PUSTANÄS
DSCN5471 -5472
Vadstena 141007
Nr 67
Pustanäs
1764 den 1 juni
Till häradsrätten ingavs en avhandling lydande som följer.
Efter vår Salige broder och svåger Jonas Pehrsson i Pustanäs, dess änka Maria
Nilsdotter, av honom givne Testamente den 14 augusti 1742, äro vi alldeles
förlikta med vår svägerska Maria Nilsdotter och dess nu tillämnade man Sven
Jonsson från Norra Hiarum, att all vår åtan och arvsrätt och lott efter vår avlidna
Salige broder Jonas Pehrssons lösa egendoms kvarlåtenskap, till alla Jonas
Pehrssons bröder och systrar, samt deras barn, av vad namn det vara må, avsäga vi
oss samteliga undertecknade syskon emot en summa penningar Sextio daler Smt´s
betalande, vilka 60 Daler Smt vi riktigt den första med den sista penningen
bekommit, som härmed i vittnes närvaro bekräftas och kvitteras av Pustanäs den
14 augusti 1763.
Carl Pehrsson på Åsa torp, som fullmäktig för sig och brodern Jan Pehrsson uti
Kronobergs län och Bergs socken och Lädja by.
Nils Nilsson på dess hustrus vägnar Annika Pehrsdotter i Moheda by och socken,
samt fullmäktig för dess svägerska Maria Pehrsdotter i Bergs socken och
Kronobergs län.
Nils Pehrsson, Gabriel Pehrsson uti Grenåsa

DSCN0696-0699
Vadstena 070731
§53
Pustanäs
1773 den 24 febr
Den 24 februari 1773 inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev.
För allom som detta vårt öppna brev händer förekomma, se eller höra, föreläsas
göra sig vetterligit, att vi av fri vilja, och med våra kära anhörigas råd och
samtycke upplåta och försälja halva vår kära hustrus arvslott uti 1/4 av
Skattehemmanet Pustanäs, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, den
halva lott belöper till 1/10 del i ovannämnde fjärding, vilken halva lott vi nu
försälja till vår kära svåger Sven Isacsson och dess kära hustru Maria Arvidsdotter,
för en viss överenskommen köpesumma 212 Daler Smt, och som vi förenämnda
köpesumma riktigt bekommit, allt där före avhända vi oss all vår och våra barns
rätt och efterkommandes rätt i ovannämnde andel, och tillägna densamma
förenämnde vår kära svåger, dess kära hustru, barn och arvingar, så födda som
ofödda, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, qvarn
och qvarnställe, torp och torpställe, intet undantagande, som av ålder härtill lydt
eller legat hafver, eller lagligen hädanefter tillvinnas kan, samt tillåta vår svåger
söka upbud och fasta utan klander, vilket vi med våra namn uti ombudna vittnens
närvaro betyga av Pustanäs den 7 juli 1772.
Johannes Malm, Maria Isacsdotter, säljare
Sven Jonsson, Maria Arvidsdotter, köpare
Som vittnen härtill underskriva; Sven Håkansson i Röd, Anders Svensson i
Fällsbo, och Anders Jönsson i Kansjö
Och i anledning härav blev vår 1/10 del av 1/4 del i Skattehemmanet Pustanäs, för
köparen Sven Isacsson och dess hustru Maria Arvidsdotter och deras arvingar
emot köpesumman 212 Daler Smt, upbuden nu 1sta gången

DSCN0614-0616
Vadstena 070731
§51
1/4 mtl Skatte Frälse Pustanäs
1778 den 6 febr
Till Häradsrätten inlämnades ett så lydande salubrev.
För allom dem som mitt öppna salubrev förekommandes varder, gör jag Maria
Isacsdotter, med min kära mans samråd Johannes Malm, det jag av fri vilja
försäljer min ärvda systerlott uti En fjärding Skatte frälse Pustanäs, uti Jönköpings
län, Västra härad, Malmbäcks socken, till min kära syster Christina Isacsdotter och
dess man Corporalen välmanhaftige herr Gabriel Lundström uti Korpebo torp, för
en överenskommen köpeskilling Ett hundrade tjugo fem Daler Smt, eller tjugo
Riksdaler 40 Sk i Specie, vilka penningar 20 Rd 40 Sk, den sista penningen med
den första äro riktigt betalta och härigenom vederbörligen qvitterade varda, när
förenämnde köpare Christina Isacsdotter tillägger sin ärvda lott, bliver hon och
dess man, Corporalen Gabriel Lundström ägare till 1/16 del efter helt räknat uti
Pustanäs, avhänder för den skull, mig, mina barn och efterkommande ovannämnde
arvslott och den samma tillägna förenämnde köpare, deras barn och arvingar, som
sin välfångna egendom, nu och everderligen, som är hus, jord, åker och äng, skog
och mark, torp och qvarn med fiskevatten, intet undantagandes av allt som härtill
lyder, eller hädanefter med lag och dom tillvinnas kan, giver löfte vid vederbörlig
domstol söka Upbud, Laglig fasta. Till yttermera visso varder detta köpebrev med
mitt och min kära mans namn, uti goda mäns när och övervaro till detta köpebrev.
Mörekull den 8 maj 1777
Maria Isacsdotter, Johannes Malm, säljare
Gabriel Lundström, Christina Isacsdotter, köpare
Till vittnen: Johan Johansson uti Rönnhult, Måns Jonasson uti Sjöryd
I anledning varav och på begäran bliver En sextondel Skatte frälse Pustanäs för
Christina Isacsdotter och hennes man Corporalen Gabriel Lundström, deras barn
och arvingar, dels ärvd, dels emot köpesumman 20 Riksdaler 40 Skilling, Upbuden
1sta gången

DSCN0618
Vadstena 070731
1/16 mtl Skatte frälse Pustanäs
1778 den 13 maj
En sextondel Skatte Frälse Pustanäs, såsom dels ärvd och dels emot 20 Rd 40 Sk
köpt, Upbuden 2dra gången

DSCN3903-3905
Vadstena 101228
§19
1/16 mtl frälse Pustanäs
1791 den 3 febr
Den 4 februari inlämnades följande salubrev.
Jag Lena Jonasdotter gör härmed vetterligit det jag av fri vilja och moget
betänkande, genom frivillig auktion försålt, min dels ärvda och dels bördköpta
1/16 del efter helt räknat uti Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken belägit, till Jöns Andersson och dess hustru
Sara Andersdotter i Norra Graf, för en köpesumma, som efter flera anbud
upptecknats till 133 Rd 16 Sk Specie, såsom redan undfångne, härigenom
vederbörligen qvitteras. För den skull avhänder mig och mina arvingar förbemälte
1/16 del uti Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, och densamma tillägnar
ovannämnde köpare samt deras arvingar, att nästa vårfrudag få tillträda i sådant

stånd som hemmanet då till åbyggnad och hävd befinnes, med hus, jord, åker, äng,
skog och mark, torp och torpställen, intet undantagandes av vad namn det hest vara
månde, som härtill nu lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, och med rätta
ligga bör. Jämväl förbinder migLaga hemul stånda, vilket allt uti nedanskrivne
vittnes mäns och övervaro med mitt namns undersättande bekräftas.
Skedde uti Pustanäs den 8 januari 1791
Lena Jonasdotter i Pustanäs, säljare
Till vittne; Håkan Malmberg, Anders Clementsson i Jonsbo
I anledning varav uppå erhållen, samt jämlikt I och IV Cap. Jordabalken, Härads
rätten finna skäligt för Jöns Andersson i Norra Graf, dess hustru Sara
Andersdotter, samt deras arvingar, härigenom upbjuda 1/16 del efter helt uti Skatte
Frälse hemmanet Pustanäs, emot köpesumman 133 Rd 16 Sk Specie, nu 1sta
gången

PICT0334
Vadstena 041228
§49
1/16 mtl Kronoskatte Pustanäs
1791 den 15 okt
Blev 1/16 del uti Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, emot 133 Riksdaler 16 skilling
Specie, för Jöns Andersson i Norra Graf, dess hustru samt deras arvingar, upbuden
3.e gången.

DSCN4145-4147
Vadstena 101228
§116
1/16 mtl frälse Pustanäs
1795 den 4 mars
Ingavs till Häradsrätten ett så lydande avhandlingsbrev.
Undertecknade gör härmedelst vitterligit, det vi av fri vilja och moget betänkande,
för gott funnit härigenom uppdraga och försälja vår hittils ägande En sextondel
efter helt räknat i Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, uti Malmbäcks socken och
Västra härad, i anseende till den oförmögenhet att längre förestå något
hemmansbruk, vi av vår redan uppnådda ålderdom, var tillskyndade till
dannemannen Sven Svensson och dess hustru Catharina Jonsdotter i Pustanäs, för
en betingad, redan betalt, och härigenom behörigen qvitterad köpesumma stor 148
Rd 16 Sk i Riksgälds sedlar. För den skuld avhända vi oss och våra arvingar, all
den rätt vi till ovannämnde 1/16 del Pustanäs ägt, och den samma tillägnar berörde
köpare Sven Svensson och dess hustru Catharina Jonsdotter, samt deras barn och
arvingar, till everderlig ägo, att få tillträda den 14 mars innevarande år 1795, i
sådant stånd hemmanet befunnes, med hus, jord, åker, äng, skog och mark, torp
och torpställe, jämte alla andra lägenheter och förmohner, som denna hemmansdel
med rätta ligga bör, nu tillfinnande äro, eller hädanefter lagligen tillvinnas kunna,
utan minsta förbehåll, eller undantag av vad namn de vara måge, mer än de
försörjnings villkor och husarum, samt skötsel, som vi uti bägges vår återstående
livstid, vid här försålda hemmansdelen, av köparna oss betingat, och här på det
kraftigaste förbehålla på sätt i särskilt därom oss emellan detta dato författande
köpekontrakt innehåller och utstakat är, men efter bägges vår död, åter faller till
köparna utan någon lösen.
Förbindande oss till Laga hemul stånda, samt lämna köparen frihet att här vid
domstolen i orten, sig Laga säkerhet förvärva när så åstundas, vilket allt med våra
namns undersättande, uti nedanskriven vittnens när och övervaro bekräftas.

Som skedde uti Pustanäs den 2 mars 1795
Gabriel Lundström, Kierstin Isacsdotter, säljare
Vittne; Isac Sundling, Jonas Sundling
I följe varav Skatte och besittningsrätten 1/16 Pustanäs mot erlagda köpesumman
148 Rd 16 Sk och betingade villkor, upbudet för Sven Svensson därstädes, dess
hustru och arvingar. Börandes köparen, enär han till 2dra upbudets erkännande sig
anmäler, med behörigt skattebevis vara försedd.

DSCN0362
Vadstena 070731
§53
1/16 mtl Skatta Frälse Pustanäs
1795 den 22 maj
Skatte och besittningsrätten å 1/16 del uti Pustanäs, blev sedan det nu behörigen
intygades, att samma hemmansdel är Skatte Frälse, för Sven Svensson, dess hustru
och arvingar Upbuden emot 148 Rd 16 Sk, och betingade villkor, Upbuden nu
andra gången.

DSCN4155
Vadstena 101228
§53
1/16 mtl frälse Pustanäs
1795 den 22 maj
Skatte och besittningsrätten å 1/16 del uti Pustanäs, blev sedan det nu behörigen
intygades, att samma hemmansdel är Skatte Frälse, för Sven Svensson, dess hustru
och arvingar Upbuden emot 148 Rd 16 Sk, och betingade villkor, Upbuden nu
andra gången.

DSCN0378
Vadstena 070731
§36
1/16 mtl Frälse Pustanäs
1795 den 14 okt
Tredje Laga upbudet meddeltes nu å 16 del uti Skatte Frälse hemmanet Pustanäs,
för Sven Svensson, dess hustru och arvingar, emot 148 Rd 16 Sk, jämte betingade
villkor.

DSCN4170
Vadstena 101228
§36
1/16 mtl frälse Pustanäs
1795 den 14 okt
Tredje Laga upbudet meddeltes nu å 16 del uti Skatte Frälse hemmanet Pustanäs,
för Sven Svensson, dess hustru och arvingar, emot 148 Rd 16 Sk, jämte betingade
villkor.

DSCN0775
Vadstena 070731
§15
1/16 mtl Skatte Frälse Pustanäs
1799 den 9 maj
För köparna Sven Pehrsson och Catharina Jonsdotter meddeltes Upbud å 1/16
Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, mot 391 Rd 32 Sk köpesumma, jämte övriga
villkor, nu andra gången.

