Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:2 s.481
År 1765, den 4 februari, blev uppå begäran förrättad laga bouppteckning hos änkomannen Jonas
Andersson i Hiarum, efter dess avlidna hustru Maria Abrahamsdotter, som efter sig lämnat en
omyndig son, Lars på 5 år gammal, vars rätt att bevaka är tillstädes hans moderfader Abraham
Jonsson i Gölstorp, och som änkomannen Jonas Abrahamsson haver ... ett gifte 2dra gången föränn
han iträdde äktenskap med sin nu avlidna hustru, först med hustru Catharina Bengtsdotter som efter
sig lämnat en son, Bengt som är 17 år, hans rätt att bevaka är tillstädes Anders Svensson i Hudaryd,
andra giftet med hustru Maria Jönsdotter även lämnat en son Anders på elvte året, vars rätt att
bevaka är hans moderbroder Anders Jönsson i Kansjö, och för de 2 äldsta gossar haver deras fader
Jonas Andersson häruti själv förmyndare förordats härtill, änkomannen tillsades att redeligen
uppgiva egendomen, som här under utföras, nämnligen.
Fastighet: En fjärding Södra Hiarum, till ..... änkomannen Jonas Anderssons i ...... rätt av sitt äldsta
barn Bengt Jonasson.
Gäld och skuld: Till Isac i Pustanäs 20 Daler, till Bengt i Hiarum 10 Daler, till Anders i Kansjö 6 Daler,
innestående möderne till äldste sonen Bengt 33 Daler, dito till andre sonen Anders 66 Daler, till
styvsonen Johan Larssons fäderne 84 Daler.
Sedan föregående bouppteckning var gjord, så blev änkomannen Jonas Andersson överens med sin
svärfader Abraham Jonsson i Gölstorp angående omyndiga gossen Johannes Larsson, som är
änkomannens styvson om hans fäderne av mödernes arv, som fädernet bestiger sig till efter
bouppteckningen av den 12 juni 1758 till 84 Daler Smt av mödernet är till 110 Daler Smt, som är
tillhopa 194 Daler Smt, och som änkomannen förut sig ..tingen att han får hava egendomen i ...
anbud, så giver han nu i kontant till sin styvson i ett för allt 244 Daler Smt, som nu strax skola betalas.
Sålunda avslutat som i föregående finnes, som skedde i vittnens närvaro, av Hiarum den 4 juli 1765.
Jonas Andersson i Hiarum, Abraham Jönsson i Gölstorp
Till vittnen: Anders Knapp, Daniel Westin
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:25 s.389
År 1819 den 13 april inställde sig undertecknade uti Södra Hiarum av Malmbäcks socken, till att
förrätta laga boförteckning därstädes på begäran av änkan Annika Michaelsdotter, efter dess avlidne
käre man Jöns Abrahamsson, som avled den 22 sistlidne mars, och efter sig lämnade nyss nämnde
änka och 4 stycken barn, 2ne söner, Anders och Isac Jönssöner myndige, och 2ne döttrar, dottern
Stina Jönsdotter gift med dragonen Johannes Först i Berg dragontorp, och dottern Anna Lisa
Jönsdotter omyndig, vartill såsom förmyndare och god man antecknades dannemannen,
välförståndige Peter Svensson i Bredstorp till den omyndiges rätts bevakande, som alla omnämnde
voro närvarande uppgav änkan egendomen i den ordning som följer, och underrättades vad lag och
författning i ty mål stadgar och föreskriver.
Fastighet: 1/8 mantal Kronoskatte uti Södra Hiarum, som anses i värde till 566 Rd 32 sk
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:11 s.729
År 1793, den 10 juni, blev nedanstående bouppteckning förrättad hos änkomannen Johan
Clementsson i Södra Hiarum uti Malmbäcks socken, efter dess hustru Maja Andersdotter, som
därstädes avled den 31 maj, och efter sig lämnade 7 st barn, 1 son Johannes Johansson myndig, och 6
st döttrar, nämnligen Lena, Catharina, Maja, Stina, Elin, och Sara omyndiga, till deras rätts bevakande
inställde sig såsom ombudsman endast vid detta tillfälle dannemannen Sven Pehrsson i Röd,
vederbörande påmintes att under Eds plikt redeligen uppgiva egendomen, vilket skedde som följer.

Fastighet: 1/4 ding Skatte Krono Södra Hiarum, änkomannen dels ärvt och dels av syskonen inlöst,
efter nuvarande tiders pris anses till 466,32 Rd
Summa inventarie: 689,5 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:18 s.1561
År 1808, blev uppå begäran av änkomannen Hans Jönsson i Södra Hiarum, laga bouppteckning
förrättad efter dess hustru Maria Svensdotter, som med döden avled den 12 december förlidet år,
och efter sig lämnat 6 st barn, sönerna Sven, Jonas, (Jöns Malmgren), Petter, och Anders, samt
dottern Maria gift med Sven Jonis Hamar, alla myndiga och tillstädes, utom Malmgren. Änkomannen
Hans samt sonen Petter, dottern Maria samt mågen Sven Jonis Hamar, förmantes att redeligen
uppgiva egendomen vid Eds plikt, och företogs i följande ordning.
