SÖDRA HIARUM
DSCN5211 -5213
Vadstena 141007
§62
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1764 den 17 mars
Ett salubrev ingavs till rätten, som i protocollet infördes, och lyder som följer.
För alla som händer detta förekomma gör jag Thomas Danielsson i Södra Hiarum
kunnigtoch vitterligt att som jag för detta upplåtit säljebrev, avstått till min kära
måg och dess avlidna hustru, min dotter Kierstin Thomasdotter En åtting
Skattejord uti Södra Hiarum. Alltså och på det min son Jöns Thomasson även må
undfå någon del av min en del ärvda och en del inköpta skattejord uti berörda
hemman, haver jag efter moget övervägande för gott funnit att föryttra, samt i
kraft av detta salubrev upplåter och försäljer till ovannämnde min son Jöns
Thomasson min hitintills i behåll havande En åtting skattejord uti hemmanet
Södra Hiarum, emot en överenskommen och fastställd köpesumma Ett Hundrade
Tjugo Daler Silvermynt, vilken köpesumma 120 Daler Smt uti nu gångbart mynt,
den första penning med den sista mig riktigt betald blivit, som härmedelst
vederbörligen kvitteras. Avhänder för den skull ifrån mig och alla mina övriga
barn eller arvingar förenämnde En åtting skattejord uti Södra Hiarum, belägna uti
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, och samma tillägnar ofta
nämnde min son Jöns Thomasson, dess hustru, barn och arvingar, från denna dag
och framdeles till everderlig ägo, med hus, jord, skog och mark, fiske och
fiskevatten, kvarn och kvarnställen, torp och torpställen, med det mera av vad
namn det vara månde, som till denna nu försålda En åtting skatte jord hörer, av
ålder lytt och legat haver, eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, att häröver råda
och disponera som annor dess välfångna egendom. Kunnandes efter behag å detta
köp uppbud samt lagfart sökas.
Till yttermera visso och säkerhet haver jag detta salubrev författa låtit, samt mitt
namn och bomärke häruti antecknat uti nedanstående vittnens när och övervaro.
Södra Hiarum den 18 Februari, År efter Christi börd Ettusende Sjuhundrade
Sextio Fyra
Thomas Danielsson, Jacob Thomasson, Abraham Jönsson
Vittnen: Anders Svensson i Hudaryd, Hans Jönsson i Södra Hiarum
Blivandes således i följd av ovanskrivne salubrev 1/8 skattejord i Södra Hiarum
för köparen Jöns Thomasson och hans hustru, emot köpeskillingen 120 Daler Smt,
på begäran upbuden nu 1sta gången.

DSCN5450
Vadstena 141007
§27
1/8 Södra Hiarum
1765 den 16 maj
1/8 mtl blev för Jöns Thomasson och dess hustru upbuden 2dra gången.

DSCN5475
Vadstena 141007
Nr 16
1/8 Södra Hiarum
1764 den 10 okt
1/8 mtl blev för Jöns Thomasson och dess hustru upbuden 3dje gången.

DSCN6280-6285
Vadstena 150818
§63
1/4 kronoskatte Södra Hiarum
1775 den 24 maj
För Häradsrätten uppvistes följande köpebrev.
Undertecknad tillstår och bekänner, det jag av fri vilja och god överenskommelse,
genom detta öppna brev, upplåtit samt och försålt min ärvda part, så efter min … i
livet varande hörer, sedan Jöns Jönsson, som min nu avlidna moder Maria
Clementsdotter uti 1/4 ding Krono Skatte Södra Hiarum, beläget i Västra härad
och Malmbäcks socken, för en nu överenskommen köpesumma 300 Daler Smt, till
min kära broder Hans Jönsson och dess kära hustru Maria Svensdotter
därsammastädes, såväl som min arvelott efter ovannämnda mina kära föräldrar, för
50 Daler Smt, av vad lösören, som mig i arv tillfalla kan, vilken köpesumma som
inalles utgöra 350 Daler Smt, denna nu be..dem, med förestående kära hustru till
mig avbetalta skola nästa vårfrudag, om de då skulle få tillträda boendet av denna
ärvdapart, och på händelse penningarna då ej betalas, gives vänta efter de dito
mynt för vadet om året, men skulle de ej vid nästa vårfrudag få samma bruk
tillträda, betalas likafullt pengasumman Michaelis nästa dagen nästkommande år
1765, eller ränta efter 5 procenten, allt emot behörig kvittens, och förbehåller jag
mig att denna min kära broder och hans hustru ej skola äga makt, denna min
försålda fastighetslott utom börd få försälja, föränn jorden mig hembuden är,
emellertid avhänder jag mig, min kära hustru och barn denna andel, och tillägnar
densamma min broder Hans Jönsson och hustru Maria Svensdotter, deras barn och
arvingar, som deras välfångna egendom, att bruka, äga och behålla, alldeles
oklandrade, av alla tillhörigheter, intet undantagande, och när penningar genom
uppviste brev till fullo finnes betalta, efter skedda upbud, Laga fasta utsöka, vilket
här stadfästas med våra namns och bomärkens underskrift
Tömsås den 19 september 1764
Daniel Jönsson i Gunna torp D I S säljare
Hans Jönsson, köpare
Till vittne: Jon Bergsell, Anders Nilsson i Hiarum Södergård
De uti köpebrevet utfästa penningar haver jag bekommit, som med mitt namn
erkännes, Daniel Jönsson
För alla goda herrar och män som detta vårt brev förekomma läsa eller för sig läsa
låta uppdrager och försäljer vi undertecknade våra välfångna arvslotter uti 1 helt
Södra Hiarum och därav 1/4 ding, beläget uti Jönköpings län, Västra härad och
Malmbäcks socken, jag Sigfrid Zachrisson tillika med min hustru Elin Jönsdotter
uti Rösum, jag Jonas Nilsson tillika med min kära hustru Kierstin Jönsdotter i
Älgaryd, upplåter och försäljer våra arvslotter av 1/4 del uti förbemälte fjärding av
helt Södra Hiarum, och det tillägnar till vår kära svåger och broder Hans Jönsson i
Södra Hiarum, efter överenskommen köpesumma, nämligen 350 Daler Smt, vilka
penningar vi den första med den sista riktigt bekommit hava, för den skull
avhänder och upplåter vi tillika med våra hustrur och barn, så födda som ofödda,
och tillägnar detta till Hans, hustru, barn och arvingar, så födda som ofödda, att
bebo och behålla, nu och i tillkommande tider, till en everderlig egendom, med
hus, jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, qvarn och
qvarnställe, och allt i våto och torro, närby och fjärran, som därtill lytt och legat
haver, eller hädanefter med Lag tillvinnas kan, och äger bemälte Hans Jönsson
frihet att hos Högloflige Tings rätten söka fasta och Tings skjöte när honom
tyckas, som vi med våra namns underskrivande uti vittnens närvaro intygar.

Som skedde i Södra Hiarum den 23 mars 1767
Sigfrid Zachrisson S.S.S. och Elin Jönsdotter E.J.D. – Jonas Nilsson J.N.S. och
Kierstin Jönsdotter, säljare
Hans Jönsson, Maria Svensdotter, köpare
Såsom närvarande vittnen: Jonas Hanström på Bänis torpet, Jonas Andersson i
Södra Hiarum, Sven Håkansson i Röö
I anledning varav uppå anhållan 1/4 Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, blev
för köparen Hans Jönsson därstädes, och dess hustru Maria Svensdotter, barn och
arvingar, dels hava ärvt, och dels emot köpesumman 650 Daler Smt, upbuden 1sta
gången.

DSCN6304-6305
Vadstena 150818
§63
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1775 den 7 okt
I anledning av protocollet för sista Ting den 24 nästlidne maj §63, blev nu på
anhållan 1/4 del uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum för köparen Hans
Jönsson därstädes, och hans hustru Maria Svensdotter, samt deras barn och
arvingar, såsom dels ärvd, dels emot 650 Daler Smt köpt, upbuden 2dra gången.

DSCN0537
Vadstena 070731
§39
1/4 Kronoskatte Södra Hiarum
1776 den 2 febr
Emot köpesumman 650 Daler Smt, blev 1/4 i Krono Skatte hemmanet Södra
Hiarum, jämte köparens egen arvedel i samma hemman, för Hans Jönsson
därstädes, dess hustru, barn och arvingar, upbuden nu 3dje gången.

PICT0114-0116
Vadstena 041228
§99
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1781 den 1 mars
Till Häradsrätten inlämnades en så lydande avhandling eller köpebrev.
Följande förening, köpe avhandling är besluten mellan undertecknad rörande En
åtting uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum i Malmbäck socken, som följer,
nämligen jag Bengt Jonasson såsom rätter bördes man till ovan nämnda åtting,
avstår all den rätt och rättighet som jag uti denna åtting innehaver, och densamma
försäljer till min kära fader Jonas Andersson uti Södra Hiarum, mot en
överenskommen summa 175 Daler Smt, eller 29 Rd 8 skilling Specie, som till mig
nästkommande Blikaeli dag eller sist nästa Almesåkra höstmarknad skall betalas,
men förbehålles för mig och mina 2ne bröder att efter vår kära faders död skall
denna åtting samt den lösa egendom som efter vår kära far finnes, skall tillhöra oss
tre bröder, gives min kära fader lov och tillstånd att med denna åtting vid
domstolen i orten anhålla om uppbud och laga fasta om han det så åstundar, allt
förestående skall av oss å ömse sidor till alla delar hållas och efterlevas till vår
framdeles efterrättelse, och uti goda och trovärda mäns när och övervaro beslutit
som skedde, datum Södra Hiarum den 9 december 1780.
Bengt Jonasson, säljare
Jonas Andersson, köpare
Till vittnen: Sven Lundwall, Jonas Almström, Sven Sjödahl, klockare i Almesåkra

I anledning varav, uppå anhållan samt till följe av IV cap. Jordabalken, 1/8 uti
Kronoskatte hemmanet Södra Hiarum, för Jonas Andersson, mot köpesumman 29
Rd 8 sk Specie, och det gjorda förbehållet, upbud nu 1.a gången.

DSCN3569-3571
Vadstena 101228
§99
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1781 den 1 mars
Till Häradsrätten inlämnades en så lydande köpeavhandling eller köpebrev.
Följande förening, köpeavhandling är undertecknade rörande En åtting uti Krono
Skatte hemmanet Södra Hiarum i Malmbäcks socken, som följer, nämligen jag
Bengt Jonasson såsom rätter bördesman till ovannämnde åtting, avstår all den rätt
och rättighet som jag uti denna åtting innehaver och densamma försäljer till min
kära fader Jonas Andersson uti Södra Hiarum, emot en överenskommen summa
175 Daler Smt, eller 29 Rd 8 Skilling Specie, som till mig nästkommande Mikaeli
dag eller sist nästa Almesåkra höstmarken skall betalas, men förbehålles för mig
och mina 2ne bröder att efter vår kära faders död, skall denna åtting samt den lösa
egendom som efter vår kära far finnas, skall tillhöra oss tre bröder, gives min kära
fader lov och tillstånd att med denna åtting vid domstolen i orten anhålla om
upbud och Laga fasta om han det så åstundar, allt förestående skall av oss å ömse
sidor till alla delar hållas och efterlevas till vår framdeles efterrättelse, och uti goda
och trovärdiga mäns när och övervaro bekräftat.
Som skedde datum Södra Hiarum den 9 december 1780
Bengt Jonasson, säljare
Jonas Andersson, köpare
Till vittnen: Sven Lundewall, Jonas Almström, Sven Sjödahl klockare i Almesåkra
I anledning varav uppå anhållan, samt till följe av IV Cap Jordabalken, 1/8 ting uti
Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, för Jonas Andersson emot köpesumman
29 Rd 8 Skilling Specie, och det gjorda förbehållet, upböds nu 1sta gången.

PICT0119
Vadstena 041228
§89
3/32 mtl Hiarum
1781 den 25 maj
För pigorna Lena och Maria Pehrsdöttrar, samt deras arvingar, blev 3/32 delar
Hiarum emot köpesumman 71 Rd 16 Sk Specie, samt gjort förbehåll om undantag,
upbuden 2dra gången.

PICT0120
Vadstena 041228
§90
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1781 den 25 maj
Upböds 1/8 ting uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, för Jonas Andersson,
dess hustru, barn och arvingar, emot köpesumman 29 Rd 8 Sk Specie, och gjort
förbehåll, nu 2dra gången.

PICT0132
§64
3/32 mtl Södra Hiarum

Vadstena 041228
1781 den 15 okt

Upbuds 3/32 uti Hiarum, för pigorna Karin och Maria Pehrsdöttrar och deras
arvingar, mot köpesumman 71 Riksdaler 16 skilling Specie, och de gjorda
förbehåll om undantag, jämlikt IV i jordabalken, nu 3:e gången.

PICT0133
Vadstena 041228
§78
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1781 den 1 nov
En åtting uti Kronoskatte hemmanet Södra Hiarum blev enligt 4 cap. Jordabalken
för Jonas Andersson, dess hustru, barn och arvingar, emot köpesumman 29
Riksdaler 8 skilling Specie, jämte gjort förbehåll, upbudet 3:e gången.

DSCN3594
Vadstena 101228
§78
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1781 den 1 nov
1/8 ting uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, blev enligt 4 Cap Jordabalken,
för Jonas Andersson, dess hustru, barn och arvingar, emot köpesumman 29 Rd 8
Sk Specie, och gjort förbehåll, upbuden 3dje gången.

PICT0490-0492
Vadstena 041228
§39
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1788 den 3 maj
Till Häradsrätten ingavs ett så lydande köpebrev.
Undertecknade göra härmed veterligt, det vi av fri vilja och välbetänkt mod,
härmedelst upplåte och försälje 1/8 efter helt räknat uti Skatte krono hemmanet
Hiarum, belägit i Jönköpings län, Västra Härad och Malmbäck socken, till vår kära
måg Sven Jonasson i Siggaskog, och vår kära dotter Stina Jönsdotter, för en
överenskommen köpesumma 141 Rd 32 s Specie, där vi den första penningen med
den sista, riktigt och till fullo nöje erhållit och anammat hafver, och vilka härmed
qvitterade varda, avhände för den skull ovannämnde hemmansdel 1/8 uti Södra
Hiarum, oss och våra barn, samt arvingar, och tillägnar densamma vår kära måg och
dotter, att nyttja, bruka och behålla till everderlig ägo, som sin välfångne egendom,
med allt vad som härtill lyder och av ålder varit, eller hädanefter lagligen tillvinnas
kan, i vått och torrt, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, qvarn och
qvarnställe, fiske och fiskevatten, intet undantagandes mer än det lilla undantag,
som oss emellan särskilt är överenskommit, vilket undantag utan någon senare
lösen eller utgift tillfalla vår kära måg och dotter att nyttja och bruka, efter vår död.
Detta allt bekräftas med våra namns undersättande, och äro vi härmed å ömse sidor
förnöjda, som skedde uti Hiarum den 4 januari 1788.
Jöns Thomasson J. T. S., Lena Larsdotter L. L. D., säljare
Sven Jonasson S. J. S., Stina Jönsdotter S. J. D., köpare
Som tillkallade vittnen underskriver:
Väll. Bergström, Jonas Andersson, Hans Jönsson i Hiarum
Och som Södra Hiarum, enligt herr Häradsbefallningsmannen Mobergs intygande å
särskilt köpebrev, år (år ej not.) Skatte, alltså, uppå därom gjord anhållan samt till
följe av I och IV cap. Jordabalken finna Häradsrätten skäligt uppbjuda 1/8 efter helt
räknat uti Skattekrono hemmanet Hiarum, för Sven jonasson i Siggaskog, dess

hustru Stina Jönsdotter, samt deras barn och arvingar, mot köpesumman 144 Rd 32
s Specie, samt det betingade villkor, nu 1:a gången.

PICT0492
Vadstena 041228
§43
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1788 den 3 maj
För Jöns Abrahamsson, dess hustru och arvingar, upböds 1/8 uti Skatte hemmanet
Södra Hiarum, emot 72 Rd 24 Sk Specie, nu 2dra gången.

PICT0505
Vadstena 041228
§26
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1788 den 8 okt
Blev 1/8 uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, emot 141 Rd 32 Sk Specie,
samt det gjorda förbehåll om undantag, för Sven Jonasson i Siggaskog, dess hustru,
barn och arvingar, upbudes nu 2dra gången.

PICT0505
Vadstena 041228
§25
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1788 den 8 okt
Upböds 1/8 uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, för Jöns Abrahamsson, dess
hustru, barn och arvingar, emot Sjuttio Två /72/ Rd 24 Sk Specie, nu 3dje gången.

PICT0293
Vadstena 041228
§43
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1789 den 12 febr
Upböds 1/8 efter helt uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, för Sven
Jonasson i Siggaskog och dess arvingar, emot köpesumman 141 Rd 32 Sk Specie,
och betingade villkor, nu 3dje gången.

DSCN0354
Vadstena 070731
§109
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1795 den 26 febr
1/8 del uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum upböds emot köpeskillingen 158
Rd 16 Sk Specie, samt utsatta villkor, för Bengt Jonasson och dess arvingar 2dra
gången.
Sedan med behörighetsbevis nu styrktes, att hemmansdelen är av Skatte natur.

DSCN4153
Vadstena 101228
§46
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1795 den 19 maj
1/8 uti hemmanet Södra Hiarum, blev för Bengt Jonasson, dess hustru, barn och
arvingar, upbuden emot 158 Rd 16 Sk, och betingade villkor, nu 3dje gången.

