styrktes
med denna häradsrätts den 8 juni 1821 för dem utfärdade fastebrev å denna
hemmansdel, den de köpt av Magnus Jonasson och hans hustru. Alltså fann
Häradsrätten skäligt att för Nils Svensson och hans hustru Greta Christoffersdotter uti
Brunseryd meddela laga uppbud å ¼ mantal Sjöryd som de sig tillbytt av Reinhold
Johansson och hans hustru Elin Pettersdotter mot 1/8 Brunseryd och erhållen mellangift
451 Rd 5 Sk 4 Rst Banco.
Litt Th
För allom dem som detta vårt öppna salu- och bytesbrev händer eller förekommer gör
vi härigenom veterligt det jag Reinhold Johansson uti Sjöeryd med min kära hustrus ja
och samtycke härmed bortbyter vårt ägande 1 helt, förmedlat till en ¼-del uti krono
skatte hemmanet Sjöeryd, beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken till Nils Svensson och dess hustru Greta Christoffersdotter uti Brunseryd emot
en 1/8-del efter helt räknat därstädes samt en oss emellan ackorderad och
överenskommen mellangift 451 Rd 5 Sk 4 Rst Banco. Och alldenstund nyss nämnda
mellangift är genom särskilt skuldebrev kvitterad och betald, alltså avhänder vi oss
förberörda ¼-del Sjöeryd mot 1/8-del Brunseryd med hus, jord, åker, äng, skog, mark
samt ägor i vad namn det vara må att få tillträdas den 14 mars 1828 i det stånd det

befinns. Samt hemul efter lag. Och lämnas tillträdaren frihet att vid vederbörlig domstol
sig härå lagfart och fasta förvärva. Till yttermera visso haver vi detta med egen hand uti
tillkallade vittnens när- och övervaro underskrivit. Som skedde uti Sjöeryd den 22
januari 1827
Reinhold Johansson, Elin Pettersdotter, avträdare
Nils Svensson, Greta Christoffersdotter, tillträdare
Till vittnen: Håkan Olofsson, Petter Gustafsson i Brunseryd
Likhet med originalet intygar: Johannes Jonasson
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Gäller Davidstorp

1/8 mtl Brunseryd kr sk
Litt Dg
För allom dem som detta vårt öppna salu- eller bytesbrev händer eller förekommer gör
vi härigenom veterligt det jag Nils Svensson med min kära hustrus ja och samtycke
härmed upplåter vårt nu hittills ägande 1/8-del efter helt räknat uti krono skatte
hemmanet Brunseryd, beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken,
till Reinhold Johansson och dess hustru Elin Pettersdotter uti Sjöryd emot 1 helt,
förmedlat till ¼-del därstädes samt beläget uti Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken. Och alldenstund vi nu bortbytt 1/8-del uti Brunseryd emot ¼-del
Sjöryd och är därför x till mellangift en oss emellan ackorderad och överenskommen
451 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, alltså avhänder vi oss förut berörda hemmansdel 1/8-del
Brunseryd med hus, jord, åker, äng, skog, mark Samt ägor av vad namn det vara må att
få tillträdas den 14 mars 1828 uti det stånd det nu befinnes. Samt lämnas tillträdaren
hemul efter lag och frihet att vid vederbörlig domstol sig härå lagfart och fasta förvärva.
Till yttermera visso haver vi detta med egen hand uti tillkallade vittnens när- och
övervaro underskrivit, som skedde uti Brunseryd den 22 januari 1827.
Nils Svensson, Greta Christoffersdotter, avträdare
Reinhold Johansson, Elin Pettersdotter, tillträdare
Till vittne:
Petter Gustafsson, Håkan Olofsson, Brunseryd

1/8 mtl Berg kr sk rusthåll
4 feb 1830
1/8 Berg kr sk rusthåll som Catharina Gabrielsdotter försålt till Gabriel Olofsson och
dess hustru Maria Pettersdotter i Berg emot kvitterade köpesumma 133 Rd 16 Sk Banco
under vissa villkor.

1/8 mtl Gibbarp rusthåll Böcklarebo
4 feb 1830
1/8 Gibbarp eller Böcklarebo kallat, rusthåll, som Anders Arvidsson och hans hustru
Annika Larsdotter upplåtit dels såsom arv och dels såsom köp till deras son Anders
Johan Andersson och hans hustru Lena Catharina Jonasdotter emot kvitterade
köpesumman 666 Rd 32 Sk banco och undantagsförbehåll.

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
4 feb 1830
1/8 Södra Hiarum, kr sk, därav Isac Jönsson och hans hustru Catharina Bengtsdotter
köpt av Johannes Johannesson och hans hustru Lisa Pettersdotter, samt Magnus
Svensson och hans hustru Anna Catharina Jacobsdotter 23 ½/240-del mtl samt av Per

Johan Björnlund såsom förmyndare för Jacob Nilssons i Hiarum omyndiga barn 6
½/240 mtl för tillsammans 744 Rd 32 Sk 4 Rst Banco.
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¼ mtl Falla rusthåll
4 feb 1830
¼ Falla Rusthåll som herr Commissionslantmätaren David Montelin och hans fru P L
Duker samt änkefru Lovisa C Esping försålt till Sergeanten P I Fornander och hans
hustru Hedda C Duker emot kvitterade 2 600 Rd Banco och vissa villkor.

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
4 feb 1830
1/8 Södra Hiarum kr sk därav Anders Johan Malmberg och hans hustru Christina
Johansdotter från Jönköping för 266 Rd 32 Sk Banco och 1/40 av Petter Jonsson och
hans hustru i Ormestorp för 116 Rd 32 Sk samma mynt, samt efter fadern och
svärfadern Johannes Johansson ärvt 1/20 mantal.

1/12 Falla kr sk
5 feb 1830
Inlämnades följande köpebrev Litt CA.
Såsom åtkomsthandling företeddes denna Häradsrätts den 10 juni 1795 för Anders
Svensson och dess hustru Catharina Andersdotter meddelade fastebrev å 1/8 Falla kr sk,
vilket de inköpt för kvitterade köpesumman 200 Rd Banco. I anledning varav
Häradsrätten fann skäligt att för Jonas Eriksson och dess hustru Stina Andersdotter uti
Barnarp meddela uppbud å 1/12 Falla krono skatte emot kvitterade köpesumman 222
Rd 10 Sk 8 Rst Banco
1sta ggn

1/8 mtl Bredstorp kr sk augm
10 feb 1830
Ingavs följande köpebrev Litt SJ.
Såsom åtkomsthandling företeddes ett köpebrev av den 27 maj 1817 varigenom Hans
Gabrielsson och hans hustru Lena Nilsdotter i Norby, Petter Nilsson och hans hustru
Maja Nilsdotter i Bredstorp samt Sven Månsson och hans hustru Lena Nilsdotter i
Slätteryd till Sven Nilsson i Bredstorp försålt 3/40-delar i sistnämnda, varandes denna
hemmansdel tillika med ärvda 2/40-delar därstädes eller tillsammans 1/8-dels mtl för
denne sistnämnde uppbud den 30 oktober 1817 samt den 5 feb och den 4 x 1818. I
anledning härav fann Häradsrätten skäligt att för Sven Arvidsson och hans hustru Stina
Abrahamsdotter å 1/8-dels mantal krono skatte augmentshemmanet Bredstorp vilket
dessa köpt av Sven Nilsson och hans hustru Maria Abrahamsdotter för kvitterade 1 222
Rd 10 Sk 8 Rst Banco, meddela uppbud
1sta ggn

1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
15 feb 1830
Inlämnades följande köpebrev Litt Ch.
Såsom åtkomsthandling företeddes denna häradsrätts fastebrev av den 4 mars 1815
varigenom 1/8-dels mantal krono skatte rusthållet Åkerhult blivit tillägnat Petter
Gabrielsson och hans hustru Anna Maria Svensdotter. I anledning härav fann
Häradsrätten skäligt att å 1/8-dels mantal krono skatte rusthåller Stora Åkerhult, därav
Pehr Johan Pettersson och hans hustru Anna Lisa Månsdotter köpt 1/24-del av änkan
Anna Maria Svensdotter för kvitterade 222 Rd 21 Sk 4 Rst Banco och den förstnämnde
ärvt 2/24-delar, till förmån för Pehr Johan Pettersson och hans tilltänkta hustru Anna

Lisa Månsdotter meddela uppbud
1sta ggn
IMG 9016
§ 14

IMG 9016
§ 15

IMG 9017
§ 19

IMG 9018
§ 52

IMG 9018
§ 54

IMG 9019
§ 78

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
3 maj 1830
1/8 Södra Hiarum kr sk, som Isak Jönsson och hans hustru Catharina Jacobsdotter
inköpt för 744 Rd 32 Sk 4 Rst Banco.

¼ mtl Falla rusthåll
3 maj 1830
Som sergeanten P J Fornander och hans hustru Hedda C Duker köpt för 2 600 Rd
Banco och villkor.

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
3 maj 1830
1/8 Södra Hiarum som Anders Johan Johannesson och hans hustru dels ärvt, dels inköpt
för 383 Rd 16 Sk Banco.

1/12 mtl Falla kr sk
3 maj 1830
1/12 Falla kr sk som Jonas Eriksson och hans hustru Stina Andersdotter tillhandlat sig
för 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco.

1/24 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
3 maj 1830
1/24 Åkerhult kr sk rusthåll som sockenskräddaren Johannes Fogel inköpt för 411 Rd 5
Sk 4 Rst Banco.

1/8 mtl Stora Åkerhult kr sk rusthåll
3 maj 1830
1/8 St Åkerhult kr sk rusthåll, som Per Johan Petterson och hans tilltänkta hustru Anna
Lisa Månsdotter dels ärvt och dels köpt för 222 Rd 21 Sk 4 Rst Banco.

IMG 9020, 9021, 9022
§ 111
1/12 mtl Jonsbo kr sk
3 maj 1830
Ingavs följande köpebrev Litt US
Såsom åtkomsthandling företeddes 1o ett tre gånger uppbudet köpebrev av den 9de
november 1795 varigenom Anders Andersson, Lena Persdotter m fl försålt 1/12 mantal
Jonsbo till Petter Hansson och Annika Petersdotter, 2o Ett arvskifte av den 10
september 1822 utvisande att Johannes Pettersson och Anders Pettersson efter dess
fader Petter Hansson ärvt 1/24 mantal Jonsbo vardera, i anledning varav Häradsrätten
fann skäligt att meddela uppbud första gången för Johannes Pettersson och dess hustru
Lena Jonasdotter i Jonsbo å 1/12 i nämnda hemman varav Johannes Pettersson ärvt 1/24
samt av sin broder Anders Pettersson köpt 1/24 emot kvitterade 366 Rd 32 Sk Banco.
Litt US
För allom dem som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer gör jag härmed
veterligt det jag med fri vilja och moget betänkande försålt min ägande fastighetslott
1/24-dels mtl efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Jonsbo beläget i Malmbäcks
socken, Västra Härad, Jönköpings län, till min broder Johannes Pettersson och dess
hustru Lena Jonasdotter för oss emellan överenskommen köpesumma /366/ Rd 32 Sk
Banco, vilka tre hundra sextiosex Rd trettiotvå skilling Banco igenom nöjaktig särskild

förskrivning kvitterad varda, varför jag avhänder mig all rätt i förenämnda 1/24-dels mtl
och detsamma tillägnar bemälte köpare som nu genast tillträdes, som tillsammans med
mig ärvt 1/24-dels mtl i meranämnda gård, som tillsammans utgör 1/12-dels mtl efter
helt räknat varigenom jag mig avhänder all rätt i förenämnda hemman och detsamma
tillägnar bemälta köpare, dess barn och arvingar för evärdlig egendom att disponera och
gagna allt vad som av ålder lytt och legat till förberörda hemmansdel eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan. Samt förbinder mig att hemul stånda efter lag samt tillåter
köparen förvärva sig lagfart med egna medel. Som avslutades i Jonsbo den 27 mars
1830 uti det tillkallade vittnets när- och övervaro.
Johannes Pettersson, Lena Jonasdotter i Jonsbo, köpare
Anders Pettersson i Norra Mörekull, säljare
Till vittne: Anders Ståhl, P J Ahlander
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1/8 mtl Bredstorp kr sk augm
5 okt 1830
1/8 kr sk augment Bredstorp som Sven Arvidsson och hans hustru Stina
Abrahamsdotter köpt för 1 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco

1/12 mtl Jonsbo kr sk
5 okt 1830
1/12 Jonsbo som Johannes Pettersson och hans hustru Lena Jonasdotter dels ärvt och
dels köpt för 366 Rd 32 Sk Banco

1/24 mtl Jonsbo kr sk
5 okt 1830
1/24 kr sk Jonsbo, som Sven Hansson och hans hustru Lena Stina Pettersdotter dels ärvt
och dels köpt för 184 Rd 32 Sk Banco.

1/8 mtl Söräng
5 okt 1830
1/8 Söräng som Sven Gustaf Åmanoch hans hustru Catharina Abrahamsdotter dels ärvt
och dels köpt för 907 Rd 16 Sk Banco och villkor.

IMG 9026, 9027,
§ 90
1/16 mtl Nedre Lycke frälse
11 okt 1830
Med anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande bytesbrev Litt AJ
Såsom åtkomsthandling företeddes denna häradsrätts fastebrev av den 11 mars 1828,
varigenom Gabriel Stark och dess hustru Ingela Svensdotter blivit ägare av 1/16-dels
mantal Nedra Lycke. I anledning varav och med stöd av 1 och 4 Capitlet Jordabalken
samt Kongl. Förordningen av den
Litt AJ
För allom dem som detta vårt öppna bytes- och salubrev förekommer gör vi härmed
veterligt det vi med fri vilja och moget betänkande bortbytt vår ägande 1/16-dels mantal
av frälsehemmandet Nedra Lycke vilket är beläget i Malmbäcks socken, Västra härad,
Jönköpings län, vilket ovannämnda Lars Andersson och dess hustru Lena Olofsdotter
sig tillbytt för torpet Tattarefällan före detta, men nu kallas Löffällan, och Lars
Andersson erhåller 177 Rd 37 Sk 4 Rst Banco mellangift på förenämnda torp Löffällan
under Älgaryd av Malmbäcks socken, Västra härad, Jönköpings län. För den skull
avhänder jag mig, min hustru, barn och arvingar all rättighet uti ovannämnda 1/16-del
efter helt räknat av Nedra Lycke och detsamma tillägnar Lars Andersson och dess
hustru Lena Olofsdotter för evärdlig egendom, allt vad som därtill lyder eller hädanefter

lagligen tillvinnas kan utan ringaste undantagsförbehåll, till att nyttja och disponera
som de för sig finner bäst och nyttigast, samt lämnar förenämnda köpare rättighet att
vid vederbörlig domstol sig med egna medel karta och fasta förvärva. Hemmanet
tillträdes den 14 mars 1831 i det stånd det nu och då befinns. Som skedde i Lycke den
20 augusti 1830 uti där tillkallade vittnens när- och övervaro.
Gabriel Stark, Ingela Svensdotter, som bortbytt ovannämnda hemman
Lars Andersson och Lena Olofsdotter, som bortbytt torpet Tattarefällan men nu
Löffällan.
Till vittne: Anders Ståhl i Klappa, Magnus Jönsson i Klappa
IMG 9028
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dubblett till 9027

1/16 mtl Jonsbo kr sk
Litt Ivanhoe
Jag Anders Clemensson tillika med min kära hustru Marit Jönsdotter gör härigenom
veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande försålt vår ägande krono skatte
hemmansdel Jonsbo en sextondedels 1/16-dels mantal efter helt räknat, beläget i
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till vår kära måg och dotter Petter
Magnus Jonsson och dess hustru Catharina Andersdotter emot en oss emellan
överenskommen köpesumma stor /444/ Fyra hundrade fyratiofyra Rd 21 Sk 4 Rst
Bancosedlar, vilka 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco härigenom vederbörligen kvitterade
varda. Alltså tillägnas ovannämnda köpare att tillträda förenämnda 1/16-del den 14
mars 1831 i det stånd den då befinnes med allt vad till denna gårdslott nu lyder eller
hädanefter allt vad genom Lag och rätt tillvinnas kan, att för sig, hustru och barn för
evärdligen behålla och till sitt bästa bruka och förvalta. Likväl skall jag och min hustru
åtnjuta ett skäligt undantag under vår livstid, varöver särskilt undantagsbrev under
denna dag blivit författat. Köparen äger att å Västra härads vällovliga domstol söka
förvärva sig lagfart härå, på egen bekostnad. Som skedde uti underskrivna vittnes
närvaro
Jonsbo den 1 maj 1830.
Anders Clemetsson, Marit Jönsdotter, säljare
Till vittne: P Fridberg, Petter Svensson i Mörkån
Med huvudskriften lika lydande intygar
P Fridberg, P Blomberg
kopia av IMG 9029

IMG 9031-9032
§ 111
1/8 mtl Grishult kr sk
20 okt 1830
Med anhållan om lagfart inlämnades till häradsrätten ett så lydande köpebrev, Litt a.
Såsom åtkomsthandlingar företeddes 1o Ett trenne gånger uppbudet köpebrev av den 28
december 1795 varigenom Anders Svensson och hans hustru blivit ägare av 1/16
mantal Grishult. 2o Ett tre gånger uppbudet köpebrev av den 1 mars 1790 varigenom
Anders och Johannis Svenssöner blivit ägare av 1/24 uti nämnda hemman Grishult. 3o
Bouppteckning av den 4 maj 1829 efter avlidne Anders Svensson, utvisande det han
Anders Svensson varit ägare av 1/8 mantal Grishult. 4o Arvskifte av den 11 juni 1829
efter ovannämnde Anders Svensson utvisande att alldenstund han inte lämnat efter sig
några bröstarvingar komme hans ägande 1/8 uti krono skatte hemmanet Grishult att
fördelas mellan hans broders barn. 5o Denna häradsrättens av den 1 oktober 1829 givna
tillstånd för de omyndiga av avlidne Anders Svenssons broders barn att få försälja deras

andelar uti ovannämnda hemman. I anledning varav och med stöd av 1 och 4 Capitlet
Jordabalken samt Kungl. Förordningen den 13 juni 1806 Häradsrätten fann skäligt att
för Johannes Hansson i Grishult etc
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gäller ¼ mtl Ormestorp frälse, vilken socken?

3 feb 1831

1/8 mtl Berg kr sk rusthåll
3 feb 1831
1/8 kr sk Berg, som Sven Israelsson och hans hustru Stona Catharina Johannesdotter
köpt för 1 083 Rd 16 Sk Banco.
3dje ggn

3/16 mtl Åsen kr sk
3 feb 1831
3/16 kr sk Åsen som Sven Nilsson och hans hustru Maria Abrahamsdotter köpt för 333
Rd 16 Sk Banco.
3 ggn

1/12 mtl Jonsbo kr sk
3 feb 1831
1/12 Jonsbo som Johannes Pettersson och hans hustru Lena Jonasdotter dels ärvt och
dels köpt för 36 Rd 32 Sk Banco.

1/24 mtl Jonsbo kr sk
3 feb 1831
1/24 kr sk Jonsbo som Sven Hansson och hans hustru Lena Stina Petersdotter dels ärvt
och dels köpt för 184 Rd 32 Sk Banco.

1/16 mtl Nedra Lycke, frälse
3 feb 1831
1/16 frälse Nedra Lycke, som Lars Andersson och hans hustru Lena Olofsdotter
tillskiftat sig mot torpet Tatarefällan och mellangiften 177 Rd 37 Sk 4 Rst Banco.

1/16 mtl Jonsbo kr sk
3 feb 1831
1/16 kr sk Jonsbo som Petter Magnus Jonsson och hans hustru köpt för 444 Rd 21 Sk 4
Rst Banco samt villkor.

1/16 mtl Jonsbo kr sk
3 feb 1831
1/16 kr sk Jonsbo som Jacob Nilsson och hans hustru köpt för 444 Rd 21 Sk 4 Rst jämte
villkor.

IMG 9037-9038
§ 90
1/8 mtl Ormestorp kr sk
12 feb 1831
Under anhållan om Lagfart inlämnades till domstolen följande köpebrev Litt U.
Såsom åtkomsthandling företeddes ett 3ne gånger uppbudet köpebrev av den 9 aug
1825 varigenom Petter Jönsson och dess hustru Catharina Bengtsdotter köpt ¼ mtl
Ormestorp i anledning varav Häradsrätten fann skäligt att för Abraham Sundling i
Brestorp och dess hustru meddela laga uppbud första gången ¨1/8-dels mantal krono

skatte Ormestorp emot kvitterade 588 Rd 42 Sk Banco.
1 sta ggn
IMG 9038
§ 91

1/8 mtl Hudaryd kr sk
17 feb 1831
Med anhållan om lagfart inlämnades till domstolen ett så lydande köpebrev Litt R.
Såsom åtkomsthandling företeddes ett 3ne gånger uppbudet köpebrev av 6 aug 1816
varigenom Per Johan Björnlund och dess hustru Sara Abrahamsdotter i Spånarp köpt
1/8 mantal Hudaryd, i anledning varav Häradsrätten fann skäligt att för drängen Nils
Jönsson och dess tilltänkta hustru Maria Catharina Carlsdotter uti Rissabo meddela laga
uppbud första gången å 1/8 krono skatte Hudaryd emot kvitterade 700 Rd Banco.
1sta ggn
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gäller Sandsjöryd

¼ mtl Berg kr sk rusthåll
17 feb 1831
Under anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev Litt E.
Såsom åtkomsthandling företeddes detta härads fastebrev av 5 juni 1822 varigenom
Anders Jonasson i Bäckafall och hans hustru Anna Stina Andersdotter blivit ägare av ¼
kr sk rusthåll Berg, och som även bouppteckning efter avlidne Anders Jonasson
uppvisades, enligt vilken han var ägare av nämnda hemmansdel vid sin död, fann
Häradsrätten skäligt att för Anders Svensson i Kanarp av Yggestorps socken och hans
hustru meddela laga uppbud å 1/8 mtl krono skatte rusthållet Berg, emot kvitterade
1001 Rd Banco, samt för Per Johan Björnlund i Åsen och hans hustru likaledes 1/8
mantal av nämnda hemman emot 1001 Rd nämnda mynt.
gäller Bohult

1/16 mtl Jonsbo kr sk
3 maj 1831
1/16 kr sk Jonsbo som Anders Clementsson och hans hustru försålt till Peter Magnus
Jonsson och hans hustru för 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
3dje ggn

1/16 mtl Jonsbo kr sk
3 maj 1831
1/16 kr sk Jonsbo som Anders Clementsson och hans hustru försålt till Jacob Nilsson
och hans hustru för 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Grishult kr sk
3 maj 1831
1/8 kr sk Grishult som Anders Nilsson och Sven Nilsson i Wästå, Nils Nilsson i
Fentorp, Johannes Nilsson i Stavsjö, Peter Nilsson i Tenhult, Johannes Pettersson i
Rösum, Anders Svvensson i Eksjö, Abraham Sundling i Åsen samt förmyndaren Sven
Jonasson i Slätteryd försålt till Johannes Hansson och hans hustru därstädes för 1 244
Rd 21 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
3dje ggn
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1/8 mtl Ormestorp kr sk
3 maj 1831
1/8 kr sk Ormestorp som Peter Jönsson och hans hustru sålt till Abraham Sandlind och
hans hustru för 588 rd 42 Sk 8 Rst Banco, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Hudaryd kr sk
3 maj 1831
1/8 kr sk Ormestorp som Pehr Johan Björnlund och hans hustru försålt till Nils Jönsson
och hans hustru i Rissabo för 700 Rd Banco, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Röd kr sk rusthåll
11 maj 1831
Under anhållan om lagfart ingavs detta köpebrev: Litt J,
Som upplästes, varande såsom åtkomsthandling vidfogat ett den 26 januari 1818 av
Olof Rundbom utfärdat köpebrev för Andreas Johannesson och hans då tilltänkta hustru
Johanna Andersdotter å 1/8 mtl rusthåll Röd, därå dessa erhållit uppbud den 20 februari,
den 4 maj och den 12 oktober sammaledes etc

1/8 mtl Ormestorp kr sk
4 okt 1831
1/8 kr sk Ormestorp, som Petter Jönsson och hans hustru sålt till Abraham Sandlind och
hans hustru för 588 Rd 42 Sk 8 Rst Banco, uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Hudaryd, kr sk
4 okt 1831
1/8 kr sk Hudaryd som Pehr Johan Björnlund och hans hustru försålt till Nils Jonsson
och hans hustru i Rissabo för 400 Rd Banco. Uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Ekhult kr sk
18 okt 1831
Inlämnades ett så lydande salubrev Litt JJ.
Och som härvid var fogat denna Häradsrätts fastebrev av den 27 maj 1812, varigenom
Johannes Andersson och Catharina Svensdotter blivit ägare till 1/8 mtl Ekhult, alltså
fann Häradsrätten skäligt för Magnus Månsson och dess hustru Lena Svensdotter
meddela uppbud å 1/8 mtl kronoskatte Ekhult mot kvitterade 644 Rd 21 Sk 4 Rst Banco
och villkor,
1sta ggn

1/8 mtl Hudaryd kr sk
8 feb 1832
Under anhållan den 9 feb om lagfart inlämnades dels ett köpebrev av den 14 augusti
1822 varigenom numera avlidne Petter Ericsson köpt nu försålda hemmansdelen, vilken
för honom blivit uppbjuden den 27 feb, 5 maj och den 9 okt 1823, dels ock ett av
bemälde Petter Ericsson den 5 feb 1827 upprättat, lagligen bevakat testamente,
varigenom han förordna att ifrågavarande 1/8 mtl Hudaryd skulle tillfalla hans
efterlämnade hustru Stina Catharina Johannesdotter, vilken jämte hennes nuvarande
man bortbytt hemmanet, i anledning varav Häradsrätten fall skäligt med stöd av Kungl.
Förordningen den 13 juni 1800 meddela första uppbudet å 1/8 mtl kr sk hemmanet
Hudaryd för Magnus Falk och dess hustru Catharina Svensdotter emot köpesumman
672 Rd 10 Sk 8 Rst Banco. 1sta g

IMG 9049
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1/20 mtl Gunnarsryd kr sk
16 feb 1832
Under anhållan om lagfart inlämnades detta köpebrev Litt Ö.
Såsom åtkomsthandling företeddes dels ett den 30 nov 1792 utfärdat köpebrev å 1/8 uti
kr sk hemmanet Gunnarsryd för numera avlidne Nils Larsson, vilken därå erhållit tre
uppbud, dels ock en den 3 sep 1810 upprättad bouppteckning efter bemälde avlidne,
utvisande att han efterlämnat sönerna Lars och Anders Johan samt döttrarna Maria,
Anna Lena och Sara Catharina samt i fastighet ovannämnda åtting. I anledning varav
Häradsrätten fann skäligt i förmågo av Kungl. Förordningen den 13 juni 1800 meddela
första uppbudet å 1/20 mtl i ovanberörda hemman för Lars Hindricsson och Sara
Nilsdotter emot köpesumman 350 Rd Rgd samt förbehåll om undantag.

1/20 mtl Gunnarsryd kr sk
16 feb 1832
Under anhållan om lagfart inlämnades detta köpebrev Litt AA.
Och som säljarnas äganderätt till försålde hemmansdelen blivit styrkt, på sätt i näst
ovanstående § an märkte åtkomsthandlingar visa, så fann Häradsrätten skäligt, i
förmågo av Kgl förordningen den 13 juni 1800 meddela första uppbudet i 1/20 mtl kr sk
hemmanet Gunnarsryd för Gustaf Jonasson och hans hustru Maja Nilsdotter emot
köpesumman 350 Rd Rgd samt förbehåll om undantag.

1/20 mtl Gunnarsryd kr sk
Litt AA
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekommer gör vi undertecknade
veterligt det vi av fri vilja och väl betingat mod upplåter och försäljer all vår äganderätt
uti en 1/8-del, efter vår fader Nils Larsson i Gunnarsryd, som består av en 20de-del
efter helt räknat i krono skatte hemmanet Gunnarsryd, beläget i Jönköpings län, Västra
härad, Svenarums (obs ska vara Malmbäcks) socken till vår svåger Gustaf Jonasson och
hans kära hustru Maja Nilsdotter på Skiret(?) i Svenarums socken för en
överenskommen köpesumma 350 Riksdaler Riksgäld. Och som förbenämnda summa är
genom förskrivning betald varder härigenom kvitterad. Och avhänder oss all vidare rätt
till denna hemmansdel och den tillägnar vår svåger, hans hustru, barn och arvingar att
som sin laga och välfångna egendom fritt äga och disponera med allt vad därtill lytt och
lyder och med lag tillvinnas kan, utom ett litet undantag som är till vår svärmoder i
hennes livstid. Och får tillträdas nu genast i befintligt stånd och förbinder oss till hemul
efter lag och tillåter köparen att vid vederbörlig domstol lagfart sig förvärva. Som
skedde i Fallnafors den 14 marti 1831.
Lars Petter Nilsson, Görarp, Johannes Andersson, Anna Lena Nilsdotter i Stoarp,

säljare
Gustaf Jonasson och Maja Nilsdotter, köpare
Till vittne: Sven Malmsten, Johannes Svensson i Fallnafors
IMG 9051
§ 97

1/20 mtl Gunnarsryd kr sk
Litt Ö
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekommer gör vi undertecknade
veterligt det vi av fri vilja och välbetänkt mod upplåter och försäljer all vår ärvda rätt
efter vår fader och svärfader Nils Larsson i Gunnarsryd som består av en 1/20-del efter
helt räknat i skattehemmanet Gunnarsryd beläget i Jönköpings län, Västra Härad och
Svenarums (obs ska vara Malmbäcks) socken till vår svåger och syster Lars

Hindriksson och Sara Nilsdotter på Hultet under Rommenås för en överenskommen
köpesumma stor 350 Rd Rgd. Och som denna köpesumma 350 Rd är genom särskild
förskrivning betald varder härigenom kvitterad. Och avhänder oss all vidare rätt till
denna hemmansdel och den tillägnar Lars Hindriksson och hans (hustru) Sara
Nilsdotter på Hultet, dess barn och arvingar att som sin laga och välfångna egendom
fritt äga och disponera med allt vad därtill lytt och lyder och med lag hädanefter
tillvinnas kan utom ett litet undantag som är förskrivet till vår svärmoder i hennes
livstid, och tillträdes nu genast i befintligt stånd, och förbinder oss till hemul efter lag,
och tillåter köparen att vid vederbörlig domstol lagfart sig förvärva. Som skedde i
Fallnafors den 14 marti 1831
Johannes Andersson, Anna Lena Nilsdotter i Stoarp, Anders Johan Nilsson i Diorarp,
säljare
Till vittne: Swen Malmsten, Johannes Svensson i Fallnafors
IMG 9052
IMG 9053
§ 117

dubblett till 9050

¼ mtl Norra Hiarum kr sk
Litt UU
Jag Bengt Andersson gör härmed för allom veterligt att jag med min hustrus ja och
samtycke har upplåtit och försålt vårt ägande och innehavande Ett fjärdedels mantal
efter helt räknat i krono skatte augmentshemmanet Norra Hiarum, beläget i Jönköpings
län, Västra härad och Malmbäcks socken, till vår son Sven Bengtsson och hans hustru
Anna Lisa Johannesdotter i Hiarum för en oss emellan överenskommen köpesumma
stor Ett tusende Tre hundrade Femtiofem Riksdaler 26 Sk 8 Rst Banco, vilka 1 355 Rd
26 Sk 8 Rst Banco är tillfullo bekommet och härmed kvitterade varder. Fördenskull och
i kraft härav avhänder vi oss ovannämnda ¼-dels mantal Norra Hiarum och tillägnar det
köparen Sven Bengtsson och hans hustru Anna Lisa Johannesdotter, deras barn och
arvingar att såsom sin välfångna egendom nyttja, bruka och behålla med hus, jord och
allt vad därtill lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, med de undantagsvillkor
som särskilt undantagsbrev föreskriver, att nu för dagen tillträda, och lämnas köparen
frihet att härmed vid vederbörlig domstol söka sig fasta och lagfarts vinnande på
köparens bekostnad. Som härmed försäkras av Norra Hiarum den 24 mars 1831.
Bengt Andersson B A S, Stina Hansdotter S H D, säljare
Till vittne på en gång:
Anders Larsson i Slätteryd, Sven Johansson i Fagerkullen

IMG 9054-9055
§ 120
1/16 mtl Brunseryd kr sk augment
8 mars 1832
Under anhållan om lagfart ingavs detta köpebrev Litt XX.
Och som säljarens äganderätt till hemmanet styrktes med fastebrev av den 14 nov 1806
så fann Häradsrätten, i förmågo av Kungl. Förordningen den 13 juni 1800, skäligt att
meddela första uppbudet å 1/16 mtl i kr sk Augmentshemmanet Brunseryd för Lena
Svensdotter därstädes emot köpesumman 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco1sta ggn
Litt XX
För allom dem som detta fastebrev förekommer så upplåter jag Emanuel Holmberg till
min nu tilltänkta hustru Sara Svensdotter därstädes x en sextondels mantal uti krono
skatte augmentshemmanet Brunseryd av Västra härad och Malmbäcks sockenför en oss
emellan betingad köpesumma stor Fyra hundra Fyratio Fyra Rd tjugoen Skilling Fyra
Rundstycke Banco och för nyss nämnda köpesumma /444/ Rd 21 Sk 4 Rst Banco
avsäger jag mig, barn och arvingar all äganderätt till nämnda fastighet och tillägnar

köparen till evärdlig ägo att nyttja och behålla efter som hon för sig bäst finner, och
överlämnas till hus efter sin andel i all byte samt jord, åker, äng, skog och mark och alla
lägenheter som av ålder lytt eller hädanefter med lag vinnas kan, intet undantagandes
utan tillträdet får ske den 14 mars 1832 uti det stånd det då och nu befinns. Och även är
ovannämnda köpesumma genom nöjaktig revers till fullo betalt och varder härigenom
kvitterad. Samt även äger köparen på egna medel vid vederbörande domstol lagfart och
fasta sig förvärva samt förbinder oss till laga hemul stånda. Som sålunda avslutat uti
vittnens närvaro i Brunseryd den 16 januari 1832.
E Holmberg, säljare
Sara Svensdotter, köpare. Båda hemma i Brunseryd
Till vittne: Johan Elmqvist, Petter Brun
IMG 9057
§ 28

IMG 9058
§ 36

IMG 9058
§ 92

IMG 9058
§ 93

1/16 mtl Söräng frälse
4 maj 1832
1/16 mtl frälse Söräng som Anders Åhman sålt till Hans Åhman och Stina Larsdotter
för 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco och mot villkor, ppbjöds
3dje ggn

¼ mtl Ekhult kr sk
4 maj 1832
¼ förmedlat till 1/8 mantal kr sk Ekhult, som Johannes Andersson och hans hustru
försålt till Magnus Månsson och hans hustru Lena Svensdotter i Skogstorp mot 644 Rd
21 Sk 4 Rst Banco och villkor, uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Slätteryd kr sk
4 maj 1832
1/8 mantal i kr sk augmentshemmanet Slätteryd som Peter Magnus Petersson och dess
hustru Britta Catharina Gudmundsdotter för 666 Rd 32 Sk Banco tillhandlat sig av
Jonas Fagerlund och Stina Catharina Petersdotter, uppbjöds
2dra ggn

1/16 mt Brunseryd kr sk augm
4 maj 1832
1/16 mtl i kr sk augmentshemmanet Brunseryd som Emanuel Holmberg försålt till Sara
Svensdotter för 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco uppbjöds
2dra ggn

IMG 9059-9060
§ 106
1/16 mtl Söräng Södergård frälse
5 maj 1832
Under anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev Litt E.
Och som säljarens äganderätt till försålda hemmansdelen styrktes med köpebrev av den
9 augusti 1819, på grund varav han erhållit uppbud tre gånger å 1/4-dels mantal frälse
Söräng Norregård så fann häradsrätten med stöd av Kungl. Förordningen den 13 juni
1800 skäligt meddela första uppbudet å 1/16-del Söräng för Hans Åhman mot
köpesumman 511 Rd 5 Sk 4 Rst och särskilda villkor.
1sta ggn
IMG 9061-9062-9063
Litt E
Jag Anders Åman gör härmed veterligt det jag av fri vilja och moget betänkande
upplåter och försäljer mitt ägande ett 1/16-dels mantal efter helt räknat uti
frälsehemmanet Sörängs Sörgård, till min son Olaus Åman och dess hustru Stina
Larsdotter i Söräng emot en oss emellan överenskommen köpesumma stor
Femhundrade Elva Riksdaler Fem Skilling Fyra Runstycke och som nyssnämnda

köpesumma 511 Rd 5 Sk 4 Rst är genom särskilt givna skuldebrev till fullo betalt och
härmed kvitterade varda. Dock förbehåller jag mig den rättighet som ovannämnde 1/16del på Malmbäcks Spannemåls Magasin innehar. Vad torpet Valltorp vidkommer, som
Joen Pehrsson innehar, förbehålles i hans livstid men därpå följande Vårfrudag tillfaller
hela gården Söräng.
Likaledes kommer Nytorpets och Anderstorps förpantningsbrev att lända köparen och
dem emellan till behörig efterrättelse.
Med dessa villkor avhänder jag mig och min rätts iträdare all äganderätt till
ovannämnda en 1/16-del och densamma tillägnar köparen Olaus Åman, dess hustru,
barn och arvingar med allt vad därtill nu lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan.
Ovanbemälte 1/16de-del får tillträdas den 14de Martii 1832 i det stånd det då befinnes
att såsom annor sin välfångna egendom nyttja, bruka och behålla samt vid vederbörlig
domstol lagfart sig härå förvärva samt förbinder jag mig till hemul efter lag.
Att sålunda är handlat och i underskrivna vittnens närvaro beslutat, som skedde i
Fagerhult den 8de november 1831
Anders Åhman, säljare
Olaus Åhman O Å
Som närvarande vittnen: Anders Kindberg, Jonas Pettersson i Norra Mörkull
IMG 9064
§ 10

IMG 9065
§ 48

IMG 9065
§ 50

IMG 9065
§ 51

IMG 9066
§ 62

1/8 mtl Hudaryd kr sk
4 okt 1832
1/8 mantal kr sk hemmanet Hudaryd som Anders Petersson och hans hustru Stina
Catharina Andersdotter mot Barkansjö tullmjölkvarn och mellangift 200 Rd Banco
upplåtit till Anders Svensson och Maria Lisa Petersdotter vilka därstädes sålt samma
hemman till Magnus Falk och dess hustru Catharina Hansdotter för 672 Rd 10 Sk 8 Rst
Banco, uppbjöds
3dje ggn

¼ mtl Norra Hiarum kr sk augm
4 okt 1832
¼ i kr sk augmentshemmanet Norra Hiarum som Bengt Andersson och dess hustru
Stina Hansdotter försålt till Sven Bengtsson och hans hustru Lisa Johannesdotter för
1 355 Rd 26 Sk 8 Rst Banco samt förbehåll om undantag, uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Slätteryd kr sk augm
4 okt 1832
1/8 mtl i kr sk augmentshemmanet Slätteryd som Peter Magnus Petersson och dess
hustru Britta Catharina Gudmundsdotter för 666 Rd 32 Sk Banco tillhandlat sig av
Jonas Fagerlund och Stina Catharina Petersdotter, uppbjöds
3dje ggn

1/16 mtl Brunseryd kr sk augm
4 okt 1832
1/16 mtl i kr sk augmentshemmanet Brunseryd som Emanuel Holmberg försålt till Sara
Svensdotter för 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
3dje ggn

1/16 mtl Ormestorp kr sk
4 okt 1832
1/16 Ormestorp som Peter Nilsson och hans hustru Catharina Petersdotter sig tillhandlat
för 277 Rd 37 Sk 4 Rst Banco samt förbehåll om undantag, uppbjöds
2dra ggn

IMG 9066
§ 64

IMG 9066
§ 67

IMG 9067
§ 82

IMG 9068
§ 117

IMG 9069
§ 118

IMG 9069
§ 119

1/16 mtl Söräng Södergård frälse
4 okt 1832
1/16 mtl Söräng Södregård som Olaus Åhman mot 511 Rd 5 Sk 4Rst Banco och
särskilda villkor tillhandlat sig, uppbjöds
2dra ggn

1/12 mtl Älgaryd gästgiv
4 okt 1832
1/12 mtl kr sk Elgaryd gästgivaregård som Johannes Jonassson och Maja Petersdotter
tillhandlat sig mot 600 Rd, uppbjöds
2dra ggn

1/16 mtl Södra Mörekull kr sk
4 okt 1832
1/16 kr sk hemmanet Södra Mörkull som Petter Samuelsson och hans hustru Lena
Petersdotter köpt för 477 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl kr sk Brunseryd
4 okt 1832
Under anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande köpebrev, Litt E.
Till bestyrkande av säljarnas äganderätt företeddes dels denna Häradsrätts den 3 mars
1832 utgivna fastebrev för Peter Magnus Petersson och hans hustru Anna Svensdotter,
dels ock en den 6 juni 1831 efter avlidna Anna Svensdotter hållen bouppteckning
utvisande att hon såsom arvingar efterlämnat endast två söner, Johannes och Per Johan.
I anledning varav Häradsrätten, i förmågo av Kungl. Förordningen den 13 juni 1800, att
för Johannes Peter Magnusson och hans hustru Anna Dorothea Danielsdotter meddela
första uppbudet på 1/8 kr sk Brunsderyd därav Johannes ärvt 1/48 samt tillika med
hustrun köpt återstoden för 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, därav hustrun för 1/16 betalt 444
Rd 21 Sk 4 Rst samma mynt.
1sta ggn

1/16 mtl Fölhult frälse
5 okt 1832
Under anhållan om lagfart inlämnades följande bytesbrev Litt F.
Till bestyrkande av äganderätten till bortbytta hemmansdelen företeddes dels ett den 27
augusti 1814 till Anna Stina Andersdotters föräldrar Anders Andersson och Stina
Pettersdotter utgivet köpebrev å 1/8 mantal frälse Förhult, därå tre uppbud blivit
meddelade, dels ock ett den 13 maj 1822 efter Anna Stinas fader hållen bouppteckning
utvisande att han efterlämnat änka och en dotter, ovannämnda Anna Stina, samt att
boets fastighet bestått av 1/16 mantal Förhult. I anledning varav, och som det
tillkännagavs att änkan även avlidit, Häradsrätten, i förmågo av Kungl. Förordningen
den 13 juni 1800, meddelade första uppbudet å 1/16 mantal Frälse Förhult för Anders
Nilsson ochLena Stina Larsdotter, som tillbytt sig detamma mot 1/96 mantal
Malmbäcks Klockaregård och erhållen mellangift 377 Rd 37 Sk 4 Rst Banco.