Fastighet fanns ej.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:49 s.1981
År 1868, den 5 september, förrättades nedanstående bouppteckning efter avlidna flickan Anna Maria
Andersdotter från Södra Hiarum i Malmbäcks socken, som med döden avled den 8 sistlidne april,
arvingarna äro hennes mader änkan Johanna Maria Johannesdotter härstädes, och dennas övriga
barn, sönerna Klaes, Oscar och Carl Anderssöner, samt hennes dotter Thilda Andersdotter, dessa 4
omyndigas rätt bevakades av deras laga förmyndare Anders Johan Johannesson i Fölhult och Gustaf
Andersson i Estenstorp, och uppgav änkan hennes efterlämnade tillgångar, och befanns förhållandet
sålunda, som följer.
Enligt arvskifte av denna dag efter den avlidnas fader Anders Isacsson erhåller hon 1/20 dels mantal
Södra Hiarum, uppskattat till 1160 Rd, och en tillgång i lösöre av 112,33 Rd
Summa tillgång: 1272,33 Rd
Skulder till Smålands Hypoteksförening 500 Rd
Begravningskostnad förskjuten av änkan 19,87 Rd
Summa skuld: 519,87 Rd
Summa behållning: 752,46 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:55 s.1331
År 1883, den 6 november, inställde sig undertecknade efter begäran i Södra Hiarum, Malmbäcks
socken, att förrätta laga bouppteckning i sterbhuset efter hemmansägaren Anders Andersson
därstädes, som med döden avled den 24 sistlidne oktober, och lämnat efter sig som arvtagare
hustrun, numera änkan Maria Petersdotter, utan att med henne haft några bröstarvingar, men som
arvtagare inställde sig, nämnligen ännu levande brodern Arvid Andersson i Slätteryd, Malmbäcks
socken, samt avlidna brodern Johannes Andersson från Häljaryd, Toarps socken i Västergötland 5 st
barn, nämnligen Sven Johan, Johannes, Carl, Johanna gift J P Gradin i Granare, Christina gift med O
Bergström i Borås, alla myndiga och närvarande. Senare genom befullmäktigat ombud ovannämnde
Sven Johan Johansson i Heljaryd. Avlidne brodern Sven Andersson från Önnared, Wing socken i
Västergötland barn, nämnligen Anders Johan, Sven August, Anna Christina myndiga, Maria Josefina
även myndig, denne 2ne sistnämnde genom befullmäktigat ombud, ovannämnde Anders Johan
Svensson från Söfwe, avlidne brodern Johan Andersson från Floeryd, studeranden Johannes Florén i
Uppsala, samt Sven Johansson i Gibbarp, Malmbäcks socken, alla myndiga och närvarande, Johannes
Florén genom sin broder Anders Johansson i Floeryd enligt fullmakt, samt avlidna systern Catharina
Andersdotters barn, nämnligen sönerna Carl Anders Fransson myndig, samt Axel Fransson, Henning

Fransson, Ida och Antida Fransdöttrar, dessa 4 sistnämnde omyndiga, att vid denna utredning bevaka
dessa barns rätt och bästa, inställde sig deras fader och laga tillförordnade förmyndare Frans
Svensson i Olarp i Flisby församling i Jönköpings län. Änkan Maria Petersdotter, som vid detta tillfälle
biträddes av f d kyrkovärden Gustaf Malmsten i Berg, åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet
och egendomen, sådan som den vid dödstimman befanns. Bouppteckningen företages i följande
ordning, nämnligen.
Fastighet: 1/8 dels mantal Södra Hiarum, upptages till sitt vid Taxerings commitéen åsatta värde 3300
Rd.
Summa inventarie: 5031,49 Rd
Summa skuld: 1592,67 Rd
Summa behållning: 3438,82 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FII:3 nr.3
Anno 1750, den 5 januari, inställde sig undertecknade uppå änkomannen Jonas Anderssons anmodan
uti Södra Hiarum, att upprätta och ärv.... .......... efter dess avlidna kära hustru Catharina
Bengtsdotter, som avled i förlidet år, en månad före mede..... och efter sig lämnat en omyndig son
Bengt vid namn, till vilkens rätts bevakande infant sig den omyndigas modermoder Karin
Arvidsdotter etc. mycket svårläst.
Fast egendom: 1/4 uti Södra Hiarum, som den avlidna hustrun Catharina Bengtsdotter, såväl som
dess avlidne broder Måns Bengtsson ärvt efter sin avlidne fader.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:28 s.229
År 1824, den 6 december, sammanträdde undertecknade för att förrätta uppteckning och värdering
av kvarlåtenskapen i sterbhuset efter avlidna hustrun Maja Bengtsdotter i Södra Hiarum av
Malmbäcks socken, som därstädes med döden avgick den 29 sistlidne november, och efter sig lämnat
4 egna barn, 2ne med förra och 2ne dito med senare giftet, nämnligen i förra, dotterna Anna
Catharina och sonen Johannes, samt i senare dottern Christina och sonen Peter Johan.
Änkomannen Jacob Nilsson, som förmantes, att vid påföljd av Edgång egendomen redeligen uppgiva,
föredrog det förmyndaren för barnen måtte nu bliva valde, och beslöts att hos vällovlige Västra
härads Tingsrätt därom anhålla, nämnligen för de båda äldsta barnen Rusthållaren Anders
Abrahamsson i Berg, samt för de 2ne yngsta, Hemmansägaren Pehr Johan Björnlund i Hudaryd,
varefter uppteckning och värdering företogs, som följer.