DSCN0789-0794
Vadstena 070731
No22
1/8 mtl Södra Hiarum
1800 den 27 okt
År 1799, den 18 november, blev genom offentlig auction utropat 1/8 ting efter helt
räknat uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum i Västra härad och Malmbäcks
socken belägit, som ärfteligen tillfallit avlidne Sven Jonassons i Södra Hiarum 3ne
omyndiga barn, enligt Västra härads Loflige tingsrätts av den 11 october sistlidne,
under följande villkor.
Sedan auctions kunggörelsen om denna auction till 9 stycken kyrkor förmält blivit
utfärdade.
1. Att hemmanet skall tillträdas uti nu och fardagen 1800 befinnande stånd, till
åbyggnad och hävd, varförinnan likväl ingen åverkan av änkan emed därtid får
förövas.
2. Att denna hemmansdel får av köparen tillträdas fardagen 1800 med vad villkor
som därtill höra, åligger köparen att själv nu vid auctionen sig underrättad göra,
utan den minsta befattning av auctionsmannen därmed.
3. Förbehölls det undantag som avlidne Sven Jonasson till sin svärfader Jöns
Thomasson å torpet Norhagen (Norrhaga) i dess och dess hustrus livstid upplåtit,
enligt vad dem emellan skrifteligen författade contract av den 4 januari 1788
innehåller, vilket före närvarande auction, allmogen offentligen upplästes.
4. Förbehöll sig änkan att hon efter sin faders död, även skulle få bliva bibehållen
vid ovan nämnde undantag, sådant som hennes fader det innehaver, utan någon
minskning och ny eller tillökning, vilket henne blev tillåt, och att bemälte
undantag, efter hennes död, skall utan någon vidare köpepenning eller köp,
obehindrat tillfalla köparen till ovanbesagde hemmansdel.
5. Att hemmanet för övrigt får av köparen tillträdas den tid som förberört är, uti
hus, jord, samt alla andra förmåner som därtill av ålder lytt och legat, nu
tillfinnandes äro, eller hädanefter med Lag och dom tillvinnas kan, inga andra
undantagna än de som ut i det omnämnda undantags contractet föreskriven äro.
Och på det ovannämnde 1/8 dels skulle så mycket mera kunna uppdrivas till sitt
högsta värde, så beslutades att köparen skulle få nåderum till den 14 mars 1800
med köpesummans erläggande, samt att alla som auction bevistade, utan avseende
på någon därmed havande befattning eller släktskap skulle äga frihet att anbud
göra, såvida den samma var känd för vederhäftig. Efter uppgivandet härav,
utroptes åttingen för 166 Rd 32 Skillingar, och efter ett långsamt fortsättande på
samma grund med auctions ropet, samt flera anbud voro gjorda, blev
Häradsmurmästaren Jean Björnlund i Spinkabo högstbjudande, med 376 Rd 32 Sk
Smt, i följe varav alltså här bjuden köpesumma för ovannämnde 1/8 ting kvitteras
Tre hundrade Sjuttio Sex Rd trettiotvå skillingar, var emot densamma säljarna och
deras arvingar avhändes, samt köparen och dess arvingar tillägnas på sådant sätt
som förbemält är. För övrigt förbinda vi oss att köparen till Laga hemul stånda.
Som med våra namns undersättande bekräftas. Och på mera förlupit vid auctionen
uti Södra Hiarum.
År och dag som ovan antecknat finns.
Johannes Johansson på Bommen auctionsman, Jonas Larsson i Söndrarp
förmyndare, Stina Jönsdotter en änka.
Att denna auction gått Lagligt och ordentligt till, intygar Bengt Jonasson i Södra
Hiarum, Sven Svensson i Pustanäs.
Till vittne: Jacob Nilsson i Bredstorp, Lars Johansson i Malmbäcks Klockaregård
Att hemmansdelen i Södra Hiarum är enligt Jordbokens föranledande av Skatte
natur, intygar Ljunga den 7 maj 1800, H. Lindergren

Efter uppläsande härav, meddelas Murmästaren Jean Björnlund i Spinkabo, mot
376 Rd 32 Sk köpesumma å 1/8 dels mantal Krono Skatte hemmanet Södra
Hiarum, med anledning av 1 och 4 Cap Jordabalken, upbud 1sta gången.

DSCN5521
Vadstena 070202
§43
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1801 den 22 febr
Upböds 1/8 del uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum emot kvitterad
köpesumma Tre hundrade Sjuttio Sex Riksdaler 32 Sk, för köparen Jaen Björnlund
i Spinkabo, 2dra gången.

DSCN5536
Vadstena 070202
§46
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1801 den 12 maj
Meddeltes Jan Björnlund i Spinkabo å 1/8 del uti Krono Skatte hemmanet Södra
Hiarum, mot köpesumma Tre hundrade Sjuttio Sex Rd 32 Sk, upbud härå nu 3dje
gången.

DSCN5575-5579
Vadstena 070202
§103
1/4 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1801 den 20 okt
Inlämnades till Härads rätten ett så lydande köpebrev.
Sedan jag igenom en den 10 juni 1793 av mig utgiven, och i vittnens närvaro
underskriven köpeavhandling avstått och försålt, den av mig dels ärvda och dels
förvärvda fastighet En fjärding efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Södra
Hiarum i Malmbäcks socken och Västra härad belägen, jämte alla uti boet
befinteliga lösören av namn vara månde, utom min avlidna kära hustrus
gångkläder, som särskilt tidigare mina döttrar blivit emottagna, till min kära son
Johannes Johansson, att då genast med växande gröda få tillträda, emot det villkor
att han till vardera av mina Sex döttrar, nämligen Lena, Catharina, Maja, Stina,
Elin och Sara, skall uti ett för allt betala Åttatio Tre Rd 16 Sk uti gångbart mynt,
tillsammans Fem hundrade Riksdaler Specie, med ränta efter Fem för Hundradet
från den 1 oktober 1793, samt tillika ensam ansvara och gälda alla i sterbhuset
befintelig gäld, utom min eller mina döttrars Gravitation, och därjämte med kläder
och föda förse och med ömsint och huld omvårdnad på min ålderdom bemöta,
samt sluteligen på anständigt sätt befordra mig till graven, när den högsta Guden
behagar kalla mig hädan. Varandes denna köpesumma så beräknad att min son
Johannes Johansson betalar ifrån sig till ovannämnde sina systrar för deras andelar
i lösa egendomen 121 Rd 40 Sk 5 rst, och för deras lotter i fastigheten 378 Rd,
tillsammans 500 Rd Specie. Dock med det uttryckliga förbehåll, att såvida någon
av mina döttrar nu eller framdeles denna min välmenta avhandling skulle söka i nu
eller annan måtto klandra, så förbehålles min Tillständiga rätt få inlösa som fasta
egendomen, vilken jag i den händelsen, på mera nämnde min son, Transporterar
och överlåter.
Och all den stund köparen min son Johannes Johansson medelst utgivne
skuldsedlar till ovan nämnde sina systrar, vardera på 83 Rd 16 Sk berörde
överenskommen köpesumma 500 Rd Specie, för deras arvelotter uti 1/4 ding

Södra Hiarum, jämte lösöron betalt, som således kvitteras. För den skull och uti
den säkra förmodan att köparen uti alla delar uppfyller, så väl de här upprättade
förbehåll, som vad mera uti köpeavhandlingen av den 10 juni 1793 är anförd,
uppdrager och överlåter jag till ovan nämnde min son Johannes Johansson nämnde
1/4 ding uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, med hus, jord, åker och äng,
skog och mark, torp och torpställen, qvarn och qvarnställen, med det mera som till
denna hemmansdel nu lyder, av ålder lytt och legat haver, eller hädanefter lagligen
tillvinnas kan, så väl som alla uti boet befinteliga lösören, att så som annor dess
välfångna egendom nyttja och bruka, på sätt den för sig nyttigast finner, förbinder
mig till hemul efter lag. Till yttermera visso haver jag detta med mitt namn och
bomärke uti nedanskrivne vittnes när och övervaro bekräftat och stadfästadt.
Som skedde i Södra Hiarum den 25 september 1799
Johan J C S Clementsson i Södra Hiarum
Såsom närvarande vittnen underskriver, Joh. Bomgren, Jonas Månsson i Norra
Hiarum.
Med förestående köp förklara vi oss nöjda, Jöns Svensson, Stina Johansdotter,
Abraham Strömberg A S B, Maria Strömberg, Petter Johansson, Lena
Johansdotter. Med förestånde köp förklarar vi oss nöjda, Jacob Andersson, Elin
Johansdotter.
I anledning av vilket köpebrev och då Härads rätten på därom gjord ansökan,
genom utslag den 4 sistlidne februari försäljning av de omyndiges arvelotter i
fastigheten bifallit, samt förmyndaren Abraham Jonsson uti sitt ovan skrivne bevis
intygat att högre köpeskilling än den som å köpeavhandlingen finnes upptagen
kunnat erhållas. Tings rätten nu prövar skäligt att för köparen Johannes Johansson
emot köpeskillingen Fem hundrade Riksdaler Specie, samt betingade villkor,
härigonom å 1/4 ding Södra Hiarum, meddela upbud 1sta gången.

DSCN5586
Vadstena 070202
§118
1/4 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1802 den 8 mars
Å En fjärding i hemmanet Södra Hiarum, beviljades upbud för Johannes
Johansson, nu 2dra gången.

DSCN4697-4699
Vadstena 061228
§119
1/4 Kronoskatte augment Södra Hiarum
1806 den 24 febr
Under anhållan om upbud och lagfart inlämnades följande köpebrev.
För allom dem som detta vårt öppna salu och köpebrev av händer förekommer,
gör jag Hans Jönsson tillika med min hustrus ja och samtycke härmed vitterligt
och för allom kunnigt, det jag av fri vilja och moget efter sinnande, upplåter och
försäljer min ägande 1/4 ding uti Krono Skatte Augement Södra Hiarum, beläget i
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till min son Peter Hansson
och min dotter Maria Hansdotter, hälften till vardera, för en oss emellan
överenskommen köpesumma 400 Rd Riksgälds sedlar, och såsom undantags
villkor i bägges vår återstående livstid, skall av köparna årligen utgöra, nämligen
spannmål, en tunna råg, en dito korn, samt fyra tunnor havre, och 2 kor försvarligt
födda och 2ne får, såväl vinter som sommar, samt husrum så i man som i ladugård

och flera villkor, ska uti ett oss emellan å denna dag upprättat köpecontract
tecknas finnes.
Och för desse ovanbesagde köpesumma 400 Rd Riksgälds sedlar och övriga
villkor, ska vi till fullo bekommit, och härigenom vederbörligen kvitterade varda,
och i kraft härav avhänder vi oss all äganderätt till nämnde 1/4 del uti Krono
Skatte hemmanet Södra Hiarum och det samma tillägnar köparna Peter Hansson
och Maria Hansdotter, att tillträda nästa fardag 1806, uti det stånd det då befinnes,
uti hus, jord, åker och äng, skog och mark, och allt vad som till denna
hemmansdel av ålder lytt och legat haver eller hädanefter lagligen tillvinnas kan,
för övrigt förbinder vi oss att laga hemul stånda, och köparna å vederbörlig ort sig
därå laga sköte förvärva, som med våra namns undersättande bekräftas i vittnens
närvaro
Av Södra Hiarum den 2 september 1805
Hans Jönsson, Maria Svensdotter, säljare
Peter Hansson, Maria Hansdotter, köpare
Till vittne: Johannes Israelsson i Norra Hiarum
För ovanstående bruksavhandling med våra föräldrar, om 1/4 ding uti Södra
Hiarum, avsäger vi undertecknade oss all bördsrätt till nämnde fjärding, som med
våra namns undersättande bekräftas och försäkras
Anders Hansson, Jonas Hansson, Sven hansson
Till vittne: Johannes Israelsson i Norra Hiarum, Johan Björkman i Åsen
Blivande i anledning härav samt med stöd av 1 och 4 Cap. Jordabalken, 1/4 ding
Krono Skatte Augements hemmanet Södra Hiarum emot 400 Rd Riksgälds sedlar,
och säljarna förbehållet undantag, upbuden första gången för köparna Peter
Hansson och Maria Hansdotter, såsom ägare till hälften vardera av berörde
hemmansdel, därå köparna dock medan lagfarten tilländagår, skola till domstolen
ingiva säljarnas åtkomsthandlingar.

DSCN4897 -4898
Vadstena 141007
Södra Hiarum
1806 den 20 okt
Som jag Petter Hansson och jag Maria Hansdotter, sistlidet vinterting till
vällovlige domstolen inlämnade köpebrev, av den 2 september 1805, på En
fjärding efter helt räknat uti Skatte Krono hemmanet Södra Hiarum, att till Laga
fastställande härå meddela, och som jag Peter Hansson haver nu befrämjat mig
med pigan Lisa Nilsdotter från Sjöstorp, och jag Maria Hansdotter med
änkomannen Sven Jonis Hamar från Torp, och som dessa våra äkta makar haver
tillsläppt penningar till nämnde handel, så vill vi allra ödmjukast inför vällovlige
Tingsrätten anhålla, att dessa våra äkta makars namn, måtte uti Fastebrevet införas
till den kraft och säkerhet Lag förmår, nämligen att min hustru Lisa Nilsdotter
kommer av min Petter Hanssons tillhandlade 1/8 del, och min man Sven Jonis
Hamar uti min tillhandlade 1/8 del, sin Laga andel. Det tycktees vällovlige Härads
hövdingen och lovlige Rätt tyktes detta i protokollet införa, och de begärte
personers namn uti Fastebrevet införa
Södra Hiarum den 19 october 1806

DSCN4763
1/8 mtl Södra Hiarum

Vadstena 061228
1812 den 24 aug

Undantags förbehåll
Som vi undertecknade hava på denna dag upplåtit och försålt vår ägande 1/8 del
Södra Hiarum till vår son Johannes Bengtsson, så hava vi likväl på det kraftigaste
gjort följande förbehåll, så länge vi någorlunda båda vid hälsa stadda, skola vi
själva disponera fastighetn, men efter vårt dödliga frånfälle eller oförmögenhet att
densamma förestå, hörer den köparen till, mot köpesumman som utsatt är, men så
länge någondera av oss lever, skall årligen uti undantag oss avlämnas av denna
åttondel uti natura, nämligen.
En ko och 2ne får, skall så vinter som sommar väl och försvarligen födas
1/2 tunna råg, 1/2 dito korn, 3 dito havre uti ren och strid säd avlämnas
Kål och potatisland samt 2 kappland till linfrö, även på tjänligt ställe
Kyrko och Kvarnskjuts skall oss bestås, så mycket som kan erfodras
Veden skall även på vedbacken av köparen hemskaffas och till vårt fulla nöje,
skall husrum, så i man som ladugård oss obehindrat av ägaren av 1/8 delen bestås,
detta allt förväntar vi av en älskad son blir uppfyllt, till vilket vi med vår otvungna
möda uti dess yngre år gjort oss förtjänt
Södra Hiarum den 24 augusti 1812
Bengt Jonasson, Stina Svensdotter
Med förestående contract förklarar jag mig till alla delar nöjd, och förbinder mig
att ovillkorligt uppfylla
Hiarum ut supra Johannes Bengtsson
Närvarande vittnen: Johannes Malmsten

DSCN4851-4852
Vadstena 061228
§149
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1812 den 14 okt
Under anhållan om Lagfart ingavs till Häradsrätten ett salubrev av denna
ordalydelse
Vi undertecknade äkta personer göra härigenom vetterligt, det vi av fri vilja och
moget betänkande, härmedelst uppdragit och försålt vår ägande 1/8 del efter helt
räknat uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, beläget i Jönköpings län, Västra
härad och Malmbäcks socken, till vår son, drängen, välbeskedlige Johannes
Bengtsson i Södra Hiarum, emot en överenskommen köpesumma stor Tre
hundrade Trettio Tre Rd 16 Sk Banco, och alldenstund förberörde köpesumma
333 Rd 16 Sk Banco, är genom särskilt skuldebrev betalt och härigenom
vederbörligen kvitterad varder, alltså tillägnas besagde köpare ovanbemälte 1/8
Södra Hiarum, att få tillträda fardagen 1813 i det stånd samma då befinnes, till
hus, jord, åker, äng, skog och mark, samt alla andra lägenheter och förmåner som
till denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver eller hädanefter Lagligen
tillvinnas kan, att han och hans rätts iträdare såsom annor sin välfångna egendom,
lagligt råda och disponera, på sätt han för sig nyttigast finna kan, och i övrigt
förbinda vi oss till hemul efter Lag, samt lämnar köparen frihet, att vid
vederbörlig domstol sig härå Lagfart och Fasta förvärva
Som skedde i Södra Hiarum den 24 augusti 1812
Bengt Jonasson, Stina Svensdotter, säljare
Johannes Bengtsson, köpare
Till vittnen: Johannes Malmsten, Petter Svensson i Södra Hiarum
I anledning varav, samt med stöd av I och IV Cap. Jordabalken, Häradsrätten fann
skäligt bevilja första Laga upbudet å 1/8 uti Krono Skatte hemmanet Södra

Hiarum för köparen, drängen Johannes Bengtsson därstädes, emot kvitterad
köpesumma 333 Rd 16 Sk Banco. Skolandes likväl säljarens åtkomsthandlingar
av köparen företes innan Lagfartens slut, till nu upbudna hemmansdelen