1/96 mtl Malmbäcks Klockaregård sk frälse
5 okt 1832
Under anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande bytesbrev, Litt G.
Till bestyrkande av äganderätten till bortbytta hemmansdelen företeddes dels utdrag av
Häradsrättens Hösttingets 1792 hållna Lagfartsprotokoll, däruti, på grund av köpebrev
av den 21 maj samma år uppbud för Lena Stina Larsdotters föräldrar blivit meddelat å
1/16 sk frälse Malmbäcks Klockaregård , dels ock ett efter Lena Stinas fader
Litt G

Jag Anders Nilsson i Förhult gör härigenom veterligt att jag med min kära hustrus bifall
bortbytt hennes ärvda fastighet en 1/16-del uti Malmbäcks Klockaregård till min svåger
Johannes Larsson och hans hustru Anna Stina Andersdotter därstädes, för en 1/16-del
Förhult, båda i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken. Och som jag
redan har erhållit förbenämnda 1/16-del Förhult alltså avhänder jag mig all vidare rätt
till denna hemmansdel, 1/16-del Klockaregården, och den tillägnar Johannes Larson,
hans hustru och barn att som sin laga och välfångna egendom fritt äga och disponera
med allt vad därtill lytt och lyder och med lag tillvinnas kan nu och evärdliga.
Med förestående bytesbrev förklarar vi oss å ömse sidor nöjda, som skedde i Fallnafors
den 7 april 1832.
Anders Nilsson, Lena Stina Larsdotter som bortbytt Klockaregården
Johannes Larsson, Anna Stina Andersdotter som bortbytt Förhult
Till vittne: Sven Malmsten, Gustav Svensson i Fallnafors
IMG 9071
§

IMG 9072
§ 150

1/96 mtl Malmbäcks Klockaregård sk frälse
5 okt 1832
Litt H
Jag undertecknad gör härmed veterligt att jag genom ansökan vid vederbörlig domstol
har enligt vällovliga Häradsrättens utslag av den 5 maj 1832 fått lov att genom auktion
försälja min pupills fastighet, en 1/96-del efter helt räknat i frälsehemmanet Malmbäcks
Klockaregård, beläget i Jönköpings län, Västra Härad. Så har jag genom kungörelse vid
nästgränsande kyrkor utlyst auktion och försålt min pupills pigan Cathrina Larsdotters
ägande fastighet, en nittiosjättedel efter helt räknat i Malmbäcks Klockaregård som hon
ärvt efter sina föräldrar Lars Johannesson och hans hustru därstädes för en uppbjuden
auktionssumma stor Tvåhundrade femtio Rd Banco till Johannes Larsson och hans
hustru Anna Stina Andersdotter i Malmbäcks Klockaregård. Och som förbenämnda 250
Rd Banco är genom särskild förskrivning betalt varder härmed kvitterat och avhänder
mig och min pupill all vidare rätt till denna hemmansdel och den tillägnar Johannes
Larsson, hans hustru och barn att som sin laga och välfångna egendom fritt äga och
disponera med hus, jord, åker, äng, skog och mark, med allt vad därtill lytt och lyder
och hädanefter med lag tillvinnas kan. Och förbinder mig till hemul efter lag och tillåter
köparen att lagfart sig förvärva på egen bekostnad. Till mera säkerhet har jag med mitt
namn och underskrift bekräfta låtit. Som skedde i Malmbäcks Klockaregård den 2 juni
1832.
Sven Arvidsson i Bredstorp, förmyndare
Johan Larsson, Anna Stina Andersdotter i Malmbäcks Klockaregård, köpare
Till vittne: Sven Malmsten i Fallnafors, Per Johan Lindahl i Klockaregården

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
24 okt 1832
Söktes lagfart i anledning av ett så lydande köpebrev Litt MM.
Såsom åtkomsthandlingar företedes 1o En den 24 ovember 1821 upprättad
bouppteckning efter avlidne Johannes Johansson i Södra Hiarum utvisande dels att han
efterlämnat ¼-dels mtl uti kronoskattehemmanet Södra Hiarum och dels att hans
arvingar, jämte änkan Catharina Bengtsdotter, voro barnen Johan, Anders Johan, Sven
Magnus och Jonas samt döttrarna Maja Stina och Johanna, och 2o det efter förenämnde
forts saknas

Västra Häradsrätt lagfartsprotokoll 856, 1857, 1858

AIIa 25

IMG 9073, 9074
§ 30
1/8 mtl Fölhult frälse
3 juni 1857
Till lagfarts vinnande inlämnades följande köpebrev Litt Elsa.
Och enär därjämte företeddes denna Häradsrätts den 2 mars 1824 för säljarna utfärdade
fastebrev å ifrågavarande hemmansdel, alltså blev 1/8-dels mantal frälse Fölhult, vilket
Jacob Gabrielsson och Catharina Persdotter upplåtit till deras son Jakob Jakobsson och
hans hustru Anna Lena Johannesdotter, för 1 500 Rd Riksmynt och vissa villkor
uppbjudet
1sta ggn
Litt Elsa
För allom dem som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att
jag Jacob Gabrielsson med min kära hustru Maria Cathrina Persdotters ja och samtycke
upplåter och härmed försäljer vårt ägande en åttondels mantal i frälsehemmanet Fölhult,
beläget i Västra härad och Malmbäcks socken till vår son Jacob Jacobsson och hans
hustru Anna Lena Johannesdotter för en oss emellan överenskommen köpesumma stor
Ett tusen Fem hundra Riksdaler Riksmynt, vilka 1 500 Rd Riksmynt äro genom särskild
förskrivning betalta och härmed vederbörligen kvitterade varder. Och i följd härav
avhänder vi oss berörda 1/8-dels mantal i sagda hemman och tillägnar vår son Jacob
Jacobsson och hans hustru Anna Lena Johannesdotter att nu genast tillträda i det stånd
det nu och då befinns med hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder
eller hädanefter med lag tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll att Jacob
Gabrielsson och hans hustru bibehålles vid sitt kontrakt på torplägenheten Ängen. Till
mera visshet hava vi detta salu- och köpebrev i nedanstående vittnens närvaro bekräfta
låtit, som skedde i Förhult den 27 april 1857.
Jacob Gabrielsson, Maria Cathrina Persdotter, säljare med hand å pennan
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Jonas Pettersson i Hästeryd.
IMG 9073
§ 31

IMG 9075

1/8 mtl Fölhult frälse
3 juni 1857
Med begäran om lagfart inlämnades följande handling Litt Emma.
Och alldenstund säljarnas åtkomst till ifrågavarande hemmansdel styrktes med denna
Häradsrätts den 8 juni 1821 för dem därå utfärdade fastebrev, alltså blev 1/8 mtl frälse
Fölhult som Jakob Gabrielsson och Maria Katrina Persdotter sålt till deras son Per
Johan Jacobsson för 1 500 Rd Riksmynt och övriga villkor, uppbjudet
1sta ggn
Litt Emma
För allom dem som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att
jag Jacob Gabrielsson med min kära hustru Maria Cathrina Persdotters ja och samtycke
upplåter och härmed försäljer vårt ägande Ett åttondels mantal i frälsehemmanet
Förhult, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken till vår son Per Johan Jacobsson
och hans tilltänkta hustru för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusen
Fem hundra Rd Riksmynt , vilka 1 500 Rd Riksmynt äro genom nöjaktig förskrivning
till fullo betalta och härmed vederbörligen kvitterade varder. Och i följd härav avhänder
vi oss berörda 1/8 mtl i sagda hemman och tillägnar vår son Per Johan Jacobsson och
hans tilltänkta hustru ett nu genast tillträda i det stånd det nu och då befinns med hus,
jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas
kan, med det uttryckliga förbehåll att Jacob Gabrielsson och hans hustru bibehålles vid
sitt undantagskontrakt på torplägenheten Ängen. Till mera visshet hava vi detta saluoch köpebrev i nedanstående vittnens närvaro bekräfta låtit, som skedde i Förhult den
27 april 1857.
Jacob Gabrielsson, Maria Cathrina Persdotter, säljare med hand å pennan
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Jonas Pettersson i Hästeryd

IMG 9073
§ 32

IMG 9076

1/8 mtl Korpebo kr sk
3 juni 1857
För lagfarts vinnande inlämnades följande köpebrev ”Vi undertecknade etc” Litt Korp.
Och som säljarnas åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denna Häradsrätts
fastebrev den 28 september 1812 alltså
Litt Korp
Vi undertecknade gör veterligt det vi försålt vår ägande hemmansdel 1/8-dels mantal
efter helt räknat uti krono skatte augmentshemmanet Korpebo, beläget i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken, till Israel Jonas Jonasson och hans hustru Lena
Hindricksdotter för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Två tusen Sju
hundra Tjugotvå Riksdaler 10 Sk 8 Rst Banco. Och får köparen tillträda nämnda
hemmansdel den 14 nästkommande mars 1857 i nu och då befinnande stånd. Och som
förrnämnda köpesumma 2 722 Rd 10 Sk 8 Rst Banco är genom nöjaktig förskrift till
fullo betalt ty varder de härigenom vederbörligen kvitterade. För den skull avhänder vi
oss och våra arvingar all ägande- och nyttjanderätt till nämnda köpare, dess barn och
arvingar till evärdlig ägo att bruka och begagna som annan sin laga och välfångna
egendom, intet undantagande av vad som till denna hemmansdel nu lyder eller
hädanefter med lag tillvinnas kan. Det undantag utgöres årligen å hemmansdelen till
Lars Svensson och hans hustru Gustafva Svensdotter enligt särskild förskrivning av den
30 juni 1851. I övrigt förbinder vi oss till laga hemul och äger köparen å detta köp att
vid vederbörlig domstol förvärva sig laga uppbud och fasta på egen bekostnad. Till
mera styrka härav varder detta köp med våra namn underskrivet i nedanstående vittnens
närvaro bekräftat, som skedde uti Korpebo den 1 oktober 1856.
Carl Svensson Forss, Johanna Olausdotter, säljare
Israel Jonas Jonasson, Lena Hindricksdotter, köpare
På en gång närvarande vittne: Joh Malmqvist i Gummestorp
Lars Magnus Nilsson i Korpebo

IMG 9077-9078
§ 68
3/16 mtl Ormestorp kr sk
6 juni 1857
Till fullföljd av ärendet som vid §55 i Lagfartsprotokollet för sista ting förevarit
rörande sökt lagfart å 3/16 mantal kr skatte Ormestorp därav Peter Nilsson och Katrina
Petersdotter upplåtit 3/32 mantal såsom förtida arv till deras dotter Christina Charlotta
Petersdotter samt till hennes man Anders Johan Petersson försålt 3/32 mantal för 888
Rd 42 Sk 8 Rst Banco och förbehåll om undantag, läto sökandena inlämna alla de förut
i ärendet företedda och anmärkta handlingar varförutan åberopades Domboken för
denna dag vid § 166, varav inhämtades att Sven Malmsten i Fallnafors och Sven
Malmberg i Ormestorp som blivit på ed hörda till bestyrkande av säljarnas åtkomst till
1/16 mtl Ormestorp, sammanstämmande intygat att Peter Nilssons fader Nils Ericsson i
livstiden ägt ¼ mtl Ormestorp, som efter hans död fördelats mellan hans fyra
efterlämnade barn sålunda att envar av dem erhållit 1/16 mantal. Och fann Häradsrätten
skäligt att med anledning av vad sålunda förekommit å 3/16 mantal Ormestorp därav
Peter Nilsson och Katarina Petersdotter som förtida arv till deras dotter Christina
Charlotta Petersdotter upplåtit 3/32 samt till hennes man Anders Johan Petersson för
888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco jämte förbehåll om undantag försålt andra 3/32, meddela
uppbud
1sta ggn

IMG 9079
Nr 34

IMG 9079
Nr 35

IMG 9079
Nr 36

IMG 9080
Nr 56

IMG 9081
IMG 9082
Nr 18

IMG 9082
Nr19

1/8 mtl Brunseryd kr sk
16 sep 1857
- - den 6 augusti 1856 - Hans Peter Svensson och Ingela Andersdotter för 2 166 Rd 32 Sk Banco sålt 1/8 mtl
krono skatte Brunseryd i Malmbäcks socken till Andreas Fyr och hans hustru Anna
Sofia Andersdotter, Och som - - den 10 oktober sistlidet samt den 27 januari och den 12
maj innevarande år - -

1/8 Berg kr sk rusthåll
16 sep 1857
- - den 8 april 1856 - Anders Johan Malmberg som ärvt 1/24 mantal kr sk rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
gemensamt med sin hustru Maria Andersdotter inköpt 1/12 mantal i samma hemman av
sin moder Stina Katrina Gabrielsdotter och broder Johannes Malmberg för 1 333 Rd 16
Sk Banco. Och fann - - den 10 oktober sistlidet samt den 27 januari och den 12 maj
innevarande år - -

1/12 mtl Spinkabo kr sk
16 sep 1857
- - den 1 september 1856 - Anders Johan Arvidsson och Lena Sofia Ahlander för 1 733 Rd 16 Sk Banco sålt 1/12
mtl kr sk Spinkabo i Malmbäcks socken till Per Johan Petersson och hans hustru Inga
Lena Johansdotter. Och som - - den 10 oktober sistlidet samt den 27 januari och den 12
maj innevarande år - -

1/16 mtl Pustanäs frälse
16 sep 1857
- - den 9 augusti 1856 - Lovisa Johansdotter som ärvt 1/48 mtl i frälse Pustanäs i Malmbäcks socken
gemensamt med sin tilltänkte man Gustaf Nilsson för 777 Rd 37Sk 4 Rst Banco och
förbehåll om undantag till änkan Catharina Svensdotter köpt 1/24 mtl i samma hemman
av de övriga arvingarna efter avlidne Johan Andersson. Och fann - - den 11te oktober
sistlidet samt den 27 januari och den 12 maj innevarande - gäller 1/12 Torp 1857

1/32 mtl Klappa kr sk
26 jan 1858
- - den 16 augusti 1856 - D G Lilja och hans hustru Magdalena X för 1 000 Rd Riksgäld och övriga villkor sålt
1/32 mtl kr sk Klappa i Malmbäcks socken till målaren C M Gustafsson och hans
hustru Christina Gustafsson. Och som - -den 30 januari, den 12 maj och den 16
september sistlidet år - -

1/16 mtl Klappa kr sk
26 jan 1858
- - den 20 augusti 1856 - Hattmakaren C A Lagergren och hans hustru Johanna Andersdotter försålt 1/16 mantal
kr sk Klappa, Löfhult kallat, i Malmbäcks socken till Sven Johan Johannesson och hans
hustru Sara Sofia Carlsdotter för 1 377 Rd 37 Sk 4 Rst Banco och övriga villkor. Och
fann - - den 30 januari, den 12 maj och den 16 september sistlidet år - -

IMG 9083
Nr 23

IMG 9084
Nr 41

IMG 9084
Nr 42

IMG 9084
Nr 43

IMG 9084
Nr 44

3/16 mtl Åsen kr sk
26 jan 1858
- - den 30 juni 1856 - Sven Nilsson och Maja Abrahamsdotter såsom gåva upplåtit 1/16 mtl i kr sk Åsen i
Malmbäcks socken till deras son Johannes Svensson och till honom försålt 1/8 mtl i
samma hemman för 2 000 Rd Banco. Och som - - den 2 februari, den 12 maj och den
16 september sistlidet år - -

1/9 mtl Rösum kr sk
26 jan 1858
Början saknas
- mot 2 000 Rd Riksmynt och övriga villkor upplåtit 1/9-dels mantal kr sk Rösum i
Malmbäcks socken till deras måg och dotter Johannes Andersson och Lena Stina
Jacobsdotter. Och som - - den 18 februari, den 12 maj och den 16 september sistlidet år
--

1/9 mtl Rösum kr sk
26 jan 1858
- - den 17 februari 1857 - Jacob Johannesson och Lena Nilsdotter mot 2 000 Rd Riksmynt och övriga villkor
försålt 1/9 mtl kr sk Rösum i Malmbäcks socken till deras son Johan Peter Jacobsson
och hans hustru Lena Bengtsdotter. Och som - - den 18 februari, den 12 maj och den 16
september sistlidet år - -

1/8 mtl Röd kr sk
26 jan 1858
- - den 13 december 1856 - Johannes Johansson och Sara Lisa Svensdotter försålt 1/8 mtl krono skatte Röd i
Malmbäcks socken till Carl Peter Jonasson och hans hustru Maria Carolina Sundberg
för 10 750 Rd Riksmynt, Och som - - den 18 februari, den 12 maj och den 16 september
sistlidet år - -

3/16 mtl Ormestorp kr sk
26 jan 1858
- - den 29 november 1856 - Anders Jonasson och Maria Nilsdotter försålt 3/16 mtl kr sk Ormestorp i Malmbäcks
socken till Johannes Johansson och hans hustru Sara Lisa Svensdotter för 3 111 Rd 5
Sk 4 Rst Banco. Och som - - den 15 februari, den 12 maj och den 16 september sistlidet
år - -

IMG 9084-9085
Nr 45
1/8 mtl Rommenås frälse
26 jan 1858
- - den 7 maj 1856 - Anders Jonasson och Katrina Abrahamsdotter försålt 1/8 mantal frälse Rommenås i
Malmbäcks socken till deras son Nils Andersson för 4 666 Rd 32 Sk Banco och övriga
villkor. Och som - - den 18 februari, den 12 maj och den 16 september sistlidet år - IMG 9085
Nr 47

1/6 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
- - den 5 augusti 1856 - -

26 jan 1858

Sven Gabrielsson dels ärvt och dels av sin fader Gabriel Nilsson i gåva erhållit samt
dels gemensamt med sin tilltänkta hustru Lisa Sofia Nilsdotter för 1 000 Rd Banco
inköpt 1/6 mtl kr sk rusthåll Åkerhult i Malmbäcks socken av sin svåger och syster
Johannes Svensson och Katrina Gabrielsdotter. Och som - - den 18 februari, den 12 maj
och den 16 september sistlidet år - IMG 9086
Nr 80

IMG 9087

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
26 jan 1858
- - den 30 juni 1858 - Johannes Nilsson ärvt 1/72 mantal kr skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken och
gemensamt med sin hustru Stina Andersdotter för 2 000 Rd Banco och vissa villkor
köpt 1/9 mantal i samma hemman av övriga sterbhusdelägare efter avlidne Nils
Israelsson, Och som - - den 20 februari, den 12 maj och den 16 september sistlidet år - gäller Norra Höggren i Svenarum som Carl Malmsten i Gummestorp köpt 1857

IMG 9088, 9090
§ 24
1/8 mtl Rommenås frälse
15 feb 1858
För lagfarts vinnande inlämnades följande köpebrev, Litt Ås.
Och enär därjämte företeddes denna Häradsrätts den 7 oktober 1845 för Johannes
Andersson och dess hustru utfärdade fastebrev å 1/8 mtl i ifrågavarande hemmansdel,
så blev 1/8 mantal frälse Rommenås, därav Johannes Andersson och Katrina Jönsdotter
upplåtit 1/16 mantal såsom gåva till deras son Anders Johannesson samt 1/16 mantal
såsom köp till hans hustru Johanna Nilsdotter för 3 333 Rd 16 Sk Riksmynt och vissa
villkor, uppbjudet
1sta ggn
Litt Ås
För allom som detta vårt öppna salu- och gåvobrev förekommer göres veterligt att
Johannes Andersson med min kära hustrus bifall upplåtit såsom gåva 1/16-dels mantal
till vår käre son Anders Johannesson och 1/16-dels mantal till hans hustru Johanna
Nilsdotter för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Tre tusen Sex hundra
Trettiotre Riksdaler 16 Sk Riksmynt, tillsammans 1/8-dels mantal i frälsehemmanet
Rommenås, beläget i Malmbäcks socken och Västra härad. Och som förenämnda
köpeskilling 3 333 Rd 16 Sk Riksmynt är genom nöjaktig förskrivning till fullo betald
så varder den härigenom vederbörligen kvitterad och i följd därav tillägnas vår son
Anders Johannesson 1/16-dels och hans hustru Johanna Nilsdotter 1/16-dels mantal att
nu genast tillträda i det stånd det nu och då befinns med hus, jord, vatten och
åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, med det
uttryckliga förbehåll att Johannes Andersson och hans hustru Cathrina Jönsdotter bliver
bibehållna vid alla de förmåner som deras undantagsbrev av den 28 sistlidna mars
bestämmer. Till mera visshet hava vi detta gåvo- och salubrev i nedanstående vittnens
närvaro bekräfta låtit, som skedde i Rommenås den 10 september 1857.
Johannes Andersson, Cathrina Jönsdotter, givare och säljare med hand å pennan
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Johan Johansson i Farkullen
IMG 9089
§ 28

1/12 mtl Stavsjö kr sk rusthåll
Litt Emma
För allom som detta vårt öppna salu- och gåvobrev förekommer göres veterligt att jag
Sven Jonasson med min kära hustrus Lena Stina Svensdotter ja och samtycke upplåtit
såsom gåva 1/18-dels och 1/36-dels mantal för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor Ett tusen Riksdaler Riksmynt till vår son Per Johan Svensson,

tillsammans 1/12-dels mantal, och likaledes till vår son Sven Svensson 1/18-dels mantal
som gåva och dels 1/36-dels mantal för en oss emellan överenskommen köpesumma
stor Ett tusen Riksdaler Riksmynt, tillsammans 1/12-dels mantal, allt i krono skatte
rusthållet Stavsjö, beläget i Västra Härad och Malmbäcks socken. Och förenämnda
summa 1 000 Rd Riksmynt är genom nöjaktig förskrivning till fullo betalda och härmed
vederbörligen kvitterade varder, och i följd varav avhänder vi oss berörda 1/12-dels
mantal till Per Johan Svensson och 1/12-dels Sven Svensson för dem båda att tillträda
den 14 nästkommande mars i det stånd det nu och då befinns, med hus, jord, vatten och
åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, med det
uttryckliga förbehåll att Sven Jonasson och hans hustru Lena Stina Svensdotter bliver
bibehållna vid alla de förmåner som deras undantagsbrev av denna dag eller den 7 juli
1857 bestämmer. Till mera visshet hava vi detta gåvo- och salubrev i tillkallade vittnens
närvaro bekräfta låtit, som skedde i Stafsjö den 7 juli 1857.
Sven Jonasson, Lena Stina Svensdotter, säljare och givare med hand å pennan
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Nils Peter Elg Hohult
IMG 9090
§ 25

IMG 9091
§ 28

IMG 9092
§ 30

¼ mtl Södra Hiarum kr sk
15 feb 1858
Söktes uppbud på grund av följande handling ”Köpe- och gåvobrev” Litt Helena
Och företeddes därjämte: 1o Ett Häradsrättens den 4 november 1825 för Isak Jönsson
och Katrina Bengtsdotter utfärdade fastebrev å 1/8 Södra Hiarum. 2o Likaledes ett av
denna Häradsrätt den 20 oktober 1830 för samma personer utfärdade fastebrev jämväl å
1/8 i berörda hemman.
På grund härav blev ¼ mtl krono skatte Södra Hiarum, därav Isak Jönsson och Katrina
Bengtsdotter upplåtit 1/8 mantal såsom förtida arv till deras son Anders Isaksson och
till hans hustru Johanna
Forts saknas

1/6 mtl Stafvsjö kr sk rusthåll
15 feb 1858
För lagfarts vinnande inlämnades en så lydande handling:
”Köpe- och gåvobrev. För allom dem som etc”. Litt Emma
Efter uppläsande, varav företeddes:
1o Denna Häradsrätts den 2 oktober 1838 för Swen Jonasson och hans hustru Lena
Stina Swensdotter utfärdade fastebrev å 1/6 mantal Stafsjö etc.
2o En den 12 i denna månad i vederbörlig ordning förrättad undersökning, utvisande att
1/12 mantal Stafsjö för en x medför besuttenhet i enlighet med föreskriften i Kongl.
Förordningen den 13 juni 1853.
På grund härav fann Häradsrätten lagligt att å 1/6 mantal krono skatte rusthåll Stafsjö,
därav Swen Jonasson och Lena Stina Swensdotter med förbehåll om undantag upplåtit
till en var av deras söner Per Johan Swensson och Swen Swensson 1/18-dels mantal
som gåva och 1/36-dels mantal såsom köp emot en sammanräknad köpesumma 2 000
Rd riksmynt, meddela upbud1/18-dels mantal
1sta ggn

1/16 mtl Röd kr sk
16 feb 1858
För lagfarts vinnande inlämnades följande köpebrev. ”Härigenom etc” Litt Bruno.
Till åtkomstens bestyrkande företeddes
1o Denna Häradsrätts den 28 september 1852 för Johannes Abrahamsson och Lovisa
Johannesdotter utfärdade fastebrev å 1/16 mantal Röd.

2o En den 6 november 1855 efter Johannes Abrahamsson
Forts saknas
IMG 9093
§

IMG 9094
No 6

IMG 9094
No 7

IMG 9096
No 21

1/6 mtl Packebo kr sk
Litt Pack
För allom som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att vi
undertecknade samtliga arvingar efter vår kära avlidna moder Annika Andersdotter i
Packebo upplåter och härmed försäljer vårt i arv tillfallna 1/6-dels mantal enligt
arvskifte av denna dag, till vår käre fader och svärfader Swen Andersson i Packebo för
en oss emellan överenskommen köpesumma stor Två tusen Riksdaler Banco, vilka
2 000 Rd banco äro genom nöjaktig förskrivning tillfullo betalta och härmed
vederbörligen kvitterade varder. Och i följd härav avhänder vi oss berörda 1/16-dels
mantal i sagda hemman beläget i Västra härad och Malmbäcks socken och tillägnar
Swen Andersson att nu genast tillträda i det stånd som det befinnes med hus, jord,
vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan.
Och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
förvärva. Till mera visshet hava vi detta salu- och köpebrev i nedanstående vittnes
närvaro bekräfta låtit. Som skedde i Packebo den 8 januari 1858.
Anders Andersson, Johannes Swensson, myndiga söner. Magnus Jonasson å egen och
sina Pupillers vägnar. Nils Andersson förmyndare för Isak Svensson, säljare.
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Johannes Isaksson i Rommenås

1/8 mtl Gibbarp kr sk rusthåll
lagfart
26 maj 1858
- - den 2 januari 1856 - Lena Katrina Jonasdotter i giftorätt bekommit 1/24-dels och efter sonen Claes Peter
Andersson ärvt 1/72-dels mantal krono skatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks socken,
samt gemensamt med sin nuvarande man Jacob Hansson för 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco
inköpt 5/72 mantal i samma hemman av den förstnämndes söner Carl Johan Andersson
och Johannes August Andersson. Och som - - den 12 maj och den 16 september
sistlidet samt den 26 januari innevarande år - -

1/8 mtl Gibbarp kr sk rusthåll
lagfart
26 maj 1858
- - den 2 januari 1856 - Carl Johan Andersson ärvt 5/144 mantal krono skatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks
socken samt gemensamt med sin hustru Stina Katrina Svensdottter inköpt 13/144-dels
mantal i samma hemman av sin moder Lena Katrina Jonasdotter och broder Johannes
August Andersson för 1 277 Rd 37 Sk 4 Rst Banco. Och som - - den 12 maj och den 16
september sistlidet samt den 26 januari innevarande år - -

1/8 mtl Fölhult frälse
lagfart
26 maj 1858
- - den 27 april 1857 - Jakob Gabrielsson och Maria Chatarina Persdotter upplåtit 1/8 mantal frälse Fölhult i
Malmbäcks socken till deras son Jakob Jacobsson och hans hustru Anna Lena
Johansdotter för 1 500 Rd Rmt och vissa villkor. Och som - - den 3 juni och den 16
september sistlidet samt den 26 januari innevarande år - -

IMG 9096
No 22

IMG 9096
No 23

IMG 9097
§ 13

IMG 9098
§ 14

1/8 mtl Fölhult frälse
lagfart
26 maj 1858
- - den 27 april 1857 - Jacob Gabrielsson och Maria Katrina Persdotter sålt 1/8 mantal frälse Fölhult i
Malmbäcks socken till deras son Pehr Johan Jacobson för 1 500 Rd Rmt och övriga
villkor. Och som - - den 3 juni och 16 september sistlidet samt den 26 januari
innevarande år - -

1/8 mtl Korpebo kr sk
lagfart
26 maj 1858
- - den 1 oktober 1856 - Carl Svensson Forss och Johanna lansdotter försålt 1/8 mantal krono skatte Korpebo i
Malmbäcks socken till Israel Johan Jonasson och hans hustru Lena Henriksdotter för
2 722 Rd 10 Sk 8 Rst Banco och vissa villkor. Och som - - den 3dje juni och den 16
september sistlidet samt den 26 januari innevarande år - -

1/8 mtl Berg sk kr rusthåll
Litt Björn
Jag Pehr Johan Björnlund i Berg och min hustru Sara Abrahamsdotter gör härigenom
veterligt att vi upplåter och försäljer vår ägande fastighet 1/8-dels mantal uti skatte
krono rusthållet Berg i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, till Anders
Svensson och hans hustru Cattrina Johansdotter i Berg emot en oss emellan
överenskommen köpesumma stor 2 888 Rd 42 Sk 8 Rst Bancosedlar, som är av köparen
betalt på följande sätt, att köparen Anders Svensson och hans hustru får övertaga 866
Rd 32 Sk Banco uti Smålands med flera provinsers hypoteksförening denna dag, som
denna hemmansdel häftar för i nämnda hypotek, att köparen Anders Svensson är fullt
förbunden att hålla nämnda hemman i full ordning i hypoteket efter Reglementet tills
summan bliver fullt inbetald och återstoden 2 022 Rd 10 Sk Banco som är betalt med
nöjaktig revers, som därför köpesumman till fullo kvitterad varder. Och fördenskull
avhänder vi som säljare nämnda fastighet till nämnda köpare med hus och jord, åker
och äng, skog och mark, torp och kvarnställe, allt som till denna hemmansdel lyder och
ligger och hädanefter lagligen tillvinnas kan nu och evärdligen. Och nämnda
hemmansdel får av köparen tillträdas den 14 mars 1858 enligt efter särskilt upprättat
köpekontrakt i det stånd det då befinns och köparen får söka lagfart och fasta vid
vederbörlig domstol på egna medel. Med förestående köp och handel förklarar vi oss å
ömse sidor nöjda, som skedde i Berg i vittnens närvaro den 21 november 1857.
Pehr Johan Björnlund och hustru, säljare
Anders Svänsson och hans hustru, köpare
Till vittne: Gustaf Malmsten, J A Sjöberg i Berg.

1/8 mtl Estenstorp kr sk
Litt Ulf
Emot en å offentlig auktion högstbjuden, genom skuldförbindelser erhållen och härmed
kvitterad köpesumma Fyra tusende Niohundrafemtio Riksdaler Riksmynt, har
undertecknade härigenom försålt: nämligen jag Johannes Elmqvist i Norra Mörkull
7/96-dels mantal, jag Anders Johan Andersson i Brestorp 1/96-dels mantal och jag Sven
Malmsten i Malmbäck med min hustrus bifall hennes arvejord 1/48-dels mantal och jag
Petter Pettersson med min hustrus samtycke hennes ärvda lott 1/48-dels mantal,
tillsammans Ett åttondels mantal i krono skatte rusthållet Estenstorp, Malmbäcks
socken, till vice korpralen A J Bladh och dess hustru Anna Stina Svensdotter i Stafsjö,

i anledning varav vi avhänder oss berörda hemmansdelar, tillsammans 1/8-dels mantal,
med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar detsamma köparna
till välfången egendom, att tillträda på sätt och med villkor som därom upprättat
auktionsprotokoll av denna dag innehåller. Till mera visso är detta salubrev av oss i
vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av Estenstorp den 19 november 1857.
Johannes Elmqvist, Anders Johan Andersson, Sven Malmsten. Anna Stina Johansdotter,
Petter Pettersson, Catrina Johansdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson, Sven Svensson i Estenstorp
IMG 9101
§ 15

IMG 9099
§ 15

3/16 mtl Ormestorp kr sk
2 juni 1858
Till lagfarts vinnande inlämnades ett så lydande köpebrev: ”För allom etc” Litt Orm
Och som säljarens åtkomst till försålda hemmansdelen styrktes med denna Häradsrätts
den 12 maj 1857 för honom därå utfärdade fastebrev, alltså fann Häradsrätten lagligt att
å 3/16 mantal krono skatte Ormestorp, som Fredrik Larsson försålt till Johannes
Elmqvist och hans hustru Maja Stina Jonasdotter för 4 166 Rd 64 öre Riksmynt,
meddela uppbud
1sta ggn
3/16 mtl Ormestorp kr sk Litt Orm
2 juni 1858
För allom dem det förekommer gör jag Fredrik Larsson veterligt att jag försålt mitt
ägande Tre sextondels mantal efter helt räknat uti krono skatte augmentshemmanet
Ormestorp, som är beläget uti Västra Härad av Malmbäcks socken till Johannes
Elmqvist och hans hustru Maja Stina Jonasdotter i Norra Mörkull, för en betingad
köpesumma stor Fyra tusen Ett hundra sextiosex /4 166/ Riksdaler 64 öre Riksmynt,
som skall erläggas efter ett av denna dag upprättat köpekontrakt och är med nöjaktig
revers betalt och varder härigenom kvitterad, varför jag avhänder mig all äganderätt till
ovannämnda fastighet 3/16 mantal Ormestorp till hus och jord, samt allt som av ålder
lytt eller hädanefter med lag tillvinnas kan, till köparna, deras barn och arvingar, till
evärdlig ägo, och förbinder mig laga hemul stånda jämte åtkomsthandlingar. Dock äger
köparna rätt att vid vederbörlig domstol lagfart och fasta sig förskaffa på egna medel,
samt tillträdet får ske den 14 mars 1858. Som sålunda av- och tillhandlat, som skedde i
tillkallade vittnens närvaro, som skedde i Ormestorp den 13 mars 1858.
Fredrik Larsson, säljare
Johannes Elmqvist, Maja Stina Jonasdotter, köpare
Till vittne: Abram Sundberg i Rommenås, Johannes Nilsson i Önna

IMG 9100, 9101
§ 14
1/8 mtl Estenstorp kr sk
2 juni 1858
För lagfarts vinnande inlämnades följande köpebrev ”Emot en å etc” Litt Ulf.
Till åtkomstens bestyrkande företeddes följande handlingar:
1o En den 2 augusti 1844 upprättad bevittnad handling, enligt vilken Magnus Elmqvist
och Anders Johan Andersson i gåva erhållit 1/16 mantal Estenstorp och 1/6 mantal
Åkerhult samt därå undfått trenne laga uppbud den 12 november 1841 samt den 1
februari och den 20 maj 1842.
2o En den 9 mars 1857 efter änkan Christina Olofsdotter hållen bouppteckning
utvisande att hon efterlämnat såsom arvingar: En i förra giftet avliden son Per Johan
Nilssons efterlämnade 2ne döttrar Anna Stina gift med Sven Malmsten och Lena
Katarina Johansdotter gift med Peter Petersson, samt barnen i senare giftet Johannes
Elmqvist, Anders Johan Andersson, varande bland tillgångarna i boet upptaget 1/8
mantal Estenstorp.