Fastighet: 1/8 dels mantal i Södra Hiarum, varav likväl 1/3 del tillhörde med förra giftet
sammanavlade barnen, och utföres således endast efter helt räknat, till 143,16 Rd
Skuld: Till Petter Hansson i Södra Hiarum enligt revers av den 1 november 1815, 55,26 Rd, dito Olof
Andersson i Berg enligt dito av den 11 augusti 1822, 11,5 Rd, dito Jöns Nilsson i Skärvälla enligt revers
av den 1 november 1815, 11,5 Rd, dito Catharina Nilsdotter i Gåeryd utan revers, 3,16 Rd, diti Anders
Johansson i Stora Bostad utan revers, 8,42 Rd, till Malmbäcks Kyrkokassa enligt revers, 16,32 Rd, dito
Sven Andersson i Bredstorp enligt revers, 11,5 Rd, till nämndeman Petter Lindahl i Dala av Nydala
socken, 11,5 Rd, dito Bengt Andersson i Lycke, 2,10 Rd, dito Sven Arvidsson i Bredstorp, 1,26 Rrd, dito
Anders i Lannafall, 17,37 Rd, innevarande års Krono utskylder, 3,40 Rd, dito Johan Johannesson i
Södra Hiarum, 3,37 Rd, dito Zacharias i Malmbäck, 4 Rd, dito Magnus Malmberg i Sönnerby av
Vrigstad socken, 33,16 Rd, innevarande år augementsränta, 8,32 Rd, dito års Kronotionde, 1,10 Rd.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:47 s.1171

År 1860, den 27 december, förrättades på begäran nedanstående laga boförteckning efter avlidna
hustrun Catharina Bengtsdotter i Södra Hiarum, som genom döden avled den 27 sistlidne september,
dess arvingar voro änkomannen Isac Jönsson, samt en med den avlidna sammanavlade son,
nämnligen hemmansägaren Anders Isacsson i Södra Hiarum, myndig och närvarande, änkomannen
åtvarnades om sin skyldighet i avseende på egendomens riktiga uppgivning, och boförteckningen
företogs i nedanskriven ordning.
Fastighet: 1/8 dels mantal Krono Skatte Augement Södra Hiarum, upptages till sitt vid Taxerings
Commeteen faställda värde 270 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:48 s.1731
År 1865, den 13 mars, inställde sig undertecknade i Södra Hiarum, Malmbäcks socken, på begäran av
Pehr Johan Pehrsson därstädes, att förrätta laga bouppteckning efter hans hustru Ingelöf
Gustafsdotter, som med döden avled den 2 innevarande mars, och lämnat efter sig såsom arvtagare
bemälte ämkoman, och med honom sammanhavda dottern Anna Elisabeth 5 år gammal, och hennes
rätt bevakades av moderbrodern och kyrkovärden Anders Gustafsson i Sonarp, som till förmyndare
anmäles. Änkomannen åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet sådant som det vid
dödstimman befanns. Bouppteckningen företogs i följande ordning, nämnligen.
Fasighet: 1/8 dels mantal Södra Hiarum, upptages till sitt vid Taxerings Commeteen faställda värde
2900 Rd.
Skulder: Till Anders Gustafsson i Sonarp sammanräknat denna dag capital och ränta 1041,37 Rd, till
Johannes Pettersson i Hiegöl inklusive 1 års ränta 530 Rd, till Nikolaus Johansson i Lycke inklusive 3
års ränta 230 Rd, till Magnus Johansson i Norra Hiarum 143 Rd, till Johan Abrahamsson i Älgaryd 100
Rd, till soldat Röss på Skotthemmet 60 Rd, till organisten Lundblad i Malmbäck 50 Rd, till Johannes
Larsson i Holmen av Barkeryds socken 20 Rd, till drängen Pehr Johan Nilsson i Södra Hiarum 37 Rd, till
drängen Johannes Larsson i Södra Hiarum 11 Rd, lån av sten förliden frostskada 40 Rd.
Summa skuld: 2280,70 Rd
Summa behållning: 1206,14 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:41 s.475
Nedanstående laga bouppteckning förrättades den 8 maj 1848 efter mannen Petter Hansson i Södra
Hiarum, vilken med döden avled den 26 sistlidne april, hans arvingar voro nu närvarande, nämnligen
änkan Maria Andersdotter, och den avlidnes barn i förra giftet, sonen Pehr Johan, sonen Nils
myndiga, dottern Maja Lena gift med Johannes Larsson i Kansjö, och barnen i senare giftet,
nämnligen dottern Johanna gift med Johannes Ericsson uti Öxhammarshult av Älvsborgs län, och
döttrarna Anna Stina, Sara Lisa, och Fredrika, dessa trenne sistnämna omyndiga, med deras rätt
bevakades av rusthållaren Gustaf Malmsten i Berg, vilken till deras förmyndare anmäles.
Sterbhusets egendom, hade bemälte änka, före, vid och efter dödsstunden om hand, och
följakteligen uppmanades om sin skyldighet rörande egendomens riktiga uppgivande, och befanns i
sterbhuset efterskrivne förhållande.
Fastighet: 1/8 dels mantal, den avlidnes enskilda tillhörighet, upptages till sitt vid Taxerings
Commiteen fastställda värde 250 Rd.
