NORRA HIARUM
DSCN6266-6269
Vadstena 150818
§44
Norra Hiarum
1775 den 10 febr
För Härads Rätten uppvistes ett Salubrev, med därå tecknad transport, ord från ord
så lydande
För allom dem, som detta vårt öppna salubrev händer förekomma, görom jag
härmed vitterligit, det vi undertecknade säljare med sundt förnuft och välbetänkt
mod upplåtit och försålt vår hittils ägande andel uti Ett helt hemman Norra
Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, som
bestiger sig till 3/16de delar uti ovannämnde hemman, och det för oss emellan
överenskommen köpesumma nämligen 940 Daler Smt, det vi med fullo nöje, den
första penningen med den sista riktigt bekommit. Alltså avhända vi samtliga
säljare denna ovannämnde andel 3/16 delar fädernas arvejord Skatte Krono, och
den Transporterar uppå dannemannen välförståndige Ifvar Andersson och dess
hustru Catharina Månsdotter i Sjöryd, dess barn och arvingar, så födda som
ofödda, och den som sin välfångna egendom nyttja och behålla till sig och
efterkommande uti alla de till lägenheten, som till denna ovannämnde andel av
ålder legat, och hädanefter lagligen tillvinnas kan, intet utelämnat utav vad namn
det hava må, samt åtaga oss denna ovannämnde andel till everderli hemul
återlämna, men uti förbehåll det jag Bengt Svensson uti min och min hustrus
livstid till undantag åtnjuta till utsäde uti det södra gärdet en åker så kallad Lillen,
och en vid namn Klapperåcken, uti det norra en vid namn Stenbro åkern, ett så
kallat nyland, dito i det östra gärdet en åker vid namn Haglinan en liten vid namn
Råmpen en nylan till äng norra hage vid namn, en liten täppa kallat Vråen en liten
skift på Romma, samt en liten åker uti Kohagen, samt fjärdeparten uti Svedjeland
på utmarken till denna andel, dock att intet ovannämnde köpare betungas med
antingen bärgning eller annat vad det vara må, huserum till hö och säd, stufverum
och fähus, beställer jag mig själv, och detta allt åtnjuta vi ovannämnde säljare uti
vår livstid, sedan tillfaller det köparen utan till vidare utgifter, och denna egendom
tillträda laga fardag 1775
Och till större säkerhet anhålla vi samtliga det täcktes Välborne Herr
Häradshöfvdingen, samt den Välloflige Västra härads Loflige Tings rätt detta köp
upbud och fasta meddela, och detta vi allt med våra namn och bomärken uti
tillkallade vittnens närvaro frivilligen underskriva och bejakar
Som skedde uti Norra Hiarum den adertonde dag uti november månad år 1773
Säljare Gabriel Bengtsson & Sara Svensdotter
Köpare Ifvar Andersson & Catharina Månsdotter
Som tillkallade vittnen underskriva:
Jonas Gustafsson, Olof Pehrsson, Sven Nilsson
Sedan ovannämnde köp är utav dannemannen, ärlige och välförståndige Ingemar
Pehrsson i Norra Hiarum, dess hustru, som laglige bördande till ovannämnde
gårdadel uppå lageligt och tillbörligt sättm ig det till känna givit, och för mine
anser och kostnade förnöjt, alltså avstår jag ovannämnde köpare detta köp
godvilligt uppgiva och avstå
Betygas av Almesåkra den 27 maj 1774
Israel Andersson
Till vittne: Jonas Gustafsson, Olof Pehrsson

I anledning varav på anhållan, Tre Sextondelar efter helt räknat uti Skatte Krono
hemmanet Norra Hiarum, uppbjudes för Ingemar Pehrsson därstädes, samt dess
hustru, barn och arvingar, emot köpesumman 940 Daler Smt, och de i salubrevet
utsatte villkor, 1sta gången

DSCN6273
Vadstena 150818
§1
Norra Hiarum
1775 den 10 maj
Uppå anhållan blev Tre Sextondelar efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet
Norra Hiarum för Ingemar Pehrsson därstädes, samt dess hustru, emot
köpesumman 940 Daler Smt, upbuden 2dra gången

DSCN6286
Vadstena 150818
§3
Kronoskatte Norra Hiarum
1775 den 27 sept
Tre Sextondelar efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum
upböds för Ingemar Pehrsson därstädes, samt dess hustru, barn och arvingar, emot
köpesumman 940 Daler Smt, och de i salubrevet betingade villkor, 3dje gången

DSCN3575
Vadstena 101228
§89
Hiarum
1781den 23 maj
För pigorna Lena och Maria Pehrsdöttrar, samt deras arvingar blev 3/32 delar
Hiarum emot köpesumman 71 Daler 10 Sk Specie, samt gjort förbehåll om
undantag, upbuden 2dra gången

DSCN3593
Vadstena 101228
§64
3/32 mtl Hiarum
1781 den 15 okt
Upböds 3/32 uti Hiarum, för pigorna Lena och Maria Pehrsdöttrar, och deras
arvingar emot köpesumman 71 Daler 10 Sk Specie, och de gjorda förbehåll om
undantag, jämlikt IV Cap. Jordabalken, nu 3dje gången

DSCN5589,5591
Vadstena 070202
§38
1/4 mtl Hiarum
1802 den 10 maj
1/4-ding Hiarum, emot köpeskillingen 500 Daler Specie och betingade villkor,
uppbjudes för köparenJohannes Johansson, 3dje gången

DSCN2163-2164
Vadstena 110930
§106
1/6 mtl Hiarum
1808 den 16 febr
Under anhållan om uppbud ingavs detta köpebrev
Jag Bengt Jonasson, jag Stina Svensdotter gör vetterligt, det vi av fri vilja och
välbetänkt mod härmed upplåtit och försålt vårt ägandes Ett åttondels mantal uti
Skatte Krono hemmanet Hiarum, beläget i Västra härad, Malmbäcks socken, till
vår måg och dotter, Johannes Nilsson och Maria Bengtsdotter i Gimmarp, för
köpesumman Tre hundrade Trettio Tre Riksdaler 16 Sk uti Banco mynt, vilka Tre
hundrade Trettio Tre Rd 16 Sk voro till fullo betalta, samt och kvitterade, för
den skull afhända vi oss berörda hemmansdel, med hus och jord, samt alla tillägor

för köparen att tillträda den 14 mars 1809, med då vi avstå brukningen av andra
Åttingen, skola köparen årligen giva oss till vår försörjning i bägges återstående
livstid, en tunna havre, 1/2 dito råg, 1/2 dito korn, samt foder och halm till en ko
och ett får, även nödig kålgård till hälften, likaså nödiga husarum i man och
ladugård med ved hemkörd på vedkasted
Som skedde i Hiarum den 14 januari 1808
Bengt Jonasson & Stina Svensdotter i Hiarum, säljare
Johannes Nilsson och Maria Bengtsdotter, köpare
Till vittne: Anders Johansson i Ryd, och Pehr Johan Björnlund i Hiarum
Efter uppläsandet härav, och sedan ett vid företett och denna Häradsrätt den 3 juni
1796 uthändigat fastebrev blivit upplyst, det ifrågavarande hemmansdel enligt
förening av den 15 oktober 1785 av Jonas Andersson och Lars Jonasson i Södra
Hiarum överlåtit till nuvarande säljare Bengt Jonasson och Stina Svensdotter emot
158 Daler 16 Sk Specie och övriga villkor, alltså prövar Härads rätten skäligt i
stöd av I och IV Cap. Jordabalken, meddela Första laga uppbudet å Krono Skatte
hemmanet Hiarum Ett åttondels mantal för Johannes Nilsson och Maria
Bengtsdotter, emot köpesumman 333 Rd 16 Sk Banco, samt
undantagsförmåner och övriga villkor

DSCN2171
Vadstena 110930
§21
1/8 mtl Hiarum
1808 den 9 mars
1/8 Krono Skatte hemmanet Hiarum för Johannes Nilsson samt dess hustru Maria
Bengtsdotter emot köpeskillingen 333 Rd 16 Sk Banco, jämte betingade
undantagsförmåner

DSCN2178
Vadstena 110930
No24
1/8 kronoskatte Hiarum
1808 den 12 okt
Å 1/8 Krono Skatte hemmanet Hiarum, som Johannes Nilsson och Maria
Bengtsdotter sig tillhandlat för 333Rd 16 Sk Banco

DSCN0700-0704
Vadstena 070731
§24
Norra Hiarum
1773 den 2 juni
Inlämnades till Härads Rätten följande särskilta salubrev så lydande
Tillstår jag undertecknad att hava av fri vilja och gott mod uppdragit och försålt
min broderlott uti En åtting Skatte jord Norra Hiarum till min svåger Pehr Larsson
i Norra Hiarum, för en överenskommen köpeskilling 27 Daler 16 Smt, utom det
min svåger betalar den skuld som belöper på min del av de 84 Daler Smt hos Elias
i Pustanäs, och som jag nu bekommit Fjorton Daler Smt, och de övriga 14 Daler
16 Sk skola betalas till nästkommande år 1756, för den skull avhänder jag mig all
den rätt och börd, som jag till berörde Broderlott uti Hiarum haft haver, och
densamma transporterar på min svåger, dess hustru, barn och arvingar, med hus,
jord, åker, äng, med mera, och lämnar jag frihet att låta min svåger härpå uppbud
och fasta taga när han åstundar, som jag med mitt namn bekräftar
Av Ekelsjö torp den 12 december 1755
Pehr Ericsson, säljare
Till vittne: Johan Lundvall

För min Broderlott uti En åtting av Norra Hiarum Skatte hemman, har min svåger
Petter Larsson, efter överenskommande mig till fullo förnöjt och betalt med Tjugo
Åtta Daler Smt, som härmed kvitteras
Norra Hiarum den 9 mars 1757
Pehr Ericsson i Norra Hiarum
Till vittne: Bengt Svensson, Ingemar Månsson i Norra Hiarum
Enär skulden som Petter skall betala uti Pustanäs, tillägges, som är 12 Daler Smt,
så blir denne Broderlott Fyratio Daler Smt
Att såsom jag undertecknade tillstår, och för allom vitterligit gör, att jag av ett
sundt och välbetänkt mod haver upplåtit och försålt min arvslott uti fastigheten i
Norra Hiarum och Malmbäcks socken, samt Västra häradet liggande, bestående i
En åttondel av Ett fjärdendels hemman till min svåger Petter Larsson i Norra
Hiarum därsammastädes för 33 Daler Smt, som han skall till mig betala den 12
januari år 1757, den första penningen med den första contant, samt skall
förbemälte Petter betala min andel av de 84 Daler Smt, gällat till Pustanäs utom
föreskriven köpesumma
1. Och är hädanefter skall ovannämnde Petter tillika med sin hustru och barn, hava
denna min föreskrivne arvslott oklandrad för mig och min hustru, samt barn och
efterkommande arvingar, evad namn de å hava må, till åker, äng, skog och mark,
torp och torpställe, qvarn och qvarnställe, vatten och fiskevatten, närby och
fjärran, vad namn det å äga må, till att bebo i ro och fredlighet, samt den
Högloflige Tings Rättens fastställande härom
Som skedde i Norra Hiarum den 16 november 1756
Jöns Ericsson i Flathälla, säljare
Petter Larsson i Hiarum, köpare
Härom kallade vittnen:Pehr Nordström på Ulfsnäs och Bengt Svensson i Norra
Hiarum
Undertecknad tillstår mig hava tillfullo bekommit av min svåger Petter Larsson i
Norra Hiarum och Malmbäcks socken, för min fastighet därstädes 33 Daler, som
betygas av Flathälla den 16 = = 1757
Jöns Ericsson
Till vittnen: Daniel Boman i Kalfsåsen, A. Andersson i Rommelsjö
Enär skulden uti Pustanäs tillägges, som är 12 Daler Smt, så blir för denne
Broderlott 45 Daler Smt
Efter moget betänkande ochöverenskommelse, har jag upplåtit och försålt till min
svåger Petter Larsson, dess hustru uti Norra Hiarum och Malmbäcks socken, min
andel uti En åttondel, som består uti tvenne tredjesdels lotter på ovan bestående
Åttondel, för en betingad och överenskommen köpeskilling Två hundrade Fyratio
Daler Silvermynt, och en ko och en halv spann ärter och en halv spann råg, som
mig efter överenskommelse är mig ifrån den första och till den sista penningen
betalt
Som skedde uti Jönköping den 22 november 1770
Sven Ericsson
Till vittnen underskriver: Jonas Hagman uti Jönköping, Mattias Pehrsson uti Berg
Och ovanstående köp utfäster jag mig skall vara oklandrat utav mig och mina
efterkommande, både nu och framgent
Sven Ericsson
Blivandes i anledning av förestående salubrever uppå anhållan på väl säljarnes
Peter, Jöns och Sven Ericssöner å 1/8 Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum
ägande andelar, emot en sammanräknad köpe summa 321 Daler Smt, samt

köparens intygande att betala säljarnes andelar av föräldrars skuld 84 Daler Smt,
som och köparen Pehr Larssons hustru berörde hemman förutägande andel, för
honom Pehr Larsson samt dess hustru, och dess arvingar, upbuden nu 1sta gången

DSCN0720
Vadstena 070731
§46
1/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1774 den 3 febr
Jämlikt protokollen den 2 juni och 29 september förlidet år, blevo såväl Pehr, Jöns
och Sven Ericssöner uti En åtting av Krono Skatte Hemmanet Norra Hiarum,
emot en sammanräknad köpesumma 321 Daler Smt, samt köparens åtagande att
betala säljarnes andelar av föräldrarnas skuld 80 Daler samma mynt, som ock
köparen Pehr Larssons hustru i berörda hemman förut ägande andel, för honom
Pehr Larsson, samt dess hustrus barn och arvingar, upbudna 3dje gången.

PICT0141-0143
Vadstena 041228
§41
1/8 mtl Norra Hiarum
1782 den 14 febr
Till Häradsrätten inlämnades ett så lydande köpebrev.
Jag undertecknad Peter Johansson, tillika med min kära hustru Christina
Petersdotter, göra härmed vitterligt, att hava av frivillig och sunt förnuft upplåtit
och försålt min hustrus ägande lott uti 1/8 del uti Norra Hiarum i Malmbäcks
socken och Västra Härad belägit, till vår 2 bröder och svåger, Olof Petersson för
en överenskommen köpesumma, som är Två hundrade och Trettio Daler Smt, och
som han förenämnda köpesumma, den första penningen med den sista till oss
riktigt betalt, och levererat haver, som honom härmed vederbörligen qvitterat
varder, för den skull avhänder jag mig, och min hustru, barn och övriga arvingar
uti förenämnda 1/8 del, och den samma tillägnar ovannämnda Olof Pettersson, uti
hus, jord, åker och äng, skog och mark, både uti våto och torro, uti allt vad som
härtill av ålder legat haver, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, händer alltså
detta mitt utgivna salubrev till den höglärde Västra Härads Tingsrätt, att honom
häruti laga upbud och fasta meddela. Ty haver jag detta med mitt namn och min
hustrus namn och bomärke, uti vittnens närvaro underskrivit och stadfästat, av
Hallhult den 2 januari 1776.
Petter Johansson P. I. S., Stina Pettersdotter, säljare
Såsom vittnen underskriver: Lars Johansson i Sjöafall, Anders Gjöransson i
Hallhult
Och all den stund om behörig lagfart anhölls såväl å den försålda som Olof
Peterssons egen arvedel uti 1/8 del Norra Hiarum, för den skull blev enligt 4 cap.
Jordabalken, jämte Olof Peterssons egen ärvda del, jämväl den av Peter Johansson
och dess hustru Christina Petersdotter försålda andel uti 1/8 Norra Hiarum, mot
köpesumman 230 Daler, eller 38 Riksdaler 16 skilling Specie för honom Olof
Petersson, upbuden nu 1:a gången.