3o Ett den 19 november samma år emellan ovannämnda sterbhusdelägare förrättat
arvskifte, genom vilket fastigheten 1/8 mtl Estenstorp fördelats, att Johannes Elmqvist
och Anders Johan Andersson vardera undfått 1/24 mantal samt att de båda flickorna
vardera 1/48 mtl, Men då härigenom icke blivit ådagalagt på vad sätt säljarnas föräldrar
åtkommit hela ifrågavarande fastighet så kunde den sökta lagfarten icke för närvarande
bifallas.
IMG 9116-9117-9118
§ 19
1/8 Estenstorp kr sk
28 sept 1858
För fullföljd av ärendet som under § 14 i lagfartsprotokollet för sista ting finnes
antecknat angående sökt uppbud å 1/8 mantal Estenstorp, vilket Johannes Elmqvist och
Anders Johan Andersson, Sven Malmsten och Anna Stina Johansdotter samt Peter
Petersson och Katrina Johansdotter enligt köpebrev den 19 november 1857 sålt till vice
korpralen A J Blad och dess hustru Anna Stina Svensdotter för 4 950 Rd Smt,
inlämnades följande handlingar:
1o Denna Häradsrätts den 29 maj 1785 för Per och Olof Jakobssöner utfärdade
fastebrev å ¼ mantal Estenstorp.
2o En den 2 juni 1814 efter Olof Jakobsson hållen bouppteckning, utvisande att han
efterlämnat, jämte änkan Christina Swensdotter, enda dottern Christina gift med Anders
Hansson, samt i fastighet 1/8 mantal Estenstorp.
3o En den 13 september 1800 upprättad bevittnad handling enligt vilken Anders
Hansson och dess hustru Stina Olofsdotter tillhandlat sig 1/8 mantal Estenstorp, samt
därå undfått trenne laga uppbud, den sista den 12 maj 1801.
4o Likaledes en den 20 september 1809 upprättadd handling, varigenom ovannämnde
Anders Hansson och Stina Olofsdotter tillbytt sig 1/8 mantal Estenstorp, varå trenne
uppbud blivit meddelade den 3 november 1810 samt den 7 febriari och 8 maj 1811.
5o Ett den 16 november 1840 upprättat gåvobrev varigenom Anders Hansson och Stina
Olofsdotter till deras son Anders Johan Andersson och hans hustru Katrina Svensdottr
upplåtit 3/16 mantal Estenstorp, varå trenne laga uppbud blivit meddelade den 11 mars,
17 maj och den 12 oktober 1841.
6o Ett den 28 mars 1844 efter avlidne Anders Hansson förrättat arvskifte, varav
inhämtades att han efterlämnat änkan Christina Olofsdotter samt sönerna Johannes
Elmqvist och Anders Johan Andersson, varvid bemälta änkas sondöttrar från ett
föregående äktenskap tillika med deras män närvarit, varande bland tillgångarna
upptaget 1/8 mantal Estenstorp såsom änkans enskilda fastighet.
Vid granskning av den nu och förut företedda handlingarna befanns säljarnas äganderätt
till försålda hemmansdelen behörigen styrkt och Häradsrätten fann alltså lagligt att å
1/8-dels mantal krono skatte rusthåll Estenstorp, som Johannes Elmqvist, Anders Johan
Andersson, Sven Malmsten och Anna Stina Per Johansdotter samt Peter Petersson och
Katrina Johansdotter för 4 950 Rd Rmt sålt till vice korpralen A J Blad och hans hustru
AnnaStina Svensdotter, meddela uppbud
1sta ggn

IMG 9102
§ 25

1/16 mtl Gummestorp kr sk augm
16 juni 1858
För vinnande av lagfart inlämnades följande handling: ”Vi undertecknade etc” Litt
Gumma, varjämte företeddes denna Häradsrätts den 25 januari 1853 för säljarna
utfärdade fastebrev å ifrågavarande hemmansdel.
I anledning härav och sedan upplyst blivit att köparna förut äga 1/16 mantal i samma
gård, fann Häradsrätten lagligt, att å 1/16 mantal krono skatte Gummestorp som Carl
Malmsten och Maja Johannesdotter försålt till Johannes Malmqvist och hans hustru

Maja Lena Månsdotter för 4 166 Rd 32 Sk Rgs och övriga villor, meddela uppbud 1sta
ggn.
IMG 9105
§ 25

IMG 9102
§ 26

IMG 9106
§ 26

1/16 mtl Gummestorp kr sk augm
Litt Gumma
Vi undertecknade gör härigenom veterligt det vi försålt vårt ägande 1/16-dels mantal
efter helt räknat uti krono skatte augmentshemmanet Gummestorp, beläget i Jönköpings
län, Västra härad och Malmbäcks socken, till Johannes Malmqvist och hans hustru
Maja Lena Månsdotter i Gummestorp för en oss emellan överenskommen köpesumma
stor Fyra tusen Ett hundrade Sextiosex /4 166/ Rd 32 Sk Rixmynt, för att tillträda
nämnda hemmansdel den 14 marts 1858 i nu och då befinnande stånd. Och som
förenämnda köpeskilling 4 166 Rd 32 Sk Rixmynt är genom nöjaktig förskrivning till
fullo betald ty varder de härigenom vederbörligen kvitterade. För den skull avhänder vi
oss och våra arvingar all vida ägande- och nyttjanderätt till förberörda hemmansdel och
densamma tillägnar förenämnda köpare, dess barn och arvingar till evärdlig ägo att
bruka och begagna såsom annor sin laga och välfångna egendom, och intet
undantagandes av vad som till hemmansdelen nu lyder eller hädanefter med lag
tillvinnas kan. Det undantaget utgöres årligen å hemmansdelen till svärfadern Johannes
Malmqvist enligt särskild förskrivning av den 14 marts 1851. I övrigt förbinder vi oss
till laga hemul och äger köparen å detta köp vid vederbörlig domstol förvärva sig laga
uppbud och fasta på egen bekostnad. Till mera styrka härav varder detta köp med våra
namn underskrivet i nedan tillkallade vittnens närvaro bekräftat. Som skedde uti
Gummestorp den 28 oktober 1857.
Carl Malmqvist, säljare
Johannes Malmqvist, Maja Lena Månsdotter, köpare
På en gång närvarande vittnen:
G Lundbladh, Petter Nilsson, båda i Gummestorp

1/16 mtl Korpebo kr sk augm
16 juni 1858
Till Häradsrätten inlämnades med begäran om lagfart, ett så lydande ”Köpebrev: Vi
undertecknade etc.” Litt Korp, och alldenstund säljarnas åtkomst
Forts saknas

1/16 mtl Korpebo kr sk augm
Litt Korp
Vi undertecknade gör härigenom veterligt det vi försålt vårt ägande 1/16-del efter helt
räknat uti krono skatte augmentshemmanet Korpebo, beläget uti Jönköpings län, Västra
härad och Malmbäcks socken, till Lars Magnus Nilsson och hans hustru Anna Lena
Svensdotter i Korpebo för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Två tusen
Ett hundra sextiosex Rd 32 Sk Riksmynt. Köparen får tillträda nämnda 1/16-del nästa
fardag den 14 mars 1859 i nu och då befinnande stånd. Och som förenämnda
köpesumma 2 166 Rd 32 Rgd är genom nöjaktig förskrivning till fullo betald ty varda
de härigenom vederbörligen kvitterad. För den skull avhänder vi oss och våra arvingar
all ägande- och nyttjanderätt till förberörda hemmansdel och densamma tillägnar
förberörda köpare, dess barn och arvingar till evärdlig ägo att bruka och begagna som
annor sin lag- och välfångna egendom, intet undantagandes av vad som till
hemmansdelen nu lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, I övrigt förbinder vi oss
till laga hemul och äger köparen å detta köp vid vederbörlig domstol förvärva sig laga
uppbud och fasta på egen bekostnad. Till mera styrka härav varder detta köp med våra
namn underskrivet i nedan tillkallade vittnens närvaro bekräftat. Som skedde uti
Korpebo den 4 maj 1858.

Johannes Skogman, Carolina Christina x, säljare
Lars Magnus Nilsson, Anna Lena Svensdotter, köpare
Till vittne: Joh. Malmqvist, Olaus Carlsson i Korpebo
IMG 9103, 9104

gäller Högaholmen i Sandsjö socken.

IMG 9107-9108
§ 37
1/16 mtl Erlandstorp frälse
17 juni 1858
Till lagfarts vinnande inlämnades en så lydande handling: ”Köpe- och gåvobrev: För
allom dem som detta vårt etc” Litt Erland, varjämte företeddes till åtkomstens
bestyrkande 1o Denna Häradsrätts den 4 oktober 1844 å ¼ mantal frälse Erlandstorp
utfärdade fastebrev x blivit av herr hovmarskalken och riddaren Fredrik Aminoff och
dess fru Charlotta f Aminoff mot Femtusen Riksdaler Banco försålt till Arvid
Gabrielsson och Johannes Svensson samt deras hustrur, varav Johannes Svensson och
hans hustru Anna Christina Bäckman sedan genom x transport av den 10 oktober 1843
överlåtit 1/16 mantal på Anders Svensson och dess hustru Lena Stina Ericsdotter
därstädes mot 1 250 Rd samma mynt, varefter fasta blivit för samtliga dessa personer av
Häradsrätten utfärdad.
2o En den 12 juni detta år vederbörligen verkställd undersökning enligt vilken 1/16
mantal Erlandstorp för en åbo medför besuttenhet i enlighet med föreskrifterna i Kungl.
Förordningen den 13 juli 1853. På grund varav och då antagas kan, att säljarna även äro
ägare till 1/16-del i samma hemman som de ännu äger kvar, enär de visat laglig åtkomst
till 1/8 mantal Erlandstorp. Alltså blev 1/16 mtl frälse Erlandstorp varav Arvid
Gabrielsson och hans hustru Maria Christina Carlsdotter upplåtit såsom gåva 1/32 mtl
och såsom köp 1/32 mtl mot 1 666 Rd 66 öre Rmt och förbehåll om undantag till sin
son Johan Nilsson och hans hustru Christina Arfvidsdotter, uppbjudet
1sta gången
IMG 9109
§ 37

IMG 9110
§ 63

1/16 mtl Erlandstorp frälse Litt Erland
17 juni 1858
För allom som detta vårt öppna salu- och gåvobrev förekommer göres veterligt att jag
Arvid Gabrielsson mede min kära hustru Maria Cathrina Carlsdotters ja och samtycke
upplåter såsom gåva 1/32-dels mantal och en 1/32-dels mantal för en härmed
överenskommen och kvitterad köpesumma stor Ett Tusen Sexhundra Sextiosex
Riksdaler 32 Sk Riksmynt till våra barn Johan Nilsson och hans hustru Christina
Arfvidsdotter tillsammans 1/16-dels mantal, allt i frälsehemmanet Erlandstorp, beläget i
Västra härad och Malmbäcks socken. Och i följd varav tillägnas Johan Nilsson och
hans hustru Christina Arfvidsdotter att nu genast tillträda i det stånd som det befinns
med hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag
tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll att Arvid Gabrielsson och hans hustru
Maria Carlsdotter bibehålles vid de undantagsförmåner som deras undantagsbrev av
denna dag den 26 september 1857 bestämmer. Till mera visshet hava vi detta gåvo- och
salubrev i nedanstående vittnes närvaro bekräfta låtit. Som skedde i Erlandstorp den 26
september 1857.
Arvid Gabrielsson, Maria Cathrina Carlsdotter med hand å pennan, säljare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Johan Johansson i Farkullen

1/8 mtl Söräng kr sk frälse
16 okt 1857
Under anhållan om lagfart ingavs följande gåvobrev: ”Till vår käre son etc” Litt Anna

Och alldenstund Sven Anderssons och Annica Abrahamsdotters åtkomst till
ifrågavarande hemmansdel styrktes med denna Häradsrätts fastebrev av den 27 februari
1823, alltså blev 1/8 mantal krono skatte frälse Söräng, som bemälde Sven Andersson
och Annika Abrahamsdotter såsom gåva upplåtit till deras son Abraham August
Ljungqvist och hans tilltänkta hustru Maria Wilhelmina Magnidotter, uppbjudet 1sta
ggn.
IMG 9112

1/8 mtl Söräng kr sk frälse Litt Anna
Till vår käre son Abraham August Ljungqvist och dess kära hustru Maria Wilhelmina
Magnidotter härstädes giver och skänker jag undertecknad med hustrus bifall och
underskrift vårt i Västra härad och Malmbäcks socken belägna ett åttondels mantal
frälse Söräng, i anledning varav vi avhänder oss berörda hemmansdel och tillägnar
detsamma gåvotagarna med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader med torp
och lägenheter, dessa senare med förbehåll till nuvarande innehavares rätt såvida deras
kontrakt äro gällande. Och förbehåller vi oss av hemmanet livstids förbehåll efter idag
upprättat undantagskontrakt. Till mera visso är detta gåvobrev av oss i vittnes närvaro
undertecknat. Erkännes av Söräng den 28 februari 1857.
Sven Andersson, Annika Abrahamsdotter, givare
Till vittne: Per Johan Åhman, August Åhman i Söräng.

IMG 9114-9115
No 50
1/8 mtl Söräng kr sk frälse lagfart
21 sept 1858
- - den 28 februari 1857 - - Sven Andersson och Annika Abrahamsdotter såsom gåva
upplåtit 1/8 mtl frälse Söräng till deras son Abraham August Ljungqvist och dennes
tilltänkta hustru Maria Wilhelmina Magnusdotter. Och som
- - den 16 oktober sistlidet samt den 26 januari och den 26 maj innevarande år - IMG 9110-9111
§ 64
1/12 mtl Rösum kr sk augm
16 okt 1857
Söktes lagfart på grund av ett så lydande ”Köpebrev. För allom som detta etc” Litt
Betty
Till åtkomstens bestyrkande företeddes 1o Denna Häradsrätts den 3 oktober 1837 för
Nils Johan Jönsson och Lena Andersdotter utfärdade fastebrev å 1/12 mantal Rösum. 2o
En den 18 juni 1853 efter Nils Johan Jönsson hållen bouppteckning utvisande att han
efterlämnat jämte änkan Lena Andersdotter, 6 omyndiga barn, samt i fastighet 1/12-dels
mantal Rösum.
På grund härav och enär Nils Arvidsson i egenskap av förmyndare för Nils Johan
Jönssons barn denna dag sökt och erhållit Häradsrättens tillstånd till den skedda
försäljningen i vad den de angingo hans myndlingars andelar i fastigheten, fann
Häradsrätten skäligt att å 1/12-dels mantal krono skatte Rösum som änkan Lena
Andersdotter och hennes omyndiga barns förmyndare Nils Arvidsson försålt till Peter
Jonasson och hans hustru Maja Stina Abrahamsdotter för 3 166 Rd 32 Sk Rgs, meddela
uppbud
1sta ggn
IMG 9113
§ 64

1/12 mtl Rösum kr sk augm
Litt Betty
Köpebrev
För allom som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att jag
Nils Arvidsson i egenskap av förmyndare för Nils Johan Jönssons i Rösum omyndiga
barn, och jag Lena Andersdotter upplåtit och försålt vårt tillsammans ägande 1/12
mantal i krono skatte augmentshemmanet Rösum, beläget i Västra härad och

Malmbäcks socken, till Petter Jonasson och hans hustru Maja Stina Abrahamsdotter i
Rösum för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Tre tusen Ett hundra
sextiosex Riksdaler 32 Sk Riksmynt, vilka 3 166, 32 Sk Riksmynt äro genom särskild
förskrivning till fullo betalta och härmed vederbörligen kvitterade varder. Och i följd
avhänder vi oss berörda 1/12-dels mantal i sagda hemman och tillägnar Petter Jonasson
och hans hustru Maja Stina Abrahamsdotter att nu genast tillträda i det stånd som det
befinns med, jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter med
lag tillvinnas kan. Och äga köparna på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig
lagfart och fasta förvärva då säljarna skall kunna nödiga åtkomsthandlingar (förete).
Till mera avslut hava vi detta salubrev i tillkallade vittnes närvaro bekräfta låtit. Som
skedde i Rösum den 8 oktober 1857.
Lena Andersdotter, Nils Arfvidsson, säljare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Anders Löf
IMG 9115
No 51

IMG 9119
§ 27

1/12 mtl Rösum kr sk
lagfart
21 sep 1858
- - den 8 oktober 1857 - - änkan Lena Andersdotter och hennes omyndiga barns
förmyndare Nils Arvidsson försålt 1/12 mantal krono skatte Rösum i Malmbäcks
socken till Peter Jonasson och dess hustru Maja Stina Abrahamsdotter för 3 166 Rd 32
Sk Rgs. Och som - - den 16 oktober sistlidet samt den 26 januari och den 26 maj
innevarande år - -

1/16 mtl Röd kr sk rusthåll
20 okt 1858
Till fullföljd av ärendet som vid sista ting under § 28 i Lagfartsprotokollet förevarit,
angående sökt uppbud å 1/16 mantal Röd, vilket Johannes Jönsson och Anna Katrina
Petersdotter samt deras gode man Johannes Nilsson enligt avhandling den 2 januari
innevarande år för 1 777 Rd 37 Sk 4 Rst Banco sålt till Petri Malmberg och Stina Lisa
Jonasdotter, läto sökandena inlämna en skrift, varuti upplyses att Anders Petersson,
vilken gemensamt med ovannämnde säljare undfått fastebrev å 1/8 mantal Röd, redan
förut avyttrat sitt 1/16 mantal. Och som detta förhållande jämväl i Nämnden
vitsordades, så fann Häradsrätten nu lagligt att å 1/16 mantal krono skatte rusthåll Röd,
vilket Johannes Jönsson och Anna Katrina Petersdotter jämte deras gode man Johannes
Nilsson försålt till Petri Malmberg och hans hustru Stina Lisa Jonasdotter för Ett tusen
Sju hundra Sjuttiosju Riksdaler 37 Sk 4 Rst Rgs, meddela uppbud
1sta ggn

IMG 9123-9124
§ 43
3/16 mtl Åsen kr sk augm
22 okt 1858
Söker lagfart på grund av så lydande Köpebrev:
För allom dem som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att
jag Johannes Svensson upplåter och härmed försäljer mitt hittills ägande 3/16 mantal i
krono skatte augmentshemmanet Åsen beläget i Västra Härad och Malmbäcks socken
till nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor Fem tusende Rd Riksmynt, vilka 5 000 Rd Riksmynt är genom
nöjaktiga förskrivningar till fullo betalda och härmed vederbörligen kvitterade varder.
Och i följd härav tillägnas Lars Johan Johansson att tillträda den 14 nästkommande
mars med hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter
med lag tillvinnas kan, med det förbehåll att Sven Nilsson och hans hustru bibehålles
vid de förmåner som deras undantagskontrakt av den 30 juni 1856 bestämmer. Till

mera visshet hava vi detta salu- och köpebrev i nedanstående vittnens närvaro bekräfta
låtit. Som skedde i Åsen den 29 juni 1858.
Johannes Svensson, säljare
L J Johansson, köpare
På en gång närvarande vittne: Anders Isaksson Södra Hiarum, Claes Carlsson, Åsen
Och alldenstund säljarens åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denna
Häradsrätts den 26 sistlidna januari för honom därå utfärdade fastebrev, alltså blev 3/16
mantal krono skatte Åsen som Johannes Svensson försålt till nämndemannen Lars
Johan Johansson för 5 000 Rd Riksmynt och andra villkor, uppbjudet
1sta ggn
IMG 9124
§ 44

1/16 mtl Klappa kr sk
22 okt 1858
För lagfarts vinnande inlämnades följande Köpebrev:
”För allom dem etc” Litt Klapp
Och enär säljarnas åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denna Häradsrätts den
26 januari innevarande år för dem därå utfärdade fastebrev, alltså fann Häradsrätten
lagligt att å 1/16 mantal krono skatte Klappa, Löfvhult kallat, som Sven Johan
Johannesson och Sara Sofia Carlsdotter försålt till Carl Johan Petersson och hans hustru
Anna Greta Israelsdotter mot 2 000 Rd Rmt och andra villkor, meddela uppbud 1sta
ggn

IMG 9120
1/16 mtl Klappa kr sk augm
Litt Klapp
För allom dem som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att
jag Sven Johan Johannesson med min hustru Sarafia Carlsdotters ja och samtycke
upplåter och härmed försäljer vårt ägande Ett Sextondels mantal i krono skatte
augmentshemmanet Klappa, eller Löfvhult kallat, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken, till Carl Johan Pettersson och hans hustru Anna Greta Israelsdotter
i Pehrstorp under Rugarp för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Två
tusende Riksdaler Riksmynt, vilka 2 000 Rd Rgs:mt äro genom särskild förskrivning till
fullo betalda och härmed vederbörligen kvitterade varder. Och i följd härav avhänder vi
oss berörda 1/16-dels mantal Klappa eller Löfvhult kallat med allt vad därtill lyder efter
som särskilt byteskontrakt arvingarna emellan på ¼-dels mantal Klappa utvisar, med
hus, jord, vatten och åbyggnader eller vad som hädanefter med lag tillvinnas kan, och
tillägnar Carl Johan Pettersson och hans hustru Anna Greta Israelsdotter att tillträda den
14 mars 1858 i det stånd det nu och då befinns, med det uttryckliga förbehåll att änkan
Ingela Israelsdotter bliver bibehållen vid alla de undantagsförmåner som hennes
undantagsbrev bestämmer efter hemmanstalet. Till mera visshet hava vi detta salu- och
köpebrev i nedanstående vittnens närvaro bekräfta låtit. Som skedde i Klappa den 8
mars 1858.
Sven Johan Johansson, Sarafia Carlsdotter, säljare
Till vittne: Johannes Magnus Lundberg i Mörkull, Per Johan Johannes på Tomten
IMG 9125
§ 45

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
22 okt 1858
Söktes lagfart på grund av så lydande Köpebrev:
”För allom dem som detta etc”, Litt Hi
Och som säljarnas åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denna Häradsrätts den
25 januari 1856 för dem utfärdade fastebrev å ¼-dels mantal uti ifrågavarande hemman,
alltså blev 1/8-dels mantal krono skatte Södra Hiarum, som Isak Jönsson och Catharina

Bengtsdotter försålt till Anders Johan Jonasson och hans hustru Anna Sofia Petersdotter
för 3 710 Rd Riksmynt och övriga villkor, uppbjudet
1sta ggn
IMG 9121
§ 45

IMG 9125
§ 46

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk augm
Litt Hi
För allom som detta vårt öppna salu- och köpebrev förekommer göres veterligt att jag
Isak Jönsson med min kära hustru Catharina Bengtsdotters ja och samtycke upplåtit och
försålt 1/8-dels mantal i krono skatte augmentshemmanet Södra Hiarum beläget i
Västra Härad och Malmbäcks socken till Anders Johan Jonasson och hans hustru Anna
Sofia Pettersdotter i Sniparp, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Tre
tusen Sju hundra en Riksdaler Riksmynt, vilka 3 701 Rd Riksmynt är genom nöjaktig
förskrivning till fullo betalt på det sätt att köparen fått övertaga det lån som
hemmansdelen häftar för till Smålands med flera provinsers Hypotektsförening på
1 250 Rd Riksmynt och återstoden 2 451 samma mynt genom revers. För den skull
varder den härmed vederbörligen kvitterad och i följd härav avhänder vi oss berörda
1/8-dels mantal i sagda hemman med allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag
tillvinnas kan uti hus, jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar Anders Jonas
Jonasson och hans hustru att tillträda den 14 nästkommande mars i det stånd som det
befinnes, med det uttryckliga förbehåll att Isak Jönsson och hans hustru bibehålles vid
de undantagsförmåner som särskilt undantagsbrev av denna dag den 16 januari
innehåller. Till mera visshet hava vi detta salu- och köpebrev i tillkallade vittnes
närvaro bekräfta låtit. Som skedde i Södra Hiarum den 16 januari 1858
Isak Jönsson, Catharina Bengtsdotter, säljare
Anders Johan Jonasson, Anna Sofia Pttersdotter, köpare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Claes Göransson i Forsa

3/16 mtl Gibbarp kr sk
22 okt 1858
För lagfarts vinnande inlämnades ett så lydande Köpe- och gåvobrev:
”För allom dem som detta” Litt Afskrifwes
Till åtkomstens bestyrkande företeddes 1o Häradsrättens den 29 september 1840 för
Jacob Hansson meddelade fastebrev å 1/16 mantal Gibbarp och 2o likaledes ett av
denna Häradsrätt den 26 maj innevarande år för berörde Jacob Hansson och Lena
Katrina Jonasdotter utfärdat fastebrev å 1/8 mantal Gibbarp.
På grund härav fann Häradsrätten lagligt att å 3/16 mantal krono skatte Gibbarp, därav
Jacob Hansson och Lena Catharina Jonasdotter upplåtit 3/32 mtl såsom förtida arv till
deras dotter Anna Lena Jacobsdotter samt till dennas tilltänkte man Claes Johan August
Eckerström försålt 3/32 mantal för 1 000 Rd Riksmynt och övriga villkor, meddela
uppbud
1sta ggn

IMG 9122
3/16 mtl Gibbarp kr sk rusthåll
Litt Afskriwes
Köpe- och gåvobrev
För allom som detta vårt öppna salu- och gåvobrev förekommer göres veterligt att jag
Jacob Hansson med min kära hustrus Lena Catrina Jonasdotters ja och samtycke
upplåter såsom gåva och förtida arv till vår kära dotter Anna Lena Jacobsdotter 3/32dels mantal och till hennes tilltänkta man Claes Johan August Ekerström i Långserum
3/32-dels mantal, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusen
Riksdaler, tillsammans 3/16-dels mantal, allt i krono skatte rusthållet Gibbarp, beläget i
Västra härad och Malmbäcks socken. Och som förenämnda 1 000 Rd Riksmynt blivit
genom särskild förskrivning till fullo betalt så varder de härmed vederbörligen

kvitterade. Och i följd härav avhänder vi oss berörda 3/16-dels mantal i sagda hemman
och tillägnar vår kära dotter och hennes tilltänkte man Claes Johan August Ekerström
3/32 att nu genast tillträda med hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill
hörer eller hädanefter med lag tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll att Jacob
Hansson och hans hustru Lena Catrina Jonasdotter bliver behållna vid de förmåner som
deras undantagsbrev av denna dag bestämmer. Till mera visshet hava vi detta salu- och
gåvobrev i tillkallade vittnens närvaro bekräfta låtit. Som skedde i Gibbarp den 6 april
1858.
Jacob Hansson, Lena Catrina Jonasdotter, säljare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Johannes Malmsten i Wästå
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1/6 mtl Falla Westergård kr sk
22 okt 1858
Under anhållan om uppbud ingavs följande köpebrev: ”Jag Johanna Rylander etc” Litt
Fall, som upplästes varefter företeddes denna Häradsrätts den 25 januari 1853 för
sökande utfärdade fastebrev å 1/6 mantal krono skatte Falla Westergården.
I anledning härav fann Häradsrätten lagligt att å berörda 1/16 mantal krono skatte Falla
Westergården, vilket Johannes Rylander och Magdalena Andersdotter försålt till
Anders Johan Jonasson och hans hustru Johanna Sofia Carlsdotter för 4 833 Rd 32 öre
Riksmynt, meddela uppbud
1sta ggn

1/8 Berg kr sk rusthåll
22 okt 1858
För fullföljd av ärendet som under § 13 i Lagfartsprotokollet för sista ting förevarit
rörande sökt uppbud å 1/8 mantal Berg, vilket Pehr Johan Björnlund och Sara
Abrahamsdotter, vilket avhandlades 21 nov 1857, mot 2 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco
försålt till Anders Svensson och hans hustru Catharina Johansdotter, läto dessa senare
ingiva de förut i ärendet företedda och anmärkta handlingar, jämte ett den 4 maj 1852
för Per Johan Björnlund och Sara Abrahamsdotter utfärdat fastebrev å 1/24 mantal
Berg. Genom det nu företedda fastebrevet har väl den vid sista ting lämnade uppgift att
sökande ännu äga 5/48-dels mantal uti hemmanet Berg blivit behörigen styrkt, men som
det då förefunna hinder för lagfartens beviljande härigenom ingalunda blivit undanröjt
så, och innan sökandena ställt sig Häradsrättens förut meddelade föreskrift till
efterrättelse, kan ansökningen om uppbud icke bifallas.
Lagfartsbokens rygg AIIa 25 1856, 1857, 1858

¼ mtl Fallnafors Norrgård sk frälse
8 feb 1809
¼ Fallnafors Norregård som Sven Christoffersson därstädes och dess tillämnade hustru
Maria Gudmundsdotter från Helshult, köpt av Christoffer Svensson emot 222 Rd 10 Sk
8 Rst Banco jämte överenskommet undantag.

¼ mtl Fallnafors Norrgård sk frälse
8 feb 1809
¼ sk frälse Fallnafors Norregård, som Nils Svensson och Anna Greta Christoffersdotter
därstädes köpt av Christoffer Svensson för 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco jämte övriga
villkor.

IMG 9130
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IMG 9130

1/16 mtl Grishult kr sk
8 feb 1809
1/16 kr sk Grishult som Johannes Hansson därstädes och Petter Hansson i Norra
Hiarum köpt av Bengt Andersson, Stina Hansdotter m fl mot 244 Rd 21 Sk 4 Rst
Banco.
1/16 mtl Ormestorp kr sk augm
8 feb 1809
1/16 i kr sk augmenthemmanet Ormestorp som Anders Nilsson därstädes och dess

hustru
Maja Ingemarsdotter köpt av Jacob Persson och Catharina Nilsdotter emot 133 Rd 16
Sk Banco.
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1/8 mtl Övre Lycke sk frälse
8 feb 1809
1/8 sk fr Övra Lycke som Bengt Andersson och dess hustru Brita Pettersdotter i Berg
köpt av Petter Eriksson, Johannes Eriksson och Annika Pettersdotter emot 573 Rd 16
Sk Banco och förbehållna undantagsvillkor.

1/8 mtl Klappa kr sk augm
10 feb 1809
Till Häradsrätten inlämnades ett så lydande köpebrev med anhållan om lagfart å
försålda hemmansdelen, vide § 92.
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken, Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/8 Klappa kr sk augment för Sven Isaksson i Elmhult
och dess fästmö Helena Arvidsdotter därstädes mot köpesumman Fem hundrade
Tjugotvå Rd 10 Sk 8 Rst Banco. Och åligger det bemälda köpare att innan lagfartens
slutförete säljarnas åtkomsthandlingar å denna hemmansdel
1/8 mtl Klappa kr sk augm
10 feb 1809
Jag Sven Hansson i Klappa tillika med min kära hustrus Maja Håkansdotter ja och
samtycke, gör veterligt att vi av fri vilja och moget betänkande härmedelst uppdragit
och försålt vår ägande 1/8 efter helt räknat uti krono skatte augmentshemmanet Klappa
till drängen, välförståndige Sven Isaksson i Elmhult och dess fästmö Helena
Arvidsdotter i Klappa, mot en oss emellan överenskommen köpesumma stor 522 Rd 10
Sk 8 Rst Banco. Och alldenstund förenämnda köpesumma 522 Rd 10 Sk 8 Rst Banco
den sista penningen med den första är betald och härigenom vederbörligen kvitterad
varder, så tillägnas ovan besagda köpare Sven Isaksson och Helena Arvidsdotter
förberörda 1/8 Klappa, beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, att få tillträda fardagen den 14 mars 1809 uti det stånd densamma nu befinnes
till åbyggnad och hävd, med hus, jord, åker och äng, skog och mark samt alla andra
förmåner och lägenheter av namn de vara månde, som till denna hemmansdel lyder, av
ålder legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att de och deras barn och
arvingar, nu och evärdligen, såsom annan deras välförvärvda egendom lagligen råda
och disponera på sätt de för sig nyttigast finna kunna. Och för övrigt förbinder vi oss till
hemul efter lag och lämnar köparen frihet att vid behörig domstol sig lagfart och fasta
förvärva, vilket vi med våra namn och bomärken uti vittnens närvaro bekräfta, Som
skedde uti Klappa den 17 augusti 1808.
Sven S H S Hansson, Maja M H D Håkansdotter
Till vittne: Johannes Johansson, Jöns Falk uti Klappa
gäller Holm i Hultsjö socken
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1/16 mtl Grishult kr sk
8 maj 1809
1/16 i krono skatte hemmanet Grishult, som Johannes Hansson därstädes och Peter
Hansson i Norra Hiarum köpt mot en överenskommen köpeskilling 244 Rd 21 Sk 4 Rst
Banco av Bengt Andersson, Stina Hansdotter, Sven Hansson, Maja Håkansdotter, Hans
Pettersson samt Catharina Hansdotter.

1/16 mtl Ormestorp kr sk augm
8 maj 1809
1/16 i kr sk augmentshemmanet Ormestorp, som Anders Nilsson därstädes samt dess
hustru Maja Ingemarsdotter köpt för 133 Rd 16 Sk Banco av Jacob Persson och
Catharina Nilsdotter.

1/8 mtl Övre Lycke sk frälse
8 maj 1809
1/8 sk fr Öfra Lycke som Bengt Andersson och dess hustru Brita Pettersdotter i Berg
köpt av Petter Eriksson, Johannes Eriksson och Annika Pettersdotter emot 573 Rd 16
Sk Banco jämte betingade undantagsvillkor.

¼ mtl Hudaryd kr sk
15 maj 1809
Med anhållan om lagfart ingavs följande köpebrev: ” För allom dem som detta vårt
öppna salubrev förekomma kan, gör jag härigenom veterligt och för allom bekant det
jag av fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer min dels ärvda och dels
inköpta ¼ mantal efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Hudaryd i Västra härad
och Malmbäcks socken beläget, till min svåger och syster Cathrina Arfvidsdotter och
dess man Hans Nilsson i Gådeberg för en oss emellan överenskommen köpesumma stor
Sex hundrade Sextiosex Rd 32 Sk Bancomynt, vilka 666 Rd 32 Sk Banco jag den sista
penningen med den första till fullo bekommit haver och härigenom behörigen
kvitterade. För den skull och i kraft härav avhänder jag mig, mina barn och arvingar all
ägande- och nyttjanderätt till förenämnda hemman ¼ Hudaryd och densamma tillägnar
förenämnda köpare min svåger Hans Nilsson, dess hustru min syster Cathrina
Arfvidsdotter, deras barn och arvingar, att nyttja och bruka för sig och efterkommande
till evärdliga tider med hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe,
kvarn och kvarnställe, fiske och fiskevatten, intet undantagande av allt vad som till
denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver eller hädanefter med lag tillvinnas kan.
Och får köparna denna hemmansdel ¼ Hudaryd tillträda den 14 nästkommande marti i
det stånd som hemmansdelen nu och då befinnes, samt det innanredet som i
bränningshuset finnes. Detta allt uti tillkallade vittnens när- och övervaro. Hudaryd den
7 februari 1809.
Zacris Malmqvist, Stina Arfvidsdotter, säljare
Sven Arfvidsson i Farstorp
Vittnen: Jonas Abrahamsson i Stugeryd, Johannes Andersson i Axlarp”
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
nu meddela första laga uppbudet å ¼-dels kr sk hemman Hudaryd i Malmbäcks socken
för Hans Nilsson och Catharina Arfvidsdotter i Gådeberg emot kvitterade köpesumman
666 Rd 32 Sk Banco. Dock åligger det bemälte köpare att innan lagfartens slut förete
säljarnas åtkomsthandlingar på uppbjudna hemmansdelen.

§ 141

1/8 mtl Korpebo kr sk
15 maj 1809
Till Häradsrätten ingavs följande köpebrev: ”Jag Johannes Svensson i Korpebo gör
härigenom veterligt det jag av fri vilja och moget betänkande uppdragit och försålt min
ägande 1/8-del efter helt räknat uti krono skatte augmentshemmanet Korpebo, beläget i
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till dannemannen välförståndige
Jöns Svensson och dess kära hustru Stina Nilsdotter uti Bodanäs kvarn emot en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Fem hundrade Rd Banco. Och alldenstund
förberörda köpesumma 500 Rd Banco den sista penningen med den första nu till fullo
betalt och härigenom vederbörligen kvitterad varder. Alltså lämnas förbemälta köpare
Jöns Svensson och dess hustru fritt att få tillträda ovanbesagda 1/8 Korpebo fardagen
den 14 marti 1810 uti det stånd detsamma nu befinnes till åbyggnader och hävd,med
hus, jord, åker och äng, skog och mark samt alla andra lägenheter och förmåner som till
denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver eller hädanefter efter med lag tillvinnas
kan, att de och deras barn såsom annan välfången egendom råda och lagligen disponera
på vad sätt de för sig nyttigast finna kunna. Och i övrigt förbinder jag mig till hemul
efter lag samt lämnar köparen frihet att vid vederbörlig domstol sig härå lagfart och
fasta förvärva. Vilket jag med mitt namns underskrivande uti vittnens närvaro bekräftar.
Som skedde uti Korpebo den 4 februari 1809.
Johannes J S S Svensson, säljare
Jöns Svensson, Stina Nilsdotter, köpare
Till vittne: Johannes Larsson, Johannes Hansson i Korpebo, Petter Lundell.”
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
nu meddela första laga uppbudet å 1/8-dels kr sk augmentshemmanet Korpebo av
Malmbäcks socken för köparna Jöns Svensson och dess hustru Stina Nilsdotter i
Bodanäs kvarn emot kvitterade köpesumman 500 Rd Banco. Dock skall bemälte köpare
innan lagfartens slut förete säljarnas åtkomsthandlingar.

IMG 9139-9140
§ 142
¼ mtl Hageryd kr sk
15 maj 1809
Med anhållan om lagfart ingavs följande köpebrev: ”För allom dem som detta mitt
öppna salubrev förekommer gör jag Knut Mattesson i Hageryd veterligt det jag av fri
vilja och moget betänkande och i samråd med mina övriga kära barn upplåter och
försäljer min ärvda och inköpta En fjärdings mantal krono skatte hemmanet Hageryd i
Västra härad och Malmbäcks socken beläget, till min tilltänkta kära måg
nämndemannen välförståndige Lars Malmqvist i Hudaryd och min yngsta dotter dess
tilltänkta kära hustru Maja Lisa Knutsdotter i Hageryd, för en av oss emellan
överenskommen köpe- och lösesumma Ett tusen Ett hundrade Trettio Tre Rd 16 Sk
Banco, vilka 1 133 Rd 16 Sk Banco jag och mina barn till fullo bekommit hava och
härigenom vederbörligen kvitterade varda. För den skull avhänder jag mig, mina barn
och arvingar all ägande- och nyttjanderätt till merabemärkta ¼-dels mantal Hageryd
och detsamma tillägnar förenämnda mina kära barn och köpare med hus, jord, åker och
äng, skog och mark, torp och torpställe, kvarn och kvarnställe, fiske och fiskevatten,
intet undantagande av allt vad som till denna fjärding Hageryd av ålder lytt och legat
haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan utan nyttja, bruka och behålla för sig och
efterkommande till evärdliga tider. Och tillåtes dessa mina barn att tillträda denna ¼
Hageryd den 14 nästkommande marti innevarande år i det stånd hemmanet nu och då
befinns. Vad som är livstids bärgning x skall dessa mina kära barn och köpare i min
återstående livstid mig till handa hålla efter mitt undantagsförbehåll av den 2dra denna
månad, vilket allt skedde i tillkallade vittnens närvaro, af Hageryd den 7 februari 1809.
Knut Mattesson, Sven Knutsson i Hudaryd, Anders Knutsson i Berg, Matttis Knutsson i
Hageryd, Jacob Persson, Margareta Knutsdotter i Förhult

Till vittne: Jonas Abrahamsson i Stenseryd, Anders Jonsson i Hudaryd, Abram
Johannesson, Johan Benjaminsson i Hult.
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
nu meddela första laga uppbud å ¼-dels kr sk hemmanet Hageryd av Malmbäcks
socken för köparna nämndemannen Lars Malmqvist i Hudaryd och dess tilltänkta
hustru Maja Lisa Knutsdotter emot köpesumman 1 133 Rd 16 Sk Banco och utfäst
undantag till säljaren Knut Mattsson. Dock skola den sistnämndes åtkomsthandlingar på
nu uppbjudna hemmansdelen av köparna företes innan lagfartens slut.
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1/8 mtl Rösum kr sk
19 okt 1809
1/8 i kr sk hemmanet Rösum, som Sven Svensson och dess hustru Catharina Jönsdotter
i Pustanäs sålt till Johannes Jonasson och dess hustru Maria Svensdotter för 288 Rd 42
Sk 8 Rst Banco.

1/12 mtl Fälsbo kr sk augm
19 okt 1809
1/12 i kr sk augmentshemmanet Fälsbo som Anders Persson och dess hustru därstädes
sålt för 277 Rd 37 Sk 8 Rst Banco och övriga villkor till Sven Hansson och dess hustru
Maja Håkansdotter i Klappa.

¼ mtl Hudaryd kr sk
19 okt 1809
¼ i kr sk hemmanet Hudaryd, som Lars Malmqvist och Stina Arvidsdotter sålt för Sex
hundrade Sextiosex Rd 32 Sk Banco till Hans Nilsson och Catharina Davidsdotter i
Gådeberga.

1/8 mtl Korpebo kr sk augm
19 okt 1809
1/8 i kr sk augmentshemmanet Korpebo som Johannes Svensson försålt för 500 Rd
Banco till Jöns Svensson och dess hustru Stina Nilsdotter i Bodanäs kvarn.

¼ mtl Hageryd kr sk
19 okt 1809
¼ i kr sk hemmanet Hageryd, som Knut Mattisson därstädes försålt till nämndemannen
Lars Malmqvist i Hudaryd och dess tilltänkta hustru Maja Lisa Knutsdotter emot 1133
Rd 16 Sk Banco och övriga villkor.

1/8 mtl Klappa kr sk augm
19 okt 1809
1/8 kr sk augmentshemmanet Klappa, som Sven Isacsson i Elmhult och dess hustru
Helena Arvidsdotter därstädes emot 522 Rd 10 Sk 8 Rst Banco köpt av Sven Hansson
och Maria Hansdotter.