Summa tillgångar: 752,11 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:10 s.137

År 1789, den 3 mars, blev nedanstående bouppteckning upprättad hos soldat änkan, hustru Lena
Svensdotter på Södra Hiarums soldattorp uti Malmbäcks socken, efter hennes avlidne man soldaten
för Nö.30 av Kongliga Jönköpings Infanteri Regemente och Secund Majorens Compagnie Johan
Hising, vilken enligt den berättelse hans Commenenad vid deras hemkomst kort före sistlidne jul
hade lämnat, under hemresan ifrån Stora sjöflottan 2ne mil på denna sidan Carlscrona med döden
avlidit den 5 nästveken december, och uti Barkeryds kyrkogård jordfästad bliven, samt efter sig
lämnat utom bemälte änka 2ne söner och 4 döttrar, dels myndiga och dels omyndiga, av vilka inga
voro närvarande, mer än 2ne yngsta omyndiga döttrarna Maja och Britta. Sedan änkan blivit påmint
under Eds plikt redeligen uppgiva efter ty som det vid dödstimman var, företogs bouppteckning som
följer.
Summa inventarie: 45,17 Daler
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:19 s.533
År 1809 den 18 december inställde sig undertecknad på begäran af änkan Annika Pettersdotter på
Södra Hiarums soldattorp, att förrätta laga bouppteckning efter dess aflidna man, soldaten Petter
Hising, som med döden aflidit under Comedering den 20 september detta år, och efter sig lämnade 4
styck barn, Magnus 17 år, och Anders 11 år, samt döttrarna Lena 13 år, och Lisa 7 år, och för de
omyndigas räkning inställde sig Petter Hansson i Södra Hiarum. Änkan förmanades att vid Eds plikt
uppgifva boet sådant det vid dödstimman befanns, som följer, nämligen.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:46 s.69¥
År 1857, den 24 augusti, inställde sig undertecknade i Södra Hiarum, Malmbäcks socken, på begäran
av änkan Lena Catharina Johansdotter, att förrätta laga bouppteckning efter i livstiden
hemmansägaren Johannes Isacsson därstädes, som med döden avled den 13 innevarande augusti,
och lämnat efter sig såsom arvtagare bemälte änka, och den avlidnes fader Isac Jönsson, emedan
inga bröstarvingar för nuvarande är känt, vid dennes förrättning bidräddes änkan av sin svåger Claes
Göransson i Forsa Storegård. Änkan åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet sådant som det
vid dödstimman befanns, bouppteckningen företogs i följande ordning.
Fastighet: 1/4 dels mantal Södra Hiarum, upptages till sitt vid Taxerings Commiteen fastställda värde
540 Rd.
Summa inventarie: 1459,7 Rd
Summa skuld: 2379,43 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:49 s.763
År 1866, den 15 december, förrättades nedanstående bouppteckning i sterbhuset efter avlidne
hemmansägaren Anders isacsson i Södra Hiarum av Malmbäcks socken, som med döden avled den
21 sistlidne november, och efterlämnade som arvingar, numera änkan Johanna Maria
Johannesdotter, vilken tillkännagav sig vara i havande Tillstånd, och dennes med den avlidne
sammanavlade barn, nämnligen Claes, Johannes, Carl och Thilda alla omyndiga, vilkas rätt bevakades
av deras tillordnade förmyndare, hemmansägaren Anders Johan Johannesson i Fölhult och Gustaf
Andersson i Estenstorp av Malmbäcks socken, båda närvarande och denna befattning sig godvilligt
åtog. Änkan åtvarnades om sin skyldighet i avseende på boets riktiga uppgivande, och befanns
förhållandet sålunda, som följer.

Fastighet: 5/16 mantal Södra Hiarum, som makarna gemensamt köpt 1/4 del, och genom arv efter
den avlidnes moder bekommit 1/16 del å samma hemman, upptages å Taxerings Commiteens åsatta
värde 7250 Rd.
Summa inventarie: 10543,98 Rd
Summa skulder: 4944,31 Rd
Summa behållning: 5599,67 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:40 s.137
År 1846, den 4 februari, på begäran så inställde sig undertecknade för att upprätta lag boförteckning
efter avlidne Nils Israelsson i Södra Hiarum, Malmbäcks socken, som med döden avled den 20
november 1845, och efter sig lämnade änkan Britta Johannesdotter och 6 barn, nämnligen dottern
Maria 34 år, och sonen Johannes 31 år, och dottern Lena 25 år, och sonen Israel 20 år gammal, och
dottern Sara 17 år, och sonen Carl 13 år, och för de omyndigas dels bevakande vid boförteckningen
infann sig som god man Isac Jonsson i Södra Hiarum, och boförteckningen företogs i följande ordning
som följer, och änkan förmantes vid Edens plikt att egendomen riktigt uppgiva och intet något
undandölja.
Fasighet: 1/8 dels mantal Skatte Krono Södra Hiarum, enligt köpebrev av den 30 januari 1839, enligt
Taxerings Commiteens värde 255 Rd.
Summa inventarie: 523,31 Rd
Skuld: 212,4 Rd
Behållning: 311,26 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:49 s.757
År 1866, den 5 november, inställde sig undertecknade i Södra Hiarum, Malmbäcks socken, att
förrätta bouppteckning efter änkan Britta Johannesdotter, som med döden avled den 26 sistlidne
oktober och lämnat efter sig såsom arvtagare 5 st barn, nämnligen Johannes Nilsson i Södra Hiarum,
Israel Nilsson i Lannafall, och Carl Nilsson-Malmberg som numera för något över ett år sedan
avflyttat till Norra Amerika, samt flickorna Maria Nilsdotter i Övre Lycke gift med Nicolaus
Johannesson, och Lena Nilsdotter gift med soldaten Johan Skön Labbarp i Bankeryds socken, alla
myndiga och närvarande utom sonen Carl Nilsson-Malmberg, vars rätt bevakades av brodern
Johannes Nilsson i Södra Hiarum, som fått fullmakt av denne före hans avresa till utlandet att
handhava hans blivande arv, i händelse mot förmodan något sådant skulle utfalla. Johannes Nilsson
uppmanades att uppgiva boet sådant det vid dödstimman befanns. Bouppteckningen företogs i
följande ordning, nämnligen.