DSCN3599-3601
Vadstena 101228
§41
1/8 mtl kronoskatte Norra Hiarum
1782 den 14 febr
Till Härads Rätten inlämnades ett så lydande köpebrev
Jag undertecknade Peter Johansson tillika med min kära hustru Christina
Petersdotter gör härmed vitterligt, att hava av frivillig och sundt förnuft upplåtit
och försåldt min hustrus ägande lott uti 1/8 uti Norra Hiarum i Malmbäcks socken

och Västra härad beläget, till vår kära broder och svåger Olof Petersson, för en
överenskommen köpesumma, som är Två hundrade och Trettio Daler Smt, och
som han förenämnde köpesumma, den första penningen med den sista till oss
riktigt betalt, och levererat haver, som honom härmed vederbörligen kvitterat
varder, för den skull avhänder jag mig och min hustru, barn och övriga arvingar
uti förenämnde 1/8 del, och densamma tillägnar ovannämnde Olof Pettersson, uti
hus, jord, åker och äng, skog och mark, både uti våto och torro, uti allt vad som
härtill av ålder legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, händer alltså
detta mitt utgivna salubrev till den Högtärade Västra Härads Tingsrätt, att honom
häriti Laga upbud och fasta meddela. Ty haver jag detta med mitt namn och min
hustrus namn och bomärke, uti vittnens närvaro underskrivit och stadfästat
Av Hallhult den 2 januari 1776
Petter Johansson & Stina Pettersdotter, säljare
Såsom vittnen underskriver: Lars Larsson i Sjöafall, Anders Giöransson i Hallhult
Och alldenstund om behörig lagfart anhölls, så väl å den försålda som Olof
Peterssons egen ärvda del uti 1/8 del Norra Hiarum, för den skull blev enl. 4 Cap.
Jordabalken, jämte Olof Peterssons egen ärvda del, jämväl den av Peter Johansson
och dess hustru Christina Petersdotter försålda andel uti 1/8 Norra Hiarum, emot
köpesumman 230 Daler Smt, eller 38 Rd 16 Sk Banco, för honom Olof Petersson,
upbuden nu 1sta gången

PICT0162
Vadstena 041228
§66
1/3 av 1/8 mtl Norra Hiarum
1782 den 18 okt
Upböds för Olof Petersson 1/3 del uti 1/8 del av hemmanet Norra Hiarum, emot
32 Riksdaler 16 skilling Specie köpeskilling, nu 3.e gången.

DSCN0735-0737
Vadstena 070731
§57
1/16 af 1/4 mtl Norra Hiarum
1798 den 10 febr
För Häradsrätten förevisas med anhållan om upbud ett så lydande Köpebrev
Jag undertecknad Sven Ericsson, tillika med min kära hustru Maria Pettersdotter
gjorde vitterligit, det vi med fri vilja och sundt förnuft hava upplåtit och försålt vår
ägande fastighet 1/16 av Fjärdedelen uti Norra Hiarum i Västra härad och
Malmbäcks socken beläget, till dannennen Olof Pettersson och dess hustru Maja
Michaelsdotter i Norra Hiarum, för en betingad och överenskommen köpesumma
25 Rd Specie, vilken köpesumma vi den första penningen med den sista riktigt
bekommit, som ock hon ock härmed vederbörligen kvitterad varder, ty avhänder
vi oss all ägande rättighet till ovannämnde hemmansdel och densamma tillägnar
förenämnde Olof Pettersson och dess hustru, barn och arvingar, såsom nu
välfångne och oklandrad egendom, uti hus, jord, skog, mark, torp och torpställe,
qvarn och qvarnställe, intet undantagandes av vad namn det vara må. Alltså har
han fritt lov denne nämnde 1/16 del av Fjärdingen med upbud och fastebrev intaga
Till yttermera visso haver vi detta salubrev med våra namn och bomärken uti
ombudna vittnens närvaro stadfästat, och varder skrivit
Som skedde av Norra Hiarum den 27 januari 1787
Sven ericsson & Maria Pettersdotter
Till vittnen: Bengt Jonasson i Hiarum, Ingemar Andersson i Berg
Att förenämnde försålda hemmansdel i Norra Hiarum, är enligt Jordaboken
Skatte, intygar den 8 februari 1798

A. Lindegren
Och prövade Härads Rätten skäligt i anledning av Lagens stadgande i 1 och 4
Cap. Jordabalken, att härmedelst för köparen Olof Pettersson och dess hustru
Maria Michaelsdotter, uppbud meddela å 1/16 av 1/4 i Krono Skatte hemmanet
Norra Hiarum, för nu betingad och överenskommen, samt redan betald
köpesumma stor 25 Rd och betingade villkor, nu första gången

DSCN0746
Vadstena 070731
§58
1/16 mtl Norra Hiarum
1798 den 14 maj
Beviljades Olof Pettersson och dess hustru Maria Michaelsdotter, emot Tjugo
Fem Rd köpesumma, upbud å 1/16 del av En fjärding uti Krono Skatte hemmanet
Norra Hiarum, 2dra gången

DSCN0756
Vadstena 070731
§14
1/16 af 1/4 Norra Hiarum
1798 den 9 okt
Uppböds för köparen Olof Pettersson och dess hustru Maria Michaelsdotter, emot
25 Rd köpe summa 1/16 del av 1/4 Norra Hiarum, nu för 3dje gången

DSCN5599-5600
Vadstena 070202
§30
1/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1802 den 23 okt
Med anhållan om upbud och lagfart inlämnades till Härads Rätten, ett så lydande
Köpebrev
Enligt Västra härads lofliga Tingsrätts givne tillstånd av den 11 maj sistlidet,
under §.6, haver undertecknade uppdragit och på auktion försålt vår arvteligen
tillfallne hemmansdel En sextondel efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet
Norra Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, av
vilken hemmansdel Bengt Andersson i Norra Hiarum blev högst bjudande av en
summa stor Två hundrade Rd i Riksgäld mynt, vilken köpeskilling 200 Rd, den
första penningen med den sista är till fullo betald, varför de härigenom
vederbörligen kvitterade varda
Avhänder för den skull oss, våra barn och efterkommande ovannämnde
hemmansdel och densamma tillägna köparen Bengt Andersson, samt dess hustru
Stina Hansdotter och deras barn och arvingar, att nästa fardag få tillträda i det
stånd det då befinnes, och tillika med all den rätt, som därtill av ålder lytt och
legat, och hädanefter lagligen tillvinnas kan, intet undantagande av vad namn det
vara må, för övrigt förbinder vi oss till hemul efter lag
Till yttermera visso varder detta salubrev med våra namns uti vittnens när och
övervaro undersättande vidare bekräftat
Som skedde i Norra Hiarum den 23 juli 1802
Anders Månsson i Knohult Södergård, Jacob Samuelsson i Bälaryd
Som vittnen underskriver: Måns Ingemarsson i Norra Hiarum, Jonas Andersson i
Berg
Att Norra Hiarum är Krono Skatte, det intygas av Fred. Ahlander
I anledning härav och med stöd av I och IV Cap. Jordabalken, varder En sextondel
uti Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum emot köpesumman Två hundrade Rd,
för Bengt Andersson, upbuden 1sta gången

DSCN5745
Vadstena 070202
§7
1/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1803 den 9 febr
Blev för Bengt Andersson En sextondel uti Krono Skatte hemmanet Norra
Hiarum emot köpesumman 200 Rd, upbuden 2dra gången

DSCN5758
Vadstena 070202
§39
1/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1803 den 9 maj
Blev 1/16 del i Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum emot köpesumman 200 Rd
för Bengt Andersson, upbuden 3dje gången

DSCN5813-5815
Vadstena 070202
§116
1/48 mtl Kronoskatte Augment Norra Hiarum
1804 den 28 maj
Med begäran om upbud och lagfart ingavs till Härads Rätten följande Köpebrev
Efter loflige Västra häradsrätts givne tillåtelse genom medelt utslag under den 5
november 1802, haver jag undertecknad, såsom förmyndare för Peter Löfgrens i
Hiarums 2ne omyndige barn, å nedannämnde dag på öppen auktion försålt deras
samt dess myndige broders Peter Pehrssons ärvda fastighets andelar, som 1/48 del
efter helt räknat uti Skatte Krono augements hemmanet Norra Hiarum, beläget i
Västra härad och Malmbäcks socken, till dannemannen Sven Ingemarsson och
dess hustru Lena Olofsdotter i Norra Hiarum, som blev högstbjudande till en
summa stor 66 Rd 32 Sk, av vilka penningar jag på mina myndlingars vägnar
erhållit 40 Rd, och den myndiga brodern Peter Pehrsson bekommit 26 Rd 32 Sk,
och varder således härigenom vederbörligen till fullo kvitterade, avhända därför
mina pupillers jämte deras myndige broder Peter Pehrssons bifall förenämnde
fastighets andel, till bemälte köpare, dess hustru och barn, att tillträda den 14 mars
1803, uti det stånd hemmansdelen då befinnes, till hus, åker och äng, skog och
mark, samt allt som därtill nu höra, och hädanefter lagligen tillvinnas kan, att
bruka och behålla, som välfången egendom, samt gives lov, att vid Loflige
domstolen anhålla om Lagfart och fasta härå, när det åstundas vill
Sålunda vara lofligen och på bästa sätt, å de omyndigas vägnar avhandlat och
försåldt, som skedde i Norra Hiarum den 31 december 1802
Jonas Larsson i Ulvahult, förmyndare
Peter Pehrsson i Rödkärr, den myndige sonen, säljare
Sven Ingemarsson & Lena Olofsdotter i Norra Hiarum, köpare
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap, Jordabalken, 1/48 efter helt
räknat, uti Skatte Krono Augement hemmanet Norra Hiarum, som Sven
Ingemarsson och dess hustru Lena Olofsdotter därstädes på auktion köpt för 66
Rd 32 Sk, upbjudes 1sta gången

DSCN5822
Vadstena 070202
§66
1/48 mtl Kronoskatte Augment Norra Hiarum
1804 den 9 okt
Blev 1/48 efter helt räknat uti Skatte Krono Augement hemmanet Norra Hiarum
för köpesumman 66 Rd 32 Sk, för Sven Ingemarsson och dess hustru Lena
Olofsdotter, upbuden för 2dra gången

DSCN2128
Vadstena 110930
§27
1/48 mtl kronoskatte augment N Hiarum
1805 den 6 febr
Upböds 1/48 del efter helt räknat uti Skatte Krono Augement hemmanet Norra
Hiarum för köpesumman 66 Rd 32 Sk, för Sven Ingemarsson och dess hustru
Lena Olofsdotter, upbuden för 3dje gången

DSCN2130-2131
Vadstena 110930
§27
1/48 mtl kronoskatte augment Norra Hiarum
1805 den 6 febr
Upböds 1/48 del efter helt räknat uti Skatte Krono Augement hemmanet Norra
Hiarum för köpesumman 66 Rd 32 Sk, för Sven Ingemarsson och dess hustru
Lena Olofsdotter, upbuden för 3dje gången

DSCN4858
Vadstena 061228
§173
3/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1812 den 13 okt
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekommer, gör vi underskrivne
Anders Ingemarsson, Jöns Ingemarsson och Ingemar Ingemarsson, och jag Gustaf
Hjertberg tillika med min kära hustru Margaretha Ingemarsdotter, och jag Arvid
Andersson å mine omyndige barns vägnar ja och samtycke, enligt Välloflige
Västra Härads Tingsrätt givne tillstånd av den 9 innevarande oktober, vetterligt
och för allom kunnigt, det vi av fri vilja och moget betänkande upplåter och
försäljer, i kraft av vår morbroders Måns Ingemarssons upplåtelse brev av den 19
maj 1812, vår ägande fastighet Tre sexton delar efter helt räknat uti Krono Skatte
hemmanet Norra Hiarum, till vår syster och svåger Petter Hansson och Maria
Ingemarsdotter, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusende
Fyra hundrade Åttatio En Rd 24 Sk Riksgäld, vilka 1481 Rd 24 Sk Riksgäld, vi
var sin ltt till fullo bekommit, och härmed vederbörligen kvitterade varda, för den
skull avhänder vi oss, våra barn och arvingar all ägande rätt uti ovannämnde
fastighet 3/16 delar uti Norra Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken, och alltsammans tillägnar köparen Petter Hansson och Maria
Ingemarsdotter, såsom sin laga välfången egendom, att nyttja bruka och behålla,
för sig, barn och arvingar, att tillträda den 25 nästkommande mars, i det stånd som
det då befinnes, med hus, jord, och allt vad till denna hemmansdel lytt och legat
haver, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Förbinder oss att laga hemul stånda,
och tillåter köparen lagfart vid vederbörlig domstol sig härå förvärva. Dock
förbehålles de villkor som vår morbroder Måns Ingemarsson sig i sitt upplåtelse
brev till oss av den 19 maj 1812 å ovanstående fastighet av Dispositions rätt i sin
återstående livstid sig betingat, vilket upplåtelse brev köparne av oss emottagit,
och det samma behörigen Carterat lät utan vårt vidare hörande eller kostnad
Som skedde i Norra Hiarum den 13 oktober 1812
Jöns Ingemarsson, Ingemar Ingemarsson, Gustaf Hjertberg & Margaretha
Ingemarsdotter, Anders Ingemarsson, Arvid Andersson i Berg för sina omyndiga
barn, Anders Bäck Dragon
Såsom tillkallade vittnen: Johannes Israelsson i Älgaryd, Arvid Nilsson, Sven
Ingemarsson i Norra Hiarum

DSCN4859
Vadstena 061228
§173
7/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1812 den 26 okt
Till Härads Rätten ingavs ett så lydande salubrev Litt. L
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap. Jordabalken, Härads Rätten
fann skäligt bevilja första laga upbudet å 3/16 mtl Norra Hiarum Krono Skatte för
Petter Månsson (måste vara felskrivet, ska vara Hansson) och dess hustru Maria
Ingemarsdotter, emot en kvitterad köpesumma 1481 Rd 24 Sk Riksgäld, samt
undantag för Måns Ingemarsson, på sätt särskild skrift upptager, åliggandes likväl
köparne att innan lagfartens slut förete säljarnas åtkomsthandlingar

DSCN4864
Vadstena 061228
§78
3/16 mtl Norra Hiarum
1813 den 4 febr
3/16 Norra Hiarum, som Anders, Jöns och Ingemar Ingemarssöner, samt Gustaf
Hjertberg m.fl. försålt till Petter Hansson och dess hustru Maria Ingemarsdotter
för 1481 Rd 24 Sk Riksmynt, och undantags förbehåll

DSCN0432-0433
Vadstena 070731
§95
4/7 af 1/4 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1815 den 17 febr
Till Härads Rätten ingavs ett så lydande Köpebrev
Sedan när kära föräldrar och svärföräldrar Ingemar Pehrsson och Maria
Svensdotter, till sina bägge sina barn upplåtit deras fastighet 1/4 mtl Krono Skatte
hemmanet Norra Hiarum enligt fastställd skrift av denna dag, i kraft därav så
försäljer jag Anders Nilsson och Maria Ingemarsdotter 1/7 del, jag Nils Nilsson
och Catharina Ingemarsdotter 1/7 del, jag Håkan Zachrisson och Britta
Ingemarsdotter 1/7 del, Stina Ingemarsdotter och min tilltänkta man Fredrik
Björnlund 1/7 del av 1/4 del, uti förenämnde hemman, till vår kära broder och
svåger Sven Ingemarsson och dess hustru Lena Olofsdotter, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor 1448 Rd 27 Sk 4 Rst Riksgälds mynt, vilka
1448 Rd 27 Sk 4 Rst Riksgälds mynt till fullo bekommit, som härmed kvitterad
varda. För den skull avhända vi oss, våra barn och arvingar, all ägande rätt till
ovannämnde 4/7 delar av 1/4 del uti Norra Hiarum, beläget i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken, och det samma tillägnar köparne Sven
Ingemarsson och dess hustru Lena Olofsdotter, med alla de förmåner som till
denna hemmansdel lyder eller hädanefter tillvinnas kan, att tillträda den 14 mars
1815. Dock med det kraftigaste förbehåll, att köparen ofelbart utgärdat undantag
våra kära föräldrar Ingemar Pehrsson och Maria Svensdotter sig i sin återstående
livstid uti särskild skrift sig betingat, som med våra namns undersättande bekräftat
av Norra Hiarum den 27 december 1814
Anders Nilsson, Maria Ingemarsdotter, Nils Nilsson, Catharina Ingemarsdotter i
Ormestorp, Håkan Zachrisson, Britta Ingemarsdotter i Rommenås, Fredrik
Björnlund, Stina Ingemarsdotter
Till vittnen: Johannes Lax i Forserum, Lars Pettersson i Erlandstorp
I anledning varav samt med stöd av I och IV Cap. Jordabalken, Härads Rätten
fann skäligt bevilja första laga upbudet å 4/7 delar av 1/4 uti Norra Hiarum Krono
Skatte, för Sven Ingemarsson och dess hustru Lena Olofsdotter, emot en kvitterad
köpesumma 1448 Rd Riksgälds mynt, jämte förbehåll för säljarnas föräldrar och
svärföräldrar om nöjaktig försörjning i deras livstid. Dock skola säljarnas
åtkomsthandlingar företes innan lagfartens slut

DSCN0442
Vadstena 070731
§79
4/7 af 1/2 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1815 den 8 maj
4/7 delar av 1/4 del uti Norra Hiarum Krono Skatte. Som Anders Nilsson, Maria
Ingemarsdotter, Nils Nilsson, Catharina Ingemarsdotter i Ormestorp, Håkan
Zachrisson, Britta Ingemarsdotter i Rommenås, Fredrik Björnlund, Stina
Ingemarsdotter sålt till Sven Ingemarsson och dess hustru Lena Olofsdotter mot
en kvitterad köpesumma 1448 Rd Riksgälds mynt, på sätt och med villkor
köpebrevet och det särskilt kontraktet omförmäler

