RÖD
DSCN5217 -5219
Vadstena 141007
§66
1/8 mtl Röd
1764 den 17 mars
Framvistes ett förpantningsbrev, vilket ord ifrån ord lyder sålunda.
Emellan oss undertecknade är följande Contrakt slutat och fastställt, om En halv
åtting Röd, på sätt som följer, nämligen.
1. Som jag Anders Svensson, tillika med min kära hustru Kierstin Andersdotter
erkommit utav beskedlige dannemannen och gästgivaren Sven Håkansson i
Älgaryd, en summa penningar, av Fem hundrade Daler Silvermynt, så upplåter
och lämnar jag Anders Svensson, tillika med min kära hustru Kierstin
Andersdotter, till vårfru dagen 1765, min Halva åtting Röd till förpantning åt
förbemälte Sven Håkansson och dess kära hustru Ingebor Pehrsdotter uti Älgaryd,
att samma Åtting Röd, uti sin och sin kära hustrus livstid, disponera, nyttja och
bruka efter eget behag och godtycke.
2. Skall efter min och min kära hustrus död, förbemälte Halva åtting Röd, återfalla
till Anders Svensson, eller dess barn, då ock förpantnings summan, dessa
förenämnde Fem hundrade Daler Silvermynt mina arvingar eller släkt tillfalla
skall, dock skall varken min eller min hustrus släkt på något sätt kunna rubba mig
eller min hustru, vilkendera som då efterlever den andra.
3. Tillåtes ock Sven Håkansson och dess hustru, att detta förpantningsbrev till så
mycket större säkerhet, vid Tingsrätten få inteckna låta, och skall detta Contrakt å
båda sidor obrottsligen hållas.
Som i vittnens närvaro med våra namns undersättande bekräftas.
Röd den 3 mars 1764
Anders Svensson, Kierstin Andersdotter i Röd
Sven Håkansson, Ingebor Pehrsdotter i Älgaryd
Till vittne: Carl Fried. Lindeberg, Elias Eliasson i Pustanäs
Lars Eliasson, Gabriel Arvidsson i Älgaryd

DSCN5481 -5482
Vadstena 141007
§77
Röd
1764 den 6 nov
För alla goda herrar och män som detta mitt öppna brev händer förekomma, läsa
eller för sig läsa låtas, tillstår och bekänner jag Anders Svensson i Röd, mig och
min kära hustru Kierstin Andersdotters goda råd och samtycke, uppdragit och
försålt min andel i En fjärding Röd, som bestiger sig till En fjärdedel därav, eller
En sextondels hemman, i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken
beläget, till min kära svåger Hans Jönsson uti Södra Hiarum och dess hustru
Maria Svensdotter, för en riktig överenskommen köpesumma, nämligen Sju
hundrade och Femtio daler, som jag riktigt och till fullo nöje, den sista penningen
med den första bekommit haver, och allt därföre avhänder mig och min kära
hustru, barn och arvingar, så födda som ofödda, förbemälte Halva åttondel i Röd,
med hus, jord, åker, äng, skog och mark, i våto och torro, närby och fjärran, intet
undantagandes av allt som därtill lyder, av ålder lydt och legat hava, eller
hädanefter med Lag tillvinnas kan, och tillägnar honom, min kära svåger Hans
Jönsson, hans hustru Maria Svensdotter, deras barn och arvingar, så födda som

ofödda till everderlig egendom, att nyttja bruka och behålla, nu och i
tillkommande tider, och till större säkerhet äger han, Hans Jönsson frihet att hos
Högloflige Tingsrätten söka Fasta och Tingssköte när honom tyckas, och av
bemälte svåger få tillträda denna Halva åtting nästa Midfasta utan vidare
avsägning 1765.
Som vi med våra nams och bomärkens underskrivande uti vittnens närvaro
betyga.
Som skedde i Röd den 24 mars 1764
Anders Svensson, Kierstin Andersdotter
Till vittnen: Jonas Andersson, Jöns Abrahamsson i Södra Hiarum, Anders
Svensson i Hudaryd.

DSCN5488
Vadstena 141007
Nr 42
1/15 mtl skatte Röd
1765 den 25 febr
1/16 del i Skatte hemmanet Röd, upböds för Hans Jönsson, hustru, barn och
arvingar 2dra gången.

DSCN0554
Vadstena 070731
§57
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1776 den 9 maj
I anledning av Lagfarts protocollet för sistlidne Ting §.55, blev nu 1/16 del uti
Skatte Krono hemmanet Röd, emot en bortbytt 1/8 ting uti Skatte Krono Berg och
100 Daler Smt mellangift, som Sven Pehrsson i Berg, dess hustru, barn och
arvingar, upbuden 2dra gången

PICT0414-0417
Vadstena 041228
§45
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1786 den 10 febr
Inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev.
För allom dem detta vårt öppna salubrev förekomma göra vi undertecknade
vitterligt och kunnigt, att vi härmedelst av fri vilja och moget betänkande haver
updragit och försålt vår nu innehavandes 1/16 del efter helt räknat uti Skatte Krono
hemmanet Röd, belägit i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken, till
vår kära son Zachris Svensson, för en betingad köpeskilling 208 Riksdaler 16
skilling Specie, samt det förbehåll, att förenämnde vår käre son eller dess rätts
iträdare, skall vara förbunden att i bägges vår livstid, ej allenast lämna oss årligt
undantag, till 2 kor och 4 får, nämligen 1 1/2 tunnlands havre, 1/3 dels tunnland
korn och 1/6 dels tunnland råg utsäde, å föreskrivlig god jord, 2 kålgårdsängar,
samt till höfoder 12 backar, men hälften mindre när endera av oss med döden
avgått, vilket allt vår käre son eller dess rätts innehavare, skall åligga, uti allt, väl
bruka och i rättan tid inbärga, som sitt eget, utan tillika förse oss med nödiga
husarum i Man och Ladugården, samt oss såsom lydiga barn anstår, på vår
ålderdom sköta och till handa gå, så att vi icke till det ringaste, nödsakas andra om
tillika, dock efter vår död, skall detta undantag ovannämnde vår son utan någon
slags lösen tillfalla, och som vi således ej allenast om villkoren avslutadt och
överenskommit, utan den betingade köpesumma 208 Riksdaler 16 skilling Specie,

till fullo nöje bekommen är, och härmed qvitterade varda. För den skull avhänder
vi oss och våra övriga arvingar förbemälte vår ägande 1/16 del uti Röd, med hus,
jord, åker, äng, skog och mark, med allt vad mera som därtill nu lyder, av ålder lytt
och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, och densamma tillägnar
bemälte vår käre son och dess arvingar, att tillträda vårfrudagen innevarande år
1786, och under föromrörda villkor, såsom all annor sin välfångna egendom råda
och disponera bäst de gitta, och för övrigt tillåtes köparen på vederbörlig ort, sig
den å laga skiöte och fasta förvärva när så åstundas.
Till yttermera visso varder detta vårt salubrev med namn och bomärken uti
nedanskrivne vittnens närvaro bekräftadt, som skedde uti Röd den 28 januari 1786.
Sven S. P. S. Pehrsson den äldre, Annika A. L. D. Larsdotter i Röd, säljare
Även underskriva vi undertecknade på den grund att vi ty medelst, avstå vår
bördsrätt härutinnan, Bengt Jonasson, Stina Svensdotter i Södra Hiarum, Petter
Svensson nu i Älgaryd köparens broder.
Såsom tillkallade vittnen underskriva: Sven Pehrsson i Röd, Håkan Malmberg i
Åsen, Sven Håkansson i Röd.
Blivandes i anledning härav, uppå anhållan samt till följe av I och IV cap.
Jordabalken, 1/16 del efter helt räknat uti Skatte hemmanet Röd, för drängen
Zachris Svensson, emot 208 Riksdaler 16 skilling Specie, och de betingade
villkoren, upbuden nu 1.a gången.

PICT0426
Vadstena 041228
§5
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1786 den 3 maj
Upböds 1/16 del efter helt räknat i Krono Skatte hemmanet Röd, för Zachris
Svensson och dess arvingar emot 208 Riksdaler 16 skilling Specie, och de nämnda
villkoren, nu 2.a gången.

PICT0437
Vadstena 041228
§81
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1786 den 10 nov
1/16 efter helt räknat i Krono Skatte hemmanet Röd, upböds för Zachris Svensson
och dess arvingar emot 208 Riksdaler 16 skilling Specie, och de i avhandlingen
nämnda villkor, nu 3.e gången.

DSCN3911-3914
Vadstena 101228
§60
1/16 mtl kronoskatte Röd
1791 den 17 febr
Med anhållan om Lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev.
Undertecknade gör vitterligt det vi av fri vilja och moget betänkande härmedelst
upplåtit och försålt vårt nu ägande En sextondel efter helt räknat, uti Krono Skatte
hemmanet Röd i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken belägit, till
drängen Olof Andersson i Järnbo, för en betingad redan betalt, och härigenom
vederbörlig kvitterad köpesumma stor Tre hundrade Trettiotre Rd 16 sk Specie,
samt det förbehåll, att vi såsom säljare, i vår livstid, årligen åtnjutas följande.
1. En ko fodras av köparen eller dess rätts iträdare, över vintern av eget foder och
det såväl som egen kreatur, samt uti sitt eget fähus husbärgar.