Fastighet fanns ej.
Behållning: 23,7 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:26 s.803
År 1821, den 24 november, inställde sig undertecknad uti Södra Hiarum, efter anmodan av änkan
Catharina Bengtsdotter, för att upprätta laga bouppteckning efter dess avlidna man Johannes
Johannesson, som därstädes med döden avled den 21 sistvekne september, och efter sig lämnat
bemälte änka och 6 stycken barn, nämnligen sonen Johan och Anders Johan myndiga, Sven Magnus
på 15de året, Jonas på 12te, dotterna Maja Stina på 17de, Johanna på 9de året gamal, och härvid
infann sig bemälte änka samt de 2ne myndiga sönerna, och för de 4 omyndiga barnen inställde sig
såsom god man dannemannen, välförståndige Petter Hansson i Södra Hiarum, vilken deras rätt vid

detta tillfälle bevaka skulle. Änkan åtvarnades att vid Eds plikt egendomen redeligen uppgiva, sådan
den vid dödstimman befanns, varför uppgavs och värderades som härefter följer.
Fastighet: 1/4 del av Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, anses till 1666,32 Rd
Behållning: 1977,30 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:18 s.875
År 1808, den 5 november, blev laga bouppteckning förrättad på kvarlåtenskapen efter avlidna änkan
Maria Johansdotter på Södra Hiarums ägor (Norrhaga) och Malmbäcks socken, som med döden avled
den 1 å sistnämnde månad, utan att ämna efter sig några bröstarvingar, men den avlidnas syster Lisa
Johansdotter i Rya och Barkeryds socken, samt Britta Johansdotter på Boda ägor i Nässjö socken,
voro här närvaro, av ett å den döda uthändigat Testamente av den 27 sistlidne october, närvarande
för att sin rätt bevaka, och vilka även framlämnade pupillerna, under varning att visse ting villkorligen
undandölja, och företogs förrättningen som följer.
Summa tillgångar: 30,13 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:8 s.481
Uppå begäran av änkomannen Jonas Jonasson uti backstugan Norrhaga på Södra Hiarums ägor och
Malmbäcks socken, bliver laga bouppteckning på den lilla kvarlåtenskapen efter dess hustru, som
genom döden avled den 28 januari sistlidne, Ingeborg Jonasdotter vid namn, utan livsfrukt, vid detta
tillfälle inställde sig den dödas fader Jonas Barkman, den lilla kvarlåtenskapen här företages.
Summa behållning: 27,36 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:31 s.47
År 1830, den 26 october, inställde sig undertecknade efter behörig anmodan, för att laga
boförteckning förrätta uti Södra Hiarum av Malmbäcks socken, efter avlidna änkan Sara Jonasdotter
därstädes, som med döden avled den 28 sistlidne augusti, såsom laga bröstarvingar antecknas den
avlidnas dotterbarn, nämnligen mundiga sonen Peter Johan, do omyndige Nils och Anders
Petterssöner, och pigan Maja Lena Pettersdotter, alla närvarande, å de omyndigas vägnar var
tillstädes dess fader och laga förmyndare Petter Hansson i Södra Hiarum, som uppger egendomen vid
påföljd lag bjuder, jämte myndige sonen Pehr Johan Pettersson, i följande ordning.
Fastighet: 1/16 dels mantal uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, enligt köpeavhandling av den
19 januari 1824, anses i värde till 250 Rd.
Summa behållning: 266,2 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:13 s.15
År 1797, den 2 oktober, inställde sig undertecknade på begäran av änkan Stina Jönsdotter uti Södra
Hiarum, att Laga bouppteckning upprätta efter dess avlidne kära man Sven Jonasson, som genom
döden avled den 26 september innevarande år, och efter sig lämnat 3ne omyndiga barn, sönerna
Carl och Peter Svenssöner, och dottern Lena Catharina Svensdotter, å vilkas vägnar var tillstädes
deras farbroder, gästgivaren välförståndige Peter Söderström uti Älgaryd, och deras rätt bevakade,
sedan änkan blivit anmant om egendomens redeliga uppgivande vid Eds plikt, så företogs
bouppteckningen på sätt som
här under förmäles.
Upptages fastigheten 1/8 del uti Kronoskatte hemmanet Södra Hiarum till 300 Rd.