DSCN0444-0445
Vadstena 070731
§14
4/7 af 1/4 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1815 den 11 okt
4/7 delar av 1/4 del uti Norra Hiarum Krono Skatte. Som Anders Nilsson, Maria
Ingemarsdotter, Nils Nilsson, Catharina Ingemarsdotter i Ormestorp, Håkan
Zachrisson, Britta Ingemarsdotter i Rommenås, Fredrik Björnlund, Stina
Ingemarsdotter sålt till Sven Ingemarsson och dess hustru Lena Olofsdotter mot
en kvitterad köpesumma 1448 Rd Riksgälds mynt, på sätt och med villkor
köpebrevet och det särskilt kontraktet omförmäler

DSCN0471-0472
Vadstena 070731
§148
1/8 mtl Norra Hiarum
1817 den 27 febr
Inlämnades ett salubrev så lydande
Undertecknad gör härigenom vetterligit, det jag med frivilligt och moget
betänkande uppbjuder och försäljer mitt ägande hemman 1/8 Norra Hiarum, efter
helt räknat Krono Skatte Cavalleri Augement, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken, till Bengt Andersson och dess hustru Maria Ingemarsdotter i
Norra Hiarum, för en överenskommen köpesumma 1166 Rd 32 Sk Banco, och
som denna köpesumma till fullo är betalt med 1166 Rd 32 Sk Banco, alltså varder
ovannämnde hemmans del 1/8 Norra Hiarum köparen Bengt Andersson av Peter
Hansson, deras hustrur, barn och arvingar tillägnad 1/16 vardera, att utan
undantag av hemmansdelens tillhörigheter i befinnande stånd nästa fardag tillträda
med förbindelse av laglig hemul
Norra Hiarum den 3 januari 1817
N. Moberg
Till vittne: Jonas Cederblad, O. Ahlander
I anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap. Jordabalken, första laga upbudet
meddelades för Bengt Andersson och dess hustru Stina Hansdotter, samt Peter
Hansson och dess hustru Maria Ingemarsdotter å 1/8 Krono Skatte Cavalleri
Augement Norra Hiarum, emot kvitterade köpeskillingar 1166 Rd 32 Sk Banco.
Dock skall säljarens åtkomst innan lagfartens slut styrkas

DSCN0474
Vadstena 070731
§94
1/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1817 den 6 maj
1/8-ting Norra Hiarum Krono Skatte Cavalleri Augement av Malmbäcks socken,
som Bengt Andersson och dess hustru sig tillhandlat av N. Moberg för 1166 Rd
32 Sk Banco

DSCN0478
Vadstena 070731
§109
1/28 mtl Kronoskatte Augment Norra Hiarum
1817 den 7 maj
Uppvistes ett köpebrev så lydande
Jag undertecknad laglig förmyndare för Arvid Nilssons i Skaftarp Kvarn 4
omyndiga barn tillhöriga 1/28 mantal efter helt räknat uti Krono Skatte Augement
hemmanet Norra Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, vilket enligt Välloflige Västra Härads Tings Rätt genom utslag av den 20
maj 1816 givna tillåtelse, att få genom offentlig auktion till den högstbjudande
försälja ovannämnde 4 omyndige barns tillhöriga fasta egendom 1/28 dels mantal,
då dannemannen välbeskedlige Sven Ingemarsson i Norra Hiarum stannade för
högsta anbudet 238 Rd 8 Sk Banco, och som dessa 238 Rd 8 Sk Banco enligt
särskilte förbindelser, vederbörligen kvitterade varder, alltså tillägnas honom Sven
Ingemarsson och dess hustru Lena Olofsdotter, deras barn och arvingar, att bruka
för everderlig egendom, och tillträdas fardagen den 14 mars 1817, uti det stånd
ofta nämnde 1/28 del då befinnes, med hus, åker och äng, skog och mark, samt allt
vad som till denna hemmansdel lyder, eller hädanefter med lag och rätt tillvinnas
kan, intet undantagandes. Och till yttermera säkerhet äger köparen Sven
Ingemarsson, att å Välloflige Härads Rätten söka laga fasta härå
Som skedde i underskrivne vittnens närvaro, uti Norra Hiarum den 7 otober 1816
Anders Nilsson i Ormestorp förmyndare för Arvid Nilssons 4 omyndiga barn
Anders Clementsson, auktionsman
Sven Ingemarsson & Lena Olofsdotter, köpare
Till vittnen: P. Fridborg, O. Ahlander
Blivandes alltså till följd av 1 och 4 Cap. Jordabalken, 1/28 del Norra Hiarum av
Malmbäcks socken, första gången upbudet för Sven Ingemarsson och Lena
Olofsdotter emot kvitterad köpesumma 238 Rd 8 Sk Banco. Dock skall
åtkomsthandlingarna företes innan lagfarts tiden till ända lupit

DSCN0484
Vadstena 070731
§42
1/8 mtl Kronoskatte Cavallerie Augment Norra Hiarum 1817 den 14 okt
1/8 Norra Hiarum Krono Skatte Cavalleri Augement av Malmbäcks socken,
som Bengt Andersson och dess hustru sig tillhandlat av N. Moberg för 1166 Rd
32 Sk Banco

DSCN0485
Vadstena 070731
§57
1/28 mtl Kronoskatte Augment Norra Hiarum
1817 den 14 okt
1/28 del Norra Hiarum Krono Skatte Augement av Malmbäcks socken, som Sven
Ingemarsson och Lena Olofsdotter på auktion sig tillhandlat för kvitterad
köpesumma 238 Rd 8 Sk Banco

DSCN0495
Vadstena 070731
§34
1/28 mtl Norra Hiarum
1818 den 5 febr
1/28 Norra Hiarum å auktion försålt till Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter
emot kvitterade köpesumman 238 Rd 8 Sk Banco

PICT0108
Vadstena 040319
§117
1/4 mtl Kronoskatte augment Norra Hiarum
1831 den 24 mars
Jag Bengt Andersson gör härmed för allom veterliget, 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 Augements hemmanet 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 1355 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, är till fullo bekommit och
härmed kvitterade varder, för den skull och i kraft härav avhänder vi oss
ovannämnde 1/4 mantal Norra Hiarom 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 undantags villkor som
särskilt undantagsbrev föreskriver, att nu för dagen tillträda, och lämnas köparen
frihet att härmed, å vid vederbörlig domstol söka sig fasta och lagfarts vinnande
på köparens bekostnad
Som härmed försäkras av Norra Hiarum den 24 mars 1831
Bengt Andersson & Stina Hansdotter, säljare
Till vittnen på en gång: Anders Larsson i Slätteryd, Sven Johannesson i
Fagerkullen

PICT0114
Vadstena 040319
§90
1/4 mtl Kronoskatte augment Norra Hiarum
1832 den 4 maj
1/4 mantal i Krono Skatte Augements hemmanet Norra Hiarum, som Bengt
Andersson och dess hustru Stina Hansdotter försålt till Sven Bengtsson och hans
hustru Lisa Johannesdotter för 1355 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, samt förbehåll om
undantag, uppbjöds 2dra gången

DSCN3815

Vadstena 061006
1/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1834 den 23 juni
För allom dem som detta vårt öppna köpe och salu brev förekomma, göres
vetterligit det jag Sven Bengtsson med min hustru Anna Lisa Johannesdotters
bifall försålt vårt ägande 1/8 mantal uti Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum i
Västra härad och Malmbäcks socken, till änkomannen Petter Hansson i besagde
hemman, för oss emellan överenskommen köpeskilling stor Ett tusen Femtio Fem
Riksdaler 26 Sk 8 Rst Banco, som genom särskild förskrivning är till fullo betalta,
och härmed behörigen kvitteras
I grund härav avhänder vi oss all rätt till besagde 1/8 dels mantal Norra Hiarum,
och det samma tillägnar köparen, dess barn och arvingar till everderlig ägo, för att
tillträda den 14 mars 1835, i det stånd det nu befinnes till åbyggnad och hävd,
intet undantagande mer än särskilt köpe kontrakt av den 23 sistlidne maj
innehåller. Dock åtnöjes köparen med den 1/8 som i lantmätare delningen är
tecknad med B och D, som till Bengt Andersson är delad år 1796, var emot jag
åtnöjer med den 1/8 del som i nämnde lantmäteri handling är tilldelt Jonas
Svensson, i övrigt förbinder vi oss laga hemul stånda, och äger köparen utan vårt
vidare hörande söka lagfart, allt med egen bekostnad
Försäkras av Norra Hiarum den 23 juni 1834

Sven Bengtsson, säljare – Anna Lisa Johannesdotter, säljare
Petter Hansson, köpare
Till vittnen: A. Almqvist, Anders Abrahamsson i Berg

DSCN9557-9558
Vadstena 100409
Litt L
1/4 mtl kronoskatte Norra Hiarum
1825 den 14 mars
Jag Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter i Norra Hiarum gör härigenom
veterligit, det vi utav fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vår
ägande fastighet 1/4 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 tilltänkta man Pehr Johan Larsson i
Hageryd och nämnda socken, men dock likväl haver vi som säljare upplåtit 2
Femtedelar av nämnde 1/4 del som arv, och 3 Femtedelar för köp av nämnde 1/4
del, för en överenskommen och bestämder köpesumma, som är 1000 Rd Banco,
som är betalter och härmed kvitterade är, var med jag Sven Ingemarsson och Lena
Olofsdotter avhända nämnde 1/4 del med hus och jord, skog och mark, åker och
äng, och allt vad som till detta hemman lyder och ligger, och hädanefter med lag
tillvinnas kan, avhanda vi som säljare nu oss everderligen till vår kära dotter Maja
Stina Svensdotter i Norra Hiarum och hennes tilltänkta man, drängen Pehr Johan
Larsson i Hageryd, och deras tillkommande arvingar, nu och everderligen, men
dock likväl förbehåller jag Sven Ingemarssonoch jag Lena Olofsdotter, vi som
säljare förbehåller vi oss undantags förmåner för ovanstående 1/4 del, som vi dels
har sålt och dels har upplåtit som arv till vår tilltänkta måg och dotter, vilka
undantags förmåner särskilt brev utvisar, vilket hemman förut av köparen
tillträdes fardagen år 1825, i det stånd det då befanns till alla delar, och jag som
säljare lämnar förberörde köpare att själv vid vederbörlig domstol, att sig fasta
förvärva på egen medel, som vi å ömse sidor äro nöjda, som skedde uti tillkallade
vittnens närvaro
Som skedde uti Norra Hiarum den 14 mars 1825
Sven Ingemarsson & Lena Olofsdotter, säljare
Pehr Johan Larsson i Hageryd & Maja Stina Svensdotter i Norra Hiarum, köpare
Till vittnen: Pehr Johan Björnlund i Hudaryd, Anders Abrahamsson i Berg

DSCN9560-9561
Vadstena 100409
§117
1/4 mtl kronoskatte Norra Hiarum
1825 den 20 okt
Med anhållan om lagfart inlämnades följande Salubrev Litt.2
I anledning härav fann Härads Rätten skäligt meddela laga upbud på 1/4 Krono
Skatte Augement hemmanet 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 och dels
genom köp emot 1000 Rd Banco, och betingade undantagsförmåner, nu 1sta
gången, under villkor att behöriga åtkomsthandlingar varda domstolen förevista
innan lagfartens slut

DSCN9570-9571
Vadstena 100409
No76
1/4 mtl kronoskatte augment Norra Hiarum
1826 den 2 febr
1/4 mantal Krono SkatteAugement 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
och dels genom köp emot 1000 Rd Banco, och betingade undantagsförmåner

DSCN3459
Vadstena 101228
§7
1/8 mtl kronoskatte Norra Hiarum
1835 den 12 maj
1/8 mantal Krono Skatte Norra Hiarum, som Peter Hansson därstädes tillhandlat
sig för kvitterade 1055 Rd 20 Sk 8 Rst och enskilte villkor, uppbjöds 3dje gången

DSCN5020

Vadstena 061228
3/8 mtl Kronoskatte Augment Norra Hiarum
1837 den 17 jan
Jag Petter Hansson gör härmed vetterligit att jag idag enligt förut upprättat
upplåtelse brev, har till alla samtliga mina barn, såsom arv till dem upplåtit mina
inköpta hemmansdelar 3/8 delar efter helt räknat i Krono Skatte Augements
hemmanet Norra Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken. Vilka hemmansdelar barnen öro och blir ägare till följande
Sonen Johannes Pettersson jämte sin tilltänkta hustru blir ägare till 3/16 delar
Dottern Maria Pettersdotter jämte sin man Johannes Malmsten i Berg är ägare till
3/32 delar, och dottern Anna Catharina är ägare till 3/32 delar, tillsammans 3/8
delar i Norra Hiarum
För den skull och i kraft härav avhändes ovannämnde hemmans delar och tillägnar
dem mina nämnde barn och deras efterkommande med hus, jord, och alla
tillhörigheter som nu är, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, i våto och torro,
att tillträda den 14 nästkommande mars, och lämnar dem frihet att härå vid
vederbörlig domstol söka lagfara, som härmed i tillkallade vittnes närvaro
försäkras av Norra Hiarum den 17 januari 1837
Petter Hansson
Till vittne på en gång: Johannes Lax, Johannes Svensson i Älgaryd

DSCN4996
Vadstena 061228
§22
1/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1837 den 3 febr
1/16 mtl Krono Skatte 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 gången

DSCN5068
Vadstena 061228
Litt. Natt 1/4 mtl Kronoskatte Augment Norra Hiarum
1837 den 9 mars
Jag Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter gör härigenom vetterligit, det vi
upplåter vår ägande 1/4 dels mantal Norra Hiarum efter helt räknat Skatte Krono
Augement, beläget i Jönköpings län, Västra härad, Malmbäcks socken, vilket
hemmande haver vi som föräldrar upplåtit till våra söner Sven Svensson och hans
tilltänkta hustru 1/8 del, och till vår son Johannes Svensson 1/8 del, och som vi
oss låter mämnde 1/4 till våra söner som arv, men att våra söner till oss skall

betala 111 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, som är betalt, som härmed kvitterade varda, och
undantags förmåner förbehålles i bägge vårat återstående livstid, som särskilt
undantagsbrev å denna dag är upprättat, och för den skull avhänder vi nämnde 1/4
del, med hus och jord, åker och äng, skog och mark, intet undantages utav allt
som till detta hemmande lyder och ligger, och hädanefter med lag tillvinnas kan,
avhänder vi till våra barn och efterkommande arvingar, och vilket hemmande får
tillträdas den 14 mars 1837, i det ståns det då befinnes
Jag Johannes Svensson i Norra Hiarum, gör härigenom vetterligt, det att jag
upplåter min dels ärvda dels köpta ovannämnde 1/8 dels mantal Norra Hiarum till
min broder Sven Svensson i Norra Hiarum och hans tilltänkta hustru Lena
Nilsdotter, emot oss nu emellan överenskommen köpesumma stor 889 Rd Banco,
som är betalt med nöjaktig revers, som härmed kvitterade varder, och de
undantags förmåner som min fader och moder sig förbehållit, sig för behålles att
köparen skall till alla delar utgöras till mina föräldrar efter deras undantags brev,
och nämnde hemmansdel får utav min broder tillträdas den 14 mars 1837, i det
stånd det då befinnes, med hus och jord, åker och äng, skog och mark, avhända
jag som säljare till min broder och dess hustru, nu och everderligen, att lagfart och
fasta, lämnar jag förberörde köparne att sig förvärva på egen medel, som nu å
ömse sidor äro nöjda, som skedde i tillkallade vittnens närvaro
Norra Hiarum den 9 mars 1837
Sven Ingemarsson & Lena Olofsdotter, upplåtelse och säljare av 1/4 del
Sven Svensson, Johan Svensson, gåvo män och köpare av 1/4 del
Och jag Johan Svensson å nyo säljare av 1/8 del till Sven Svensson & Lena
Nilsdotter, köpare av 1/8 del
Till vittne: Pehr Johan Björnlund i Berg, Anders Johansson i Norra Hiarum