2. Sommarbete, bör även koen hava lika med köparens.
3. Skall köparen till oss utbetala eller giva två tunnor havre, en halv tunna råg och
en halv tunna korn, som för första gången kommer att ske vårfru dagen år 1792,
och sedan allt framgent efter Ett års förlopp fortsättas, så länge vi leva.
4. Det nu besådda svedje land, skall vi såsom säljare själva upbärga till vår
förmån, men rågen som på åkern utsådd är, skall köparen åtnjuta.
5. Så har vi såsom säljare förbundit oss, att förberörde försålda hemmansdel, åt
köparen med god och försvarlig säd efter förra vanlighet beså nästa vår, samt drag
kreatur till vår Köfle till släppa, utan ersättning.
6. Hemmanets tillträde beräknas från vårfrudagen 1791. I anledning varav
köparen därifrån kommer att ansvara för de av hemmanet utgående onera, och
äntaligen för.
7. Skola vi på denna försålda hemmansdel Legar och tjänlighet ställa efter gjort
förbehåll, äga vi på egen bekostnad rättighet en liten stuga uppsätta och i vår
livstid innehava och bo uti. Allt därföre avhänder vi oss förberörde hemmansdel
och densamma tillägnar köparen Olof Andersson, att utan minsta förbehåll, mera
än den ovan uppräknade äro få tillträda nästa vårfrudag, med hus, jord, åker, äng,
skog och mark, närby och fjärran till everderlig ägo disponera som annan sin
välfångna egendom, jämväl förbinder oss Laga hemul stånda, vilket allt uti
nedanskrivne vittnens när och över varo bekräftas, med våra namns undersättande.
Som skedde uti Röd den 8 januari 1791
Sven Håkansson, Ingebor Pehrsdotter, säljare
Olof Andersson som köpare
Till vittnen: Arvid Svensson i Rösum, Håkan Malmberg
Sedan jag i ovanstående handel, har jag ingått ett äktenskapsförbund med pigan,
ärliga och dygderika Catharina Gabrielsdotter ifrån Rommenås
Som skedde uti Rommenås den 6 februari 1791
Catharina Gabrielsdotter, Olof Andersson
Till vittne: Zachris Zachrisson, Sven Andersson
Och företeddes härjämte Höglärde Kongliga Cammar Collegie den 28 september
1722 utfärdade Skattebrev å Ett helt, förmedlat till 1/4 Röd. Och bliver alltså i
anledning härav, samt jämlikt I och IV Cap. Jordabalken, 1/16 efter Helt räknat uti
Krono Skatte hemmanet Röd, för drängen Olof Andersson i Järnbo, dess tilltänkta
hustru Catharina Gabrielsdotter, samt deras tillkommande barn och arvingar emot
köpesumman 333 Rd 16 Sk Specie, och de i Salubrevet försäljarna utsatta
förbehåll, upbuden nu 1sta gången.

PICT0312
Vadstena 041228
§60
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1791 den 19 febr
Början ej fotograferat äger alltså i anledning härav jämlikt I och IV cap.
Jordabalken, 1/16 del efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Röd, för
drängen Olof Andersson i Jernbo, dess tilltänkta hustru Catharina Gabrielsdotter,
samt deras tillkommande barn och arvingar, emot köpesumman 333 Riksdaler 16
skilling Specie, och de i salubrevet för säljaren utsatta förbehåll, upbuden nu 1.a
gången.

PICT0322
Vadstena 041228
§68
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1791 den 16 maj
Blev 1/16 uti Krono Skatte hemmanet Röd, för drängen Olof Andersson i Jernbo,
dess tilltänkta hustru Catharina Gabrielsdotter, samt deras arvingar, emot
köpesumman 333 Riksdaler 16 skilling Specie och de vid handlen för säljaren
betingade villkor, upbuden nu 2.a gången.

DSCN3924
Vadstena 101228
§68
1/16 mtl kronoskatte Röd
1791 den 16 maj
Samma datum Blev 1/16 uti Krono Skatte hemmanet Röd, för drängen Olof
Andersson i Järnbo, dess tilltänkta hustru Catharina Gabrielsdotter, samt deras
arvingar, mot köpesumman 333 Rd 16 Sk Specie och de vid handlen för säljaren
nu betingade villkor, upbuden nu 2dra gången

DSCN3966-3967
Vadstena 101228
§117
1/16 mtl kronoskatte Röd
1791 den 21 nov
För Olof Andersson i Järnbo, dess hustru Catharina Gabrielsdotter, samt deras barn
och arvingar, upböds 1/16 uti Krono Skatte hemmanet Röd emot 333 Rd 16 Sk
Specie, och de i salubrevet utsatta villkor, 3dje gången

DSCN4073-4077
Vadstena 101228
§95
1/16 mtl kronoskatte Röd
1793 den 31 okt
Inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev.
För allom dem som detta öppna salubrev förekomma, gör jag Petter Svensson
härigenom kunnigt och vitterligt, det jag av fri vilja efter moget betänkanda, samt
med min kära hustru Catharina Matthesdotters goda minne och samtycke upplåtit
och försålt, som jag ock i kraft, upplåter och försäljer, till Frälse Inspectoren Arvid
Malmberg, min ägande En sextondel efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet
Röd, beläget uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, emot en
överenskommen fastställd köpesumma Fyra hundrade Fyratio En Rd 32 Sk, under
följande villkor.
1. Ovannämnde köpesumma förbinder jag Arvid Malmberg mig på det sätt betala,
att Fyra hundrade Tre Rd 16 Sk inom Mässo Michaelius dag skola erläggas, samt
återstoden Ett hundrade Åtta Rd 16 Sk vid tillträdet nästa vårfrudag 1794, allt uti
Riksdaler sedlar.
2. Det till förra ägaren Sven Håkansson och dess hustru utfästa undantag,
bestående av ett kofoder, Två tunnor havre, En halv tunna råg och En halv tunna
korn, åtager jag Arvid Malmberg mig ifrån vårfrudagen 1794 och framgent under
deras livstid, till dem riktigt leverera, på sätt den till dem lämnade särskilda
avhandling innehåller, men för innevarande år, och till vårfrudagen 1794,
tillkommer det mig Petter Svensson samma prestera, även som att till nämnde tid
densamma för alla övriga av denna hemmansdel utgående Onera av vad namn vara
månde.

3. Förbinder jag Petter Svensson mig att på denna nu försålda hemmansdel, på
stället uppfodra allt därstädes i år blivande foder, samt ej något det minsta härav
från hemmanet bortföra, varken före eller efter flyttningstiden, även som jag
försäkrar, att icke något lövbrott eller annat skogshygge köparen till förfång
föröva. Och all den stund köparen Frälse Inspectoren Arvid Malmberg, genom
utgivne Reverser ovannämnde köpesumma Fyra hundrade Fyratio En Riksdaler 32
Sk, till fullo den första penning med den sista betalt och erlagt haver, som
härmedelst vederhörigen kvitteras, alltså avhänder vi oss och våra rätts iträdare
förenämnde En sextondel efter Helt räknat, uti Krono Skatte hemmanet Röd, och
samma tillägnar köparen Frälse Inspectoren Arvid Malmberg, med hus, jord, åker,
äng, skog och mark, torp och torpställe, Qvarn och Qvarnställe, med det mera som
till denna hemmansdel nu lyder, av ålder lydt och legat haver, eller hädanefter
Lagligen tillvinnas kan, att nästa vårfrudag 1794 tillträda, i det stånd samma nu
befinnes, att såsom annor välfången egendom nyttja och Disponera. Förbinder oss
till Hemul efter Lag.
Till yttermera visso hava vid detta med våra namn och bomärken uti tillkallade
vittnens när och övervaro undertecknat.
Som skedde uti Älgaryd den 12 augusti 1793
Petter Svensson, Catharina Matthesdotter i Älgaryd, säljare
Sven Pehrsson i Röd
Såsom tillkallade vittnen underskriva: Johan Bomgren, Israel Nilsson, Petter
Söderström i Älgaryd
All den rätt, i grund av förestående köpebrev, som jag äger till 1/16 del uti Krono
Skatte hemmanet Röd, överlåter jag uppå Kammarherrinnan, Välborna fru
Carolina Stedt, född Simzon, som därföre till mig erlagt fulla köpeskillingen,
vilken härmed kvitteras.
Fredriksdal den 28 october 1793
Arvid Malmberg
Såsom närvarande vittnen: A. von Liphard, Liuetnant, J. Boheman,
Landsecreterare
Blivandes i anledning av förestående köpeavhandling och därå tecknade
överlåtelse, 1/16 del efter Helt uti hemmanet Röd, för Kammarherrinnan, Välborna
fru Carolina Stedt, född Simzon, och dess arvtagare, emot kvitterade köpesumman
441 Rd 32 Sk, samt betingade utsatta villkor, upbuden nu 1sta gången.
Dock bör, innan vidare Lagfart härå meddelas kan, behörigt bevis företes, att
hemmansdelen verkligen är Skatte.