DSCN0780
Vadstena 070731
§22
1/16 mtl Pustanäs
1799 den 11 okt
Beviljades Upbud å 1/16 del Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, för Sven Pehrsson
och dess hustru Catharina Jonsdotter, emot 391 Rd 32 Sk köpesumma och särskilt
betingade villkor, nu 3dje gången.

DSCN4713-4715
Vadstena 061228
§104
1/4 mtl Frälse Pustanäs
1806 den 22 okt
Under anhållan om Upbud och Lagfart inlämnades till Häradsrätten följande
salubrev.
Sedan genom behörige Kungörelser vid nästgränsande kyrkor blivit kundgjort, att
å nedanstående dag förrätta öppen auktion på 1/4 dels mantal efter helt räknat i
Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, bäläget i Västra härad och Malmbäcks socken,
drängen och rusthållaren, välförståndige Peter Petersson därstädes tillhörig, blev
sluteligen dannemannen, välförståndige Johannes Adolphsson i Fölhult
högstbjudande, och slogs för en summa av Ett tusende Femtio sju Rd 10 Sk 8 Rst
dito Banco mynt, och som förskrivne summa, denna dag är till mig till fullo betald,
alltså varder den härmed behörigen qvitterad. Avhänder för den skull mig och
mina arvingar all vidare ägande rätt till meranämnde försålde fastighet 1/4
Pustanäs, och den samma tillägnar köparne Johannes Adolphsson, dess hustru
Helena Jonsdotter i Fölhult, deras barn och arvingar besittnings rätten å förbemälte
försålde hemmansdel 1/4 Pustanäs, emot en redan erlagde köpesumma 1057 Rd 10
Sk 8 Rst Banco, med hus och jord, skog och mark, intet undantaget av allt vad
därtill nu lyder, efter redan för sig gången Laga storskiftes delning, att som sin
Laga och välfångna egendom, äga och fritt disponera efter eget godtfinnande, att i
då befinnade stånd tillträda den 14 mars 1807, med all den rätt och förmån, som
jag det själv ägt, och förbinder mig för detta köp Laga hemul stånda, och tillåtes
köparne vid behörig domstol härå Laga säkerhet sig förvärva. Till yttermera visso
varder detta salubrev med min frivilliga underskrift bekräftadt.
Som skedde i Pustanäs den 16 augusti 1806
Peter Petersson, säljare
Sven Almqvist, auktionsman
Till vittne; Samuel Engdahl, Peter Svensson, Johannes Matthisson i Älgaryd
Varjämte företeddes i egenskap av åtkomst handlingar, att den 13 nov 1786 efter
avlidne Lars Eliasson och dess hustru i Älgaryd förrättadt arvskifte, varigenom 1/4
Pustanäs tillfallit Matthias Pehrsson och dess hustru Helena Larsdotter i Berg, och
som härigenom blivit iakttagit vid Kongl. Förklaringen den 11 maj 1805
föreskriven, alltså och till följe av I och IV Cap. Jordabalken prövar Häradsrätten
skäligt för köparna Johannes Adolphsson i Fölhult, med detta första Laga upbudet
å Besittingsrätten på 1/4 ding Frälse Skatte hemmanet Pustanäs, emot den därföre
utgivne köpeskilling 1057 Rd 10 Sk 8 Rst Banco

DSCN4904
Vadstena 141007
§16
1/4 mtl Pustanäs
1807 den 11 febr
Besittningsrätten å 1/4 ding Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, för köparen
Johannes Adolphsson i Fölhult, emot köpeskillingen 1057 Rd 10 Sk 8 Rst Banco.

DSCN0482
Vadstena 070731
§133
1/4 mtl Frälse Pustanäs
1817 den 2 jan
Vi undertecknade Johannes Adolphsson och Lena Jonsdotter gör vetterliget, att vi
med fri vilja och berått mod upplåter och härmed försäljer vår ägande fastighet Ett
fjärdedels mantal Frälse hemmanet Pustanäs i Malmbäcks socken, Västra härad
och Jönköpings län beläget, till vår käre måg Anders Svensson och vår kära dotter
Maria Stina Petersdotter i Runseryd, emot en överenskommen köpesumma Ett
tusende Ett hundrade Femtiosex Riksdaler 32 Sk Banco Specie. Vilken summa är
genom skuldsedlar Liqviderad, och således med qvitterad varda, skolandes de
denna Fastighet tillträda den 14 nästkommande mars 1817, i det stånd det nu
befinnes, med jord, hus, ägor och tillhörigheter, i allt vad därtill nu lyder eller
framdeles tillkomma kan, av vad namn de vara må, likväl med förbehåll av denna
fastighets ägare att de villkor som köpekontraktet av denna dag den 2 januari 1817
utstakar, oavkortat utgås för ofritt, tillägnar vi denna fastighet vår kära måg och
dotter, den till everderlig ägo. Att sålunda är överenskommit och avslutat
Försäkras; Runseryd den 2 januari 1817
Johannes Adolphsson, Lena Jönsdotter, säljare
Anders Svensson, Maria Stina Petersdotter (Pehrsdotter), köpare
Vittne; Peter Olofsson, Gustaf Isaksson i Runseryd

DSCN0483
Vadstena 070731
§133
1/4 mtl Frälse Pustanäs
1817 den 20 maj
1817, den 20 maj, ingavs ett salubrev så lydande. Litt BC
I anledning häraf, samt med stöd af 1 co 4 Cap. Jordabalken, Häradsrätten fann
skäligt meddela tredje Laga upbudet för Anders Svensson och Maria Stina
Pehrsdotter i Runseryd å 1/4 Frälse hemmanet Pustanäs, mot qvitterad köpesumma
1166 Rd 32 Sk Banco, och särskilde villkor, som i köpebrevet av den 2 januari
1817 finnes upptagne, börande innan Lagfartens slut, säljarens åtkomst styrkas.

DSCN0494
Vadstena 070731
§11
1/4 mtl Frälse Pustanäs
1818 den 5 febr
1/4 Pustanäs Frälse, vilket Anders Svensson och dess hustru Maria Stina
Petersdotter i Runseryd, köpt av Johannes Adolphsson och Lena Jönsdotter, emot
qvitterade köpesumman 1166 Rd 32 Sk Banco, och övriga villkor

DSCN0848
Vadstena 070731
§51
1/8 mtl Pustanäs
1820 den 8 febr
1/8 1/14 och 1/32 Pustanäs Skatte Frälse, som Sven Svensson i Svinås och Anders
Johansson i Hafsjö, dels såsom arv, och dels mot 633 Rd 16 Sk Banco, och övriga
villkor, upplåtit till deras svåger och syster Johan Andersson och Stina Catharina
Svensdotter.

DSCN0864
Vadstena 070731
§6
1/8 mtl Pustanäs
1820 den 4 maj
1/8 Pustanäs Skatte Frälse, som Sven Svensson i Svinås och Anders
Johansson i Hafsjö, dels såsom arv, och dels mot 633 Rd 16 Sk Banco, och övriga
villkor, upplåtit till deras svåger och syster Johan Andersson och Stina Catharina
Svensdotter.

DSCN2523-2524
Vadstena 080314
§83
1/52 mtl Skatte Frälse Pustanäs
1823 den 13 maj
Under anhållan om Lagfart inlämnades ett så lydande köpebrev.
För allom dem som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommer, gör jag
Anders Johansson i Hafsjö, med min kära hustrus ja och samtycke vetterligt, det
jag med fri vilja och sundt förnuft upplåtit och försålt min hustrus ärvda fastighet
1/52 del efter helt räknadt uti Skatte Frälse hemmanet Pustanäs i Västra härad och
Jönköpings län, Malmbäcks socken, till min kära svåger och svägerska Arvid
Svensson och Ulrica Svensdotter i Malmbäcks Prästgård, för en oss emellan
accorderad köpesumma stor 88 Rd 42 Sk 8 Rst Banco, vilken summa Åttatio Åtta
Rd 42 Sk 8 Rst Banco genom nöjaktig förskrivning av denna dag till fullo betalt
och nu rättvist qvitterade varda. I grund härav avhänder jag mig all rätt till berörde
hemmansdel och den samma tillägnar köparen, dess hustru, barn och arvingar till
everderlig ägo, att tillträda den 14 mars 1823, i det stånd det då befinnes, i jord,
hus och stängsel, med allt vad som till denna hemmansdel lyder eller hädanefter
Lagligen tillvinnas kan, intet undantagande mer än att vår kära moder och
svärmoder åtnjuter sitt lifstids underhåll efter särskild förskrivning, och Torparen
Johannes Petersson och dess hustru bibehåller sitt livstids contract. Tillika
förbinder vi oss Laga hemul stånda
Stadfästes av Pustanäs den 23 november 1822
Anders Johansson, Lena Svensdotter, säljare
Arvid Svensson, Ulrica Svensdotter, köpare
Till vittne; Jonas Andersson i Pustanäs, Anders Niclasson i Hylte
Som upplästes; Och fann Häradsrätten i anledning därav, samt med stöd av 1 och 4
Cap. Jordabalken skäligt för Arvid Svensson och hans hustru Ulrica Svensdotter i
Malmbäcks Prästgård, meddela första Laga upbudet å 1/52 del uti Skatte Frälse
hemmanet Pustanäs, emot qvitterade köpesumman 88 Rd 42 Sk 8 Rst Banco,
jämte övriga förbehåll. Skolandes dock säljarnes åtkomsthandlingar till Domstolen
ingivas innan Lagfartens slut.

DSCN2530
Vadstena 080314
§52
1/52 mtl Skatte Frälse Pustanäs
1823 den 5 okt
1/52 Pustanäs Skatte Frälse, som Anders Johansson och hans hustru sålt till Arvid
Svensson och dess hustru för 88 Rd 42 Sk 8 Rst Banco och visse villkor.

DSCN2534
Vadstena 080314
§17
1/52 mtl Skatte Frälse Pustanäs
1824 den 5 febr
1/52 del Pustanäs Skatte Frälse, som Anders Johansson och hans hustru sålt till
Arvid Svensson och dess hustru för 88 Rd 42 Sk 8 Rst Banco och övrige villkor.

DSCN9592
Vadstena 100409
Litt Slut 1/14 mtl frälse Pustanäs
1825 den 8 okt
För allom som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommer, gör jag Johannes
Svensson uti Pustanäs härigem veterliget, det jag med fri vilja och sundt förnuft
uppdragit och försålt min ägande efter mine föräldrar ärvda fastighet Ett
fjortondels mantal efter helt räknadt förmedlat, uti Skatte Frälse hemmanet
Pustanäs i Malmbäcks socken och Västra härad, till min svåger och syster Arvid
Svensson och dess hustru Ulrica Svensdotter i Brunseryd, för en oss emellan
överenskommen köpe skilling stor Fyrahundra Sextio en Riksdaler 5 Sk 4 Rst
Banco mynt, vilka 461 Rd 5 Sk 4 rst, som nu redan betalte och qvitterade varda, i
grund härav avhänder jag mig all rätt för mig och efterkommande till berörde
ärvda fastighet, och den samma tillägnar köparne, dess hustru, barn och arvingar
till everderlig ägo, som nu med sin hustrus ärvda lott och redan förut inköpt och
infastat 1/52 del av vår svåger Anders Johannesson i Hafsjö, nu blir ägare till 1/8
dels mantal, av våre föräldrars fastighet, i det stånd det då och nu befinnes, intet
undantagande mer än att köparen lämnar min moder livstids underhåll efter
undantags brev av den 18 april 1818, och äger köparen utan mitt vidare hörande
med egen medel söka Lag fart härå, och förbinder mig Laga hemul stånda
Försäkras av Pustanäs den 8 oktober 1825
Johannes Svensson, säljare
På en gång närvarande vittne; Anders Niclasson i Hylte, Anders Ericksson i
Rönnhult

DSCN9589
Vadstena 100409
§125
1/14 mtl frälse Pustanäs
1826 den 13 febr
Till Domstolen inlämnades under anhållan om Lagfart följande salubrev.
I anledning varav Laga upbud beviljades å1/14 Frälse Skatte hemmanet Pustanäs,
som Arvid Svensson och hans hustru inköpt för 461 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, av
Johannes Svensson i Pustanäs, 1sta gången

DSCN9597
Vadstena 100409
No77
1/14 mtl frälse Pustanäs
1826 den 8 maj
1/14 mtl Frälse Skatte hemmanet Pustanäs, som Arvid Svensson och hans hustru
Ulrica Svensdotter i Brunseryd inköpt för 461 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, av Johannes
Svensson i Pustanäs