DSCN5086-5091
Vadstena 061228
§16
Norra Hiarum
1837 den 9 mars
Med begäran om lagfart inlämnades till Tings Rätten, ett så lydande Köpebrev
Jag Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter gör härigenom vetterligt, det, att vi
upplåter vår ägande Ett fjärdels mantal Norra Hiarum efter helt räknat Skatte
Krono Augement, beläget i Jönköpings län, Västra härad, Malmbäcks socken,
vilket hemman hava vi som föräldrar upplåtit till våra söner
En fjärdedel efter helt räknat till våra söner Sven Svensson och hans tilltänkta
hustru En åttondedel, och till vår son Johannes Svensson En åttondel, och som vi
upplåter nämnda En fjärding till våra söner som arv, men att våra söner till oss
skall betala Ett hundrade Elva Riksdaler 5 Sk 4 Rst Banco, som är betalt, som
härmed kvitterade varda, och undantagsförmåner förbehålles i bägges vår
återstående livstid, som särskilt undantagsbrev å denna dag är upprättat, och för
den skull avhänder vi nämnda En fjärding med hus och jord, åker och äng, skog
och mark, intet undantagandes utav allt som till detta hemman lyder och ligger,
och hädanefter med lag tillvinnas kan, avhänder vi till våra barn och
efterkommande arvingar, och vilket hemman får tillträdas den 14 mars 1837, i det
stånd det då befinnes
Jag Johannes Svensson i Norra Hiarum, gör härigenom vetterligt, att jag
upplåter min dels ärvda dels köpta ovan nämnde En åttondedel dels mantal Norra
Hiarum till min broder Sven Svensson i Norra Hiarum och hans tilltänkta hustru
Lena Nilsdotter, emot en oss emellan överenskommen köpesumma stor Åtta
hundrade Åttatio Nio Riksdaler Banco, som är betalt med nöjaktig revers, som

härmed kvitterade varder, och de undantags förmåner som min fader och moder
sig förbehållit, sig för behålles att köparen skall till alla delar utgöra till mina
föräldrar efter deras undantags brev, och nämnde hemmansdel får utav min broder
tillträdas den 14 mars 1837, i det stånd det då befinnes, med hus och jord, åker
och äng, skog och mark, avhänder jag som säljare till min broder och dess hustru,
nu och everderligen, och lagfart och fasta, lämnar jag förberörde köpare att sig
förvärva på egen medel, som nu å ömse sidor äro nöjda, som skedde i tillkallade
vittnens närvaro
Norra Hiarum den 9 mars 1837
Sven Ingemarsson & Lena Olofsdotter, upplåtelse och säljare av 1/4 del
Sven Svensson, Johan Svensson, gåvo män och köpare av 1/4 del
Och jag Johan Svensson å nyo säljare av 1/8 del till Sven Svensson & Lena
Nilsdotter, köpare av 1/8 del
Vilket upplästes, och såsom åtkomsthandlingar företeddes denna Härads Rätten
för Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter utfärdade fastebrev, dels av 6 mars
1816, å 4/7 av 1/4 uti Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum, dels ock för Sven
Ingemarsson av den 20 maj 1818, 1/28

DSCN5021-5022
Vadstena 061228
§143
3/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1837 den 10 juni
För erhållande av lagföljd, ingavs till domstolen detta gåvobrev. Litt. Skall
Vilket upplästes, och företeddes Härads Rättens fastebrev av den 6 november
1813 för Petter Hansson och hans hustru Maria Ingemarsdotter å 3/16 mtl Norra
Hiarum, 2 den 28 februari 1818 för desamme å 1/16, och 3 av den 6 oktober 1835
för Petter Hansson å 1/8 mtl. De som av nämnder vitsordades att Petter Hanssons
hustru Maria Ingemarsdotter är död, och att inga andra arvingar efter henne fanns
än de i ovan stående gåvobrev nämnde barn, så fann Härads Rätten skäligt
meddela första uppbudet å 3/8 mantal Krono Skatte Augement Norra Hiarum,
varav givne eller avräkning på arv Johannes Pettersson erhållit 3/16, Maria
Pettersdotter gift med Johannes Malmsten i Berg 3/32, och dottern Anna
Catharina Pettersdotter 3/32

DSCN5060
Vadstena 061228
§108
3/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1837 den 3 okt
3/8 mtl Krono Skatte 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 Catharina Petersdotter 3/32 mtl, av
deras fader Peter Hansson, uppbjöds 2dra gången

DSCN5069-5070
Vadstena 061228
§126
1/4 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1837 den 5 okt
Med begäran om lagfart inlämnades till Härads Rätten ett så lydande Köpebrev
Litt. Natt – vilket upplästes, och såsom åtkomsthandlingar företeddes denne
Härads Rätts för Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter utfärdade fastebrev, dels
av 6 mars 1816 å 4/7 av 1/4 uti Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum, dels och
för Sven Ingemarsson av den 20 maj 1818 å 1/28 av nämnde Norra Hiarum

Resolution: Då Sven Ingemarssons och hans hustrus åtkomst till det av dem
försålda 1/4 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, ej blivit fulleligen styrkt, kan Härads
Rätten för närvarande ej bevilja den sökta lagfarten

DSCN5082
Vadstena 061228
§54
3/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1838 den 13 febr
3/8 mtl Krono Skatte 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 Catharina Petersdotter 3/32 mtl, av
deras fader Peter Hansson, uppbjöds 3dje gången

DSCN5092-5094
Vadstena 061228
§102
1/4 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1838 den 13 febr
Med begäran om lagfart inlämnades till Härads Rätten ett så lydande Köpebrev
Litt Utdrag – Efter vars uppläsande, såsom åtkomsthandling företeddes denne
Härads Rätts fastebrev, dels för Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter av den 6
mars 1816 å 4/7 delar av 1/4 uti Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum, dels för
Sven Ingemarsson av den 20 maj 1818 å 1/28 mtl i nämnde hemman. Och
inhämtades vidare av domboken under §.16 denna dag, att Nämndemannen
Anders Almqvist i Hylte och Pehr Johan Björnlund i Berg, vilka för dödsfall skull
blivit såsom vittne avhörda, därvid enstämmigt intygat, att Sven Ingemarssons
fader, Ingemar Pehrsson ägt ifrågavarande 1/4 mtl i Norra Hiarum, det han i sin
livstid överlåtit till sine barn, sonen Sven och fem döttrar, och att berörde 1/4 så
fördelats, att sonen däruti tagit dubbel lott mot varje dotter, och således bekommit
2/7 delar i 1/4 delen, eller 1/14 dels mtl
Varefter han även för 20 år sedan av sina syskon och en avliden systers barn
inköpt deras anlotter och dem oqvalt nyttjat
Med anledning härav, samt med stöd av 1 och 4 Cap. Jordabalken. Samt Kongl.
Förordningen den 13 juni 1800, fann Härads Rätten skäligt bevilja första uppbudet
å 1/4 dels mtl Krono Skatte 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

DSCN5111
Vadstena 061228
§47
1/4 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1838 den 21 maj
1/4 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, därav Sven Svensson och hans tilltänkta
hustru Lena Nilsdotter, dels bekommit av Sven Svenssons föräldrar Sven
Ingemarsson och Lena Olofsdotter i/8 mantal 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 2dra gången

DSCN5141
Vadstena 061228
§2
1/4 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1838 den 2 okt
1/4 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, därav Sven Svensson och hans tilltänkta
hustru Lena Nilsdotter, dels bekommit av Sven Svenssons föräldrar Sven
Ingemarsson och Lena Olofsdotter i/8 mantal 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 gången

DSCN5176,5180
Vadstena 061228
§89
3/32 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1839 den 4 maj
Ingavs för lagfarts vinnade följande Salubrev
Jag Johannes Malmsten gör härmed veterligt, att jag med min kära hustrus, Maria
Petersdotters bifall, har idag upplåtit och försålt vårt dels som arv och dels som
skänk tillfallna Tre Trettio Två dels mantal i Krono Skatte Augements hemmanet
Norra Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till
vår svåger Johan Carlsson i Hästrum av Nässjö socken, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Sju hundrade Tjugotvå Rd 10 Sk 8 Rst Banco,
vilka 722 Rd 10 Sk 8 Rst Banco äro genom särskild förskrivning tillfullo
bekommen och härmed kvitteras. För den skull och i kraft härav, avhända vi oss
ovannämnde 3/32 delar Norra Hiarum, och det tillägnar köparen Johan Carlsson
och hans arvingar, med hus, jord, åker, äng, skog och mark, och allt vad därtill lytt
och lyder, och hädanefter med lag tillvinnas kan. Och får tillträdas den 14 mars
1839 i då befintligt stånd, men förbehålles vår Faders och Svärfaders Peter
Hanssons undantag, enligt hans undantagsbrev av den 17 januari 1837, i vars hand
hemmansdelen kommer. Och lämnas köparen frihet att härå vid vederbörlig
domstol söka sig fasta på sin egen bekostnad, som härmed i tillkallade vittnens
närvaro, skedde i Berg den 1 mars 1839
Johannes Malmsten & Maria Petersdotter, säljare
Till vittne på en gång: Sven Svensson, Pehr Johan Larsson, båda i Norra Hiarum
Vilket upplästes. Och enär säljarens åtkomst till försålda hemmansdelen styrktes
med Härads Rättens den 21 maj 1838 meddelade fastebrev å 3/8 mtl Norra
Hiarum för Johannes Petersson, Maria Petersdotter och Anna Catharina
Petersdotter, vilka bägge sistnämnde blivit tillägdt 3/32 mtl vardera, så fann
Härads Rätte, med stöd av I och IV Cap. Jordabalken, samt Kongl. Förordningen
den 13 juni 1800, skäligt meddela första uppbudet å 3/32 mtl Krono Skatte 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 undantags
förbehåll till Peter Hansson

DSCN5221-5222
Vadstena 061228
§99
1/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1839 den 25 juni
Genom auktions utrop
Vårt öppna salubrev, jag Johannes Nilsson i Äspena bo upplåter och försäljer mitt
ägande 1/16 dels mantal Norra Hiarum, och jag Sven Bengtsson med samråd med
min hustru haver försålt 1/16 mantal Norra Hiarum Krono Skatte, beläget i
Jönköpings län, Västra härad, Malmbäcks socken, som då båda lotterna utgör 1/8
dels mantal, till Pehr Abrahamsson i Rommenås och dess hustru Britta

Ingemarsdotter, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor, som är 1335
Rd 16 Sk Riksgäld, som är betalt med nöjaktiger revers, som för den skull härmed
kvitterade varder, och för den skull avhänder vi som säljare nämnde Åttondel för
den åtecknade köpesumman 1333 Rd 16 Sk Riksgäld, till köpaen Pehr
Abrahamsson och hustru, med hus och jord, åker och äng, skog och mark, torp
och torpställe, och allt vad som till denna hemmanslott lyder och ligger, och
hädanefter tillvinnas kan, till nämnde köpare, barn och efterkommande arvingar,
men de undantagsförmåner som Bengt Andersson och hans hustru sig förbehållit,
förbehålles enligt över därav undantagsbrev, som är i köpekontraktet, och detta
hemman får utav köparen tillträdas den 14 mars 1840 i befintligt stånd, och
lämnas köparen frihet att söka lagfart å fastebrev på egen bekostnad
Med förestående köp och salubrev, förklarar vi oss å ömse sidor nöjda
Som skedde i Norra Hiarum den 25 juni 1839
Johannes Nilsson, Sven Bengtsson, Anna Lisa Johannesdotter, säljare
Pehr Abrahamsson & Britta Ingemarsdotter, köpare
Till vittne härvid närvarande: Pehr Johan Björnlund i Berg, Anders Pettersson,
Arvid Nilsson, båda i Röd

DSCN5239
Vadstena 061228
§135
3/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1839 den 26 juni
För allom dem som detta vårt öppna Köpe och Salubrev förekomma, gör vi
undertecknade här igenom vetterligit, det jag Johannes Carlsson i Hästrum i
samråd med min kära hustrus goda ja och bifall, upplåter och försäljer vårt ärvda
och inköpta 1/16 dels mantal uti Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum i
Malmbäcks socken, Västra härad, Jönköpings län, till vår svåger och broder
Johannes Pettersson i Norra Hiarum och hans hustru Helena Catharina Larsdotter
därstädes, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Fem hundrade
Fjorton Riksdaler 24 Sk 1 3/2 i Runstycke 514 Rd 24 Sk 1 3/2 Runstycke Banco,
vilken summa är å denna dag härigenom kvitterad varder, samt tillägnar köparen,
dess barn och arvingar nämnde hemmansdel, att tillträda den 14 mars 1840 i då
befinnande stånd, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, som till denna
hemmansdel lytt och legat haver, och hädanefter lagligen tillvinnas kan, med alla
tillhörigheter, samt utgöra undantags förmåner till Petter Hansson i Norra Hiarum,
som enligt undantagsbrev av den 17 januari 1837 innehåller dess andel på denna
hemmanslott, till lika lämnar säljaren laga åtkomsthandlingar, som nu är vid
domstolen, och köparen får på egen bekostnad förvärva sig fasta och lagfart härå
vid vederbörlig domstol, föregående köp och avhandling är i tillkallade vittnens
närvaro avslutad
Som skedde i Norra Hiarum den 26 juni 1839
Johan Carlsson & Lena Catharina Pettersdotter, säljare
Johannes Pettersson & Helena Catharina Larsdotter, köpare
Till vittne: Pehr Johan Björnlund i Berg, A. Malmberg i Berg

DSCN5240
Vadstena 061228
§136
1/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1839 den 26 juni
För allom dem som detta vårt öppna Köpe och Salubrev förekomma, göres här
igenom vetterligit, det vi undertecknade, jag Johannes Carlsson i Hästrum å
Nässjö socken och min hustru Anna Catharina Pettersdotter därstädes, upplåter

och försäljer vårt ägande ärvda och inköpta 1/8 dels mantal uti Krono Skatte
hemmanet Norra Hiarum, Malmbäcks socken, Västra härad, Jönköpings län, till
Anders Svensson i Gölstorp, Malmbäcks socken och hans hustru Catharina
Johansdotter därstädes, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Ett
tusen Tjugo Nio Riksdaler 1029 Rd 45 Sk 1 2/3 Banco, som är denna dag genom
nöjaktig förskrivning, kvitterade varder, så i grund härav avhänder vi oss som
säljare till nämnde köpare all rätt, till dess barn och arvingar, till everderlig ägo,
att nyttja och begagna som sin välfångna egendom, att tillträda den 14 mars 1840,
i det stånd det nu befinns, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, som till
denna hemmansdel lyder och legat haver. Intet undantagande av vad namn det
vara må, med alla tillhörigheter, samt utgöres undantags utskylder till Petter
Hansson i Norra Hiarum, som enligt undantagsbrev av den 17 januari 1837
innehåller dess andel på denna hemmans lott, tillika lämnar säljaren laga
åtkomsthandlingar, som nu är vid domstolen, och köparen får på egen bekostnad
förvärva sig fasta och lagfart härå vid vederbörlig domstol, föregående köp och
avhandling är i tillkallade vittnens närvaro avslutad
Som skedde i Norra Hiarum den 26 juni 1839
Johan Carlsson & Anna Catharina Pettersdotter, säljare
Anders Svensson & Catharina Johansdotter, köpare
Till vittne: A. Malmberg i Berg, Pehr Johan Björnlund i Berg

DSCN5213
Vadstena 061228
§51
3/32 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1839 den 8 okt
3/32 mtl Krono Skatte 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 gången

DSCN5223-5224
Vadstena 061228
§99
1/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1839 den 9 okt
För vinnande av lagfart inlämnades detta Salubrev Litt. Ax
Vilket upplästes och som säljarnes 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 Härads Rätten meddelat 3dje upbudet den 3 februari
1837, och dels genom ett av Bengt Andersson och hans hustru Stina Hansdotter
till Sven Bengtsson och hans hustru Stina Lisa Johannesdotter utfärdat salubrev av
den 27 maj 1831, varå Härads Rätten meddelat 3dje uppbudet den 4 oktober 1832,
så fann Härads Rätten skäligt bevilja första uppbudet å 1/8 mtl Korono Skatte
Norra Hiarum, som Johannes Nilsson, samt Sven Bengtsson och hans hustru Anna
Lisa Johannesdotter å auktion försålt till Pehr Abrahamsson och dess hustru Britta
Ingemarsdotter, för kvitterade 1335 Rd 16 Sk Riksgäld, och förbeåll om undantag

DSCN5241-5242
Vadstena 061228
§136
1/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1839 den 30 okt
Ingavs för lagfarts vinnande fölajande Salubrev Litt. Skifte
Vilket upplästes, och enär säljarnes åtkomst till försålda hemmanet styrktes
Härads Rätten, med ett den 21 maj 1838 utfärdat fastebrev för Anna Catharina

Pettersdotter å 3/32 uti berörde hemman, så fann Häradsrätten med stöd av I och
IV Cap, Jordabalken, samt Kongl. Förordningen den 13 juni 1800, skäligt
meddela första uppbudet å 1/16 mtlKrono Skatte Norra Hiarum, som Johan
Carlsson och hans hustru Anna Catharina Pettersdotter försålt till Johannes
Pettersson och Helena Catharina Larsdotter mot 514 Rd 24 Sk 1 ½ Rst Banco, och
undantags förbehåll till Peter Hansson