DSCN4114
Vadstena 101228
§26
1/16 mtl Röd
1794 den 4 maj
För Fru Kammarherrinnan, Välborna Carolina Stedt, född Simzon, och dess
arvtagare blev 1/16 uti hemmanet Röd, upbuden andra gången, sedan med
Höglofliga Kongliga Cammar Collegie den 28 september 1722 utfärdade
Skattebrev blivit styrkt, att hemmanet är av Skatte natur.

DSCN0339-0340
Vadstena 070731
§95
1/8 mtl Kronoskatte Röd (Södra Hiarum)

1794 den 25 okt

Blev härjämte i ödmjukhet uppviste vi Västra härads tingsrätts Fastställda
Förening. Som , av den 15 october 1785 emellan mig och min fader Jonas
Andersson i Södra Hiarum, samt hans yngre son Lars Jonasson och Tingsrätten
inhämtar huru som mig av ommälte min fader och Lars Jonasson fullkomlig
ägande rätt, även den updrager till till den En åtting uti Krono Skatte hemmanet
Södra Hiarum uti Malmbäcks socken, som min omnämnde fader Jonas Andersson
enligt inteckningsbrev av den 9 december 1780 av mig sig tillhandlat, emot det jag
till Lars Jonasson betalt Ett hundrade Femtio Åtta Banco Sedlar.
Om denna av mig försålda samt inlösta tillika min nu ägande En Åtting uti Södra
Hiarum, har Petter Jonasson i Spånarp med flera blivit etc.

DSCN4132
Vadstena 101228
§79
1/16 mtl Röd
1795 den 7 febr
1/16 del uti hemmanet Röd, blev emot köpeskillingen 441 Rd 32 Sk, och
betingade villkor för Kammarherrinnan, Välborna Fru Carolina Stedt, upbuden
3dje gången

DSCN0760
Vadstena 070731
§29
1/16 af 1/4 mtl Röd
1798 den 10 okt
Upböds för köparen Frälse Inspectoren A. Malmberg och dess hustru Anna Maria
Falk 1/16 av 1/4 Röd, emot 1333 16 Sk, nu 2dra gången

DSCN5567-5568
Vadstena 070202
§95
1/8 mtl Kronoskatte Röd
1801 den 16 okt
Inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev.
För allom som detta vårt öppna salubrev händer förekomma gör jag Johannes
Svensson och jag Stina Svensdotter härigenom kunnigt och vetterligt, att vi av fri
vilja och efter moget betänkande upplåtit och försålt, som vi ock i kraft härav
upplåta och försälja till Välborna Fröken Anna Juliana Stedt, vår tillhörande En
åttondel efter Helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Röd, beläget uti Jönköpings
län, Västra härad och Malmbäcks socken, emot en överenskommen fastställd
köpeskilling Ett Tusende Tre hundrade Femtio Åtta Riksdaler och Sexton
Skillingar uti Riksgälds mynt. Och alldenstund köparen Välborna Fröken Anna
Juliana Stedt förenämnde köpesumma 1358 Rd 16 Sk uti Riksgäld, den första
penningen med den sista, nu till oss uti gångbart mynt erlagt och betalt haver, som
härmedelst kvitteras. Alltså avhända vi oss, våra barn och efterkommande
föreskrivne En åttondel efter Helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Röd, och
samma uppdraga och tillägnar Välborna Fröken Anna Juliana Stedt och dess rätta
iträdare, med hus, jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, Qvarn
och Qvarnställe, med det mera som till denna hemmansdel nu lyder, och äldre lydt
och legat haver, eller hädanefter Lagligen tillvinnas kan, att nästa vårfrudag 1802
tillträda, uti det stånd denna hemmansdel nu befinnes, och sedermera nyttja och
Disponera på sätt nyttigast prövas. Vi förbinder oss till Hemul efter Lag, och ifall
att någon skulle kunna Börda denna ovannämnde Åtting ifrån henne, förbinder vi

oss att till bemälte Fröken betala uti ersättning oavkortat Ett hundrade Sextio Sex
Riksdaler 32 Sk i gångbart mynt.
Till yttermera visso haver vi detta med våra namn uti nedanskrivne vittnens när
och övervaro undertecknat och bekräftat.
Som skedde på Viresjö den 24 september 1801
Johannes Svensson, Stina Svensdotter, säljare
Till vittnen: P. Fornander, N. Nystrand
På ovannämnde köpeavhandling försäkrar vi härigenom att aldrig göra någon
åklagan eller Börd fråga, som med våra egenhändiga namn bestyrkas
Av Älgaryd den 24 september 1801
Till vittnen: Sven Andersson i Röd, Arvid Andersson i Berg, Petter Svensson,
Sven Arvidsson

DSCN5569-5571
Vadstena 070202
§96
1/8 mtl Kronoskatte Röd
1801 den 16 okt
Inlämnades till Häradsrätten ett så lydande köpebrev.
För allom som detta vårt öppna salubrev händer förekomma gör jag Arvid
Malmberg och jag Anna Maja Falk, härigenom kunnigt och vetterligt, att vi av fri
vilja och efter moget betänkande upplåtit och försålt, som vi ock i kraft härav
upplåta och försälja till Välborna Fröken Anna Juliana Stedt, vår tillhörande En
åttondel efter Helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Röd, beläget uti Jönköpings
län, Västra härad och Malmbäcks socken, emot en överenskommen fastställd
köpeskilling Ett Tusende Fem hundrade Riksdaler uti Riksgälds mynt. Och det
förbehåll att köparen ifrån nästa vårfrudag 1802, skall vara förbunden att till
gamle mannen Sven Håkansson i Röd oavkortat i dess livstid, till honom avlämna
foder till en ko, samt Två tunnor havre, En halv tunna råg och en Halv tunna korn,
på sätt den av honom innehavande särskilte avhandling härom innehåller. Ock all
den stund köparen Välborna Fröken Anna Juliana Stedt förenämnde köpesumma
1500 Rd Riksgäld, den första penningen med den sista, nu till oss uti gångbart
mynt erlagt och betalt haver, som härmedelst kvitteras. Alltså avhända vi oss, våra
barn och efterkommande föreskrivne En åttondel efter Helt räknat uti Krono
Skatte hemmanet Röd, och samma uppdraga och tillägnar Välborna Fröken Anna
Juliana Stedt och dess rätta iträdare, med hus, jord, åker och äng, skog och mark,
torp och torpställe, Qvarn och Qvarnställe, med det mera som till denna
hemmansdel nu lyder, och äldre lydt och legat haver, eller hädanefter Lagligen
tillvinnas kan, att nästa vårfrudag 1802 tillträda, uti det stånd denna hemmansdel
nu befinnes, och sedermera nyttja och Disponera på sätt nyttigast prövas. Vi
förbinder oss till Hemul efter Lag.
Till yttermera visso haver vi detta med våra namn uti nedanskrivne vittnens när
och övervaro undertecknat och bekräftat.
Som skedde på Viresjö den 2 juni 1801
Arvid Malmberg, Anna Maria Falk
Till vittnen: Pehr Ribbing, Johan Bomgren
Och blev i anledning härav samt med stöd av I och IV Cap. Jordabalken, blev En
åttondel uti Krono Skatte hemmanet Röd, emot köpesumman Ett Tusende Fem
hundrade Riksdaler i Riksgälds mynt, jämte betingade villkor för Fröken,
Välborna Anna Juliana Stedt, nu upbuden 1sta gången.

DSCN5585
Vadstena 070202
§107
1/8 mtl Kronoskatte Röd (Totalt 1/4)
1802 den 8 mars
Meddelades upbud å 1/8 del i Krono Skatte hemmanet Röd för Fröken Anna
Juliana Stedt, 2dra gången

DSCN5585
Vadstena 070202
§108
1/8 mtl Kronoskatte Röd (Totalt 1/4)
1802 den 8 mars
1/8 del i Krono Skatte hemmanet Röd, upböds för Fröken A. Juliana Stedt, 2dra
gången.

DSCN5592
Vadstena 070202
§47
1/8 mtl Kronoskatte Röd
1/8 del uti Krono Skatte hemmanet Röd, emot köpesumman 1500 Rd i Riksgälds
mynt upbudes för Fröken Anna Juliana Stedt, 3dje gången.

DSCN5592
Vadstena 070202
§48
1/8 mtl Kronoskatte Röd
1802 den 10 maj
1/8 del uti Krono Skatte hemmanet Röd, emot köpesumman 1358 Rd 16 Sk
Riksgälds mynt upbudes för Fröken, Välborna Anna Juliana Stedt, 3dje gången.