DSCN9609
Vadstena 100409
§28
1/14 mtl frälse Pustanäs
1826 den 4 okt
1/14 mtl Frälse Skatte hemmanet Pustanäs, som Arvid Svensson och hans hustru
Ulrica Svensdotter i Brunseryd inköpt för 461 Rd 5 Sk 4 Rst Banco, av Johannes
Svensson i Pustanäs

DSCN3818-3819
Vadstena 061006
1/4 mtl Frälse Pustanäs
1834 den 31 jan
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekomma, gör vi undertecknade
vetterligt, att vi av fri vilja och mogen överläggning, upplåter och här igenom
försäljer vår ägande fastighet Ett halvt, förmedalt till Ett fjärdedels hemman,
Skatte Frälse Pustanäs, beläget uti Malmbäcks socken, Västra härad och
Jönköpings län, till vår kära son Sven Andersson och hans tilltänkta hustru Anna
Jonasdotter i Axlarp mot följande villkor, nämligen, 1/8 dels mantal uti
ovanstående fastighet, skänker vi föräldrar vår son Sven Andersson såsom arv, har
enligt utgiven skuldsedel vår sons blivande svärföräldrar, nämligen Jonas
Abrahamsson i Axlarp och hans hustru Maria Pehrsdotter till oss nedan skrivne
säljare ut lagt på ovan nämnde fastighet Sex hundrade Sextiosex Rd 32 Sk Banco,
var före 1/16 mantal uti ifråga varande Pustanäs kommer att för Anna Jonasdotters
räkning, såsom Sven Anderssons tilltänkta hustru, att uti Lag farten upp tagas, och
som är en gåva av föräldrarna, att Anna Jonasdotter tillfalla.
Har vår son Sven Andersson och Anna Jonasdotter till oss även idag utgivit en
gemensam skuld förbindelse på återstoden av köpesumman för Pustanäs, nämligen
Fem hundrade Femtio fem Rd 26 Sk 8 Rst Banco, och varder således och i kraft
härav hela köpesumman för det försålda och som arv avlämnade Pustanäs
härigenom såsom betalt qvitterat, allt så om i förmågo av detta vårt öppna
salubrev, avhänder vi oss och våra övriga arvingar ovan berörde fastighet och
tillägnar den åt köparen, deras barn och arvingar såsom sin välfångna egendom, att
efter eget godtycke disponera, dock med villkor av slutade köpare contract
föreskriver, med hus och jord och alla förmoner som här till lyder, av ålder lydt
har, eller hädanefter Lagligen tillvinnas kan, i det stånd det nu och vid tillträdet
befinnas kan, och vad namn och beskaffenhet som helst, och tillåtes köparen att
hos vederbörlig Domstol Lag likmäktig för fara. Till yttermera visso hava vi uti
vittnes när och övervaro, detta med våra egenhändiga namns underskrift bekräftat
Som skedde i Axlarp den 31 januari 1834
Anders Svensson, Maria Stina Petersdotter uti Runseryd, med hand vid pennan,
Säljare
Sven Andersson i Runseryd och Anna Jonasdotter i Axlarp, köpare
Närvarande vittne, på en gång, Johannes Gustafsson, Erick Ericksson i Axlarp

DSCN3817
Vadstena 061006
§18
1/4 mtl Pustanäs
1834 den 29 okt
Den 29 oktober anhåller och Lagfart inlämnades en så lydande köpebrev.
Efter vars uppläsande, säljarens åtkomst styrktes med Häradsrättesn fastebrev av
den 20 maj 1818, fann Häradsrätten alltså, och med stöd av Kongl. Förordningen
den 13 juni 1800, skäligt meddela första upbudet å 1/4 mtl Frälse Pustanäs, härav

Sven Andersson gemensamt med sin tilltänkta hustru Anna Jonasdotter, såsom
gåva bekommet 1/8 del, samt köpt 1/16 del emot qvitterade 555 Rd 26 Sk 8 Rst
Banco, och hans tilltänkta hustru särkildt tillhandlat sig 1/16 dels mtl emot
qvitterade 666 Rd 33 Sk Banco

DSCN3459
Vadstena 101228
§13
1/4 mtl frälse Pustanäs
1835 den 12 maj
1/4 mtl Frälse Pustanäs, varav Sven Andersson som gåva erhållit 1/8 mtl, och
gemensamt med sin tilltänkta hustru köpt 1/16 mtl mot qvitterade 555 Rd 26 Sk 8
Rst, samt bemälda hustru Anna Jaensdotter (Jonasdotter) särskilt tillhandlat sig
1/16 mot köpesumman 666 Rd 32 Sk Banco, uppbjöds 3dje gången

DSCN4605
Vadstena 061228
§99
1/8 mtl Kronoskatte Pustanäs
1840 den 14 maj
1/8 mtl Krono Skatte Pustanäs, som Arvid Svensson och hans hustru Ulrika
Svensdotter med erhållande av 533 Rd 16 Sk i mellangift, och betingade av vissa
undantagsförmåner, bortbytt till Peter Larsson och dess hustru Ingela Petersdotter,
mot 1/6 mtl Falla Västergård, uppbjöds 2dra gången.

DSCN4247
Vadstena 101228
No6
1/16 mtl frälse Pustanäs
1856 den 14 maj
1/16 mtl Pustanäs, för Pehr Johan Magnusson och Stina Catharina Johansdotter.

DSCN4290-4291
Vadstena 101228
§90
1/16 mtl frälse Pustanäs
1856 den 9 aug
Auktions Protokoll hållit i Pustanäs den 9 oktober 1856, på Ett tjugofärdedels
mantal i Skatte Frälse hemmanet Pustanäs, beläget i Malmbäcks socken, Västra
härad, Jönköpings län, tillhörer 1/46 dels mantal omyndiga dotter Johanna
Johansdotter, och övriga andelar tillhörer arvingarna Pehr Johan Spets i Pustanäs
gift med Stina Catharina Johansdotter därstädes, Johan Abrahamsson på Laholm
torpet i Torarps socken, Hallands län gift med Anna Maria Johansdotter, och Pehr
Johan Petersson på Johansberg under Klappa i Malmbäcks socken gift med Inga
Lena Johansdotter, och omyndiga dottern Lovisa Johansdotter från Pustanäs,
vilkens rätt bevakades av hennes tilltänkta man drängen Gustaf Nilsson från
Sjöryd i Malmbäcks socken, varför utropet skedde i följande ordning.
Första gången fälldes klubban för Pehr Johan Spets i Pustanäs för 6300 Daler
Riksgäld.
Andra gången fälldes klubban för Pehr Johan Petersson för 6600 Daler samma
mynt.
Tredje och sista gången fälldes klubban för drängen Gustaf Nilsson i Sjöryd och
hans tilltänkta hustru Lovisa Johansdotter för Sju tusen 7000 Daler Riksgäld, eller
i Banco sedlar 777 Rd 37 Sk 4 Rst Banco mynt

Som köparne denna dag genom förskrivning till fullo betalt, och som Lovisa
Johansdotter såsom arv bekommit 1/48 dels mantal, och gemensamt köpt 1/24
dels, varför tillsammans 1/16 del, som tillåter köparen att tillträda den 14 mars
1857 i det stånd det nu och då befinnes, med det kraftiga förbehåll att betingade
undantag som änkan Stina Svensdotter sig förbehållit, skall köparen utgöra efter
hennes undantagsbrev av den 3 januari 1851 föreskriver. Varför tilllåts köparn att
hos vederbörlig Domstol sig med Lagfart förvärva medelst vad därtill Lagligen
tillvinnas kan
Som skedde i Pustanäs den 9 augusti 1856
Svarandes som auktionsman
Pehr Johan Spets i Pustanäs förmyndare för Johanna Johansdotter, Johan
Abrahamsson på Laholms torpet, Pehr Johan Petersson, säljare
Gustaf Nilsson, Lovisa Johansdotter, köpare
Att förestående försäljning å omyndiga Johanna Johansdotter 1/48 del, vilket är
behäftad med undantags onera, är till fullo värde sålt, och att pupilens inkomster
mero ökas, intygar vi som pupilens närmaste anförvanter, Stina Svensdotter
pupilens moder, Arvid Svensson i Rösum pupilens morbror
Förestående auktion och protocoll är i behörig ordning förrättad och underskrivet,
intygar vi på en gång närvarande vittnen; Peter Larsson, Carl Anders Petersson,
båda i Pustanäs

DSCN4292
Vadstena 101228
§90
1/16 mtl frälse Pustanäs
1856 den 10 sept
Uppå jordanmälan av Gustaf Nilsson i Sjöryd av Malmbäcks socken,
sammanträdde hemmansklyvnings commitéen i Pustanäs för att besiktiga huruvida
han kan vara besutten å Ett sextondels mantal därstädes, som han gemensamt med
sin tilltänkta hustru ärvt och köpt, och befanns hemmansdelen äga den ägorymd
och godhet, att han jämte Kongl. Förordningen den 13 juli 1853 är besutten, och
således tillstyrker hemmans klyvnings commitéen fasta å 1/16 mantal Pustanäs
Pustanäs, Fagerberg, Gummestorp den ? september 1856
På hemmans klyvnings commitéens vägnar, Sven Andersson, N. Westberg, Carl
Malmsten

DSCN4266-4267
Vadstena 101228
No6
1/16 mtl frälse Pustanäs
1856 den 16 sept
1/16 mtl Pustanäs, för Pehr Johan Magnusson och Stina Catharina Johansdotter.

DSCN4293-4294
Vadstena 101228
§90
1/16 mtl frälse Pustanäs
1856 den 11 okt
Med begäran om Lagfart å 1/16 dels mtl Pustanäs, ingavs ett så lydande Auctions
protokoll, hållet i etc. Litt. Pust
1. Köpebrev av den 27 februari 1819, och fastebrev av den 21 oktober 1820,
varigenom Johan Andersson och hans hustru Stina Catharina Svensdotter förvärvat
ägande rätt till 1/8 dels mtl Skatte Frälse Pustanäs

2. Bouppteckning av den 17 september 1845 efter avlidne Johan Andersson, som
efterlämnat änkan Stina Catharina, och fem med henne sammanaflade barn,
döttrarna Catharina, Anna Maja, Inga Lena, Johanna och Lovisa, varande såsom
boets fastighet upptaget 1/8 dels mtl Pustanäs
3. Ett den 3 januari 1854 emellan ovanbemälte arvingar upprättadt arvskifte, vilket
beträffande fastigheten innehåller, att änkan Stina Catharina Svensdotter till
barnen avstått sin giftorätt i fastigheten mot tillgodo njutande och livstids
undantag, att hälvten därav, eller 1/16 dels mantal tilldelats döttrarna Stina
Catharina, Anna Maria och Inga Lena, jämte deras männer, samt återstående 1/16
delen de andre bägge, Johanna och Lovisa, och
4. Ett så lydande undersökningsbevis
Uppå gjord anmälan af etc. Litt. Spets
På sätt som förmyndarskapsprotokollet för denna dag visar, har Häradsrätten
godkänt den redan vidtagna försäljnings åtgärden i afseende på omyndiga Johanna
Johansdotters andel i fastigheten, var jämte här antecknas, att Häradsrätten å detta
ting meddelat Pehr Johan Magnusson och hans hustru Stina Catharina Johansdotter
tredje Laga upbudet å 1/16 dels mtl Skatte Frälse Pustanäs, därav den sistnämnda
ärvt 1/48 dels mtl, och köpt det övriga för 1000 Rd Riksgälds sedlar av Johan
Abrahamsson och Anna Maja Johansdotter, samt Pehr Johan Petersson och Inga
Lena Johansdotter, och fann alltså Häradsrätten, på grund av vad såluda
förekommit, lagligt att å 1/16 dels mantal Skatte Frälse Pustanäs, därav Lovisa
Johansdotter ärvt 1/48 dels och gemensamt med sin tilltänkta man Gustaf Nilsson
för 777 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, och förbehåll om undantag till änkan Stina
Catharina Svensdotter köpt 1/24 mtl av övriga arvingar efter avlidne Johan
Andersson, meddela uppbud 1sta gången

DSCN4295
Vadstena 101228
No6
1/16 mtl frälse Pustanäs
1857 den 27 jan
= = = den 3 januari 1855 = = =
Stina Catharina Johansdotter ärvt 1/48 mantal Skatte Frälse Pustanäs i Malmbäcks
socken, och gemensamt med sin man Pehr Johan Magnusson inköpt 1/24 mantal i
samma hemman av sina svågrar och systrar Johan Abrahamsson och Anna Maja
Johansdotter, samt Pehr Johan Petersson och Inga Lena Johansdotter för 1000 Rd
Riksgälds sedlar, och visse villkor, Och som = = den 26 januari, den 14 maj, och
den 16 september sistlidet år = =

DSCN4304
Vadstena 101228
No59
1/16 mtl frälse Pustanäs
1857 den 27 jan
1/16 mantal Pustanäs, för Gustaf Nilsson och Lovisa Johansdotter.