Skyldig:

Till Sven Svensson i Pustanäs, 58,16 Rd
Till Olof i Norra Hiarum, 16,32 Rd
Till Jonas Larsson i Söndrarp, 50 Rd
Till Johannes Matthesson i Älgaryd, 20,32 Rd
Till Sven Pehrsson i Röd, 1,32 Rd
Lån i Almesåkra kyrka, 50 Rd
Skyldig till Elias i Kansjö, 8,16 Rd
Till Malmbäcks kyrka, 4 Rd
Till Malmbäcks fattig kassa, 10 Rd
Skyldig för inrop vid auktionen uti Ware ungefär, 8,16 Rd
Dito för inrop vid auktionen uti Sniparp, 13,32 Rd
Dito på auktionen i Sandsjö, 2 Rd
Till Sven Jacobsson i Fallnafors, 1,28 Rd
Till Peter i Hästeryd, 4,32 Rd
Till drängen Anders Jonasson på Fredriksdal, 8,16 Rd
Skyldig till Zachris i Röd, 1,29 Rd
Till drängen Johannes i Södra Hiarum, 0,24 Rd
Till drängen Peter Hansson i Södra Hiarum, 0,9 Rd
Till Jöns Abrahamsson i Åliden, 0,11 Rd
Till Peter Pehrsson i Esperyd, 6,16 Rd
Till Sjöbergs änka i Eksjö (Ekesjö), 3 Rd
Till Johannes på Bommen, 0,24 Rd
Till Lars Jonasson i Ry, 8,16 Rd
Skyldig på auktionen i Jursbygget (Djursbygget), 7,24 Rd
Dito på auktionen i Åsen, 0,44 Rd
Skyldig till Magnus i Rö, 5 Rd
Till soldaten Modig, 2 Rd
Till Elias i Älgaryd, 3,12 Rd
Till Jean (Johan) i Seggaskog (Siggaskog), 3 Rd
Till Peter i Ry, 0,16 Rd
För inrop på auktion i Älgaryd, 1,1 Rd
Köpt malt till begravningen för 3,14 Rd
Dito fläsk till begravningen för 0,46 Rd
För likkistan, 0,40 Rd
För bårkläde och testamentspenningar till kyrkan, de fattiga och klockaren, 0,16 Rd
Till kyrkoherde Fornander uti likstol, 1,32 Rd
Till magister Svalander, 0,24 Rd
De fattigas andel åttondel procent, 0,23 Rd
Carte penningar till 2ne exemplar, 0,1 Rd
Till påskriften vid tinget, 0,12 Rd
Till änkan Catharina på Bommen, 16,32 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:18 s.1075
År 1809, den 13 februari, blev på begäran av änkan Stina Danielsdotter uti torpet Perstorp på Södra
Hiarums ägor, laga bouppteckning hållen efter dess avlidna man Sven Jonasson, som igenom döden

avled den 3 förenämnde månad, och efter sig lämnat en omyndig son vid namn Johannes, och
inställde sig såsom förmyndare den omyndiges moderbroder, Kronorättaren Ccarl Danielsson ifrån
Stenseryd i Forserums socken, som den omyndiges rätt iakttaga och bevaka, och änkan förmantes att
vid Eds plikt egendomen redeligen uppgiva som följer, nämnligen.
Summa inventarie: 541 Rd
Gäld och skuld: 21,4 Rd
Summa behållning: 520,4 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FII:5 s.47+48
Anno 1757, den 6 augusti, inställde sig undertecknade uppå änkomannen, ärlige och beskedlige
Jonas Andersson i Södra Hiarum anmodan, att uppteckna och värdera kvarlåtenskapen efter dess
avlidna hustru Maria Jönsdotter, som avled den 26 maj innevarande år, som efter sig lämnat en
omyndig son, Anders Jonasson vid namn, till vilkens rätts bevakande inställde sig omyndige sonens
moderbroder, ärlige och beskedlige dannemannen Anders Jönsson i Kansjö, och uppgavs som följer,
nämnligen.
Fastighet: 7 1/10 de delar i En fjärding i Södra Hiarum, inlöst i äktenskapet för 185 Daler.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:54 s.1133¥
År 1881, den 22 oktober, inställde sig undertecknade efter begäran i Södra Hiarum, Malmbäcks
socken, att förrätta laga bouppteckning efter hemmansägaren Anders Johan Larsson därstädes, som
med döden avled den 9 sistlidne september, och lämnat efter sig som arvtagare, hustrun, numera
änkan Johanna Sofia Petersdotter, och med henne sammanhavde dottern Anna Helena Augusta
Andersdotter gift med Anders Oskar Andersson i Södra Hiarum. Ovannämnde änka åtvarnades om
sin skyldighet att uppgiva boet sådant som det vid dödstimman befanns. Bouppteckningen företages
i följande ordning, nämnligen.
Fastighet; 1/16 dels mantal Södra Hiarum, upptages till sitt vid fastställda Taxeringsvärde 1600
kronor.
Summa inventarie: 3130,20 kr
Summa skulder: 563 kr
Summa behållning: 2567 kr
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:27 s.975
År 1823, den 10 october, inställde sig undertecknad uti Södra Hiarum efter anmodan av änkomannen
Petter Hansson, för att upprätta laga bouppteckning efter dess med döden avlidna hustru Lisa
Nilsdotter, som därstädes med döden avled den 28 sistlidne augusti, och efter sig lämnade 4 stycken
barn, nämnligen sonen Pehr Johan 13 år, Nils på 9de året, Anders på 5te, dottern Maja Lena på 11te
året gamal, änkomannen var personligen tillstädes, och åtvarntes att vid Eds plikt egendomen
redeligen uppgiva sådan den vid dödstimman befanns, och för de omyndigas räkning inställde sig
såsom god man att vid detta tillfälle bevaka dess rätt, dannemannen, välförståndige Fredrik
Björnlund i Berg, egendomens uppteckning och värdering skedde som följer.
Fastighet: 1/8 del Krono Skatte Södra Hiarum 500 Rd.