DSCN4863
Vadstena 061228
§54
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1813 den 4 febr
1/8 mtl Hiarum Södergård Krono Skatte, som Bengt Jonasson och dess hustru
Stina Svensdotter därstädes, försålt till Johannes Bengtsson för 333 Rd 16 Sk
Banco

DSCN4865
Vadstena 061228
§12
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1813 den 6 maj
1/8 mtl Hiarum Södergård Krono Skatte, som Bengt Jonasson och dess hustru
Stina Svensdotter därstädes, försålt till Johannes Bengtsson för 333 Rd 16 Sk
Banco

DSCN0498-0500
Vadstena 070731
§87
1/8 mtl Södra Hiarum
1818 den 5 mars
Till domstolen inlämnades ett så lydande salubrev.
Jag Ulrica Alsén gör härigenom vitterligt det jag av fri vilja och moget betänkande
härmed uppdrager och under öppen auction försålt min ägande Ett åttondels /1/8/
mantal efter helt räknat av Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, beläget uti
Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, till drängen Johannes
Magnusson i Klefarp och Rogberga socken, för en av honom anbuden köpesumma
stor Nio hundrade Sjuttio Sju Riksdaler /1977/ Rd 37 Sk 4 rst Banco mynt. Och
alldenstund nämnde köpesumma är igenom särskilt skuldebrev betalt och
härigenom vederbörligen kvitterade varda. Alltså därför avhänder jag mig
ovannämnde En åttondel i Södra Hiarum till bemälte köpare, eller dess rätta till
vadare?, att få tillträda fardagen den 14 nästkommande mars, uti det stånd som han
nu befinnes, till hus, jord, åker och äng, skog och mark, samt alla andra förmoner
och lägenheter, som till denna hemmansdel av ålder lytt och legat haver, eller
hädanefter lagligen tillvinnas, dock att det undantag hemmanet voro nu å denna
åttondel nu är behäftad, som förbliver till undantags hjonelott död.
Förbindande mig till hemul efter Lag, samt lämnar köparen frihet att vid
vederbörlig domstol sig härå lagfart och fasta på egen bekostnad förvärva. Till
yttermera visso varder detta med mitt namns underskrivande uti tillkallade vittnens
närvaro bekräftat.
Som skedde uti Södra Hiarum den Tjugotredje (23) october 1817
Ulrica Alsén
Till vittne: Johannes Malmsten, Johannes Johannesson på Bommen
Som upplästes: I anledning varav samt uppå därom gjord anhållan Härads rätten
fann skäligt, att till följd av 1 och 4 Cap. Jordabalken, meddela första laga upbudet
å 1/8 Södra Hiarum Krono Skatte för köparen, drängen Johannes Magnusson i
Klefarp, emot köpesumman 977 Rd 37 Sk 4 rst Banco och undantagsvillkor. Och

bör bemälte köpare förete säljarens åtkomsthandlingar på nu upbudna
hemmansdelen innan lagfarts tidens slut.

DSCN0505
Vadstena 070731
§1
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1818 den 12 okt
Blev 3dje Laga upbudet meddelat å 1/8 Södra Hiarum Krono Skatte, sålt av Ulrica
Alsén till drängen Johannes Magnusson i Klefarp, emot köpesumman 977 Rd 37
Sk 4 rst Banco, och övriga villkor

DSCN2559-2560
Vadstena 080314
§88
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1823 den 25 juni
För allom dem som detta vårt öppna köpe och salubrev förekomma, göra vi
undertecknade härmed vitterligt, att vi med fri vilja och sunt förnuft upplåtit och
försålt vår fastighets ärvda lotter uti 1/8 dels mantal efter helt räknat uti Krono
Skatte hemmanet Södra Hiarum, beläget uti Västra härad och Malmbäks socken,
för min del jag Isac Jönsson 1/48 dels mantal, och jag Johannes Johansson i
Hästeryd 1/48 dels mantal, och jag Christina Jönsdotter i Hiarum 1/48 dels
mantal, till vår kära broder och svåger Anders Jönsson i Södra Hiarum och dess
hustru Maria Andersdotter, för en oss emellan acoderad köpesumma stor
tillsammans, Sju Tjugo två Rd 10 Sk 8 rst Banco, så att med dess ärvda lott 1/48
dels mantal, blir vår broder härmed ägare till 1/8 dels mantal Södra Hiarum, och
som nämnda summa 722 Riksdaler 10 Sk 8 rst Banco genom nöjaktiga
förskrivningar till oss redan betalta äro, och nu rättvist kvitterade varder, i grund
härav avhänder vi oss all rätt till ovannämnde fastighets försålda arvslotter, och
desamma tillägnar köparen, dess hustru, barn och arvingar till everderlig ägo, att
tillträda nu denna dag med utsäde och växande grödor, i det stånd det nu befinnes,
i hus, jord, skog och stängsel, intet undantagande av vad namn det än vara månde,
mera än att köparen årligen lämnar vår kära moder och svärmoder de undantags
förmoner hon enligt förskrivning av denna dag, sig i sin återstående livstid
betingat, tillika förbinder vi oss laga hemul stånda, och för köparen utan vårt
vidare hörande vid vederbörlig domstol med egen medel söka laga fasta härå, att
detta köp hädanefter skall vara fast och oryggeligt, stadfästas med våra namn i
vittnens närvaro
Av Södra Hiarum den 25 juni 1823
Isac Jönsson i Hiarum, Johannes Johansson, Anna Lisa Jönsdotter i Hästeryd,
Christina Jönsdotter i Hiarum, säljare
Närvarande vittnen: Anders Niclasson i Hylte, Anders Abrahamsson i Berg

DSCN2561-2562
Vadstena 080314
§89
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1823 den 24 nov
För allom dem som detta mitt öppna salubrev händer förekommer, gör jag Sven
Frid i Åkerhult tillika med min hustru Catharina Hansdotters ja och samtycke,
veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande, härmedelst uppdragit och försålt
min ägande fastighet, En åttondels mantal efter helt räknat uti Krono Skatte

hemmanet Södra Hiarum, belägit uti Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, till drängen, välbeskedlige Isac Jönsson i Skymmelsås och dess hustru
Catharina Bengtsdotter i Norra Hiarum, emot en emellan överenskommen
köpesumma stor Sex hundrade Nittio Fyra /694/ Rd 21 Sk 4 rst Banco mynt, och
alldenstund nyssnämnde köpesumma /694/ Riksdaler 21 Sk 4 rst Banco,
härigenom skuldebrev betalt är, och härigenom vederbörligen kvitterade varda, för
den skull överlåtes ovannämnde hemmansdel 1/8 Södra Hiarum ommälte köpare
Isac Jönsson, dess hustru, barn och arvingar till everderlig ägo. Lageligen vårda
och disponera såsom annan deras välfångne egendom, att få tillträda fardagen den
14 mars 1824, till hus, jord, åker och äng, skog och mark, intet undantagande av
vad namn det vara månde. För övrigt förbinder oss till hemul efter lag, samt
lämnar köparen frihet att vid vederbörlig domstol på egen bekostnad sig lagfart
och fasta förvärva, till mera säkerhet varder detta med våra namn och bomärken
uti tillkallade vittnens närvaro bekräftat
Som skedde uti Älgaryd den 24 november 1823
Sven Frid, Catharina Hansdotter, även i Åkerhult, säljare
Isac Jönsson, köpare
Tillvittnen: S A Berggren, Johannes Malmsten

DSCN2558
Vadstena 080314
§88
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1824 den 14 okt
Ingavs följande köpeavhandling Litt. G
Som upplästes. Och fann Häradsrätten i anledning därav samt med stöd av 1 och 4
Cap. Jordabalken, skäligt för Anders Jönsson och hans hustru Maria Andersdotter,
meddela första Laga upbudet å 1/8 dels mtl uti Krono Skatte hemmanet Södra
Hiarum, vilket hemman de såsom arv erhållit 1/24 dels mtl, samt såsom köp
bekommit 1/12 dels mtl emot kvitterade 700 Rd 10 Sk 8 rst Banco, och
undantagsförbehåll. Börande dock säljarens åtkomsthandlingar för domstolen
upptes innan Lagfartens slut.

DSCN2558
Vadstena 080314
§89
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1824 den 14 okt
Till domstolen ingavs ett så lydande salubrev Litt. H
Som upplästes. Och i anledning varav samt med stöd av 1 och 4 Cap. Jordabalken,
Häradsrätten fann skäligt meddela första Laga upbudet å 1/8 dels mtl uti Krono
Skatte hemmanet Södra Hiarum för Isac Jönsson i Skymmelsås och hans hustru
Catharina Bengtsdotter, emot reste ej fotograferat

PICT0180
Vadstena 040319
§150
1/4 mtl Södra Hiarum
18 den 24 okt
Början saknas
Johannes Johansson den 18 januari 1835 hållne arvskifte, enligt vilket fastigheten
1/4 mtl Södra Hiarum, ensamt blivit tilldelad barnen. I anledning härav, samt med
stöd av Kongl. Förordningen den 13 juni 1800, fann Häradsrätten skäligt för

Abraham Månsson och hans hustru Stina Carlsdotter i Pustanäs, meddela Första
Upbudet å Ett åttondels mantal uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, emot
sammanlagde och kvitterade köpesumman 694 Rd 21 Sk 4 rst Banco

DSCN9559
Vadstena 100409
Litt LC
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1825 den 4 jan
För allom som detta vårt öppna bytes och salubrev förekommer, gör jag Johannes
Bengtsson i Södra Hiarum vetterligt det jag med fri och otvungen vilja, med min
hustru Catharina Johannesdotters goda ja och samtycke, det jag upplåtit och
bortbytt min ägande Ett fjärdedels mantal efter helt räknat uti Krono Skatte
hemmanet Södra Hiarum, bäläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks
socken, för 1/8 dels mantal efter helt räknat uti Älgaryds gästgivaregård i samma
härad och socken, och upplåtit mellangift Sju hundrade Sjuttio Sju Rd 37 Sk 4 rst
Banco, till drängen Johannes Nilsson i Älgaryd, och som jag nämnde, och som jag
nämnde summa till fullo bekommit, och nu rättvist kvitterade varder, och avhänder
jag mig och mina arvingar, all rätt till min nu bortbytta 1/4 del Södra Hiarum, och
densamma tillägnar Johannes Nilsson och dess hustru, barn och arvingar till
everderlig ägo, att tillträda den 14 mars detta år, i det stånd det då befinnes, med
allt vad som till hemmansdelen lagligen lyder eller hädanefter tillvinnas kan, intet
undantagande, mera än att änkan Stina Jonasdotter på torpet Ljungfällan njuter sitt
livstides contract till godo, och äger Johannes Nilsson utan mitt vidare hörande vid
vederbörlig domstol, med egen medel söka Laga Fasta å berörde 1/4 del Hiarum,
tilllika förbinder jag mig Laga Hemul stånda. Att detta hemmansbyte hädanefter
skall vara fast och oryggeligt, hava vi det med våra namn i vittnens närvaro, vilket
stadfästes
Som skedde uti Hiarum den 4 januari 1823
Johannes Bengtsson, Catharina Johansdotter i Hiarum
Johannes Nilsson i Älgaryd
Till vittnen: Anders Niklasson, Petter Hansson i Hiarum

DSCN9528
Vadstena 100409
§50
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1825 den 3 febr
1/8 Södra Hiarum Krono Skatte, som Anders Jönsson och hans hustru Maria
Andersdotter, dels ärvt och dels köpt av Isac Jönsson i Hiarum, Johannes
Johansson i Hästeryd, och Christina Jönsdotter i Hiarum, för 722 Rd 10 Sk 8 rst
Banco, och undantagsförbehåll.

DSCN9528
Vadstena 100409
§51
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1825 den 3 febr
1/8 Södra Hiarum Krono Skatte, sålt av Sven Frid och hans hustru Catharina
Hansdotter i Åkerhult, till Isac Jönsson i Skymmelsås och hans hustru Catharina
Bengtsdotter, emot 694 Rd 21 Sk 4 rst Banco

DSCN9528
Vadstena 100409
§52
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1825 den 3 febr
1/8 Södra Hiarum Krono Skatte, sålt av Johannes Nilsson därstädes, till Petter
Hansson och hans tilltänkta hustru Maja Andersdotter i Topperyd, samt änkan Sara
Jonasdotter i Södra Hiarum, för 620 Rd 42 Sk 8 rst Banco, och undantags
förbehåll.

DSCN9536
Vadstena 100409
§9
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1825 den 4 maj
1/8 Södra Hiarum Krono Skatte, som Anders Jönsson och hans hustru Maria
Andersdotter, dels ärvt och dels köpt av Isac Jönsson i Hiarum, Johannes
Johansson i Hästeryd, och Christina Jönsdotter i Hiarum, för 722 Rd 10 Sk 8 rst
Banco, och undantagsförbehåll.

DSCN9536
Vadstena 100409
§10
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1825 den 4 maj
1/8 Södra Hiarum Krono Skatte, sålt av Sven Frid och hans hustru Catharina
Hansdotter i Åkerhult, till Isac Jönsson i Skymmelsås och hans hustru Catharina
Bengtsdotter, emot 694 Rd 21 Sk 4 rst Banco

DSCN9536
Vadstena 100409
§11
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1825 den 4 maj
1/8 Södra Hiarum Krono Skatte, sålt av Johannes Nilsson därstädes, till Petter
Hansson och hans tilltänkta hustru Maja Andersdotter i Topperyd, samt änkan Sara
Jonasdotter i Södra Hiarum, för 620 Rd 42 Sk 8 rst Banco, och undantags
förbehåll.

DSCN9560
Vadstena 100409
§116
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1825 den 20 okt
Till Lagfarts erhållande inlämnades följande bytesbrev Litt. LC
Vilket upplästes, och fann Häradsrätten skäligt, att meddela Laga uppbud å 1/8
dels mtl uti Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Bengtsson och Catharina
Johansdotter till sig bytt emot 1/4 dels Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, och
erhållen mellangift 777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, 1sta gången
Med förbehåll att behöriga åtkomsthandlingar å förenämnde hemmansdel varder
innan Lagfartens slut Domstolen förevist.

DSCN9570
Vadstena 100409
No 75
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum

1826 den 2 febr

1/8 mtl Älgaryd Gästgivaregård, som Johannes Bengtsson och Catharina
Johansdotter till sig bytt emot 1/4 dels Krono Skatte Södra Hiarum och erhållen
mellangift 777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, utav drängen Johannes Nilsson i Älgaryd.

DSCN9614
Vadstena 100409
§93
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1826 den 20 juni
För allom som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommer, göres veterligt att
jag Anders Jönsson i Södra Hiarum, med min kära hustrus ja och samtycke, av fri
vilja och moget betänkande härmedelst upplåtit och försålt vårt hittills ägande 1/8
dels mantal Krono Skatte Södra Hiarum. Beläget i Jönköpings län, Västra härad
och Malmbäcks socken, till Dannemannen, Välförståndige Johannes Svensson och
dess hustru Märtha Andersdotter från Barkansjö Kvarn, emot en oss emellan
överenskommen köpesumma Sju hundrade och Fem Riksdaler 26 Skillingar 8
Runstycken /705 Rd 26 Sk 8 rst Banco, och som nämde summa igenom nöjaktiga
förskrivningar till oss nu redan betalte och härigenom kvitterade varda, varför och
alltså i kraft härav avhänder vi oss ovannämnde hemmansdel 1/8 dels mantal
Södra Hiarum och detsamma tillägnar bemälte köpare Johannes Svensson och dess
hustru, att everderligen äga för sig och efterkommande såsom deras välfångna
egendom, med alla dess tillhörigheter, uti hus, jord, skog och mark, torp och
torpställe, qvarn och qvarnställe, intet undantagande av vad namn vara må, mera
än det kraftigaste förbehåll, att köparen årligen lämnar vår kära moder Annika
Michaelsdotter de undantagsförmoner hon i sin återstående livstid förbehållet
enligt särskild förskrivning av den 25 juni 1823. Tillika förbindes mig Laga Hemul
stånda, och får av köparen tillträdas nästkommande 14 mars 1827 i det stånd det
nu befinnes, och lämnas härmedelst köparen frihet att härå vederbörlig Lagfart och
Fasta på egen bekostnad förvärva. Till yttermera visso varder detta med våra
egenhändiga namns underskrift uti tillkallade vittnens närvaro bestyrkt och stadfäst
Av Södra Hiarum den 20 juni 1826
Anders Jönsson och Maria Andersdotter, säljare
Johannes Svensson och Märtha Andersdotter, köpare
Närvarande vittnen: Arvid Nilsson i Röd, Jacob Nilsson i Södra Hiarum

DSCN9616
Vadstena 100409
§93
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1827 den 10 febr
Inlämnades följande köpebrev Litt. WA
Såsom åtkomsthandling företeddes denna Häradsrätts Fastebrev av den 4
november 1825 å 1/8 Södra Hiarum för säljarna, vadan Häradsrätten fann skäligt
för Johannes Svensson och dess hustru Märtha Andersdotter, meddela första laga
uppbudet å 1/8 mantal Krono Skatte Södra Hiarum, mot kvitterade köpesumman
705 Rd 26 Sk 8 rst Banco.

DSCN9622
Vadstena 100409
§53
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum

1827 den 3 maj

1/8 mantal Krono Skatte Södra Hiarum, som Johannes Svensson och dess hustru
Märtha Andersdotter köpt av Anders Jönsson och Maria Andersdotter för 705 Rd
26 Sk 8 rst Banco.