DSC4341
Vadstena 101228
No59
1/16 mtl frälse Pustanäs
1857 den 12 maj
1/16 mantal Pustanäs, för Gustaf Nilsson och Lovisa Johansdotter.

DSCN4361
Vadstena 101228
No56
1/16 mtl frälse Pustanäs
1857 den 16 sept
Nö.56 = = = den 9 augusti 1856 = = = Lovisa Johansdotter, som ärvt 1/48 mtl
Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken, och gemensamt med sin tilltänkta man
Gustaf Nilsson för 777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, och förbehåll om undantag till änkan
Stina Catharina Svensdotter, köpt 1/24 mtl i samma hemman av övriga arvingar
efter avlidne Johan Andersson; Och som = = den 11 oktober sistlidne, samt den 27
januari och den 12 maj innevarande år = =

DSCN0516
Vadstena 051111
§54
1/16 mtl Pustanäs
1861 den 18 okt
För fullföljd av ärendet, som under §.21 i Lagfarts protokollet för sistlidet ting
sednast förevarit, rörande sökt upbud å 1/16 mantal Pustanäs, vilket arvingarne
efter avlidna hustrun Lovisa Johansdotter, enligt avhandling den 20 april
innevarande år försålt till ene arvtagaren Pehr Johan Petersson och hans hustru
Inga Lena Johansdotter för 2083 Rd 33 öre, inlämnades ånyo berörda avhandling,
varå Stina Catharina Johanna och Anna Maja Johansdöttrar numera tecknat sina,
av trenne personer bevittnade namn, varjämte å avhandlingen fanns tecknat ett så
lydande bevis.
Det å andra sidan stående köpebrev, som en av säljarna, nämligen Pehr Johan
Petersson som här till namn av Spets är skrivet, båda namnen är en och samma
person, intygas av oss gårboar, som till bevis meddelas av Pustanäs den 9 oktober
1861
Sven Andersson och Anders Johan Svensson
På grund av vad sålunda och förut i detta ärende förekommit, fann Härads rätten
skäligt att å 1/16 dels mantal Frälse Pustanäs, vilket Pehr Johan Petersson och hans
hustru Inga Lena Johansdotter inköpt av övrige samtlige arvingar etc. ej filmat

DSCN0586
Vadstena 051111
No34
1/16 mtl Pustanäs frälse
1862 den 26 sept
Nö.34 = = den 20 april 1861 = = Pehr Johan Petersson och hans hustru Inga Lena
Johansdotter inköpt 1/16 mantal Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken av övrige
samtlige arvingar efter avlidna hustrun Lovisa Johansdotter för 2083 Rd 33 öre,
och andre villkor; Och som = = den 18 oktober sistlidet, samt den 30 januari och
den 30 maj innevarande år = =

PICT0240
Vadstena 040319
§32
1/32 mtl Frälse Pustanäs
1864 den 1 mars
För allom som detta vårt öppna Salu och köpebrev förekomma, göres vetterligt att
jag Pehr Johan Magnusson med min kära hustru Stina Catharina Johansdotters
bifall, upplåter och härmed försäljer 1/32 dels mantal i Frälsehemmanet Pustanäs,
beläget i Västar härad och Malmbäcks socken, till Pehr Johan Petersson och dess
hustru Inga Lena Johansdotter i Pustanäs, för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor Ett tusen Fyra hundra Sexton Riksdaler 67 öre Riksmynt, vilka

1416 Rd 67 öre Riksmynt är genom nöjaktig förskrivning till fullo betalta, och
härmed vederbörligen qvitterade varder, och i följd härav avhänder vi oss 1/32 dels
mantal i sagde hemman, och tillägna köparne till välfången egendom, attt tillträda
den 14 innevarande mars, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad
därtill lyder eller hädanefter med Lag tillvinnas kan, med det uttyckliga förbehåll
att änkan Stina Catharina Svensdotter bliver bibehållen med de förmåner som
hennes undantagsbrev av den 3 januari 1855 bestämmer, till mera visshet är detta
Salu och Köpebrev av oss i vittnens namn undertecknat
Erkännes och försäkras av Söndrarp den 1 mars 1864
Pehr Johan Magnusson, Stina Catharina Johansdotter, säljare
Vittnen; L J Johansson i Åsen, G A Grahn i Lycke

PICT0234-0235
Vadstena 040319
No44
1/8 mtl skatte frälse Pustanäs
1864 den 2 maj
Nö.44 = = den 12 December 1862 = = Sven Andersson och Anna Jonasdotter
upplåtit 1/8 mantal Skatte Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken, till deras måg och
dotter Pehr Johan Svensson och Johanna Svensdotter för 3000 Rd Rmt, och
förbehåll om undantag, samt övrige villkor; Och som = = den 26 februari, den 2
juni och 29 september sistlidet år = =

PICT0241
Vadstena 040319
§32
1/32 mtl Frälse Pustanäs
1864 den 15 juni
Med begäran om Lagfart inlämnades, genom Nämndemannen Johannes Almström,
ett så lydande Köpebrev
För allom som detta vårt etc. Litt. Prest
Och all den stund, därjämte företeddes såväl denne Härads Rätts den 27 januari
1857, för säljarne utfärdade fastebrev å 1/16 mtl uti ifrågavarande hemman, som
alla vederbörlige tjänstemäns bevis därom, att 1/32 dels mtl av hemmanet Pustanäs
är Taxerat till 800 Rd Rmt. Alltså fann Härads Rätten skäligt, att å 1/32 dels
mantal Frälse Skatte Pustanäs i Malmbäcks socken, vilket Pehr Johan Magnusson
och Stina Catharina Johansdotter försålt till Pehr Johan Petersson och hans hustru
Inga Lena Johansdotter för 1416 Rd 67 öre Rmt, och förbehåll om undantag till
änkan Stina Catharina Svensdotter, meddela uppbud 1sta gången
Brännde dock, innan tredje uppbudet kan meddelas, vederbörlig (vad menas med
denna notering?)

DSCN5919
Vadstena 070202
No31
1/32 mtl Frälse Skatte Pustanäs
1865 den 29 aug
Nö.31 = = den 1 mars 1864 = = Pehr Johan Magnusson och Stina Catharina
Johansdotter försålt 1/32 mantal Frälse Skatte Pustanäs i Malmbäcks socken till
Pehr Johan Petersson och hans hustru Inga Lena Johansdotter för 1416 Rd 67 öre,
och förbehåll om undantag till änkan Stina Catharina Svensdotter; Och som den 15
juni och den 27 september sistlidet, samt den 6 maj innevarande år = =

DSCN6317
Vadstena 090904
No28
1/16 mtl frälse Pustanäs
1870 den18 maj
1/16 mantal Frälse Pustanäs, och 1/32 mantal Frälseskatte Pustanäs, som Pehr
Johan Pettersson och Inga Lena Johansdotter, sålt till Johannes Pettersson för
2.663 Rd 33 öre

DSCN6336-6337
Vadstema 090904
§33
1/32 mtl skatte frälse Pustanäs
1870 den 17 okt
Sedan Häradsrätten den 15 sistlidne februari under §.36 meddelat uppbud första
gången å Ett Sextondels mantal Frälse Pustanäs, och Ett trettiotvåendels mantal
Frälse skatte Pustanäs, hvilka hemmansdelar Pehr Johan Pettersson och Inga Lena
Johansdotter för Två tusen Sexhundrasextiosex rdr 33 öre rmt, sålt till Johannes
Pettersson, samt Häradsrätten därjämte förelagt köparen, att innan tredje uppbudet
å sistnämnda hemmansdelen kunde meddelas, vederbörligen styrka, det hembud
till Frälserättsägaren skett, företrädes och inlämna nu nämndemannen L. J.
Johansson i Åsen följande bevis.
Att hemmansägaren Petter Johan etc. Litt. Z
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt
meddela uppbud tredje gången å Ett trettiotvåendels mantal Frälse skatte Pustanäs,
hvilket jämte 1/16 dels mantal Frälse Pustanäs, Johannes Pettersson köpt af Pehr
Johan Pettersson och Inga L. Johansdotter för Två tusen Sexhundrasextiosex rdr
33 öre rmt.
Litt. Z. Att hemmansägaren Pehr Johan Pettersson denna dag hembjudit mig att
köpa sin ägande 1/32 dels mantal skatte Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken, samt
att detta anbud af mig icke kommer att begagnas, det varder härmed till bevis
meddeladt.
Fredriksdal den 23 augusti 1870
J. A. Björk, innehafvare af Frälseräntan af 1/2 mantal Pustanäs

DSCN1964
Vadstena 080314
No12
1/32 Frälse Pustanäs
1873 den 9 sept
Westra = = = den 6 juni 1872 = = = Per Johan Magnusson och Stina Katarina
Johansdotter för 1.000 Rdr sålt 1/32 mantal skatte frälse Pustanäs i Malmbäcks
socken till sin swåger Per Johan Petersson och hans hustru Inga Lena Johansdotter;
= = = den 17 Sept. sistl. samt den 13 januari och 1 Sept. innewarande år = = =

DSCN3901
Vadstena 061006
Arv Pustanäs
1880 den 23 juni
Undertecknade arvingar efter avlidna hustrun Anna Jonasdotter i Pustanäs, haver
denna dag erhållit full avvittring av änkomannen Sven Andersson i Pustanäs,
enligt bouppteckning av den 23 juni 1880, och låledes varder förutnämnde
änkoman Sven Andersson från allt arv och anspråk å vår sida frikänd, och vi
därigenom erhållit full arv liqvid, som här med till bevis meddelas
Pustanäs den 23 juni 1880

A J Svensson i Östra Hult, G Almqvist i Nyatorp, P J Svensson i Pustanäs, Karl
Johan Svensson i Lida
Till vittne; Pehr Johan Johannesson i Rönnhult, Nils Nilsson i Krakebo

DSCN3902-3904
Vadstena 061006
§19
1/8 mtl Pustanäs
1887 den 17 jan
Genom Häradsdomaren L J Johansson i Åsen, lät Pehr Johan Svensson anhålla om
Lagfart å 1/8 mtl Pustanäs, på grund av detta, Köpebrev
Jag Sven Andersson i Pustanäs haver denna dag för Fyra tusen, säger 4000 kronor,
försålt min ägande 1/8 dels mantal Skatte Frälse Pustanäs, beläget i Västra härad
och Malmbäcks socken, till Pehr Johan Svensson och hans hustru Johanna
Svensdotter, vilken köpesumma köparne denna dag genom nöjaktig förskrivning
till fullo betalt, och varder härigenom behörigen qvitterad; Alltså tillåtes köparen
att tillträda ovannämnde 1/8 dels mantal Pustanäs den 14 mars 1884, i det stånd det
nu och då befinnes, vad hus, jord, och allt vad därtill Lagligen tillvinnas kan,
såsom sin everderliga egendom, men dock förbinder köparen att fullgöra säljarens
undantagsbrev av den 11 augusti 1884. Likaledes förbinder köparen att övertaga
all den säljarens betungande ansvar att inbetala det i förutnämnde hemman till
Hypoteksföreningen intecknade lån, och tillåtes köparen på egen bekostnad sig
med Lagfart till framtida säkerhet förvärva
Sålunda handlat, som skedde i Pustanäs den 11 augusti 1884
Sven Andersson, säljare
Till vittnen; August Henriksson, August Petersson
Därjämte företeddes följande handlingar
1. Härads rättens den 6 oktober 1835 utfärdade fastebrev å 1/4 mtl Pustanäs, därav
Sven Andersson bekommit såsom gåva 1/8 mtl, och gemensam med sin tilltänkta
hustru Anna Jonasdotter köpt 1/16 mtl, samt bemälda hustru särskildt köpt 1/16
mtl
2. En den 23 juni 1880 efter avlidna Anna Jonasdotter från Pustanäs hållen
bouppteckning, utvisande att hon såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkomannen
Sven Andersson, och 4 med henne sammanavlade barn, Anders Johan, Hedda
Sofia gift med Gustaf Almqvist, Johanna Mathilda gift med Pehr Johan Svensson,
och Emma Kristina gift med Karl Johan Algot Svensson, ävensom att i boet
funnits 1/8 mtl Pustanäs, som änkomannen ägt före äktenskapet, och var honom
ensamt tillhörigt, och
3. Ett så lydande bevis;
Undertecknade = = Litt. L
På grund av vad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Härads rätten Lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl Skatte Frälse Pustanäs, som Pehr Johan
Svensson och hans hustru Johanna Svensdotter, enligt avhandling den 11 augusti
1884, för Fyra tusen kronor och betalningsskyldighet för ett i hemmansdelen
intecknat lån, köpt av Sven Andersson, därom bevis köpebrevet åtecknades och
särskilt Lagfartsbevis utfärdades.