1/8 mtl Ormestorp kr sk augm
20 okt 1809
Med anhållan om uppbud och lagfart å nedannämnda hemmansdel ingavs ett så lydande
köpebrev: ”Jag Samuel Engdahl upplåter och försäljer härmedelst min genom
köpavhandling den 10 dennes inköpta fastigheten 1/8 mantal krono skatte och
augmenshemmanet Ormestorp, beläget uti Jönköpings län, Västra härad och

Malmbäcks socken till dannemannen välförståndige Carl Nilsson och dess kära hustru
Sara Johansdotter uti Ormestorp för en nu betingad och betald
Forts saknas
IMG 9145
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1/13 mtl Elgaryd kr sk gästgiv
30 okt 1809
Med begäran om lagfart ingavs följande köpebrev: ”För allom dem som detta vårt
öppna salubrev förekomma kan, gör vi undertecknade härigenom veterligt att vi av fri
vilja och moget betänkande upplåter och försäljer våra i arv tillfallande hemmansdelar
uti krono skatte gästgivargården Elgaryd, belägen i Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken, till vår svåger Johan Johansson och vår syster Annika
Gabrielsdotter uti Elgaryd, nämligen att jag Arwid Gabrielsson försäljer 1/52 efter helt
räknat uti nämnda hemman för 66 Rd 32 Sk Riksgäldsmynt samt jag Jöns Gabrielsson
försäljer 1/52 för 70 Rd Rgd, Jag Jonas Gabrielsson försäljer 1/52 för 70 Rd Rgd och
jag Petter Gabrielsson 1/52 uti förenämnda hemman för 56 Rd 32 Sk sagda mynt som
bliva en sammanräkna summa av 263 Rd 16 Sk Riksgäld eller gör Banco 175 Rd 26 Sk
8 Rst, vilka 175 Rd 26 Sk 8 Rst Banco vi till fullo bekommit och härigenom kvitterade
varda. Fördenskull avhända vi oss, våra barn och arvingar förenämnda hemmansdelar
som tillsammans gör 1/13 efter helt räknat uti gästgivaregården Elgaryd och detsamma
överlåter uppå köparen Johan Johansson och vår syster Annika Gabrielsdotter vartill
ock hennes arvslott 1/104-del härutom tillkommer, att för sig, sina barn och arvingar
okvalt behålla såsom sin lagliga och förvärvade egendom uti jord, åker och äng, skog
och mark, torp och torpställe samt allt vad som till denna hemmansdel nu lyder eller
hädanefter framdeles tillvinnas kan, vilken hemmansdel av köparen nu genast får
tillträdas. Till hemul förbinder vi oss efter lag, vilket allt försäkras med våra namns
underskrift uti tillkallade vittnens när- och övervaro uti Elgaryd den 10 april 1809.
Arwid Gabrielsson, Jöns Gabrielsson, Jonas Gabrielsson, Petter Gabrielsson, säljare
Johan Johansson, Annika Gabrielsdotter, köpare
Till vittne: Johannes Israelsson, Johannes Matisson i Elgaryd.

1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
Köpebrev
Härigenom göres veterligt det jag Johan Johannesson tillika med min kära hustrus goda
ja och samtycke, av sunt förnuft och moget övervägande upplåter och försålt mitt
ägande Ett åttondels mantal efter helt räknat uti krono skatte rusthållet Åckerhult Nr 47
1sta majornens skvadron av Smålands Kungliga Dragonregemente, beläget i
Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäcks socken till drängen, välförståndige
Mattias Knutsson i Berg, för en nu betingad och betald köpeskilling stor Femhundrade
femtio fem Rd 26 Sk 8 Rst Banco, vilka 555 Rd 26 Sk 8 Rst härigenom kvitterade
varda. Alltså avhänder jag mig och de mina ovannämnda hemmansdel och tillägnar
köparen drängen Mattias Knutsson, dess barn och arvingar att såsom sin välfångna
egendom nyttja, bruka och behålla med mundering, häst och augmentsränta samt hus,
gård, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, intet undantagande av vad som
till denna hemmansdel lyder, av ålder lytt och legat haver, eller hädanefter lagligen
tillvinnas kan, att få tillträda den 14 mars 1810 uti det stånd det nu befinnes, utom det
att torpet Grimstorp, som nu från gården är bortförpantat, men efter 8 års tid x tillfalla
gården emot 233 Rd 16 Sk Rdg-mynt förpantningssumma återlämnande till
innehavaren av nämnda torp, vilket köparen Mattias Knutsson tillkommer, att betala En
tredjedel av denna summa och sedan tillträda sin lott i torpet, efter förpantningsbrevet i
laga stånd. I övrigt förbinder jag mig till hemul efter lag.

Detta allt försäkras med våra egenhändiga namns underskrivande uti tillkallade vittnens
när- och övervaro, som skedde uti Elgaryd den 17 oktober 1809.
Johan Johannesson, säljare
Mattias Knutsson, köpare
Till vittne: Johannes Israelsson, Petter Swensson i Elgaryd.
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1/8 mtl Rösum kr sk
12 feb 1810
1/8 i kr sk hemmanet Rösum som Sven Svensson och dess hustru Catharina Jönsdotter i
Pustanäs sålt till Johannes Jonasson och dess hustru Maria Svensdotter för 288 Rd 42
Sk 8 Rst Banco.

1/12 mtl Fälsbo kr sk augm
12 feb 1810
1/12 i kr sk augmentshemmanet Fälsbo som Anders Persson och dess hustru sålt för
277 Rd 37 Sk 8 Rst Banco och övriga villkor till Sven Hansson och dess hustru Maja
Håkansdotter i Klappa.

¼ mtl Hudaryd kr sk
12 feb 1810
¼ i kr sk hemmanet Hudaryd, som Lars Malmqvist och Stina Arwidsdotter sålt för 666
Rd 32 Sk Banco till Hans Nilsson och Catharina Arwidsdotter i Gådeberg.

1/8 mt Korpebo sk kr augm
12 feb 1810
1/8 i kr sk augmentshemmanet Korpebo som Johannes Svensson försålt för 500 Rd
Banco till Jonas Svensson och dess hustru Stina Nilsdotter i Bodanäs kvarn.

¼ mtl Hageryd kr sk
12 feb 1810
¼ i kr sk hemmanet Hageryd som Knut Mattsson därstädes försålt till nämndemannen
Lars Malmqvist i Hudaryd och dess tilltänkta hustru Maja Lisa Knutsdotter emot 1133
Rd 16 Sk Bano och övriga villkor.

§1/8 mtl Ormestorp kr sk
12 feb 1810
1/8 i kr sk hemmanet Ormestorp som Carl Nilsson och dess hustru Sara Johansdotter
därstädes köpt mot kvitterade 433 Rd 10 Sk Riksgäld eller motsvarande Banco av
säljaren Sven Samuel Engdahl.

1/13 mtl Älgaryd kr sk gästgiv
12 feb 1810
1/13 uti kr sk gästgivargården Elgaryd som Johan Johannesson och Annika
Gabrielsdotter köpt för 175 Rd 26 Sk 8 Rst Banco av Arvid, Jöns, Jonas och Petter
Gabrielsöner.
gäller inte Malmbäck

IMG 9153-9154- 9155
§ 93
1/8 mtl Älgeryd kr sk gästgiv
14 feb 1810
Inlämnades ett så lydande köpebrev: För allom dem som detta vårt öppna salubrev
förekommer gör jag Anders Åhman i Söräng härmed veterligt, det jag med min hustrus
samtycke och bifall härigenom upplåter och försäljer min ägandes fastighet Ett
åttondels mantal efter helt räknat uti krono skatte gästgivargården Elgaryd , beläget i
Västra härad och Malmbäcks socken till gästgivaren välförståndige Johannes Israelsson
och dess hustru Maja Lisa Jonasdotter i Elgaryd för en oss emellan överenskommen och
fastställd köpesumma stor 783 Rd 16 Sk Bancomynt, och alldenstund förenämnda
köpeskilling är till mitt fulla nöje betalt, alltså varder den härmed kvitterad.
För den skull avhänder jag mig och mina efterkommande arvingar all vidare äganderätt
till denna nu försålda hemmansdel 1/8-dels Elgaryd och densamma emot nu redan
erlagda köpeskilling 783 Rd 16 Sk Banco tillägnar föreskrivna köpare, deras barn och
arvingar, att såsom sin laga och välfångna egendom äga och fritt disponera med hus och
jord, skog och mark, intet undantaget av allt vad därtill lyder enligt mina
åtkomsthandlingar eller framdeles tillvinnas kan, att i då befinnande stånd få tillträda
den 14 marti detta år. Och för övrigt tillåtes köparen vid behörig domstol härå lagfart
sig förvärva. Och förbinder jag mig för detta köp laga hemul stånda.
Till yttermera säkerhet varder detta salubrev med våra frivilliga namns underskrift
bekräftat. Som skedde uti Elgaryd den 29 januari 1810.
Anders Åhman, Maja Svensdotter, säljare Nils Larsson
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbud å 1/8-del i kr sk gästgivaregården Elgaryd för Johannes
Israelsson och dess hustru Maja Lisa Jonasdotter därstädes emot kvitterade 783 Rd 16
Sk Banco. Åliggandes bemälta köpare att innan lagfartens slut förete säljarnas
åtkomsthandlingar till berörda hemmansdel.
IMG 9156-9157
§ 94
1/8 mtl Fölhult frälse
14 feb 1810
Med anhållan om lagfart ingavs detta köpebrev: För allom dem som detta mitt öppna
salubrev händer förekommer gör jag Ulrica Alsén född Pihl härigenom veterligt det jag
genom fri vilja och moget övervägande upplåter och försäljer min ägande hemmansdel
1/8-del efter helt räknat uti frälsehemmanet Förhult, beläget i Jönköpings län, Västra
härad och Malmbäcks socken till dannemannen välförståndige Johannes Andersson i
Norra Graf och dess hustru Cathrina Svensdotter emot en betingad och oss emellan
överenskommen köpesumma stor 655 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, vilka Sex hundrade
femtio fem Rd 26 Sk 8 Rst Banco härigenom vederbörligen kvitteras såsom fulleligen
betalta. Och således avhänder jag mig förenämnda 1/8-del, barn och arvingar, med hus,
jord, åker, äng, skog och mark, torp och torpställe och vad till denna 1/8 ligger och av
ålder lytt eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, och densamma upplåter uppå köparna
Johannes Andersson, dess hustru, barn och arvingar. Och densamma förenämnda 1/8del får tillträdas fardagen den 14 marti 1810 i det stånd den nu befinnes. Får tillträda
samt hädanefter ograverad nyttja och evärdeliga äga och behålla som sin välfångna
egendom. Alltså förbinder jag mig hemul efter lag stånda. Till yttermera visso hava vi
detta med våra namns underskrift och av tillkallade vittnens när- och övervaro styrkt.
Som skedde i Röd den 25 november 1809.
Ulrica Alsén född Pihl, säljare
Johannes Andersson i Norra Grav, köpare
Till vittne: Johannes Johansson i Åsen, Nils Israelsson i Elgaryd
På föregående köpehandling avhända vi oss allt anspråk om hävd.
Röd den 27 november 1809

Samuel Engdahl, Anna Helena Alsén
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/8 frälse Förhult för Johannes Andersson och dess hustru
Cathrina Svensdotter i Norra Graf emot kvitterad köpesumma 655 Rd 26 Sk 8 Rst
Banco. Dock skall det åligga bemälta köpare att innan lagfartens slut förete säljarnas
åtkomsthandlingar till nu försålda hemmansdel.
IMG 9157-9158
§ 95
1/8 mtl Klappa kr sk
14 feb 1810
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande salubrev: För allom dem som detta vårt öppna
salubrev förekommer gör jag Sven Isaksson tillika med min kära hustru Lena
Arvidsdotters goda ja och samtycke härigenom kunnigt och veterligt det jag av fri vilja
och moget betänkande upplåtit och försålt vår ägande En åttondel efter helt räknat uti
krono skatte hemmanet Klappa. Beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken till min köra styvsvärfader och svärmoder dannemannen och välförståndige
Sven Hansson i Fälsbo och dess hustru Maria Håkansdotter för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Fen hundrade Tjugotvå Rd 10 Sk 8 Rst Banco, vilka
522 Rd 10 Sk 8 Rst Banco till fullo betalta äro , som härigenom kvitterade varda. Alltså
avhänder jag mig och mina arvingar ovannämnda 1/8 Klappa och samma tillägnar
köparen Sven Hansson, dess hustru, barn och arvingar att få tillträda den 14 marti 1810
uti det stånd det nu befinnes med hus, jord, åker, äng, skog och mark, torp och
torpställen , kvarn och kvarnställe, fiske och fiskevatten och allt vad som till denna
hemmansdel nu lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, intet undantagande av vad
namn det vara månde. För övrigt förbinder jag mig till hemul efter lag. Som skedde
med våra namns undersättande i tillkallade vittnens närvaro uti Klappa den 26 oktober
1809.
Sven S I S Isacsson, Helena H A D Arvidsdotter
Till vittne: Johannes Johansson, Johan Arvidsson i Klappa
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/8 i kr skattehemmanet Klappa för Sven Hansson och
dess hustru Maria Håkansdotter i Fälsbo emot kvitterade 522 Rd 10 Sk 8 Rst Banco.
Dock skola köparna innan lagfartens slut uppvisa säljarnas åtkomsthandlingar.
IMG 9159
IMG 9160
§ 112

gäller Gådeberg
1/12 mtl Fälsbo kr sk
24 feb 1810
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande salubrev: Det varder allom kunnigt att jag med
min kära hustrus goda ja och samtycke denna dag försålt vår ägande En tolftedel (1/12)
efter helt räknat uti ¼ kr skattehemmanet Fälsbo beläget uti Jönköpings län, Västra
härad och Malmbäcks socken, till dannemannen välförståndige Isak Svensson uti
Hudaryd (ovannämnda län, härad och socken) emot en oss emellan överenskommen
köpesumma 288 Rd 42 Sk 8 Rst Banco, den sista med den första skillingen till fullo
nöje betalta äro och varder således härigenom vederbörligen kvitterade, avhändandes
fördenskull oss, barn och arvingar för evärdliga (tider) ovanbesagda 1/3 uti fjärdingen
Fälsbo, eller 1/12 efter helt räknat, till bemälte Israel Svensson, dess barn och arvingar
till evärdlig ägo med alla dess tillhörigheter utan det ringaste undantag från denna
gårdsdel utan sådan den nu befinns, av ålder härtill lytt och legat eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan. Och förbinder vi oss till laga hemul i alla hänseenden. Detta är
skett av fri vilja och moget betänkande uti nedan nämnda goda mäns och vittnens näroch övervaro samt med våra egenhändiga namns och bomärkens undersättande
bekräftat, som skedde i Fälsbo den 12 september 1809.

Sven Hansson, Maja Håkansdotter, säljare
Vittne: B Kindberg, Nils Pettersson i Brunseryd
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/12-del Fälsbo kr skatte för Israel Svensson i Hudaryd
emot kvitterad köpesumma 288 Rd 42 Sk 8 Rst Banco. Dock skall det åligga köparen
att innan lagfartens slut förete säljarnas åtkomsthandlingar.
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1/8 mtl Ormestorp kr sk
8 maj 1810
1/8-del i krono sk hemmanet Ormestorp som Carl Nilsson och dess hustru Sara
Johansdotter därstädes köpt emot kvitterade 433 Rd 10 Sk Rgd eller motsvarande
Banco av inspektorn Samuel Engdahl
3dje ggn

1/13 mtl Elgaryd kr sk gästgiv
1/13 i kr sk gästgivaregården Elgaryd forts saknas

8 maj 1810
3dje ggn

1/8 mtl Älgaryd kr sk gästgiv
8 maj 1810
1/8 kr sk Elgaryd gästgivaregård, som Johannes Israelsson och dess hustru Maja
Jonasdotter därstädes emot kvitterade 783 Rd 16 Sk banco köpt av Anders Åhman och
Maria Svensdotter.
3dje ggn

1/8 mtl Fölhult frälse
8 maj 1810
1/8 frälse Förhult som Johannes Andersson och dess hustru Catharina Svensdotter i
Norra Graf köpt av Ulrica Alsén emot kvitterade 655 Rd 26 Sk 8 Rst Banco.
3dje
ggn

1/8 mtl Klappa kr sk
8 maj 1810
1/8 kr sk Klappa som Sven Hansson och dess hustru Maria Håkansdotter emot
kvitterade 522 Rd 10 Sk 8 Rst Banco köpt av Sven Isacsson och Lena Arvidsdotter.
3dje ggn

1/8 mtl Hudaryd kr sk
8 maj 1810
1/8 kr sk Hudaryd, som Sven Knutsson och dess hustru Kerstin Svensdotter därstädes
köpt för 500 Rd Rkg av Sven Israelsson och Israel Svensson.

1/8 mtl Ormestorp kr sk Litt B
För allom som detta vårt öppna salubrev förekommer gör jag, Carl Nilsson härmed
veterligt det jag med min kära hustru Sara H`Johansdotters bifall upplåtit och försålt vår
ägande fastighet 1/8 mantal efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Ormestorp
beläget i Västra härad och Malmbäcks socken till vår tillkommande måg Carl Magnus
Gjötter samt vår kära dotter Annika Carlsdotter i Ormestorp för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor 288 Rd42 Sk 8 Rst Banco, och alldenstund
förberörda köpeskilling är å denna dag till fullo betald alltså varder den härmed till fullo
kvitterad. Fördenskull avhänder vi oss och våra övriga barn och arvingar all vidare
äganderätt till denna nu försålda hemmansdel 1/8 Ormestorp och densamma emot redan

erhållen köpesumma 288 Rd 42 Sk 8 Rst Banco tillägna ovannämnda köpare, att som
sin lagliga och välfångna egendom äga, bruka och behålla för sig och efterkommande
arvingar med all den rätt och förmåner som våra av inspektoren S Engdahl erhållna
åtkomsthandlingar föranleder med hus och jord, skog och mark, intet undantaget av allt
vad därtill nu lyder, av ålder lytt och efter nu redan fastställt storskiftesdelning
tillkommer, att nu genast i befinnande stånd få tillträda utan något undantag. För övrigt
tillåtes köparna vid behörig domstol sin framdeles säkerhet härå lagfart sig förvärva
samt förbinder mig för dett köp laga hemul stånda. Till yttermera säkerhet varder detta
salubrev med vår frivilliga underskrift bekräftat, som skedde uti Ormestorp den 23
aprilo 1810
Carl CNS Nilsson, Sara S J D Johansdotter, säljare
Till vittne: S Malmqvist, Nils Ericsson i Ormestorp
IMG 9168
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IMG 9169
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IMG 9171

1/8 mtl Estenstorp kr sk rusthåll
24 maj 1810
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev Litt H, i anledning varav samt med
stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt bevilja första laga
uppbudet å 1/8-del kr skatte rusthåll Estenstorp för köparna Måns Månsson och dess
hustru Stina Larsdotter samt drängen Gabriel Svensson därstädes emot en kvitterad
köpesumma 755 Rd 21 Sk 4 Rst Banco. Skola likväl bemälta köpare innan lagfartens
slut förete säljarnas åtkomsthandlingar.

1/8 mtl Estenestorp kr sk rusthåll
Litt H
24 maj 1810
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekommer gör vi undertecknade härmed
veterligt det vi av fri vilja upplåter och försäljer vår ägande fastighet Ett åttondels
mantal efter helt räknat uti krono skatte rusthållet vid Kungl. Smålands
Dragonregemente av första majorens skvadron nummer 46 Estenstorp, beläget uti
Västra härad och Malmbäcks socken, till rusthållaren Måns Månsson och hustrun Stina
Persdotter samt drängen Gabriel Svensson i Estenstorp mot en oss emellan
överenskommen köpesumma Sju hundrade Femtiofem Rd Tjugoen Sk 4 Rst Banco och
som förenämnda köpeskilling 755 Rd 21 Sk 4 Rst Banco äro tillfullo betald varder den
härmed kvitterad. För den skull avhänder jag mig, mina barn och arvingar all vidare
äganderätt till denna nu försålda hemmansdel 1/8-del Estenstorp och densamma mot
ovan kvitterade köpesumma tillägnar köparna, deras barn och arvingar med hus och
jord, skog och mark, intet undantagande av allt vad därtill efter nu redan fastställd
storskiftesdelning tillhör, med mundering, häst och augmentsränta att i då befinnande
stånd tillträda fardagen den 14 mars 1811 att som laglig och välfången egendom äga
och fritt disponera för sig och sin rätts iträdare till evärdlig ägo, samt på egen bekostnad
låta sig till rusthållare inskriva samt vid behörig domstol till sin framdeles säkerhet härå
lagfart sig förvärva. Och förbinder jag mig till för detta köp laga hemul stånda. Till
yttermera säkerhet varder detta vårt salubrev med våra frivilliga underskrifter bekräftat.
Som skedde uti tillkallade underskrivna vittnens närvaro och övervaro uti Estenstorp
den 28 December 1809.
Petter Lindahl, Cathrina Olofsdotter, säljare
Till vittne: Anders Nilsson i Estenstorp, Isak Svensson i Falla
gäller Nävelsjö socken
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1/8 mtl Elgaryd kr sk gästgiv
19 okt 1810
1/8 kr sk Elgaryd gästgivaregård som Johannes Israelsson och dess hustru Maja Lisa
Jonasdotter därstädes emot kvitterade 783 Rd 16 Sk Banco köpt av Anders Åhman och
Maria Svensdotter.

1/8 mtl frälse Fölhult
19 okt 1810
1/8 frälse Fölhult som Johannes Andersson och dess hustru Catharina Svensdotter i
Norra Graf köpt av Ulrica Alsén emot kvitterade 655 Rd 26 Sk 8 Rst Banco.

1/8 mtl Klappa kr sk
19 okt 1810
1/8 kr sk Klappa som Sven Hansson och dess hustru Maria Håkansdotter emot
kvitterade 522 Rd 10 Sk 8 Rst Banco köpt av Sven Isacsson och dess hustru Lena
Arvidsdotter.

1/12 mtl Västgötatorp kr sk augm
19 okt 1810
1/12 kr sk augmt Wästgöthatorp som Bengt Svensson och dess hustru Stina
Andersdotter i Gummestorp köpt av Petter Persson emot kvitterade 202 Rd 10 Sk 8 Rst
Banco och undantagsförbehåll för Nils Eliasson och dess hustru därstädes.

1/8 mtl Hudaryd kr sk
19 okt 1810
1/8 kr sk Hudaryd som Sven Knutsson och dess hustru Kjerstin Svensdotter därstädes
köpt för 500 Rd Riksgäld av Sven Israelsson och Israel Svensson.
1/8 mtl Elmhult kr sk Mbk?
19 okt 1810
1/8 kr sk Elmhult som Jan Svensson därstädes dels såsom arv erhållit och dels köpt för
277 Rd 37 Sk 4 Rst Banco av Sven Jonsson.

1/12 mtl Fälsbo kr sk
19 okt 1810
1/12 Fälsbo kr sk som Israel Svensson Hudaryd köpt för 288 Rd 32 Sk 8 Rst BAno
av Sven Hansson och Maja Håkansdotter.

1/8 mtl Ormestorp kr sk
19 okt 1810
1/8 kr sk Ormestorp som Carl Magnus Göthen och dess tilltänkta hustru Annika
Carlsdotter därstädes köpt för 288 Rd 42 Sk 2 Rst Banco av Carl Nilsson och Sara
Johansdotter.

1/6 mtl Rösum kr sk
19 okt 1810
1/6 kr sk Rösum som Sven Svensson och dess hustru Britta Jonasdotter därstädes dels
ärvt, dels köpt för 111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco efter deras avlidne - och deras fader Sven
Svensson av deras svåger Sven Knutsson i Hudaryd med övriga villkor.

IMG 9177
§ 64

1/8 mtl Estenstorp kr sk rusthåll
19 okt 1810
1/8 kr sk rusthåll Estenstorp som Måns Månsson och dess hustru Stina Larsdotter samt
drängen Gabriel Svensson därstädes köpt för 755 Rd 21 Sk 4 Rst Banco av Petter
Lindahl.

IMG 9178-9179
1/6 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
3 nov 1810
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande bytesbrev: Emellan oss undertecknade är
följande jordabyte träffat och överenskommet, nämligen jag Anders Hansson i
Estenstorp med hustruns samråd och bifall bortbytt min ägande fastighet 1/6-del efter
helt räknat uti krono skatte rusthållet vid Kungl Smålands lätta Dragonregemente av
första Majorens skvadron No 47 Åkerhult, beläget i Västra Härad och Malmbäcks
socken, emot nu erhållen 1/8 i rusthållet Estenstorp, beläget i ovanskrivna regemente
och skvadron, härad och socken, samt erhållen mellangift 133 Rd 16 Sk Banco,
varandes denna nu avträdda hemmansdel 1/6-del Åkerhult i värde ansedd till 500 Rd
Banco. För den skull avhänder vi oss och våra arvingar all vidare äganderätt till denna
nu bortbytta 1/6 Åkerhult och emot nu undfångna 1/8 Estenstorp samt 133 Rd 16 Sk
mellangift tillägnar Zacris Arvidsson i Estenstorp och dess hustru Lisa Jonasdotter, barn
och arvingar med hus, gård, åker, äng, skog och mark, intet undantaget med allt vad
därtill nu lyder, med häst, mundering och augmentränta, att i då befinnande stånd
tillträda fardagen den 14 marti 1811, att som sin laga och välfångna egendom äga och
fritt disponera för sig och sin rätts iträdare, samt låta sig för rusthållare inskriva och vid
behörig domstol härå lagfart sig förvärva. Till yttermera säkerhet varder detta bytesbrev
med vår frivilliga underskrift stadfäst. Som skedde uti nedanstående vittnens närvaro uti
Estenstorp den 20 December 1809.
Anders Hansson, Christina Olofsdotter
Till vittne: Petter Lindahl, Gabriel Svensson i Estenstorp
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/6 kr sk rusthåll Åkerhult för Zachris Arvidsson och
dess hustru Lisa Johansdotter som denna hemmansdel sig tillbytt av Anders Hansson
och dess hustru emot 1/8 Estenstorp kr sk rusthåll och erhållen mellangift 133 Rd 16 Sk
Banco. Dock skola dessa senares åtkomsthandlingar till nu iträdna hemmansdel av
bemälta Zachris Arvidsson och dess hustru för domstolen uppvisas innan lagfartens slut.
IMG 9180-9181
§116
1/8 mtl Estenstorp kr sk rusthåll
3 nov 1810
Ingavs och upplästes ett så lydande bytesbrev: Emellan oss undertecknade är följande
jordabyte träffat och överenskommet: jag Zachris Arvidsson med min hustrus samtycke
och bifall bortbytt vår ägande 1/8 Estenstorp vid Kungl. Smålands lätta
Dragonregemente av första Majorens skvadron Nr 46 till rusthållaren välförståndige
Anders Hansson och dess hustru Stina Olofsdotter i Estenstorp mot 1/6-del efter helt
räknat uti kr sk rusthållet Nr 47 Åkerhult av samma regemente och första majorens
skvadron samt 133 Rd 16 Sk Banco mellangift. Och är nu denna bortbytta bruksdel med
nyssnämnda mellangift i värde ansedd till 500 Rd Banco. Och alldenstund ovanskrivna
mellangift utgör med hemmansdelen ett lika värde å 1/6-del Åkerhult 500 Rd Banco
varemot jag avstår förenämnda fastighet 1/8 Estenstorp och densamma med hus och
jord, samt skog och mark, med häst, mundering och augmentsränta, intet undantaget av
allt vad därtill nu lyder, att i nu befinnande stånd tillträda fardagen den 14 mars 1811,
och densamma tillägnar Anders Hansson och dess hustru, barn och arvingar, att som sin
laga och välfångna egendom äga och fritt disponera för sig och sin rätts iträdare. Och är

dessa hemmansdelar belägna i Västra Härad och Malmbäcks socken, varå ägaren
lämnas frihet å sin tillbytta hemmansdel vid behörig domstol lagfart sig förvärva samt
sig låta för rusthållare inskriva. Till yttermera säkerhet varder detta vårt otvungna
bytesbrev med våra namns frivilliga underskrift bekräftat. Som skedde uti nedanskrivna
vittnens närvaro i Estenstorp den 20 December 1809.
Zachris Arvidsson, Elisabeth Jonasdotter
Till vittne: Petter Lindahl, Gabriel Svensson i Estenstorp
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/8 kr sk rusthåll Estenstorp för Anders Hansson och dess
hustru Stina Olofsdotter vilka den sig tillbytt av Zachris Arvidsson och dess hustru
emot 1/6-del kr sk rusthåll Åkerhult samt given mellangift 133 Rd 16 Sk Banco.
Skolandes bemälta Anders Hansson och dess hustru innan lagfartens slut förete Zachris
Arvidssons och dess hustrus åtkomsthandlingar till uppbudna hemmansdelen.
IMG 9183
§ 121

1/16 mtl Korpebo kr sk
5 nov 1810
Till Häradsrätten ingavs ett köpebrev av detta innehåll, Litt G
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/16-del krono skatte Korpebo för Anders Olofsson och
dess hustru Stina Månsdotter därstädes emot en kvitterad köpesumma 222 Rd 10 Sk 8
Rst Banco och förbehåll av säljarnas föräldrar och svärföräldrar om livstids underhåll
efter särskild överenskommelse. Skolandes dock bemälta köpare innan lagfartens slut
förete säljarnas åtkomsthandlingar till berörda hemmansdel.

IMG 9185-9186
§ 121
1/16 (1/8) mtl Korpebo kr sk
Litt G
5 nov 1810
Jag Måns Månsson i Estenstorp gör härigenom veterligt att jag med fri vilja och moget
betänkande samt min kära hustrus goda samtycke, har medelst uppdragen och
försäljning min nu av mina kära föräldrar Måns Månsson och Ingärd Jonsdotter uti
Korpebo upplåten och ärftligen tillfallande 1/16-del efter helt räknat uti krono skatte
hemmanet Korpebo, beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken,
till min svåger Anders Olofsson och dess kära hustru Stina Månsdotter i Korpebo, emot
en oss emellan överenskommen köpesumma stor Två hundrade Tjugotvå Rd 10 Sk 8
Rst Banco, vilka 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco jag den sista penningen med den första
riktigt och till fullo nöje bekommit och härmed vederbörligen kvitterar. Alltså lämnas
ovan besagda köpare Anders Olofsson och dess hustru Stina Månsdotter samt deras
barn och arvingar få tillträda fardagen den 14 marti 1811 uti det stånd samma då
befinnes till hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställen samt alla andra
lägenheter och förmåner som till denna hemmansdel av ålder lytt och legat hava eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att som sin välfångna egendom nyttja och disponera
evärdliga.
Dock med det kraftiga förbehåll att köparen skall i alla dagar försorg för ovan skrivna
mina kära föräldrar uti hela dess återstående livstid efter deras särskilda förbindelse, att
jag därmed ej haver det ringaste att befatta uti bägge mina föräldrars livstid.
Således lämnas ovanberörda köpare frihet att å bemälta 1/16-del som bliver med dess
arvelott tillsammans ett åttondels mantal i samma hemman Korpebo vid vederbörlig
domstol lagligt bestånd och fasta sig häröver förvärva. Och i övrigt förbinder jag mig
till hemul efter lag. Som med våra namns undersättande uti närvarande vittnens närvaro
bekräftat. Som skedde i Korpebo den 23dje Juli 1810.
Måns Månsson, Stina Larsdotter i Estenstorp, säljare
Till vittne: Johannes Öarsson, Jöns Svensson i Korpebo

IMG 9183
§ 122

1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
5 nov 1810
Ingavs och upplästes ett så lydande salubrev: Litt H
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/8 Stora Åkerhult kr sk rusthåll för Nicolas Andersson i
Rönnhult emot en kvitterad köpesumma 611 Rd 5 Sk 4 Rst Banco och övriga villkor.
Skolandes bemälta köpare innan lagfartens slut förete säljarens åtkomsthandlingar till
nu uppbudna hemmansdelen.

IMG 9184, 9187,
§ 122
1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
Litt H
5 nov 1810
Härigenom gör jag Mattis Knutsson veterligt det jag av fri vilja och moget övervägande
upplåter och försäljer min ägande 1/8-dels mantal uti krono skatte rusthållet Stora
Åkerhult Nr 47 Första Majorens skvadron Smålands Kungl Dragonregemente, beläget i
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken Nicolaus Andersson i Rönhult,
emot en oss emellan överenskommen köpesumma stor Sex hundrade Elva Riksdaler 5
Sk 4 Rst Banco, vilka 611 Rd 5 Sk 4 Rst Banco härigenom vederbörligen kvitterade
varda, och tillägnar köparen förenämnda 1/8-del, eller dess rätts efterträdare, att tillträda
fardagen den 14 martii 1811 i det stånd det nu befinnes, med hus, jord, åker och äng,
skog och mark, torp och torpställe och vad till denna hemmansdel lyder eller av ålder
lytt eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, med häst och mundering, utom det att torpet
Grimstorp som nu är bortförpantat och efter sju års förlopp tillfaller gården, emot 233
Rd 16 Sk förpantningssummans återlämnande, vilket köparen Nikolaus Andersson
tillkommer att betala 1/3-del av denna summa och sedan tillträda sin lott uti torpet i laga
stånd. Tillika tillåtes köparen hos vederbörlig domstol lagfart och fasta förvärva. Till
yttermera visso förbinder jag mig till hemul efter lag. Till visso härav varder detta med
våra egenhändiga namns underskrift och av vittnen styrkt, som skedde i Åsen den 30de
Janius 1810.
Mattis Knutsson i Hudaryd, säljare
Nikolaus Andersson i Rönhult, köpare
Till vittne: Johannes Björkman i Åsen, Jöns Svensson i Hudaryd
IMG 9189
§ 133

1/6 mtl Stavsjö kr sk rusthåll
6 nov 1810
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev:
Jag Anders Nilsson gör härmed veterligt det jag tillika med min kära hustrus Stina
Olofsdotters goda ja och samtycke av fri vilja och välbetänkt mod till dannemannen
Zachris Isacsson i Hyltan upplåtit och försålt mitt ägande och köpta krono skatte
rusthåll Ett sjättedels mantal Stafsjö i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäcks
socken beläget, med tillhörande rustning och augmentsandel, för en betingad och till
fullo betald köpeskilling av Fem hundrade Fyratio Fyra Rd 21 Sk 4 Rst Banco Specie;
avhänder fördenskull mig, mina barn och arvingar ovanbemälta rusthåll Stafsjö och den
tillägnas Zachris Isacsson, dess hustru, barn och arvingar att nyttja, bruka och besitta
med all den rätt jag den tillförvärvat uti hus, åker, äng, skog och mark, torp och
torpställe, kvarn och kvarnställe, fiske och fiskevatten och allt vad därtill hörer, lyder
eller lagligen tillvinnas kan, vartill hörer Ett fjärdedels hemman Floryd rustning stam,
befinnes från deltagandet i rustningen emot det de årligen skatt till Stafsjö som deras
köpebrev särskilt utstakar, samt att då det kahlas, kahlningen som förr varit anslagen
Kanarps Masugn säljes till Åkersholm; förbindandes mig ock till laglig hemul; vilket
allt med egenhändigt namns undersättande i vittnens närvaro stadfästat; som skedde den
fjärde dag i maj månad år 1810.

Anders Nilsson, Stina Olofsdotter, säljare
Zachris Isacsson, Britta Johansdotter, köpare
Såsom närvarande vittne: Abraham Sandstedt, Petter Svensson i Elgabäcksryd.
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/6-del Stafsjö kr sk rusthåll för Zachris Isacsson och
dess hustru Britta Johansdotter i Hyltan emot en kvitterad köpesumma Fem hundrade
Fyratio Fyra Rd 21 Sk 4 Rst Banco och övriga villkor. Skolande likväl bemälte köpare
innan lagfartens slut förete säljarnas åtkomsthandlingar.
IMG 9191
§2

IMG 9192
§ 81

IMG 9192
§ 82

IMG 9193
§ 87

IMG 9193
§ 88

IMG 9194
§ 99

1/8 mtl Ormestorp kr sk
7 feb 1811
1/8 kr sk Ormestorp som Carl Magnus Göthen och dess tilltänkta hustru Annika
Carlsdotter därstädes köpt för 288 Rd 42 Sk 2 Rst Banco av Carl Nilsson och Sara
Johansdotter
3dje ggn

1/6 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
7 feb 1811
1/6 kr sk rusthåll Åkerhult, som Zachris Arvidsson och dess hustru Lisa Jonasdotter sig
tillbytt av Anders Hansson och dess hustru emot 1/8 Estenstorp kr sk rusthåll för
erhållen mellangift 133 Rd 16 Sk Banco.

1/8 mt Estenstorp kr sk rusthåll
7 feb 1811
1/8 kr sk rusthåll Estenstorp som Anders Hansson och dess hustru Stina Olofsdotter sig
tillbytt av Zachris Arvidsson och dess hustru Lisa Jonasdotter emot 1/6 kr sk rusthåll
Åkerhult för given mellangift 133 Rd 16 Sk Banco.

1/16 mtl Korpebo kr sk
7 feb 1811
1/16 kr sk Korpebo, som Anders Olofsson och dess hustru Stina Månsdotter därstädes
köpt för 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco mot livstids undantag av Måns Månsson och Stina
Larsdotter Estenstorp.

1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
7 feb 1811
1/8 kr sk rusthåll Stora Åkerhult som Nicolaus Andersson i Rönhult köpt av Mattis
Knutsson i Hudaryd emot 611 Rd 5 Sk 4 Rst Banco och övriga villkor.

1/6 mtl Stavsjö kr sk rusthåll
7 feb 1811
1/6 Stafsjö kr sk rusthåll som Zachris Isacsson och dess hustru Britta Johansdotter i
Hyltan köpt av Anders Nilsson och Stina Olofsdotter för 544 Rd 21 Sk 4 Rst Banco och
övriga villkor.

IMG 9198, 9195, 9196, 9197
§ 109
¼ mtl Elgaryd kr sk gästgivaregård
7 feb 1811
Med anhållan om lagfart ingavs ett så lydande köpebrev: Litt A
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å ¼ uti krono skatte Elgaryd gästgivaregård för Nils
Israelsson och dess hustru som denna hemmansdel dels ärvt och dels köpt emot
kvitterade 266 Rd Banco samt förbehåll av Sara Johansdotter om undantag. Dock skola

behöriga åtkomsthandlingar å nu uppbudna hemmandelen av köparna företes innan
lagfartens slut.
§ 109

IMG 9199
§ 118

IMG 9200
§ 118

¼ mtl Elgaryd kr sk gästgivaregård
Litt A
7 feb 1811
Sedan våra kära föräldrar Israel Nilsson och Sara Johansdotter under den 22 Marti 1806
skriftligen upplåtit och delat deras fastighetsandel mellan oss underskrivna arvingar ,
nämligen att som ¼-dels mantal krono skatte gästgivaregården Elgaryd är efter dess
hemmanstal med hus x och goda anstalter försedd kommo vi på det sätt överens, att ¼delen uti nämnda hemman Elgaryd skall tillhöra Johannes Israelsson och som vi nu
överenskommit att dela dessa ägor oss emellan samt hus, så skall Nils Israelsson som är
ägare till ¼-delen till Johannes Israelsson den 25 nästkommande marti betala en
summa av Två hundrade Sextio sex Rd Bancomynt, vilka 266 Rd jag Johannes
Israelsson genom undfången förskrivning bekommit och härigenom vederbörligen
kvitterade varda. Ägorna till åttondelen etc (en fördelning av markerna och torpen
Stolpen och Tatarefällan) mellan arvingarna och gårdarna.
Undertecknat Elgaryd den 2dra augusti 1809
Johannes Israelsson, Nils Israelsson i Älgaryd
Till vittne: Johannes Mattisson, Petter Svänsson i Älgaryd

1/6 mtl Fälsbo kr sk augm
8 feb 1811
Under anhållan om uppbud ingavs till Häradsrätten ett så lydande köpebrev: Litt D.
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/6-del uti kr sk augmentshemmanet Fälsbo för drängen
Abraham Jonasson därstädes emot en kvitterad köpesumma 500 Rd Banco och övriga
villkor. Dock skall det åligga köparen att innan lagfartens slut förete säljarnas
åtkomsthandlingar till berörda hemmansdelen.