DSCN5242
Vadstena 061228
§136
1/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1839 den 30 okt
Till lagfarts vinnande inlämnades Köpebrevet Litt. Detsamma
Vilket upplästes, och som säljarnes åtkomst till försålda hemmansdelen styrktes
med Härads Rättesn fastebrev den 1 maj 1838, och ett köpebrev den 1 mars 1839
med Härads Rätens därå lämnade uppbud den 4 maj och 2 oktober detta år, så
fann Härads Rätten med stöd av I och IV Cap. Jordabalken, samt Kongl.
Förordningen den 13 juni 1800, skäligt bevilja första uppbudet å 1/8 mtl Krono
Skatte Norra Hiarum, som Johan Carlsson och Anna Catharina Petetrsdotter
försålt till Anders Svensson och Catharina Johansdotter mot 1029 Rd 45 Sk 1 1/3
Rst Banco, och undantags förbehåll till Peter Hansson

DSCN4575
Vadstena 061228
§4
3/32 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1840 den 30 jan
3/32 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, som Johan Carlsson i Hästrum, tillhandlat
sig av Johannes Malmsten och hans hustru Maria Pettersdotter mot 722 Rd 10 Sk
8 Rst Banco, och undantags förbehåll till Peter Hansson, uppbjöds 3dje gången

DSCN4579
Vadstena 061228
§52
1/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1840 den 30 jan
1/8 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, som Johannes Nilsson samt Sven Bengtsson
och hans hustru Anna Lisa Johannesdotter å auktion sålt till Pehr Abrahamsson
och dess hustru Britta Ingemarsdotter för 1335 Rd 16 Sk Riksgäld, och undantag,
uppbjöds 2dra gången

DSCN4581
Vadstena 061228
§85
1/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1840 den 30 jan
1/16 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, som Johan Carlsson och hans hustru Anna
Catharina Pettersdotter sålt till Johannes Pettersson och Helena Catharina
Larsdotter mot 514 Rd 24 Sk 1 ½ Rst Banco, och undantags förbehåll till Peter
Hansson, uppbjöds 2dra gången

DSCN4581
Vadstena 061228
§86
1/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1840 den 30 jan
1/8 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, som Johan Carlsson och Anna Catharina
Pettersdotter sålt till Anders Svensson och Catharina Johansdotter mot 1029 Rd
45 Sk 1 1/3 Rst Banco, och undantags förbehåll till Peter Hansson, uppbjöds 2dra
gången

PICT0008-0009
Vadstena 051111
1/16 mtl Norra Hiarum kronoskatte
1840 den 14 mars
Jag Pehr Abrahamsson i Rommenås med samråd med min kära hustru Britta
Ingemarsdotter, gör härigenom vetterligit, att vi upplåter och försäljer vårt inköpta
fastighet 1/16 dels mantal Krono Skatte Norra Hiarum, beläget i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken, till Petter Hansson och hans hustru Lena
Pettersdotter i Norra Hiarum
Som denna fastighet nu köpes och innefattas i 1/32 del av Petter Hansson och 1/32
del av hans hustru Lena Pettersdotter, för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor, för nämnde 1/16 del 555 Rd Riksdaler 26 Sk 8 Runstycke Banco
sedlar, som är betalta, som för den skull härmed kvitterade varder, och för den
skull avhänder jag Pehr Abrahamsson och min hustrus nämnd fastighet, med hus,
jord, åker och äng, skog och mark, intet undantages med mera som till denna
hemmansdel lyder och ligger, och hädanefter lagligen tillvinnas kan, till Petter
Hansson och hans hustrus barn och arvingar, till everderlig egendom, men de
undantagsförmåner som änkan Stina Hansdotter sig förbehållt i sin livstid,
förbehålles att köparen skall utgöra efter hennes brev, utfärdat år 1839, och
nämnde hemmansdel får tillträdas denna dag i befinnande stånd, och fasta och
lagfart fär köparen sig förvärva på egen medel, som nu åtkomsthandlingarna äro
vid domstolen, så utbeden jag som säljare, att jag biver fri för att lösa fasta på
åtkomsten, med förestående köpebrev förklara vi oss å ömse sidor nöjda
Som skedde uti Norra Hiarum den 14 mars 1840
Pehr Abrahamsson och hans hustru Britta Ingemarsdotter, säljare
Petter Hansson och hans hustru Lena Pettersdotter, köpare
Till vittne: Abraham Sundling i Hudaryd, Jöns Stall i Klappa

PICT0010
Vadstena 051111
§139
1/16 mtl Norra Hiarum
1840 den 23 maj
Med begäran om uppbud ingavs detta Köpebrev Litt. Y
Som upplästes, och emedan säljaren den 14 i denna månad fått 3dje uppbudet å
1/8 mtl uti ifrågavarande hemman så fann Härads Rätten skäligt meddela första
uppbudet å 1/16 Krono Skatte Augement Norra Hiarum, som Pehr Abrahamsson
och Britta Ingemarsdotter försålt till Petter Hansson och hans hustru Lena
Pettersdotter för 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, jämte förbehåll om undantag till
änkan Stina Hansdotter

DSCN4606-4607
Vadstena 061228
§138
1/16 mtl Kronoskatte Augement Norra Hiarum
1840 den 23 maj
I lagfarts avseende inlämnades ett så lydande Köpebrev Litt. W
Som upplästes, och som säljarne vid nu påstående Ting erhållet 3dje uppbudet å
1/8 mtl av ifrågavarande hemman, alltså fann Härads Rätten, med stöd av 1 och 4
Cap. Jordabalken, samt Kongl. Förordningen den 13 juni 1800, skäligt meddela
första uppbudet å 1/16 mtl av Krono Skatte Augement hemmanet Norra Hiarum,
som Pehr Abrahamsson och Britta Ingemarsdotter försålt till Johannes Pettersson
och Lena Catharina Larsdotter, mot 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, jämte förbehåll
om undantag till änkan Stina Hansdotter

DSCN4612
Vadstena 061228
§74
1/16 mtl Kronoskatte Augment Norra Hiarum
1840 den 29 sept
1/16 mtl av Krono Skatte Augement hemmanet Norra Hiarum, som Pehr
Abrahamsson och Britta Ingemarsdotter försålt till Johannes Pettersson och Lena
Catharina Larsdotter, mot 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, jämte förbehåll om
undantag till änkan Stina Hansdotter, uppbjöds 2dra gången

DSCN4612
Vadstena 061228
§75
1/16 mtl Kronoskatte Augment Norra Hiarum
1840 den 29 sept
1/16 mtl av Krono Skatte Augement hemmanet Norra Hiarum, som Pehr
Abrahamsson och Britta Ingemarsdotter försålt till Petter Hansson och hans hustru
Lena Pettersdotter, mot 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco, jämte förbehåll om undantag
till änkan Stina Hansdotter, uppbjöds 2dra gången

DSCN0629
Vadstena 051111
§158
5/96 mtl Norra Hiarum kronoskatte
1846 den 3 jan
Emot en överenskommen köpesumma stor Fem hundrade Trettio Två – 532
Riksdaler 19 Sk 7 Runstycke Banco, haver vi undertecknade försålt vårt ägande
och i arv, efter vår avlidne fader och svärfader Petter Hansson tillfallna 5/96 dels
mantal i Krono Skatte hemmanet Norra Hiarum i Västra härad och Malmbäcks
socken, till Johannes Pettersson och dess hustru Lena Catharina Larsdotter
därstädes, vilka köpte hemmanslotter tillsammans med köparens ärvda andel 1/96
dels, utgör 1/16 dels mantal, och som köparen genom förbindelse förestående
summa betalat, varder den härmedelst kvitterad, för den skull avhänder vi oss
berörde hemmansdel med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, att
av köparen genast tillträda, såsom välfången egendom behålla
Till mera visshet är detta salubrev av oss egenhändigt undertecknat
Erkännes av Norra Hiarum den 3 januari 1846
Lena Pettersdotter änka, Johannes Malmsten, Maria Pettersdotter, Johan Carlsson,
Anna Catharina Pettersdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Magnus Nilsson i Norra Hiarum

DSCN0650
Vadstena 051111
§10
1/4 mtl Norra Hiarum kronoskatte
1848 den 25 jan
1/4 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, vilket Sven Svensson och hans hustru Lena
Nilsdotter, försålt till Magnus Johansson och dess hustru Stina Jonasdotter, för
3311 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds 3dje gången

DSCN0660
Vadstena 051111
No9
1/4 mtl Norra Hiarum kronoskatte
1848 den 16 maj
En den 20 april 1847 upprättad bevittnad handling, enligt vilken Sven Svensson
och hans hustru Helena Petersson försålt 1/4 mtl Krono Skatte Norra Hiarum i
Malmbäcks socken, till Magnus Johannesson och hans hustru Stina Jonasdotter
mot 3311 Rd 5 Sk 4 Rst Banco. Och som = = nämligen den 22 maj och den 21
sept 1847, samt den 25 januari innevarande år = =

DSCN9311
Vadstena 100409
§101
1/16 mtl Norra Hiarum
1846 den 19 maj
1/16 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, därav Johannes Pettersson ärvt 1/96 och
tillsammans med sin hustru Lena Catharina Larsdotter inköpt återstoden av den
förres moder Lena Petersdotter, samt svågrar och systrar, Johannes Malmsten och
Maria Petersdotter, Johannes Carlsson och Anna Catharina Petersdotter, för
sammanlagt 532 Rd 19 Sk 7 Rst Banco, uppbjöds 2dra gången

DSCN9384
Vadstena 100409
No30
Norra Hiarum
1847 den 26 jan
= = en den 3 januari 1846 upprättad, bevittnad handling, enligt vilken Johannes
Petersson, dels ärvt 1/96 mtl, och dels tillsammans med sin hustru Lena Catharina
Larsdotter, inköpt Fem Nittiosjättedels mantal Krono Skatte Norra Hiarum av den
förres moder Lena Petersdotter, samt svågrar och systrar, Johannes Malmsten och
Maria Petersdotter, samt Johan Carlsson och Anna Catharina Petersdotter, för
sammanlagt Fem hundrade Trettiotvå Rd 19 Sk 7 Rst Banco
Och som = = nämligen den 13 mars, 19 maj och 29 september nästlidet år = = etc.
Sextondels mantal Norra Hiarum, med allt etc.

DSCN9429
Vadstena 100409
§62
1/4 mtl kronoskatte Norra Hiarum
1847 den 21 sept
1/4 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, vilket Sven Svensson och hans hustru Lena
Nilsdotter försålt till Magnus Johannesson och hans hustru Stina Jonasdotter för
3311 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, uppbjöds 2dra gången

DSCN1441
Vadstena 051227
§124
1/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1853 den 3 maj
Under anhållan om uppbud ingafs ett så lydande köpebref samt en
öfverenskommen etc. Litt Aurora
Och som säljarnes åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denne Härads
Rätts den 29de september 1840 för dem två utfärdade Fastebref så fann Härads
Rätten skäligt, att å 1/8 mtal krono skatte å Norra Hiarum, som Anders Svensson
och Katrina Johansdotter försålt till Per Johan Larsson och hans hustru Maja Stina
Swensdotter för 2.088 Rd 12 sk 8 r Banko, meddela uppbud --- 1sta ggn.

DSCN9174
Vadstena 100409
§1
1/8 mtl kronoskatte Norra Hiarum
1854 den 2 maj
Västra Härads Rätt gör veterligt att år 1854 den 2 maj, då allmänt Ting förrättades
i detta härad å vanliga tingstället Komstad, förevistes Rätten en den 27 januari
1853 upprättad bevittnad handling, enligt vilken Anders Svensson och Catharina
Johansdotter försålt 1/8 mantal Krono Skatte Norra Hiarum i Malmbäcks socken,
till Pehr Johan Larsson och hans hustru Maja Stina Svensdotter för 2088 Rd 42 Sk
8 Rst Banco, och som detta jordafång offentligen blivit uppbudet å Tre allmänna
Ting, nämligen den 3 maj, den 27 september, samt den 26 januari innevarande år
etc. = = tillägnas Pehr Johan Larsson och hans hustru Maja Stina Svensdotter
nämnde egendom med allt vad därtill nu lyder eller framdeles tillvinnas kan

PICT0148-0149
Vadstena 051111
§17
3/16 mtl Norra Hiarum kronoskatte
1860 den 29 juni
Under anhållan om uppbud, inlämnades en så lydande handling
Emot en överenskommen, genom likvid erhållen och härmed kvitterad
köpesumma Fem tusende Riksdaler Riksmynt, har jag med min hustrus bifall och
underskrift, härigenom försålt Tre sextondels mantal Krono Skatte Norra Hiarum i
Västra härad och Malmbäcks socken, till vår son Johannes Johansson och dess
tilltänkta hustru Carolina Andersdotter härstädes. I anledning varav vi avhänder
oss ombemälte hemmansdel, med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och
åbyggnader, och tillägnar det köparen till välfången egendom, att tillträda på sätt
och med villkor som särskilt köpekontrakt därom innehåller. Till mera visso är
detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes av Norra Hiarum den 4 oktober 1859
Pehr Johan Larsson & Maja Stina Svensdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Sniparp, Johannes Johannesson i Slätteryd
Och som därjämte företeddes denne Härads Rätts den 21 oktober 1826 för säljarne
meddelat fastebrev å 1/4 mtl uti ifrågavarande hemman, alltså blev 3/16 dels
mantal Krono Skatte Norra Hiarum, vilket Pehr Johan Larsson och Maja Stina
Svensdotter försålt till deras son Johannes Johansson och hans tilltänkta hustru
Carolina Andersdotter för 5000 Rd Rmt, uppbjudet 1sta gången

DSCN0495
Vadstena 051111
No13
3/16 Norra Hiarum kronoskatte
1861 den 23 maj
= = den 4 oktober 1859 = = Pehr Johan Larsson och Maja Stina Svensdotter
försålt 3/16 dels mantal Krono Skatte Norra Hiarum i Malmbäcks socken till deras
son Johannes Johansson och hans tilltänkta hustru Carolina Andersdotter för 5000
Rd Riksmynt
Och som = = den 29 juni och den 2 oktober sistlidet, samt den 1 februari
innevarande år = =

DSCN0603
Vadstena 051111
§57
5/64 mtl Norra Hiarum
1862 den 10 juni
Emot en överenskommen genom likvid erhållen och härmed kvitterad köpesumma
stor Två tusen Åttatio tre Riksdaler 32 öre Riksmynt, hava vi undertecknade med
våra hustrurs bifall, försålt deras i möderne, och efter en avliden syster Anna
Mathilda Johannesdotter bekommit arv, tillsammans 5/64 dels mantal Norra
Hiarum, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till vår Fader och
Svärfader Johannes Pettersson och dess hustru Lena Christina Pettersdotter
därstädes, i anledning varav vi avhänder oss bemälte hemmansdel med allt vad
därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, tillägnande det köparen till välfången
egendom, och får tillträdas genast med denna dag, i det stånd som det befinnes,
och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig domstol, sig lagfart och fasta
förvärva. Till mera visshet haver vi detta salu och köpebrev i tillkallade vittnens
närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Södra Hiarum den 10 juni 1862
Anders Isacsson, Johanna Maria Johannesdotter, Sven Gustaf Andersson,
Christina Johannesdotter, säljare

På en gång närvarande vittnen: L. J. Johansson i Åsen, Johan Alfred Johannesson,
med hand å pennan

DSCN0599-0600
Vadstena 051111
§57
5/64 mtl Norra Hiarum
1862 den 21 okt
Med begäran om lagfart, ingav Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, ett
så lydande Köpebrev
Emot en överenskommen etc. Litt. Trassel
Till åtkomstens bestyrkande företeddes
1. Trenne av denne Härads Rätt för Johannes Petersson och hans hustru Lena
Catharina Larsdotter utfärdade fastebrev av den 29 september 1840, b. av den 17
maj 1841, och c. av den 26 januari 1847, vardera å 1/16 mantal Norra Hiarum, här
anmäles att av 1/16 dels mantal Johannes Petersson ärvt 1/96 dels mantal
2. En den 31 maj 1847 efter hustru Lena Catharina Larsdotter upprättad, och den
21 påföljande september till Härads Rätten ingiven bouppteckning, varav
inhämtades, att hon såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkomannen Johannes
Petersson och döttrarna Johanna Maria, Christina och Anna Mathilda, varande
bland tillgångarna i boet upptaget 17/96 mantal, såsom av makarna gemensamt
inköpt, och 19/96 mantal såsom mannens enskilda tillhörighet
3. Ett den 24 januari 1848 emellan ovannämnde sterbhusdelägare förrättat
arvskifte, därvid änkomannen avskänkt barnen 1/192 dels mantal och låtit 1/192
dels ingå i delningen, varav blivit således fördelat, att änkomannen därav erhållit
3/32 delar och vardera barnet 1/32 dels mantal
Fortsättningen är en suddig bild, nästan omöjlig att läsa, måste tagas en ny bild

PICT0197
Vadstena 040319
No37
5/64 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1863 den 29 sept
= = den 10 juni 1862 = = Anders Isacsson och Johanna Maria Johannesdotter,
samt Sven Gustaf Andersson och Christina Johannesdotter försålt 5/64 mantal
Krono Skatte Norra Hiarum i Malmbäcks socken till deras Fader och Svärfader
Johannes Petersson och hans hustru Lena Christina Petersdotter för 2083 Rd 32
öre
Och som = = den 21 oktober sistlidet, samt den 29 januari och 2 juni innevarande
år = =