DSCN3683-3685
Vadstena 061006
§265
3/32 mtl Pustanäs
1889 den 30 sept
Genom Häradsdomaren L J Johansson i Åsen, lät Anders Johan Carlsson anhålla
om Lagfart å 3/32 dels mtl Pustanäs, på grund av ett så lydande, Köpebrev
Jag Pehr Johan Petersson i Pustanäs, haver denna dag med min kära hustru Inga
Lena Johansdotters bifall, för en betingad och härigenom qvitterad köpesumma
stor 3200 kronor, försålt 3/32 dels mantal av vårt ägande 1/8 dels mantal i
hemmanet Pustanäs, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till
änkomannen Anders Johan Carlsson i Refsnäs och Nässjö socken, och hans
tilltänkta hustru Thilda Sofia Johansdotter i Pustanäs, och har köparen på följande
sätt betalt ovanstående köpesumma, först avgår på nämnde köpesumma två
tredjedelar av det i hemmanet till Hypoteksföreningen i Växjö intecknat lån med
1275 kronor, och återstoden är denna dag till fullo betalt med 1925 kronor, summa
3200 kronor.
På grund härav avhänder vi oss förbemälte 3/32 dels mantal Skatte Frälse i
hemmanet Pustanäs, och tillägnas köparen att tillträda den 1 maj, i det stånd det nu
befinns, och med villkor som idag upprättat köpekontrakt närmare bestämmer,
såsom sin everderliga egendom, och tillåter köparen sig med Lagfart förvara på sin
egen bekostnad, till mera visshet hava vi detta köp med våra namns underskrift
stadfäst
Som skedde i Pustanäs den 28 april 1880
Pehr johan petersson, Inga Lena Johansdotter, säljare
Anders Johan Carlsson, Thilda Sofia Johansdotter, köpare
Till vittnen; August Henriksson, Carl Gustaf Johansson, båda i Pustanäs
Därvid voro fogade följande handlingar
1. Härads rättens den 18 januari 1871 för Johannes Petersson utfärdade fastebrev å
3/32 dels mtl Pustanäs, som han köpt av Pehr Johan Petersson och Inga Lena
Johansdotter
2. Bouppteckning den 23 april 1872, och arvskifte den 8 augusti samma år, efter
avlidne Johannes Petersson från Pustanäs, av vilka handlingar inhämtades att han
såsom sterbhusdelägare efterlämnat brodern Pehr Johan Petersson, samt i boet
funnits 3/32 mtl Pustanäs, vilket tillskiftats bemälde Pehr Johan Petersson, såsom
den avlidnes ende arvinge
Efter föredragning härav meddelades Lagfart å 3/32 dels mtl Frälse Pustanäs i
Malmbäcks socken, vilka hemmansdelar Anders Johan Carlsson och hans
tilltänkta hustru Thilda Sofia Johansdotter, enligt avhandling den 28 april 1880, för
3200 kronor köpt av Pehr Johan Petersson och hans hustru Inga Lena Johansdotter;
Därom bevis köpebrevet åtrcknades och särskildt Lagfartsbevis utfärdades.

DSCN3734-3735
Vadstena 101228
§31
1/8 mtl frälse Pustanäs
1894 den 5 sept
Genom förr Korporalen J P Fors i Sandsjö, lät Johanna Mathilda Petersdotter i
Pustanäs anhålla om Lagfart å 1/8 mtl Pustanäs, på grund av ett så lydande,
Köpebrev
Undertecknad Kronofogde etc. = = se Litt. D
Därjämte företeddes dels auktions protokoll, varav här skulle intagas följande
Protokoll hållit etc. = = se Litt. E
Dels ock i bestyrkt avskrift ett av denna Häradsrätt den 30 December 1874

utfärdadt fastebrev å 1/8 mtl Pustanäs, därav Johanna Mathilda Petersdotter såsom
förtida arv bekommit 1/16 mtl av sina föräldrar Peter Larsson och Ingela
Petersdotter, samt tillsammans med sin tilltänkta man Johannes August Henriksson
köpt 1/16 mtl av sina bemälde föräldrar
Av Häradsrättens konkursdiarium inhämtades, att Häradsrätten i Dom den 10 april
1893 beviljat Johanna Mathilda Petersdotters ansökan om boskillnad från hennes i
konkurs försatte man
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt
meddela Lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl Frälse Pustanäs, som
Johanna Mathilda Petersdotters gode man Gustaf Johansson i Ulvahult, enligt
avhandling den 13 December 1893, för 2550 kronor, för Johanna Mathilda
Petersdotters räkning å exekutiv auktion frånköpt Johan August Henrikssons
konkursbo, och dennes hustru, bemälda Petersdotter, därom bevis köpebrevet
åtecknades och särskilt Lagfartsbevis utfärdades
Som ovan; På Häradsrättens vägnar A F Eliasson

DSCN6176-6177
Vadstena 090904
§7
1/32 mtl Pustanäs
1897 den 6 sept
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Karl Fransson anhålla om
lagfart å 1/32 mantal Pustanäs. På grund af ett så lydande
Köpebref:
Emot en öfverenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed qvitterad
köpesumma stor Ett tusen Niohundra kronor har vi undertecknade denna dag
försålt vårt ägande 1/32 mantal Pustanäs i Malmbäcks socken, till Carl Fransson
och hans hustru Josefina Carlsdotter i Sjöstorp, i följd hvaraf vi afhänder oss
berörde hemman med allt hvad därtill hörer, i jord, vatten och åbyggnader, och
tillägnas det köparne att af dem i befintligt skick tillträdas den 14 nästa mars,
ägande de sig härå lagfart förvärfva.
Pustanäs den 20 februari 1897
Pehr Johan Petersson, Inga Lena Johansdotter, säljare
Carl Fransson, Josefina Carlsdotter, köpare
Bevittnas af: A. J. Andersson i Kansjö, C. J. Andersson i Kansjö
Då härvid fanns fogadt Häradsrättens den 9 december 1873 utfärdade fastebref å
försålda hemmansdelen, som säljarne köpt af Pehr Johan Magnusson och Stina
Katarina Johansdotter, beviljade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken
belägna 1/32 mantal Frälse Pustanäs, som Carl Fransson och hans hustru Josefina
Carlsdotter, enligt afhandling den 20 februari 1897, för Ett tusen Niohundra kronor
köpt af Pehr Johan Petersson och hans hustru Inga Lena Johansdotter, därom bevis
köpebrefvet åtecknades, och särskild lagfartsbevis utfärdades.

DSCN6197-6198
Vadstena 090904
§155
1/8 mtl Pustanäs
1898 den 10 maj
Med begäran om lagfart å 1/8 mantal Pustanäs, lät änkan Johanna Mathilda
Svensdotter genom förre Korporalen J. P. Fors i Sandsjö inlämna ett arfskifte,
hvaraf här skulle intagas följande.

År 1898 den 29 april sammankommo undertecknade i Pustanäs af Malmbäcks
socken, för att förrätta afvittring och arfskifte efter aflidne Pehr Johan Svensson
därstädes, till grund för detta skifte företeddes den öfver egendomen förrättade
bouppteckningen af den 9 i denna månad, hvaraf inhämtades att bemälte Svensson
aflidit den 27 sistlidne mars, samt som delägare i boet och arfvingar sig
efterlämnat hustrun Johanna Mathilda Svensdotter, och med henne under
äktenskapet sammanaflade tre barn.
1. Sonen Carl August Gottfrid Pehrsson
2. Sonen Klas Henning Pehrsson, båda myndiga och vid förrättningen tillstädes
3. Dottern Edla Maria Svensson, gift med hemmansägaren Gustaf Adolf Svensson
i Rödja, äfven vid förrättningen tillstädes.
Tillgångar:
1/4 mantal Pustanäs Skatte Frälse upptaget till 8.000 kronor, men anses ej i
försäljningsvärde till mer än 6.500 kronor.
Fastigheten 1/4 mantal Skatte Frälse Pustanäs, som makarne gemensamt förvärfvat
fördelas sålunda, änkan Johanna Svensdotter tillskiftas hälften eller 1/8 mantal
Pustanäs som giftorätt, och beräknas nu till ett värde 3.250 kronor.
Återstoden eller 1/8 mantal som tillkommer de tre barnen i fädernearf, kunde utan
större kostnader delas eller vidare styckas, utan enades arfvingarna därom att
sedan densamma skattats till 3.250 kronor, att verkställa lagenlig lottning om
densamma, och blef lottning verkställd och utföll, så att sonen Carl August
Gottfrid Johansson tillskiftas bemälte 1/8 mantal Skatte Frälse Pustanäs, och
erlägger till gemensam fördelning sterbhusdelägarne emellan 3.250 kronor.
Sålunda efter boets handlingar och efter öfverenskommelse ärft och delat och
förklarar vi oss härmed utan laga klandertid nöjde, år och dag som ofvan
Johanna Mathilda Svensdotter, Claes H. Johansson, C. A. G. Johansson, G. A.
Svensson, Edla Maria Svensson.
Som skiftesmän och vittne:
J. P. Fors i Sandsjö, August Henriksson i Pustanäs
Härjämte företeddes följande handlingar:
1. Ett af Häradsrätten den 2 maj 1864 utfärdadt fastebref å 1/8 mantal Pustanäs,
som Pehr Johan Svensson och Johanna Svensdotter köpt af Sven Andersson och
Anna Jonasdotter
2. Ett af Häradsrätten den 17 januari 1887 utfärdat lagfartsbevis å 1/8 mantal i
samma hemman, som Pehr Johan Svensson och Johanna Svensdotter, köpt af Sven
Andersson, och
3. En den 9 april 1898 efter aflidne Pehr Johan Svensson hållen bouppteckning,
utvisande att han efterlämnat de i arfskiftet upptagne sterbhusdelägarne, samt att i
boet funnits 1/4 mantal Pustanäs.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt
meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna Ett åttondels mantal Frälse
Pustanäs, som änkan Johanna Mathilda Svensdotter, enligt arfskifte den 29 april
1898, bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Pehr Johan Svensson, därom
arfskiftesinstrumentet försågs med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

DSCN6199
Vadstena 090904
§156
1/8 mtl Pustanäs
1898 den 10 maj
Med begäran om lagfart å 1/8 mantal Pustanäs, lät Carl August Gottfrid Pehrsson
eller Johansson, genom förre Korporalen J. P. Fors etc. = = = se §.155 = = =
lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Frälse Pustanäs, som Carl
August Gottfrid Pehrsson eller Johansson, enligt arfskifte den 29 april 1898,
bekommit i arf efter sin aflidne fader Pehr Johan Svensson, därom
arfskiftesinstrumentet försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

DSCN6199-6200
Vadstena 090904
§157
1/8 mtl Pustanäs
1898 den 10 maj
Genom förre Korporalen J. P. Fors i Sandsjö, anhöll Hulda Italia Andersdotter om
lagfart å 1/8 mantal Pustanäs, på grund af detta
Köpebref:
Till Hulda Italia Andersdotter från Göstorp Norrgård försäljer jag härmed mitt i
giftorätt bekomna Ett åttondels (1/8) mantal Skatte Frälse Pustanäs i Malmbäcks
socken, Västra härad och Jönköpings län, med allt hvad därtill lyder eller lagligen
tillvinnas kan, sådant jag det ägt och äger, att genast tillträda i befintligt skick, till
jord, hus, skog, stängsel och vatten m.m., som till hemmanet lyder. Dock
förbehålles lifstids undantag enligt denna gällande handling, äfvensom en
skogspark, försåld men ännu ej afverkad, det å torpet Löfbergshagen gällande
kontrakt öfvertages.
Köpesumman är öfverenskommen tillTretuse Tvåhundrafemtio kronor /3.250 kr/,
som är betald, dels genom öfvertagande af i hemmansdelen intecknade lån, och
dels genom utfärdade förbindelser, och varder härmed qvitterad. För den skull
afhänder jag mig all äganderätt till sagda fasta egendom, och densamma tillägnar
köparinnan, som äger på egen bekostnad därmed lagfara, hvartill
åtkomsthandlingar lämnas, dock afsäger jag mig hemulsskyldighet, och varder
detta bref med min underskrift bekräftad, och med vittnen styrkt.
Pustanäs den 30 april 1898
Johanna Mathilda Svensdotter
På en gång närvarande vittnen: J. P. Fors i Sandsjö, August Henriksson i Pustanäs
Af §.155 här förut i protokollet inhämtades, att Häradsrätt för säljaren beviljat
lagfart å försålda fastigheten, som hon bekommit i giftorätt efter sin aflidne man
Pehr Johan Svensson, och med anledning häraf beviljade Häradsrätten lagfart å det
i Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Frälse Pustanäs, som Hulda Italia
Andersdotter, enligt afhandling den 30 april 1898, för 3.250 kronor, och med
villkor om undantag köpt af änkan Johanna Mathilda Svensdotter, därom
köpebrefvet försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