DSCN3372-3373
Vadstena 101228
§81
1/8 mtl kronosaktte Södra Hiarum
1829 den 28 febr
För allom dem som detta vårt öppna köpe och salubrev förekommer, gör vi
härmed veterliget, det jag Johan Malmberg i Jönköping, med min hustrus ja och
samtycke, med fri vilja och moget betänkande, försålt vår ägande fastighets ärvda
lott En 20 del efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, beläget i
Västra härad och Malmbäcks socken, till vår broder och svåger Anders Johan
Johansson och hans hustru Maja Stina Magnusdotter uti förenämnde hemman
Hiarum, för en oss emellan överenskommen köpeskilling stor 266 Rd 32 Sk
Banco, tillika har jag Peter Jönsson och min hustru på lika sätt försålt till vår son
Anders Johan Johannesson och hans hustru Maja Stina Magnusdotter, vår tillbytta
nu ägande 1/40 del uti sistnämnde hemman Hiarum, för 116 Rd 32 Sk Banco.
Sammanslagen summa till båda säljare 383 Rd 16 Sk Banco, alltså blir vår svåger
och broder med sin ärvda lott 1/20 del, ägare härigenom till 1/8 dels mantal efter
helt räknat, och som nämnde summa 383 Rd 16 Sk Banco, redan betalte och
härigenom rättvist kvitterade varda. I grund härav avhänder vi såsom säljare till
nämnde köpare, barn och efterkommande all rätt till besagde hemmansdel i
everderlig ägo, att få tillträda den 14 mars 1829, i det stånd det nu befinnes, med
hus, jord, åker och äng, skog och mark, med mera som därtill lyder och av ålder
legat haver, intet undantagande av vad namn och beskaffenhet det vara kan, tillika
förbinder vi oss laga hemul stånda, och äger vår son, svåger och broder, att å
välloflige Tingsrätten med egen kostnad söka förvärva sig fasta och lagfart, till
mera säkerhet hava vi detta salubrev i vittnens närvaro egenhändigt underskrivet
Som skedde i Södra Hiarum den 32 februari 1829
Johan Malmberg, tornväktare i Jönköping och Catharina Johansdotter, säljare
Peter Jönsson i Ormestorp och hustru, säljare
Till vittnen: P F Kindberg, Anders Abrahamsson i Berg

DSCN3370
Vadstena 101228
§82
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1829 den 9 okt
Till Domstolen ingavs följande köpebrev Litt. OW
För att styrka säljarnas åtkomst till försålda hemmanet företeddes
1. Ett köpebrev av den 14 januari 1808, varigenom säljarens svärfader och fader
Johannes Nilsson och hans hustru Maja Bengtsdotter inköpt 1/8 Hiarum, och därå
erhållit 3 uppbud, och
2. Ett arvskifte av den 22 november 1825 efter avlidna hustrun Maja Bengtsdotter,
emellan hennes efterlämnade barn, Anna Catharina och Johanna i förra giftet, och
Christina samt Pehr Johan i senare gifte, av vilka de två förstnämnde i sido arv
efter en avliden broder, samt i möderne och fäderne arv bekommit tillsammans 23
1/2/240 dels mantal av Hiarum, samt de yngre barnen i senare giftet i fäderne och
möderne 6 1/2/240 dels mantal, vilket tillsammans gör 1/8 dels mantal

I anledning härav fann Häradsrätten skäligt, att å 1/8 dels mantal Krono Skatte
Södra Hiarum, meddela uppbud första gången för Isac Jönsson och hans hustru
Catharina Bengtsdotter, vilka av detta hemman tillhandlat sig 6 1/2/240 delar av
förmyndaren för Jacob Nilsson i Hiarums omyndiga barn Pehr Johan Björnlund för
188 Rd 42 Sk 8 rst Banco, och av resten av Johannes Johannesson och hans hustru
Lisa Pettersdotter, samt Magnus Svensson och hans hustru Anna Catharina
Israelsdotter, emot kvitterade 555 Rd 37 Sk 8 rst Banco, tillsammans 744 Rd 32 Sk
4 rst Banco, och vissa villkor.

DSCN3374-3375
Vadstena 101228
§87
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1829 den 10 okt
Inlämnades följande köpebrev Litt DG
Härjämte företeddes Häradsrättens Fastebrev av den 15 november 1802, utvisande
att säljarens fader och svärfader Johannes Johansson, av hans föräldrar och syskon
inköpt 1/4 dels Södra Hiarum, och därå erhållit Fasta.
I anledning varav Häradsrätten fann skäligt att för köparen Anders Johan
Johannesson och hans hustru Maja Stina Magnusdotter, meddela laga uppbud
första gången å 1/8 mantal Krono Skatte Södra Hiarum, därav den förstnämnde
efter sin fader ärvt 1/20, samt av Tornväktaren Johan Malmberg och hans hustru
Christina Johansdotter inköpt 1/20 för 266 Rd 32 Sk, samt av Petter Jonsson och
hans hustru i Ormestorp tillhandlat sig 1/40 dels mantal för 116 Rd 32 Sk Banco,
dock skila säljarens fullständiga åtkomsthandlingar innan Lagfartens slut
Domstolen företes

PICT0001
Vadstena 040319
§44
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1830 den 4 febr
1/8 del Södra Hiarum kronoskatte, därav Isac Jönsson och hans hustru Catharina
Bengtsdotter köpt av Johannes Johannesson och hans hustru Lisa Petersdotter,
samt Magnus Svensson och hans hustru Anna Catharina Jacobsdotter 23 1/2/240
dels mantal, samt av Pehr Johan Björnlund såsom förmyndare för Jacob Nilssons i
Hiarum omyndige barn 6 1/2/240 del mantal, för tillsammans 744 Rd 32 sk. 4 r.
Banco.

PICT0002
Vadstena 040319
§49
1/8 mtl Kronskatte Södra Hiarum
1830 den 4 febr
1/8 Södra Hiarum kronoskatte, därav Anders Johan Johannesson och hans hustru
köpt 1/20 av Johan Malmberg och hans hustru Christina Johansdotter från
Jönköping för 266 Rd 32 sk Banco, och 1/40 av Petter Jonnson och hans hustru i
Ormestorp för 116 Rd 32 sk samma mynt, samt efter fadern och svärfadern
Johannes Johansson ärvt 1/20 mantal.

PICT0018,0021

Vadstena 040319

§14

1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1830 den 3 maj
1/8 Södra Hiarum krono skatte, som Isak Jönsson och hans hustru Catharina
Jacobsdotter, inköpt för 744 Rd 32 Sk 4 r Banco.

PICT0019-0020
Vadstena 040319
§19
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1830 den 3 maj
1/8 Södra Hiarum krono skatte, som Anders Johan Johannesson och hans hustru,
dels ärvt och dels inköpt för 383 Rd 16 Sk banco.

DSCN3604-3606
Vadstena 061006
§93
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1832 den 23 jan
För allom som detta vårt öppna salu och bytesbrev förekommer, göres vetterligt,
det jag Johannes Svensson i Södra Hiarum, med min hustrus Martha Andersdotters
bifall, bortbytt vår ägandes hemmansdel 1/8 mantal i Krono Skatte hemmanet
Södra Hiarum, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till mjölnaren
Anders Petersson och dess hustru Stina Catharina Johansdotter i Barkansjö Kvarn,
mot där ägande så kallad Barkansjö Kvarn, med 2 par stenar och inventarier efter
särskilt inventarielängd, och även till honom givit mellangift Ett hundrade Elva Rd
5 Sk 4 rst Banco, som genom särskild förskrivning till fullo betalt och härmed
behörigen kvitterad, i grund härav avhänder vi oss all rätt till besagde 1/8 del
mantal, och densamma tillägnar Anders Petersson, dess hustru, barn och arvingar
till everderlig ägo, att tillträda den 14 mars detta år, i det stånd det nu och då
befinnes, med utsådd höstråg, intet undantagande mer än att änkan Annika
Danielsdotter njuter sitt undantag i sin livstid, och hemmansdelen sådant jag mig
förbundit utgöra, i övrigt förbinder vi oss laga hemul, och äger Anders Petersson
och dess hustru sätta lagfart härå utan vårt vidare hörande då han erlägga all
omkostnad som åtföljer detta byte, och för 1/8 del Södra Hiarum
Som försäkras av Hylte den 23 januari 1832
Johannes Svensson och Martha Andersdotter i Barkansjö Kvarn
Till vittnen: Anders Niclasson, Johannes Andersson i Hylte
Det å andra sidan stående köpebrev, eller Ett åttondels mantal Södra Hiarum,
transporteras med all den rätt jag det innehåller, på hemmansbrukaren Peter
Nilsson och dess hustru Lena Jonasdotter i Packebo, mot redan erlagd köpesumma
777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, som härmed kvitteras, för att tillträda hemmanet den 14
mars 1834 enligt särskilt köpe contract
Försäkras av Södra Hiarum den 2 januari 1833
Anders Petersson och Stina Catharina Johansdotter, säljare, ej transporterat
Till vittnen: Anders Niclasson, Svenning Rydberg i Bialite

DSCN3591
Vadstena 061006
§53
1/8 mtl Kronoskatte Augment Södra Hiarum
1833 den 5 febr
1/8 mtl Krono Skatte Augements hemman Södra Hiarum, som Arvid Svensson och
hans tilltänkta hustru Maja Lisa Svensdotter sig tillhandlat för 611 Rd 5 Sk 4 rst
Banco, med förbehåll om undantag, uppbjöds 2dra gången.

DSCN3593
Vadstena 061006
§84
1/8 mtk Kronoskatte Södra Hiarum
1833 den 5 febr
1/8 mantal i Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, som Abraham Månsson och
hans hustru Stina Carlsdotter, köpt för 694 Rd 21 Sk 4 rst Banco, uppbjöds 2dra
gången.

DSCN3439
Vadstena 101228
§84
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
Samma som ovan

1833 den 5 febr

DSCN3611
Vadstena 061006
§1
1/8 mtl Kronoskatte Augment Södra Hiarum
1833 den 3 maj
1/8 mtl Krono Skatte Augements hemman Södra Hiarum, som Arvid Svensson och
hans tilltänkta hustru Maja Lisa Svensdotter sig tillhandlat för 611 Rd 5 Sk 4 rst
Banco, med förbehåll om undantag, uppbjöds 3dje gången.

DSCN3441
Vadstena 101228
§1
1/8 mtl kronoskatte augment Södra Hiarum
Samma som ovan

1833 den 3 maj

DSCN3443
Vadstena 101228
§32
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1833 den 3 maj
1/8 mantal i Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum, som Abraham Månsson och
hans hustru, köpt för 694 Rd 21 Sk 4 rst Banco, uppbjöds 3dje gången.

DSCN3603
Vadstena 061006
§93
1/8 mtl Södra Hiarum
1833 den 6 maj
Söktes Lagfart på grund av nedanstående bytesbrev och därå tecknade transport
Litt. C
Såsom åtkomsthandling företeddes denne Häradsrätts den 11 mars 1828 för
Johannes Svensson och Märtha Andersdotter utfärdade Fastebrev å 1/8 del Södra
Hiarum. Och fann Häradsrätten anledning härav skäligt meddela uppbud första
gången å 1/8 mtl i Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum för Petter Nilsson och
hans hustru Lena Jonasdotter i Packebo, emot kvitterade köpesumman 777 Rd 37
Sk 4 rst Banco.

DSCN3448
Vadstena 101228
§62
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1833 den 3 okt
1/8 Södra Hiarum Krono Skatte, som Peter Nilsson och hans hustru Lena
Jonasdotter, köpt för 777 Rd 37 Sk 4 rst Banco, uppbjöds 2dra gången.

DSSCN5185-5186
Vadstena 061228
§110
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1838 den 5 nov
Jag Arvid Svensson gör härmed vetterligt, att jag med min kära hustrus bifall,
idag på allmän utlyst auction försålt vårt ägande och inköpta Ett åttondels mantal
uti Krono Skatte Augements hemmanet Södra Hiarum, beläget i Jönköpings län,
Västra härad och Malmbäcks socken till Rusthållaren Fredrik Björnlund och hans
hustru Stina Ingemarsdotter i Berg, för en högstbjuden köpesumma stor Åtta
hundrade Tjugo Sju Riksdaler 37 Sk 4 rst Banco, vilken köpesumma 827 Rd 37
Sk 4 rst äro genom särskild förskrivning till fullo bekomna, och härmed kvitterade
varda. För den skull och i kraft härav avhänder vi oss ovannämnde 1/8 dels mantal
Södra Hiarum, och det tillägnar köparen Fredrik Björnlund och hustru Stina
Ingemarsdotter, deras barn och arvingar, med hus, jord och alla tillhörigheter som
nu är eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, i våto och torro, att tillträda den 14
mars 1839 i det stånd det nu och då befinnes, även med undantags utgifter, samt
efter det köpe contract som idag är upprättat, och lämnar köparen frihet att härå
vid vederbörlig domstol, söka sig fasta på sin egen bekostnad, som härmed
försäkras av auctions stället
Södra Hiarum den 5 november 1838
Arvid Svensson och hustru Mathilda Svensdotter, säljare
Fredrik Björnlund i Berg och hustru, köpare
Till vittnen på en gång: Johannes Lax i Sjöstorp, A. Malmberg i Berg
Jag Fredrik Björnlund och Stina Ingemarsdotter i Berg, gör härigenom veterligt att
vi härmed transporterar detta på andra sidan stående köpebrev till hela dess vid
och innehåll, allt efter som den står skrivet till Nils Israelsson och dess hustru
Britta Johansdotter i Åsen, i det att Nils Israelsson, han till mig till fullo betalt den
förut nämnde köpesumma 827 Rd 37 Sk 4 rst Banco, som är betalt med nöjaktiger
revers, som härmed till fullo kvitterade varder, och för den skull avstår jag Fredrik
Björnlund denna handel och köpebrev och transporterar till förut nämnde Nils
Israelsson, och dess hustru, barn och efterkommande arvingar, nu och
everderligen, som vi å ömse sidor äro nöjda
Som skedde uti Berg den 3 januari 1839
Men att Nils Israelsson söker fasta och lagfart på egen medel, ut supra, som sagt
är med undantags utgivande
Fredrik Björnlund och Stina Ingemarsdotter, transports män
Nils Israelsson och Britta Johansdotter, köpare
Till vittnen: Anders Johannesson, Nils Petersson, båda i Södra Hiarum

DSCN5184,5187
Vadstena 061228
§110
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1839 den 28 maj
Under anhållan om lagfart inlämnades detta köpebrev: Litt Didrick

Som upplästes, varjämte säljarens laga åtkomst till försålda hemmansdelen
styrktes med Härads rättens för dem därå utfärdade fastebrev av den 6 november
1833, och fann Härads rätten i anledning härav och med stöd av I och IV Cap.
Jordabalken, samt Kongliga Förordningen den 13 juni 1800, skäligt meddela
första uppbudet å 1/8 mantal Krono Skatte Södra Hiarum, vilket Fredrik
Björnlund och Stina Ingemarsdotter å auction inköpt av Arvid Svensson och dess
hustru Maria Lisa Svensdotter mot 827 Rd 37 Sk 4 rst Banco och visse villkor,
men därefter mot lika beting transporterat på Nils Israelsson och hans hustru
Britta Johannesdotter i Åsen.

DSCN5216
Vadstena 061228
§71
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1839 den 8 okt
1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, vilket Fredrik Björnlund och Stina
Ingemarsdotter å auction inköpt av Arvid Svensson och dess hustru Maria Lisa
Svensdotter mot 827 Rd 37 Sk 4 rst Banco och vissa villkor, men därefter mot lika
beting transporterat på Nils Israelsson och hans hustru Britta Johannesdotter i
Åsen, uppbjöds 2dra gången.

DSCN4577
Vadstena 061228
§24
1/8 Kronoskatte Södra Hiarum
1840 den 30 jan
1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, vilket Fredrik Björnlund och Stina
Ingemarsdotter å auction inköpt av Arvid Svensson och dess hustru Maria Lisa
Svensdotter mot 827 Rd 37 Sk 4 rst Banco och vissa villkor, men därefter
transporterat på Nils Israelsson och hans hustru Britta Johannesdotter i
Åsen, uppbjöds 3dje gången.

DSCN4627-4628
Vadstena 061228
§121
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1841 den 15 juni
För vinnade av lagfart inlämnades följande köpbrev Litt Sudd
Som upplästes, och företeddes häefter
1. Ett den 4 november 1825 för Peter Hansson och Maria Andersdotter, samt
änkan Sara Jonasdotter utfärdat fastebrev å 1/8 mantal Södra Hiarum
2. Ett den 14 juni 1831 efter änkan Sara Jonasdotter upprättat arvskifte, varav
inhämtas att hon såsom arvingar lämnat efter sig sina dotters barn, Pehr Johan,
Nils och Anders Peterssöner, emellan vilka det i boet befintliga 1/16 mtl Hiarum
blivit lika fördelat, och som det upplystes att Anders Petersson avlidit utan andra
arvingar än, efterlämnat sin fader Peter Hansson och övan nämnde syskon, så fann
Härads rätten skäligt meddela första uppbudet å 1/8 mtl Krono Skatte Södra
Hiarum, som Nils Petersson, dels ärvt och dels emot 694 Rd 21 Sk 4 rst Banco
inköpt av Peter Hansson och Maria Andersdotter, Pehr Johan Petersson, samt
Johanna Larsson och Maja Lena Petersdotter
Tid och ort som ovan
På Härads rättens vägnar: D. H. Lothigius

DSCN4632
Vadstena 061228
§86
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1841 den 12 okt
1/8 mtl Krono Skatte Hiarum, som Nils Pettersson dels ärvt och dels emot 674 Rd
21 Sk 4 rst Banco inköpt av Petter Hansson och Maria Andersdotter, Pehr Johan
Pettersson, samt Johannes Hansson och Maja Lena Pettersdotter, uppbjöds 2dra
gången.