Summa inventarie: 1055,9 Rd
Summa skuld: 69,27 Rd
Summa behållning: 990,31 Rd

Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:48 s.741
År 1863, den 8 juni, förrättades nedanstående laga boförteckning efter avlidna pigan Sara Christina
Nilsdotter i Södra Hiarum av Malmbäcks socken, som genom döden avled den 11 sistlidne mars, dess
arvingar voro dess moder Britta Johannesdotter, och den avlidnas syskon, nämnligen Johannes
Nilsson i Södra Hiarum, Israel Nilsson i Lannafall, och Carl Nilsson i Lycke, Maria Nilsdotter gift med
Nicolaus Johannesson i Lycke, och Lena Nilsdotter gift med soldaten Johan Schön i Labbarp, alla
myndiga och närvarande. Den avlidnas förmyndare och broder Johannes Nilsson i Södra Hiarum,
åtvarnades om sin skyldighet i avseende på egendomens riktiga uppgivande, och boförteckningen
företogs i nedanskriven ordning.
Summa inventarie: 777,41 Rd
Summa skuld: 66,9 Rd
Summa behållning: 710,47 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:20 s.523
År 1811, den 30 september, voro undertecknade anmodat av änkan, dygdesamma Maria
Bengtsdotter i Hiarum, att förrätta laga bouppteckning efter dess man Johannes Nilsson, som är med
döden avliden uti sistliden juli månad, och efter sig lämnat sonen Johannes på 4de året, och Nils 1 år,
och Anna Catharina på 10de året gamla, vilkas rätts bevakande inställde sig välförståndige Peter
Hansson i Hiarum. Änkan tillsades att uppgiva egendomen sådan den vid dödstimman befanns, och
skedde som följer.
Fastighet: 1/8 dels mantal i Hiarum 500 Rd.
Summa: 625,36 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:49 s.399
År 1866, den 11 juni, inställde sig undertecknad efter begäran i Södra Hiarum, Malmbäcks socken, att
förrätta laga bouppteckning efter inhyses mannen Peter Nilsson därstädes, som med döden avled
den 2 innevarande juni, och lämnat efter sig såsom arvtagare sönerna Anders Johan och Johan peter,
båda i Södra Hiarum, och Jonas Magnus i Kärrabo, samt dottern Johanna gift med Johan Larsson i
Södra Hiarum, och dottern Sara gift med husägaren Adel Svensson i Jönköping, alla myndiga och
närvarande, Johan Larsson åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet sådant som det vid
dödstimman, bouppteckningen företogs i följande ordning, nämnligen.
Fastighet: 1/8 dels mantal efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Hjelmseryd Mellangård, som
den avlidne ägt före äktenskapets ingående, enligt arvskifte av den 21 april 1846. Som upptages efter
nuvarande Taxeringsvärde med 2500 Rd.
Behållning i boet: 3217 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:35 s.953
År 1839, den 30 mars, så inställde sig undertecknade på begäran av Peter Hansson i Södra Hiarum,
för att upprätta boförteckning efter hans son Anders Petersson, ogift, som med döden avled den 8
febrari 1839, och samtliga arvingar infunno sig vid boförteckningen, och Peter Hansson förmantes vid
Edens plikt, att egendomen uppgiva, och boföretckningen företogs som följer.
Fastighet: 1/32 dels mantal Södra Hiarum, 1/64 dels ärvt och 1/64 dels köpt, anses i värde för 200 Rd.
Summa inventarie: 506,47 Rd
Gäld och skuld: 194,27 Rd
Summa behållning: 313,20 Rd

Peter Hansson fader till den avlidne, Pehr Johan Petersson, Nils Petersson, Johannes Larsson,
arvingar.
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:47 s.33
Nedanstående bouppteckning förrättades den 22 november 1859 i sterbhuset efter avlidne Nils
Pettersson i Södra Hiarum, vilken med döden avlidit den 10 i denna månad, hans arvingar äro nu
närvarande, nämnligen hustrun, numera änkan Maria Catharina Pettersdotter, och deras barn,
nämnligen sönerna Anders Nilsson 17 år, Pehr Johan Nilsson 15 år, Johannes August Nilsson 5 år, Carl
Otto Nilsson 1 år, döttrarna Lena Christina Nilsdotter 11 år, och Johanna Nilsdotter 8 år. Deras rätt
bevakades av hemmansägaren Magnus Johansson i Norra Hiarum, vilken till förmyndare anmäles.
Förbemälte änka erinrades om sin skyldighet i avseende på egendomens lagliga uppgivande, och
befanns efterskrivne förhållande.
Fastighet: 1/8 dels mantal Södra Hiarum, den avlidnes enskilda aflinge jord, upptages till
Taxeringsvärde 405 Rd.
Fastighet fanns ej.
Fodringar:
Av Petter Lundberg i Älgaryd 33,33 Rd
Av Sven Gabrielsson i åsen 20 Rd
Av Johan Andersson i Sniparp 333,33 Rd
Av Abram Björnlund i Berg 83,33 Rd
Av Pehr Johan Spets i Pustanäs 16,67 Rd
Av Pehr Johan Pettersson i Södra Hiarum 143,58 Rd
Av Carl Pettersson i Elmhult 50 Rd
Av Lars Wilhelm Johannesson i Kärrabo 166,67 Rd
Av Nils Arvidsson i Hudaryd 66 Rd
Av Anders Isacsson i Södra Hiarum 100 Rd
Av Johannes Svensson i Hulu 50 Rd
Av Johannes Abrahamsson i Göstorp 100 Rd
Av Pehr Johan Larsson i Norra Hiarum 83 Rd
Av Johannes Nilsson i Södra Hiarum 2 Rd
Av drängen Israel Nilsson i Södra Hiarum 1 Rd
Av smeden Gustaf Johannesson i Hudaryd 2 Rd
Contanta penningar inneliggande hos änkan i huset 75 Rd
Summa tillgångar: 2488 Rd
Summa skulder: 49 Rd
Summa behållning: 2439 Rd
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:55 s.263
År 1882, den 18 april, inställde sig undertecknade efter begäran i Södra Hiarum, Malmbäcks socken,
att förrätta laga bouppteckning i sterbhuset efter avlidne hemmansägaren Anders Johan Pettersson
därstädes, som med döden avled den 11 sistlidne februari innevarande år, och lämnat efter sig som
arvtagare, hustrun, numera änkan Johanna Samuelsdotter och med henne sammanhavde barn,
nämnligen myndige sonen Jonas Petter Andersson, samt omyndiga döttrarna Ädla Maria, Helena
Sofia och Mathilda Emilia, alla Andersdöttrar, dessa barns rätt och bästa bevakades av deras vid
Västra härads rätt lagligen tillförordnade förmyndare, hemmansägaren Johannes Nilsson i Södra

Hiarum. Änkan åtvarnades om sin skyldighet att uppgiva boet sådant som det vid dödstimman
befanns. Bouppteckningen företages i följande ordning, nämnligen.