1/6 Fälsbo kr sk augm
Litt D
8 feb 1911
I samråd och efter ömsesidigt fattat beslut hava vi underskrivna makar å denna dag, till
vår käre son. drängen Abraham Jonasson i Fälsbo försålt, såsom vi ock härigenom till
honom försäljer, vår ägande fastighet En sjättedel, 1/6-del, efter helt räknat eller 2/3delar uti ¼-ding Fälsbo krono skatte augment, beläget i Jönköpings län, Västra härad
och Malmbäcks socken, emot en betingad och oss emellan överenskommen
köpesumma, stor Fem hundrade Riksdaler Banco, vilka 500 Rd Banco, såsom redan
betalta, härmed vederbörligen kvitterade varda. Vi avhända oss fördenskull nu och för
alltid ovan nämnda 1/6-del med allt vad därtill av ålder lytt och nu lyder, utan den allra
minsta söndring därifrån och densamma tillägna ovannämnda vår käre son Abraham
Jonasson och dess tillkommande arvingar, för evärdliga (tider). Dock vilja vi härmed på
det kraftigaste hava oss förbehållet sonlig och kärlig vård av samme vår son och köpare
medelst föda och övrig nödtorftig skötsel till bägges vår död, och det såsom ett
rättskaffens kristeligt barn mot hulda föräldrar ägnar och tillkommer. Havandes han
således härå att vid vederbörlig domstol sig förvärva lagfart och fasta. Och till säkerhet
härav hava vi detta med hand å pennan egenhändigt uti nedannämnda goda mäns och
vittnens närvaro underskrivit. Som skedde uti Fälsbo den 11 december 1810.
Jonas Andersson J A S, Kierstin Petersdotter K P D, säljare
Till vittne: Israel Svensson i Fälsbo, Johannes Arfwidsson i Spinkabo
Likheten med oroginalet i köpebrevet betygar Jhannes Björkman i Åsen, Jonas
Almqvist, nämndeman.

IMG 9202
§ 132

1/8 mtl Sjöryd kr sk
12 feb 1811
Början saknas…
… disponera för sig och efterkommande arvingar, att i befinnande stånd få tillträda
fardagen 1811, och äga köparna vid vederbörlig domstol härå lagfart sig förvärva. Men
dock förbehåller jag mig på det kraftigaste det undantag som mina föräldrar till sin
dödsdag sig förbehållit till sin försörjning efter däröver särskilt överenskommet
kontrakt
Föreskriver. I likhet med vad å andra åttingen utx skall av köparen x i allo fullgöras. X
säkerhet varder detta salubrev med min frivilliga under skrift bekräftat. Som skedde i
Sjöryd den 6 November 1810.
Hans Persson i Sjöryd, Säljare
Till vittne: S Malmqvist, Sven Håkansson i Fallnafors
Undertecknad avsäger mig härigenom nu och framdeles börden till denna av min broder
försålda hemmansdel.
Nils Pettersson i Sjöryd
I anledning varav samt med stöd av I och IV

IMG 9203-9204
§ 133
1/8 mtl Västgötatorp kr sk augm
12 feb 1811
Början saknas …. hustruns Catharina Johansdotters 3ne omyndiga barn i Wästgötathorp
enligt Vällovliga Wästra Härads Tingsrätts meddelade tillstånd av den 6 maj 1810 är till
denna dag genom behöriga kungörelser i nästgränsande kyrkor offentlig auktion
anställd till försäljning å förenämnda mina pupillers fastighet 5/7 av 2/3 i 1/8 efter helt
räknat uti krono skatte augmentshemmanet Wästgöthatorp, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken, blev slutligen, efter flera personers anbud från vid auktionen
närvarande, sist dannemannen Bengt Svensson i Gummestorp högstbjudande och slogs
för en summa av Två hundrade tjugosex Rd 9 Sk 5 Rst Banco. Och som sistnämnda
köpesumma är till fullo betald alltså varder den härmed behörigen kvitterad. Avhänder
för den skull ovannämnda säljare all deras rätt till denna försålda fastighet och
densamma tillägnar köparen Bengt Svensson och dess hustru Stina Andersdotter i
Gummestorp med hus och jord, åker och äng, intet undantaget av allt vad därtill nu
lyder, av ålder lytt och legat, att som sin laga och välfångna egendom äga och fritt
disponera för sig och efterkommande, att i nu befinnande stånd tillträda fardagen den
14 mars 1811 samt vid behörig domstol härå lagfart sig förvärva, samt förbinder mig till
laga hemul.
Till yttermera säkerhet varder detta salubrev med min frivilliga underskrift bekräftat,
som skedde i nedanskrivna vittnens närvaro uti Wästgöthatorp den 30 juni 1810.
Hans Pettersson i Böcklarebo, förmyndare
Till vittne: Anders Andersson i Wallstorp, Jöns Svensson i Hudaryd, Petter Jönsson på
Hägna
Sven Malmqvist, auktionsman
I anledning varav, samt med stöd av I och IV Kap Jordabalken, Häradsrätten fann
skäligt bevilja första laga uppbudet å 5/7 av 2/3 i 1/8 uti kr sk augmentshemmanet
Wästgöthatorp för Bengt Svensson i Gummestorp och dess hustru emot kvitterade
köpesumman 226 Rd 9 Sk 5 Rst Banco. Dock skola säljarnas åtkomsthandlingar innan
lagfartens slut av bemält köpare företes å nu uppbudna hemmansdelen.
IMG 9205-9206-9207
§ 147
1/8 mtl Korpebo kr sk augm

20 feb 1811

Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev:
Jag Johannes Hansson i Korpebo gör härigenom veterligt det jag av fri vilja och moget
betänkande genom offentlig auktion denna dag uppdragit och försålt min ägande En
åttondedel uti krono skatte augmentshemmanet Korpebo, beläget uti Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken till dannemannen Sven Svensson i Korpebo emot
en av honom som högsta budet på nämnda hemman bjudit Ett tusende femtio Rd Rgd
och denna köpesumma är genom denna dagens hållna auktionsprotokoll förfallen att
betalas den 1 marti nästkommande (år) och härmed kvitteras. Alltså avhänder jag mig
ovanbesagda hemmansdel uti Korpebo till berörda köpare Sven Svensson samt dess
hustru Maja Jönsdotter att få tillträda fardagen den 14 mars 1811 uti det stånd samma
då befinnes till åbyggnad och hävd, åker och äng, skog och mark samt alla andra
lägenheter och förmåner som till denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, att de och deras barn och arvingar eller rätts iträdare
nu och evärdliga lagligen råda och disponera på sätt de för sig nyttigast finna kunna.
Och i övrigt förbinder jag mig till hemul efter lag samt lämnar köparen frihet att vid
vederbörlig domstol sig lagfart och fasta härå förvärva, vilket jag med mitt namns
underskrivande uti vittnens närvaro bekräftar. Som skedde uti Korpebo den 10 oktober
1810.
Johannes Larsson, auktkionsman, som åttondedelen efter anmodan avsålt.
Johannes Andersson, Petter Persson i Lilla Gladebo
Ovanskrivna 1/8-del av hemmanet Korpebo jämte förberörda köpebrev transporteras,
med hela sin kraft det äger eller härefter genom lag äga få, till dannemannen Petter
Lindahl uti Estenstorp samt dess kära hustru Catharina Olofsdotter, dess barn och
arvingar till evärdlig ägo emot en tillökning av en summa 13 Rd 16 Sk Rgd så att sista
köpeskillingen är 1063 Rd 16 Sk Rgd och även härigenom kvitterad varder. Och skall
sistnämnda köpare Petetter Lindahl vid domstolen lagfarten fullfölja efter förstskrivna
köpebrev och avhandling, vilket jag med mitt namns underskrivande i vittnens närvaro
bekräftar. Som skedde uti Korpebo den 15 oktober 1810.
Sven Svensson och Maja Jönsdotter, som transporterat.
Till vittne: Johannes Andersson, Petter Persson i Lilla Gladebo
I anledning varav, samt med stöd av I och IV kap Jordabalken, häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/8 uti kr sk augmentshemmanet Korpebo för Petter
Lindahl och dess hustru Catharina Olofsdotter i Estenstorp emot en kvitterad
köpesumma 1063 Rd 16 Sk Rgd. Dock skola bemälta köpare innan lagfartens slut
förete Johannes Hanssons i Korpebo åtkomsthandlingar till nu uppbudna hemmansdel.
IMG 9208
§ 101

IMG 9209
§ 105

IMG 9210
§ 112

1/8 mtl Korpebo kr sk augm
8 maj 1811
1/8 Korpebo kr sk augment, som Petter Lindahl och dess hustru Catharina Olofsdotter i
Estenstorp köpt av Sven Svensson och Maja Jönsdotter för 1063 Rd 16 Sk Rgd.

¼ mtl Ormstorp frälse
8 maj 1811
¼ Ormstorp frälse, som kvartersmästaren Daniel Westberg på öppen auktion sig
tillhandlat av komministern Johan Pontén m fl för 1 900 Rd 26 Sk 8 Rst Banco.

1/16 mtl Fallnafors kr sk augm
8 maj 1811
1/16 Fallnafors krono skatte augment som Jonas Brun och dess hustru Anna
Svensdotter på Torpet Tomten köpt av Sven Malmqvist och Sara Lisa Jacobsdotter för
255 Rd 26 Sk 8 Rst Banco och övriga villkor.

IMG 9211
§ 72

IMG 9212
§ 42

IMG 9212
§ 43

IMG 9213
§ 61

IMG 9214
§ 63

IMG 9214
§ 67

1/6 Fälsbo kr sk augm
8 maj 1811
1/6 kr sk augment Fälsbo som Abraham Jonasson i Fällsbo köpt av Jonas Andersson
och Kjerstin Pehrsdotter därstädes för en överenskommen köpesumma 500 Rd Banco
samt övriga villkor.

1/16 Korpebo kr sk
8 maj 1811
1/16 krono skatte Korpebo som Anders Olofsson och dess hustru Stina Månsdotter
därstädes köpt för 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco mot livstids underhåll av Hans Månsson
och Stina Larsdotter i Estenstorp.

1/8 St Åkerhult kr sk rusthåll
8 maj 1811
1/8 krono skatte rusthåll Stora Åkerhult, som Nicolaus Andersson i Rönhult köpt av
Matts Knutsson i Hudaryd emot 611 Rd 5 Sk 4 Rst Banco och övriga villkor.

½ förm t ¼ mtl Ormestorp frälse rusthåll
8 maj 1811
½ förmedlat till 1/4 frälse Ormestorp som Lars Svensson och dess hustru Britta
Ingemarsdotter köpt av Carl Magnus Hultström och Helena Catharina Kallström för
1 900 Rd 26 Sk 8 Rst Banco.

¼ mtl Elgaryd kr sk gästgiv
8 maj 1811
¼ Elgaryd gästgivaregård kr sk som Nils Israelsson och dess hustru därstädes dels ärvt
och dels köpt av Johannes Israelsson för 266 Rd 32 Sk Banco och övriga villkor. 2dra
ggn.

1/3 mtl Falla Västragård kr sk augm
8 maj 1811
1/3 Falla Västragård kr sk augment som Carl Jonasson och dess hustru Maria Jönsdotter
i Elgaryd köpt av Sacharias Pehrsson och dess hustru Maria Catharina Jonasdotter i
Falla för 1 375 Rd Rgd och övriga villkor.
2dra ggn

IMG 9215-9216
§ 159
¼ förm t 1/8 Ekhult kr sk
18 maj 1811
Ingavs till Häradsrätten ett köpebrev av följande innehåll:
För allom dem som detta vårt öppna köpe- och salubrev förekommer gör jag Magnus
Nilsson härmed veterligt det jag med fri vilja och min kära hustrus Catharina
Jönsdotters bifall upplåtit och försålt vårt ägande avgjärda hemman ¼ förmedlat till 1/8
efter helt räknat krono skatte Ekhult beläget i Västra härad och Malmbäcks socken till
dannemannen Johannes Andersson och dess hustru Catharina Svensdotter i Norra Graf
emot en oss emellan överenskommen köpesumma 644 Rd 21 Sk 4 Rst Banco. Och som
sistnämnda summa är till fullo betald alltså varder den härmed kvitterad. Avhänder för
den skull oss och våra arvingar all vidare äganderätt till denna försålda hemmansdel 1/8
Ekhult och densamma tillägnar köparna Johannes Andersson och dess hustru, barn och
arvingar med hus och jord, skog och mark, intet undantaget av vad därtill nu lyder, att
som sin laga och välfångna egendom äga och fritt disponera för sig och sin rätts
iträdare, att tillträda fardagen 1811 i då befinnande stånd. Och förbinder mig till hemul
efter lag, samt (äger köparen) vid vederbörlig domstol härå lagfart sig förvärva. Till

yttermera säkerhet varder detta salubrev med vår fria vilja underskrivet och bekräftat.
Som skedde i Ekhult den 6 november 1810.
Magnus Nilsson, Catharina Jönsdotter, säljare
Till vittne: S Malmqvist, Sven Håkansson i Fallnafors
I anledning varav, samt med stöd av I och IV Kap Jordabalken, häradsrätten fann
skäligt bevilja första laga uppbudet å ¼ förmedlat till 1/8 Ekhult krono skatte, för
Johannes Andersson och dess hustru Catharina Svensdotter i Norra Graf emot
kvitterade 644 Rd 21 Sk 4 Rst Banco. Skolandes såväl säljarnas åtkomsthandlingar
företes innan lagfartens slut, som även vederbörande uppbördsmäns kvittens ingivas,
även avgiften till krigsmanskassan, innan tredje uppbudet meddelas.
IMG 9217
§1

IMG 9217
§3

IMG 9218
§ 24

IMG 9218
§ 26

IMG 9218
§ 27

IMG 9219
§ 51

½ förm t ¼ mtl Ormestorp frälse
9 okt 1811
½ förmedlat till ¼ frälse Ormestorp som Carl Svensson och dess hustru Britta
Ingemarsdotter köpt av Carl Magnus Hultgren och Helena Catharina Kallström för
1 900 Rd 26 Sk 8 Rst Banco.
3dje ggn

¼ mtl Elgaryd kr sk gästgiv
9 okt 1811
¼ Elgaryd gästgivaregård kr sk som Nils Israelsson och dess hustru därstädes dels ärvt
och dels köpt av Johannes Israelsson för 266 Rd 32 Sk Banco och övriga villkor. 3dje
ggn

1/3 mtl Falla Västergård kr sk
9 okt 1811
1/3 Falla Västergård krono skatte som Lars Svensson och dess hustru Lena Pettersdotter
sig tillbytt av Johannes Mattisson och Stina Jonasdotter emot 1/8 Ljungsberg och given
mellangift 208 Rd 16 Sk Rgd.

1/8 mtl Sjöryd kr sk
9 okt 1811
1/8 Sjöryd kr sk som Magnus Nilsson och dess hustru Catharina Johansdotter i Ekhult
köpt av Hans Persson i Sjöryd för 466 Rd 32 Sk Banco och övriga villkor.

5/7 av 2/3 uti 1/8 mtl Västgötatorp kr sk augm
9 okt 1811
5/7 av 2/3 uti 1/8 Westgöthatorp kr sk augm som Bengt Svensson i Gummestorp och
dess hustru köpt av Hans Pettersson i Boklarebo för 266 Rd 9 Sk 5 Rst Banco.

1/16 mtl Fallnafors kr sk augm
9 okt 1811
1/16 Fallnafors krono skatte augment som Jonas Brun och dess hustru Anna
Svensdotter på Torpet Tomten köpt av Sven Malmqvist och Sara Lisa Jacobsdotter för
255 Rd 26 Sk 8 Rst Banco och övriga villkor.

IMG 9220-9221-9222
§ 133
1/8 mtl Hudaryd kr sk augm
Köpebrev

10 okt 1811

IMG 9223
§ 72

IMG 9226
§ 165

1/8 mtl Hudaryd kr sk augm
5 feb 1812
1/8 Hudaryd kr sk augment som Sven Knutsson därstädes köpt av Jöns Svensson i
Brunseryd emot en kvitterad köpesumma 406 Rd 32 Sk Banco.

Åsen
8 feb 1812
Början saknas ….. skatte kronohemmanet Åsen för köparen Zachris Håkansson och
dess hustru Maria Abrahamsdotter i Fägrida emot kvitterade köpesumman 391 Rd 32
Sk Rgd och övriga villkor. Åliggandes likväl bemälta köpare att innan lagfarten
tilländalupit förete säljarens åtkomsthandlingar.

IMG 9226
§ 166

1/9 mtl Rösum kr sk
8 feb 1812
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev, Litt D.
IMG 9224-9225
§ 166
1/9 mtl Rösum kr sk augm
köpebrev litt D
I anledning varav, och då såsom åtkomsthandling företeddes ett bytesbrev av den 2 sep
1793 varigenom Nils Jönsson och dess hustru Stina Abrahamsdotter sig tillbytt 1/9
krono skatte Rösum utav Arvid Svensson och Catharina Larsdotter i Bodaryd emot 1/6 i
kr sk hemmanet Brestorp och erhållen mellangift 280 Rd Specie, med vilket byte
härigenom lagfarits, fann Häradsrätten till följe av I och IV Kap Jordabalken skäligt
bevilja första laga uppbudet å berörda 1/9 uti krono skatte hemmanet Rösum för
köparen Nils Nilsson i Wilstorp och dess tillämnade hustru Catharina Nilsdotter emot
en kvitterad köpesumma 500 Rd Banco jämte de villkor säljaren sig betingat.
IMG 9227-9228
§ 207
1/8 mtl Brestorp kr sk augm
Ingavs till Häradsrätten ett så lydande köpebrev etc
IMG 9229-9230
§ 214
1/16 mtl Fölhult frälse
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev etc
IMG 9231
§6

IMG 9232
§ 99

IMG 9232
§ 100

19 feb 1812

22 feb 1812

1/8 mtl Hudaryd kr sk augm
4 maj 1812
1/8 Hudaryd krono skatte augment, som Sven Knutsson därstädes köpt av Jöns
Svensson i Brunseryd emot en kvitterad köpesumma 406 Rd.

1/16 mtl Åsen kr sk
4 maj 1812
1/16 Åsen skatte krono som Zachris Håkansson och dess hustru Maria Abrahamsdotter
i Fägrida köpt av Johannes Abrahamsson för 391 Rd 32 Sk Rgd och övriga förbehåll.

1/9 mtl Rösum kr sk
4 maj 1812
1/9 Rösum kr sk som Nils Nilsson i Wilstorp och dess tilltänkta hustru Catharina
Nilsdotter köpt av Nils Jönsson och Stina Abrahamsdotter för 500 Rd Banco och övriga
villkor.

IMG 9233
§ 141

IMG 9233
§ 147

1/8 mtl Brestorp kr sk augm
4 maj 1812
1/8 Brestorp kr sk aumg som Petter Svensson därstädes köpt av Sven Andersson och
Helena Abrahamsdotter för 500 Rd Banco samt förbehåll av säljaren om nöjaktig
försörjning i deras livstid.

1/16 mtl Fölhult frälse
4 maj 1812
1/16 Fölhult frälse som Jöns Svensson i Hudaryd köpt av Ulrica Alsén för 388 Rd 42
Sk 8 Rst Banco.

IMG 9234-9235-9236
§ 178
1/8 mtl Ormestorp kr sk augm
Ingavs och upplästes följande salubrev etc
IMG 9237
§ 24

IMG 9237
§ 25

IMG 9238
§ 64

IMG 9239
§ 100

12 maj 1812

1/16 mtl Åsen kr sk
8 okt 1812
1/16 Åsen skatte krono som Zachris Håkansson och dess hustru Maria Abrahamsdotter
i Fägrida köpt av Johannes Abrahamsson för 391 Rd 32 Sk Rgd och övriga förbehåll.

1/9 mtl Rösum kr sk
8 okt 1812
1/9 Rösum kr sk som Nils Nilsson i Wilstorp och dess tilltänkta hustru Catharina
Nilsdotter köpt av Nils Jönsson och Stina Abrahamsdotter för 400 Rd Banco och övriga
villkor.

1/8 mtl Brestorp kr s augm
8 okt 1812
1/8 Brestorp kr sk augm som Petter Svensson därstädes köpt av Sven Andersson och
Helena Abrahamsdotter för 300 Rd Banco samt förbehåll av säljaren om nöjaktig
försörjning i deras livstid.

1/8 mtl Ormestorp kr sk augm
8 okt 1812
1/8 Ormestorp kr sk augm som drängen Zachris Abrahamsson i Åsen och dess
tillämnade hustru Stina Larsdotter därstädes till hälften ärvt och till hälften köpt av C M
Göthe och Annika Carlsdotter för 288 Rd 42 Sk Banco jämte övriga förbehåll.

IMG 9240-9241-9242
§ 147
1/9 mtl Spinkabo kr sk
14 okt 1812
Ingavs till Häradsrätten ett så lydande salubrev: Jag Sven Larsson etc
IMG 9242-9243-9244
§ 148
1/8 mtl Klappa kr sk
14 okt 1812
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev: Jag Johannes Johansson etc
IMG 9244-9245(dubblett)-9246
§ 149
1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
14 okt 1812
Under anhållan om lagfart ingavs till Häradsrätten ett salubrev av denna lydelse: Vi
undertecknade etc

IMG 9247-9248
§ 150
1/8 mtl Rösum kr sk
14 okt 1812
Med begäran om lagfart ingavs följande köpebrev: Vi undertecknade etc
IMG 9249
§ 172

IMG 9250
§ 172

IMG 9251
§ 173

IMG 9252
§ 173

IMG 9253
§ 175

IMG 9254
§ 176 ?

1/16 mtl Fölhult frälse
26 okt 1812
Ingavs till Häradsrätten ett så lydande köpebrev Litt K
I anledning varav samt med stöd av I och IV Kap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/16 uti frälsehemmanet Fölhult för drängen Sven
Israelsson uti Fälsbo mot en kvitterad köpesumma 555 Rd 10 Sk 8 Rst Banco. Dock
skall det åligga köparen att innan lagfartens slut förete säljarens åtkomsthandlingar.

1/16 mtl Fölhult frälse kr sk
Köpebrev Litt K

26 okt 1812

3/16 mtl Norra Hiarum kr sk
Köpebrev Litt L

26 okt 1812

3/16 mtl Norra Hiarum kr sk
26 okt 1812
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande salubrev, Litt K.
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/16 uti Norra Hiarum kr skatte för Petter Månsson och
dess hustru Maria Ingemarsdotter emot en kvitterad köpesumma 1481 Rd 24 Sk Rgd
samt förbehåll om undantag för Måns Ingemarsson på sätt särskild skrift upptager.
Åliggandes likväl köparna att innan lagfartens slut förete säljarnas åtkomsthandlingar
till uppbudna hemmansdelarna.

1/8 mtl Linneryd kr sk rusthåll
27 okt 1812
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev Litt N.
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å kr sk rusthåll Linneryd

¼ mtl Fallnafors Norrgård
Början saknas …. Köpebrev

IMG 9255, 9257
§ 177
1/12 mtl S Mörekull kr sk augm
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande salubrev:
För allom dem som

IMG 9257- 9256
§ 178
Salubrev Litt O. Rör Östra Hult Almesåkra socken

27 okt 1812

27 okt 1812

27 okt 1812

IMG 9258
§1

IMG 9258
§5

IMG 9259
§ 52

IMG 9259
§ 53

IMG 9259
§ 54

IMG 9259
§ 55

IMG 9260
§ 77

IMG 9260
§ 78

IMG 9261
§ 81

1/16 mtl Slätteryd kr sk augm
4 feb 1813
1/16 Slätteryd kr sk augment som Petter Svensson och dess hustru Helena Danielsdotter
därstädes köpt av Petter Nilsson och Maja Lisa Arvidsdotter för 266 Rd 32 Sk Banco.
3dje ggn

1/8 mtl Ormestorp kr sk augm
4 feb 1813
1/8 Ormestorp kr sk augment som drängen Zachris Abramsson i Åsen och dess
tillämnade hustru Stina Carlsdotter därstädes till hälften ärvt och till hälften köpt av x
Göthe och Annika Carlsdotter.

¼ Spinkabo kr sk
4 feb 1813
¼ Spinkabo kr sk som Sven Larsson därstädes sålt till Johannes Johansson och dess
hustru Lena Hansdotter i Klappa för 3 223 Rd 5 Sk 4 Rst Banco.

1/8 Klappa kr sk
4 feb 1813
1/8 Klappa kr sk som Johannes Johansson och dess hustru Catharina Arvidsdotter
därstädes försålt till Abraham Hansson och dess hustru Catharina Arvidsdotter i
Gjölstorp för 1 466 Rd 32 Sk Banco.

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
4 feb 1813
1/8 Hiarum Södregård kr sk som Bengt Jonasson och dess hustru Stina Svensdotter
därstädes försålt till Johannes Bengtsson för 333 Rd 32 Sk Banco.

1/8 mtl Rösum kr sk
4 feb 1813
1/8 Rösum kr sk som Sven Svensson och Catharina Jönsdotter i Pustanäs försålt till
Arvid Svensson och Stina Andersdotter i Pustanäs för 266 Rd 32 Sk Banco och
undantagsförbehåll.

1/16 mtl Fölhult frälse
4 feb 1813
1/16 Fölhult frälse som Jöns Svensson därstädes försålt till Sven Israelsson i Fälsbo för
555 Rd 10 Sk 8 Rst Banco.
3/16 mtl Norra Hiarum kr sk
4 feb 1813
3/16 Norra Hiarum som Anders, Jöns och Ingemar Ingemarsöner samt Gustaf Hjertberg
med flera försålt till Petter Hansson och dess hustru Maria Ingemarsdotter för 1481 Rd
24 sk Rmt och undantagsförbehåll.

¼ mtl Fallnafors sk frälse
4 feb 1813
¼ Fallnafors sk frälse som Nils Svensson och Anna Greta Christoffersdotter försålt till
Sven Andersson i Malmbäck för 1 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco och undantagsförbehåll.

IMG 9261
§ 82

IMG 9261
§ 85

IMG 9262
§ 10

IMG 9262
§ 11

IMG 9262
§ 12

IMG 9262
§ 13

IMG 9263
§ 35

IMG

IMG 9264
§ 39

¼ mtl Södra Mörekull kr sk augm
4 feb 1813
¼ Södra Mörkull kr sk augm som Petter Magnus Svensson och dess hustru Annika
Larssdotter därstädes dels ärvt, dels köpt av Nicolaus Andersson och Catharina
Pettersdotter i Åkerhult för 251 Rd 16 Sk Banco.

1/16 mtl Löffällan kr sk
4 feb 1813
1/16 Löffällan kr sk som Anders Pettersson därstädes försålt till Petter Hjertonsson och
dess hustru Anna Maija Carlsdotter i Sjöhemmet för 777 Rd 32 Sk Banco.

¼ mtl Spinkabo kr sk
6 maj 1813
¼ Spinkabo kr sk som Sven Larsson därstädes försålt till Johannes Johansson och dess
hustru Lena Hansdotter i Klappa för 3 223 Rd 5 Sk 4 Rst Banco.

1/8 mtl Klappa kr sk
6 maj 1813
1/8 Klappa kr sk som Johannes Johansson och dess hustru Lena Hansdotter därstädes
försålt till Abraham Hansson och dess hustru Catharina Arvidsdotter i Gjölstorp för
1 466 Rd 32 Sk Banco.

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
6 maj 1813
1/8 Hiarum Södergård kr sk som Bengt Jonasson och dess hustru Stina Svensdotter
därstädes försålt till Johannes Bengtsson för 333 Rd 16 Sk Banco.

1/8 mtl Rösum kr sk
6 maj 1813
1/8 Rösum kr sk som Sven Svensson och Catharina Jönsdotter i Pustanäs försålt till
Arvid Svensson och Stina Arvidsdotter i Pustanäs för 266 Rd 32 Sk Banco och
undantagsförbehåll.

3/16 mtl Norra Hiarum kr sk
6 maj 1813
3/16 Norra Hiarum som Anders, Jöns och Ingemar Ingemarsöner samt Gustaf Hjertberg
med flera försålt till Petter Hansson och dess hustru Maria Ingemarsdotter för 1481 Rd
24 Sk Rgmynt och undantagsförbehåll.
¼ mtl Fallnafors sk frälse
6 maj 1813
¼ Fallnafors skatte frälse, som Nils Svensson och Anna Greta Christoffersdotter försålt
till Sven Andersson i Malmbäck för 1 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco med
undantagsförbehåll.

¼ mtl Södra Mörekull sk kr augm
6 maj 1813
¼ Södra Mörkull kr sk augm som Petter Magnus Svensson och dess hustru Annika
Larsdotter därstädes dels ärvt och dels köpt av Nicolaus Andersson och Catharina
Pettersdotter i Åkerhult för 251 Rd 16 Sk Banco.

IMG 9265-9266-9267
§ 77
1/32 mtl Wedermödan Korpebo sk kr
7 maj 1813
Under anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande bytesbrev:
IMG 9267-9268-9269-9270
§ 78
1/8 mtl Fagerberg kr sk
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev:
Wi underskrivna arvingar etc
IMG 9271-9272
§ 85
1/12 mtl Fälsbo kr sk
Ingavs till Häradsrätten ett så lydande köpebrev:
Jag Israel Svensson etc
IMG 9273
§ 41

7 maj 1813

10 maj 1813

1/12 mtl Fälsbo kr sk augm
21 okt 1813
1/12 Fälsbo kr sk augment, som drängen Jöns Svensson i Fölhult köpt av Israel
Svensson emot 277 Rd 32 Sk 4 Rst Banco jämte undantagsförbehåll.

IMG 9274-9275
§ 69
1/8 mtl Ormestorp kr sk augm
2 nov 1813
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande salubrev:
Jag Jacob Pettersson på Hjortaberget och jag Jöns Svensson i Korpebo etc
IMG 9276
§1

IMG 9277
§9

IMG 9278
§ 36

IMG 9278
§ 37

1/32 mt Vedermödan Korpebo kr sk
9 feb 1814
1/32 Wedermödan kr sk som Johannes Mattisson sig tillbytt av Sven Svensson i
Korpebo mot kr sk Ljungsberg och överenskommen mellangift 2 000 Rd Banco.
3dje ggn

1/12 mtl Fälsbo kr sk augm
9 feb 1814
1/12 Fälsbo kr sk augment som drängen Jöns Svensson i Fölhult köpt av Israel
Svensson emot 277 Rd 32 sk 4 Rst Banco jämte undantagsförbehåll.
3dje ggn

1/8 mtl Ormestorp kr sk augm
9 feb 1814
1/8 Ormestorp kr sk augment som Jacob Pettersson, Catharina Nilsdotter, därstädes
försålt till Nils Nilsson och Catharina Ingemarsdotter emot kvitterade 266 Rd 32 Sk
Banco.

1/8 mtl Brunseryd kr sk
9 feb 1814
1/8 Brunseryd kr sk som Nils Larsson och Lisa Eliasdotter försålt till Nils Svensson och
dess hustru Anna Greta Christoffersdotter i Fallnafors emot kvitterade 966 Rd 32 Sk
Banco.

IMG 9279-9280-9281
§ 81
¼ mtl Berg kr sk augm
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande salubrev:
Jag Johannes Mattisson i Ljungsberg etc

IMG 9282
§ 12

IMG 9282
§ 13

IMG 9283
§ 30

IMG 9284
§ 32

IMG 9285
§ 56

1 mars 1814

1/8 mtl Ormestorp kr sk augm
9 maj 1814
1/8 Ormestorp kr sk augment, som Jacob Pettersson, Catharina Nilsdotter, Jöns
Svensson och Stina Nilsdotter därstädes försålt till Nils Nilsson och Catharina
Ingemarsdotter emot kvitterade 266 Rd 32 Sk Banco.
3dje ggn

1/8 mtl Brunseryd kr sk
9 maj 1814
1/8 Brunseryd kr sk som Nils Larsson och Lisa Eliasdotter försålt till Nils Svensson och
hans hustru Anna Greta Christoffersdotter i Fallnafors emot kvitterade 966 Rd 32 Sk
Banco.
3dje ggn

1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
9 maj 1814
1/8 Åkerhult kr sk rusthåll som Nicolaus Andersson och Catharina Petersdotter
därstädes försålt till Peter Gabrielsson och hans hustru Anna Maria Svensdotter i
Nordanskogs kvarn emot kvitterade 1 055 rd 26 Sk 8 Rst Banco.
2dra ggn

¼ mtl Holma kr sk rusthåll
9 maj 1814
¼ Holma kr sk rusthåll, som Sven Svensson i Nykulla och Peter Johansson i Solkaryd,
såsom förmyndare för Sven Ericssons i Holma barn, försålt till herr fältväbel Pihl och
hans fru Ulrica Eleonora von Block emot kvitterade köpesumman 1 055 Rd 26 Sk 8 Rst
Banco.
2dra ggn

¼ mtl Berg kr sk augm
9 maj 1814
¼ kr sk augment som Johannes Mattisson i Ljungsberg bortbytt till Johan Björnlund i
Hiarum, som densamma bortsålt till sonen Fredric, dottern Johanna och hennes
tilltänkta man Johannes Petersson från Hulu emot 777 Rd 32 sk 4 Rst Banco.

IMG 9286-9187
§ 72
1/40 mtl Elmhult kr sk
25 maj 1814
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev:
För allom dem som detta vårt öppna brev förekommandes varder etc
IMG 9288
§ 27

¼ mtl Berg kr sk augm
20 okt 1814
¼ Berg kr sk augment som Johannes Mattisson i Ljungsberg bortbytt till Johan
Björnlund i Hiarum som densamma bortsålt till sonen Fredric, dottern Johanna och
hennes tilltänkta man Johannes Petersson från Hulu emot 777 Rd 3r Sk 4 Rst Banco.

IMG 9289-9290§ 49
1/12 mtl Brunseryd kr sk rusthåll
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande gåvobrev:
Enär jag nu etc
IMG 9291-9292 Salubrev Litt A rör 1/16 Bäckaby Lillegård, Bäckaby
IMG 9292-9293 Salubrev Litt B rör Nygård i Ramkvilla socken
IMG 9293
Salubrev Litt C, rör Granshult i Solbergs socken
IMG 9294
§ 55

IMG 9294
§ 57

IMG 9295
§ 57

IMG 9296
§ 74

21 okt 1814

21 okt 1814
21 okt 1814
21 okt 1814

1/8 mtl Berg kr sk rusthåll
22 okt 1814
Följande köpebrev framlämnades till Häradsrätten, Litt F,
i anledning vartill samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 1/8 i kr sk rusthållet Berg för Bengt Andersson och hans
hustru Brita Persdotter i Östra Lycke emot kvitterade 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco.
Skolandes dock säljarnas åtkomsthandlingar företes domstolen innan lagfarten till ända
går.

1/8 mtl Fölhult frälse
22 okt 1814
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev Litt H.
I anledning härav samt till följd av I och IV Cap Jordabalken prövar Häradsrätten
skäligt härigenom bevilja första laga uppbudet å 1/8 i frälsehemmanet Fölhult för
köparna Anders Andersson och hans hustru Stina Petersdotter på Torpet Trolletorp(?)
emot kvitterade köpesumman 1 333 Rd 16 Sk Banco. Skolandes likafullt säljarnas
åtkomsthandlingar företes domstolen innan lagfarten tilländalupit.

1/8 mtl Fölhult frälse

Litt H

22 okt 1814

3/16 mtl Fallnafors Södergård kr sk augm
29 okt 1814
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev, Litt Z
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap Jordabalken Häradsrätten fann skäligt
bevilja första laga uppbudet å 3/16 Fallnafors Södergård kr sk augment för Sven
Håkansson och dess hustru Annika Hansdotter därstädes emot kvitterade köpesumman
922 Rd 10 Sk 8 Rst Banco. Åliggandes likväl bemälta köpare att innan lagfartens slut
förete säljarnas åtkomsthandlingar.

IMG 9297-9298
§ 74
3/16 mtl Fallnafors Södergård kr sk augm

köpebrev Litt Z

Lagfartsboken 1837
IMG 9299
§ 22

IMG 9300
§ 43

IMG 9300
§ 45

IMG 9301
§ 124
IMG 9302
§ 124

IMG 9304
§4

IMG 9304
§6

1/16 mtl Norra Hiarum kr sk
3 feb 1837
1/16 mtl kr sk Norra Hiarum som Sven Bengtsson och Anna Lisa Johannesdotter försålt
till Johannes Nilsson i Spexeryd för 333 Rd 16 Sk Banco samt förbehåll om undantag,
uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Hudaryd kr sk
3 feb 1837
1/8 mtl kr sk Hudaryd som Johan Nilsson försålt till Abraham Hansson och dess hustru
Catharina Nilsdotter för 800 Rd Banco, uppbjöds
2dra ggn

1/6 mtl Rösum kr sk
3 feb 1837
1/6 mtl kr sk Rösum som Sven Svensson dels ärvt och dels tillika med sin hustru Lena
Catharina Niclasdotter köpt för 772 Rd 16 Sk Banco jämte undantagsförbehåll, varefter
Sven Svensson och Lena Catharina Niclasdotter överlåtit hälften eller 1/12 mtl på Nils
Johan Jönsson och dess hustru Lena Andersdotter i Hässlebo emot kvitterade 722 Rd 10
Sk 8 Rst Banco och deltagande i utgörandet av förenämnda undantag, uppbjöds 2dra
ggn.

1/96 mtl Malmbäcks Klockaregård

Litt Malm

24 feb 1837

1/96 mtl Malmbäcks Klockaregård fr sk
24 feb 1837
Under anhållan om lagfart ingavs till domstolen ett så lydande salubrev, Litt Malm,
vilket upplästes och företeddes därjämte 1o denna Häradsrätts den 5 juni 1822 för Per
Johan Nilsson och dess hustru Catharina Larsdotter utfärdade fastebrev å 1/16 mtl frälse
skatte Malmbäcks Klockaregård, och 2o ett den 17 oktober 1826 förrättat arvskifte efter
avlidne Per Johan Nilsson, vilken lämnat efter sig änkan Catharina Larsdotter och
tvenne med henne sammanavlade omyndiga döttrar, av vilket arvskifte synes att boets
ovannämnda fastighet blivit så fördelad att änkan därav erhållit 1/48 mtl i nämnda
hemman. Och som säljarnas åtkomst härigenom anses tillräckligen styrkt fann
Häradsrätten skäligt meddela första laga uppbudet å 1/96 mtl fr sk Malmbäcks
Klockaregård, som Per Johan Lindahl och Catharina Larsdotter försålt till deras måg
Sven Larsson och dotter Anna Stina PerJohansdotter för 350 Rd Banco.