DSCN4118
Vadstena 061006
§30
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1842 den 1 febr
1/8 mtl Krono Skatte Hiarum, som Nils Pettersson dels ärvt och dels emot 674 Rd
21 Sk 4 rst Banco inköpt av Petter Hansson och Maria Andersdotter, Pehr Johan
Pettersson, samt Johannes Hansson och Maja Lena Pettersdotter, uppbjöds 3dje
gången.

DSCN4169
Vadstena 061006
1/8 mtl Kronoskatte Augment Södra Hiarum
1843 den 11 jan
För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekommer, görs vetterligt det jag
Abraham Månsson med min hustru Stina Carlsdotter, försålt vårt ägande Ett
åttondels mantal efter helt räknat uti Krono Skatte Augements Södra Hiarum i
Malmbäcks socken och Västra härad till Lars Andersson i Malmbäcks
Klockaregård, för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Åtta hundrade
Trettio Tre Riksdaler 16 Sk Banco, vilka 833 16 Sk köparen till fullo betalt, och
därför här med behörigen kvitteras, på grund härav avhänder vi oss ovannämnde
1/8 dels mantal och det tillägnar köparen, dess barn och arvingar till everderlig
ägo, intet undantagandes av vad namn det vara må, för att tillträda den 14
nästkommande mars 1843 i det stånd det nu och då befinnes, med utsäde, höstråg.
Att denna handel skall vara fast och oåterkallig, vilja vi densamma med våra namn
i tillkallade vittnens närvaro stadfästa.
Som skedde i Södra Hiarum den 11 januari
Abraham Månsson och Stina Carlsdotter, säljare
Närvarande vittnen: S M Rydberg, Anders Syrén

DSCN4170-4171
Vadstena 061006
§87
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1843 den 31 jan
För erhållande av lagfart inlämnades ett så lydande köpebrev
Efter uppläsande, varav företeddes ett för säljarna utfärdat fastebrev av den 6
november 1833 å försälda hemmanet, och fann därför Härads rätten skäligt
meddela första uppbudet å 1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, som Abraham
Månsson och Stina Carlsdotter försålt till Lars Andersson, mot 833 Rd 16 Sk
Banco.

DSCN4183
Vadstena 061006
§16
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1843 den 11 okt
1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, som Abraham Månsson och Stina Carlsdotter
mot 833 Rd 16 Sk Banco, försålt till Lars Andersson, uppbjöds 3dje gången.

DSCN0654
Vadstena 051111
§147
1/24 mtl Södra Hiarum kronoskatte
1847 den 31 dec
Emot en överenskommen köpeskilling stor Fem hundrade /500/ Riksdaler Banco,
som undertecknade denna dag enligt arvskifte av den 14 mars 1847 mig tillhöriga
1/24 dels mantal Krono Skatte i Södra Hiarum i Malmbäcks socken, Västra härad
och Jönköpings län, försålt till min tilltänkta man Carl Magnus Johansson-Sjögren
i Havsjö för ovannämnde summa, varför den samma härigenom vederbörligen
kvitterad varder, för den skull avhänder jag mig all rätt, och tillägnar köparen
berörde 1/24 dels till everderlig ägo för sig och efterkommande, och att tillträdet
får ske 14 mars 1848 i det stånd det nu och då befinnes, samt vid vederbörlig
Domstol söka Lagfart och Fasta på gemensam kostnad.
Som beslutades uti Havsjö den 31 december 1847
Maja Stina Magnusdotter, säljare
På en gång närvarande vittnen: A Sjöberg, Sven Mattelin

PICT0140
Vadstena 051227
§147
1/24 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1848 den 28 febr
Med anhållan om Lagfart inlemnades ett så lydande Köpebref
”Emot en öfverenskommen Köpesk. Litt Bron till åtkomstens styrkande
företeddes:
1:o Denna Härads Rätts den 20 October 1830 för Anders Johan Johannesson och
Maja Stina Magnusdotter utfärdade fastebref å 1/8 Mtl. Södra Hiarum.
2:o Ett den 14 mars 1847 efter Anders Johannesson upprättadt Arfskifte hvaraf
inhemtas att han efterlemnat Enkan Maria Stina Magnusdotter och att hon erhållit i
giftorätt 1/24 Mtl. af boets ofvannämde fastighet och fann på grund häraf Härads
Rätten skäligt meddela Uppbud 1sta gången å 1/24 Mtl. Kr. sk. Södra Hiarum som
Enkan Maja Stina Magnusdotter försålt till hennes tilltänkta man Carl Magnus
Johannesson Sjögren mot 500 Rd Banco.

DSCN3994
Vadstena 101228
§147
1/24 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1848 den 28 febr
Med anhållan om Lagfart inlämnades ett så lydande Köpebrev.
Emot Emot en överenskommen köpeskilling etc. Litt. Bror
Till åtkomstens styrkande företeddes
1. Denna Härads rätts den 20 october 1830 för Anders Johan Johannesson och
Maja Stina Magnusdotter utfärdade Fastebrev å 1/8 mtl Södra Hiarum

2. Ett den 14 mars 1847 efter Anders Johannessons uprättat arvskifte, varav
inhämtades att han efterlämnat änkan Maria Stina Magnusdotter, och att hon i ett
för allt av boets ovannämnde fastighet
Och på grund härav fann Härads rätten skäligt meddela uppbud 1sta gången å 1/24
mtl Krono Skatte Södra Hiarum, som änkan Maja Stina Magnusdotter försålt till
hennes tilltänkta man Carl Magnus Johannesson-Sjögren mot 500 Rd Banco

PICT0148
Vadstena 051227
§90
1/24 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1848 den 16 maj
1/24 Mtl. Kr. Sk. Södra Hiarum som Enkan Maja Stina Magnusdotter försålt till
hennes tilltänkta man Carl Magnus Johannesson Sjögren mot 500 Rd Banco;
Uppbjöds --- 2dra gången.

PICT0154
Vadstena 051227
§42
1/24 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1848 den 19 sept
1/24 Mtl. Kr. Sk. Södra Hiarum som Enkan Maja Stina Magnusdotter försålt till
hennes tilltänkta man Carl Magnus Johannesson Sjögren, emot 500 Rd Banco,
Uppbjöds --- 3dje gången.

DSCN0673
Vadstena 051111
No40
1/24 mtl Södra Hiarum kronoskatte
1849 den 23 jan
= = = en den 31 december 1847 upprättad bevittnad handling, enligt vilken änkan
Maja Stina Magnusdotter försålt 1/24 mtl Krono Skatte Södra Hiarum i
Malmbäcks socken till hennes tilltänkta man Carl Magnus Johannesson-Sjögren
för 500 Rd Banco, och som = = = nämligen den 28 februari och den 16 maj, samt
den 29 september förlidet år = = =

PICT0162
Vadstena 051227
No40
1/24 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1849 den 23 jan
= = = en den 31 december 1847 upprättad bevittnad handling, enligt vilken änkan
Maja Stina Magnusdotter försålt 1/24 mtl Krono Skatte Södra Hiarum i
Malmbäcks socken till hennes tilltänkta man Carl Magnus Johannesson-Sjögren
för 500 Rd Banco, och som = = = nämligen den 28 februari och den 16 maj, samt
den 29 september förlidet år = = =

DSCN0790
Vadstena 051111
§114
1/24 mtl Södra Hiarum kronoskatte
1850 den 28 dec
Jag Carl Magnus Sjögren i Havsjö i samråd med min kära hustru Maria Stina
Magnusdotters goda ja och bifall upplåter och försäljer vårt ägande 1/24 dels
mantal efter helt räknat uti Krono Skatte hemmanet Södra Hiarum i Malmbäcks

socken, Västra härad och Jönköpings län, till vår son och styvson Johannes
Andersson i Södra Hiarum och hans hustru Britta Andersdotter därstädes, för en
oss emellan överenskommen köpesumma stor Fem hundra Trettio Tre Rd 16 Sk
Banco. Som vi denna köpeskilling genom nöjaktig förskrivning till fullo bekommit
och härmed kvitterade varder, varav nämnde köpare ärvt 1/12 dels mantal, och
blev således ägare till 1/8 dels mantal. I grund härav avhänder vi oss, våra barn och
efterkommande all rätt till besagde hemmansdel, och densamma tillägnar köparen,
dess hustru, barn och arvingar till everderlig ägo, att få tillträda den 14 mars 1851 i
det stånd det nu befinnes, i hus, jord, åker, äng, skog, mark, samt torp och
qvarnställe, som därtill lyder och hädanefter Lagligen tillvinas kan. Intet
undantagande av vad namn det vara må. Säljarna lämnar Laga åtkomsthandlingar,
och köparna får hos vällovlige Domstolen söka förvärva sig Fasta och Lagfart härå
på egen bekostnad, till yttermera visso hava vi detta köpebrev uti nedanstående
vittnens närvaro undertecknat.
Som skedde uti Södra Hiarum den 28 december 1850
Carl Magnus Sjögren och Maja Stina Magnusdotter, säljare
Härvid närvarande vittnen: Gustaf Johannesson i Säveda, A Malmberg i Berg

PICT0293
Vadstena 051227
§124
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1851 den 29 juni
Litt Käring
Emot en i offentlig auction högstbjuden genom skuldförbindelser bekommen och
här med kvitterad köpesumma stor Ett Tusende Åtta hundrade femtio sju 1.857
Rd 6 sk 11 rst Banco har vi undertecknade försålt våra i giftorätt och arv tillfallne
13/112dels mantal i kronoskatte Hemmanet Södra Hiarum i Västra härad och
Malmbäcks socken till Drängen Pehr Johan Pettersson därstädes 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 ärvdalott utgör 1/8dels mantal att nu genast i befintligt skick, utan att
undantag tillträda. Till mera visshet är detta salubrev av oss i Vittnens närvaro
underteknat erkännes av Södra Hiarum den 29 juni 1851
Johannes Ericsson, Gustaf Malmsten i Berg, förmyndare
Johannes Larsson i Kansjö, Nils Pettersson i Södra Hiarum, säljare
Pehr Johan Pettersson i Södra Hiarum, köpare
Till vittnen: Maria Andersdotter, Anders Abrahamsson i Hult, Johan Johansson i
Fagerkullen

PICT0287
Vadstena 051227
§11
1/24 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1852 den 3 febr
1/24 mtl. Kr. Sk. Södra Hiarum som Carl Magnus Sjögren och hans hustru Maria
Stina Magnusdotter för 533 Rd 16 sk Banco sålt till deras son och styvson
Johannes Andersson och hans hustru Britta Andersdotter av vilka Johannes
Andersson själv ärvt 1/12 mtl i samma hemman, Uppbjöds 3dje gången.

DSCN9216-9218
Vadstena 100409
§124
13/112 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1852 den 11 febr
För vinnande av Lagfart inlämnades följande Köpebrev
Emot en etc. Litt Käring
Efter uppläsande, varav förevisades
1. Ett den 2 september 1805 upprättat bevittnat köpebrev, varigenom Peter
Hansson och Maria Hansdotter inköpt 1/4 dels mantal Krono Skatte Södra Hiarum,
samt därå undfått trenne uppbud, det sista den 20 october 1806
2. En den 8 maj 1848 upprättad Bouppteckning efter avlidne Peter Hansson i
Södra Hiarum, som efterlämnat änkan Maria Andersdotter, och den avlidnes barn i
förra, sönerna Pehr Johan och Nils myndiga, samt dottern Maja Lena Gift med
Johannes Larsson i Kansjö, jämte barnen i senare giftet, nämligen döttrarna
Johanna gift med Johannes Ericsson, Anna Stina, Sara Lisa och Fredrika, de trenne
senare omyndiga, varande bland tillgångarna i boet upptaget 1/9 mtl Södra Hiarum
3. Ett den 22 augusti 1848 efter Peter Hansson förrättat arvskifte emellan
ovannämnde änka och barn, därvid boets fastighet 1/8 mantal Södra Hiarum blivit
sålunda fördelad, att änkan bekommit 1/16 dels mtl, och barnen i båda
äktenskapen återstående 1/16 delen, som dem emellan lika fördelats, så att de var
för sig undfått 1/112 mtl, men som förmyndaren Gustaf Malmsten i Berg underlåtit
förete Häradsrättens tillstånd till försäljningen, i vad den angår hans myndlingars
andelar uti ifrågavarande hemman, så kunde den sökta Lagfarten för närvarande
icke beviljas.

DSCN9225-9226
Vadstena 100409
No10
1/24 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1852 den 4 maj
= = = en den 28 december 1850 = = = enligt vilken Carl Magnus Sjögren och hans
hustru Maria Stina Magnusdotter för 533 Rd 16 Sk Banco, försålt 1/24 mtl Krono
Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, till deras son och styfson Johannes
Andersson och hans hustru Britta Andersdotter
Och som = = = nämligen den 23 maj och 1 october sistlidne, samt den 3 februari
innevarande år = = =

DSCN9237-9238
Vadstena 100409
§114
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1852 den 5 maj
Pehr Johan Petersson i Södra Hiarum, som på sätt lagfarts protocollet för sistlidna
Ting under §124 omförmäler, sökt upbud å 1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum,
som han dels ärvt och dels enligt avhandking den 29 juni 1851 inköpt av övriga
sterbhusdelägare, efter hans avlidne fader Peter Hansson, men vilken ansökan
Härads rätten då icke kunnat bifalla, enär förmyndaren Gustaf Malmsten underlåtit
uppvisa vederbörligt tillstånd till den skedda försäljningsåtgärden, lät nu under
fortsatt anhållan om lagfart till Härads rätten, inlämna utdrag av denne Härads rätts
dombok för den 22 juni 1850, innehållande tillstånd för Gustaf Malmsten i Berg,
såsom förmyndare för avlidne Peter Hanssons 3ne omyndiga döttrar, att å offentlig
auction försälja bemälde myndlingars andelar uti ifrågavarande hemman
På grund härav, och som något hinder nu mera icke möter för lagfartens
bevilljande, fann Härads rätten skäligt att å 1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum,

därav Pehr Johan Petersson ärvt 1/112 mtl, samt inköpy 13/112 mantal av övriga
samtliga sterbhusdelägarna efter hans avlidne fader, för 1857 Rd 6 Sk 11 rst
Banco, meddela uppbud 1sta gången

DSCN9259
Vadstena 100409
§57
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1852 den 28 sept
1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, därav Pehr Johan Petersson ärvt 1/112 mtl,
samt inköpt 13/112 av övriga samtliga sterbhusdelägare efter hans avlidne fader,
för 1857 Rd 6 Sk 11 rst Banco, uppbjöds 2dra gången.

DSCN1415
Vadstena 051227
§5
1/8 mtl Södra Hiarum
1853 den 25 jan
1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum därav Pehr Johan Petersson ärvt 1/112 mtl samt
inköpt 13/112 mantal av övriga samtliga sterbhusdelägarna efter hans avlidne fader
Peter Hansson för 1.857 Rd 6 sk 11 r Banco, Uppbjöds 3dje gången.

DSCN9149
Vadstena 100409
§5
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1853 den 25 jan
1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, därav Pehr Johan Petersson ärvt 1/112 mtl,
samt inköpt 13/112 av övriga samtliga sterbhusdelägare efter hans avlidne fader
Peter Hansson för 1857 Rd 6 Sk 11 rst Banco, uppbjöds 3dje gången.