Fastighet: 1/16 dels mantal Södra Hiarum, upptages till sitt vid Taxering fastställda värde 1600
kronor.
Summa inventarie: 2733,50 kr
Skulder: 600 kr
Summa behållning: 2133,50 kr
Bouppteckning: Västra häradsrätt FI:56 s.227
År 1854, den 10 april, inställde sig undertecknade i Södra Hiarum, Malmbäcks socken, att förrätta
Laga Bouppteckning efter Undantags och Änkomannen Pehr Johan Petersson därstädes, som med
döden avled den 22 sistlidne mars, utan att hava några Barn eller Bröstarvingar. Men som arvtagare
inställde sig den avlidnes syster Magdalena Petersdotter i Holmen, Barkeryds socken, myndig änka.¥
2. Avlidne brodern Nils Petersson från Södra Hiarum 6 styck barn, nämnligen Johan och Johannes
Nilssöner, båda i Södra Hiarum, samt flickan Lena Stina Nilsdotter i Södra Hiarum, vilkens rätt
bevakades av hennes laga tillförordnade förmyndare Johannes Löf i Rösum, samt avlidna hustrun
Johanna Nilsdotter i Rösum, som i livstiden varit gift med Johannes August Löf i Rösum, och med
honom sammanhavde barn, 5 till antalet, nämnligen Carl August, Anders Johan, Henning, Alfred
Edvard, Oskar Sidor, alla Johannessöner och omyndiga, men deras rätt och bästa bevakades av deras
Laga tillförordnade förmyndare Johan Nilsson i Södra Hiarum, samt Anders och Carl Otto, alla
Nilssöner, myndiga men vistas i Norra Amerika. I följd härav bevakades dessa frånvarandes rätt av
tillförordnade godemannen Otto Jonasson i Södra Hiarum.
3. Den avlidnes halvsyster Johanna Petersdotter, gift med Johannes Ericksson, boende i Norra
Amerika på okänd plats.
4. Dito den avlidnes halvsyster Anna Stina Petersdotter, gift med Carl Petersson i Fagertofta, Nässjö
socken.
5. Dito den avlidnes halvsyster Sara Lisa Petersdotter, gift med Gustaf Romwall, även i Norra Amerika
på okänd ort.
6. Dito den avlidnes halvsyster Fredrika Petersdotter, gift med Johannes Andersson-Hammarberg i
närheten av Ulricehamn, som genom brev blivit underrättad om denna förrättning, men lät sig icke
avhöra. I följd härav bevakades såväl dennes, som den föreståendes rätt även av godemannen Otto
Jonasson i Södra Hiarum.
Johannes August Nilsson i Södra Hiarum, hos vilken den avlidne bott och vistas, åtvarnades om sin
skyldighet att uppgiva boet och egendomen sådan den vid dödstimman befanns. Bouppteckningen
företages i följande ordning, nämnligen.
Utestående fodringar:
Insatt på Malmbäcks Sparbank enligt kontraboken Nö.513, 1270 Kr
Av Johannes August Nilsson i Södra Hiarum enligt revers av den 5 mars 1881, kapital, 966,67 Kr - 1 års
och 16 dagars ränta därå 6%, 60,57 Kr
Av Korpral F. W. Först i Berg, 100 Kr - 5 månades ränta därå 6%, 2,50 Kr
Summa inventarier:2609,26 Kr
Begravningskostnader, sammanräknad, 69,96 Kr
Till L. J. Johansson i Åsen, 8 Kr
Till Sven Andersson i Pustanäs, 4,05 Kr
Till Johannes Nilsson i Södra Hiarum, 0,80 Kr

Till pigan Lisa Nilsdotter i Wiebäck, 25 Kr
Bouppteckning: Västra häradsrätt FII:6 nr.72
Anno 1761, den 7 februari, blev laga uppteckning och värdering förrättad uppå begäran efter Kierstin
Thomasdotter i Södra Hiarum, som efter sig lämnat änkomannen Abraham Jönsson, samt 3ne barn,
nämnligen Jöns och Stina och Lena, alla omyndiga, varandes denna uppteckning och värdering skedd
uti änkomannen och de omyndiga barnens syskonbarn (Kierstin Thomasdotters kusin) Johan
Clementsson i Hiarums närvaro, och av underskrivna upptecknings och värderingsmän förrättad, och
befanns boet efter änkomannens uppgivande, som följer.
Fastighet: 1/8 del inlöst i äktenskap, värderas till 100 Daler.
Summa behållning: 58,16 Daler