PICT0262
Vadstena 040319
§15
3/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1868 den 30 sept
Med begäran om lagfart, inlämnar Sven Andersson i Pustanäs, ett så lydande
Köpebrev
Emot en överenskommen etc. Litt. H
Tillika företes följande handlingar
1. Ett av denne Härads Rätt den 21 oktober 1826 för Pehr Johan Larsson och Maja
Stina Svensdotter utfärdat fastebrev å Ett fjärdedels mtl Krono Skatte Norra
Hiarum, som de dels köpt och dels Pehr Johan Larsson och hans hustru fått av
Sven Ingemarsson och Lena Olofsdotter, men varav de likväl såsom lagfarts
protokollet för den 29 juni 1860 visar, sedermera sålt 3/4 eller Tre sextondels
mantal till sin son Johannes Johansson och hans hustru Carolina Andersdotter

2. Denne Härads Rätt den 2 maj 1854 för Pehr Johan Larsson och Maja Stina
Svensdotter utfärdade fastebrev å Ett åttondels mantal Krono Skatte Norra
Hiarum, som de köpt av Anders Svensson och Catharina Johansdotter
3. Kronodebetsedel för sistlidet år, utvisande att ifrågavarande hemmansdel blivit
för bevillning värderad till Fyra tusen Fem hundra rd Rmt
Med anledning av vad sålunda förekommit, finner Härads Rätten lagligt att å Tre
sextondels mantal Krono Skatte Norra Hiarum i Malmbäcks socken, vilket Pehr
Johan Larsson och Maja Stina Svensdotter för Fyra tusen Fem hundra Rd Rmt och
undantag, sålt till sin måg och dotter Anders Johannesson och Johanna
Pehrsdotter, meddela uppbud 1sta gången

PICT0263
Vadstena 040319
§15
3/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1868 den 10 mars
Emot en överenskommen köpesumma stor Fyra tusen Fem hundra Rd Riksmynt,
har vi undertecknade försålt vårt ägande 3/16 dels mantal Krono Skatte Norra
Hiarum i Malmbäcks socken, Västra härad, till vår måg Anders Johannesson och
hans hustru Johanna Pehrsdotter härstädes, och som desse köpare denna summa
betalt, varder den härmed kvitterad. Alltså avhänder vi oss berörde hemmansdel
med all vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar det köparne
till välfången egendom, att nu genast i befintligt stånd tillträda, endast
förbehållande oss undantag i vår återstående livstid, efter vad särskilt
undantagsbrev bestämmer, och äga köparne att vid vederbörlig domstol förvärva
sig lagfart och fasta härå, till mera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro
undertecknat
Erkännes av Norra Hiarum den 10 mars 1868
Pehr Johan Larsson & Maja Stina Svensdotter, säljare
Till vittne: A. Andersson i Kansjö, Magnus Nilsson i Göstorp

DSCN6306
Vadstena 090904
No10
3/16 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1869 den 20 okt
Västra = = = den 10 mars 1868 = = =
Pehr Johan Larsson och Maja Stina Svensdotter, sålt 3/16 dels mantal Kronoskatte
Norra Hiarum i Malmbäcks socken till sin måg och dotter Anders Johannesson
och Johanna Pehrsdotter för 4.500 Rd Rmt och förbehåll om undantag = = =
Nämligen den 30 september sistlidne, samt den 20 januari och den 20 maj
innevarande år = = = tillägnas Anders Johannesson och Johanna Pehrsdotter.

PICT0108-0109
Vadstena 050916
Litt C
1/4 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1875 den 4 febr
Köpebrev på 1/4 mantal Norra Hiarum.
Jag Magnus Johansson haver denna dag försålt mitt ägande och i arv tillfallande
1/8 mantal Norra Hiarum, enligt arvskifte av den 11 januari 1873, till min måg
och dotter Pär Hindricksson och hans hustru Carolina i Axlarps Qvarn, för en oss
emellan betingad köpesumma stor 3333 kr 61 öre. Likaledes har vi samtliga
arvingar, nämligen jag Johan, jag Anders Gustaf, samt jag Sven Andersson i
Pustanäs, haver i samråd med de myndige försålt mina myndlingars arvsandel i
1/8 del mantal i förutnämnde Krono Augements hemmanet Norra Hiarum beläget

i Wästra Härad och Malmbäck socken, som enligt förut nämnde arvskifte är 1/56
dels mantal till varje arvinge, som gör tillsammans 6/56 dels mantal, försålt till
förutnämnde Pär Hindricksson och hans hustru Carolina Magnusdotter i Axlarps
Qvarn, för en oss emellan betingad köpesumma stor 2285 kr 70 öre. Hela
köpesumman sammanlagd 5619 kr 37 öre.
Som köparens hustru Carolina enligt förut nämnde arvskifte ärvt 1/56 del och
gemensamt med sin man köpt av övrige arvingar 6/56 dels mantal som blir
tillhopa 1/8 dels mantal och således tillsammans 1/4 dels mantal, och har köpare
köpesumman, summan på följande sätt denna dag till fullo betalt, först skall anstå
i säljarens Magnus Johanssons livstid 1666 kr 67 öre, samt ett till Smålands
Hypoteks förening intecknat lån 2000 kr, och återstoden är igenom nöjaktig
förskrivning till fullo betalt, alltså avhänder vi oss 1/4 dels mantal Norra Hiarum
och tillägnar köparen att tillträda den 14 mars 1876 i det stånd det nu och då
befinnes, med hus, jord, och åbyggnader, såsom sin everderliga egendom. Men de
förbindes köparen att fullgöra Magnus Johanssons undantagsbrev av den 4 januari
1875, samt även underställas Häradsrättens prövning, så vitt det rörer gamla
försålde omyndige fastighets andelar.
Sålunda handlat och till mera visso haver vi detta köpebrev i tillkallade vittnes
närvaro underskrivet, som skedde i Norra Hiarum den 4 februari 1875.
Magnus Johansson, J. Hilén, Anders Gustaf Magnusson, Sven Andersson enligt
fullmakt från dotter Thilda och förmyndare, säljare.
Pär Hindricksson, Carolina Magnusdotter, köpare.
Till vittnen. Johannes Pettersson, Carl Andersson, båda i Norra Hiarum
Ovanstående försålde omyndige fastighets andelar äro så ringa att de ej äro därpå
befattna samt även skuld därpå och att de äro till sitt fulla värde betalt och således
är till deras förmån.
Betygas af Magnus Johansson i Norra Hiarum, de omyndigas fader, Johannes
Andersson i Slätteryd Norrgård, de omyndigas farbroder.

DSCN2573-2574
Vadstena 080314
§69
1/4 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1875 den 7 juni
Under anhållan om lagfart å 1/4 del mantal Norra Hiarum inlämnade nämndeman
Lars Johan Johansson i Åsen en handling av följande innehåll.
Dupplett köpebrev på A. Bil. litt. C.
Därjämte företeddes dels Häradsrättens den 16 Maj 1848 för Magnus Johansson
och hans hustru Stina Jonasdotter utfärdade fastebrev å 1/4 mantal Kronoskatte
Norra Hiarum i Malmbäck socken, dels behörigen styrkt, densamt af
bouppteckning den 9 November 1866, efter och arfvskifte den 11 juni 1873 efter
Stina Jonasdotter från Norra Hiarum, af hvilka handlingar inhämtades, att hon
såsom sterbhus delägare efterlämnat mannen Magnus Johansson, och sju med
honom sammanavlade barn, sönerna Johan Hilín, Anders Gustaf och Klas
Magnus, samt döttrarna Anna Karolina, Johanna Mathilda, Ida Kristina och Maria
Lovisa, emellan vilka boets fasta egendom 1/4 mtl Norra Hiarum sålunda delats,
att änkomannen bekommit 1/8 mtl och vardera barnet 1/56 mtl, varande sonen
Klas Magnus samt dottern Ida Kristina och Maria Lovisa omyndiga, och båda
deras rätt bevakades av Sven Andersson i Pustanäs såsom förmyndare, dels ock
Kronodebetsedel för nästlidne år, vilken utvisade, att 1/4 mtl Norra Hiarum var
för bevillning uppskattats till 5600 kronor

Utslag: Enär icke visats att Härads Rätten godkänt ifrågavarande försäljning, för
så vitt densamma avser de omyndigas andelar i hemmanet, samt Sven Andersson i
Pustanäs inte styrkt sig vara de omyndigas förmyndare, kan den gjorda
ansökningen icke av Härads Rätten bifallas

DSCN4047-4048
Vadstena 061006
§49
3/16 mtl Norra Hiarum
1887 den 3 okt
Med begäran om lagfart å 3/16 mtl Norra Hiarum, lät Karl Otto Johannesson
därstädes, genom Häradsomaren L. J. Johansson i Åsen inlämna ett så lydande
Gåvo och Köpebrev Litt. H
Härvid var fogat Härads Rättens den 21 maj 1838 utfärdade fastebrev å 3/8 mtl
Norra Hiarum, därav Petter hansson såsom gåva eller förtida arv, upplåtit till
sonen Johannes Pettersson 3/16 mtl, till dottern Maria Pettersdotter gift med
Johannes Malmsten 3/32 mtl, och till dottern Anna Catharina Pettersdotter 3/32
mtl
Och blev i anledning härav lagfart meddelad å det i Malmbäcks socken belägna
3/16 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, varav Karl Otto Johannesson i gåva eller
förtida arv erhållit 1/16 mtl, och hans tilltänkta hustru Mathilda Larsdotter köpt
1/8 mtl för 4000 kronor av bemälde Johannes Pettersson, enligt avhandling den 24
maj 1887. Därom bevis avhandling åtecknades och särskilt lagfartsbevis
utfärdades

DSCN3698-3701
Vadstena 061006
§391
3/16 mtl Norra Hiarum
1889 den 29 okt
Carl Otto Johannesson i Norra Hiarum, lät genom Häradsdomaren L. J. Johansson
i Åsen anhålla om lagfart å 3/16 dels mantal Norra Hiarum, på grund av ett
arvskifte, så lydande
År 1889 den 15 juni inställde sig undertecknad efter vederbörandes begäran i
Norra Hiarum, Malmbäcks socken, att förrätta afvittring och arvskifte i sterbhuset
efter avlidne hemmansägaren Johannes Petersson därstädes, dennes arvingar
kommo nu tillstädes, nämligen änkan Lena Stina Petersdotter, och med henne
sammanavlade barn, Carl Otto Johannesson i Norra Hiarum, Claes Alfred
Johannesson i dito, Johan Edvard Johannesson i Boda Sandsjö socken, och dottern
Amanda Helena i Norra Hiarum, alla myndiga. Även hade den avlidne i ett
föregående gifte med Lena Catharina Larsdotter 2ne barn, nämligen döttrarna
Johanna Maria Johannesdotter, som i livstiden varit gift med Sven Gustaf
Andersson i Estenstorp och med honom sammanhavde barn, sonen Johan Edvard
Gustafsson myndig och närvarande, samt omyndiga dotterdottern Anna Maria
Gustafsdotter i Estenstorp, vilkens rätt bevakades av hennes laga tillförordnade
förmyndare Claes Johan Nilsson i Åkerhult
Först efterfrågades alla handlingar som kunde lämna nödig upplysning om boets
tillstånd, och framlämnades bouppteckning hållen i sterbhuset den 19 maj 1888,
som bland annat upptager 3/16 dels mantal Norra Hiarum, vilket hemman är
besvärat med en skuld av 3654 kronor 56 öre
I följd därav stannade arvtagarna i ordväxling om och huru, på vad sätt denna
fastighet skulle fördelas, men efter en stunds överläggning träffades den
överenskommelse och förening att ovannämnda fastighet 3/16 dels mantal Norra
Hiarum, skulle ensamt tilldelas sonen Carl Otto Johannesson och hans hustru

Mathilda Larsdotter i Norra Hiarum, med skyldighet för dessa att betala
sterbhusets förenämnde skulder till åtskilliga personer, som särskild förteckning
utvisar, och dessutom årligen till änkan Lena Christina Petersdotter erlägga
livstids undantags förmåner, på grund härav kommer detta skifte att endast
omfatta sagde fastighet 3/16 dels mantal Norra Hiarum, som tilldelas ovannämnde
Carl Otto Johannesson och hans hustru Mathilda Larsdotter, och den ringa
lösegendom som sagde bouppteckning upptager, kommer att framdeles, när
auktonsmedlen influtit, fördelas
Med förestående förening och delning, förklarar vi oss till alla delar nöjda, och
förbinder oss till orygglig efterlevnad
Tid och ort som ovan
Lena Stina Pettersdotter (med hand å penan), Karl Otto Johannesson, Claes Alfred
Johannesson, Johan Edvard Gustafsson, Johan Edvard Johannesson, Claes Johan
Nilsson i Åkerhult förmyndare, Amanda Helena Johannesdotter, Johan Adolf Fred
Sökandens ombud företedde därjämte följande handlingar
1. Tre av denne Härads Rätt utfärdade fastebrev, två vardera å 1/16 mtl Norra
Hiarum för Johannes Petersson och hans hustru Helena Catharina Larsdotter, det
ena den 29 september 1840 och det andra den 17 maj 1841 samt ett den 26 januari
1847 å likaledes 1/16 dels mantal Norra Hiarum, därav Johannes Petersson dels
ärvt 1/96 och dels tillammans med sin hustru Lena Catharina Larsdotter köpt 5/96
dels mtl av sin moder Lena Petersdotter, Johannes Malmsten och hans hustru
Maria Petersdotter, samt Johannes Carlsson och Anna Catharina Petersdotter
2. Bouppteckning den 31 maj 1847 och arvskifte den 24 januari 1848 efter avlidna
Lena Catharina Larsdotter från Norra Hiarum, av vilka handlingar inhämtades att
hon såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkomannen Johannes Petersson och med
honom sammanavlade tre döttrar, Johanna Maria, Kristia och Anna Mathilda,
ävensom att bland boets tillgångar funnits 17/96 dels mtl Norra Hiarum, vilken
fastighet jämte den efterlämnade makens enskilt tillhörigt 1/96 del mtl i samma
hemman, emellan sterbhusdelägarne sålunda fördelats, att änkomannen bekommit
3/32 dels mtl, och vardera av döttrarna 1/32 dels mtl
3. Bouppteckning den 27 februari 1858 och arvskifte samma dag efter avlidna
Anna Mathilda Johannesdotter från Norra Hiarum, vilka handlingar inhämtade, att
hon såsom sterbhusdelägare efterlämnat fadern Johannes Petersson och två
systrar, Johanna Maria Johannesdotter gift med Anders Isacsson i Södra Hiarum
och Kristina Johannesdotter, samt att i boet funnits 1/32 dels mtl Norra Hiarum,
vilken fastighet sålunda skiftats, att fadern bekommit 1/64 dels mtl, samt vardera
systern 1/128 dels mtl
4. Härads Rättens den 29 september 1863 för Johannes Petersson och hans hustru
Lena Kristina Petersdotter utfärdade fastebrev å 5/64 dels mtl Norra Hiarum, som
de köpt av Anders Isacsson och Johanna Maria Johannesdotter, samt Sven Gustaf
Andersson och Kristina Johannesdotter
5. I bestyrkt avskrift utdrag av Härads Rättens Rörm. Protokoll för den 2
november 1886 innefattande förordnande för Klas Johan Nilsson i Åkerhult, att
med A. M. Anderssons i Kansjö entledigande, vara förmyndare för Sven Gustaf
Andersson i Estenstorp och ahans avlidna hustru Kristina Johannesdotters
omyndiga dotter Anna Maria
6. En den 19 maj 1888 efter avlidne Johannes Petersson från Norra Hiarum hållen
bouppteckning, utvisande att han efterlämnat de i arvskiftesinstrumentet
omförmälde sterbhusdelägarne, ävensom att bland tillgångarne i boet funnits 3/16
dels mtl Norra Hiarum

Sedan slutligen antecknat blivit, att L. J. Johansson i Åsen är fader till sökanden
Mathilda Larsdotter, meddelas detta
Utslag: Enär Häradsdomaren L. J. Johansson, vilken jämte Klas Alfred
Johannesson
upprättat
det
till
stöd för ansökningen företedda
arvskiftesinstrumentet verkställa, det mig av boet efter avlidne Johannes
Petersson, icke blivit på sätt lag i 12 Kap. Ärvda Balken bjuder, förrättad oss
övriga arvskiftesinstrumentet följaktligen icke kan såsom laga fångeshandling
anses, varder ifrågavarande lagfartsansökning av Härads Rätten avslagen