1/8 mtl Hudaryd kr sk
17 maj 1837
1/8 mtl kr sk Hudaryd som Johan Nilsson försålt till Abraham Hansson och dess hustru
Catharina Nilsdotter för 800 Rd Banco, uppbjöds
3dje ggn

1/6 mtl Rösum kr sk
17 maj 1837
1/6 mtl kr sk Rösum som Sven Svensson dels ärvt och dels tillika med forts. saknas
3dje ggn
IMG 9305-9306
§ 128
¼ mtl Fallnafors Norrgård sk fr
9 juni 1837
För erhållande av lagföljd ingavs till Domstolen detta köpebrev, Litt Atur

IMG 9307-9308
§
1/8 mtl Korpebo kr sk

Litt Stina

IMG 9309
§

3/8 mtl Norra Hiarum kr sk

IMG 9310
§ 36

Rör ½ mtl säteri Brunseryd

IMG 9311

Rör 1/8 mtl Puketorp

IMG 9312
§ 41

Rör Lilla Göthestorp

IMG 9312
§ 44

IMG 9313
§ 93

Litt Skall

3 okt 1837

3 okt 1837

1/16 mtl Malmbäcks Klockaregård sk fr
3 okt 1837
1/96 mtl sk frälse Malmbäcks Klockaregård som Per Johan Lindahl och Catharina
Larsdotter försålt till deras måg Sven Larsson och dotter Anna Stina PerJohansdotter
för 350 Rd Banco, uppbjöds
3dje ggn

¼ mtl Fallnafors Norrgård frälse sk
3 okt 1837
¼ mtl fr skatte Fallnafors Norregård som Sven Christoffersson Malmsten och Maria
Gudmundsdotter för 1111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco och förbehållet undantag sält till son
Johannes Malmsten i Berg och dess hustru Maria Petersdotter, uppbjöds 2dra ggn

IMG 9313-9314
§ 94
1/8 mtl Korpebo kr sk
3 okt 1837
1/8 mtl kr sk Korpebo som Jöns Svensson och dess hustru Stina Nilsdotter för 333 Rd
16 Sk Banco och förbehållet undantag sålt till sin son Nils Jönsson och dennes tilltänkta
hustru Sara Maria Eriksdotter, uppbjöds
2dra ggn

IMG 9315
§ 101

IMG 9316
§ 125

1/16 mtl Röd, kr sk
3 okt 1837
1/16 mtl kr sk Röd som Samuel Jonasson Lindblad och hans hustru Anna Carlsdotter
köpt av deras svärfader och fader Carl Olofsson samt dennes övriga barn för 1 224 Rd
17 Sk Banco och utfästat undantag, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Korpebo kr sk
4 okt 1837
1/32 mtl Vedermödan, Korpebo
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande köpebrev, Litt Åhl,
efter vars uppläsande såsom åtkomsthandlingar företeddes:
1o Ett den 3 maj detta år efter avlidne Nils Larsson upprättat arvskifte
2o Ett den 20 mars samma år emellan Nils Larssons änka Lena Andersdotter och
hennes barn upprättad avhandling, vilka handlingar utvisa att 1/8 mtl Korpebo och 1/32
mtl i nämnda hemman, Vedermödan kallat, däri avlidne Nils Larssons hustru emot
vissa undantagsförmåner avstått sin rätt, blivit fördelade emellan

IMG 9317-9318
§ 125
1/8 mtl Korpebo kr sk och 1/32 mtl Vedermödan
IMG 9319
§
IMG 9320
§ 131

IMG 9321
§ 131

¼ mtl Norra Hiarum kr sk Litt Natt

1/8 mtl Ormestorp kr sk
6 okt 1837
Till lagfart inlämnades följande köpebrev, Litt Skrift,
vilket upplästes och såsom åtkomsthandling företeddes denna Häradsrätts fastebrev av
den 8 mars 1832 enligt vilket Peter Jönsson och dess hustru Catharina Bengtsdotter till
Abraham Sundling och hans hustru Stina Nilsdotter försålt 1/8 mtl i kr sk hemmanet
Ormestorp. Med anledning härav finner Häradsrätten skäligt meddela första uppbudet å
1/8 mtl i kr sk hemmanet Ormestorp som S Malmberg och dess hustru Lisa Isacsdotter
för 777 Rd 37 Sk 4 Rst

1/8 mtl Ormestorp kr sk

Litt Skrift

IMG 9322-9323
§ 141
1/16 mtl Fallnafors Södergård kr sk
IMG 9324
§ 141

IMG 9325
§ 146

Litt Åhl

6 okt 1837

Litt X

10 okt 1837

1/16 mtl Fallnafors Södergård kr sk
10 okt 1837
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev Litt X
Vilket upplästes, och till åtkomstens bestyrkande företeddes denna Häradsrätts för
säljaren den 16 februari 1822 utfärdade fastebrev å ifrågavarande 1/16 mtl Fallnafors
Söregård, ävensom samma Häradsrätts den 9 sistlidna juni givna tillstånd för
förmyndaren Hans Svensson i Fallnafors att försälja sin myndlings ägande 1/96-dels
mtl i nämnda hemman, men då någon fullmakt från myndige sonen Stockmakaren
Johannes Lindqvist till försäljning av hans ägande 1/96 uti ifrågavarande hemman icke
finnes vid lagfartshandlingarna fogad kan Häradsrätten innan sådan fullmakt upptes
icke bevilja den sökta lagfarten.

3/36 mtl Åkerhult kr sk
14 okt 1837
Under anhållan om lagfart ingavs till Rätten följande köpebrev Sig Penne
vilket upplästes och till åtkomstens bestyrkande företeddes denna Häradsrätts
Domboksutdrag av den 26 maj 1834, varav inhämtades att Gabriel Svensson i
Estenstorp och Abraham Hansson i Stora Åkerhult till bestyrkande av Nils Boms,
Johannes Johannessons och hans hustru Annika Jonasdotters laga åtkomst till 1/32 mtl
krono skatte rusthåll Åkerhult vid anställt vittnesförhör berättat
1o Gabriel Svensson: Att Nils Boms och Annika Jonasdotters fader Jonas Jonasson dels
ärvt och dels löst från sina syskon Ett åttondedels mantal krono sk Åkerhult, vilket efter
hans död fördelats emellan hans änka och deras 5 barn sålunda, att änkan dels i arv efter
en avliden son och dels i vederlag för för försåld odaljord erhållit 1/24 och 5 barnen
tillsammans 1/12 mantal.
2o Abraham Hansson: lika med förra vittnet.
Resolution: Enär varken Häradsrättens tillstånd för Johannes Jonasson att försälja dess
systers andel uti ifrågavarande hemman blivit uppvist eller bouppteckning och arvskifte

efter Jonas Johansson företedd, anser sig Häradsrätten vid sådant förhållande icke
kunna för närvarande den sökta lagfarten bevilja.
IMG 9327
§ 39

¼ mtl Fallnafors Norrgård fr sk
13 feb 1838
¼ mtl fr skatte Fallnafors Norrgård som Sven Christoffersson Malmsten och Maria
Gudmundsdotter för 1 111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco och förbehållet undantag sålt till Jon
Johannes Malmsten i Berg och dess hustru Maria Petersdotter, uppbjöds 3dje ggn

IMG 9327-9328
§ 40
1/8 mtl Korpebo kr sk
13 feb 1838
1/8 mtl kr sk Korpebo, som Jöns Svensson och dess hustru Stina Nilsdotter för 333 Rd
16 Sk Banco och förbehållet undantag sålt till sin son Nils Jönsson och dennes tilltänkta
hustru Sara Maria Eriksdotter, uppbjöds
3dje ggn,
IMG 9329
§ 47

IMG 9330
§ 54

IMG 9331
§ 70

1/16 mtl Röd kr sk
13 feb 1838
1/16 mtl kr sk Röd som Samuel Jonasson Lindblad och hans hustru Anna Carlsdotter
köpt av deras svärfader och fader Carl Olofsson samt dennes övriga barn för 1 224 Rd
17 Sk Banco och utfästat undantag, uppbjöds
3dje ggn

3/8 mtl Norra Hiarum kr sk
13 feb 1838
3/8 mtl kr sk Norra Hiarum varav i gåva eller avräkning på blivande arv Johannes
Petersson erhållit 3/16 mtl, Maria Petersdotter, gift med Johannes Malmsten i Berg,
3/32 mtl och dottern Anna Cathrina Petersdotter 3/32 mtl av deras fader Peter Hansson,
uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Ormestorp kr sk
13 feb 1838
1/8 mtl kr sk Ormestorp som Malmberg och dess hustru Lisa Isacsdotter för 777 Rd 37
Sk 4 Rst Banco köpt av Abraham Sundling och Stina Nilsdotter, uppbjöds
2dra ggn

IMG 9332-9333-9334
§ 102
¼ mtl Norra Hiarum kr sk
13 feb 1838
Med begäran om lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev, Litt
Utdrag, efter vars uppläsande såsom åtkomsthandling företeddes denna Häradsrätts
fastebrev, dels för Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter av den 6 mars 1816 å 4/7delar av ¼ uti kronoskattehemmanet Norra Hiarum, och dels för Sven Ingemarsson av
den 20 maj 1818 å 1/28 mtl i nämnda hemman. Och inhämtades vidare av Domboken
under § 16 denna dag, att nämndemannen Anders Almqvist i Hylte och Per Johan
Björnlund i Berg, vilka för dödsfalls skull blivit såsom vittnen avhörda, därvid
enstämmigt intygat: att Sven Ingemarssons fader, Ingemar Persson, ägt ifrågavarande ¼
mtl i Norra Hiarum, det han i sin livstid överlåtit till sina barn, sonen Sven och fem
döttrar och att berörda ¼ så fördelats att sonen däruti tagit dubbel lott mot varje dotter
och således bekommit 2/7-delar i ¼-del eller 1/14-dels mtl.
Med anledning härav samt med stöd av 1 och 4 Cap Jordabalken samt Kungl
Förordningen av den 13 juni 1800 fann Häradsrätten skäligt bevilja första uppbudet å

¼-dels mtl kronoskatte Norra Hiarum, som Sven Ingemarsson och hans hustru Lena
Olofsdotter mot kvitterade 111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco och förbehåll om undantag upplåtit
till avräkning på blivande arv till deras söner Sven Svensson och dennes tilltänkta
hustru samt Johannes Svensson, varefter den senare försålt sitt sålunda ärvda och
inköpta 1/8-dels mtl till förenämnde sin broder Sven Svensson och hans tilltänkta
hustru Lena Nilsdotter för 889 Rd Banco och förbehåll om undantag till föräldrarna.
IMG 9335-9336
§
1/8 mtl Ormestorp kr sk Litt AA
För allom dem som detta vårt öppna etc
IMG 9337
§ 130

1/6 mtl Åsen kr sk
20 feb 1838
För vinnande av lagfart ingavs ett så lydande köpebrev Litt IH
och som efter uppläsande härav säljarens laga åtkomst till försålda hemmansdelen
styrktes med Häradsrättens fastebrev 5 okt 1836 fann Häradsrätten med stöd av Kungl
Förordningen den 13 juni 1800 skäligt meddela första uppbudet å 1/8-dels mtl kr sk
Åsen, vilket Magnus Johansson och hans hustru Britta Stina Månsdotter i Stavsjö av
Orgelnisten Per Johan Ahlander och hans hustru Inga Lena Nilsdotter sig tillhandlat
emot kvitterade 1 333 Rd 16 Sk Banco.

IMG 9337-9338
§ 131
1/8 mtl Ormestorp kr sk
20 feb 1838
Under anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev Litt AA
som upplästes, varefter företeddes ett den 9 aug 1625 till Petter Jonsson och hans hustru
Catharina Bengtsdotter utgivet köpebrev å ¼ mtl kr sk Ormestorp, därå 3dje uppbudet
meddelats den 1 okt 1829. Och då alltså lagliga åtkomsten till försålda hemmansdelen
blivit styrkta fann Häradsrätten med stöd av Kungl Förordningen den 13 juni 1800
skäligt meddela första uppbudet å 1/8 mtl kr sk Ormestorp, som Abraham Andersson
och dess hustru Catharina Nilsdotter i Ulfstorp genom transport erhållit av Jonas
Johannesson och Lena Christina Johannesdotter emot kvitterade 777 Rd 37 Sk 4 Rst
Banco som dessa köpt hemmansdelen av Petter Jonsson och Catharina Bengtsdotter för
555 Rd 34 Sk 8 Rst samma mynt och undantagsförbehåll.
IMG 9339-9340-9341
§ 133
Rör 1/8 mtl frälse Åkerhult i Hylletofta

22 feb 1838

IMG 9342-9343
Litt RH, rör rusthållet Forsabygget i Bringetofta
IMG 9345
§ 14

IMG 9346
§ 72

1/8 mtl Ormestorp kr sk
21 maj 1838
1/8 mtl kr sk Ormestorp, vilket S Malmberg och dess hustru J Lisa Isacsdotter köpt av
Abraham Sundling och Stina Nilsdotter för 777 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Åsen kr sk
21 maj 1838
1/8 mtl kr sk Åsen, vilket Magnus Johansson och hans hustru Brita Stina Månsdotter i
Stavsjö tillhandlat sig av Orgelnisten Per Johan Åhlander och dess hustru Inga Lena
Nilsdotter för 1 333 Rd 16 Sk Banco, uppbjöds
2dra ggn

IMG 9346
§ 73

1/8 mtl Ormestorp kr sk
21 maj 1838
1/8 mtl kr sk Ormestorp, som Peter Jonsson och hans hustru Catharina Bengtsdotter sålt
till deras son och styvson Jonas Johannesson och dess hustru Helena Christina
Petersdotter för kvitterade 555 Rd 34 Sk 8 Rst och undantagsförbehåll men dessa
därefter transporterat på Abraham Andersson och Catharina Nilsdotter i Ulfstorp, mot
erlagda 777 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
2dra ggn

IMG 9347-9348-9349-9350
§ 121
1/8 mtl Falla kr sk rusthåll
26 maj 1838
Under anhållan om lagfart ingavs detta köpebrev:
”Som Västra Härads vällovliga tingsrätt under den 18 maj detta år bifallit mina
pupillers
etc
IMG 9351-9352
§ 140
1/144 mtl Malmbäcks Klockaregård sk fr
För lagfart ingavs detta salubrev:
För allom dem som detta etc
IMG 9353
§2

IMG 9354
§ 34
IMG 9355
§ 52

IMG 9355
§ 56

IMG 9356
§ 59

15 juni 1838

¼ mtl Norra Hiarum kr sk
2 okt 1838
¼ mtl kr sk Norra Hiarum, därav Sven Svensson och hans tilltänkta hustru Lena
Nilsdotter dels bekommit av Sven Svenssons föräldrar Sven Ingemarsson och Lena
Olofsdotter 1/8 mtl i avräkning på arv emot förbindelse att utgöra undantag och erlägga
55 Rd 26 Sk 8 Rst, dels ock köpt 1/8 mtl av Sven Svenssons broder Johannes Svensson
för 889 Rd Banco och vissa villkor, uppbjöds
3dje ggn

1/9 mtl Slätteryd frälse, uppbud 3dje ggn, Ödestugu?

2 okt 1838

1/8 mtl Korpebo kr sk
2 okt 1838
1/8 mtl kr sk , vilket drängen Peter Svensson från Erlandstorp och hans tilltänkta hustru
Carolina Johansdotter sig tillhandlat av Anders Johan Lindahl och dess hustru Inga
Stina Mattesdotter emot kvitterade 1 356 Rd 10 Sk 8 Rst Banco och villkor om
undantag, uppbjöds
3dje ggn

1/16 mtl Fallnafors Södergård kr sk
2 okt 1838
1/16 mtl Fallnafors Södregård, som Abraham Hansson i Göthestorp å auktion inropat
för 570 Rd16 Sk Banco men därefter transporterat på sin måg Hans Svensson och dotter
Stina Abrahamsdotter, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Rösum kr sk
2 okt 1838
1/8 mtl kr sk Rösum, vilket Jonas Abrahamsson och hans hustru Maria Nilsdotter
försålt till deras son Anders Jonasson och dess hustru Sara Catharina Nilsdotter för
erlagda 1 111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
2dra ggn

IMG 9356
§ 60

IMG 9357
§ 71

IMG 9358
§ 89

IMG 9359
§ 41

IMG 9360
§ 44

IMG 9360
§ 45

IMG 9361
§ 55

1/16 mtl Klappa kr sk
2 okt 1838
1/16 kr sk Klappa, vilket Johannes Magnusson och hans hustru Stina Svensdotter köpt
av Sven Isacsson för 611 Rd 5 Sk 4 Rst och vissa villkor, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Falla kr sk rusthåll
2 okt 1838
1/8 mtl kr sk rusthåll Falla, vilket Inspektoren L G Sandberg och hans hustru Johanna
Margaretha Duker jämte de myndiga av den sistnämndas barn, Bleckslagaren C G
Petersson och Inspekt. K W Petersson och förmyndaren för de omyndiga bland dem,
Herr Sergeanten P J Fornander å auktion försålt till Anders Danielsson Schönborg och
Stina M Petersdotter för 2 000 Rd Rgd och vissa villkor, men dessa därefter
transporterat på förbemälde Fornander och dess hustru Hedda Katharina Duker,
uppbjöds 2dra ggn

1/144 mtl Malmbäcks Klockaregård sk fr
2 okt 1838
1/144 mtl sk frälse Malmbäcks Klockaregård, som Per Johan Lindahl och hans hustru
Katharina Larsdotter försålt till deras måg Sven Larsson och hans hustru Anna Stina
Petersdotter för kvitterade 200 Rd Banco, uppbjöds
2dra ggn

1/16 mtl Fallnafors Södergård kr sk
25 jan 1839
1/16 mtl kr sk Fallnafors Södregård, som Abraham Hansson i Göllstorp å auktion
inropat för 511 Rd16 Sk Banco, men därefter transporterat på sin måg Hans Svensson
och dotter Stina Abrahamsdotter, uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Rösum kr sk
25 jan 1839
1/8 mtl kr sk Rösum, vilket Jonas Abrahamsson och hans hustru Maria Nilsdotter
försålt till deras son Anders Jonasson och dess hustru Sara Catharina Nilsdotter för
erlagda 1 111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
3dje ggn

1/16 mtl Klappa kr sk
25 jan 1839
1/16 mtl kr sk Klappa, vilket Johannes Magnusson och hans hustru Stina Svensdotter
köpt av Sven Isacsson för 611 Rd 5 Sk 4 Rst och vissa villkor, uppbjöds 3dje ggn

1/8 mtl Falla kr sk rusthåll
25 jan 1839
1/8 mtl kr sk rusthåll Falla, vilket Inspectoren L G Sandberg och hans hustru Johanna
Margaretha Duker jämte de myndiga av den sistnämndas barn, Bleckslagaren C G
Petersson och Inspectoren H W Petersson och förmyndaren för de omyndiga bland dem
Herr Sergeanten P J Fornander å auktion försålt till Anders Danielsson Schönborg och
Stina M Petersdotter för 2 000 Rd Rgd och vissa villkor, men dessa därefter
transporterat på förbemälde Fornander och hans hustru Hedda Catharina Duker,
uppbjöds 3dje ggn

IMG 9362
§ 73

1/144 mtl Malmbäcks Klockaregård sk fr
25 jan 1839
1/144 mtl sk frälse Malmbäcks Klockaregård, som Per Johan Lindahl och hans hustru
Catharina Larsdotter försålt till deras måg Sven Larsson och hans hustru Anna Stina
Petersdotter för kvitterade 200 Rd Banco, uppbjöds
3dje ggn

IMG 9363, 9366
§ 106
1/8 mtl Hudaryd kr sk
2 feb 1839
För lagfart inlämnades följande köpebrev Litt O
som upplästes varefter företeddes Häradsrättens å försålda hemmansdelen den 22
februari 1833 meddelade fastebrev för Magnus Falk och hans hustru Catharina
Svensdotter, och som det upplystes att Magnus Jönsson kallar sig Magnus Falk så fann
Häradsrätten med stöd av I och IV Cap Jordabalken samt Kungl Förordn den 13 juni
1800 skäligt bevilja första uppbudet å 1/8 mt kr sk Hudaryd för Anders Johannesson
och dess hustru Lisa Andersdotter i Norra Hiarum, vilka köpt samma hemmansdel av
Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter för kvitterade 1 166 Rd 32 Sk
Rgd.
IMG 9364
§ 106

1/8 mtl Hudaryd kr sk

Litt O

2 feb 1839

IMG 9365
§ 107

1/8 mtl Gölstorp frälse

Litt P

2 feb 1839

IMG 9366
§ 107

IMG 9367
§ 126

IMG 9368
§ 126
IMG 9369
§ 135

1/8 mtl Gölstorp frälse
2 feb 1839
I lagfartsavseende ingavs detta salubrev, Litt P,
efter vars uppläsning förevistes Häradsrättens för säljarna den 12 maj 1835
utfärdade fastebrev å försålda hemmansdelen och som i anledning härav och med stöd
av I och IV Cap Jordabalken samt Kungl Förordn den 13 juni 1800 Häradsrätten fann
skäligt bevilja första uppbudet å 1/8 mtl Frälse Gölstorp, vilket Anders Johan Niclasson
och hans hustru Johanna Abrahamsdotter försålt till Anders Svensson och hans hustru
Catharina Johansdotter i Berg för 1 844 Rd 21 Sk 4 Rst Banco.

1/8 mtl Ormestorp kr sk
20 feb 1839
Ingavs för vinnande av lagfart ett så lydande köpebrev Litt UG
vilket upplästes, och som Häradsrätten detta ting meddelat laga fasta å försålda
hemmansdelen för säljarna P M Nordström och hans hustru Anna Elisabeth Hultqvist så
fann Häradsrätten i förmågo av I och IV Cap Jordabalken samt Kungl Förordn av den
13 juni 1800 skäligt bevilja första uppbudet å 1/8 mtl kr sk Ormestorp som
Hammarsmedsmästaren P M Nordström och hans hustru Anna Elisabeth Hultqvist köpt
av Abraham Andersson och Catharina Nilsdotter för kvitterade 1 216 Rd 32 Sk Rgd.

1/8 mtl Ormestorp kr sk

Litt UG

1/8 mtl Röd kr sk rusthåll
För lagfart ingavs följande köpebrev Litt fB

20 feb 1839

20 feb 1839

vilket upplästes. Och som därjämte företeddes 1o Häradsrättens för numera avlidne Isac
Månsson och hans hustru Lisa Månsdotter den 16 mars 1802 utfärdade fastebrev å ¼
mtl kr sk rusthåll Röd; 2o En handling av den 15 oktober 1821, vilken visar att vid en
av änkan Lisa Månsdotter emellan hennes barn gjord delning av den utav henne och
hennes man ägda fasta egendomen ¼ mtl Röd tillfallit Magnus Isacson forts saknas
IMG 9370
§ 135
IMG 9371
§ 56

IMG 9371
§ 58

IMG 9371
§ 59

IMG 9372
§ 64

IMG 9373
§ 76

IMG 9374
§ 88

1/8 mtl Röd kr sk rusthåll Litt fB

20 feb 1839

1/8 mtl Berg kr sk rusthåll
3 maj 1839
1/8 mtl kr sk rusthåll Berg, vilket Sven Israelsson och hans hustru Stina Catharina
Johannesdotter å auktion försålt till Anders Andersson och dess hustru Maria
Svensdotter för erlagda 1 333 Rd 16 Sk Banco, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Hudaryd kr sk
3 maj 1839
1/8 mtl kr sk Hudaryd, vilket Anders Johannesson och hans hustru Lisa Andersdotter i
Norra Hiarum köpt av Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter för 1 166
Rd 32 Sk Rgd, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Gölstorp frälse
3 maj 1839
1/8 mtl frälse Gölstorp, vilket Anders Johan Niklasson och hans hustru Johanna
Abrahamsdotter försålt till Anders Svensson och dess hustru Catharina Johansdotter i
Berg för 1 844 Rd 21 Sk 4 Rst, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Klappa kr sk
3 maj 1839
1/8 mtl kr sk Klappa, vilket Per Johan Hansson och hans hustru Anna Maria Isacsdotter
försålt till Anders Hansson och dess hustru Anna Lena Magnusdotter för 1 111 Rd 5 Sk
4 Rst Banco och vissa villkor, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Ormestorp kr sk
3 maj 1839
1/8 mtl kr sk Ormestorp, vilket Hammarsmedsmästaren P M Nordström och hans
hustru Anna Elisabeth Hultqvist köpt av Abraham Andersson och Catharina Nilsdotter
för 1 216 Rd 32 Sk Rgd, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Hudaryd kr sk
4 maj 1839
I lagfartsavseende inlämnades detta köpebrev Litt Hud
som upplästes, varjämte företeddes Häradsrättens för säljaren den 17 maj 1837
utfärdade fastebrev å försålda hemmansdelen, och fann på grund härav och i förmågo
av I och IV Cap Jordabalken samt Kungl Förordn den 13 juni 1800 Häradsrätten skäligt
meddela första uppbudet å 1/8 mtl kr sk Hudaryd, vilket Johan Nilsson försålt till
Gustaf Johannesson i Målen och hans hustru Maria Magnusdotter för 1 166 Rd 32 Sk
Rgd.

IMG 9374
§ 89

3/32 mtl Norra Hiarum kr sk
Ingavs för lagfarts vinnande följande salubrev:
”Jag Johannes Malmsten gör härmed veterligt etc

IMG 9375-9376
§ 88
1/8 mtl Hudaryd kr sk

Litt Hud

4 maj 1839

4 maj 1839

IMG 9377-9378-9379 (texten överkryssad)§ 91
1/8 mtl Röd kr sk rusthåll
4 maj 1839
För lagfart ingavs detta salubrev Litt Fotbataljon
som upplästes, varefter företeddes 1o Häradsrättens den 16 mars 1802 meddelade
fastebrev å ¼ mtl Röd för Isac Månsson och hans hustru Lisa Månsdotter; 2o En den 15
okt 1821 upprättad, bevittnad handling utvisande vid en av Lisa Månsdotter efter sin
mans död anställd delning av deras egendom emellan barnen ¼ mtl Röd blivit tillagd
Magnus Isaksson; och 3o Utdrag ur protokollet vid Rusthållareinskrivningen med
Smålands Husarregemente och Infanteribataljon av d 24 maj 1822 av innehåll Magnus
Isaksson då blivit till rusthållare för hemmanet inskriven. Och alldenstund därjämte
upplystes att Magnus Isaksson är densamme som numera kallar sig Magnus Sandberg,
fördenskull fann Häradsrätten i förmågo av I och IV Cap Jordabalken samt Kngl
Förordn den 13 juni 1800, skäligt meddela första uppbudet å 1/8 mantal kr sk rusthåll
Röd, därav Magnus Sandberg och hans hustru Maja Stina Jonasdotter upplåtit hälften
såsom förtida arv till deras son Isak forts saknas
IMG 9378
§ 91

1/16 mtl Röd kr sk rusthåll

IMG 9380
§ 110

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk augm

Litt Didrik

IMG 9381
§ 110

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk aug

Litt Didrik forts

Litt Fot Bataljon

IMG 9382
§ 111
Rör 1/8 mtl Hetseryd i Hjelmseryds sn
IMG 9383, 9386
§ 123
5/56 mtl Böcklarebo kr sk rusthåll
28 maj 1839
För lagfart ingavs detta köpebrev Litt Wahlin
som upplästes, och företeddes1o Häradsrättens för Hans Petersson och hans hustru
Ingerd Larsdotter d 27 maj 1805 utfärdade fastebrev å 1/16 mtl Böcklarebo; 2o
Bouppteckning efter Hans Pettersson av den 16 feb 1821; 3o Ett efter bemälde Hans
Petersson d 15 juni 1833 förrättat arvskifte emellan änkan och 5 efterlämnade barn, 2
söner och 3 döttrar, varvid, sedan änkan avstått x, vardera av sönerna erhållit 1/28 mtl
och varje av döttrarna 1/56 mtl; 4o Häradsrättens d 4 maj 1832 meddelat tillstånd till
försäljningen av de omyndigas andelar i fastigheten, så fann Häradsrätten i förmågo av
I och IV Cap Jordabalken samt Kungl Förordn d 13 juni 1800 skäligt meddela första
uppbudet å 5/56 mtl kr sk rusthåll Böcklarebo, som Jacob Hansson inköpt av sina
myndiga syskon Lars Hansson och Britta Stina Hansdotter jämte denna senares man
Arvid Gudmundsson och förmyndare för sina omyndiga systrar mot en sammanräknad

summa 873 Rd 38 Sk 10 och 2/3 Rst Banco, men varav Jacob Hansson sedermera
transporterat 1/24 mtl på sin tilltänkta hustru Lena Catharina Jonasdotter i Böcklarebo.

IMG 9384-9385
§ 123
5/56 mtl Böcklarebo kr sk rusthåll
IMG 9387-9388
§ 135
1/16 mtl Lycke frälse

Litt Wahlin

28 maj 1839

Litt Lycke

IMG 9389-9390-9391
§ 138
1/8 mtl Södra Mörekull kr sk
29 maj 1839
För lagfart ingavs detta köpebrev Litt Mor
som upplästes, varjämte företeddes
2o Ett den 4 november 1807 förrättat arvskifte efter hustrun Helena Johannesdotter,
vilken efterlämnat utom änkemannen Peter Gabrielsson en son Nils Petersson och 2ne
döttrar Annika och Catharina Petersdöttrar, utvisande detta arvskifte att av ovanberörda
¼ mtl Södra Mörkull hälften tillfallit änkemannen och hälften de efterlämnade barnen.
1o Ett köpebrev av den 24 februari 1783 och ett gåvobrev av samma dag, i anledning
varav Häradsrätten den 4 februari 1784 meddelat 2dra uppbudet å ¼ mtl Södra Mörkull
för Peter Gabrielsson och hans hustru Lena Johannesdotter.
3o Häradsrättens för Peter Magnus Svensson och dess hustru Annika Petersdotter d 6
november 1813 utfärdade fastebrev å 1/12 mtl uti ifrågavarande fastighet.
4o Ett den 26 juni 1830 efter Peter Gabrielsson förrättat arvskifte, enligt vilket 1/6 mtl
Södra Mörkull som den avlidne lämnat efter sig, blivit sålunda fördelat emellan hans
arvingar, att dottern Annika Petersdotter bekommit 1/12 mtl och barnen efter hans förut
avlidna dotter Catharina x kull, därav Johannes Petersson i Brunseryd i egenskap av
förmyndare för Johannes Petersson i Södra Mörkull försålt 4/144 mtl mot 236 Rd 17 Sk
6 Rst Banco och undantagsförbehåll, till Sven Gustaf Petersson och dess hustru Anna
Maria Nikolausdotter, samt dessa därefter dels genom transport överlåtit den sålunda
inköpta andelen och dels försålt 14/144 mtl som de i arv bekommit, till Sven Johan
Johannesson i Sonarp och hans tilltänkta hustru Johanna Nilsdotter från Grimsjö för
1 166 Rd 32 Sk nämnda mynt och förbehåll om undantag.
IMG 9391, 9393
§ 139
1/8 mtl Södra Mörkull kr sk
29 maj 1839
I lagfartsavseende inlämnades detta köpebrev Litt Söder
vilket upplästes. Och som åtkomsten jämväl till denna hemmansdel blivit visad genom
de i näst föregående för uppbud i ett annat ¼ mtl i samma gård anmärkta handlingar
fann Häradsrätten i förmågo av I och IV Cap Jordabalken samt Kungl Förordn d 13 juni
1800 skäligt bevilja första uppbudet å 1/8 mantal kr sk Södra Mörkull, vilket Nils Peter
Petersson, sedan han av sin omyndige broders Johannes Peterssons förmyndare inköpt
7/144 mtl för 813 Rd Banco och undantagsförbehåll
IMG 9392-9393
Transport och köpebrev Södra Mörekull
29 maj 1839
Forts: Och förbliver vid av denna dag upprättat köpekontrakt om undantagsförbehåll
samt förbinder mig laga hemul stånda.
Tillträdet får ske den 14 mars 1839 och äger köparna vid vederbörlig domstol på egna
medel lagfart och fasta sig förvärva.

Till yttermera visso haver vi detta uti nedanskrivna vittnes närvaro underskrivit, som
skedde i Södra Mörkull d 19 november 1838
Nils Petter Pettersson, säljare
Vittne härvid: Anders Österberg, Fredrik Dahlberg, båda i Slätteryd
IMG 9394
§ 20

IMG 9394
§ 21

IMG 9395
§ 38

IMG 9396
§ 50

IMG 9396
§ 51

IMG 9396
§ 53

IMG 9397
§ 71

1/8 mtl Hudaryd kr sk
8 okt 1839
1/8 mtl kr sk Hudaryd, vilket Anders Johannesson och hans hustru Lisa Andersdotter i
Norra Hiarum köpt av Magnus Jönsson och hans hustru Catharina Svensdotter för 1 666
Rd 32 Sk Rgd, uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Gölstorp frälse
8 okt 1839
1/8 mtl frälse Gölstorp vilket Anders Johan Niklasson och hans hustru Johanna
Abrahamsdotter försålt till Anders Svensson och dess hustru Catharina Johansdotter i
Berg för 1 844 Rd 21 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Ormestorp kr sk
8 okt 1839
1/8 mtl kr sk Ormestorp vilket Hammarsmedsmästaren P M Nordström och hans hustru
Anna Elisabeth Hultqvist köpt av Abraham Andersson och Catharina Nilsdotter för
1 216 Rd 32 Sk Rgd, uppbjöds
3dje ggn

1/8 mtl Hudaryd kr sk
8 okt 1839
1/8 mtl kr sk Hudaryd vilket Johan Nilsson förålt till Gustaf Johannesson i Målen och
hans hustru Maria Magnusdotter för 1 166 Rd 32 Sk Rgd, uppbjöds
2dra ggn

3/32 mtl Norra Hiarum kr sk
8 okt 1839
3/32 mtl kr sk Norra Hiarum som Johan Carlsson i Hästrum tillhandlat sig av Johannes
Malmsten och hans hustru Maria Petersdotter mot 722 Rd 10 Sk 8 Rst Banco och
undantagsförbehåll till Peter Hansson, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Röd kr sk rusthåll
8 okt 1839
1/8 mtl kr sk rusthåll Röd, därav Magnus Sandberg och hans hustru Maja Stina
Jonasdotter upplåtit hälften såsom förtida arv till deras son Isak Sandberg och till
honom försålt andra hälften för kvitterade 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
8 okt 1839
1/8 mtl kr sk Södra Hiarum vilket Fredrik Björnlund och Maria Ingemarsdotter å
auktion inköpt av Arvid Svensson och dess hustru Maria Lisa Svensdotter mot 827 Rd
37 SK 4 Rst Banco och vissa villkor, men därefter mot lika beting transporterat på Nils
Israelsson och hans hustru Brita Johannesdotter i Åsen, uppbjöds
2dra ggn

IMG 9398-9399
§ 91
1/16 mtl Nedra Lycke frälse
8 okt 1839
1/16 mtl fr Nedra Lycke vilket Johannes Svensson och Brita Stina Danielsdotter försålt
till Peter Isaksson och hans hustru Catharina Johannesdotter för 1 167 Rd 37 Sk 4 Rst
Banco, uppbjöds
2dra ggn
IMG 9399-9400
§ 94
1/8 mtl Södra Mörekull kr sk
8 okt 1839
1/8 mtl kr sk Södra Mörkull därav Johannes Pettersson i Brunseryd i egenskap av
förmyndare för Johannes Pettersson i Södra Mörkull försålt 1/144 mtl mot 236 Rd 17
Sk 6 Rst Banco och undantagsförbehåll till Sven Gustaf Petersson och dess hustru Anna
Maria Nikolausdotter, samt dessa därefter dels genom transport överlåtit den sålunda
inköpta andelen och dels försålt 14/144 mtl, som de i arv bekommit, till Sven Johan
Johannesson i Sonarp och hans tilltänkta hustru Johanna Nilsdotter från Grimsjö för
1 166 Rd 32 Sk nämnda mynt och förbehåll om undantag, uppbjöds
2dra ggn
IMG 9400
§ 95

IMG 9401
§ 99

1/8 mtl Södra Mörekull kr sk
8 okt 1839
1/8 mtl kr sk Södra Mörkull, vilket Nils Peter Pettersson, sedan han av sin omyndige
broders, Johannes Petterssons, förmyndare inköpt 7/144 mtl för 413 Rd 36 Sk 6 Rst
Banco och undantagsförbehåll, likaledes mot förbehåll om undantag försålt till Per
Johan Pettersson i Slätteryd och dess tilltänkta hustru Christina Johannesdotter i Sonarp
för kvitterade 1 155 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, uppbjöds
2dra ggn

1/8 mtl Norra Hiarum kr sk
9 okt 1839
För vinnande av lagfart inlämnades detta salubrev Litt Ax
vilket upplästes och som säljarnas åtkomst till ifrågavarande hemmansdel styrktes dels
med ett av Sven Bengtsson och hans hustru Anna Lisa Johannesdotter till Johannes
Nilsson utfärdat salubrev av den 30 maj 1836 å 1/16 mtl Norra Hiarum varå
Häradsrätten
meddelat tredje uppbudet den 3 feb 1837 och dels genom ett av Bengt Andersson och
hans hustru Stina Hansdotter till Sven Bengtsson och hans hustru Anna Lisa
Johannesdotter utfärdat salubrev av den 24 maj 1837, varå Häradsrätten meddelat 3dje
uppbudet den 4 oktober 1832 (8?), så fann Häradsrätten skäligt bevilja första uppbudet
å 1/8 mtl kr sk Norra Hiarum, som Johannes Nilsson samt Sven Bengtsson och hans
hustru Anna Lisa Johannesdotter å auktion försålt till Per Abrahamsson och dess hustru
Brita Ingemarsdotter för kvitterade 1 335 Rd 65 Sk Rgd och förbehåll om undantag.