DSCN1431
Vadstena 051227
No4
1/8 Kronoskatte Södra Hiarum
1853 den 3 maj
= = = den 29 juni 1851 = = = enligt vilken Pehr Johan Petersson ärvt 1/112 mtl
Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken samt av övriga sterbhusdelegarna
efter hans avllidne fader Peter Hansson för 1.857 Rd 6 sk 11 r Banco inköpt
13/112 mtl. i samma hemman. Och som = = = den 5 maj och 28 sept sistlidne samt
den 25 jan innevarande år = = =

DSCN9156
Vadstena 100409
No4
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
Samma som ovan

1853 den 3 maj

DSCN9184
Vadstena 100409
§64
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1855 den 21 febr
Under anhållan om uppbud inlämnades följande handling.
Emot en betingat etc. Litt Abram

Varjämte företeddes
1. Denna Häradsrätts den 6 september 1833 för Abraham Månsson och Stina
Carlsdotter utfärdade Fastebrev å 1/8 mantal Södra Hiarum
2. Denne Häradsrätts Fastebrev av den 20 october 1830 för Anders Johan resten ej
fotograferat

DSCN1399
Vadstena 051227
§97
1/8 mtl Kronoskatte Augment Södra Hiarum
1856 den 30 juni
Litt Juno
Köpe Brev
Som vi undertecknade samtliga arvvingar efter Nils Isarelsson i Södra Hiarum
upplåter och härmed försäljer till ena arvingen Johannes Nilsson och hans hustru
Stina Andersdotter i Södra Hiarum enligt ägoskifte av den 26 oktober 1846 som
upplyser att jag Britta Johansdotter blivet tilldelad 1/12dels mantl och de sex
barnen 1/12 dels mantal, tillsammans 1/8dels mantal allt i Krono Skatte Augument
hemmanet Södra Hiarum, beläget i Vestra härad och Malmbäcks socken för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Två tusen riksdaler Banco vilka
2.000 Rd Banco äro genom särskilda förskrivnignar till fullo betalta och härmed
vederbörligen kvitterade varder, och i följd härav avhänder vi oss berörde 1/8 dels
mantal i sagde hemman och tillägnar Johannes Nilsson och hans Hustru Stina
Andersdotter att tillträda den 14 mars 1857 i det stånd det nu och då befinns, med
hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill hörer eller hädanefter med lag
tillvinnas kan, dock med det uttryckliga förbehåll att Maria Hansdotter och Britta
Johannesdotter bliver bibehållna vid de förmåner som deras undantagsbrev
bestämmer, till mera vilket hava vi detta Salubrev i nedanstående vittnes närvaro
bekräfta låtit, som skedde i Södra Hiarum den 30 juni 1856
Britta Johannesdotter, Nicolaus Johannesson gift med Maria Nilsdotter, Israel
Nilsson, Carl Johan Nilsson, Johannes Nilsson förmyndare för Sara Stina
Nilsdotter, Helena Nilsdotter Johan Skön
Till vittne: L.J. Johansson i Åsen, Swen Gabrielsson

DSCN4332
Vadstena 101228
§97
1/8 mtl kronoskatte augment Södra Hiarum
Samma som ovan

1856 den 30 juni

DSCN4330-4331
Vadstena 101228
§97
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1857 den 20 febr
För lagfarts vinnande inlämnades ett så lydande köpebrev
Som vi undertecknade etc. Litt Juni
Till åtkomstens bestyrkande företeddes
1. Denne Härads rätts den 14 maj 1840 för Nils Israelsson och hans hustru Britta
Johansdotter utfärdade fastebrev å 1/8 dels mantal Södra Hiarum
2. En den 4 februari 1846 efter avlidne Nils Israelsson hållen bouppteckning,
utvisat att han efterlämnat, jämte änkan Britta Johansdotter, 6 barn, sönerna

Johannes, Israel och Carl, samt döttrarna Maria, Lena och Sara, varande bland
tillgångarna i bet upptaget 1/8 mantal Södra Hiarum
3. Ett den 26 october 1846 emellan ovan nämnde sterbhusdelägare förrättat
arvskifte, därvid änkan utav boets fastighet 1/8 Södra Hiarum, bekommit 1/24
dels, och barnen gemensamt 1/12 dels mantal
Och alldenstund Härads rätten den 18 i denna månad, på sätt
förmyndarskapsprotocollet vid §23 närmare utvisar, godkänt den skedda
försäljningen i vad den angingo omyndiga Sara Stina Nilsdotters ägande anlott uti
ifrågavarande fastighet, alltså blev 1/8 mantal Krono Skatte Södra Hiarum, därav
Johannes Nilsson själv ärvt 1/72 mantal, samt jämte sin hustru Stina Andersdotter
inköpt återsoden av övriga samtliga sterbhusdelägarna efter avlidne Nils
Israelsson, för 2000 Rd Banco, och övriga villkor, uppbudet 1sta gången

DSCN4345
Vadstena 101228
No79
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1/8 mtl för Johannes Nilsson och Stina Andersdotter

1857 den 12 maj

DSCN4366
Vadstena 101228
No80
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1/8 mtl för Johannes Nilsson och Stina Andersdotter

1857 den 16 sept

DSCN4382
Vadstena 101228
§25
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1858 den 16 jan
Köpe och gåvo brev
För allom som detta vårt öppna salu och gåvobrev förekommer, göres vetterligt att
jag Isac Jönsson med min kära hustru Catharina Bengtsdotters ja och samtycke,
upplåter som förtida arv 1/8 dels mantal till vår son Anders Isacsson och 1/8 dels
mantal till hans hustru Johanna Maria Johannesdotter, för en oss emellan
överenskommen köpesumma stot Två tusen Fem hindra Riksdaler Riksmynt för
den sistnämnde 1/8 delen, tillsammans 1/4 dels mantal, allt i Krono Skatte
Augements hemmanet Södra Hiarum, beläget i Västra härad och Malmbäcks
socken, och som företedde summa 2500 Rd Riksmynt, äro betalta på det sätt, att
gåvotagaren och köparinnan övertaget det lån som hemmansdelen häftar för i
Smålands med flera provinsers hypoteksförening 2500 Rd Riksmynt, alltså varder
köpeskillingen härmed vederbörligt kvitterad, och i följd härav avhänder vi oss
berörde 1/4 dels mantal i sagde hemman, och tillägnar vår son Anders Isacsson
och hans hustru Johanna Maria Johannesdotter, att nu genast tillträda i det stånd
det nu befinnes, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill lyder
eller hädanefter med Lag tillvinnas kan, med det uttryckliga förbehåll att Isac
Jönsson och Catharina Bengtsdotter bibehålles vid de förmåner som deras
undantagsbrev av denna dag den 16 januari 1858 bestämmer. Till mera visshet
haver vi detta gåvo och salubrev i nedanstående vittnens närvaro bekräfta låtit
Som skedde i Södra Hiarum den 16 januari 1858
Isac Jönsson och Catharina Bengtsdotter, med hand å pennan, säljare och givare

Till vittne: L J Johansson i Åsen, Johannes Magnusson

DSCN1412
Vadstena 051227
§45
1/8 mtl Kronoskatte Augment Södra Hiarum
1858 den 16 jan
Litt Hi
Köpebref
För allom som detta vårt öppna salu och köpebrev förekommer göres vetterligt att
jag Isac Jönsson med min kära hustru Catharina Bengtsdotter ja och samtycke
upplåtit och försålt 1/8dels mantal i Krono Skatte Augements hemmanet Södra
Hiarum, beläget i Vestra härad och Malmbäcks socken till Anders Johan Jonasson
och hans hustru Anna Sophia Pettersdotter i Sniparp för en oss emellan
överenskommen köpesumma stor Tretusen Sjuhundra En Riksdaler Riksmynt
vilka 3.701 Rd Riksmynt är genom nöjaktig förskrivning till fullo betalt på det
sätt att köparen fått övertaga det lån som hemmansdelen höstar för till Smålands
med flera provinsers Hypoteks förening på 1.250 Rd Riksmynt och återstoden
2.451 samma mynt genom Revers, för den skuld varder den härmed vederbörligen
kvitterad, och i följe härav avhänder vi oss berörde 1/8dels mantal i sagde hemman
med allt var där till lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, uti hus, jord,
vatten och åbyggnader och tillägnar Anders Johan Jonasson och hans hustru att
tillträda den 14 nästkommande mars i det stånd som det befinnes med det
uttryckeliga förbehåll att Isac Jönsson och hans hustru bibehålles vid de undantags
förmåner som särskilt undantags brev av denna dag den 16 januari innehåller, till
mera visshet hava vi detta salu och köpebrev i tillkallade vittnes närvaro bekräfta
låtit
Som skedde i Södra Hiarum den 16 januari 1858
Isac Jönsson och Catharina Bengtsdotter, säljare
Anders Johan Jonasson och Anna Sophia Pettersdotter, köpare
Till vittne: L. J. Johansson i Åsen, Clas Göransson i Forsa

DSCN4428
Vadstena 101228
§45
1/8 mtl kronoskatte augment Södra Hiarum
Samma som ovan

1858 den 16 jan

DSCN1406
Vadstena 051227
No80
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1858 den 26 jan
= = = den 30 juni 1856 = = = Johannes Nilsson ärvt 1/32 Mantal Krono Skatte
Södra Hiarum i Malmbäcks socken och gemensamt med sin hustru Stina
Andersdotter för 2.000 Rd Banco och vissa vilkor köpt 1/9 mantal i samma
hemman af övriga sterbhusdelägare efter avlidne Nils Israelsson. Och som = = =
den 20 februari, den 12 maj och den 16 september sistlidet år = = =

DSCN4376

Vadstena 101228

No80

1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
Samma som ovan

1858 den 26 jan

DSCN9299-9300
Vadstena 100409
§25
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1858 den 15 febr
Söktes uppbud på grund af följande handling:
Köpe och Gåvobref
För allom som etc. Litt Helena
Och företeddes därjämte
1. Härads rättens den 4 november 1825 för Isac Jönsson och Catharina
Bengtsdotter utfärdade fastebrev å 1/8 Södra Hiarum.
2. Likaledes ett av denna Härads rätt den 20 october 1830 för samma personer
utfärade fastebrev jämväl å 1/8 mtl i berörde hemman.
På grund härav blev 1/4 mtl. Krono skatte Södra Hiarum, därav Isac Jönsson och
Catharina Bengtsdotter upplåtit 1/8 mantal såsom förtida arv till deras son Anders
Isacsson och till hans hustru Johanna Maria Johannesdotter försålt 1/8 mantal för
2500 Rd Riksmynt och vissa viilkor, uppbjdet 1sta gången

DSCN4397
Vadstena 101228
No18
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1858 den 26 maj
1/4 Södra Hiarum för Anders Isacsson och Johanna Maria Johannesdotter.

DSCN4421
Vadstena 101228
No18
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1858 den 21 sept
1/4 Södra Hiarum för Anders Isacsson och Johanna Maria Johannesdotter.

DSCN4432
Vadstena 101228
§45
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1858 den 22 okt
Söktes Lagfart på grund av ett så lydande Köpebrev
För allom som detta etc. Litt Hi
Och som säljarens åtkomst till försålda hemmanet styrktes med denne Häradsrätts
den 25 januari 1856 för dem utfärdade Fastebrev å 1/4 mantal uti ifrågavarande
hemman, alltså blev 1/8 dels mantal Krono Skatte Södra Hiarum, som Isac
Jönsson och Catharina Bengtsdotter försålt till Anders Johan Johansson och hans
hustru Anna Sofia Petersdotter för 3701 Rd Banco Riksmynt och övriga villkor,
uppbjudet 1sta gången

PICT0099
Vadstena 051111
No18
1/4 mtl Södra Hiarum kronoskatte
= = = den 16 januari 1858 = = =

1859 den 27 jan

Isac Jönsson och Catharina Bengtsdotter, såsom förtida arv upplåtit 1/8 mantal
Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, till deras son Anders Isacsson
och till hans hustru Johanna Maria Johannesdotter försålt 1/8 mantal uti samma
hemman för 2500 Rd Riksmynt och vissa villkor
Och som = = den 15 februari, den 26 maj och den 21 september sistlidne år = =

PICT0119
Vadstena 051111
§23
1/16 mtl Södra Hiarum kronoskatte augement
1859 den 15 febr
För allom som detta vårt öppna salu och köpebrev förekommer, göres vetterligt att
jag Petter Nilsson med min kära hustru Lena Jonasdotters bifall, upplåter och
härmed försäljer 1/16 dels mantal Krono Skatte Augements hemmanet Södra
Hiarum, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till vår son Anders Johan
Pettersson och hans hustru Johanna Samuelsdotter i Södra Hiarum, för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusen Fem hundra Riksdaler
Riksmynt, vilka 1500 Rd Riksmynt är genom nöjaktig förskrivning till fullo
betalta, och härmed vederbörligen kvitterade varder, och i följd härav avhänder vi
oss berörde 1/16 dels mantal i sagde hemman och tillägnar Anders Johan
Pettersson och hans hustru Johanna Samuelsdotter, att tillträda den 14
nästkommande mars, i det stånd det nu och då befinns, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med Lag tillvinnas kan, till
mera visshet hava vi detta salu och köpebrev i tillkallade vittnens närvaro bekräfta
låtit
Som skedde i Södra Hiarum den 15 februari 1859
Peter Nilsson och Lena Jonasdotter, säljare
Till vittne: L J Johansson, J Fries

PICT0120
Vadstena 051111
§24
1/16 mtl Södra Hiarum kronoskatte augement
1859 den 15 febr
För allom som detta vårt öppna salu och köpebrev förekommer, göres vetterligt att
jag Petter Nilsson med min kära hustru Lena Jonasdotters bifall, upplåter och
härmed försäljer 1/16 dels mantal Krono Skatte Augements hemmanet Södra
Hiarum, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till vår dotter Johanna
Sophia Pettersdotter och hennes man Anders Johan Larsson i Kärrabo, för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Ett tusen Fem hundra Riksdaler
Riksmynt, vilka 1500 Rd Riksmynt är genom nöjaktig förskrivning till fullo
betalta, och härmed vederbörligen kvitterade varder, och i följd härav avhänder vi
oss berörde 1/16 dels mantal i sagde hemman och tillägnar Anders Johan
Larsson och hans hustru Johanna Sophia Pettersdotter, att tillträda den 14
nästkommande mars, i det stånd det nu och då befinns, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med Lag tillvinnas kan, till
mera visshet hava vi detta salu och köpebrev i tillkallade vittnens närvaro bekräfta
låtit
Som skedde i Södra Hiarum den 15 februari 1859
Peter Nilsson och Lena Jonasdotter, säljare
Till vittne: L J Johansson, J Fries

PICT0116
Vadstena 051111
§23
1/16 mtl Södra Hiarum kronoskatte
1859 den 16 juni
Under anhållan om uppbud ingavs följande Köpebrev
= = = för allom dem etc. Litt Malin
Och som därjämte företeddes denne Häradsrätts den 7 juni 1834 för säljarna
utfärdat Fastebrev å 1/8 mantal uti ifrågavarande hemman, så blev 1/16 dels
mantal Krono Skatte Södra Hiarum, vilket Peter Nilsson och Lena Jonasdotter
upplåtit till deras son Anders Johan Petersson och hans hustru Johanna
Samuelsdotter mot 1500 Rd Rmt, uppbjudet 1sta gången

PICT0116-0117
Vadstena 051111
§24
1/16 mtl Södra Hiarum kronoskatte
1859 den 16 juni
Söktes uppbud på grund av följande köpebrev
För allom dem som detta vårt etc. Litt Ebba
Och alldenstund därjämte företeddes denne Härads rätts den 7 juni 1834 för
säljarna utfärdade fastebrev å 1/8 mantal uti ifrågavarande hemman, alltså blev
1/16 mantal Krono Skatte Södra Hiarum, vilket Peter Nilsson och Lena
Jonasdotter upplåtit till deras dotter Johanna Sofia Petersdotter och hennes man
Anders Johan Larsson för 1500 Rd Rmt, uppbjudet 1sta gången

PICT0130
Vadstena 051111
No33
1/8 mtl Södra Hiarum kronoskatte
1859 den 4 okt
Nö.33 = = = den 16 januari 1858 = = =
Isac Jönsson och Catharina Bengtsdotter försålt 1/8 mtl Krono Skatte Södra
Hiarum i Malmbäcks socken till Anders Johan Jonasson och hans hustru Anna
Sofia Petersdotter för 3701 Rd Rmt och övriga villkor
Och som = = = den 22 october sistlidne, samt den 27 januari och den 25 maj
innevarande år = = =

PICT0146
Vadstena 051111
No11
1/16 mtl Södra Hiarum kronoskatte
1860 den 1 juni
Nö.12 = = = den 15 februari 1859 = = =
Peter Nilsson och Lena Jonasdotter upplåtit 1/16 dels mantal Krono Skatte Södra
Hiarum i Malmbäcks socken till deras son Anders Johan Petersson och
hans hustru Johanna Samuelsdotter mot 1500 Rd Rmt
Och som = = = den 16 juni och den 4 october sistlidet, samt den 14 februari
innevarande år = = =

PICT0146
Vadstena 051111
No12
1/16 mtl Södra Hiarum kronoskatte

1860 den 1 juni

Nö.12 = = = den 15 februari 1859 = = =
Peter Nilsson och Lena Jonasdotter upplåtit 1/16 dels mantal Krono Skatte Södra
Hiarum i Malmbäcks socken till deras dotter Johanna Sofia Petersdotter och
hennes man Anders Johan Larsson mot 1500 Rd Rmt
Och som = = = den 16 juni och den 4 october sistlidet, samt den 14 februari
innevarande år = = =

PICT Nedre Lycke1
Vadstena 040319
§4
1/16 mtl Södra Hiarum
1866 den 23 maj
Nämndemannen Lars Johansson i Åsen företrädde och anhöll om Lagfart på grund
av ett så lydande köpebrev
För en vid offentlig auction högstbjuden och härmed genom nöjaktig förskrivning
betald och kvitterad köpesumma Ett tusen Femhundra Riksdaler Riksmynt, haver
jag undertecknad Laga tillförordnad förmyndare för flickan Anna Elisabeth
Petersdotter, försålt hennes i arv tillfallna 1/16 mantal i Krono Skatte Augements
hemmanet Södra Hiarum, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till den
omyndigas fader Pehr Johan Petersson i Hiarum, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med Lag tillvinnas kan, att i
befintligt skick tillträda resten ej fotograferat

PICT Nedre Lycke 193
Vadstena 040319
§4
1/16 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
Samma som ovan

