Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:32 s.97
År 1833, den 3 januari, inställde sig undertecknade efter behörig anmodan uti Röd av Malmbäcks
socken, för att därstädes förrätta Laga bouppteckning efter änkan Kierstin Andersdotter, som med
döden avled den 25 december 1832, och såsom laga bröstarvingar efterlämnat en nu levande dotter,
Britta Andersdotter gift med Carl Olofsson härstädes, och 3ne dotters söner, nämnligen efter avlidna
dottern Gretha, sonen Anders, Johannes och Carl Thomas Gustafssöner, alla myndiga och
närvarande, och myndige Carl Olofsson och dess hustru uppger egendomen i den ordning som följer,
vid den påföljd lag stadgar.
Fastighet fanns ej.
Behållning i boet: 60 Rd 13 Sk
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:54 s.311¥
År 1880 den 19 mars, inställde sig undertecknade efter begäran i Röd, Malmbäcks socken, att
förrätta laga bouppteckning i sterbhuset efter avlidne hemmansägaren Anders Arvidsson därstädes,
som med döden avled den 26 november 1879, och lämnat efter sig som arvtagare, numera änkan
Anna Stina Johannesdotter, och med henne sammanhavde 4 st barn, nämnligen myndiga och
närvarande sonen Sven August Andersson och de senare barnen omyndiga, nämnligen sonen Claes
Henning och Oskar Edvard, samt dottern Ida Christina, dessa omyndigas rätt och bästa bevakades av
deras faderbroder, och av Västra härads rätt laga tillförordnade förmyndare, hemmansägaren Carl
Arvidsson i Berg. Änkan åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet och egendomen sådan som
den vid dödstimman befanns. Bouppteckningen företages i följande ordning, nämnligen¥
Fastighet: 1 helt förmedlat till 1/4 dels mantal Röd, till commiteéns fastställda värde, 18,200 kronor
Summa inventarier: 23,480 kronor 51 öre
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:52 s.1305
År 1877, den 12 maj, inställde sig undertecknade efter begäran i Röd.Malmbäcks socken, att förrätta
laga bouppteckning efter änkan Britta Catharina Bengtsdotter därstädes, som med döden avled den
24 sistlidne april, och som arvtagare efterlämnade sönerna Anders Arvidsson i Röd, Johannes
Arvidsson i Korpebo, Carl Arvidsson i Berg, alla dessa myndiga och närvarande, samt avlidne sonen
Sven Arvidsson i Fallnafors Södergård, som efterlämnat 2ne barn, nämnligen sonen Carl Svensson
och dottern Hilda Sofia Svensdotter, vilkas rätt bevakades av deras vid Västra härads rätt
tillförordnade godemannen Gustaf Johannesson i Bredstorp. Dotterna Martha Catharina Arvidsdotter
gift med kyrkovärden Anders Malmsten i Sniparp, dito dottern Johanna Arvidsdotter gift med
hemmansägaren Carl Nilsson i Hiegöl, och dottern Anna Maria Arvidsdotter gift med Johan
Andersson, som vistas i Norra Amerika, denna sistnämdes rätt bevakades av vid Västra häradsrätt
tillförordnade godemannen, hemmansägaren Anders Andersson i Södra Hiarum. Bouppteckningen
företogs i följande ordning, och Anders Arvidsson hos vilken den avlidna bott, uppmanades att
uppgiva boet sådant det vid dödstimman befanns.
Fasighet fanns ej.
Summa behållning: 1458 kronor 75 öre
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:44 s.1001
År 1855 den 19 mars, inställde sig på begäran i Röd, Malmbäcks socken, att förrätta laga
bouppteckning efter undantagsmannen Johan Benjaminsson, som därstädes med döden avled den 9
dennes, och efter sig lämnat såsom arvtagare, sonen Johannes Johansson i Röd, och dottern Lisa

Johansdotter gift med skogvaktaren Anders Sellberg i Steninge, Alltuna Lunda socken i Uppland, och
för deras rätts bevakande inställde sig kyrkovärden Sven Malmsten i Malmbäck, och sondottern Anna
Catharina Jonasdotter gift med Johannes Johannesson i Grishult. Arvingarna åtvarnades att vid Eds
plikt uppgiva boet sådant som det vid dödstimman befanns, uppteckningen företogs som följer.
Fastighet fanns ej.