DSCN1813
Vadstena 110930
§66
1/32 mtl frälse Pustanäs
1902 den 10 mars
Under anhållan om Lagfart å 1/32 mtl Pustanäs, lät Frans Theodor Carlsson
genom Nämndemannen Klas Andersson i Västanå, inlämna ett så lydande,
Köpebrev
Till Frans Theodor Carlsson från Engtorpet i Locknevi socken, och hans hustru

Ottilia Gustafsson försäljer jag härigenom mitt ägande 1/32 mantal Frälse
Pustanäs i Malmbäcks socken av Västra härad och Jönköpings län, emot en
överenskommen dels i kontant, dels ock genom försäkrad förbindelse, stor Ett
tusen Sjuhundrade (1700) (bör vara mer text, som ej är filmad)

DSCN2594 -2595
Vadstena 131011
§86
1/1600 mtl frälse Pustanäs
1907 den 11 mars
Under anhållan om Lagfart lät A J Andersson i Kansjö ingiva ett så lydande,
Köpekontrakt
Härmed försälja vi till Herrar O Hagberg, Th Andersson och Johan Andersson i
Malmbäck, av vårt ägande hemman 3/32 mantal Pustanäs i Malmbäcks socken,
Jönköpings län, den nu genom verkställd ägostyckning från styckade mosskiften,
som å ägostyckningskartan är betecknad med littera Bb, och innehåller i areal 16
tundland 1603 kappland och i mantal 1/6000, allt som ägostycknings handlingar
av år 1906 närmare utvisar, för en överenskommen köpesumma av Fjorton (14)
kronor per tunnland, eller tillsammans Tvåhundratrettioen kronor 13 öre
Hela denna summa betalas då säljarne lämnar den sålda jorden gravationsfri,
vilket skall åstadkommas på köparnas bekostnad, vartill säljarne lämna nödiga
åtkomsthandlingar
Tillträdet fär ske genast och medgives köparen nödige väga till sin ägolott
Säljarne förbehålla sig den å den försålda marken växande skogen
Pustanäs och Malmbäck den 17 juli 1906
A J Carlsson, Mathilda Sofia Pehrsdotter
Egenhändiga namnteckningar bevittna; Klas Johansson, (oläsligt förnamn)
Petersson, båda från Pustanäs
Förestående köpesumma är betalt och kvitteras härmed, hvadan köparen må härå
förvärfva sig Lagfart utan vidare hörande
Pustanäs o Malmbäck den 12 januari 1907, A J Carlsson
Bevittnas av på en gång närvarande vittnen; J P Andersson i Malmbäck, K E
Johansson i Pustanäs, Malmbäck
Härvid fanns fogadt Häradsrättens den 30 september 1889, §.265, för Anders
Johan Carlsson och hans tilltänkta hustru Thilda Sofia Johansdotter utfärdade
Lagfartsbevis å 3/32 mantal Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken
Från det inför Häradets Ägodelningsrätts Ordförande den 14 februari 1907 förda
protokoll §.2, antecknades, att sagde dag fastställts en av vice
kommissionslandtmätaren Eric Aspegren efter vederbörligt förordnande och utan
biträde av gode män den 4 juli 1906 börjad och den 17 i samma månad och år
avslutad ägostyckning, varigenom A J Carlsson tillhöriga 3/32 mantal Pustanäs i
Malmbäcks socken styckats i två lotter Litt. Ba1 och Ba2 samt Litt. Bb, av vilka
lotter Litt. Bb, som försålts till O Hagberg, Th Andersson och John Andersson,
åsatts ett hemmanstal av 1/1600 mantal
På grund av vad sålunda uti ärendet förekommit, meddelade Härads Rätten
Lagfart å i Malmbäcks socken belägna 1/1600 mantal Frälse Pustanäs Litt. Bb,
som O Hagberg, Th Andersson och John Andersson för Tvåhundra trettioen
kronor 13 öre köpt av Anders Johan Carlsson och hans hustru Thilda Sofia
Johansdotter enligt köpekontrakt den 17 juli 1906; därom detta försågs med bevis,
och särskilt Lagfartsbevis utfärdades

DSCN5140 -5142
Vadstena 141007
§86
1/1600 mtl frälse Pustanäs
Filmat 2 ggr, samma som föregående köpekontrakt.

1907 den 11 mars

DSCN2614 -2615
Vadstena 131011
§276
1/800 mtl frälse Pustanäs
1907 den 20 juli
Med begäran om Lagfart lät A J Andersson i Kansjö ingiva ett så lydande,
Köpekontrakt
Härmed försäljer jag till Herrar O Hagberg, Th Andersson och Johan Andersson i
Malmbäck, av mitt ägande hemman 1/8 mantal Pustanäs i Malmbäcks socken,
Jönköpings län, den nu genom verkställd ägostyckning frånstyckade mosskiften,
som å ägostyckningskartan är betecknad med littera Aa och innehållande i areal
42 tunnland och i mantal 1/800, allt som ägostyckningshandlingar av år 1906
närmare utvisa, för en öfverenskommen köpesumma af Fjorton kronor pr
tunnland, eller tillsammans Femhundra åtioåtta (588) kronor.
Hela denna summa betalas kontant, då säljaren lämnar den sålda jorden
gravationsfri, hvilket skall åstadkommas på köparnes bekostnad, hvartill säljaren
lämnar nödiga åtkomsthandlingar. Tillträdet får ske genast, och medgifves
säljarne nödiga vägar till sin ägolott
Pustanäs, Malmbäck den 17 juli 1906
Mathilda Petersson
Egenhändiga namnteckningen bevittnas af oss på en gång närvarande
Oskar Andersson, Pustanäs, Malmbäck, A J Carlsson, Pustanäs, Malmbäck
Förestående köpesumma är betalt och kvitteras härmed, hvadan köparne må härå
förvärfva sig Lagfart utan vidare hörande.
Pustanäs, Malmbäck den 12 januari 1907
Mathilda Petersson
Bevittnas af på en gång närvarande vittne; J P Andersson i Malmbäck, K J
Andersson i Pustanäs, Malmbäck
Härvid funnos fogade följande handlingar;
1. Häradsrättens den 5 september 1894, §.31, för Johanna Mathilda Petersdotter
utfärdade Lagfartsbevis å 1/8 mantal Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken, och
2. Utdrag av protokollet hållit inför häradets Ägodelningsrätts Ordförande den 14
februari 1907, §.1, hvaraf inhämtades, att fastställelse då meddelats å en af vice
Kommissions landtmätaren Eric Aspegren den 17 juli 1906 fullbordad
Ägostyckning å ifrågavarande 1/8 mantal Pustanäs, genom hvilken förrättning
hemmansdelen styckats i två lotter, af hvilka den ena lotten betecknad med Litt.
Ab1, Ab2 och Ab3, med en sammanlagd areal af 59,5045 hektar, åsatts ett
hemmanstal af 99/800 mantal, och den andra lotten, tillhörig O Hagberg, Th
Andersson och John Andersson, och betecknad med Litt. Aa, med en areal af
20,7350 hektar, åsatts ett hemmanstal af 1/800 mantal
På grund af hvad sålunda uti ärendet förekommit, meddelade Häradsrätten Lagfart
å i Malmbäcks socken belägna 1/800 mantal Frälse Litt. Aa Pustanäs, som O
Hagberg, Th Andersson och John Andersson för Fem hundra åttatioåtta kronor
köpt af Johanna Mathilda Petersdotter enligt köpekontrakt den 17 juli 1906;
därom detta försågs med bevis och särskildt Lagfartsbevis utfärdades.

DSCN5170 -5171
Vadstena 141007
§276
1/800 mtl frälse Pustanäs
Filmat 2 ggr, samma som föregående köpekontrakt.

1907 den 20 juli

DSCN2301-2302
Vadstena 110930
§85
99/320 mtl frälse Pustanäs
1908 den 9 mars
Under anhållan om Lagfart för Klaes Edvard Johannesson å 99/3200 mtl Frälse
Pustanäs i Malmbäcks socken, ingaf Nämndemannen Carl Felix Sjöberg i
Nordanskog, ett så lydande arvskifte
Arvskifte och afvittring förrättadt den 7 mars 1908 i sterbhuset efter avlidna änkan
Johanna Mathilda Petersdotter i Pustanäs, Malmbäcks socken, hvilkens arvingar
nu äro närvarande, nämligen
1. Sonen Klaes Edvard Johannesson
2. Dottern Hulda Kristina Johannesdotter, dessa myndiga
3. Sonen Karl Emil Johannesson
4. Dottern Ebba Tekla Frideborg Johannesdotter
De två sistnämnde omyndige, och vilkas rätt bevakades av deras Laga förmyndare
och godman Hemmansägaren Klaes Henriksson i Tohult
Av handlingarna som kunde lämna nödig upplysning om boets tillstånd, förevistes
dels fastebrev å 1/8 mtl Pustanäs från ofvanskrivna avlidna, dels bouppteckning av
den 27 april 1907 efter densamma, som även upptager berörde fastighet och hvarå
detta skifte skall ske, emedan lösegendomen hänskjutes till ett annat skifte
Det upplystes att ofvan åberopade bouppteckning felaktigt upptager hemmanstalet
1/8 mtl, emedan 1/800 mtl därav under den avlidnas livstid blivit försåld, och att
således av fastigheten finns kvar 99/800 mtl, vilket här nedan tages till efterrättelse
och såsom varande all sterbhusets fastighet, nu kommer att fördelas
Således upptages till delning 99/800 Pustanäs
Härav bekommer i arv
Sonen Klaes Edvard Johannesson
99/3200 mtl
Dottern Hilda Kristina Johannesdotter
99/3200 mtl
Sonen Karl Emil Johannesson
99/3200 mtl
Dottern Ebba Tekla Johannesdotter
99/3200 mtl
Summa 99/800 mtl
Vidare förekom ej att anmärka, tid och ort som ovan
A J Andersson i Kansjö, C J Larsson i Åsen, arvskiftesförrättare
Härvid har vi varit närvarande och gilla ovanstående till orygglig efterlevnad
Klaes Edvard Johannesson, Hilda Kristina Johannesdotter, Klas Henriksson
förmyndare
Underskrifterna bevittnas av; A J Andersson, C J Larsson i Åsen
Härvid funnos fogade dels en den 27 april 1907 upprättad, vid sagde års lagtima
vårting under Nö.107 vid Häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter avlidna
änkan Johanna Mathilda Petersdotter från Pustanäs, utvisande, att hon efterlämnat
de i ovanintagna arvskiftet angivne sterbhusdelägarne, samt att såsom fastighet i
boet upptagits 1/8 mtl Pustanäs, taxerat till 3500 kronor, dels ock utdrag av
Häradsrättens förmyndarskapsprotokoll för den 12 juli 1902, §.88 och 89, varav
inhämtades, att hemmansägaren Claes Henriksson i Tohult sagde dag förordnats
till förmyndare för bemälda avlidnas omyndiga dotter Ebba Tekla Frideborg, samt
omyndigförklarade son Karl Emil

Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens den 5 september 1894, §.31,
för Johanna Mathilda Petersdotter utfärdade Lagfartsbevis å 1/8 Frälse Pustanäs i
Malmbäcks socken, varande enligt anteckning å Lagfartsbeviset från ifrågavarande
hemmansdel frånsåld 1/800 mtl
På grund av vad sålunda uti ärendet förekommit, meddelade Häradsrätten Lagfart
å i Malmbäcks socken belägna 99/3200 mtl Frälse Pustanäs, som Klaes Edvard
Johannesso, enligt arvskifte den 7 mars 1908, ärvt efter sin avlidna moder Johanna
Mathilda Petersdotter; därom etc. = se §.75 = utfärdades.