IMG 9403-9404
§ 118
1/8 mtl Gjölstorp frälse

Litt Kom

IMG 9405
§ 121

Litt Transport

¼ mtl Ekhult kr sk

IMG 9406-9407
§ 122
1/16mt Brunseryd kr sk

Litt Orre

IMG 9407-9408-9409-9410
§ 123
1/8 mtl Brunseryd kr sk
15 okt 1839
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpe- och gåvobrev:
”För allom dem etc
IMG 9411
IMG 9412
§ 1, Nr 4

Västra Häradsrätt Lagfartsprotokoll 1853-1855

1/8 mtl Elgaryd kr sk gästgivaregård
27 sep 1854
Herr Patronen G A Fagerberg å exekutiv auktion inköpt 1/8 mtl kr sk Elgaryd i
Malmbäcks socken från Anders Larsson och Lena Stina Abrahamsdotter för 2 333 Rd
16 Sk Banco. Och som -- den 27 september 1853 samt den 26 januari och den 2 maj
innevarande år - -

IMG 9413-9414
Nr 8
1/8 mtl Västanå frälse
27 sep 1854
--den 28 juni 1853--Herr Brukspatronen J Kellander försålt 1/8 mtl frälse Västanå i
Malmbäcks socken till Johannes Malmsten och hans hustru Maja Petersdotter för 5 333
Rd 16 Sk Banco. Och som –den 21 sep 1853 samt den 26 jan och den 2 maj nnevarande
år-IMG 9415
Nr 50

IMG 9416
§ 2 Nr 3

IMG 9416
§ 2 Nr 4

IMG 9416
§ 2 Nr 5

IMG 9417
Nr 77

IMG 9418
Nr 82

1/16 mtl Fagerberg kr sk
27 sep 1854
--26 juli 1853--Magnus Jansson och Lena Nilsdotter försålt 1/16 mtl kr sk Fagerberg i
Malmbäcks socken till Carl Fredrik Kindberg och hans hustru Christina Magnusdotter
för 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco och förbehåll om undantag. Och som—den 1 nov 1853
samt den 26 januari och den 2 maj innevarande år--

1/8 mtl Rommenås frälse
27 sep 1854
För Per Johan Rommedahl och hans hustru Sara Nilsdotter, uppbjöds

3dje ggn

1/32 mtl Malmbäcks Klockaregård frälse
27 sep 1854
För Anders Gabrielsson och hans hustru Maja Johannesdotter, uppbjöds 3dje ggn

1/8 mtl Ön eller Önna kr sk
27 sep 1854
För Johannes Nilsson och hans hustru Johanna Johannesdotter, uppbjöds 3dje ggn

1/16 mtl Klappa kr sk
27 sep 1854
--den 30 juni 1853--Jonas Peter Carlsson och Maria Charlotta Petersdotter försålt 1/16
mtl kr sk Klappa i Malmbäcks socken till Johannes Magnus Johannesson och hans
hustru Lena Johannesdotter för 666 Rd 32 Sk Banco och vissa villkor. Och som--den 2
november 1853 samt den 26 januari och den 2 maj innevarande år--

1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
27 sep 1854
--den 13 juni 1857--samtliga arvingar efter avlidne Anders Månsson å auktion försålt
1/16 mtl kr sk rusthåll Åkerhult i Malmbäcks socken till Johannes Svensson och hans

hustru Katarina Gabrielsdotter för 2 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco; Och som den 2
november 1853 samt den 26 januari och den 2 maj innevarande år-IMG 9418-9419
Nr 85
1/9 mtl Rösum kr sk
27 sep 1854
--den 16 april 1853--änkan Stina Bengtsdotter och förmyndaren för hennes omyndiga
barn Abraham Bengtsson försålt 1/9 mtl kr sk Rösum i Malmbäcks socken för forts
saknas
IMG 9420-9421-9422
§8
¼ mtl Stavsjö kr sk rusthåll
27 sep 1854
För fullföljd av ärendet som under § 41 i Lagfartsprotokollet för sista ting förevarit
rörande sökt uppbud å ¼ mtl Stafsjö lät sökandena under förnyad anhållan om lagfart
inlämna det om ifrågavarande hemman den 9 nov 1853 upprättade salubrev varå
tillkommit Christina Johansdotters namn, varjämte företeddes en den 21 juni 1841
förrättad bouppteckning efter Johannes Johansson från Stafsjö, vilken efterlämnat
änkan Märtha Johansdotter och 3ne barn, sonen Sven samt döttrarna Carolina och Maja
Stina samt i fastighet ¼ mtl Stafsjö.
På grund av vad sålunda och förut i ärendet förekommit fann Häradsrätten lagligt att å
¼ mtl krono skatte rusthåll Stafsjö, som Sven Johannesson samt Carl Ljungqvist och
dess hustru Maja Stina Johannesdotter dels ärvt och dels inköpt av änkan Märtha
Johansdotter jämte Peter Johansson och Christina Johannesdotter för 2 333 Rd 16 Sk
Banco och övriga villkor, meddela uppbud
1sta ggn
IMG 9423
§ 12

3/16 mtl Berg kr sk rusthåll

Litt Dora

27 sep 1854

IMG 9424
§ 13

¼ mtl Fallnafors Södergård kr sk

Litt Emma

28 sep 1854

IMG 9425-9426
§ 13
¼ mtl Fallnafors Sörgård kr sk
28 sep 1854
Med begäran om lagfart ingavs en så lydande handling: ”Emot en etc Litt Emma:
Till åtkomstens styrkande företeddes
1o 2ne av denna Häradsrätt den 30 maj 1797 utfärdade fastebrev. Det ena för Sven
Håkansson å 1/8 mtl Fallnafors Södergård och det andra för Annika Hansdotter
likaledes å 1/8 mtl i samma hemman.
2o Utdrag ur Häradsrättens Dombok för den 13 feb 1833, varav inhämtades att då blivit
i bevakningsavseende efter avlidne Sven Håkansson från Fallnafors till Domstolen
inlämnat ett den 8 förutgångna januari upprättat testamente, varigenom bemälde Sven
Håkansson och hans hustru Annika Hansdotter avstått åtskillig egendom till sina trenne
barn, sönerna Hans och Johannes samt dottern Stina, av vilka den sistnämnda genom
berörda testamente, på sin del bekommit ¼ mantal Fallnafors Södergård; och
3o Ett så lydande bevis: ”att det testamente av den 8 januari 1833, bevakat vid Västra
Häradsrätt den 13 påföljande februari, vilket tillägger testators dotter Stina Svensdotter
numera gift med Johannes Svensson i Brestorp äganderätt till ¼ mtl Fallnafors Sörgård
är av oss övriga hennes medarvingar lämnat oklandrat, det intygas av Fallnafors den 25
september 1824. Johannes Svensson, broder till Stina Svensdotter, med hand i pennan,
på begäran skrivet av I Lindqvist, f d stadsfogde och handlande, Hans Svensson i
Fallnafors”

Men då icke med bouppteckning efter Sven Håkansson blivit ådagalagt, vilka som varit
hans enda och rätta arvingar, så kunde den sökta lagfarten för närvarande icke av
Häradsrätten bifallas.
IMG 9427-9428
§ 29
1/24 mtl Romenås frälse
1 nov 1854
För fullföljd av ärendet, som sista ting under § 43 i lagfartsprotokollet förevarit rörande
sökt uppbud å 1/24 mtl frälse Rommenås, lät sökanden genom nämndemannen L J
Johansson i Åsen inlämna vederbörligt undersökningsbevis att en åbo kan vara besutten
på ifrågavarande hemmansdel jämlikt föreskriften i Kongl Förordningen den 19 dec
1827. Och upplyste Johansson därjämte att Sven Gustafssons hustrus rätta och verkliga
namn är Stina Jönsdotter, fast den genom misskrivning å salubrevet oriktigt blivit kallad
Stina Petersdotter.
I anledning härav fann Häradsrätten lagligt att å 1/24-dels mtl frälse Rommenås som
Sven Gustafsson och Stina Jonsdotter försålt till deras son Johannes Svensson och dess
hustru Stina Petersdotter mot 861 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, meddela uppbud 1sta ggn
IMG 9429
§ 84

1/24 mtl Östa Lycke sk frälse
Undertecknade försälja härmed etc

Litt Elm

6 nov 1854

IMG 9430-9431
§ 84
1/24 mtl Östra Lycke sk frälse
6 nov 1854
Under anhållan om lagfart ingavs följande köpebrev: ”Undertecknade försälja härmed
etc.” Litt Elm.
Härvid voro fogade dels ett den 2 juni för Nicolaus Johannesson och Stina Andersdotter
utfärdat fastebrev å 1/8-dels mantal Östra Lycke, och dels en den 20 februari
innevarande år efter bemälta Stina Andersdotter hållen bouppteckning, utvisande att
hon efterlämnat mannen Nicolaus Johannesson och en dotter från ett föregående gifte,
Christina Bengtsdotter, gift med Orgelnisten A Elming, varande 1/8-dels mantal Östra
Lycke upptaget såsom boets tillhörighet. Och fann alltså Häradsrätten lagligt att å 1/24
mtl frälse Lycke, kallat Östra Lycke, som Orgelnisten A Elming och hans hustru
Christina Bengtsdotter, av vilka den sistnämnda detsamma genom arv efter avlidna
modern Stina Andersdotter bekommit, för 666 Rd 32 Sk Banco sålt till deras styvfader
och styvsvärfader Nicolaus Johannesson, meddela uppbud
1sta ggn
IMG 9432-9433-9434
§ 89
½ mtl Fallnafors Norrgård frälse
3 jan 1855
Med begäran om lagfart inlämnades följande handling:
I egenskap av exsecutor av numera avlidne Capitainen Carl Gustaf Qveckfeldt och
jämväl avlidna enkefru Ewa Qweckfeldt född Rosencrantz testamente och
utredningsman i deras bo, gör etc
IMG 9435
Nr 24

1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
25 jan 1855
--den 31 oktober 1853--Johannes Petersson och Lena Stina Gustafsdotter för 1 722 Rd
10 Sk 8 Rst Banco sållt 1/8-dels mantal krono skatte rusthåll Åkerhult i Malmbäcks
socken till Nils Petersson och hans hustru Ulrika Svensdotter. Och som --den 24
februari, den 2 maj och den 27 september sistlidet år--

IMG 9436
Nr 19

IMG 9437
Nr 63

IMG 9438
§ 10

IMG 9439
§ 14

IMG 9440
§ 15

IMG 9441
§ 61

3/16 mtl Ormestorp kr sk
25 jan 1855
--den 30 jan1854--Anders Andersson och Brita Lisa Johannesdotter samt Nils
Andersson för 2 066 Rd 32 Sk Banco och övriga villkor sålt 3/16-dels mantal krono
skatte Ormestorp i Malmbäcks socken till herr pastoren Emanuel Berg och hans fru
Anna Berg född Blomberg. Och som--den 2 februari, den 2 maj och 27 september
sistlidet år--

½ mtl Tohult frälse
25 jan 1855
--den 14 februari 1854--Herr Hovrättsrådet och Riddaren af Nordstierneorden L von
Sydow, i egenskap av utredningsman i sterbhuset efter änkefru Ewa Queckfeldt, född
Rosencrantz, försålt Ett halft mantal frälse i Tohult i Malmbäcks socken till herr
Hovrättsassessoren Carl Salomon Qweckfeldt och Herr Löjtnanten Carl Henrik
Falkenberg för 6 666 Rd 32 Sk Banco. Och som--den 28 februari, den 2 maj och den 27
september sistlidet år—

¼ mtl Fallnafors Södergård kr sk
25 jan 1855
För fullföljd av ärendet, som vid sista ting under § 13 i Lagfartsprotokollet förevarit
angående sökt uppbud å ¼ mtl Fallnafors Södregård, lät sökanden inlämna en den 29
jan 1833 efter avlidne Sven Håkansson hållen bouppteckning, varav inhämtades att han
efterlämnat änkan Annika Hansdotter och tre barn, sönerna Hans och Johannes samt
dottern Stina, varandes bland tillgångarna i boet upptaget 7/16 mantal Fallnafors
Södregård. Och fann Häradsrätten alltså lagligt att å ¼ mantal krono skatte Fallnafors
Södregård, därav Johannes Svensson och Christina Svensdotter upplåtit 1/8 mantal
såsom gåva till deras dotter Anna Stina Johannesdotter och till hennes tilltänkte man
Anders Arvidsson försålt 1/8 mtl mot 1 111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, meddela uppbud
1sta ggn

1/32 mtl Rommenås frälse
25 jan 1855
För lagfarts vinnande ingavs följande köpebrev:
”Jag Carl Magnus etc”, Litt Eva
Och som säljarnas åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denna Häradsrätts den 4
maj 1852 för dem därå utfärdade fastebrev, alltså fann Häradsrätten lagligt att å 1/32
mtl frälse Rommenås, som Carl Magnus Jonasson och Lena Abrahamsdotter försålt till
Sven Larsson och hans hustru Maja Zachrisdotter mot Ett tusen Rd Banco, meddela
uppbud 1sta ggn

1/32 mtl Rommenås frälse Litt Eva

25 jan 1855

1/16 mtl Gunnarsryd kr sk
21 feb 1855
För fullföljd av ärendet, som under § 38 i Lagfartsprotokollet för den 1 november 1854
förevarit, angående sökt uppbud å 1/16 mtl krono skatte Gunnarsryd, lät sökanden med
företeende av de förut i ärendet anmärkta handlingar, ingiva ett så lydande
undersökningsbevis: ”Uppå gjord anmälan etc” Litt Emma

På grund av vad sålunda i ärendet förekommit fann Häradsrätten skäligt att å 1/16
mantal krono skatte Gunnarsryd i Malmbäcks socken, som Arvid Johansson och hans
avlidna hustru Sara Månsdotters arvingar å auktion försålt till Peter Svensson och hans
hustru Lisa Maria Westin för 1 016 Rd Banco, meddela uppbud
1sta ggn
IMG 9442
§ 62

IMG 9443
§ 64

IMG 9444
§ 61

IMG 9445
§ 64
IMG 9446
Nr 7

1/8 mtl Falla Östergård kr sk
Ödestugu? 21 feb 1855
Med begäran om lagfart inlämnades följande köpebrev: ”Jag Johannes etc” Litt Fall

¼ mtl Södra Hiarum kr sk
21 feb 1855
Under anhållan om utbud inlämnades följande handling: ”Emot en betingad etc” Litt
Abram
Varjämte företeddes 1o denna Häradsrätts den 6te november 1833 för Abraham
Månsson och Stina Carlsdotter utfärdade fastebrev å 1/8 mantal Södra Hiarum.
2o Denna Häradsrätts fastebrev av den 20 okt 1830 för Anders Johan forts saknas

1/16 mtl Gunnarsryd kr sk Litt Emma
21 feb 1855
Uppå gjord anmälan av Petter Larsson och Arvid Johannesson i Gunnarsryd, vilket
Petter Larsson inköpt 1/16 mantal, och Arvid Johansson äger 1/16 som skall x, i ovan
nämnda hemman. Och befinnes nämnda fastighetslotter vara av så god beskaffenhet att
både Petter Larsson och Arvid Johannesson är fullt besuttna på 1/16.del vardera i ovan
nämnda hemman Enligt efter Kungl Man.nådiga förordning den 13 juli 1853
föreskriver. Alltså tillstyrkes fasta å ovan nämnda fastighetsandelar som till bevis
meddelas.
På hemmansklyvningskommitténs vägnar, Pustanäs den 17de februari 1855, Sven
Andersson, Carl Malmsten, N J Westberg

¼ mtl Södra Hiarum kr sk Litt Abram

21 feb 1855

¼ mtl Fallnafors Norrgård sk frälseräntan
15 maj 1855
--den 27 december 1853--Sven Christoffersson Malmsten och Maria Gudmundsdotter
mot 1 907 Rd 19 Sk 6 Rst Banco och förbehåll om undantag upplåtit ¼ mtl skatte frälse
Fallnafors Norrgård i Malmbäcks socken till deras son C Otto Malmsten. Och som--den
5 maj och den 27 sep sistlidet samt den 25 januari innevarande år--

IMG 9447-9448
§ 41
1/16 mtl Rommenås sk frälse
29 maj 1855
Under anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten en så lydande handling:
Emot en överenskommen, genom skuldsedel etc
IMG 9449-9450-9451-9452
§ 55
1/24 mtl Rommenås sk frälse
31 maj 1855
Under anhållan om uppbud ingavs följande köpebrev: Emot en överenskommen, genom
skuldebrev etc

IMG 9453-9454
§ 55
1/16 mtl Rommenås sk frälse

Litt Kock

IMG 9455-9456
§ 75
1/8 mtl Berg kr sk rusthåll

Litt R

IMG 9457-9458
§ 75
1/8 mtl Berg kr sk rusthåll
9 jul 1855
Under anhållan om uppbud ingavs följande köpebrev: ”Köpebrev etc” Litt R
Till åtkomstens bestyrkande företeddes ett av denna Häradsrätt den 4 mars 1815 för
Fredrik Björnlund samt Johanna Björnlund och hennes tilltänkta man Johannes
Petersson utfärdade fastebrev å ¼ mtl krono skatte rusthåll Berg, hälften eller 1/8 mtl
för dem vardera.
Resolution: Som Fredrik Björnlunds genom ovan anmärkta fastebrev visat sig vara
ensam och rätter ägare till den av honom försålda hemmandel, alltså finner Häradsrätten
lagligt att å 1/8-dels mantal krono skatte rusthåll Berg, som bemälte Fredrik Björnlund
försålt till sin måg och dotter Anders Andersson och Maria Helena Fredriksdotter i
Mattstorp av Barkeryds socken för Ett tusende Tre hundrade Trettiotre Rd 16 Sk Banco,
meddela uppbud
1sta ggn
IMG 9459-9460-9461-9462-9463-9464-9465-9466
§ 91
1/9 mtl Elgaryd kr sk gästgiv
4 aug 1855
Under anhållan om lagfart inlämnades följande handlingar:
1o Köpebrev, så lydande: ”Vi etc” Litt MM (IMG 9461-62)
2o Handlingarna till det i ett mantal krono skatte gästgivaregård den 19 september 1853
påbörjade och den 1 juli innevarande år avslutade laga skifte, av vilka handlingar
inhämtades, att ifrågavarande hemman vid skiftets början varit fördelat mellan följande
personer som ägare: Abraham Jacobssons sterbhusdelägare, Per Johan Abrahamsson
och hans omyndiga syskon, för vilka nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen
blivit förordnad till förmyndare, gemensamt ¼-dels, etc ich kan beviljas
IMG 9467
Nr 3

IMG 9468
Nr 6

¼ mtl Stafsjö kr sk rusthåll
23 sep 1855
--den 9 nov 1853--Sven Johannesson och Carl Ljungqvist samt den sistnämndes hustru
Maja Stina Johannesdotter, dels ärvt och dels för 2 333 Rd 16 Sk Banco och övriga
villkor inköpt ¼ mtl kr sk rusthåll Stafsjö i Malmbäcks socken av änkan Märtha
Johansdotter samt Peter Johansson och Carolina Johannesdotter. Och fann--den 27 okt
sistlidna samt den 25 jan och den 15 maj innevarande år--

3/16 mtl Berg kr sk rusthåll
23 sep 1855
--den 10 juni 1854--Johannes Svensson och Christina Håkansdotter försålt 3/16 mtl kr
sk rusthåll Berg i Malmbäcks socken till Per Johan Björnlund och hans hustru Sara
Abrahamsdotter för 3 000 Rd Banco. Och som--den 28 sep sistlidet samt den 25 jan och
den 15 maj innevarande år—

IMG 9469
Nr 20

IMG 9470
Nr 55
IMG 9471
Nr 65

1/24 mtl Rommenås frälse
25 sep 1855
--den 11 feb 1854--Sven Gustafsson och Stina Jonasdotter försålt 1/24 mtl frälse
Rommenås i Malmbäcks socken till deras son Johannes Svensson och hans hustru Stina
petersdotter för 861 Rd 6 sk 4 rst Banco. Och som--den 1 nov sistlidet samt den 25 jan
och den 15 maj innevarande år--

Rör 31/64 mtl Brunseryd i Hjertlanda socken

½ mtl Fallnafors Norrgård frälseräntan
25 sep 1855
--den 23 dec 1854--Herr Hovrättsrådet och Riddaren S von Sydow i egenskap av
utredningsman i sterbhuset efter framlidne kaptenen C G Qweckfeldt och hans jämväl
avlidna änka fru Ewa Qweckfeldt född Rosencrantz försålt frälseräntan av ½ mtl
Fallnafors Norregård i Malmbäcks socken till Johannes Malmsten och Otto Malmsten
för 500 Rd Banco. Och fann -- den 3 och 25 jan amt den 15 maj innevarande år --

IMG 9472-9473
§4
1/8 mtl Klappa kr sk augm

Litt Emma

IMG 9474
§7

1/16 mtl Pustanäs sk frälse

Litt Pust

1/16 mtl Pustanäs sk frälse

Litt Anna

1/32 mtl Klappa kr sk augm

Litt Johanna

IMG 9475
§7
IMG 9476
§8

IMG 9477-9478
§4
1/8 mtl Klappa
25 sep 1855
Under anhållan om uppbud ingavs till Häradsrätten ett så lydande köpebrev: ”Jag
Andreas etc” Litt Emma (IMG 9472-73)
som upplästes varefter företeddes
1o denna Häradsrätts den 16 maj 1848 för Andreas Petersson och Anna Sofia
Johannesdotter samt Johannes Carlsson och Maria Charlotta Petersdotter utfärdade
fastebrev å 1/8 mtl Klappa och
2o likaledes denna Häradsrätts den 27 sep 1854 för Johannes Magnus Johannesson och
Lena Johannesdotter meddelade fastebrev å 1/16 mtl i samma hemman som de inköpt
av Johannes Carlsson och Charlotta Petersdotter.
På grund varav fann Häradsrätten lagligt att å 1/8 mtl kr sk Klappa som Andreas
Petersson och Anna Sophia Johannesdotter samt Johannes Magnus Johannesson och
Lena Johannesdotter försålt till Johannes Gabrielsson och hans hustru Helena Margreta
Andersdotter för 2 666 Rd 32 Sk Banco och vissa villkor, meddela uppbud
1sta ggn
IMG 9479
§7

1/16 mtl Pustanäs sk frälse
25 sep 1855
Under anhållan om uppbud inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev: ”För
allom etc” Litt Pust (IMG 9474)

som upplästes, varefter företeddes
1o en den 27 feb 1819 upprättad bevittnad handling, enligt vilken Johan Andersson och
Stina Katrina Svensdotter tillhandlat sig 1/8 mantal skatte frälse Pustanäs samt därå
undfått trenne uppbud, det sista den 4 maj 1820.
2o följande bevis Litt Anna (IMG 9475)
Men enär säljarnas behörighet att försålda hemmansdelen avyttra ingalunda blivit
medelst ovannämnda köpebrevet styrkt, kunde icke heller den sökta lagfarten för
närvarande av Häradsrätten bifallas.
IMG 9479-9480-9481
§8
1/8 mtl Klappa kr sk
25 sep 1855
Med begäran om uppbud inlämnades följande handling: ”För allom dem etc ” Litt
Johanna (IMG 9476)
Till åtkomstens bestyrkande företeddes
1o denna Häradsrätts den 14 feb 1825 för Jacob Jonsson och Maria Helena
Johannesdotter utfärdade fastebrev å 1/8 mtl Klappa.
2o En den 2 feb 1849 efter änkan Malena Johannesdotter hållen bouppteckning, varav
inhämtades att hon efterlämnat fem barn, sonen Johannes August 19 år gammal,
döttrarna Johanna gift med Jonas Ekedahl, Lena Sofia gift med Carl Johan Petersson i
Elmhult, jämte myndiga flickorna Fredrika Christina och Thilda Charlotta, varande
bland tillgångarna i boet upptaget 1/8-del mantal Klappa.
3o Ett den 4 jan 1850 efter avlidne Jacob Jönsson och dess jämväl avlidna hustru Maja
Lena Johannesdotter från Klappa förrättat, behörigen underskrivet arvskifte, varav
inhämtades att de efterlämnat ovannämnda fem barn av vilka Johanna Jacobsdotter och
hennes man Jonas Ekedahl mot vissa villkor och enligt överenskommelse avstått all
arvsrätt i boets fastighet 1/8 mantal Klappa, som därefter lika fördelats mellan de övriga
fyra barn som sålunda undfått 1/32 mantal vardera.
4o Utdrag ur Rättens förmynderskapsprotokoll för den 3 maj 1854 innefattande tillstånd
för Jonas Ekedahl i Klappa såsom förmyndare för flickorna Mathilda Charlotta att å
offentlig auktion till den högstbjudande försäöja bemälda myndlingars andel i 1/8 mtl
Klappa.
På grund härav fann Häradsrätten lagligt att å 1/8-dels mantal kr skatte Klappa, därav
Fredrica Christina Jacobsdotter i arv av sina föräldrar Jacob Jönsson och Maja Lena
Johannesdotter bekommit 1/32-dels mantal samt gemensamt med sin tilltänkte man
Anders Johan Jonasson inköpt återstående 3/32 mantal av övriga arvingar efter senast
avlidna för 1 830 Rd 26 Sk 4 Rst Banco, meddela uppbud
1sta ggn
IMG 9482
§ 13

1/16 mtl Rommenås frälse Litt Ida

IMG 9483
§ 13

1/16 mtl Rommenås frälse Litt Frida

IMG 9484
§13

1/16 mtl Rommenås frälse
26 sep 1855
Med begäran om lagfart ingavs följande köpebrev: ”Emot en överenskommen etc” Litt
Ida
Varjämte företeddes 1o denna Häradsrätts den 22 jan 1850 för Per Johan Petersson och
Sara Nilsdotter utfärdade fastebrev å 1/8 mtl Rommenås, därav de likväl förut avyttrat
1/16 mtl till deras son Per Johan Rommedahl och hans hustru Anna Lisa
Johannesdotter, och 2o följande undersökningsinstrument ”Enligt etc” Litt Frida.

I anledning härav fann Häradsrätten skäligt att å 1/16 mtl frälse Rommenås, som Per
Johan Petersson och Sara Nilsdotter försålt till Sven Johan Johannesson och hans hustru
Johanna Sofia Petersdotter för 1 833 Rd 16 Sk Banco och vissa villkor, meddela
uppbud 1sta ggn
IMG 9485
§ 52

1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll

Litt Åker

29 okt 1855

IMG 9486-9487
§ 52
1/8 mtl Åkerhult kr sk rusthåll
29 okt 1855
Under anhållan om uppbud å 1/8 mtl krono skatte rusthåll Åkerhult inlämnades till
Häradsrätten ett så lydande köpebrev: ”För allom dem etc” Litt Åker
som upplästes varefter för bestyrkande av säljarnas äganderätt till det av dem försålda
hemmanet företeddes: 1o Ett av denna Häradsrätt den 17 maj 1823 för Johan Gustaf
Jonasson och hans hustru Lisa Catharina Svensdotter utfärdade fastebrev å 1/12 mantal
krono skatte Rusthåll Stora Åkerhult.
2o Likaledes ett av denna Häradsrätt den 5 nov 1823 för Johan Gustaf Jonasson och
dess hustru Lisa Kajsa Svensdotter meddelat fastebrev jämväl å 1/12 mantal Stora
Åkerhult.
Resolution: Enligt vad handlingarna i detta ärende giva vid handen måste Gustaf
Jonasson och hans hustru Cajsa Lisa Svensdotter endast hava 1/24 mantal kvar av
hemmanet Åkerhult. Vid vilket förhållande och då sådan undersökning om besuttenhet
som Kungl Förordningen den 13 juli 1853 föreskriver, nu icke blivit företedd , så kunde
den sökta lagfarten för närvarande ej av Häradsrätten bifallas.
IMG 9488
§ 59

Litt Prost, rör pastorsbevis om två döda i Ödestugu församl

IMG 9489
§ 60

1/32 mtl Jonsbo kr sk augm

IMG 9490
§ 61

1/16 mtl Korpebo kr sk

köpebrev

IMG 9491
§ 61

1/16 mtl Korpebo kr sk

Litt Oduga

IMG 9492
§ 60

Litt Wrasselmakare?

Litt Korp

1/16 mtl Jonsbo kr sk augm
30 okt 1855
Början saknas ….. boets berörda fastighet 1/8 mantal Jonsbo sålunda fördelat att
änkemannen därav bekommit 1/16-dels och barnen gemensamt 1/16-dels mantal.
Vid ovan upptagna förhållande och då Johannes Jonsson sålunda visat sig vara rätter
ägare till 1/16-dels mantal av krono skatte hemmanet Jonsbo prövar Häradsrätten i
förmågo av 4 Kap 1§ Jordabalken och Kungl förordningen om lagfart av den 13 juni
1800 lagligt att å hälften därav eller 1/32-dels mantal, som Johannes Jönsson för 666 Rd
32 Sk Banco sålt till sin tilltänkta hustru Anna Sofia Johannesdotter, meddela uppbud
1sta ggn.

IMG 9493
§ 61

1/16 mtl Korpebo kr sk augm
30 okt 1855
Under anhållan om lagfart å 1/16 mtl kr sk Korpebo, lät Johannes Svensson Skogman
till Häradsrätten inlämna en så lydande handling: ”Köpebrev. Vi undertecknade etc”
Litt Korp
Och företeddes jämväl 1o Denna Häradsrätts den 1 okt 1850 för Anders Holmqvist och
hans hustru Greta Lisa Svensdotter utfärdade fastebrev å 1/8 mtl kr sk Korpebo.
2o Ett så lydande bevis Litt Oduga
Resolution: Som Kungl Förordningen den 13 juli 1853 föreskriver, att vid försäljning
av hemman till mindre delar än 1/8 mantal bör undersökas såväl huruvida den avyttrade
hemmansdelen som ock den andel under 1/8-dels mantal av samma fastighet som
säljarna hava i behåll för en åbo medför besuttenhet i enlighet med föreskriften i Kungl
Förordningen den 19 december 1829. Alltså och då en så beskaffad undersökning av
ifrågavarande fastighet icke blivit verkställd samt att upplysning saknas huruvida
köparna under full äganderätt hava om förmälda torplägenheten, kunde den begärda
lagfarten för närvarande ej bifallas.

IMG 9494-9495
§ 94
¼ mtl Gölstorp frälse
frälseräntan
1 nov 1855
Under anhållan om uppbud å frälseräntan av ¼ mantal Gölstorp lät Hans Abrahamsson
och Jacob Gabrielsson därstädes till Häradsrätten inlämna en så lydande handling: ”I
egenskap av etc” Litt Krans
Och som vid förut sökt lagfart å andra, avlidne kaptenen C G Qveckfeldt och hans
jämväl avlidna fru Eva Qveckfeldt född Rosencrantz, i livstiden tillhöriga fastigheter,
deras äganderätt till nu ifrågavarande frälseränta blivit lagligen styrkt, alltså och i
förmågo av 4 Kap 1§ Jordabalken och Kungl Förordningen den 13 juni 1800, finner
Häradsrätten skäligt att å frälseräntan av Ett fjärdedels mantal Gölstorp, som Herr
Hovrättsrådet och Riddaren L von Sydow i egenskap av utredningsman i sterbhuset
efter bemälde framlidne kaptenen C G Queckfeldt och hans jämväl avlidna änka Fru
Eva Queckfeldt född Rosencrantz försålt till Hans Abrahamsson och Jacob Gabrielsson
för 100 Rd Banco, meddela uppbud
1sta ggn
IMG 9496
§ 94

¼ mtl Gölstorp frälse

IMG 9497

Västra Häradsrätts Lagfartsprotokoll 1909

IMG 9498-9499-9500-9501
§2
Rör Packebo i Almesåkra

Litt Krans

1 nov 1855

18 jan 1909

IMG 9502-9503
§ 87
11/288 mtl Åkerhult, Grimstorp kr sk
15 mars 1909
Under anhållan omlagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
”Köpebrev. Till vår son Claes Johan Andersson etc
IMG 9504-9505
§ 88
11/288 mtl Åkerhult, Grimstorp kr sk
15 mars 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i KAnsjö ett så
lydande ”Köpebrev. Till vår son Carl August Andersson etc

IMG 9505-9506
§ 89
1/16 mtl Malmbäcks Klockaregård, läg Nr 1 Karlsberg 15 mars 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
”Köpekontrakt
varigenom jag G Lundblad och jag Klaes Andersson, gemensamt ägare till 1/16 mantal
Malmbäck Klockaregård i Malmbäcks socken, härmed försäljer en jordplan att för
evärdliga tider avsöndras från ovannämnda hemman till åkaren Anders Karlsson och
hans hustru Johanna Rydell i Malmbäck för ett överenskommet pris av 650 kronor, att
betalas vid tillträdet den 14 mars 1908.
Lägenheten, Karlsborg kallad, är belägen i Stamhemmanets nordvästra del invid
allmänna vägen Nässjö Vrigstad, gränsar i västnordväst med 30,2 meter till sagda väg i
nordost, med 524 meter till lägenheten Aspelund under Stamhemmanet, i ostsydost med
32 meter till Stamhemmanet och i sydsydväst med 53 meter till 1/16 mantal till Litt B
Malmbäck Nr 2, allt i överensstämmelse med lägenhetens karta och innehållande areal
av161,0 kvadratmeter.
Lägenheten får tillträdas i det skick den nu befinnes och förbindes köparen eller hans
rätts innehavare att hålla laggilld stängsel kring planen eller där sådan fordras .
Sålunda avhandlat i Malmbäck den 20 augusti 1907
G Lundblad, Christina Pettersdotter
Med förestående köp och villkor förklara vi oss nöjda: Anders Karlsson, köpare
Bevittnas av: Carl Sandqvist, J G Lundberg
Ovanstående köpeskilling är betald och till fullo gulden, som härmed erkännes och
kvitterad med 650 kr. G Lundblad, C Andersson.
Härvid fanns fogat landshövdingeämbetets i länet utslag den 6 mars 1909, utvisande att
fastställelse då meddelats å ifrågavarande avsöndring samt att lägenheten blivit i
Kronans jordebok antecknad under benämningen Karlsborg Nr 1.
Till åtkomstens styrkande företeddes två av denna Häradsrätt den 10 april 1899
utfärdade lagfartsbevis å vardera 1/32 mtl frälse Malmbäcks Klockaregård i Malmbäcks
socken, det ena § 121 för G Lundblad och det andra § 122 för Klas Anderssons h
Kristina Petersdotter.
Med anledning härav meddelade Häradsrätten å den från 1/16 mtl frälse Malmbäcks
Klockaregård i Malmbäcks socken avsöndrade lägenheten Karlsborg Nr 1 om 0,1660
har, som Anders Karlsson och h h Johanna Rydell jämlikt köpekontrakt den 20
augusti 1907 för sexhundrafemtio kronor köpt av G Lundblad samt Klas Anderssons
hustru Kristina Petersdotter, därom = = se §87f = = utfärdades.
IMG 9507-9508
§ 90
1/16 mtl Malmbäcks Klockaregård
Björkedal
Köpare Karl Andersson och Emma Johannesdotter

15 mars 1909

IMG 9508-9509
§ 91
1/16 mtl Malmbäcks Klockaregård
Strömsdal
Köpare Snickaremästare Carl Otto Engström

15 mars 1909

IMG 9509-9510
§ 92
1/16 mtl Malmbäcks Klockaregård
Fageräng
Köpare Snickaremästare Carl August Andersson

15 mars 1909

IMG 9511-9512
§ 93
1/16 mtl Malmbäcks Klockaregård
Fridhäll
Köpare Oskar och Anna Maria Lagerqvist

15 mars 1909

IMG 9512-9513-9514
§ 94
1/16 mtl Malmbäcks Klockaregård
Karl och Hanna Josefina Sandqvist

Grönelund

15 mars 1909

IMG 9514-9515
§ 95
1/16 mtl Malmbäcks Klockaregård
Köpare Skräddaremästare J G Lundberg

Aspelund

15 mars 1909

IMG 9516-9517-9518
§ 144
¼ mtl Ormestorp kr sk
13 apr 1909
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så
lydande köpebrev:
Köpebrev.
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Tolv tusen fem hundra
/12 500/ kronor har vi undertecknade härmed försålt vårt ägande ¼ mantal Ormestorp i
Malmbäcks socken, Västra Härad av Jönköpings län, till Lantbrukare Algot Carlsson
och hans hustru Jenny Alida Gustafsson från Jönköping och förbehålles från denna
försäljning dels för evärdlig tid en jordplan om 600 kvadratfamnar, med gränser i söder
Johannes Arvidssons ägor i väster Häradsvägen, i norr den så kallade Tegelbruksvägen
samt i öster där ytinnehållet träffar gränsegendom, de å planen befintliga hus
förbehållet.
Vidare förbehålles för änkan Lena Bengtsdotters räkning under hennes livstid den lilla
stugan hon bebor samt fri väg till densamma och tillfaller efter hennes död berörda
stuga säljarna. Till vedbod skall berörda änkan Bengtsdotter ha rättighet begagna det s k
fårhuset. Vilket efter hennes död tillfaller köparen i jord, vatten och åbyggnader att av
köparna i befintligt skick genast tillträdas, och vilka må sig härå på egen bekostnad
lagfart förvärva.
Ormestorp den 14 mars 1909
C A Johansson, Amanda Johannesdotter, säljare
Algot Carlsson, Jenny Gustafsson, köpare
Bevittnad av A J Johansson i Kansjö, Johannes Arvidsson i Ormestorp
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 30 nov 1896, § 96
för Carl August Johansson och h h Amanda Helena Johannesdotter å ¼ mtl kr sk
Ormestorp i Malmbäcks socken.
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks
socken belägna ¼ mtl kr sk Ormestorp som Algot Carlsson och h h Jenny Alida
Gustafsson jämlikt köpebrev den 14 mars 1909 för Tolv tusen fem hundra kronor och
villkor i övrigt köpt av Carl August Johansson och h h Amanda Helena Johannesdotter,
därom etc = = utfärdades.
IMG 9518-9519
§ 145
1/18 mtl Stora Åkerhult kr sk
13 april 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen Aug. Lidström i Ödestugu ett så
lydande köpebrev:
”Köpebrev. För en vid öppen och frivillig auktion högstbjuden och härmed kvitterad
köpesumma stor Kronor /2 700/ Två tusen sju hundrahar jag undertecknad i egenskap
av förmyndare för omyndiga barnen Erik Hans Artur Aronsson, Martin Aron Lage
Aronsson, John Hugo Aronsson och Harry Ivar Aronsson upplåtit och försålt till
hustrun Lydia Maria Albertina Fransdotter från Åkerhult av Malmbäcks socken mina
myndlingars ägande 1/18 mantal i krono skatte rusthållet Stora Åkerhult av Malmbäcks
socken.