1866 den 23 maj

PICT0030
Vadstena 040319
§4
1/16 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1866 den 23 maj
Nämndemannen Lars Johansson företrädde och anhöll om lagfart på grund av ett
så lydande köpebrev.
För en vid offentlig auktion högstbjuden och härmed genom nöjaktig förskrivning
betald och kvitterad köpesumma Ettusen femhundra Riksdaler Riksmynt haver jag
undertecknad laga tillförordnad förmyndare för flickan Anna Elisabeth
Petersdotter försålt hennes i arv tillfallna 1/16 mantal i Kronoskatte
augementhemmanet Södra Hiarum beläget i Västra Härad och Malmbäck socken
till dess omyndiges fader Per Johan Petersson i Hiarum, med hus, jord, vatten och
åbyggnader och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan att i
befintligt skick tillträda den 14, innevarande mars, och äger köparen på egen
bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärva, till mera visshet
är detta salubrev av mig i vittnes närvaro undertecknat, erkännes och försäkras.
Södra Hiarum den 10 mars 1866
L. J. Johansson i Åsen, auktionsförrättare
Anders Gustafsson i Sonarp, förmyndare
Vittnen: Gustaf Malmsten i Berg, Anders Nilsson i Södra Hiarum, med hand å
pennan
Till åtkomstens bestyrkande företeddes

1. Denna Häradsrätts den 3 maj 1853, för Per Johan Petersson utfärdade fastebrev
å 1/8 mantal Södra Hiarum.
2. En den 13 mars 1865, efter avlidna hustrun Ingelöf Gustafsdotter från Södra
Hiarum upprättad och den 24 påföljde Maj hos Häradsrätten inregistrerad
bouppteckning, varav inhämtades, att hon efterlämnat änkemannen Per Johan
Petersson, och

PICT0100-0101
Vadstena 040319
No32
1/8 mtl Södra Hiarum
1866 den 18 okt
Genom nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, söktes uppbud på grund av
ett så lydande köpebrev
Emot en å offentlig etc. Litt Hildur
Till åtkomstens styrkande företeddes
1. Denne Härads rätts den 20 maj 1842 för Nils Petersson utfärdade fastebrev å 1/8
dels mantal Södra Hiarum
2. En den 22 november 1859 efter avlidne Nils Petersson från Södra Hiarum
upprättad och den 20 februari 1860 till Härads rätten ingiven bouppteckning, varav
inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Maria Catharina
Petersdotter och sina omyndiga barn, sönerna Anders, Pehr Johan, Johannes
August och Carl Otto, samt döttrana Lena Christina och Johanna, av vilka Anders
och Pehr Johan voro vid bouppteckningstillfället, den förre 17 och den senare 15
år gamla. Varande bland boets tillgångar upptaget 1/8 mantal Södra Hiarum
3. Ett den 7 december 1863 emellan ovan nämnde sterbhusdelägare förrättat
arvskifte, därvid boets berörda fastighet 1/8 mantal Södra Hiarum, sedan änkan
mot vissa villkor avstått sin giftorätt däruti, vilket fördelats mellan de sex barnen,
vilka sålunda erhållit 1/48 mantal vardera
Av Härads rättens dombok för denna dag å Nr (saknas) inhämtas, att den vidtagna
försäljningsåtgärden av anförde skäl blivit av Härads rätten godkänd i vad den
angingo de omyndigas andelar uti ifrågavarande hemman
På grund av vad sålunda i ärendet förekommit, fann Härads rätten skäligt att å 1/8
mantal Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, som Anders Nilsson,
Pehr Johan Nilsson och deras omyndige syskons förmyndare Magnus Johansson
försålt till Anders Andersson och hans hustru Maja Catharina Petersdotter för 3591
Rd 67 öre Riksmynt, meddela uppbud 1sta gången

DSCN2342
Vadstena 110930
No2
1/16 mtl Södra Hiarum
1867 den 22 jan
1/16 Södra Hiarum för Pehr Johan Petersson, 3dje laga upbudet

DSCN2343
Vadstena 110930
No24
1/8 mtl Södra Hiarum
1867 den 22 jan
1/8 Södra Hiarum för Anders Andersson och Maja Catharina Petersdotter, 3dje
laga upbudet

DSCN2350
Vadstena 110930
No23
1/8 mtl Södra Hiarum
1867 den 21 maj
1/8 Södra Hiarum för Anders Andersson och Maja Catharina Petersdotter

PICT0031

Vadstena 040319
1/8 mtl Södra Hiarum
1866 den 23 maj
Början saknas
….da den 14 innevarande mars, och äger köparen på egen bekostnad vid
vederbörlig domstol sig Lagfart och Fasta förvärva. Till mera visshet är detta
salubrev av mig i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras, Södra Hiarum den 10 mars 1866
L J Johansson i Åsen, auctionsförrättare
Anders Gustafsson i Sonarp, förmyndare
Vittnen: Gustaf Malmsten i Berg, Anders Nilsson i Södra Hiarum, med hand å
pennan
Till åtkomstens bestyrkande företeddes
1. Denna Häradsrätts den 3 maj 1853 för Pehr Johan Petersson utfärdade fastebrev
å 1/8 mantal Södra Hiarum
2. En den 13 mars 1865 efter avlidna hustrun Ingelöf Gustafsdotter från Södra
Hiarum upprättat, och den 24 påföljde maj hos Häradsrätten inegistrerad
bouppteckning, varav inhämtades, att hon efterlämnat änkomannen Pehr Johan
Petersson och resten ej fotograferat

PICT0159
Vadstena 040319
§69
1/16 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1867 den 6 sept
Västra häradsrätt gör veterligt att år 1867 den 6 september, då allmänt ting
förrättades i detta Härad å vanliga tingsstället Komstad, förevistes Rätten en den
10 mars 1866 upprättad bevittnad handling, enligt vilken Anders Gustafsson i
Sonarp, såsom förmyndare för Anna Elisabeth Petersdotter, försålt 1/16 mantal
Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, till hennes fader Pehr Johan
Petersson för 1500 Rd Rmt. Och som detta jordafång blivit offentligt uppbudet å
tre allmänna Ting, nämligen den 23 maj och den 25 september sistlidet, samt den
22 januari innevarande år, med iakttagande av den föreskrift Kongliga
Förordningen den 13 juni 1800 innehåller, utan att klander förekommit. Alltså
varder i förmågo av 1 och 4 Cap. Jordabalken, samt berörde Kongliga Förordning,
Fasta därå meddelad, och i följd därav tillägnas Pehr Johan Petersson nämnde
egendom, med allt vad därtill nu lyder eller framdeles tillvinnas kan.

DSCN2362
§69
1/16 mtl Södra Hiarum
Samma som ovan

Vadstena 110930
1867 den 6 sept

PICT0191
Vadstena 040319
No23
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1867 den 30 dec
Nö.23 = = = den 1 mars 1866 = = =
Anders Nilsson, Pehr Johan Nilsson, och deras omyndiga syskons förmyndare
Magnus Johansson försålt 1/8 mantal Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks
socken till Anders Andersson och hans hustru Maja Catharina Petersdotter, för
3591 Rd 67 öre
Och som = = = den 18 october sistlidne, samt den 22 januari och den 21 maj
innevarande år = = =

DSCN2375
No23
1/8 mtl Södra Hiarum
Samma som ovan

Vadstena 110930
1867 den 30 dec

PICT0266
Vadstena 040319
§51
1/8 mtl Kronoskatte Augement Södra Hiarum
1868 den 24 jan
För allom som detta vårt öppna salu och köpebrev förekommer, göres vitterligt att
jag Johannes Nilsson med min kära hustru Christina Andersdotters bifall, upplåter
och härmed försäljer 1/8 dels mantal i Krono Skatte Augements hemmanet Södra
Hiarum, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till Anders Andersson och
hans hustru Maja Catharina Petersdotter i Södra Hiarum, för en oss emellan
överenskommen köpesumma Tre tusen Riksdaler Riksmynt, vilka 3000 Rd Rmt är
genom nöjaktig förskrivning tillfullo betalta och härmed vederbörligen kvitterade
varder, i följd härav avhänder vi oss berörde 1/8 mantal i sagde hemman och
tillägnar ovan nämnde köpare till välfången egendom, att i befintligt skick tillträda
den 14 förstkommande mars, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad
därtill lyder eller hädanefter med Lag tillvinnas kan, och äger köparen på egen
bekostnad vid vederbörlig Domstol sig Lagfart och Fasta förvärva. Till mera
visshet är detta salu och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Södra Hiarum den 24 januari 1868
Johannes Nilsson o Christina Andersdotter, säljare
Anders Andersson o Maja Catharina Petersdotter, köpare
Vittnen: L J Johansson, Carl Israelsson

PICT0265
Vadstena 040319
§51
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1868 den 23 okt
Nämndemannen Johannes Wernström i Komstad företräder och anhåller om
lagfart på grund av ett köpebrev, så lydande
För allom som etc. = = = Litt Aj
Tillika företes ett den 26 januari 1858 för Johannes Nilsson och Stina Andersdotter
utfärdat fastebrev å Ett åttondels mantal Krono Skatte Södra Hiarum, därav

Johannes Nilsson ärvt Ett Trettiotvåendels mtl, och gemensamt med sin hustru av
övriga sterbhusdelägarna efter Nils Israelsson köpt Ett niondels mantal
Med anledning av vad sålunda förekommit finner Häradsrätten skäligt meddela
första uppbudet å Ett åttondels mantal Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks
socken, vilket Johannes Nilsson och hustru Stina Andersdotter för Tre tusen Rd
Rmt, sålt till Anders Andersson och hans hustru Maja Catharina Petersdotter

DSCN1939
Vadstena 080314
Litt Maria 1/16 mtl Kronoskatte Augement Södra Hiarum
1871 den 23 okt
Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma Ettusen Femhundra
Riksdaler Riksmynt har vi undertecknade upplåtit och försålt 1/16 dels mantal i
Kronoskatte Augements hemmanet Södra Hiarum beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken till Pehr Johan Nilsson och hans hustru Mathilda
Abrahamsdotter härstädes, i följd härav avhänder vi oss berörde 1/16dels mantal i
sagde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader och allt vad därtill efter
överenskommelse hörer eller hädanefter med lag tillvinnas kan och tillägnar
köparen till välfången egendom att genast i befintligt skick tillträda även får
köparne övertaga det lån som hemmansdelen häftar för till Smålands med flere
provinsers Hypoteksförening å 625 Rd Rmt och äger på egen bekostnad vid
vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärva, till mera visshet är detta salu
och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes och försäkras av Södra Hiarum den 23 oktober 1871
Anders Andersson, Maria Katrina Petersdotter, säljare
Vittnen: Johan Fred, Anders Johan Larsson, i Södra Hiarum

DSCN1937
Vadstena 080314
§22
1/16 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1872 den 25 jan
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlemnade, med begäran om lagfart,
följande handling:
Köpebref
Emot en öfverenskommen och etc Litt Maria Och som säljarnes åtkomst till
försålda hemmansdelen styrktes förmedelst Hrns den 30 December 1867 för den
utfärdade fastebref å 1/8 mtl af ifrågavarande hemman, fann Hrn lagligt att för Per
Johan Nilsson och hans hustru Mathilda Abrahamsdotter första gången uppbjuda
1/16 mtl kronoskatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, som de köpt af Anders
Andersson och Maria Katarina Petersdotter för 1.500 rd.

DSCN1952
Vadstena 080314
början saknas
socken till Per Johan Nilsson och hans hustru Mathilda Abrahamsdotter = = = den
25 januari, den 22 Maj och den 17 September sistlidna år = = =

DSCN5859
Vadstena 070202
§86
1/32 mtl Kronoskatte Augment Södra Hiarum
1882 den 27 okt
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma Ett tusen Tvåhundra
Femtio kronor, hava jag undertecknad upplåtit och försålt min i giftorätt erhållna
och ägande 1/32 dels mantal i Krono Skatte Augements hemmanet Södra Hiarum,
beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till Anders Oskar Andersson och
hans hustru Augusta Andersdotter i Södra Hiarum. I följd härav avhänder jag mig
berörde 1/32 dels mantal, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill
lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar ovan nämnde köpare
som välfången egendom i nu befintligt skick, att tillträda den 14 mars 1883, och
äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
förvärva, vartill lämnas nödiga åtkomsthandlingar. Till mera visshet haver jag detta
salu och köpebrev i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Södra Hiarum den 27 oktober 1882
Johanna Petersdotter, säljare, med hand å pennan
Bevittnas av: L J Johansson på Åsen, Anders Hall i Göstorp

PICT0139-0140
Vadstena 050916
§86
Södra Hiarum
1884 den 18 mars
År 1884 den 18 mars förrättades afvittring och arfvskifte i sterbhuset efter aflidne
hemmansägaren Anders Andersson i Södra Hiarum, Malmbäck socken, dennes
arvingar kommo nu tillstädes, nämligen efterlefvande hustrun, numera änkan
Maria Petersdotter i Södra Hiarum, utan att med henne haft några bröstarfvingar,
men som arfvtagare inställde sig 1:o Ännu lefvande brodern Arvid Andersson i
Slätteryd, Malmbäck socken
2:o Afvlidne brodern Johannes Andersson från Höljane, Toarps socken i
Västergötland 5 st barn, nämligen sönerna Sven Johan, Johannes och Karl, alla
Johannessöner, samt döttrarna Johanna gift med S. Gradén i Granare, Christina gift
med O. Bergström i Borås, alla myndiga och närvarande, de tvenne förenämnde
genom befullmäktigade ombud ofvannämnde Sven Johan Johannesson i Helgared.
3:o Aflidna brodern Sven Andersson från Önnered, Wing socken i Västergötland 4
st barn, nämligen sönerna Anders Johan och Sven August Svenssöner samt
döttrarna Anna Kristina och Maria Josefina Svensdöttrar, alla myndiga, denne 2ne
sistnämnde genom befullmäktigade ombud ofvannämnde Anders Johan Svensson
från Töfve.
4:o Aflidna brodern Johan Andersson från Floeryd, Malmbäck socken 3 st barn,
nämligen sönerna Anders Johansson i Floeryd, Sven Johansson i Gibbarp, samt
studeranden Johannes Johansson Florén i Uppsala, alla myndiga och närvarande,
den sistnämnde genom Anders Johansson i Floeryd enligt fullmakt.
5:o Aflidna systern Katarina Andersdotter från Olarp, kom nämligen sönerna Carl
Anders Fransson, myndig och närvarande, Axel och Henning Franssöner, samt
döttrarna Ida och Antida Fransdöttrar, desse 4 sistnämnde omyndige barns rätt och
bästa bevakades af deras fader och laga förordnade förmyndare Frans Svensson i
Olarp, Flisby församling i Jönköpings län.
Först efterfrågades alla de handlingar som kunde lämna nödig upplysning om
boets tillstånd, varpå framlämnades bouppteckning hållen i sterbhuset den 6
November sistlidne, så som bland annat upptager 1/8 dels mantal Kronoskatte

Södra Hiarum, vilken egendom makarna under äktenskapet inköpt och i följe
därav kommo att efter lag fördelas, hälften till änkan och andra hälften dess
avlidne broder och hans jämväl avlidna bröders och systers här förut upptagna
barn. Den lösegendom ovansagde Bouppteckning även upptager, har ännu ej
hunnit i sin helhet realiseras eller kunnat inskrivas, i följd därav kommer detta
skifte att endast omfatta nämnde fastighet Södra Hiarum 1/8 dels mantal.
Därav erhåller änkan Maja Catharina Petersdotter 1/16 del.
Brodern Arvid Andersson i Slätteryd 1/80 del.
Avlidna brodern Johannes Andersson från Höljared, barn tillsammans 1/80 del,
eller vardera av barnen 1/400 dels mantal.
Avlidne brodern Sven Andersson från Önnerud, barn tillsammans eller vardera av
dessa barn 1/320 dels mantal.
Avlidne brodern Johan Andersson från Floeryd, barn tillsammans eller vardera av
dessa barn 1/240 dels mantal.
Avlidna systern Catharina Andersdotter från Olarp, barn tillsammans eller vardera
av dessa barn 1/400 dels mantal.
Summa 1/8 dels mantal.
Sålunda fördelat och skiftat på år och dag som skrivet står.
L. J. Johansson på Åsen, Henning Wikström Almesåkra, skiftesmän
Med förestående skiftesfördelning förklara vi oss till alla delar nöjda och förbinder
oss till orygglig efterlevnad.
Arvid Andersson, S. J. Johannesson, Carl Johannesson i Höljared, Kristina
Bergström, J. P. Gradén, Johanna Gradén, J. Johannesson, S. A. Svensson, A. J.
Svensson, änkan Anna Kristina Svensdotter, Maria Josefina Svensdotter, genom
Anders Johannesson enligt fullmakt, Anders Johansson Floeryd, Johannes
Johansson Floeryd, Sven Johan Johansson i Gibbarp.
Maja Catharina Petersdotter, med hand å pennan
G. F. Svensson, C. A. W. Fransson, genom Arvid Andersson enligt fullmakt

PICT0141
Vadstena 050916
§86
1/16 mtl Södra Hiarum
1884 den 7 april
Under anhållan om lagfart å 1/16 dels mantal Södra Hiarum lät änkan Maria
Petersdotter därstädes genom nämndeman L. J. Johansson i Åsen inlämna detta
arfvskifte.
År 1884 den … litt. M
Därjämte företeddes följande handlingar.
Fullmakt för Anders Johansson i Floeryd att bevaka vår rätt vid arvskifte å
fastigheten 1/8 mtl Södra Hiarum, som tillfallit oss jämte medarvingar i arv efter
Anders Andersson därstädes, och å den därför upprättadt handling underskriva
våra namn, hållande vi för gillt vad anbudet lagligen ju ut låter, Floeryd den 7
November 1883, J. P. Gradén, Johanna Gradén, J. Johansson, S. J. Johansson, Karl
Johansson i Häljared, Kristina Bergström, båda genom S. J. Johansson genom
fullmakt.
På en gång närvarande vittnen.
Anders Magnusson i Spinkabo, Carl Oskar Qvist med hand å pennan.
Fullmakt för innehavaren att å våra vägnar bevaka vår rätt såsom arvingar efter
vår avlidne farbroder Anders Andersson i Södra Hiarum, vid såväl bouppteckning
som försäljning av fasta och lösa egendomen samt arvskifte, det medgives honom

rättighet att å handlingar härför underskrifva våra namn, hållande vi för gillt vad
anbudet här lagligen gör och låter.
Häljared den 1 November 1883, Karl Johansson, Kristina Bergström, bevittnas av
A. P. Andersson, Gustaf Dufva, båda i Häljared.