DSCN2392
Vadstena 080314
§69
1/4 mtl Norra Hiarum
1893 den 15 april
Köpebrev
Sedan vi undertecknade å offentligt hållen auktion å 1/4 mantal Norra Hiarum i
Malmbäcks socken, Västra härad, icke får antagligt anbud till köp, så hava vi
denna dag med förbehåll att Häradsrätten gillar försäljningen för de omyndiges
andelar, försålt berörde hemman till Karl August Andersson och hans hustru
Karolina Abrahamsdotter i Mållebo, nämligen jag Peter Henriksson 13/112 mtl
för 3250 kronor, och jag Klaes Johannesson mot ovanskrivne villkor, såsom
förmyndare för P. Henriksson och avlidna Karolina Magnusdotters omyndige 6 st
barn, deras fastigheter tillhopa 15/112 mtl för 3750 kronor, summa för hela
fastigheten 7000 kronor, vilka av köparne betalts och härmed kvitteras, alltså
avhänder vi oss berörde hemman med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och
åbyggnader, att av köparne nu genast tillträdas, och äga de sig härå fasta förvärva
Norra Hiarum den 15 april 1893
Peter Henriksson, C. J. Johannesson förmyndare säljare
C. A. Andersson & Carolina Abrahamsdotter, köpare
Bevittnas av: A. J. Andersson i Kansjö, A. M. Johannesson i Slätteryd

DSCN2393-2394
Vadstena 080314
§69
1/4 mtl Norra Hiarum
1893 den 15 april
Genom Klas Larsson i Åsen, lät Carl August Andersson i Mållebo anhålla om
lagfart å 1/4 mtl Norra Hiarum, på grund av följande Köpebrev
Sedan vi undertecknade etc. = = se Litt. H
Därvid var fogat utdrag av Härads Rättens F.P. för den 8 juni 1891, §.67,
innefattande förordnande för Klas Johan Johannesson i Slätteryd, att vara
förmyndare för Peter Henrikssons i Norra Hiarum och hans avlidna hustru
Carolina Magnusdotters omyndige barn, Carl Oskar, Gustaf Emil. Klas Herman,
Axel Edvard, Ernst Emanuel och Henrik
Efter anteckning härav, åberopade sökandeombudet dels nästföregående § i detta
protokoll, varav inhämtades, ett Härads Rätten denne dag meddelat lagfart å 1/4
mtl Norra Hiarum, därav Peter Henriksson bekommit 13/112 mtl i giftorätt, samt
en var av Carl Oskar Petersson, Gustaf Emil Petersson, Klas Herman Petersson,
Axel Edvard Petersson, Ernst Emanuel Petersson och Henrik Petersson 5/224 mtl
i arv efter avlidna Carolina Magnusdotter, dels ock domboken för denna dag
Nö.151, utvisande att Härads Rätten på ansökan av Klas Johan Johannesson i
Slätteryd såsom förmyndare för Peter Henriksson i Norra Hiarum och hans
avlidna hustru Carolina Magnusdotters ovannämnde omyndige barn, funnit skäligt

ifrågavarande försäljning gilla och godkänna, i vad densamma rörde de
omyndigas andelar i försålda fastigheten
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, fann Härads Rätten skäligt
meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/4 mtl Krono Skatte Norra
Hiarum, som Carl August Andersson och hans hustru Carolina Abrahamsdotter
enligt avhandling den 15 april 1893, för Sju tusen kronor köpt av Peter
Henriksson samt Klas Johan Johannesson i Slätteryd, i hans egenskap av
förmyndare för omyndige Carl Oskar Petersson, Gustaf Emil Petersson, Klas
Herman Petersson, Axel Edvard Petersson, Ernst Emanuel Petersson och Henrik
Petersson, därom bevis köpebrevet åtecknades och särkilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2390-2391,2393
Vadstena 080314
§68
1/4 mtl Norra Hiarum
1894 den 29 okt
Genom Klas Larsson i Åsen, lät Carl August Andersson i Mållebo anhålla om
lagfart å 1/4 mtl Norra Hiarum, för avlidna hustrun Carolina Magnusdotters
sterbhusdelägare, på grund av följande Arvskifte och afvittring förrättat den 14
mars 1898 i sterbhuset efter avlidna hustrun Carolina Magnusdotter från Norra
Hiarum i Malmbäcks socken, vars arvingar nu är närvarande, nämligen Carl
Oskar, Gustaf Emil. Klas Herman, Axel Edvard, Ernst Emanuel och Henrik
Peterssöner alla omyndige, vilklas rätt bevakades av deras förmyndare
Hemmansägaren Klaes Johannesson i Slätteryd
Först efterfrågades de handlingar som kunde lämna nödig upplysning om boets
tillstånd och förevistes härvid köpe och faste brev å 1/4 mtl Norra Hiarum, varav
ovannämnda Karolina Magnusdotter ensamt ägt 1/56 mtl, samt tillika med sin
man Peter Henriksson 13/56 mtl
Bouppteckning av den 27 juni 1891 efter omförmälda Karolina Magnusdotter
upptager samma hemman jämte diverse lösegendom, och som lösegendomen
redan fördelats, så avser detta akifte endast fastigheten, som här upptages 1/4 mtl
Norra Hiarum
Härav bekommer Pehr Henriksson 13/112 mtl
Härav bekommer sonen Karl Oskar 5/224 mtl
Härav bekommer sonen Gustaf Emil 5/224 mtl
Härav bekommer sonen Klaes Herman 5/224 mtl
Härav bekommer sonen Axel Edvard 5/224 mtl
Härav bekommer sonen Ernst Emanuel 5/224 mtl
Härav bekommer sonen Henrik 5/224 mtl
Summa 1/4 mtl
Vidare förekom ej att anmärka. Tid och ort som ovan
A. J. Andersson i Kansjö, C. A. Andersson i Mållebo, skiftesmän
Med förestående arvskifte förklarar vi oss nöjde och förbinder oss till orygglig
efterlevnad
Peter Henriksson, C. J. Johannesson, förmyndare
Underskrifterna bevittnas: A. J. Andersson, C. A. Andersson
Därjämte företeddes följande handlingar
1. Härads Rättens den 17 januari 1876 utfärdade lagfartsbevis å 1/4 mtl Norra
Hiarum, varav Carolina Magnusdotter ärvt 1/56 mtl efter sin moder Stina
Jonasdotter samt gemensamt med sin man Pehr Henriksson köpt 13/56 mtl av sin
fader Magnus Johansson och sina syskon

2. Utdrag av Härads Rättens F.P. för den 8 juni 1891, §.67, innefattande
förordnande för Klas Johan Johannesson i Slätteryd Norrgård att vara förmyndare
för Petetr Henrikssons i Norra Hiarum och hans avlidna hustru Anna Carolina
Magnusdotters omyndige barn Carl Oskar, Gustaf Emil. Klas Herman, Axel
Edvard, Ernst Emanuel och Henrik, och
3. En 27 juni 1891 efter avlidna Anna Carolina Magnusdotter från Norra Hiarum
upprättad bouppteckning, varav inhämtades att hon efterlämnat de i
arvskiftesinstrumentet nämnde sterbhusdelägarne, ävensom att i boet funnits 1/4
mtl Norra Hiarum
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, fann Härads Rätten skäligt
meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/4 mtl Krono Skatte Norra
Hiarum, därav enligt arvskifte den 14 mars 1893, Peter Henriksson bekommit
13/112 mtl i giftorätt, samt envar av Carl Oskar Petersson, Gustaf Emil Petersson,
Klas Herman Petersson, Axel Edvard Petersson, Ernst Emanuel Petersson och
Henrik Petersson 5/224 mtl i arv efter avlidna Carolina Magnusdotter, därom
bevis arvskiftesinstrumentet åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN6217
Vadstena 090904
§89
3/16 mtl Norra Hiarum
1898 den 28 nov
Med begäran om lagfart å 3/16 mtl Norra Hiarum, lät Anders Johan Johannesson
genom Nämndemannen Klas Andersson i Västanå, inlämna följande Köpebrev
Emot en betingad och överenskommen, genom skuldförbindelser och likvider,
erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor Fem tusen /5000/ kronor, har vi
undertecknade försålt vårt ägande hemman Tre sextondels mantal i Krono Skatte
hemmanet Norra Hiarum i Malmbäcks socken och Västra härad, till vår son
Anders Johan Johannesson och hans tilltänkta hustru Hanna Sofia Carlsson, i
anledning varav vi avhänder oss ombemälte hemmansdel med allt vad därtill
lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar det köparen till välfången
egendom, att nu genast i befintligt skick tillträdas
Dock förbehålles undantagsförmåner, som skall utgå frå förenämnde hemmansdel
i vår återstående livstid, efter nu upprättat undantagskontrakt
Till mera visshet är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes Norra Hiarum den 14 mars 1898
Johannes Johansson & Karolina Andersdotter, säljare
Anders Johan Johannesson
Till vittne: G. Malmsten i Berg, C. A. Andersson i Norra Hiarum
Då härjämte företeddes Härads Rättens den 23 maj 1861 utfärdade fastebrev å
försålda fastigheten, som Johannes Johansson och hans tilltänkta hustru Carolina
Andersdotter köpt av Pehr Johan Larsson och Maja Stina Svensdotter, beviljade
Härads Rätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 3/16 mtl Krono Skatte
Norra Hiarum, som Anders Johan Johannesson och hans tilltänkta hustru Hanna
Sofia Carlsson, enligt avhandling den 14 mars 1898, för 5000 kronor, och med
villkor om undantag, köpt av Johannes Johansson och Karolina Andersdotter,
därom köpebrevet försågs med bevis, och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2076-2078
Vadstena 080314
§241
3/8 mtl Kronoskatte Norra Hiarum
1909 den 7 juni
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så
lydande handling
Köpekontrakt:
Varigenom vi undertecknade härigenom till Karl August Andersson i Svenstorp
och hans hustru Edla Johannesdotter försälja vårt ägande 3/8 mantal Norra
Hiarum i Malmbäcks socken mot följande villkor
1. Köpesumman är överenskommen till Femton tusen /15000/ kronor på förrättat
höstbruk, rågutsäde och tröskverk som åtföljer köpet
2. Tillträdet skall ske den 14 nästa mars i nu och då befintligt skick
3. Köpesumman erlägges vid tillträdet sålunda, att köparen övertager befintliga
Hypotekslånet å kronor 4200 för framtida förräntning och amortering från den 4
december 1908 och erhåller den därå skedda avbetalningen
Vidare företer säljarne gravitationsbevis å fastigheten då köparen må övertaga
flera befintliga inteckningar till betalning och erlägger icke intecknat eller belånat
belopp kontant
4. I handpenning på denna handel har köparen denna dag erlagt Fem hundra /500/
kronor, som avräknas på köpesumman vid likviden
5. Köparne åtager sig den skogsplantering som säljaren den 4 september 1907
enligt kontrakt med skogsvårdsstyrelsen ålagt sig
6. Köparne övertager och åtager sig de skyldigheter, som från hemmansdelen skall
utgå till Lena Stina Petersdotter enligt hennes undantagskontrakt, men
penningbeloppet därå mot avräkning å köpesumman Kr 1000
7. Säljarne skall före avträdesdagen icke sälja något foder eller nedfälla virke,
samt fodrar till samma dag de djur som nu finnas på gården. Ved till kommunen
enligt kommande debetsedel får säljaren hugga av friskt trä, och densamma
leverera på rätt tid och plats
8. Då likviden blivit verkställd avlämnas behöriga åtkomsthandlingar. Lagfart
bekostas ensamt av köparne
Norra Hiarum den 6 november 1908
Karl Johannesson & Mathilda Larsdotter, säljare
Antages: Carl August Andersson & Edla Johannesson
Bevittnas av: A. J. Andersson i Kansjö, C. A. Andersson i Norra Hiarum
Förestående köpesumma är denna dag genom köpelikvid erlagd och kvitteras härmed
Norra Hiarum den 14 mars 1909
Karl Johannesson & Mathilda Larsdotter
Bevittnas av: A. J. Andersson i Kansjö, Klas Komstedt i Svenstorp
Härjämte företeddes Härads Rättesn lagfartsbevis
1. Den 3 okober 1887, §.79, för Karl Otto Johannesson och hans tilltänkta hustru
Mathilda Larsdotter å 3/16 mtl Krono Skatte Norra Hiarum i Malmbäcks socken,
och
2. Den 11 februari 1890, §.83, för Karl Otto Johannesson å 3/16 mtl av samma
hemman
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 3/8 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, som Karl August
Andersson och hans hustru Edla Johannesdotter jämlikt köpekontrakt den 6
november 1908 för Femton tusen Fem hundra kronor och villkor i övrigt, köpt av
Karl Otto Johannesson och hans hustru Mathilda Larsdotter
Därom etc. = = se §.236 = = utfärdades

239-240
§7

Vadstena 130308
3/8 mtl kronoskatte Norra Hiarum
1915 den 18 januari
Med begäran om gemensam lagfart, ingav Nämndemannen A. J. Andersson i
Kansjö en i hithörande delar så lydande bouppteckning
Bouppteckning: förrättad den 21 juni 1912 i sterbhuset efter avlidne
Hemmansägaren Carl August Andersson från Norra Hiarum i Malmbäcks socken,
som avled den 7 sistlidne maj, och efterlämnade följande sterbhusdelägare
1. Hustrun Edla Kristina Johannesdotter
2. Dottern Ruth Rebecka Andersdotter
3. Sonen Karl Georg Andersson
4. Sonen Elof Johannes Simon Andersson
5. Sonen Anders Filip Andersson
6. Sonen Oskar Werner Andersson
7. Sonen Josef Wiktor Andersson
8. Sonen Bertil Mattias Andersson
9. Sonen Helge Engelbrekt Andersson
Alla barnen omyndiga och vilkas rätt bevakades av förmyndaren Hemmansägaren
Karl Persson i Berg
Änkan åtvarnades om sin skyldighet med avseende på boets riktiga uppgivande,
som befanns sålunda
Fastighet: 3/8 mtl Norra Hiarum, Taxerings värde 10000:Att ingenting med vett eller vilja är uteglömt eller undandöljt, intygar under Edlig
förpliktelse – Edla Johannesdotter
Härvid har jag närvarit: K. A. Persson, förmyndare
Antecknat och värderat av undertecknade:
A. J. Andersson i Kansjö, A. M. Johansson i Floeryd
Nö.34 År 1912 vid lagtima hösttinget med Västra härad, blev denna
bouppteckning inregistrerad, betygar på Häradsrättens vägnar
Fredrik Landegren
Härjämte företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 7 juni 1909, §.241, för Karl
August Andersson och hans hustru Edla Johannesdotter å 3/8 mantal Krono Skatte
Norra Hiarum i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å 3/8 mantal
Krono Skatte Norra Hiarum i Malmbäcks socken, som änkan Edla Kristina
Andersson, född Johannesdotter, Ruth Rebecka Andersdotter, Karl Georg
Andersson, Elof Johannes Simon Andersson, Anders Filip Andersson, Oskar
Werner Andersson, Josef Wiktor Andersson, Bertil Mattias Andersson och Helge
Engelbrekt Andersson, jämlikt bouppteckning den 21 juni 1912 bekommit i
giftorätt och arv efter make och fadern, avlidne Karl August Andersson, därom
fångeshandlingen försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades

241-243
§8

Vadstena 130308
3/8 mtl kronoskatte Norra Hiarum
1915 den 18 januari
Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ingav ett så lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Aderton tusen
/18000/ kronor, hava vi undertecknade sterbhusdelägare efter avlidne Carl
Andersson, härmed försålt 3/8 dels mantal Norra Hiarum i Malmbäcks socken,
Västra härad till Lantbrukaren Carl Oskar Carlsson och hans hustru Augusta
Carlsson i Näs, Rumskulla socken, Kalmar län, Sevede härad, och avhända vi oss

på grund härav berörde fastighet med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och
åbyggnader, och tillägnar det köparne, vilka må sig härå på egen bekostnad lagfart
förvärva. Tillträdet får ske genast i befintligt skick
Norra Hiarum den 14 mars 1913
Edla Johannesdotter, Karl August Persson förmyndare, säljare
Egenhändiga namnteckningar, intygar vi på en gång närvarande vittnen: Emil
Fälth, Theodor Andersson, båda från Berg
Härjämte företeddes:
Detta köpekontrakt, varigenom vi undertecknade härigenom till Carl Oskar
Carlsson i Näs Rumskulla och hans hustru Augusta Carlsson försälja vårt ägande
3/8 mantal Norra Hiarum i Malmbäcks socken, såvida Häradsrätten det medgiver
för de omyndigas del mot följande villkor
1. Köpesumman är överenskommen till Aderton tusen /18000/ kronor för
fastigheten och Fem hundra /500/ kronor för förrätat höstbruk, råg utsäde och
tröskverk m.m. som åtföljer köpet
2. Tillträdet skall ske den 14 mars 1913, i det skick det nu och då befinnes
3. Köpesumman erlägges vid tillträdet sålunda: att köparen, nästa bild 242 går ej
att läsa, suddig måste fotas igen
Här fortsätter på bild 243
ovannämde omyndiges andelar i den försålda fastigheten
Det antecknades, att lagfart förut idag vid §.7 i protokollets meddelats för änkan
Edla Kristina Andersson, född Johannesdotter, Ruth Rebecka Andersdotter, Karl
Georg Andersson, Elof Johannes Simon Andersson, Anders Filip Andersson,
Oskar Werner Andersson, Josef Wiktor Andersson, Bertil Mattias Andersson och
Helge Engelbrekt Andersson å 3/8 mantal Krono Skatte Norra Hiarum i
Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å 3/8 mantal
Krono Skatte Norra Hiarum i Malmbäcks socken, som Carl Oskar Carlsson och
hans hustru Augusta Carlsson jämlikt köpekontrakt den 9 november 1912 och
köpebrev den 14 mars 1913 för Aderton tusen /18000/ kronor köpt av änkan Edla
Kristina Andersson, född Johannesdotter, Ruth Rebecka Andersdotter, Karl Georg
Andersson, Elof Johannes Simon Andersson, Anders Filip Andersson, Oskar
Werner Andersson, Josef Wiktor Andersson, Bertil Mattias Andersson och Helge
Engelbrekt Andersson, därom köpebrevet försågs med bevis och särskilt
lagfartsbevis utfärdades
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§42