DSCN0501-0502
Vadstena 070731
§114
1/4 mtl Kronoskatte Röö
1817 den 19 april
Jag Samuel Engdahl och jag Anna Helena Ahlsén gör härigenom vetterligt, att vi
av fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer Krono Skatte hemmanet
Röö, förmedlat från Ett helt till 1/4 dels mantal, beläget i Jönköpings län, Västra
härad och Malmbäcks socken, vilket vi i kraft härav försålt till dannemannen Carl
Olofsson och dess hustru Britta Andersdotter i Dynefall och dannemannen Anders
Jonasson och Anna Stina Andersdotter i Bäckafall och Nässjö socken, för en
överenskommen och betingad köpesumma stor Fem Tusen Fem hundrade Femtio
Fem Riksdaler 26 Sk 8 rst Banco, vilken köpeskilling 5555 Rd 26 Sk 8 rst vi till
fullo bekommit, som härmed kvitterade varda, alltså avhänder vi oss våra barn och
arvingar föreskrivne 1/4 Röö, och detsamma nu tillägnar köparna Carl Olofsson
och Anders Jonasson med dess hustrur eller dess rätts innehavare, med hus, jord,
åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, Qvarn och Qvarnställe, med det
mera som till detta hemman lyder eller härefter Lagligen tillvinnas kan, att tillträda
fardagen 1818, och Disponera på sätt de helst nyttigast finner.
Köparna till hemmet Röö Carl Olofsson och Anders Jonasson med dess hustrur
förbinder sig i denna handel på det kraftigaste att till Mademoiselle Jeana Thomé
årligen utgöra de livstids förmåner henne tillhör av detta hemman är berättigad i

sin livstid, på sätt Fröken Anna Juliana Stedts Testamentoriska Disposition av den
14 november 1805 ordagrant upptager.
Säljaren förbinder sig till Hemul efter Lag.
Till yttermera visso hava vi detta med våra namn uti nedanskrivne vittnens när och
övervaro undertecknat.
Som skedde i Röö den 19 april 1817
S. Engdahl, Anna Helena Alsén, säljare
Carl Olofsson, Britta Andersdotter, Anders Jonasson, Anna Stina Andersdotter,
Köpare
Till vittne: P. Fridberg, J. Björkman i Åsen

DSCN0832
Vadstena 070731
§108
1/8 mtl Röd
1819 den 10 maj
Jämte ett av Härads skrivaren P. H. Moberg den 10 i denna månad meddelat utdrag
av 1818 års Taxeringslängd, som styrker att 1/8 Röd blivit uppskattat till 566 Rd
Banco, och var efter denna summa, behörig Charta Sigillata omlagts Bytesbrevet.
Som ledning härav samt till följd av 1 och 3 Cap. Jorda Balken, Härads rätten fann
skäligt meddela Första Laga upbudet å ovanberörde 1/8 del uti Krono Skatte
hemmanet Röd för Kyrkovärden Bengt Andersson och hans hustru Britta
Pehrsdotter i Lycke, emot 1/4 del uti Rusthållet Berg och en mellangift 222 Rd 10
Sk 8 rst Banco. Dock skola avträdarnas åtkomsthandlingar till nu upbudne
hemmansdelen innan Lagfartstidens slut företes Domstolen.

DSCN0834
Vadstena 070731
§66
1/8 mtl Röd
1819 den 12 okt
1/8 Röd Krono Skatte, som Bengt Andersson och hans hustru Britta Pehrsdotter i
Lycke sig tillskiftat av Anders Jonasson och hans hustru Anna Stina Andersdotter i
Bäckafall, emot 1/4 del i Rusthållet Berg och erlagd mellangift 222 Rd 10 Sk 8 rst
Banco, och övriga villkor.

DSCN0842-0843
Vadstena 070731
§129
1/8 mtl Röd
1819 den 30 okt
Den 3 november inlämnades följande bytesbrev.
För allom dem som detta vårt öppna Bytes och Salubrev förekommer, gör jag
Bengt Andersson i Lycke, med min hustrus ja och samtycke, vetterligt det jag med
fri vilja och sunt övervägande bortbytt min ägandes 1/4 mantal efter Helt räknat uti
Rusthållet Nö.1 Berg, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, till Rusthållaren Anders Jansson i Bäckafall å Nässjö socken, för 1/8 dels
mantal efter Helt räknat uti Krono Skatte Röö i samma härad och socken, och givit
mellangift 222 Rd 10 Sk 8 rst Banco, och som nämnda summa 222 Rd 10 Sk 8 rst,
nu redan betalte och kvitterade varda, på grund därav avhänder jag mig all rätt till
1/4 del Berg med Ängen, Rommen och den samma tillägnar Anders Jansson i
Bäckafall och dess hustru, barn och efterkommande, med alla de förmåner, som
därtill lyder och av ålder legat haver, samt hädanefter Lagligen tillvinnas kan, intet

undantag av vad namn det vara må, att tillträda den 14 mars 1819 i det stånd det nu
befinnes, och förbinder vi oss Laga Hemul stånda, tillika med äger de vid
Välloflige Domstolen söka Laga Fasta härå, samt till Rusthållare sig inskriva låta,
till mera säkerhet att detta byte skall vara fast och oryggeligt, hava vi detta med
våra egenhändiga namn uti tillkallade vittnens närvaro underskrivit.
Som skedde uti Berg den 8 mars 1819
Bengt Andersson, Britta Petersdotter i Lycke och Malmbäcks socken
Anders Jonasson, Anna Stina Andersdotter i Bäckafall
Till vittnen: Olof Andersson, Anders i Götestorp
Varjämte företeddes vederbörande Häradskrivares bevis att 1/4 Berg år 1818 blivit
uppskattat till 510 Rd Banco, som upplästes. I anledning härav, samt till följd av 1
och 3 Cap. Jordabalken, beviljades Laga upbud å 1/8 uti Krono Skatte hemmanet
Röö emot 1/4 del uti Krono Skatte Rusthållet Berg och erhållen mellangift 222 Rd
10 Sk 8 rst Banco, för Bengt Andersson och Britta Petersdotter i Lycke.
Dock skola förre ägarens åtkomsthandlingar till nu upbudna hemmansdelen, innan
Lagfartstidens slut företes Domstolen

DSCN0847
Vadstena 070731
§20
1/8 mtl Röd
1820 den 8 febr
1/8 Röd Krono Skatte, som Bengt Andersson och hans hustru Britta Pehrsdotter i
Lycke, sig tillhandlat av Anders Jonasson och hans hustru Anna Stina
Andersdotter i Bäckafall, emot 1/4 del uti Rusthållet Berg och erlagd mellangift
222 Rd 10 Sk 8 rst Banco, och övriga villkor.

DSCN2460
Vadstena 080314
§37
1/8 mtl Kronoskatte Röd
1821 den 10 okt
1/4 del Berg Krono Skatte, som Anders Jonasson och hans hustru Anna Stina
Andersdotter sig tillskiftat emot 1/8 uti Krono Skatte hemmanet Röd och
mellangift 222 Rd 10 Sk 8 rst Banco.

DSCN2532
Vadstena 080314
§98
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1823 den 5 nov
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev, som upplästes, och fann
Häradsrätten skäligt att i anledning därav, samt med stöd av 1 och 4 Cap.
Jordabalken, för Arvid Nilsson och dess hustru Britta Catharina Bengtsdotter,
meddela Första Laga upbudet å 1/16 mantal i Krono Skatte hemmanet Röd, som
de sig tillhandlat emot kvitterade 1000 Rd Banco, och övriga villkor. Dock böra
säljarens åtkomsthandlingar innan Lagfartens slut, för Domstolen uppvisas.

DSCN2535
§63
1/16 mtl Kronoskatte Röd

Vadstena 080314
1824 den 5 febr

1/16 Röd Krono Skatte, som Arvid Nilsson och hans hustru sig tillhandlat mot
1000 Rd Banco, och övriga villkor.

DSCN2549
Vadstena 080314
§28
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1824 den 4 maj
1/16 Röd Krono Skatte, som Arvid Nilsson och hans hustru sig tillhandlat mot
1000 Rd Banco, och övriga villkor.

DSCN3616-3617
Vadstena 061006
1/16 mtl Röd
1833 den 4 jan
För allom som detta vårt öppna Salubrev förekommer, göres vitterligt, det jag Carl
Olofsson med min kära hustrus bifall, härmed försäljer hälften av vårt nu ägande
hemman 1/8 del mantal Röd, eller 1/16 del i Västra härad och Malmbäcks socken,
till vår måg och dotter Samuel Lindblad och Anna Catharina Carlsdotter, emot en
redan erlagd och härmed kvitterad köpesumma stor Ett Tusende, 1000 Riksdaler
Banco, varav 222 Rd 10 Sk 8 rst Banco är avräknat såsom arv eller hemföljd, så att
vår dotters ärvdalott i vår övriga fastighet helt därmed försvinner, återstoden har de
som förut nämnt gemensamt betalt.
På grund härav avhänder vi oss all rätt till besagde 1/16 dels mantal, och den
samma tillägnar köparen, dess barn och arvingar till everderlig ägo, för att tillträda
den 14 mars detta år, intet undantagandes mer än de undantagsförmåner som
särskilt av denna dag innehåller, och äger köparen med egna medel söka Lagfart
härå utan vårt vidare hörande.
Som försäkras av Röd den 4 januari 1833
Carl Olofsson, Britta Andersdotter, säljare
Till vittnen: Arvid Nilsson i Röd, Anders Nicolausson

DSCN3614-3615
Vadstena 061006
§117
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1833 den 3 maj
Inlämnades detta köpebrev, varjämte företeddes ett utav S. Engdahl och Anna
Helena Ahlsén till Carl Olofsson och Britta Andersdotter, jämte Anders Jonasson
och Anna Stina Andersdotter den 19 april 1817 å 1/4 dels mantal Röd uthändigat
köpebrev, å vilket upbud blivit meddelade den 21 februari, 4 maj och den 12
oktober 1818.
Och emedan säljarnas äganderätt till 1/16 mantal Krono Skatte Röd, alltså blivit
behörigen styrkt, så fann Häradsrätten skäligt berörde hemmansdel, vilken Samuel
Lindblad och Anna Catharina Carlsdotter sig tillhandlat emot 1000 Rd Banco,
samt undantags förbehåll, upbjuda 1sta gången.