Behållning i boet: 1197 kronor 43 öre
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:1 s.359
Efter Sven Pehrssons hustru i Röd, som igenom döden avled den 31 maj, saliga hustru Catharina
Håkansdotter, höll laga bouppteckning den 15 juni, då inställde sig vederbörande bröstarvingar.
Fastighet fanns ej.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:41 s.307
Nedanstående laga bouppteckning förrättades den 13 maj 1848 i sterbhuset efter avlidna hustrun
Catharina Johannesdotter i Röd av Malmbäcks socken, vilken avled den 14 nästlidne april, utom
änkomannen Johan Benjaminsson, voro såsom arvingar tillstädes, nämnligen sonen Johannes
Johansson i Röd, vilken jämte nämndemannen Petter Nilsson såsom laga förmyndare för avlidne
sonen Jonas Johanssons efterlämnade omyndiga dotter, pigan Anna Catharina Jonasdotter hennes
rätt bevakade. Den avlidnas jämte änkomannens dotter Lisa Johansdotter gift med skogvaktaren
Anders Sellberg, är boende på Steninge gård i Stockholms län, och för att bevaka deras rätt inställde
sig efter kallelse, hemmansägaren Magnus Johansson i Norra Hiarum. Änkomannen tillkommer att
uppgiva boets ställning och egendom, samt uppmanades nu om sin åliggande skyldighet, varefter
befanns nedanskrivne förhållande.
Fastighet fanns ej.
Fodringar: Av Sven Stille i Axlarp, Capital 666 Rd 32 Sk, samt ränta från den 15/3-1847, 44 Rd
Av Johannes Magnusson i Sjöstorp, Capital 444 Rd 21 Sk, samt ränta från den 6/11-1847, 12 Rd
Av Johannes Petersson i Hägghult, Capital 66 Rd 32 Sk, samt ränta från den 14/3-1848, 30 Sk
Av Johan Petersson i Hägghult, Capital 111 Rd 5 Sk, samt ränta från den 15/3-1848, 1 Rd 2 Sk
Av anders Ryberg i Byhult, Capital 100 Rd, samt ränta från den 20/9-1847, 3 Rd 32 Sk
Av Sven Holmberg i Östra Höreda, Capital 144 Rd 21 Sk, samt ränta från den22/1-1848, 2 Rd 4 Sk
Dito av samme man, Capital 49 Rd 16 Sk, samt ränta från den 1/10-1847, 1 Rd 36 Sk
Av Anders Svensson i Runseryd, Capital 16 Rd 32 Sk, samt ränta från den 17/6-1847, 40 Sk
Av Anders Johansson i Skallarp, Capital 22 Rd 10 Sk, samt ränta från den15/10-1847, 36 Sk
Av Johannes Benjaminsson i Föråsen, Capital 16 Rd 32 Sk, samt ränta från den 14/3-1847, 1 Rd 12 Sk
Av Daniel Svensson i Klerbäcken, Capital 22 Rd 10 Sk, samt ränta från den 16/3-1848, 20 Sk
Av Johannes Johansson i Röd, Capital 34 Rd 21 Sk, samt ränta från den 26/3-1848, 14 Sk
Summa behållning: 1895 Rd 8 Sk
Härefter uppviste änkomannen ett av den 29 mars 1845, av honom och hans avlidna hustru
upprättat testamente, vilket stadgade föreskrifter rörande dessa makars barns och barnabarns
rättighet till arv efter Testators död.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:50 s.573
År 1870, den 5 juli, inställde sig undertecknade i Röd, Malmbäcks socken, på begäran av änkefrun
Maria Catharina Malmberg, att förrätta Laga Bouppteckning efter hennes amn Fanjunkaren och
Svärdsmannen Peter Malmberg därstädes, som med döden avled den 14 sistlidne april, och lämnat

efter sig som arvtagare, bemälte änkefru och med henne sammanhavde ende sonen Johan Gustaf
Patrik Malmberg, myndig och närvarande. Änkefrun åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet
och egendomen sådan den vid dödstimman befanns. Bouppteckningen företogs i följande ordning,
nämnligen.