På grund härav avhänder jag och mina myndlingar oss ovanberörda hemmansdel och
tillägnar det köparen som välfången egendom, att i nu befintligt skick tillträda så fort
som den av mig gjorda ansökan av Västra Härads godkännande av försäljningen blivit
bifallen, med hus, jord och skog, vatten och åbyggnader och allt vad därtill nu lyder
eller framdeles med lag tillvinnas kan. Och äger köparen då försäljningen blivit
godkänd på egen bekostnad sig lagfart och fasta förvärva, vartill lämnas nödiga
åtkomsthandlingar.
Erkännes och försäkras Stora Åkerhult den 13 februari 1909.
Klaes Nilsson, säljare i egenskap av förmyndare
Lydia Maria Albertina Fransdotter, köpare
Bevittnas av J G Lundberg, Fallnafors, Malmbäck; F J Lindahl, Åkerhult”
Härvid fanns fogat utslag av Häradsrättens förmynderskapsprotokoll den 13 jan 1908 §
8, utvisande att Klas Nilsson i Fallnafors sagda dag förordnat till förmyndare för Aron
Johanssons i Åkerhult omyndiga barn Erik Hans Artur, Martin Aron Lage, Jon Hugo
och Harry Ivar.
Av Häradsrättens dombok denna dag Nr 197 inhämtades att Häradsrätten på ansökan av
bemälde Klas Nilsson godkänt ifrågavarande försäljning.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 30 nov 1908 §§
138-141 för envar av Erik Hans Artur Aronsson, Martin Aron Lage Aronsson, John
Hugo Aronsson och Harry Ivar Aronsson å 1/72 mtl kr sk Stora Åkerhult i Malmbäcks
socken.
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks
socken belägna 1/18 mtl kr sk Stora Åkerhult som hustrun Lydia Maria Albertina
Fransdotter jämlikt köpebrev den 13 feb 1909 för Två tusen sju hundra kronor köpt från
Erik Hans Artur Aronsson, Martin Aron Lage Aronsson, John Hugo Aronsson och
Harry Ivar Aronsson. Därom fångeshandlingen försågs med bevis och särskilt
lagfartsbevis utfärdades.
IMG 9519-9520-9521
§ 146
1/32 mtl Rommenås kr sk
13 apr 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen Aug. Lidström i Ödestugu en i
tillhörande delar så lydande bouppteckning etc
IMG 9521-9522-9523
§ 147
1/32 mtl Rommenås frälse Skogslund
13 april 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen Aug Lidström i Ödestugu ett så
lydande köpebrev:
”Köpebrev
IMG 9524-9525
§ 166
1/8 mtl Rösum kr sk
14 april 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A R Rosenqvist i Sjövik ett så
lydande köpebrev:
”Köpebrev etc
IMG 9526-9527
§ 182
1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
10 maj 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så
lydande:
”Köpebrev

IMG 9528-9529
§ 183
1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
10 maj 1909
Under anhållan om lagfart för Karl Johannesson ingav nämndemannen A J Andersson i
Kansjö ett med därå tecknad överlåtelse, så lydande
”Köpebrev (innebär transport av ovanstående)
IMG 9529-9530
§ 184
1/36 mtl Åkerhult kr sk
10 maj 1909
Under anhållan om lagfart för Klas Alfred Svensson å 1/36 mtl kr sk Åkerhult ingav
nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande arvskifte:
”Arvskifte förrättat etc
IMG 9530-9531
§ 185
1/36 mtl Åkerhult kr sk
10 maj 1909
Under anhållan om lagfart för August Malakias Svensson å 1/36 mtl kr sk Åkerhult
ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande arvskifte:
”Arvskifte förrättat etc
IMG 9531-9532
§ 186
1/18 mtl Åkerhult kr sk
10 maj 1909
Under anhållan omlagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
”Köpebrev. Jag Klas Alfrid Svensson försäljer etc
IMG 9532-9533-9534
§ 187
1/16 mtl Fölhult frälse
10 maj 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett i
hithörande delar så lydande arvskifte:
IMG 9534-9535-9536
§ 188
1/16 mtl Fölhult frälse
10 maj 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
köpebrev:
IMG 9537-9538
§ 240
1/96 mtl Kansjö Norrgård kr sk
7 juni 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
”Köpebrev etc
IMG 9538-9539-9540
§ 241
3/8 mtl Södra Hiarum kr sk
7 juni 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så lydande
handling:
”Köpekontrakt etc
IMG 9540-9541-9542
§ 242
1/12 mtl Spinkabo kr sk
7 juni 1909
Under anhållan omlagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
”Köpebrev etc

IMG 9542-9543
§ 243
1/12 mt Öen kr sk
7 juni 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
”Köpebrev etc
IMG 9543-9544
§ 244
1/64 mtl Öen kr sk Strömsdal
7 juni 1909
Under a hållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så lydande
handling:
”Protokoll fört vid auktion i Öen Strömsdal, Malmbäcks socken den 31 mars 1900. Etc

IMG 9545-9547-9548-9549
§ 245
1/32 mtl Öen kr sk Strömsdal
7 juni 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett i
hithörande delar så lydande
”Arvskifte etc
IMG 9549-9550-9551
§ 246
1/16 mtl Öen kr sk
7 juni 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
”Köpebrev etc
IMG 9552-9553
§2
31/256 mtl Korpebo kr sk
6 sep 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
köpebrev:
” Köpebrev. Etc
IMG 9553-9554
§3
1/8 mtl Sjöaryd kr sk
6 sep 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
köpebrev:
”Köpebrev. Etc
IMG 9554-9555
§4
1/16 mtl Öen kr sk
Skogsdal Nr 1
6 sep 1909
Under anhållan omlagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
köpebrev:
”Köpebrev etc
IMG 9556-9557
§ 26
1/16 mtl Brunseryd kr sk
7 sep 1909
Under anhållan om lagfart för Anders Johan Jonasswon å 1/16 mtl Brunseryd ingav
riksdagsmannen Carl F Sjöberg i Nordanskog ett så lydande arvskifte:
”År 1909 den 8 augusti förrättades etc
IMG 9557
§ 27

1/32 mtl Brunseryd kr sk
7 sep 1909
Under anhållan om lagfart för Ida Maria Andersdotter å 1/32 mtl Brunseryd ingav
riksdagsmannen Carl F Sjöberg i Nordanskog ett så lydande arvskifte:
”År 1909 den 8 augusti etc

IMG 9557-9558
§ 28
1/32 mtl Brunseryd kr sk
7 sep 1909
Under anhållan om lagfart för Karl Johan Andersson å 1/32 mtl Brunseryd ingav
riksdagsmannen Carl F Sjöberg i Nordanskog ett så lydande arvskifte:
”År 1909 den 8 augusti etc
IMG 9558-9559-9560
§ 29
½ mtl Brunseryd kr sk
Brunstorp Nr 2
7 sep 1909
Under anhållan om lagfart ingav riksdagsmannen Carl F Sjöberg i Nordanskog ett så
lydande köpebrev:
”Köpebrev etc
IMG 9561-9562
§ 55
7/24 mtl Linneryd kr sk
5 okt 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen J E Samuelsson i Älgabäck ett så
lydande köpebrev:
”Köpebrev. Undertecknade etc
IMG 9563-9564
§ 75
3/16 mtl Estenstorp kr sk
1 nov 1909
Under anhållan om lagfart ingav häradsdomaren Carl Svanström i Svenarum ett så
lydande köpebrev:
”Till vår måg etc
IMG 9565-9566-9567
§ 86
1 mtl Estenstorp
Lght Grenadiärtorpet
2 nov 1909
Sedan Häradsrätten den 11 maj 1897 under § 134 i då förda lagfartsprotokoll på anförda
skäl förklarade vilande etc
IMG 9567-9568
§ 87
1 mtl Estenstorp
Lght Grenadiärtorpet
2 nov 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
köpebrev:
”Köpebrev etc
IMG 9569-9570
§ 109
3/32 mtl Södra Hiarum kr sk
29 nov 1909
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så lydande
köpebrev:
”Genom en denna dag överenskommen etc
IMG 9571
§ 40

1/8 mtl Estenstorp kr sk
12 feb 1906
Under anhållan omlagfart å 1/8 mtl Estenstorp lät Anders Axel Gustafssons hustru
Gerda Mathilda Gustafsson genom nämndemannen Clas Andersson i Västanå ingiva etc

IMG 9572-9573
§ 40
1/8 mtl Estenstorp kr sk

Litt S

12 feb 1906

IMG 9574
§ 46

1/16 mtl Klappa kr sk
12 feb 1906
Under anhållan om lagfart å 1/16 Klappa lät Anders Magnus Pettersson genom
nämndemannen Claes Andersson i Västanå ingiva ett så lydande köpebrev, Litt Z
Då härvid fanns fogat ett av denna Häradsrätt den 17 jan 1905 för Johan Johansson
utfärdat lagfartsbevis å 1/16 mtl Klappa, meddelade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna kr sk rusthåll Klappa, som Anders Magnus Petersson och h
h Amanda Petersson jämlikt avhandling den 14 mars 1905 för 2 748 kr 77 öre ocj
villkor om undantag köpt av Johan Johansson

IMG 9575
§ 46

1/16 mt Klappa kr sk

Litt Z

12 feb 1906

IMG 9576
§ 56

¼ mtl Åsen kr sk

Litt H

12 feb 1906

IMG 9577
§ 57

1/240 mtl Hudaryd

Litt I

12 feb 19106

IMG 9578
§ 56

¼ mtl Åsen kr sk
12 feb 1906
… Början saknas därstädes genom Nm Klas Andersson i Västanå ingiva ett så lydande
köpebrev Litt H
Då härjämte fanns fogat ett av denna Häradsrätt den 4 april 1882 utfärdat lagfartsbevis
å ¼ mtl Åsen, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna ¼ mtl
kr sk Åsen, som Johannes Oskar Andersson och h h Alma Maria Johannesdotter jämlikt
avhandling den 23 mars 1901 för 6 500 kronor köpt av den sistnämndas föräldrar
Johannes Jonasson och h h Matilda Svensdotter; därom köpebrevet försågs med bevis
och särskilt lagfartsbevis utfärdades.
IMG 9578, 9580
§ 57
1/240 mtl Hudaryd
12 feb 1906
Under anhållan om lagfart å 1/240 mtl Hudaryd lät Albin Jansohn i Nässjö genom Nm
Alfred Andersson ingiva ett så lydande Köpebrev Litt I.
Härjämte företeddes ett av denna Häradsrätt den 3 sep 1900 för August Lennart Bladh
och h h Anna Emilia Persdotter utfärdat lagfartsbevis å ¼ mtl Hudaryd.
Utslag: Enär av innehållet i det till grund för ansökningen åberopade köpebrevet
framgår, att den försålda egendomen genom avstyckning blivit åsatt mantal men någon
ägostyckning i hemmanet Hudaryd icke, för såvitt bevisat, blivit av vederbörande
myndighet fastställd, kan Häradsrätten icke emot stadgandet i § 6 Kungl Förordningen
ang lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1845 sådant detta lagrum lyder genom
lagen den 27 juni 1896, icke nu ansökningen bifalla, utan varder densamma förklarad
vilande i avvaktan på anmärkta hinders undanröjande.
IMG 9579
IMG 9580
§ 58

dublett av 7598

1/240 mtl Hudaryd kr sk
12 feb 1906
Under anhållan om lagfart å 1/240 mtl Hudaryd för aktiebolagets Hudaryds
Torvströfabrik i Göteborg ingav Ln Alfred Andersson ett så lydande köpebrev etc Litt
K

Det skulle antecknas att Häradsrätten förut idag under § 57 härovan i protokollet på
anfört skäl förklarat Albin Jansohns ansökan om lagfart å 1/240 mtl Hudaryd vilande.
Utslag: Enär säljarna ännu icke erhållit lagfart å den försålda fastigheten samt icke
heller Häradsrätten bifallit att sökande bolaget blivit inregistrerat, kan Häradsrätten
ansökningen icke bifalla utan varder densamma förklarad vilande i avbidan på anmärkta
hinders undanröjande.
IMG 9580, 9584
§ 59
1/240 mtl Hudaryd kr sk
12 feb 1906
Under anhållan om lagfart lät Albin Jansohn i Nässjö genom Nm Alfred Andersson
ingiva ett å lydande köpebrev Litt L
Härjämte företeddes i bestyrkt avskrift ett av denna Häradsrätt den 4 sept 1905 för
Johan Emil Pettersson och h h Hilma Kristina Petersson utfärdat lagfartsbevis å 3/8 mtl
Hudaryd.
Utslag: Enär av innehållet i det till grund för ansökningen åberopade köpebrevet
framgår att den försålda egendomen genom ägostyckning blivit åsatt mantal, men
någon ägostyckning hemmanet Hudaryd icke, såvitt visat blivit av vederbörande
myndighet fastställd, kan Häradsrätten emot stadgandet i § 6 i Kungl Förordningen ang
lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1845, sådant detta lagrum lyder genom
lagen den 27 juni 1896 icke nu ansökningen bifalla, utan varder densamma förklarad
vilande i avvaktan på anmälda hinders undanröjande.
IMG 9581
§ 59

1/240 mtl Hudaryd kr sk

Litt K

12 feb 1906

IMG 9582
§ 59

1/240 mtl Hudaryd kr sk

Litt L

12 feb 1906

IMG 9583
§ 60

1/240 mtl Hudaryd kr sk

Litt M

12 feb 1906

IMG 9584
§ 60

1/240 mtl Hudaryd kr sk
12 feb 1906
Under anhållan om lagfart å 1/240 mtl Hudaryd för Aktiebolaget Hudaryds
Torvströfabrik i Göteborg ingav Ln Alfred Andersson ett så lydande Köpebrev Litt M.
Det skulle här antecknas att Häradsrätten förut idag under § 59 härovan i protokollet på
anfört skäl förklarat Albin Johnssons ansökan om lagfart å 1/240 mtl Hudaryd vilande.
Utslag: Enär säljaren ännu icke erhållit lagfart å den försålda fastigheten samt icke
heller visat blivit, att sökande bolaget blivit inregistrerat, kan Häradsrätten ansökningen
icke nu bifalla utan varder densamma förklarad vilande i avbidan på anmärkta hinders
undanröjande.

IMG 9584-9585
IMG 9586
§ 154

Rör Fageräng Hjälmseryd

1/8 mtl Berg kr sk rusthåll
10 apr 1906
Under anhållan om lagfart å 1/8 mtl Berg lät J A Rundbäck genom Nm Claes
Andersson i Västanå ingiva ett så lydande Köpebrev etc Litt P
Härjämte företeddes ett av denna Häradsrätt den 6 juni 1876 för Anders Johan
Johannesson och h h Maja Lena Karlsdotter utfärdat lagfartsbevis.

På grund av vad sålunda i ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäck socken belägna 1/8 mtl kr sk rusthållet Berg som J A Rundbäck jämlikt
avhandling den 14 mars 1906 för 6 700 kronor köpt av A J Johannesson och h h Maja
Lena Carlsson; därom köpebrevet försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis
utfärdades.
IMG 9587
§ 155

IMG 9588
§ 163

1/8 mtl Berg kr sk rusthåll
10 april 1906
Under anhållan om lagfart å 1/8 mtl Berg, lät Anton Abelsson i Klefshult genom Nm
Claes Andersson i Västanå ingiva ett så lydande ”Köpebrev etc Litt G”
Det skulle här antecknas att Häradsrätten förut idag, under § 154 här ovan i protokollet
meddelat lagfart för säljaren å 1/8 mtl Berg.
På grund av vad sålunda i ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl krono skatte rusthållet Berg, som Anton Abelsson
jämlikt avhandling den 14 mars 1906 för 3 450 kronor köpt av J A Rundbäck, därom
köpebrevet försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades.

31/256 mtl Korpebo kr sk Arvskifte Litt Z

IMG 9589-9590
§ 163
31/512 mtl Korpebo kr sk
10 april 1906
Under anhllan om lagfart å 31/256 mtl Korpebo lät änkemannen Per otto Berg genom
Nm Claes Andersson i Västanå ingiva ett så lydande Arvskifte Litt Z
Härjämte företeddes 1o Ett av denna Häradsrätt den 17 jan 1876 för Per Otto Berg och
h h Maria Helena Abrahamsdotter utfärdat lagfartsbevis å 31/256 mtl Korpebo.
2o En den 10 okt 1903 upprättad bouppteckning efter avlidna Malena Abrahamsdotter
från Korpebo, överensstämmande ovan intagna arvskifte i fråga om sterbhusets
delägare och boets fasta egendom.
På grund av vad sålunda i ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 31/512 mtl kr sk Korpebo, som änkemannen Per Otto Berg
jämlikt arvskifte den 14 mars 1906 i giftorätt bekommit efter sin avlidna hustru Malena
Abrahamsdotter; därom arvskiftet försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis
utfärdades.
IMG 9590
§ 164

31/1024 mtl Korpebo kr sk
10 apr 1906
Under anhållan om lagfart å 31/1024 mtl Korpebo lät Ida Christina Berg, genom Nm
Claes Andersson i Västanå ingiva etc = = se § 163 = = å det i Malmbäck socken
belägna 31/1024 mtl kr sk Korpebo, som Ida Christina Berg jämlikt arvskifte den 14
mars 1906 i arv bekommit efter sin avlidna moder Malena Abrahamsdotter; därom
arvskiftet försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades.
IMG 9590-9591
§ 165
31/1024 mtl Korpebo kr sk
10 apr 1906
Under anhållan om lagfart å 31/1024 mtl Korpebo lät Hulda Maria Berg genom Nm
Claes Andersson i Västanå ingiva etc = = se § 163 = = å det i Malmbäck sn belägna
31/1024 mtl kr sk Korpebo som Hulda Maria Berg forts saknas

IMG 9592

§ 167

1/12 mtl Söndrarp kr sk rusthåll
10 apr 1906
Under anhållan om lagfart å 1/12 mtl Söndrarp lät änkemannen Nils Johansson genom
Nm Claes Andersson i Västanå ingiva ett så lydande ”Arvskifte Litt A”
Härjämte företeddes etc

IMG 9593-9594
§ 167
1/12 mtl Söndrarp kr sk
IMG 9594
§ 168

IMG 9594
§ 169

Arvskifte Litt A

10 apr 1906

1/24 mtl Söndrarp kr sk rusthåll
10 apr 1906
Under anhållan om lagfart å 1/24 mtl Söndrarp lät Jenny Annett Nilsson genom Nm
Claes Andersson i Västanå ingiva etc = = § 167 = = å det i Malmbäcks socken belägna
1/24 mtl kr sk rusthåll Söndrarp, som Jenny Annett Nilsson jämlikt arvskifte den 5 mars
1906 i arv bekommit efter sin avlidna moder Lena Katarina Svensdotter; därom
arvskiftet försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades.

1/24 mtl Söndrarp kr sk rusthåll
10 apr 1906
Under anhållan om lagfart å 1/24 mtl Söndrarp för Betty Emilia Svensson, gift med
Sven Svensson ingav Nm Claes Andersson i Västanå ett så lydande etc = = se § 167 =
= å det i Malmbäcks socken belägna 1/24 mtl kr sk rusthåll Söndrarp, som Betty Emilia
Svensson gift med slaktaren Sven Svensson i Ohsby, jämlikt arvskifte den 5 mars 1906
i arv bekommit efter sin avlidna moder Lena Katarina Svensdotter; därom arvskiftet
försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades.

IMG 9595-9596-9597
§ 173
1/8 mtl Södra Hiarum kr sk
7 maj 1906
Under anhållan om lagfart för Karl August Klasson och h h Augusta Cecilia Persdotter
inlämnade Nm Johannes Oscar Magnusson i Perstorp ett köpebrev så lydande:
Köpebrev. Emot en överenskommen etc
IMG 9597-9598, 9603
§ 174
1/16 mtl Södra Hiarum kr sk
7 maj 1906
Under anhållan omlagfart för Anders Oskar Andersson å 1/16 mt kr sk Södra Hiarum i
Malmbäcks socken inlämnade Nm Johannes Oscar Magnusson i Perstorp ett arvskifte,
så lydande:
År 1906 den 6 april förrättades Laga Arvskifte etc
… överensstämmande med ovan intagna arvskifte ifråga om sterbhusdelägare och boets
fasta egendom.
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit meddelades lagfart å 1/16 mtl kr sk
Södra Hiarum i Malmbäcks socken, vilken hemmansdel Anders Oskar Andersson enligt
arvskifte den 6 april 1906 i giftorätt bekommit efter sin avlidna hustru Anna Helena
Augusta Johansdotter; varom arvskiftet försågs med lagfartsbevis och särskilt
lagfartsbevis utfärdades.

IMG 9599-9600-9601-9602 Rör arvskifte efter avl hem äg Jonas Magnus Svensson från Holma med
fullmakt från Anders O Sandbo Austin Texas

IMG 9603
§ 175

1/32 mtl Södra Hiarum kr sk
7 maj 1906
Under anhållan om lagfart för Anders Herman Albin Andersson å 1/32 mtl kr sk Södra
Hiarum etc se § 174 = =
Med anledning av vad sålunda i årendet förekommit meddelades lagfart å 1/32 mtl kr sk
Södra Hiarum i Malmbäcks socken, vilken hemmansdel Anders Herman Albin
Andersson, enligt arvskifte den 6 april 1906 ärvt efter sin avlidna moder Anna Helena
Augusta Johansdotter; varom etc Se § 174 = = utfärdades.

IMG 9603-9604
§ 176
1/32 mtl Södra Hiarum kr sk
7 maj 1906
Under anhållan om lagfart för Josefina Amalia Sophia Andersson å 1/32 mtl kr sk
Södra Hiarum etc Se § 174 = =
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit meddelades lagfart å 1/32 mtl kr sk
Södra Hiarum i Malmbäcks socken, vilken hemmansdel Josefina Amalia Sophia
Andersdotter enligt arvskifte den 6 april 1906 ärvt efter sin avlidna moder Anna Helena
Augusta Johansdotter; varom etc Se § 174 = = utfärdades.
IMG 9605-9606-9607
§ 183
1/6 mtl Söndrarp kr sk rusthåll
7 maj 1906
Under anhållan om lagfart för J A Nilsson och Sofia Nilsson å 1/6 mtl rusthåll Söndrarp
i Malmbäcks socken inlämnade Nm Johannes Oskar Magnusson i Perstorp ett
köpebrev, så lydande: ”Köpebrev. Till J A Nilsson etc
IMG 9607, 9609-9610-9611-9612
Rör Wiebäck
IMG 9608
Köpekontrakt på ¼ mtl Wiebäck mellan Albert Olsson, John Andersson och Theodor
Andersson och Svenska Diakonisällskapet
IMG 9613-9614
§3
1/8 mtl Övre Lycke sk frälse
3 sep 1906
Nämndemannen Anders Johan Andersson i Kansjö ingav med begäran om lagfart ett så
lydande
”Köpebrev. Undertecknade Gustaf Abramsson och Lena Cattarina Andersdotter säljer
härmed till vår son etc
IMG 9615-9616-9617
§ 27
Mbk Lutherska missionshusplan No 1
3 sep 1906
Under anhållan om lagfart å lägenheten Malmbäcks lutherska missionshusplan No 1 lät
Malmbäcks Lutherska Missionsförening genom Nämndemannen Anders Johan
Andersson i Kansjö inlämna ett så lydande
”Köpebrev. Undertecknad försäljer etc, se Bil § 27 A
IMG 9618-9619-9620-9621-9622
§ 33
1/8 mtl Hageryd kr sk
3 sep 1906
Nämndemannen J O Magnusson i Perstorp ingav med begäran om lagfart för änkan
Anna Emilia Johannesdotter å 1/8 mtl kr sk Hageryd ett arvskifte, varav här intogs
följande:
”Arvskifte förrättat den 16 etc Se Bil § 33 A (IMG 9619, 9620)

IMG 9622
§ 34

1/8 mtl Hageryd kr sk
3 sep 1906
Nämndemannen J O Magnusson i Perstorp ingav med begäran om lagfart för Karin
Elsa Sally Svensson och Ingeborg Kristina Svensson å 1/8 mtl kr sk Hagseryd ett
arvskifte, varav här intogs följande: Arvskifte förrättat den 16 etc Se Bil § 33 A.
Härjämte företeddes följande handlingar 1o, 2o, 3o se motsvarande moment under § 33.
På grund härav meddelade Häradsrätten lagfart å det inom Malmbäcks socken belägna
ett åttondels mantal kr sk Hagseryd, som Karin Elsa Sally och Ingeborg Kristina
Svensson till 1/16 mtl vardera bekommit i arv efter sin fader Henning Svensson enligt
arvskifte den 16 feb 1898, därom etc = = se § 2 = = utfärdades.

IMG 9622, 9624
§ 35
1/8 mtl Hageryd kr sk
3 sep 1906
Nämndemannen J O Magnusson i Perstorp ingav med begäran om lagfart för Karin
Elsa Sally Svensson och Ingeborg Kristina Svensson å 1/8 mtl kr sk Hagseryd ett så
lydande ”Salubrev. Till mina barn etc Se Bil § 35 A
Härvid fanns fogat utdrag av Häradsrättens förmynderskapsprotokoll för den 29 nov
1897, § 39, utvisande att Claes Johan Andersson i Linneryd då förordnats till
förmyndare för avlidne Henning Svenssons från Hagseryd och hans efterlämnade
hustru Anna Emilia Johannesdotters omyndiga barn , födde Karin Elsa Sally den 5 dec
1894 och Ingeborg Kristina den 26 jan 1897.
Från § 33 här framför i protokollet antecknades att änkan Anna Emilia Johannesdotter
förut idag erhållit lagfart å försålda fastigheten.
På grund härav meddelade Häradsrätten lagfart å det inom almbäcks socken belägna Ett
åttondeldels Hagseryd, som omyndiga Karin Elsa Sally Svensson och Ingeborg Kristina
Svensson genom sin förmyndare Claes Johan Andersson för Fyratusen kronor köpt av
sin moder änkan Anna Emilia Johannesdotter enligt köpebrev den 23 april 1906; därom
= = se § 2 = = utfärdades.
IMG 9623
§ 35

1/8 mtl Hageryd kr sk

Salubrev Bil § 35 A

3 sep 1906

IMG 9625-9626
§ 36
1/8 mtl Gibbarp kr sk
4 sep 1906
Med begäran om lagfart för sterbhusdelägarna ingav Nm J O Magnusson i Perstorp ett
så lydande ”Arvskifte. År 1906 den 17 etc Se Bil 36 A
Härjämte företeddes följande handlingar etc
…. Fullmakt Se Bil § 36 B
IMG 9629
§ 36
IMG 9626
§ 37

1/8 mtl Gibbarp kr sk

Fullmakt Bil § 36 B

4 sep 1906

13/112 mtl Gibbarp Böcklarebo kr sk
4 sep 1906
Nämndemannen J O Magnusson i Perstorp ingav med begäran om lagfart ett så lydande
Köpebrev. Varigenom vi etc se Bil § 37 A
Från näst föregående § i detta protokoll inhämtades att av säljarna gjord ansökan om
lagfart å försålda fastigheten på anförda skäl avslagits.
Beslut: Enär säljarna ännu icke erhållit lagfart å försålda fastigheten är Häradsrätten
förhindrad att för närvarande bifalla ansökningen, utan varder densamma förklarad
vilande i avbidan på berörda hinders undanröjande.

IMG 9628
§ 37

13/112 mtl Gibbarp Böcklarebo kr sk

Köpebrev Bil 37 A

4 sep 1906

IMG 9626-9627
§ 38
1/240 mtl Hudaryd kr sk
4 sep 1906
Sedan Häradsrätten genom utslag den 12 sistlidne februari, § 57, på anfört skäl förklarat
vilande Albin Jansohns ansökan om lagfart å 1/240 mtl Hudaryd, lät nu sökanden under
fullföljd av ansökningen genom Länsmannen Alfred Andersson ingiva, förutom det till
grund för ansökningen liggande köpebrevet i huvudskrift samt Häradsrättens i ärendet
meddelade protokollsutdrag, en i och för ägostyckning å 1/8 mantal Hudaryd Litt Eg av
vice kommissionslantmätaren C A Gedda upprättad karta, varå fanns tecknat i
behörigen styrkt avskrift bevis, att den å kartan omförmälda ägostyckningen den 9 aug
1902 blivit av Ordföranden i Västra Härads Ägodelningsrätt fastställd.
Det upplystes att Anna Emilia Persdotter fortfarande levde i äktenskap med sin man
August Leonard Bladh.
På grund härav meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna Ett
tvåhundrafyrtiondedels mtl kr sk Hudaryd, Litt Eg, som Albin Jansohn för tre tusen
kronor köpt av August Leonard Bladh och hans hustru Anna Emilia Persdotter enligt
köpebrev den 28 juni 1905; därom etc = = se § 2 = = utfärdades.
IMG 9627, 9630
§ 39
1/240 mtl Hudaryd kr sk
4 sep 1906
Sedan Häradsrätten genom utslag den 12 feb 1906, § 58, på anförda skäl förklarat
vilande ansökan om lagfart för Aktiebolaget Hudaryds Torvströfabrik å 1/240 mtl
Hudaryd, lät sökandebolaget under fullföljd av ansökningen genom Länsmannen Alfred
Andersson etc
IMG 9631, 9633
§ 41
1/240 mtl Hudaryd kr sk
4 sep 1906
Sedan Häradsrätten genom utslag den 12 sistlidna februari, § 60, förklarat vilande
ansökan om lagfart för Aktiebolaget Hudaryds Torsvströfabrik så lät nu bolaget, under
fullföljd av ansökningen, till Häradsrätten genom Länsmannen Alfred Andersson ingiva
dels det till grund för ansökningen liggande köpebrevet i huvudskrift, dels
Häradsrättens i ärendet meddelade protokollsutdrag och dels bevis att Aktiebolaget
Hudaryds Torvströfabrik den 22 januari 1906 blivit vederbörligen inregistrerat.
Från § 40 här framför i protokollet antecknades att Albin Jansohn denna dag erhållit
lagfart å försålda fastigheten.
På grund härav meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna ett
tvåhundrafyrationdels mantal kronoskatte Hudaryd, litt Db, som AB Hudaryds
Torvströfabrik för ett tusen åtta hundra kronor köpt av Albin Jansohn enligt köpebrev
den 25 nov 1905, därom = Se § 2 = utfärdades.
IMG 9632

Rör avsöndring från Linderyd i Hultsjö socken.

IMG 9634-9635, 9640
§ 108
1/9 mtl Åkerhult kr sk, Lilla Hallen
29 okt 1906
Under anhållan om lagfart för Johannes Ågren och hans avlidna hustru Brita Stina
Nilsdotters övriga dödsbodelägare Johannes Magnus Ågren, Carl Gustaf Ågren,
Matilda Maria Ågren och Emma Kristina Ågren å den från 1/9 mtl kr sk Åkerhult i
Malmbäcks socken avsöndrade lägenheten Lilla Hallen om 1,1720 hektar ingav Carl
Berg i Åkerhult ett så lydande köpebrev:

”Köpebrev, varigenom vi etc” Bil § 108 Litt A (IMG 9636)
Härjämte företedde dels Kg Befhds i länet resolution den 9 juni 1906 på en av
sökandena gjord ansökan om fastställelse å ifrågavarande ansökning, däri Kg Befhd,
enär det till avsöndring avsedda området redan genom Kg Befhds utslag den 23 juli
1887 blivit i laga ordning från stamhemmanet avsöndrat, funnit ansökan icke till någon
vidare åtgärd föranledd, och dels Kg Befhds ovanberörda utslag den 23 juli 1887
meddelat på en av Joh. Ågren gjord ansökan om fastställande av avgäld för en från 1/9
mtl kr sk Åkerhult avsöndrad jordlägenhet, Lilla Hallen kallad, varigenom Kg Befhd
efter anteckning att lägenheten efter sterbhusdelägarna efter Sven Gabrielsson, Lisa
Sofia Nilsdotter och Claes Svensson samt C Johan Nilsson och Carl Gustafsson, de
båda senare såsom förmyndare för bemälde Gabrielssons omyndiga barn, genom
köpeavhandling den 21 juni 1883 för 150 kronor försålt lägenheten till Joh. Ågren och
hans hustru Brita Stina Nilsdotter; att köparna och säljarna överenskommit om en årlig
avgäld av fyra kannors spannmål, hälften råg och hälften korn, samt att lägenheten
innehöll 1, 1720 hektar – med godkännande av den skedda avsöndringen för densamma
fastställt ovannämnda årliga avgäld att lösas med penningar efter länets
medelmarkegångspris.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens den 25 nov 1878, § 95, utfärdade
lagfartsbevis för änkan Lisa Sofia Nilsdotter, Claes Alfred Svensson och August
Malakias Svensson å 1/6 mtl kr sk Åkerhult i Malmbäcks socken.
På grund av vad sålunda i ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å den
från 1/9 mtl kr sk Åkerhult i Malmbäcks socken avsöndrade lägenheten Lilla Hallen om
1, 1720 hektar, som Johannes Ågren, Johannes Magnus Ågren, Carl Gustaf Ågren,
Matilda Maria Ågren och Emma Kristina Ågren för ett hundra femtio kronor och årlig
avgäld köpt av änkan Lisa Sofia Nilsdotter, Claes Alfred Svensson och August
Malakias Svensson enligt köpebrev den 1 okt 1905; därom etc = se § 94= utfärdades.
IMG 9640
§ 109

1/9 mtl Åkerhult kr sk, Lilla Hallen
29 okt 1906
Under anhållan om lagfart ingav Carl Berg i Åkerhult ett så lydande köpebrev:
”Köpebrev. Till hemmansägaren etc Bif § 109 Litt A
Av nästföregående § i protokollet inhämtades att Häradsrätten idag meddelat lagfart för
Johannes Ågren, Johannes Magnus Ågren, Carl Gustaf Ågren, Maria Matilda Ågren
och Emma Kristina Ågren å den från 1/9 mtl Åkerhult i Malmbäcks socken avsöndrade
lägenheten Lilla Hallen om 1 1720 hektar.
På grund av vad sålunda i ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å den
från 1/9 kr sk Åkerhult i Malmbäcks socken avsöndrade lägenheten Lilla Hallen om
1,1720 hektar , som Anders Andersson och hans hustru Johanna Sofia Jonasdotter för
150 kronor och årlig avgäld köpt av Johannes Ågren, Johannes Magnus Ågren, Carl
Gustaf Ågren, Maria Matilda Ågren och Emma Kristina Ågren enligt köpebrev den 9
okt 1905; därom etc = se § 94 = utfärdades.

IMG 9536-9637-9638-9639 1/9 mtl Åkerhult kr sk, Lilla Hallen
IMG 9640
§ 110

Bil § 108 Litt A 29 okt 1906

1/9 mtl Åkerhult kr sk, Grimstorp
29 okt 1906
Under anhållan om lagfart för dödsbodelägarna efter hustrun Brita Stina Nilsdotter från
Åkerhult å 1/144 mtl Stora Åkerhult ingav Carl Berg i Åkerhult ett så lydande arvskifte:
Se Bil § 110 Litt A.
Härjämte företeddes följande handlingar:

1o en den 30 mars 1905 upprättad vid sagda års lagtima höstting under No 10 vid
Häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter avlidna hustrun Brita Stina Nilsdotter
från Åkerhult utvisande att hon såsom dödsbodelägare efterlämnat de i sådant
hänseende i ovanintagna arvskiftet antecknade samt att bland tillgångarna i boet
upptagits bland annat 1/144 mtl Pkerhult, Grimstorp kallat, taxerat till 400 kr; och
2o Häradsrättens den 6 sep 1887 § 29 utfärdade lagfartsbevis för Johannes Ågren och h
h Brita Stina Nilsdotter å 1/144 mtl Stora Åkerhult, Grimstorp kallat, i Malmbäcks
socken.
Beslut: Enär såvitt det till grund för ansökningen åberopade arvskiftesinstrumentet
utmärker detsamma icke undertecknats av Matilda Maria Ågrens man Carl Svensson
och Emma Kristina Ågrens man J A Andersson, kan den sökta lagfarten icke för
närvarande bifallas utan förklaras vilande i avbidan på berörda hinders undanröjande.
§ 110

IMG 9641
§ 111

1/9 mtl Åkerhult kr sk, Grimstorp
Litt A
29 okt 1906
År 1905 den 10 okt förrättades arvskifte i sterbhuset efter hustrun Britta Stina
Nilsdotter från Åkerhult, Lilla Hallen kallat, vilken därstädes avlidit den 21 mars
innevarande år och såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkemannen Johannes Ågren
samt med honom sammanavlade fyra stycken barn nämligen
Johannes Magnus Ågren från Bodh i Bankeryds socken
Carl Gustaf Ågren från Vaggeryd i Byarums socken
Matilda Maria gift med Carl Svensson, Wakås, Hylletofta socken
Emma Christina gift med drängen J A Andersson, Linköping, vilka alla äro myndiga
och personligen närvarande. Enligt arvingarnas begäran företages endast skifte på
fastigheten vilken enligt företedd bouppteckning utgöres av 1/144 mantal Åkerhult
Grimstorp, numera Lilla Hallen kallat, samt en avsöndring uti Åkerhult, även lilla
Hallen kallat, vilka hemmansdelar kommer att fördelas sålunda: änkemannen Johannes
Ågren tillkommer sin giftorätt med hälften 1/288 mtl Åkerhult Lilla Hallen och ½ uti
avsöndringen Lilla Hallen.
Sonen Johannes Ågren 1/1152 mtl
”
1/8
”
Sonen Carl Ågren
1/1152 mtl
”
1/8
”
Dottern Matilda Ågren 1/1152 mtl
”
1/8
”
Dottern Emma Ågren 1/1152 mtl
”
1/8
”
Förestående skifte godkännes: Johannes Ågren, Johannes Magnus Ågren, Carl Gustaf
Ågren, Matilda Maria gift med Carl Svensson, Emma Christina Ågren gift med J A
Andersson.
Sålunda förekommit betygar på en gång närvarande: Carl Berg Åkerhult, F O
Thelander Tubbarp, Björkaryd

1/144 mtl St Åkerhult Grimstorp kr sk
29 okt 1906
Under anhållan omlag fart ingav Carl Berg i Åkerhult ett så lydande köpebrev:
”Köpebrev: Till Hemmansägaren etc se Bil § 111 Litt A.
Av nästföregående § i protokollet inhämtades att Häradsrätten förut idag förklarat
vilande ansökan om lagfart för Johannes Ågren, Johannes Magnus Ågren, Carl Gustaf
Ågren, Carl Svenssons hustru Matilda Maria Ågren och J A Anderssons hustru Emma
Kristina Ågren å försålda fastigheten.
Beslut: Enär säljarnas ansökan om lagfart å försålda fastigheten ännu icke beviljats,
samt Matilda Maria Ågrens man Carl Svensson och Emma Kristina Ågrens man J A
Andersson icke genom köpebrevets undertecknande givit sitt samtycke till försäljningen
kan lagfartsansökningen icke för närvarande bifallas utan förklaras vilande i avbidan på
berörda hinders undanröjande.

IMG 9642
§ 111

1/144 mtl St Åkerhult Grimstorp kr sk

Litt A

29 okt 1906

IMG 9643, 9646
§ 132
1/18 mtl Älgaryd kr sk gästgiv
26 nov 1906
Nm A J Andersson i Kansjö ingav med begäran om lagfart ett så lydande:
”Köpebrev. Emot en överenskommen etc” Se Bil § 132 Litt A.
Härvid fanns fogat ett av Häradsrätten den 23 sep 1853 för Per Johan Carlsson och h h
Johanna Sofia Johannesdotter utfärdat fastebrev å 1/16 mtl kr sk Elgaryd
Gästgivaregård i Malmbäcks socken.
På grund härav meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna ett
adertondels mantal krono skatte Äljaryd, som Gustaf Johannesson för tvåtusen
trehundra femtio kronor köpt av Per Johan Carlsson och h h Johanna Sofia
Johannesdotter enligt köpebrev den 6 aug 1877, därom etc = se § 128 = utfärdades.
IMG 9644
§ 132

1/18 mtl Älgaryd kr sk gästgiv

IMG 9645

Rör Bårestorp i Svenarum som köpts av Karl August Säll från Gummestorp

IMG 9646
§ 133

IMG 9647
IMG 9648
§ 151

Litt A

26 nov 1906

1/48 mtl Rommenås Ekhammar kr sk
26 nov 1906
Nm A J Andersson i Kansjö ingav med begäran om lagfart ett så lydande:
”Köpebrev. Emot en överenskommen etc” Se Bil § 133 Litt A
Härvid fanns fogat Häradsrättens den 11 feb 1901 § 33 för Johan Gottfrid Lönqvist och
h h Anna Emilia Lönqvist utfärdade lagfartsbevis å 1/24 mtl frälse Rommenås,
Ekhammar kallat, som Johannes Svensson och h h Teckla Andersdotter för ett tusen
kronor köpt av Johan Gottfrid Lönqvist och h h Anna Emilia Lönqvist enligt köpebrev
en 10 juni 1904; därom etc = se § 128 = utfärdades.
Rör Göstorp i Vrigstads socken

1/32 mtl Bredstorp kr sk
26 nov 1906
Nm J A Andersson i Kansjö ingav med begäran om lagfart för Sven Gustaf
Johannesson å 1/32 mtl kr sk Bredstorp i Malmbäcks socken ett så lydande:
”Arvskifte och avvittring etc” se Bil § 151 Litt A.
Härjämte företeddes följande handlingar:
1o en den 3 juni 1905 upprättad, under No 163 vid 1905 års lagtima vårting med
häradet inregistrerad bouppteckning efter avlidna Johanna Sofia Johannesdotter från
Bredstorp, utvisande att hon efterlämnat såsom sterbhusdelägare i sådant hänseende i
ovanintagna arvskifte antecknade personer samt att bland boets tillgångar upptagits 1/8
mtl Bredstorp, taxerat till 3 700 kronor.
2o tvenne så lydande fullmakter:
”Fullmakt. Härmed befullmäktigar etc” se Bil § 151 Litt B
”Fullmakt. Vid boutredning etc” se Bil § 151 Litt C
3o Häradsrättens den 11 mars 1889 § 173, för Johanna Sofia Johannesdotter utfärdade
lagfartsbevis å 1/8 mtl kr sk Bredstorp i Malmbäcks socken.
På grund av vad såöunda uti ärendet förekommit, medelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna ett trettiotvåendels mantal krono skatte Bredstorp, som

Sven Gustaf Johannesson bekommit i arv efter sin syster Johanna Sofia Johannesdotter
enligt arvskifte den 3 mars 1906; därom = se § 142 = utfärdades.
IMG 9648
§ 152

IMG 9648
§ 153

IMG 9650

1/32 mtl Bredstorp kr sk
26 nov 1906
Nm A J Andersson i Kansjö ingav med begäran om lagfart för Anna Stina
Johannesdotter, A J Lundbergs hustru Matilda Charlotta Johannesdotter, Carl August
Svensson, Simeon Lindstedt, Adina Amalia Lindstedt och J G Lundbergs hustru Hilda
Sofia Svensdotter å 3/32 mtl kr sk Bredstorp i Malmbäcks socken ett så lydande:
”Arvskifte och avvittring etc” se Bil § 151 Litt A.
Härjämte företeddes följande handlingar:
1o, 2o, 3o, se motsvarande moment under § 151.
På grund av vad sålunda uti ärendet förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna tre trettiotvåendels mantal krono skatte Bredstorp, av vilken
hemmansdel envar av Anna Stina Johannesdotter och A J Lundbergs hustru Matilda
Charlotta Johannesdotter bekommit 1/32 mantal, samt envar av Carl August Svensson,
Simeon Lindstedt, Adina Amalia Lindstedt och J G Lundbergs hustru Hilda Sofia
Svensdotter 1/128 mantal i arv efter Johanna Sofia Johannesdotter enligt arvskifte den 3
mars 1906; därom etc = se § 142= utfärdades.

3/32 mtl Bredstorp kr sk
26 nov 1906
Nm J A Andersson i Kansjö ingav med begäran om lagfart ett så lydande:
”Köpebrev. Emot en överenskommen etc” se Bil § 153 Litt A
Härjämte företeddes tvenne så lydande fullmakter:
”Fullmakt. Härmed befullmäktigas etc” se Bil § 151 B
”Fullmakt vid boutredningen etc” se Bil § 151 C
Dessutom åberopades Häradsrättens förut idag, § 152, för säljarna utfärdade
lagfartsbevis å försålda fastigheten.
Forts saknas
Rör Möcklamo i Sandsjö socken