Vadstena 130308
1/4 mtl kronoskatte Norra Hiarum
1915 den 19 januari
Med begäran om lagfart ingav Kronolänsmannen Alfred Andersson ett så lydande
Köpebrev
Jag Karl Andersson och min hustru Hulda Johansson säljer härmed till J. L. Frost
oss tillhöriga 1/4 mantal Krono Skatte Norra Hiarum, beläget i Malmbäcks
socken, Västra härad, Jänköpings län, att tillträdas den 31 mars 1913 mot en
överenskommen köpesumma stor Åtta tusen /8000/ kronor, och som detta belopp
blivit till fullo betalt på sätt köpekontraktet av den 4 sistlidne mars närmare
bestämmer, så förklarar vi härmed J. L. Frost vara rätt ägare av förenämnde
hemmansdel med allt vad därtill hörer och lagligen kan tillvinnas, och äger
köparen att härå söka lagfart och fasta
Hiarum den 31 mars 1913

Karl Andersson & Hulda Johansson
Egenhändiga underskrifter bevittna på en gång närvarande:
A. J. Johannesson, K. J. Andersson, Norra Hiarum
Härjämte företeddes detta Köpekontrakt
Jag Karl Andersson upplåter och försäljer härmed till J. L. Frost i Malmbäck, mitt
ägande 1/4 mantal Krono Skatte Norra Hiarum i Malmbäcks socken, Västra härad,
Jönköpings län, mot följande villkor
1. Hemmanet får av köparen tillträdas i nu och då befintligt skick den 31
innevarande mars
2. Köpesumman är överenskommentill Tio tusen /10000/ kronor, varav 8000
kronor för fastighetn och 2000 kronor för rågsådd och höstbruk, samt annat
lösöre, som betalas på följande sätt. Köparen övertager hemmanets Hypotekslån
till premetiva beloppet kr 3000 eller sådant det stod den 4 september 1912, resten
betalas vid tillträdet
3. Säljaren förbehåller sig rätt att under 6 månader från avträdesdagen få bo i östra
rummet i övre och nedre våningen i byggningen, samtbehövlig vedbrand under
den tid säljaren förbehållit sig bostad
4. I köpet ingår höstbruk, rågutsäde och överens om allt vid tillträdesdagen
överblivit stråsäder och hö och halm samt järnspis och all sädesstör
5. Säljaren förbinder sig att ej avyttra eller bortföra något, jord, ved, gödsel, träd
eller andra skogsprodukter, vilket tillfaller köparen
6. Säljaren förbinder sig att lösa och döda alla i hemmanet varande inteckningar,
förutom Hypotekslånet
7. Ränta och skatter betalas av säljaren till avträdesdagen. Efter köparen
fullgörande av förestående villkor utfärdar säljaren behörigt köpebrev och
avlämnar åtkomsthandlingar samt gravitationsbevis, och äger köparen att själv
härå söka lagfart och fasta
2 exemplar av detta kontrakt äro upprättade, och köpare och säljare tagit var sitt
Sålunda avhandlat, som skedde i Norra Hiarum den 4 mars 1913
Carl Andersson & Hulda Andersson, säljare
Med detta kontrakt förklarar jag mig nöjd – J. L. Frost, köpare
Namnteckningarna bevittnas av oss på en gång närvarande:
G. E. Lundberg i Malmbäck, A. E. Andersson i Lycke
Förestående likvid är till fullo betalt, Sju tusen Ett hundra /7100/ kronor, vilket
härmed erkännes och kvitteras
Hiarum den 31 mars 1913
Karl Andersson
På en gång närvarande vittnen: A. J. Johannesson i Norra Hiarum, K. J.
Andersson i Norra Hiarum
Häradsrättens lagfartsbevis den 10 mars 1913, §.116, för Karl Rudolf Andersson
och hans hustru Hulda Johansson å 1/4 mantal Krono Skatte Norra Hiarum i
Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å 1/4 mantal
Krono Skatte Norra Hiarum i Malmbäcks socken, som J. L. Frost jämlikt
köpekontrakt den 4 mars 1913 och köpebrev den 31 mars samma år, för Åtta tusen
/8000/ kronor köpt av Karl Rudolf Andersson och hans hustru Hulda Johansson,
därom köpebrevet försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades
Som ovan – På Häradsrättens vägnar – Herman Åberg
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(Södra Hiarum)
Vadstena 130308
1/8 mtl kronoskatte Norra Hiarum

1917 den 7 maj

DSCN5036
Vadstena 141007
§232
1/4 mtl Norra Hiarum
1920 den 10 maj
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så
lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och dels kontant och genom förbindelser övertagen,
samt härmed kvitterad köpesumma stor Tjugofyra tusen /24000/ kronor och
förbehåll av lägenheten Norrängen, som skall avsöndras enligt karta, har jag
härmed försålt 1/4 mantal Norra Hiarum i Malmbäcks socken av Jönköpings län
till Lantbrukaren Anders Johan Sigfrid Gustafsson från Lönneberga, att av honom
genast i befintligt skick tillträdas, och därå han må sig på egen bekostnad lagfart
förvärva
Norra Hiarum den 16 mars 1920
Otto Karlsson, säljare
Bevittnas av: A. J. Andersson i Kansjö, A. Gustafsson
Till åtkomstens styrkande företeddes en avskrift av Härads Rättesn lagfartsbevis
den 5 juni 1916, §.204, för Otto Karlsson å 1/4 mtl Krono Skatte Norra Hiarum i
Malmbäcks socken
Beslut: Enär icke så vitt vi och den i Köpebrevet omförmälda lägenheten
Norrängen varit i laga ordning ifrån stamfastigheten etc.

DSCN5043 -5044
Vadstena 141007
§316
1/4 mtl Norra Hiarum
1920 den 12 juli
Sedan Anders Johan Sigfrid Gustafsson ifrån Lönneberga den 10 maj 1920, §.234,
sökt lagfart å 1/4 mtl Norra Hiarum i Malmbäcks socken, men Härads Rätten på
anfört skäl förklarat ansökningen vilande, så företrädde nu sökanden genom
Nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, vilken under fullföljd av ansökningen
inger Rätten i ärendet frita protokoll, varsom det till grund för ansökningen
liggande Köpebrevet i huvudskrift, vari numera fanns frihet att så lydande
undertecknad säljare avstår härmed förbehållet av ovannämnda lägenhet
Norrängen, vilken utan särskild avgift får åtfölja köpet
Norra Hiarum den 8 jul 1920
Otto Karlsson
Bevittnas av A. J. Andersson, A. Gustafsson
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/4 mtl Hiarum Norra, vilken hemmansdel Anders
Johan Sigfrid Gustafsson enligt köpebrev den 16 mars 1920, för 24000 kronor
köpt av Otto Karlsson, därom köpehandlingen försågs med bevis och särskilt
lagfartsbevis utfärdades

DSCN5372 -5374
Vadstena 141007
§101
Norra Hiarum, Betania
1922 den 13 mars
Till Hiarums missionsförsamling och ungdomsförening försäljer jag Anders Johan
Sigfrid Gustafsson lägenheten Betania, avsöndrad från 1/4 mtl Norra Hiarum uti
Malmbäcks socken, Västra härad, Jönköpings län

Enligt en år 1920 av Stadsingenjören G. Ericsson upprättad karta, har lägenheten
en areal av 1528 kvm och gränsar i norr mot stamhemmanet med 52 m i öster mot
stamhemmanet med 21 m i söder mot 1/16 mtl Norra Hiarum Litt.D med 57,3 m,
och i väster mot stamhemmanet i bruten linje med 13,0 + 24,5 + 5,0 + 24,5 + 13
meter
Priset är överenskommet och bestämt till kronor Två hundra /200/ vilket belopp
denna dag guldits och härmed kvitteras
Tillträdet sker genast
Köparen skall på egen bekostnad uppsätta och underhålla stängsel kring
lägenheten ifråga
Kostnader för lagfart betalas av köparen. Åtkomsthandlingar tillhandahålles av
säljaren
Norra Hiarum den 10 augusti 1920
A. J. Gustafsson, säljare
Förestående köp godkännes: För Hiarums missionsförsamling, K. A. Persson,
ordförande och sekreterare
Bevittnas: Carl Carlsson, J. O. Andersson
Å köpebrevet fanns tecknat vederbörligt bevis, dels att länsstyrelsen i Jönköpings
län den 26 augusti 1920 godkänt den jordavsöndring 0,1528 hektar kallad Betania
Nö.1, som skett från 1/4 mtl Litt.C 24, av Skatte hemmanet Hiarum Norra Nö.2
om 1 mtl i Malmbäcks socken, och dels att den avsöndrade lägenheten i
jordregistret betecknats med Hiarum 28
Härjämte företeddes:
1. Stadgar för Hiarums missionsförening, varav inhämtades att ….. lämnas, vilka
ägde för…. förklaringar angelägenheter
2. Stadgar för Hiarums Kristliga Ungdomsförening, varav inhämtades att vittne
finnes …. ägde förvisso för…….. angelägenheter
3. Protokoll förevist Norra Hiarums missionsförsamling och ungdomsförening
sammanträde den 17 november 1920, varav inhämtades att föreningen beslutat
inköpa ifrågavarande lägenhet
4. Utdrag ur protokoll här vid Hiarum Missionsförsamlings årsmöte den 21
februari 1920, varav inhämtades att K. Pehrsson valts till föreningens ordförande
Då enligt vad upplyst blivit den arrenderade lägenheten ännu ej få bevillning,
särskilt taxering uppskattades i Rätten dess värde till 200 kronor
Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens lagfartsbevis den 12 juli
1920 §.316 för Anders Johan Sigfrid Gustafsson å i Malmbäcks socken belägna
1/4 mtl Hiarum Krono 24
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å de från
1/4 mtl Krono Skatte Hiarum Norra 24, i Malmbäcks socken arrenderade
lägenheten Betania Nö.1 28, om 0,1528 hektar, som Hiarums Missionsförsamling
och Hiarums Ungdomsförening enligt köpebrev den 10 augusti 1920, för 200
kronor köpt av Anders Johan Sigfrid Gustafsson, därom etc.

DSCN5429 -5431
Vadstena 141007
§168
1/32 mtl Norra Hiarum
1922 den 27 nov
Under anhållan om lagfart förKarl Johan Andersson å 1/32 mtl Norra Hiarum
ingav Nämndemannen Frans A. Lagerqvist i Klappa ett i hithörande delar så
lydande Arvskifte och afvittring, förrättat den 27 juni 1914 efter avlidna hustrun

Johanna Maria Pehrsdotter från Norra Hiarum i Malmbäcks socken, vilkens
arvingar nu äro närvarande, nämligen
1. Mannen, änkomannen Anders Johannesson
2. Sonen Karl Johan Andersson
3. Sonen Klas Alfred Andersson i Slätteryd
4. Sonen Johannes Oskar Andersson i Göstorp
Alla myndiga och närvarande
Av handlingar till grund för detta skifte framlades Bouppteckning av den 23 juni
1913 efter ovannämnda avlidna, som upptager omskrina arvingar, samt av
egendom detta 3/16 mtl Norra Hiarum och dels 9/112 mtl Slätteryd Norrgård i
Malmbäcks socken, samt diverse lösegendom och kontant behållning, ävensom
hemföljdsmedel, vilket allt här nedan upptages
Arvingarna enades om att änkomannen Anders Johannesson skulle till det i
Bouppteckningen upptagna värdet övertaga sterbhusets lösegendom
Således upptages till delning:
Först fastigheterna Norra Hiarum 3/16 mtl, Slätteryd 9/112 mtl
Härav bekommer:
Anders Johannesson i giftorätt N. Hiarum 3,32 mtl – Slätteryd 9/224 mtl
Karl Johan Andersson i arv N. Hiarum 1/32 mtl – Slätteryd 3/224 mtl
Klas Alfred Andersson i arv N. Hiarum 1/32 mtl – Slätteryd 3/224 mtl
Johannes Oskar Andersson i arv N. Hiarum 1/32 mtl – Slätteryd 3/224 mtl
Summa N. Hiarum 3/16 mtl – Slätteryd 9/112 mtl
Vidare förekom ej. Tid och ort som ovan
A. J. Andersson i Kansjö, Gustaf Frost i Norra Hiarum, skiftesmän
Härvid har vi varit närvarande och gilla ovanstående till orygglig efterlevnad
Dag som ovan
Anders Johannesson, Karl Johan Andersson, Klas Alfred Andersson, Johannes
Oskar Andersson
Underskrifterna bevittnas av: A. J. Andersson, Gustaf Frost
Härvid fanns fogat en den 23 juni 1913 upprättad, vid sagda års lagtima höstting
under Nö.23 inregistrerad bouppteckning efter avlidna hustrun Johanna Maria
Pehrsdotter från Norra Hiarum, utvisande att hon efterlämnat de i ovanintagne
arvskiftet angivna dödsbodelägarna, samt att bland tillgångarna i boet upptagits
3/16 mtl Norra Hiarum, taxerat till 6000 kronor
Till åtkomstens styrkande företeddes Härads Rättens fastebrev den 20 oktober
1869 Nö.10 för Anders Johannesson och Johanna Pehrsdotter å i Malmbäcks
socken belägna 3/16 mtl Krono Skatte Norra Hiarum
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/32 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, av 3/16 mtl Rvt
27, som Karl Johan Andersson jämlikt arvskifte den 27 juni 1914 bekommit i arv
efter sin avlidna moder Johanna Pehrsdotter, därom etc.

DSCN5432
Vadstena 141007
§169
5/32 mtl Norra Hiarum
1922 den 27 nov
Under anhållan om gemensam lagfart för Anders Johannesson, Klas Alfred
Andersson och Johannes Oskar Andersson å 5/32 mtl Norra Hiarum, ingav etc. =
= se §.168 = = Norra Hiarum
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 5/32 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, av 3/16 mtl Rvt

27, varav jämlikt arvskifte den 27 juni 1914, Anders Joahannesson bekommit 3/32
mtl samtKlas Alfred Andersson och Johannes Oskar Andersson vardera 1/32 mtl,
den förstnämnde i giftorätt och de senare i arv efter avlidna Johanna Pehrsdotter,
därom etc.

DSCN5432 -5433
Vadstena 141007
§170
5/32 mtl Norra Hiarum
1922 den 27 nov
Under anhållan om lagfart ingav Nämndemannen Frans A. Lagerqvist i Klappa ett
så lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Åtta tusen /8000/
kronor, ha vi undertecknade härmed försålt vårt ägande 5/32 mtl Norra Hiarum i
Malmbäcks socken, Västra härad av Jönköpings län, till Lantbrukaren Karl Johan
Andersson härstädes, att av honom genast i befintligt skick tillträdas, och avhända
vi oss på grund härav berörda fastighet med vad därtill lyder, och må köparen sig
härå på egen bekostnad lagfart förvärva
Norra Hiarum den 27 juni 1914
Anders Johannesson, Klas A. Andersson, Johan Oskar Andersson
Bevittnas av: Gustaf Frost, A. J. Johannesson, båda i Norra Hiarum
Från föregående § i protokollet antecknades, att Anders Johannesson, Klas Alfred
Andersson och Johannes Oskar Andersson erhållit lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 5/32 mtl Krono Skatte Norra Hiarum, av 3/16 mtl Rvt 27
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Härads Rätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 5/32 mtl Krono Skatte Hiarum av 3/16 mtl Rvt 27 som
Karl Johan Andersson enligt köpebrev den 27 juni 1914 för 8000 kronor köpt av
Anders Johannesson, Klas Alfred Andersson och Johannes Oskar Andersson,
därom etc.