DSCN5015-5019
Vadstena 061228
§136
1/16 mtl Kronoskatte Augment Röd
1837 den 9 juni
Under anhållan om Lagfart ingavs till Rätten ett så lydande Köpebrev.

Vi undertecknade gör härmed vitterligt, att vi idag på offentlig kungjord auktion,
till den högst bjudande försålt vår efter vår avlidna moder och svärmoder Britta
Andersdotter tillfallne små fastighets lotter, samt enligt vår svärfader Carl
Olofsson i Röd till oss idag givna upplåtelse brev på sin andel i nämnde fastighet,
och gör tillsammans i både fäderne och möderne arv 1/16 mantal i Krono Skatte
Augements hemmanet Röd, beläget i Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken, till vår svåger Samuel Jonasson-Lindblad och hans hustru
Anna Carlsdotter i Nydala, för en högstbjuden köpesumma stor 1224 Rd 17 Sk
Banco, och som bemälde köpare förut genom en annan fastighets handel
bekommit sin arvslott emot oss, har han nu oavkortat till fullo betalt ovan nämnde
köpesumma 1224 Rd 17 Sk Banco, och varder således härmed kvitterade. För den
skull och i kraft härav, avhänder vi oss ovan nämnde 1/16 mantal Röd, och det
tillägnar köparen Samuel Jonasson-Lindblad och hustrun Anna Carlsdotter, deras
barn och arvingar, att såsom sin välfångna egendom, bruka och behålla, till hus,
jord och alla tillhörigheter, som nu är eller hädanefter Lagligen tillvinnas kan,
såvida Vällovlige Västra härads Tingsrätt, tänker godkänna denna försäljning i
avseende att den är verkställd innan den på ansökan av Lovlige Häradsrätten
bliven beviljad på de 2ne omyndiga flickorna Maja Lena och Brittas möderne
arvslotter, endast 1/12 dels mantal Röd, vilket vi i största ödmjukhet anhåller att
Vällovlige Häradsrätten godkänner, ty vi som myndige äro finner oss högst
belåtna med köpesumman. Att hemmanet 1/16 mantal Röd är i högsta grad betalt
med 1224 Rd 17 Sk Banco, och således tillåtes köparna att tillflytta
hemmansdelen den 14 nästkommande mars 1837, samt därå vid vederbörlig
Domstol, sig Fasta på sin egen bekostnad, som härmed försäkras av auctions
stället Röd den 6 augusti 1836.
Abraham Månsson, Stina Carlsdotter – Samuel Jonasson, Gretha Carlsdotter,
svåger och hustru.
Lars Andersson i Malmbäcks Klockaregård, förmyndare
Till vittne på en gång: Johannes Lax i Sjöstorp, Anders Isacsson i Byhult
Att ovan nämnde hemmansdel 1/16 mantal Röd, är till fullt värde betalt, intygar vi
samtliga vänner och gårdsboar.
Av Röd den 6 augusti 1836
Arvid Nilsson, Arvid Johannesson ibid.
Som upplöstes och, Såsom åtkomsthandlingar företeddes
1. Köpebrev av den 17 april 1817, enligt vilket Carl Olofsson och dess hustru
Britta Andersdotter, jämte Anders Jonasson och dess hustru Anna Stina
Andersdotter tillhandlat sig 1/4 mantal Krono Skatte Röd, å vilket köp 3ne upbud
kommit, det sista den 12 augusti 1818.
2. Bouppteckning hållen den 22 februari 1836 efter Britta Andersdotter, varav
Inhämtas att under hennes äktenskap med Carl Olofsson blivit sammanavlade 5
barn, döttrarna Stina gift med Abraham Månsson i Södra Hiarum, Anna Catharina
gift med Samuel Lindblad i Röd, Gretha gift med Samuel Jonasson i Hästeryd,
Maja Lena och Britta, för vilka 2ne senare, Lars Andersson i Lycke är
förmyndare, samt att vid Britta Andersdotters död i boet fanns nu ifrågavarande
1/16 mantal Röd
3. Protocoll hållit vid auction å samma 1/16 mantal Röd den 6 augusti 1836, då
Samuel Lindblad stannat för högsta anbudet, vilket auctions protocoll är
underskrivet av Carl Olofsson och arvingarna efter Britta Andersdotter, dels själva
och dels av förmyndaren å de omyndiges vägnar, och då tillstånd till

försäljningen, och de omyndigas andelar denna dag blivit hos Rätten sökt och
erhållet.
Med anledning härav fann Härads rätten skäligt meddela Första upbudet å 1/16
mantal Krono Skatte Augement Röd, som Samuel Jonasson-Lindblad och hans
hustru Anna Carlsdotter för kvitterade 1224 Rd 17 Sk, och utfästat undantag, köpt
av sin svärfader och fader Carl Olofsson, samt dennes övriga barn.

DSCN5062
Vadstena 061228
§101
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1837 den 3 okt
1/16 mtl Krono Skatte Röd, som Samuel Jonasson-Lindblad och hans hustru Anna
Carlsdotter köpt av deras svärfader och fader Carl Olofsson, samt dennes övrige
barn för 1224 Rd 17 Sk Banco, och utfästat undantag, uppbjöds 2dra gången.

DSCN5081
Vadstena 061228
§47
1/16 mtl Kronoskatte Röd
1838 den 13 febr
1/16 mtl Krono Skatte Röd, som Samuel Jonasson-Lindblad och hans hustru Anna
Carlsdotter köpt av deras svärfader och fader Carl Olofsson, samt dennes övrige
barn för 1224 Rd 17 Sk Banco, och utfästat undantag, uppbjöds 3dje gången.

DSCN9327
Vadstena 100409
§180
1/8 mtl Röd
1846 den 8 juli
Med anhållan om upbud å 1/2 förmedlat till 1/8 dels mantal Röd, inlämnades
följande bytesbrev.
Till åtkomsthandlings bestyrkande förevisades två för Samuel Lindblad och Anna
Catharina Carlsdotter utfärdade Fastebrev, det ena den 21 maj 1838, och det andra
den 7 juni 1834, vardera å 1/16 mantal Röd.
Och fann alttså Häradsrätten skäligt att meddela upbud Första gången å 1/2
förmedlat till 1/8 dels mantal Krono Skatte Röd, som Samuel Lindblad och Anna
Catharina Carlsdotter, bortbytt till Jonas Svensson och hans hustru Helena
Pehrsdotter.

DSCN9333-9334
Vadstena 100409
§105
1/8 mtl kronoskatte Röd
1846 den 29 sept
1/8 mantal Krono Skatte Röd, som Samuel Lindblad och Anna Catharina
Carlsdotter, bortbytt till Jonas Svensson och hans hustru Helena Petersdotter för
1/8 mantal Krono Skatte Rusthåll Hafrida i Barkeryds socken och Tveta härad, och
av de senare erlagd mellangift 1405 Rd 26 Sk 8 rst Rd, samt förbehåll om
undantag för Mamsell Johanna Thomée, upbjöds 3dje gången.

DSCN9390
Vadstena 100409
§58
1/8 mtl kronoskatte Röd
1847 den 26 jan
1/8 mantal Krono Skatte Röd, som Samuel Lindblad och Anna Catharina
Carlsdotter, bortbytt till Jonas Svensson och hans hustru Helena Petersdotter för
1/8 mantal Krono Skatte Rusthåll Hafrida i Barkeryds socken och Tveta härad, och
av de senare erlagd mellangift 1405 Rd 26 Sk 8 rst Rd, samt förbehåll om
undantag för Mamsell Johanna Thomée, upbjöds 2dr gången.

DSCN9404
Vadstena 100409
No58
1/8 mtl kronoskatte Röd
1847 den 18 maj
Nö.58 = = = en den 28 oktober 1845, upprättad bevittnad handling, enligt vilken
Samuel Lindblad och hans hustru Anna Catharina Carlsdotter bortbytt 1/8 mtl
Krono Skatte Röd i Malmbäcks socken, till Jonas Svensson och hans hustru
Helena Petersdotter, mot 1/8 mtl Krono Skatte Rusthåll Hafrida, och erhållen
mellangift 1405 Rd 27 Sk 8 rst Banco, samt förbehåll om undantag till Mamsell
Johanna Thomée. Och som = = nämligen den 8 juli, 29 september 1846 och den 26
januari innevarande år = = å nedanstående hemman och lägenheten meddelades
upbud.