Fastighet:
1/8 dels mantal Röd, upptages till sitt vid Taxerings Commiten fastställda värde 6.700 Kr
Skulder:
Till Smålands med flera provinsers Hypoteks förening i Växjö - 4,500 Kr
10 månaders ränta därå 6% - 225 Kr
Till Herr J. P. Fornander i Falla, Revers av den 18 januari 1866, Capital - 66,67 Kr + ränta 5,83 Kr
Till samme man, Revers av den 8 januari 1868 - 60 Kr + ränta 7,82 Kr
Till samme man, Revers av den 16 mars 1868 - 100 Kr + ränta 7,82 Kr
Till samme man utan Revers - 157,51 Kr
Till Handlanden S. Lindman i Jönköping - 28,65 Kr
Till Handlanden Isacksson i Malmbäck - 12 Kr
Till Handlanden S. Malmberg i Ormestorp - 0,95 Kr
Till L. J. Johansson i Åsen - 20,05 Kr
Till Organisten Lundblad i Malmbäck - 45 Kr
Till Malcolm Rylander på Lövfällan - 50 Kr
Till Jonathan Jonasson i Fintorp - 266,67 Kr
Summa skuld: 5,551,52 Kr
Summa behållning: 2,159,55 Kr
Sålunda antecknat och värderat på år och dag som föreskrivet står.
L. J. Johansson i Åsen, J. P. Fornander i Falla
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:49 s.2111
År 1868, den 28 december, inställde sig undertecknad att förrätta Laga boförteckning efter änkan
Maria Månsdotter i Rödstugan under Röd, som med döden avled den 20 sistlidne december, och som
arvtagare lämnade efter sig sin (sine) halvbroder och bror barn, först brodern Petter Månssons barn,
2ne flickor, dottern Johanna Pettersdotter gift med husaren August Qvist för Snuggarp i Forserums
socken, Maja Stina Petersdotter gift med Johan Nord i Applakulla av Forserums socken, sonen Johan
Andersson i Amerika i en stad som heter Galfva, ej närvarande, vilkens rätt bevakades av dess svåger
Carl Andersson i Skogsåkra av Forserums socken, sonen Gustaf Andersson i Totorpet (Tovetorpet)
under Havsjö i Bringetofta socken, sonen Anders Andersson i Floeryd av Malmbäcks socken, dottern
Johanna Andersdotter gift med Carl Andersson i Skogsåkra av Forserums socken, dottern Maja Lisa
gift med Andreas Johansson i Sniparp Södergård av Forserums socken, änkans halvbroder
hemmansägaren Jonas Månsson i Mållebo av Barkeryds socken, alla närvarande och myndiga.
Arvingarna förmantes vid Edlig förbindelse uppgiva boet sådant det vid dödstimman befanns, och
företogs i följande ordning.
Fodringar: Av Sven Andersson i Pustanäs 40 Rd, av Anders Andersson i Älgaryd 66,8 Rd
Behållning i boet: 177,47 Rd
Bouppteckning: Tveta härad FII:8 s.993
År 1780, den 29 februari, inställde sig undertecknade efter begäran hos Sven Håkansson uti Röd och
Malmbäcks socken, till Laga Bouppteckning efter dess ärliga avlidna moder, änkan Gudfruktiga hustru

Karin Nilsdotter, född år 1693, avled den 22 februari 1780, åttiosju år gammal och sju veckor, lämnat
efter sig trenne sona barn, Håkan Nilsson, Stina Nilsdotter, Catharina Nilsdotter, Sven Håkansson,
Lena Håkansdotter gift, dess man Peter Svensson, och som vår saliga moder uti sitt fattiga tillstånd
varit benådad med fattigmedel av Malmbäcks förståndare, således företages den lilla
kvarlåtenskapen.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:47 s.515
År 1860, den 3 januari, förrättades nedanstående bouppteckning efter avlidne f d nämndemannen
Arvid Nilsson i röd av Malmbäcks socken, som med döden avled den 21 sistlidne december, och
efterlämnat nu närvarande arvingar, nämnligen hustrun, numera änkan Britta catharina
Bengtsdotter, jämte hennes med den avlidne sammanavlade 7 st barn, nämnligen sonen Anders,
Johannes, Carl och Sven myndiga, dottern Märtha Catharina gifte med hemmansägaren Anders
Malmsten i Sniparp, dottern Anna Maria gift med Johan Andersson i Sonatorp, dottern Johanna 20 år
gammal omyndig, och för hennes rätts bevakande var närvarande såsom godman dess farbroder
Sven Skog i Sonarp av Ödestugu socken, vilken även till förmyndare anmäles. Änkan biträddes av sin
svåger Bengt Eckerström i Långserum, och sedan hon blivit åtvarnad om sin skyldighet i avseende på
egendomens riktiga uppgivande, företogs bouppteckningen i nedanskriven ordning.