DSCN2302
Vadstena 110930
§86
297/3200 mtl frälse Pustanäs
1908 den 9 mars
Under anhållan om Lagfart för Hilda Kristina Johannesdotter, Karl Emil
Johannesson och Ebba Tekla Johannesdotter å tillhopa 297/3200 mtl Frälse
Pustanäs i Malmbäcks socken, ingav Nämndemannen Carl Felix Sjöberg i
Nordanskog ett så lydande arvskifte.
Arvskifte och afvittring etc. = se §.85 = Åsen
Härvid funnos etc. = se §.85 = Karl Emil
Till åtkomstens etc. = se §.85 = 1/800 mtl
På grund av vad sålunda uti ärendet förekommit, meddelade Häradsrätten Lagfart
å i Malmbäcks socken belägna 297/3200 mtl Frälse Pustanäs, varav en var av
Hilda Kristina Johannesdotter, Karl Emil Johannesson och Ebba Tekla
Johannesdotter ärvt 99/3200 mtl efter sin avlidna moder Johanna Mathilda
Petersdotter enligt arvskifte den 7 mars 1908, därom etc = se §.75 = utfärdades

DSCN2303-2304
Vadstena 110930
§118
297/3200 mtl frälse Pustanäs
1908 den 9 mars
Under anhållan om Lagfart ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så
lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Tre tusen
Sjuhundra femtio (3750) kronor, ock med villkor att Häradsrätten för deras del
som stå under förmyndare och godeman, gillar denna försäljning, har vi härmed
försålt 297/32000 mtl Pustanäs i Malmbäcks socken av Jönköpings län till Klaes
Edvard Johannesson därsädes, att av honom genast i befintligt skick tillträdas,
varför vi avhända oss berörde fastighet med allt vad därtill lyder i jord, vatten och
åbyggnader, och må han sig härå på egen bekostnad Lagfart förvärva
Malmbäck och Pustanäs den 7 mars 1908
Klas Henriksson, godman och förmyndare, säljare av 99/1600 mtl för Karl Emil
Johannesson och Ebba Tekla Johannesdotter 99/3200 mtl för dem vardera
Hilda Johannesson, säljare av 99/3200 mtl
Bevittnas av; A J Andersson i Kansjö, C J Larsson i Åsen
Härvid funnos fogade utdrag av Häradsrättens förmyndareskapsprotokoll för den
12 juli 1902, §.88 och 89, utvisande, att hemmansägaren Claes Henriksson i
Tohult sagde dag förordnats till förmyndare för änkan Johanna Mathilda
Petersdotters från Pustanäs omyndiga dotter Ebba Tekla Frideborg och
omyndigförklarade son Karl Emil
Från Häradsrättens dombok antecknades att Häradsrätten funnit skäligt godkänna

ifrågavarande försäljning, för såvitt den avsågo ovannämnda omyndigas andelar
uti den försålda fastigheten
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens förut idag, vid §.86 här
framför i protokollet, för Hilda Kristina Johannesdotter, Karl Emil Johannesson
och Ebba Tekla Johannesdotter utfärdade Lagfartsbevis å 297/3200 mtl Frälse
Pustanäs i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda uti ärendet förekommit meddelade Häradsrätten Lagfart å
i Malmbäcks socken belägna 297/3200 mtl Frälse Pustanäs, som Klaes Edvard
Johannesson enligt köpebrev den 7 mars 1908, för Tre tuse Sju hundra Femtio
kronor köpt från Hilda Kristina Johannesdotter, Karl Emil Johannesson och Ebba
Tekla Johannesdotter; därom etc = se §.75 = utfärdades
Som ovan
På Häradsrättens vägnar
Fredrik Landergren

DSCN2329-2330
Vadstena 110930
§75
1/800 mtl frälse Pustanäs
1908 den 5 okt
Under anhållan om Lagfart ingav Kronolänsmannen Alfred Andersson ett så
lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Nio tusen
Sexhundra tio kronor (9610) hava vi undertecknade härmed försålt till Ingeniören
C A U Ljungberg i Gamla Uppsala våra nedanskrivne i Västra härad och
Jönköpings län belägna fastigheter, nämligen
1. Pustanäs i Malmbäcks socken 1/800 dels mantal Frälse Litt. Aa om 42 tunnland
2. Pustanäs i Malmbäcks socken 1/1600 dels mantal Frälse Litt. Bb om 16
tunnland 16,3 kappland
3. Älgaryd i Malmbäcks socken 7/900 dels mantal Frälse Litt. FB om 44 tunnland
7,7 kappland
4. Älgaryd i Malmbäcks socken 1/270 dels mantal Kronoskatte Litt. Db om 25
tunnland 3,8 kappland
5. Älgaryd i Malmbäcks socken 1/3000 dels mantal Kronoskatte Litt. Aab om 16
tunnland 4,3 kappland
6. Fänningaryd i Almesåkra socken 1/1600 dels mantal Kronoskatte Litt. Bd om
21 tunnland 6 Kappland, och
7. Hylte i Almesåkra socken 1/400 dels mantal Skatte Frälse Litt. B om 19
tunnland 18,8 Kappland
Allt såsom ägostyckningshandlingarne för år 1906 i övrigt utvisa, och med de
rättigheter till fria vägar å stamhemmanens ägor som vi själva innehava, men med
förbehåll för avverkning inom ett år å den skog, som finnes å försålda
hemmansdelarne, alltså avhända vi oss berörde ägolotter att av köparen genast i
befintligt skick tillträdas, och må han sig härå på egen bekostnad Lagfart förvärva
Nässjö den 19 november 1907
O Hagberg, John Andersson genom O Hagberg enligt Fullmakt, Th Andersson
På en gång närvarande Köpevittnen; Carl hanell, J L Trofast
Härvid fanns fogat följande fullmakt
Fullmakt för Fabrikören etc, = se Bil §.75 Litt. A
Till åtkomstens styrkande företeddes följande av denne Häradsrätt för O Hagberg,
Th Andersson och John Andersson utfärdade Lagfartsbevis

1. den 14 januari 1907, §.32, å 1/400 mtl Skatte Frälse Hylte Litt B i Almesåkra
Socken
2. samma dag, §.33, å 1/3000 mtl Krono Skatte Älgaryd Litt. Aab i Malmbäcks
Socken
3. samma dag, §.34, å 1/1600 mtl Krono Skatte Fänningaryd Litt. Bb i Almesåkra
Socken
4. samma dag, §.35, å 1/270 mtl Krono Skatte Älgaryd Litt. Db i Malmbäcks
Socken
5. den 11 mars 1907, §.86, å 1/1600 mtl Frälse Pustanäs Litt. Bb i Malmbäcks
Socken
6. samma dag, §.87, å 7/900 mtl Frälse Älgaryd Litt. Fb i Malmbäcks socken, och
7. den 20 juli 1907, §.276, å 1/800 mtl Frälse Pustanäs Litt. Aa i Malmbäcks
Socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten Lagfart å följande
fastigheter, nämligen; 1/800 mtl Frälse Pustanäs Litt. Aa, 1/1600 mtl Frälse
Pustanäs Litt. Bb, 7/900 mtl Frälse Älgaryd Litt. Fb, 1/270 mtl Krono Skatte
Älgaryd Litt. Db, 1/3000 mtl Krono Skatte Älgaryd Litt. Aab, allt i Malmbäcks
socken, och 1/400 mtl Skatte Frälse Hylte Litt. B i Almesåkra socken, vilka
fastigheter C A U Ljungberg, enligt köpekontrakt den 19 november 1907, för ett
för dessa och annan i köpebrevet omförmäld fastighet beräknat pris av Nio tusen
Sex hundra Tio kronor köpt av O Hagberg, Th Andersson och John Andersson;
därom etc = se §.52 = utfärdades; men enär, såvitt visat blivit, säljarna ännu icke
erhållit eller sökt Lagfart å 1/1600 mtl Krono Skatte Fänningaryd Litt. Bd i
Almesåkra socken, kan Lagfartsansökningen i denna del icke bifallas, utan varder
av Häradsrätten avslagen

DSCN5699-5700
Vadstena 090904
§53
1/32 mtl Frälse Pustanäs
1911 den 13 febr
Under anhållan om lagfart å 1/32 mantal Frälse Pustanäs, hade H. A. Forsberg i
Åker, Nässjö, till Domhafvanden öfversändt en så lydande handling
Köpekontrakt:
Jag Frans Theodor Karlsson och hustru Otilia Henrietta, försäljer härmed till
torparen Johannes August Göth och hans hustru Augusta Maria från Spexhult i
Nässjö vårt ägande 1/32 dels mantal Pustanäs, Hallen kalladt, i Malmbäcks
socken, på följande villkor.
1. Fastigheten tillträdes den 14 nästa mars, i det skick det nu och då befinnes
2. Köpeskillingen utgör Tre tusen /3.000/ kronor, som betalas sålunda
1. Öfvertager det i hemmanet varande Hypotekslånet till återstående belopp
Kr.465.00
2. Öfvertager en annan inteckning å Kr.550.00
3. Som handpengar betalas Kr.50.00
4. För resten af köpesumman Kr.1935.00
Utfärdar köparen skuldebref löpande med 6 % ränta, från den 14 mars 1911, ställdt
att betalas till säljaren eller order, hvilket skuldebref utfärdas denna dag, och
vidtecknas i den nu inköpta egendomen med den rätt som tillkommer ugulden
köpeskilling.
3. Med köpet följer utan särskild köpesumma, en af säljarne inköpt men ej
afsöndradt jordbrukspmråde, hvilket är inköpt af C. A. Pehrsson i Pustanäs, genom

köpekontrakt af den 23 november 1907, hvilket köparen på sin bekostnad skall
afsöndra och lagfara, men skall ofvan nämnde inteckning sedan lagfart vunnits,
äfven inbegripa nämnda jordområde, och hvilket område ej får af köparen afyttras
eller försäljas, ej heller får från det hela afverkas eller försäljas någon skog, med
mindre denne ofvannämnde inteckning infrias till säljaren med utlupen ränta.
4. Alla skatter som förfaller till betalning före tillträdesdagen betalas af säljaren,
därefter köparne.
Sålunda öfverenskommit och afhandladt, som skedde i Nässjö den 4 januari 1911
Frans Theodor Carlsson

DSCN2447
Vadstena 110930
§ 103
1/8 mtl frälse Pustanäs
1914 den 30 nov
Under anhållan om Lagfart inlämnade Kronolänsmannen Alfred Andersson ett så
lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Tjugofem tusen
(25000) kronor, har undertecknad härmed försålt till byggmästaren W Hansson i
Malmö, mina nedanskrivne i Västra härad och Jönköpings län belägna fastigheter,
nämligen
1. Pustanäs i Malmbäcks socken 1/800 dels mantal Frälse Litt. Aa om 42 tunnland
2. Pustanäs i Malmbäcks socken 1/1600 dels mantal Frälse Litt. Bb om 16
tunnland 16,3 kappland
3. Älgaryd i Malmbäcks socken 7/900 dels mantal Frälse Litt. Fb om 44 tunnland
7,7 kappland
4. Älgaryd i Malmbäcks socken 1/270 dels mantal Kronoskatte Litt. Db om 25
tunnland 3,8 kappland
5. Älgaryd i Malmbäcks socken 1/3000 dels mantal Kronoskatte Litt. Aab om 16
tunnland 4,3 kappland
6. Fänningaryd i Almesåkra socken 1/1600 dels mantal Kronoskatte Litt. Bb om
21 tunnland 6 Kappland, och
7. Hylte i Almesåkra socken 1/400 dels mantal Skatte Frälse Litt. B om 19
tunnland 18,8 Kappland
Allt såsom ägostyckningshandlingarne för år 1906 i övrigt utvisa, och med de
rättigheter till fria vägar å stamhemmanens ägor som jag själv innehar, men med
förbehåll att köparen äger samma rättigheter beträffande skogen som jag själv
innehar. Alltså avhänder jag mig besagda ägolotter att av köparen i befintligt skick
tillträdas, och må han sig härå på egen bekostnad Lagfart förvärva
Malmö den 15 oktober 1909
C A W Ljungberg
Bevittnas: Cav. (Carl) Jönsson, (oläsligt namn)
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens Lagfartsbevis
1o den 5 oktober 1908, §.75, för C A W Ljungberg å 1/800 mtl Frälse Pustanäs
Litt. Aa, 1/1600 mtl Frälse samma hemman Litt. Bb, 7/900 mtl Frälse Älgaryd
Litt. Fb, 1/270 mtl Krono Skatte Älgaryd Litt. Db, 1/3000 mtl Krono Skatte
Älgaryd Litt. Aab, allt i Malmbäcks socken, och 1/400 mtl Frälse Hylte Litt. B i
Almesåkra socken
2o den 30 november 1908, §.150, för C A W Ljungberg å 1/1600 mtl Krono Skatte
Fänningaryd Litt. Bb i Almesåkra socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten Lagfart å 1/800 mtl