DSCN9410-9411
Vadstena 100409
§115
1/8 mtl kronoskatte Röd
1847 den 22 maj
Under anhållan om Lagfart inlämnades följande Köpebrev.
Emot en överenskommen och betingad köpesumma stor Tre tusende Två hundrade
Femtio (3250) Riksdaler Banco, har jag undertecknad med min hustrus bifall och
underskrift, härmedelst försålt vårt ägande 1/2 till 1/8 del förmedlat mantal i Krono
Skatte hemmanet Röd i Västra härad och Malmbäcks socken, till Johannes
Johansson och dess hustru Sara Lisa Svensdotter i Hägghult av Lekeryds socken.
Och som desse köpare ovanstående köpesumma, genom nöjaktig skuldförbindelse
betalt, varder den såmedelst kvitterad, för den skull avhänder vi oss bemälte
hemmansdel, med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar
det köparne till everderlig egendom, att tillträda den 14 mars 1848, på sätt det idag
upprättade köpe contract innehåller. Åligger köparen att från tillträdesdagen, till
Mademoiselle Jeana Thomée årligen utgiva det undantag vartill hon är berättigad
att av hemmanet utfå enligt Testamentarisk Disposition av den 14 november 1805.
Förbindande mig till Hemul efter Lag.
Till yttermera visso är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes av Röd den 9 mars 1847
Jonas Svensson, Helena Petersdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson, Peter Nilsson i Hult
Vilket upplästes, och såsom säljarna, detta Ting erhållit Fasta å nu försålda
hemmanet, så fann Häradsrätten skäligt meddela Första uppbudet å 1/8 mantal
Krono Skatte Röd, vilket Jonas Svensson och hans hustru Helena Petersdotter sålt
till Johannes Johansson och dess hustru Sara Lisa Svensdotter, emot 3250 Rd
Banco, och förbehåll om undantag till Mademoiselle Jeana Thomée

DSCN9429
Vadstena 100409
§63
1/8 mtl kronoskatte Röd
1847 den 21 sept
1/8 mantal Krono Skatte Röd, vilket Jonas Svensson och hans hustru Helena
Petersdotter, sålt till Johannes Johansson och dess hustru Sara Lisa Svensdotter,
mot 3250 Rd Banco, och förbehåll om undantag till Mademoiselle Jeana Thomée,
uppbjöds 2dra gången.

DSCN0650
Vadstena 051111
§11
1/8 mtl Röd kronoskatte
1848 den 25 jan
1/8 mantal Krono Skatte Röd, vilket Jonas Svensson och hans hustru Helena
Petersdotter, försålt till Johannes Johansson och dess hustru Sara Lisa Svensdotter,
mot 3250 Rd Banco, och förbehåll om undantag till Mademoiselle Jeana Thomée,
uppbjöds 3dje gången.

PICT0134
Vadstena 051227
§11
1/8 mtl Kronoskatte Röd
1848 den 25 jan
1/8 Mtl. Kr. Sk. Röd, hvilket Jonas Svensson och hans hustru Helena Petersdotter
försålt till Johannes Johansson och dess hustru Sara Lisa Svensdotter mot 3.250
Rd Banco och förbehåll om undantag till Demoiselle Jerena Thomée; Uppbjöds --3dje gången.

DSCN0661
Vadstena 051111
No10
1/8 mtl Röd kronoskatte
1848 den 16 maj
Nö.10 = = en den 9 mars 1847 upprättad bevittnad handling, enligt vilken Jonas
Svensson och hans hustru Helena Petersdotter, försålt 1/8 mtl Krono Skatte Röd i
Malmbäcks socken till Johannes Johansson och dess hustru Sara Lisa Svensdotter,
mot 3250 Rd Banco, och förbehåll om undantag till Demoiselle Jeana Thomée
Och som = = = nämligen den 22 mars och den 21 september 1847, samt den 25
januari innevarande år = =

PICT0144
Vadstena 051227
No10
1/8 mtl Kronoskatte Röd
1848 den 16 maj
--- en den 9 mars 1847 upprättad bevittnad Handling, enligt vilken Jonas
Svensson och Helena Petersdotter försålt 1/8 Mtl. Kr. Sk. Röd i Malmbäcks Sn. till
Johannes Johannesson och hans hustru Sara Lisa Svensdotter mot 3.250 Rd. Banco
och förbehåll om undantag till Demoiselle Jenena Thomée Och som --- näml. den
22 Maj och den 21 Sept. 1847 samt den 25 januari innevarande år ---

PICT0181
Vadstena 051227
§70
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Röd
1849 den 15 maj
1/8 mtl. Kr. Sk. Rusth. Röd, vilket Magnus Andersson och Johanna Sophia
Petersdotter försålt till Johannes Jönsson och hans hustru Anna Catharina
Petersdotter samt änkomannen Anders Petersson, mot 888 Rd 42 sk 8 r Banco och
förbehåll om undantag; Uppbjöds 2dra gången.

PICT0193
Vadstena 051227
§26
1/8 mtl Kronoskatte Rusthåll Röd
1849 den 18 sept
1/8 Mtl. Kr. Sk. Rusthåll Röd, hvilket Magnus Andersson och Johanna Sophia
Petersdoter försålt till Johannes Jönsson och hans hustru Anna Catharina
Petersdotter samt änkomannen Anders Petersson, mot 888 Rd 43 sk 8 r Banco och
förbehåll om undantag; Uppbjöds --- 3dje gången.

DSCN4319
Vadstena 101228
§52
1/8 mtl kronoskatte Röd
1856 den 13 dec
För allom som detta vårt öppna Salu och Köpebrev förekommer göres vetterligt,
att jag Johannes Johansson med min hustru Sara Lisa Svensdotters ja och
samtycke, upplåtit och försålt vårt hitintills ägande 1/2 förmedlat till 1/8 dels
mantal i Krono Skatte hemmanet Röd, beläget i Västra härad och Malmbäcks
socken, till Carl Petter Jonasson i Fintorp och hans hustru Maria Carolina
Lundberg, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Tio tusen Sju
hundra Femtio Riksdaler Riksmynt, vilka 10750 Rd Riksmynt äro genom särskild
förskrivning till fullo betalta, och härmed vederbörligen kvitterade varder, och i
följd härav avhänder vi oss berörde 1/2 förmedlat till 1/8 dels mantal i sagde
hemman, och tillägnar Carl Petter Jonasson och hans hustru Maria Carolina
Lundberg, att tillträda den 14 nästkommande mars 1857, i det stånd det nu och då
befinnes, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och vad som hädanefter med Lag
tillvinnas kan, till mera visshet hava vi detta Salu och Köpebrev i nedanstånde
vittnens när och övervaro bekräfta låtit.
Som skedde i Röd den 13 december 1856
Johannes Johansson, Sara Lisa Svensdotter, säljare
Till vittnen, på en gång närvarande: L. J. Johansson i Åsen, Anders Jönsson i
Ormestorp
DSCN4320
Vadstena 101228
3/16 mtl Krono Skatte Augements hemmanet Ormestorp 1856 den 29 nov
För allom som detta vårt öppna Salu och köpebrev förekommer göres vetterligt
det jag Anders Jonasson med min hustrus bifall upplåter och härmed försäljer vårt
hitintills ägande 3/16 dels mantal i Kronoskatte augments hemmanet Ormestorp,
beläget i Västra härad och Malmbäcks socken till Johannes Johansson och hans
hustru Sara Lisa Svensdotter i Röd, för en oss emellan överenskommen
köpesumma stor Fyra tusen Sexhundra Sextio Sex Riksdaler 32 Sk Riksmynt,
vilka 4.666 Rd 32 sk Riksmynt äro genom särskilda förskrivningar tillfullo betalta
och härmed vederbörligen kvitterade varder, och i följd härav avhänder vi oss
berörde 3/16 dels mantal i sagda hemman med allt vad därtill lyder, med hus, jord,

vatten och åbyggnader och vad som hädanefter med lag tillvinnas kan och
tillägna Johannes Johansson och hans hustru Sara Lisa Svensdotter i Röd att
tillträda den 14 nästkommande mars 1857 i det stånd det nu och då befinnes och
äger köparena på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
förvara, till mera visshet hava vi detta salu och köpebrev i nedanstående vittnens
närvaro bekräfta låtit
Som skedde i Ormestorp den 29 november 1856
Anders Jonsson, Maria Nilsdotter med hand å pennan säljare
Johannes Johansson, Sara Lisa Svensdotter, köpare
Till vittnen: L. J. Johansson i Åsen, Johan Johansson i Perkullen

DSCN1393
Vadstena 051227
§52
1/8 mtl Kronoskatte Röd
1857 den 18 febr
För lagfarts vinnande inlämnades ett så lydande
Köpebrev
För allom etc = = = Litt Sara
Och som säljarnes åtkomst till försålda hemmansdelen styrktes med denna Härads
Rätts Fastebref af den 16 maj 1848 så blef 1/8 mantal Krono skatte Röd i
Malmbäcks socken som Johannes Johansson och Sara Lisa Svensdotter försålt till
Carl Pehr Jonasson och hans hustru Maria Carolina Lundberg för 10.750 Rd
Riksmynt Uppbjudet ---1sta gången