Fastighet: 1/8 dels mantal Krono Skatte Röd, utsättes till sitt vid Taxerings Commiteen fastställda
värde, 849 Rd
Fodringar: Av Nils Svensson i Rya enligt sedel, 833,33 Rd, ränta därföre från den 14 mars 1859, jämte
6 månaders ränta för avbetalte 250 Rd, gör 45,38 Rd
Av Jonas Petersson på Vallstorp, Capital 323 Rd, ränta därföre från 14 mars 1859, 14,83 Rd
Av Pehr Johan Larsson i Norra Hiarum, Capital 150 Rd, ränta därföre från den 15 september 1859,
2,58 Rd
Av Carl Peter Jonasson i Röd, Capital 400 Rd, ränta därföre från den 25 maj 1859, 13,64 Rd
Av Carl Johannesson i Älgaryd, Capital 83,33 Rd, ränta därföre från den 14 mars 1859, 3,83 Rd
Av Anders Gabrielsson i Malmbäck, Capital 200 Rd, ränta därföre från den 15 mars 1859, 9,14 Rd
Av Pehr Johan Abrahamsson i Älgaryd, Capital 50 Rd, ränta från den 30 september 1859, 0,59 Rd
Av Anders Petersson i Älgaryd, Capital 50 Rd, ränta därföre från den 26 september 1859, 0,78 Rd
Av Johan Andersson i Sonatorp, 52,67 Rd
Av sonen Johannes i huset, 50 Rd
Contant inneliggande: 23,67 Rd
Summa tillgångar: 4113,12 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:13 s.459
År 1798, den 2 oktober, blev laga bouppteckning förrättad hos änkomannen Sven Håkansson i Röd,
efter dess avlidna hustru Ingeborg Pehrsdotter, som med döden avled den 25 sistlidne juli, utan att
efter sig lämnat några barn, härvid var änkomannen tillstädes, och uppviste en emellan honom och
dess avlidna hustru Testamentariska disposition av den 20 januari 1778. Änkomannen förmantes att
under Eds plikt uppgiva egendomen sådan som den vid dödstimman befants, vilket skedde på sätt
som härunder antecknat finnes.
Fastighet fanns inte.
Summa inventarie: 63,12 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:13 s.511

År 1798, den 14 maj, blev på vederbörlig kallelse av undertecknade laga bouppteckning förrättad uti
Röd i Malmbäcks socken, efter avlidne dannemannen, välförståndige Sven pehrsson, som därstädes
genom döden avled den 5 sistnämnde månad, och under senare äktenskapet, icke efter sig lämnat
några barn, men med sitt förra äktenskap 2ne söner och en dotter, nämnligen sönerna Petter och
Johannes Svenssöner, samt dottern Catharina gift med Sven Arvidsson i Skoga, vilka voro härvid
tillstädes, och den senare biträdd av Israel Nilsson i Älgaryd enligt förordnat av den 12 i denna
månad, ävenledes var härvid änkan närvarande, biträdd av Johan Björkman i Åsen, varefter
förmantes bemälte änka att under Eds plikt uppgiva egendomen sådan som den vid dödstimman
befants, vilket skedde på sätt som här antecknat finnes, som följer.
Fastighet: 1/8 uti Krono Skatte hemmanet Röd, vilket fants vara på avlidne mannens sida inlöst, för
senare giftet, anses till ett värde, 1333,16 Rd
Summa behållning: 1762,5 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:8 s.675
År 1784, den 15 november, blev efter begäran av änkomannen Sven Pehrsson uti Röd och
Malmbäcks socken, förrättad bouppteckning efter dess avlidna hustru Maria Petersdotter, som avled
den 3 november sistlidne, och efter sig lämnat trenne barn, dottern Catharina 20 år gift med Sven
Arvidsson uti Skoga, sonen Peter på sextonde året, sonen Johannes på dess åttonde året, å deras
vägnar är tillstädes deras moderbroder Lars Petersson i Söräng såsom förmyndare, såväl som mågen
Sven Arvidsson i Skoga, egendomen uppgavs av änkomannen som följer.
Fastighet: En åttondel uti fastighet efter helt räknat Krono Skatte Röd, anses i värde till 200 Rd
Summa behållning: 302 Rd 19 Sk