Frälse Pustanäs Litt. Aa, 1/1600 mtl Frälse samma hemman Litt. Bb, 7/900 mtl
Frälse Älgaryd Litt. Fb, 1/270 mtl Krono Skatte Älgaryd Litt. Db, 1/3000 mtl
Krono Skatte Älgaryd Litt. Aab, allt i Malmbäcks socken, 1/400 mtl Frälse Hylte
Litt. B i Almesåkra socken och 1/1600 mtl Krono Skatte Fänningaryd Litt. Bb i
Almesåkra socken, vilka fastigheter Knut V Hansson jämlikt köpebrev den 15
oktober 1909 för Tjugofem tusen kronor köpt av C A W Ljungberg; därom etc = =
se §.1 = = utfärdades

DSCN2447-2448
Vadstena 110930
§104
Pustanäs
1914 den 30 nov
Under anhållan om Lagfart inlämnade Kronolänsmannen Alfred Andersson ett så
lydande Köpebrev
Via härstädes den 4 mars 1911 förrättad exekutiv auktion, på försäljning av
Byggmästaren Knut W Hanssons i Malmö konkursbo tillhöriga fastigheterna
1/800 mantal Frälse Litt. Aa Pustanäs och 1/1600 mantal Frälse Litt. Bb Pustanäs,
7/900 mantal Frälse Litt. Fb Älgaryd, 1/270 mantal krono Skatte Litt. Db Älgaryd
och 1/3000 mantal Krono Skatte Litt. Aab Älgaryd, allt i Malmbäcks socken, samt
1/400 mantal Litt. B Frälse Hylte och 1/1600 mantal Litt. Bb Krono Skatte
Fänningaryd, allt i Almesåkra socken, Västra härad, haver sagde fastigheter
inropats av Disponenten A Ediin i Vänersborg för Ett tusen kronor
Då köpeskillingen denna dag behörigen kvitterats samt auktionen vunnit Laga
kraft, varde ifrågavarande fastigheter härigenom tillägnade bemälde Ediin såsom
hans välfångne egendom
Jönköping i landskansliet den 15 april 1911
Landshövdinge ämbetet
J W Spens, Gottf Malmström
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens Lagfartsbevis denna dag,
§.103, för Knut V Hansson å 1/800 mtl Frälse Pustanäs Litt. Aa, 1/1600 mtl Frälse
samma hemman Litt. Bb, 7/900 mtl Frälse Älgaryd litt. Fb, 1/270 mtl Krono
Skatte Älgaryd Litt. Aab, allt i Malmbäcks socken, 1/400 mtl Frälse Hylte Litt. B i
Almesåkra socken och 1/1600 mtl Krono Skatte Fänningaryd Litt. Bb i Almesåkra
Socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten Lagfart å 1/800 mtl
Frälse Pustanäs Litt. Aa, 1/1600 mtl Frälse samma hemman Litt. Bb, 7/900 mtl
Frälse Älgaryd Litt. Fb, 1/270 mtl Krono Skatte Älgaryd Litt. Db, 1/3000 mtl
Krono Skatte Älgaryd Litt. Aab, allt i Malmbäcks socken, 1/400 mtl Frälse Hylte
Litt. D i Almesåkra socken och 1/1600 mtl krono Skatte Fänningaryd Litt. Bb i
Almesåkra socken, vilka fastigheter A Ediin jämlikt köpebrev den 15 april 1911
för Ett tusen kronor köpt från Knut V Hanssons konkursbo; därom etc = se §.1 =
utfärdades.

270-271
§134

Vadstena 130308
1/4 mtl frälse Pustanäs
1915 den 30 november
Under anhållan om Lagfart ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så
lydande Köpebrev
Emot en företedd undantagsförmåner och avsöndringshandlingar överenskommen

och härigenom kvitterad köpesumma Åtta tusen Fem hundra (8500) kronor, har vi
undertecknade denna dag till Carl Oskar Fyhr och hans hustru Ester Signe
Andersdotter, försålt vårt ägande Ett fjärdedels mantal Pustanäs, beläget i
Malmbäcks socken i Västra härad, att av köparna i befintligt skick denna dag
tillträda
I följe härav avhända vi oss bemälda hemmansdel med allt vad därtill hörer och
Lagligen tillvinnas kan, i såväl hus som jord, skog, vatten och åbyggnader enligt
karta och skifteshandlingar, och tillägnar densamma köparne, att de må äga och
besitta såsom välfången egendom
Förbindandes oss till Hemul efter lag
Sålunda avhandlat, som skedde i Pustanäs den 14 mars 1914
C A Pehrsson, Hulda Andersdotter
Namnteckningarna bevittnas av oss på en gång närvarande vittnen
F A Lagerqvist i Klappa, O E Andersson i Pustanäs
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens Lagfartsbevis den 10 maj
1898, vid §.156, för Carl August Gottfrid Pehrsson eller Johansson å 1/8 mtl
Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken, och vid §.157, för Hulda Italia Andersdotter
å 1/8 mtl samma hemman
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten Lagfart å 1/4 mtl
Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken, som Carl Oskar Fyhr och hans hustru Ester
Signe Andersdotter jämlikt köpebrev den 14 mars 1914 för Åtta tusen Fem hundra
kronor, och villkor om undantagsförmåner köpt av Carl August Gottfrid Pehrsson
eller Johansson och Hulda Italia Andersdotter; därom etc = = §.103 = = utfärdades

341-342
§40

Vadstena 130308
149/1660 mtl frälse Pustanäs
1916 den 18 januari
Under anhållan om gemensam Lagfart för avlidne Anders Johan Carlssons
dödsbodelägare ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö en i hithörande
delar så lydande bouppteckning
Bouppteckning förrättad den 15 januari 1910 efter avlidne Hemmansägaren
Anders Johan Carlsson från Pustanäs i Malmbäcks socken, som avled den 30
sistlidne September, och efterlämnade följande sterbhusdelägare
1. Hustrun, numera änkan Thilda Sofia Johansdotter
2. Sonen Karl Johan Andersson i Slätteryd
3. Sonen Klaes Emil Andersson i Pustanäs
4. Sonen Oskar Emanuel Andersson i Pustanäs
5. Dottern Hanna Emilia Andersson i Pustanäs
Dessa myndiga och närvarande
6. Dottern Elin Sofia Andersson
7. Dottern Elin Maria Andersson, vilka 2 st äro omyndiga och vilkas rätt
bevakades av deras utsedde förmyndare Hemmansägaren A J Petersson i Boda
Änkan åtvarnades om sin skyldighet med avseende på boets riktiga uppgivande,
som befanns sålunda
Fastighet: 149/1600 mtl Pustanäs taxering på 3/32, 2500.00 kr
Att ingenting med vett eller vilja är uteglömt eller undandöljt, betygas med Edlig
förpliktelse
Thilda Sofia Johannesdotter
Härvid har vi varit närvarande

Karl Johan Andersson, Klaes Emil Andersson, Oskar Emanuel Andersson, Hanna
Emilia Andersson, A J Petersson förmyndare
Antecknat och värderat av undertecknade
A J Andersson i Kansjö, C A Pehrsson i Pustanäs
Nö.29. År 1910 vid Lagtima vårtinget med Västra härad blev denna
bouppteckning inregistrerad; betygar
På Häradsrättens vägnar, Fredrik Landergren
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens Lagfartsbevis den 30
september 1889, §.265, för Anders Johan Carlsson och hans tilltänkta hustru
Thilda Sofia Johansdotter å 3/32 mtl Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken,
varifrån sedermera försålts och för annan person Lagfarits 1/1600 mtl
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten Lagfart å 149/1600
mtl Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken, som änkan Thilda Sofia Johansdotter,
Karl Johan Andersson, Klas Emil Andersson, Oskar Emanuel Andersson, Hanna
Emilia Andersson, Elin Sofia Andersson och Ellen Maria Andersson, jämlikt
bouppteckning den 15 januari 1910 bekommit i giftorätt och arv efter maken allt
sedan, avlidne Anders Johan Carlsson; därom etc = = §.1 = = utfärdades

224-225
§19

Vadstena 130308
149/1600 mtl frälse Pustanäs
1917 den 3 september
Under anhållan om Lagfart ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett
med därå tecknad överlåtelse så lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Fyra tusen
(4000) kronor och vissa vilkkor om undantag till undertecknad Thilda Sofia
Johansdotter, samt att Häradsrätten för den omyndigas andel gillar denna
försäljning, ha undertecknade härmed försålt vårt ägande 149/1600 dels mantal
Pustanäs i Malmbäcks socken, Västra härad av Jönköpings län, till Snickaren Karl
Frithiof Hult i Nässjö, att av honom genast i befintligt skick tillträdas, och
avhänder vi oss berörde hemman med allt vad därtill lyder, och må köparen sig
därå på egen bekostnad Lagfart förvärva
Pustanäs den 21 juli 1917
Mathilda Sofia Johansdotter, Hanna Andersson, C J Andersson, K E Andersson,
O E Andersson, Elin Andersson, A J Petersson förmyndare för Ellen Andersson
Bevittnas av: A J Andersson i Kansjö, A Magnusson
Förestående köp transporteras härmed på ofrändrade villkor och samma
köpesumma som ovan nämnt till lantbrukaren Oskar Andersson i Pustanäs
Tid och ort som ovan
C F Hult
Bevittnas av: A J Andersson, A Magnusson
Härmed intygas på heder och samvete att icke i någon form lämnades eller skola
lämnas annan betalning för köpet än den som finnes upptagen i den för Lagfart
företedda fångesthandlingen angående fastigheten 149/1600 dels mantal Pustanäs
på här ovan angivne person
Dag som ovan (1917 den 3 september)
O E Andersson – C F Hult
Bevittnas av: A J Andersson, Gunnar Andersson
Från Häradsrättens förmyndarskapsprotokoll antecknades att Häradsrätten den 17
januari 1910, §.6, förordnat Hemmansägaren A J petersson i Boda, Nässjö till

förmyndare för avlidne Anders Johan Karlssons från Pustanäs och hans
efterlevande hustru Thilda Sofia Johansdotters omyndiga dotter Ellen Maria
Andersson
Av Häradsrättens dombok denna dag, Nö.7 inhämtades att Häradsrätten godkänt
ifrågavarande försäljning så vitt anginge ovannämnde omyndigas andel i försålda
fastigheten
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens Lagfartsbevis den 18 januari
1916, §.40, för änkan Thilda Sofia Johansdotter, Karl Johan Andersson, Klas Emil
Andersson, Oskar Emanuel Andersson, Hanna Emilia Andersson, Elin Sofia
Andersson och Ellen Maria Andersson å 149/1600 mtl Frälse Pustanäs i
Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten Lagfart å i
Mälmbäcks socken belägna 149/1600 mtl Frälse Pustanäs, 110, som Karl Fritiof
Hult jämlikt köpebrev den 21 juli 1917 för Fyra tusen kronor och villkor om
undantag köpt av änkan Thilda Sofia Johansdotter, Karl Johan Andersson, Klas
Emil Andersson, Oskar Emanuel Andersson, Hanna Emilia Andersson, Elin Sofia
Andersson och Ellen Maria Andersson; därom fångeshandlingen försågs med
bevis och särskildt Lagfartsbevis utfärdades
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Vadstena 130308
149/1600 mtl frälse Pustanäs
1917 den 3 september
Under anhållan om Lagfart ingav Nämndemannen A J Andersson i Kansjö en med
därå tecknad överlåtelse så lydande handling
Köpebrev
Emot en överenskommen etc = = se §.19 = =
O E Andersson, C F Hult
Bevittnas av: A J Andersson, Gunnar Andersson
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens Lagfartsbevis denna dag,
§.19, för Karl Fritiof Hult å 149/1600 mtl Frälse Pustanäs, 110, i Malmbäcks
Socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten Lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 149/1600 mtl Frälse Pustanäs, 110, som Oskar
Emanuel Andersson jämlikt köpebrev den 21 juli 1917 med därå samma dag
tecknad överlåtelse för Fyra tusen kronor och villkor om undantag köpt av Karl
Fritiof Hult; därom etc = = se §.19 = = utfärdades