DSCN4322
Vadstena 101228
§52
1/8 mtl kronoskatte Röd
1857 den 18 febr
För lagfarts vinnande inlämnades ett så lydande Köpebrev
För allom etc. = = = Litt Sara
Och som säljarnas åtkomst till försålda hemmansdelen styrktes med denna
Häradsrätts Fastebrev av den 16 maj 1848, sp blev 1/8 mantal i Krono Skatte Röd
i Malmbäcks socken, som Johannes Johansson och Sara Lisa Svensdotter försålt
till Carl Peter Jonasson och hans hustru Maria Carolina Lundberg för 10750 Rd
Riksmynt, uppbjudet 1sta gången

DSCN4344
Vadstena 101228
No42
1/8 mtl kronoskatte Röd
1857 den 12 maj
1/8 mantal Röd för Carl Peter Jonasson och Maria Carolina Lundberg

DSCN4364
Vadstena 101228
No43
1/8 mtl kronoskatte Röd
1857 den 16 sept
1/8 mantal Röd för Carl Peter Jonasson och Maria Carolina Lundberg

DSCN4374
Vadstena 101228
No43
1/8 mtl kronoskatte Röd
1858 den 26 jan
= = = den 13 december 1856 = = =
Johannes Johansson och Sara Lisa Svensdotter försålt 1/8 mantal i Krono Skatte
Röd i Malmbäcks socken, till Carl Peter Jonasson och hans hustru Maria Carolina
Lundberg för 10750 Rd Riksmynt
Och som = = = den 18 februari, den 12 maj, och den 16 september sistlidet år = =

DSCN4409
Vadstena 101228
§28
1/16 mtl kronoskatte rusthåll Röd
1858 den 16 juni
Till vinnande av lagfart ingavs en så lydande handling
Härmed göres veterligt etc. = = = Litt Slarf
Till åtkomstens bestyrkande företeddes denna Häradsrätts den 22 januari 1850
försäljarna, samt änkomannen Anders Petersson utfärdade fastebrev å 1/8 mantal
Krono Skatte Rusthåll Röd
Och skulle här tillika antecknas, att Johannes Nilsson i egenskap av god man för
säljarna, å denna dag sökt och vunnit Häradsrättens bifall till den skedda
försäljningen
Men då all upplysning saknas huruvida säljarna tillförne avyttrat 1/16 mantal Röd,
eller hava detta kvar, så kan Häradsrätten emot föreskriften uti Kongl.
Förordningen den 13 juli 1853, den sökta lagfarten för närvarande icke bevilja

DSCN4426
Vadstena 101228
§27
1/16 mtl kronoskatte Röd
1858 den 20 okt
Till fullföljd av ärendet, som vid sista Ting under §28 i lagfarts protokollet
förevarit, angående söktuppbud å 1/16 manta Röd, vilket Johannes Jönsson och
Anna Catharina Petersdotter, samt deras gode man Johannes Nilsson, enligt
avhandling den 2 januari innevarande år för 1777 Rd 37 Sk 4 rst Rd, försålt till
Petri (Peter) Malmberg och Stina Lisa Jonasdotter, läto sökanderna inlämna en
skrift, varuti upplyses, att Anders Petersson, vilken gemensamt med ovannämnde
säljare undfått fastebrev å1/8 mantal Röd, redan förut avyttrat sitt 1/16 mantal
Och som detta förhållande jämväl i nämnden vitsordades, så fann Häradsrätten nu
lagligt att å 1/16 mantal Krono Skatte Rusthåll Röd, vilket Johannes Jönsson och
Anna Catharina Petersdotter, jämte deras gode man Johannes Nilsson försålt till
Petri Malmberg och hans hustru Stina Lisa Jonasdotter för Ett tusen Sju hundra
Sjuttio Sju Riksdaler 37 Sk 4 rst Riksgäldssedlar, uppbud 1sta gången

DSCN0480
Vadstena 051111
§44
1/8 mtl Röd kronoskatte
1860 den 30 mars
Emot en betingad och en överenskommen, genom skuldförbindelse bekommen
och härmed kvitterad köpesumma stor Sex tusende Sju hundrade Åttiofem /6785/
Rd 34 Sk 3 rst Riksmynt, har vi undertecknade försålt våra i giftorätt och arv
tillfallna 19/168 dels mantal i Krono Skatte hemmanet Röd i Västra härad och
Malmbäcks socken, till Anders nArvidsson och dess hustru Anna Stina

Johannesdotter i Fallnafors, varmedelst vi härigenom avhänder oss bemälte
hemmansdel med allt vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar
det köparen, vilket tillsammans med dess egen arvelott 1/84 mtl, utgår 1/8 dels
mantal efter helt räknat, att nu genast tillträda i befintligt skick. Dock förbehålles
ett litet undantag efter särskild förskrivning
Till mera visshet är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Som skedde i Röd den 30 mars 1860
Britta Catharina Bengtsdotter, änka
Johannes Arvidsson, Carl Arvidsson, Sven Arvidsson, Anders Malmsten gift med
Martha Catharina, Johan Andersson gift med Anna Maria, Sven Skog i Sonarp
god man för dottern Johanna, alla säljare
På en gång närvarande vittnen: Anders Abrahamsson i Sniparp, Johan Johansson i
Topperyd

DSCN0481-0483
Vadstena 051111
§44
1/8 mtl Röd kronoskatte
1860 den 29 okt
Under anållan om lagfart inlämnades följande köpebrev
Emot en betingad och etc. Litt Svart
För åtkomstens styrkande företeddes följande handlingar
1. Ett av denne Härads rätt den 6 juni 1820 för Bengt Andersson och hans hustru
Britta Petersdotter utfärdat fastebrev å 1/8 dels mantal Röd
2. Likaledes denne Härads rätts den 25 oktober 1824 för Arvid Nilsson och hans
hustru Britta Catharina Bengtsdotter meddelade fastebrev å 1/16 mantal Röd,
vilket de för 1000 Rd Banco köpt av sina föräldrar och farföräldrar Bengt
Andersson och hans hustru
3. En den 25 juni 1836 upprättad bevittnad handling, varigenom Bengt Andersson
och Britta Petersdotter fördelat sin fasta egendom 1/16 mtl Röd och 1/8 mtl Övre
Lycke, mellan sina fyra döttrar, Britta Catharina gift med Arvid Nilsson, Stina gift
med Jonas Petersson, Lena gift med Bengt Johannesson, samt Maja Lisa och
hennes tilltänkte man Fabrikören A P Ekman, genom vilken försäljning Britta
Catharina och hennes man på sin del bekommit 1/16 mtl Röd, varande enligt
åtecknat bevis denna handling under 1836 års Höstting i Rättens dombok intagen
till den säkerhet, kraft och verkan lag förmådde
4. Bouppteckning och arvskifte efter Arvid Nilsson i Röd av den 3 februari och
den 30 mars innevarande år, av vika handlingar ihämtades, att han såsom
sterbhusdelägare efterlämnat änkan Britta Catharina Bengtsdotter och 7 barn,
myndiga sönerna Anders, Johannes, Carl och Sven, samt döttrarna Märtha
Catharina gift med Anders Malmsten i Sniparp, Anna Maria gift med Johan
Andersson i Sonatorp, och omyndiga dottern Johanna, vars rätt och bästa vid
bouppteckning och arvskifte Sven Skog i Sonarp, i egenskap av god man bevakat,
samt att boets upptagna fastighet 1/8 dels mantal Röd sålunda fördelats, att änkan
därav bekommit 1/12 dels och barnen 1/84 dels mantal vardera
På grund av de sålunda anmärkte handlingarna, och då Häradsrätten, på sätt
förmyndarskapsprotokollet för denna dag §53 utvisar, låtit bero vid den skedda
försäljningen, så vitt den efter den omyndigas andel däruti, fann Häradsrätten
lagligt att å 1/8 dels mantal Krono Skatte Röd, därav Anders Arvidsson ärvt 1/84
dels mtl, och gemensamt med sin hustru Anna Stina Johannesdotter för 6785 Rd
34 Sk 3 rst Riksgälds sedlar, och förbehåll om undantag, köpt 19/168 dels mantal

av sin moder Britta Catharina Bengtsdotter, och avlidne fader Arvid Nilssons
övriga sterbhusdelägare, meddela uppbud 1sta gången

DSCN0513
Vadstena 051111
§19
1/8 mtl Röd kronoskatte augements hemman
1861 den 8 mars
Köpebrev:
Emot en överenskommen och härmed erhållen och kvitterad köpesumma stor Åtta
tusen Fem hundra Riksdaler Riksmynt, haver jag Carl Petter Jonasson med min
kära hustru Maria Carolina Lundbergs ja och samtycke, upplåtit och försålt 1/2
förmedlat till 1/8 dels mantal i Krono Skatte Augements hemmanet Röd, beläget i
Västra härad och Malmbäcks socken, till Sergeanten herr Peter Malmberg och
hans fru Maria Christina Malmberg i Åkerhult, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt vad därtill lyder, eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och
i följd härav tillägnas herr Peter Malmberg och hans fru Maria Christina
Malmberg att genast tillträda i det stånd det befinns, och äger köparna på egen
bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvara, och förbinda oss
till hemul efter lag. Till mera visshet är detta salu och köpebrev av oss i vittnens
närvaro undertecknat
Försäkras av Röd den 8 mars 1861
Carl Peter Jonasson och Maria Carolina Lundberg, säljare
Till vittne: L J Johansson i Åsen, Anders Arvidsson i Röd

DSCN0506
Vadstena 051111
No31
1/8 mtl Röd kronoskatte
1861 den 24 sept
= = = den 30 mars 1860 = = =
Anders Arvidsson ärvt 1/84 dels mantal Krono Skatte Röd i Malmbäcks socken,
och gemensamt med sin hustru Anna Stina Johannesdotter för 6785 Rd 34 Sk 3 rst
Riksgälds sedlar och förbehåll om undantag, köpt 19/168 dels mantal i samma
hemman av sin moder Britta Catharina Bengtsdotter och avlidne fader Arvid
Nilssons övriga sterbhusdelägare
Och som = = = den 29 oktober sistlidne, samt den 1 februari och den 23 maj
innevarande år = = =

DSCN0510-0511
Vadstena 051111
§19
1/8 mtl Röd kronoskatte
1861 den 27 sept
Under anhållan om uppbud, inlämnades ett så lydande, köpebrev
Emot en överenskommen Litt Beda
Och som därjämte företeddes denna Häradsrätts den 26 januari 1858 för säljarna
utfärdade fastebrev å försålda hemmansdelen, så fann Häradsrätten lagligt att å
1/8 dels mantal Krono Skatte Röd, som Carl Peter Jonasson och Maria Carolina
Lundberg, försålt till Sergeanten Peter Malmberg och hans hustru Maria Christina
Malmberg för 8500 Rd Riksmynt, meddela uppbud 1sta gången

DSCN0584
Vadstena 051111
No12
1/8 mtl Röd kronoskatte
1862 den 26 sept
= = = den 8 mars 1861 = = =
Carl Peter Jonasson och Maria Carolina Lundberg försålt 1/8 mantal Krono Skatte
Röd i Malmbäcks socken till Sergeanten Peter Malmberg och hans hustru Maria
Christina Malmberg för 8500 Rd Riksmynt
Och som = = = den 27 september sistlidet, samt den 30 januari och den 30 maj
innevarande år = = =

350-351
§95

Vadstena 130308
1/8 mtl kronoskatte Röd
1916 den 13 mars
Med begäran om lagfart för änkan Maria Christina Malmberg och sonen Gustaf
Patrik Malmberg å 1/8 mtl Röd, inlämnade nämndemannen A J Andersson i
Kansjö ett så lydande arvskifte
År 1879 den 28 oktober, inställde sig undertecknade efter begäran i Röd,
Malmbäcks socken, att förrätta afvittring och arvskifte i sterbhuset efter framlidne
Fahnjunkaren och Svärdsmannen Peter Malmberg. Dennes arvingar kommo
tillstädes, nämligen den avlidnes änkefru Maria Katrina (Christina) Malmberg,
och med henne sammanhavde ende sonen Johan Gustaf Patrik Malmberg, myndig
och närvarande
Det efterfrågades alla handlingar, som kunde lämna nödig upplysning om boets
tillstånd, och framlämnades bouppteckning hållen i sterbhuset den 5 juli 1870,
som bland annat upptager 1/8 dels mantal Röd, vilket makarna gemensamt inköpt.
I följd härav kommer denna fastighet att lika mellan änkan och sonen fördelas
Änkefrun Maria Katrina (Christina) Malmberg bekommer 1/16 dels mantal, dito
sonen Johan Gustaf Patrik Malmberg likaledes
Den lösegendom som ovannämnde bouppteckning upptager, är dels på frivillig
auktion försåld, för att betäcka en del sterbhusets skulder, och dels så att
densamma kommer ej i detta skifte att upptagas
Sålunda förrättat och avslutat på ort och dag som förestående står
L J Johansson på Åsen, J M Rylander, skiftesmän
Med förestående fördelning förklarar vi oss till alla delar nöjda, och förbinder oss
till orygglig efterlevnad, på och ort som ovan
Maria Katrina (Christina) Malmberg med hand å pennan
Johan Gustaf Patrik Malmberg
Underskrifterna bevittnas av: L J Johansson, J M Rylander
Härjämte företeddes en den 5 juli 1870 upprättad och den 17 oktober vid sagde års
Lagtima hösteting under nr.13 inregistrerad bouppteckning efter avlidne Peter
Malmberg, utvisande att han efterlämnat de i ovanintagne arvskifte omförmälta
dödsbodelägare, samt att såsom fast egendom i boet upptagits 1/8 mtl Krono
Skatte Röd i Malmbäcks socken, taxerat till 10500 kronor
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens fastebrev den 26 september
1862, nr.12, å 1/8 mtl Krono Skatte Röd i Malmbäcks socken, som Peter
Malmberg och h h Maria Christina Malmberg köpt av Carl Peter Jonsson och
Maria Carolina Lundberg
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å 1/8 mtl
Krono Skatte Röd i Malmbäcks socken, därav jämlikt arvskifte den 28 oktober

1879, änkan Maria Christina Malmberg bekommit 1/16 mtl i giftorätt efter sin
avlidne man Peter Malmberg, och Johan Gustaf Patrik Malmberg 1/16 mtl i arv
efter sin avlidne fader, bemälte Peter Malmberg
därom = = = se §91 = = = utfärdades

351-354
§96

Vadstena 130308
1/8 mtl kronoskatte Röd
1916 den 13 mars
Med begäran om lagfart inlämnade nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så
lydande köpebrev
För en vid frivillig auktion högstbjudande och härmed kvitterad köpesumma Nio
tusen Femtio kronor, hava vi undertecknade upplåtit och försålt vårt ägande och
ärvda 1/2 förmedlat till 1/8 dels mantal Krono Skatte Röd i Malmbäcks socken
och Västra härad till f d kyrkovärden Anders Arvidsson och hans hustru Anna
Stina Johannesdotter i Röd, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad
därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan. I följd härav avhänder vi oss
berörde 1/8 dels mantal i sagde hemman och tillägnar ovannämnde köpare till
välfången egendom, att tillträda den 14 mars 1880, i det stånd som det nu och då
befinns, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart
och fasta förvara, och förbinder oss till hemul efter lag. Till mera säkerhet är detta
salu och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes och försäkras av Röd den 29 oktober 1879
L J Johansson på Åsen, auktionsförrättare
Maria Christina Malmberg med hand å pennan, Patrik Malmberg, säljare
Bevittnas av: P J Modell i Berg, A Hall i Göstorp
Härjämte företeddes ett så lydande köpekontrakt
Köpekontakt på 1/8 dels mantal Röd i händelse det här idag lämnas att försäljas
enligt förut utfärdad kunggörelse och annons i tidningen, med följande villkor,
nämligen
1. Hemmansdelen får av blivande köpare tillträdas den 14 nästa mars med
verkställt rågutsådd och till någon ringa dels förrättat höstbruk, i det stånd det nu
och då befinnes
2. Köpare får i avräkning på blivande köpeskilling övertaga ett lån som hemmanet
häftar för till Smålands med flera provinsers Hypoteksförening å beloppet 4500
kr, med skyldighet att förränta detsamma från och med den 4 sistlidne september
detta år
3. Av den återstående blivande köpeskillingen får även övertagas intecknade
penningar cirka 2300 kronor, av den köpeskilling som möjligen kommer att
överstiga förenämnde inteckningar, skall betalas vi tillträdesdagen den 14 nästa
mars, på vilket belopp köparen presterar sådan säkerhet som av säljarna antages,
dessa senare förbehålles rättighet att pröva om de vilja antaga eller förkasta
skeende anbud, vilka senast inom 1/4 dels timma efter klubbslaget tillkännagives
4. Alla lagfartskostnader i och för köpet, erlägges av köparen
5. Efter slutbud och överbud, hamnade så högsta och sista anbudet på en
köpesumma av 9050 kronor, på detta kyrkovärden Anders Arvidsson i Röd, och i
följe härav som köpare antogs, och på grund härav kommer salubrev att till
köparen upprättas å ovanstående belopp Nio tusen Femtio kronor
Röd den 29 oktober 1879
L J Johansson, auktionsförrättare

Med omstående köp förklarar jag mig nöjd, och förklara mig till orygglig
efterlevnad
År och dag som ovan, Anders Arvidsson
Bevittnas av: C Lundberg, O Hagberg i Malmbäck
Det antecknades att lagfart denna dag, §95, meddelats för änkan Maria Christina
Malmberg och Johan Gustaf Patrik Malmberg å 1/8 mtl Krono Skatte Röd i
Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit meddelad Häradsrätten lagfart å 1/8 mtl
Krono Skatte Röd i Malmbäcks socken, som Anders Arvidsson och h h Anna
Stina Johannesdotter jämlikt köpekontrakt den 29 oktober 1879, enligt köpebrev
samma dag för Nio tusen Femtio kronor köpt av änkan Maria Christina Malmberg
och Johan Gustaf Patrik Malmberg
därom = = = §91 = = = utfärdades