DSCN3888-3890
Vadstena 061006
§175
7/127 Södra Hiarum
1886 den 9 juni
Under anhållan om lagfart å 7/18 mtl Södra Hiarum, läto Carl August Johansson
och hans tilltänkta hustru Lena Sofia Andersdotter genom Häradsman L J
Johansson i Åsen, inlämna följande köpebrev
För en vid öppen och frivillig auction, högstbjuden och härmed kvitterad
köpesumma stor Tre tusen kronor, hava vi undertecknade upplåtit och försålt 1/16
dels mantal i Krono Skatte Augements hemmanet Södra Hiarum, beläget i Västra
härad och Malmbäcks socken, till Carl August Johansson och hans tilltänkta
hustru Lena Sofia Andersdotter, denna sistnämnda har i arv efter sin fader Anders
Johan Petersson erhållit 1/128 dels mantal i sagde hemman, som nu är inberäknat,
så att alltsammans tillhopa, utgör ovan nämnde 1/16 dels mantal. I följda härav
avhänder vi oss berörde hemmanslotter och tillägnar ovan nämnde köpare till
välfången egendom, att i befintligt skick tillträda den 14 nästa mars, med allt vad
därtill lyder, eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och äger köparen på egen
bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärva, var till lämnas
nödiga åtkomsthandlingar. Till mera visshet är detta salu och köpebrev av oss i
vittnens närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras, Södra Hiarum den 26 februari 1886
Johannes Samuelsson med hand å pennan, Jonas Peter Andersson, Edla Maria
Andersdotter, Carl August Carlsson gift med Edla Maria Andersdotter, Lena Sofia
Andersdotter, Johannes August Nilsson förmyndare för Mathilda Emilia, alla
säljare
På en gång närvarande vittnen: L J Johansson på Åsen, S A Andersson i Röd
Sedan skedt anbud upplyst att av ifrågavarande 1/16 mtl, köparen Lena Sofia
Andersdotter ärvt 1/128 mtl, och att hon därå redan erhållit lagfart, vadan
ansökningen avsågo övriga 7/128 mtl i hemmanet, företeddes och åberopades
följande handlingar
1. Utdrag av Häradsrättens F.P för den 11 april 1882, §39, innefattande
förordnande för Johannes August Nilsson i Södra Hiarum, att vara förmyndare för
avlidne Anders Johan Peterssons från samma hemman, efterlämnade omyndiga
dotter Mathilda Emilia
2. Fyra av denne Häradsrätts den 2 november 1885 utfärdade lagfartsbevis, ett å
1/32 mtl Södra Hiarum för änkan Johanna Samuelsdotter, och tre vardera å 1/28
mtl i nämnde hemman för envar av Karl August Karlssons hustru Edla Maria
Andersdotter, Jonas Peter Andersson och Mathilda Emilia Andersdotter, och
3. Utdrag av Häradsrättens dombok för denna dag, Nr.406, varav inhämtades, att
Häradsrätten uppå ansökning av Johannes August Nilsson, i hans egenskap av
förmyndare för omyndiga Mathilda Emilia Andersdotter, godtjänt ifrågavarande
försäljning, i vad densamma avsågo benämnde omyndigas ägande 1/128 mtl
Södra Hiarum
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten
lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 7/128 mtl Krono Skatte Augement

Södra Hiarum, som Carl August Johansson och hans tilltänkta hustru Lena Sofia
Andersdotter, enligt avhandling den 26 sistlidne februari, och efter ett pris
beräknat till 3000 Kronor för 1/16 mtl, köpt av änkan Johanna Samuelsson, Jonas
Peter Andersson, Carl August Carlsson och hans hustru Edla Maria Andersdotter,
samt omyndiga Mathilda Emilia Andersdotter genom hennes förmyndare
Johannes August Nilsson, därom bevis köpebrevet åtecknades och särskilt
lagfartsbevis utfärdades
År och dag som ovan
Något vidare hithörande förekommelse under Tinget, som avlystes den 15 juli
1886

DSCN4056
Vadstena 061006
9/160 mtl Södra Hiarum
1887 den 24 aug
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma, hava vi
undertecknade till vår broder Johannes Oskar Andersson och hans hustru Ida
Maria Jonasdotter i Södra Hiarum, upplåtit och försålt våra i arv efter vår fader
Anders Isacsson, samt syster Anna Maria Andersdotter tillfallna hemmanslotter.
Nämligen jag Klas Johan Andersson försäljer 9/160 dels mantal för en köpesumma
av 1000 kronor, och jag Carl Anders Andersson försäljer 1/80 dels mantal för en
köpesumma av 222 kronor 22 öre, eller tillsammans 1222 kronor 22 öre, och som
dessa förenämnde anlotter tillsammans med köparens även ärvda 9/160 dels
mantal utgör 1/8 dels mantal, allt i Krono Skatte Augements hemmanet Södra
Hiarum, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken. I följd därav avhänder vi
oss berörde hemmanslotter, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad
därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar ovannämnde
köpare som välfången egendom, att i befintligt skick genast tillträda, och äger
sagde köpare att vid vederbörlig domstol på egen bekostnad, förskaffa sig lagfart
och fasta härå, vartill lämnas nödiga åtkomsthandlingar.
Till mera visshet är detta salu och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Södra Hiarum den 24 augusti 1887
C J Andersson säljare, C Anders Andersson säljare
Bevittnas av: Johan Hall i Sniparp, P J Modell i Berg

DSCN4057
Vadstena 061006
7/160 mtl Södra Hiarum
1887 den 24 aug
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma, hava vi
undertecknade till vår moder och styvfader Johan Adolf Fred och hans hustru
Johanna Maria Johannesdotter i Södra Hiarum, upplåtit och försålt vårt i arv efter
vår fader Anders Isacsson, jämte syster Anna Maria Andersdotter tillfallna
hemmanslotter, nämligen jag Carl Anders Andersson försäljer 7/160 dels mantal
för en köpesumma av 1233 kronor 3 öre, och jag Thilda Karolina Andersdotter
9/160 dels mantal för en köpesumma av 1222 kronor, eller tillsammans 2455
kronor, och som dessa förestående arvslotter, tillsammans med köparinnans ärvda
andelar utgör 1/4 dels mantal, allt beläget i Västra härad och Malmbäcks socken. I
följd därav avhänder vi oss berörde hemmanslotter, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och

tillägnar ovannämnde köpare som välfången egendom, att i befintligt skick
tillträda nu genast, och äga sagde köpare att vid vederbörlig domstol sig lagfart
och fasta förvärva på egen bekostnad, vartill lämnas nödiga åtkomsthandlingar.
Till mera visshet är detta salu och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Södra Hiarum den 24 augusti 1887
Carl Anders Andersson, Thilda Karolina Andersdotter, säljare
Bevittnas av: L J Johansson i Åsen, Otto Jonasson

DSCN4055, 4058
Vadstena 061006
§59
11/160 mtl Södra Hiarum
1887 den 3 okt
Genom Häradsdomaren L J Johansson i Åsen, lät Johannes Oskar Andersson
anhålla om lagfart å 11/160 mtl Södra Hiarum, på grund av detta
Köpebrev = = = Litt C
Därjämte företeddes följande handlingar
1. Häradsrättens den 25 januari 1858 för Isac Jönsson och hans hustru Catharina
Bengtsdotter utfärdade fastebrev å 1/4 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, som de
köpt av Abraham Månsson och Stina Karlsdotter, samt Johannes Andersson och
Britta Andersdotter
2. Bouppteckning den 27 december 1860 efter avlidna Catharina Bengtsdotter,
varav inhämtades att hon som sterbhusdelägare efterlämnat änkomannen Isac
Jönsson, och med honom sammanavlade sonen Anders, samt att i boet funnits 1/8
mtl Södra Hiarum
3. Häradsrättens den 27 januari 1859 för anders Isacsson och hans hustru Johanna
Maria Johannesdotter utfärdade fastebrev å 1/4 mtl Södra Hiarum, varav mannen
såsom förtida arv erhållit 1/8 mtl, och hustrun köpt 1/8 mtl av Isac Jönsson och
hans hustru Catharina Bengtsdotter
4. Bouppteckning den 15 december 1866, och arvskifte den 5 september 1868,
efter avlidne Anders Isacsson, av vilka handlingar inhämtades att han såsom
sterbhusdelägare efterlämnat änkan Johanna Maria Johannesdotter, och med henne
sammanavlade barnen Klas, Oskar, Karl, Thilda och Anna, samt att i boet funnits
5/16 mtl Södra Hiarum, vilket tillsammans med 1/16 mtl i besagde hemman, som
bägge enligt avhandling den 27 april 1867 i gåva eller förtida arv bekommit av
deras faderfader Isac Jönsson, sålunda skiftats, att änkan bekommit 1/8 mtl, samt
vardera barnet 1/20 mtl
5. Bouppteckning och arvskifte den 5 september 1868 efter avlidna Anna Maria
Andersdotter, utvisande att hon såsom sterbhusdelägare efterlämnat sin moder
Johanna Maria Johannesdotter och syskonen Klas, Oskar och karl Anderssöner,
samt Thilda Andersdotter, och att i boet funnits 1/20 mtl Södra Hiarum, som
sålunda skiftats, att modern bekommit 1/40 mtl, samt vardera av syskonen 1/160
mtl
Härefter avsades detta utslag
För företeendet av arvskiftet efter avlidna Catharina Bengtsdotter från Södra
Hiarum, ävensom den i arvskiftet efter Anders Isacsson från Södra Hiarum,
omförmälde den 27 april 1867 upprättade avhandling, varigenom Isac Jönsson till
sina barnbarn såsom gåva eller förtida arv upplåtit 1/16 mtl i nämnde hemman,
aktar Häradsrätten nödigt uppskjuta ärendet till Måndagen den 28 nästa november,
då det åligger sökanden, såvida ansökningen ej skall såsom förfallen anses, komma
tillstädes företedd med ovan åberopade handlingar

DSCN4058-4059
Vadstena 061006
§60
1/10 mtl Södra Hiarum
1887 den 3 okt
Under anhållan om lagfart å 1/10 mtl Södra Hiarum, lät Johan Adolf Fred, genom
Häradsdomaren L J Johansson i Åsen inlämna följande
Köpebrev = = = Litt D
Därjämte företeddes följande handlingar = = = se §59 = = =
Aktar Häradsrätten nödigt uppskjuta ärendet till Måndagen den 28 nästlidne
November, då sökanden, såvida ansökningen ej skall såsom förfallen anses, bör
komma tillstädes försedd med ovananmärkte handlingar

DSCN4063
Vadstena 061006
§116
11/160 mtl Södra Hiarum
1887 den 28 nov
Vid upprop av det till denna dag uppskjutna och under §59 här förut i protokollet
antecknade ärendet angående Johannes Oskar Anderssons ansökan om lagfart å
11/160 mtl Södra Hiarum, inställde sig sökanden genom Häradsdomaren L J
Johansson i Åsen, vilken inlämnade, utom köpebrevet, varå ansökningen sig
grundade, de Härads rätten i ärendet meddelade protokollsutdrag, följande
handling
År 1867 = = = Litt L
På grund av vad sålunda, och för övrigt i ärendet förekommit, fann Häradsrätten
skäligt meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 11/160 mtl Krono
Skatte Södra Hiarum, som Johannes Oskar Andersson och hans hustru Ida Maria
Jonasdotter enligt avhandling den 24 augusti 1887, för 1222 kronor 22 öre köpt av
Klas Johan Andersson och Karl Anders Andersson, därom bevis köpebrevet
åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN4063-4064
Vadstena 061006
§117
1/10 mtl Södra Hiarum
1887 den 28 nov
Vid upprop av det till denna dag uppskjutna och under §60 här förut i protokollet
antecknade ärendet, angående Johan Adolf Freds ansökan om lagfart å 1/10 mtl
Södra Hiarum, inställde sig sökanden genom Häradsdomaren L J Johansson i
Åsen, vilken inlämnade, utom köpebrevet, varå ansökningen sig grundade, de
Härads rätten i ärendet meddelade protokollsutdrag, följande handling
År 1867 = = = Litt L
På grund av vad sålunda, och för övrigt i ärendet förekommit, fann Häradsrätten
skäligt meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/10 mtl Krono
Skatte Södra Hiarum, som Johan Adolf Fred och hans hustru Johanna Maria
Johannesdotter enligt avhandling den 24 augusti 1887, för 2455 kronor köpt av
Carl Anders Andersson och Thilda Karolina Andersdotter, därom bevis köpebrevet
åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN3846
Vadstena 061006
§143
1/8 mtl Södra Hiarum
1890 den 9 april
Med begäran om lagfart å 1/8 mtl Södra Hiarum, lät Otto Jonasson därstädes
genom Häradsdomaren L J Johansson i Åsen inlämna ett så lydande Köpebrev
För en vid frivillig auction högstbjuden och härmed kvitterad köpesumma stor
Femtusen Etthundra Femtio kronor, hava vi undertecknade upplåtit och försålt vårt
i arv tillfallna hemmanslotter enligt nästsagde arvskifte av den 18 sistlidne mars,
tillsammans 1/8 mantal i Krono Skatte Augements hemmanet resten ej fotograferat

DSCN3847-3849
Vadstena 061006
§3
1/8 mtl Södra Hiarum
1890 den 1 sept
Under anhållan om lagfart å 1/8 mtl Södra Hiarum, lät Otto Jonasson därstädes
genom Häradsdomaren L J Johansson i Åsen, inlämna ett med stämpelpapper till
erfoderligt belopp belagt, så lydande Köpebrev
För en vid frivillig auction högst bjuden och härmed kvitterad köpesumma stor
Femtusen Etthundra Femtio kronor, hava vi undertecknade upplåtit och försålt
våra i arv tillfallna hemmanslotter enligt närlagde arvskifte av den 18 sistlidne
mars, tillsammans 1/8 dels mantal i Krono Skatte Augements hemmanet Södra
Hiarum, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till Otto Jonasson och hans
hustru Johanna Sofia Larsdotter i Södra Hiarum. I följd härav avhänder vi oss
berörde 1/8 dels mantal i sagde hemman och tillägnar ovannämnde köpare, med
hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag
tillvinnas kan, att som välfången egendom tillträda den 14 nästa mars i det skick
som det befinns, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig
lagfart och fasta förvärva, vartill lämnas nödiga åtkomsthandlingar. Till mera
visshet är detta salu och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Södra Hiarum den 11 november 1884
Maria Petersdotter, Arvid Andersson, A J Svensson, S A Svensson, Anna Kristina
Svensdotter, Maria Josefina Svensdotter, Anders Johansson, Johan JohanssonFlorén, Sven Johan Johansson, Carl Anders Fransson, G F Svensson förmyndare, J
P Gradén, J Johansson, Johanna Gradén, L J Johansson, Karl Johansson, Kristina
Bergström, genom Anders Johansson i Floeryd enligt fullmakt
Bevittnas av: L J Johansson, G Malmsten i Berg
Därjämte företeddes
1. Sex av denna Häradsrätt den 7 april 1884 utfärdade lagfartsbevis, ett å 1/16
manta Södra Hiarum, som änkan Maja Catharina Petersdotter bekommit i giftorätt
efter sin avlidne man Anders Andersson, samt fem vardera å 1/80 mtl i samma
hemman, därav ett för Arvid Andersson, ett för avlidne Johannes Anderssons barn,
Sven Johan Johannesson, Johannes Johannesson, Carl Johannesson, Gradéns
hustru Johanna Johannesdotter, och O Bergströms hustru Kristina Johannesdotter,
ett för avlidne Johan Anderssons söner, Anders Johansson, Sven Johansson, och
studeranden Johannes Johansson-Florén, ett för avlidne Sven Anderssons barn,
Anders Johan Svensson, Sven August Svensson, Anna Kristina Svensdotter, och
Maria Josefina Svensdotter, samt ett för avlidna Catharina Andersdotters barn,
Carl Anders Fransson, Axel Fransson, Henning Fransson, Ida Fransdotter och
Antida Fransdotter
2. Utdrag av Södra Vedbo Häradsrätts dombok för den 16 mars 1885, §33, varav
inhämtades, att Häradsrätten uppå ansökan av hemmansägaren G F Svensson i

Olarp, i egenskap av förmyndare för sina omyndiga barn, sönerna Axel och
Henning, samt döttrarna Ida och Antida, funnit skäligt låta bero vid den skedda
försäljningen av ifrågavarande 1/8 mtl Södra Hiarum, i vad den avsågo hans
bemälde omyndiga barns andelar i nämnda hemmansdel
3. Fullmakt för hemmansägaren Anders Johansson i Floeryd, som förut
befullmäktigats att föra vår talan och underskriva våra namn som arvingar efter år
1883 avlidne hemmansägaren Anders Andersson i Södra Hiarum, att jämväl
underskriva våra namn å det köpebrev, som den 11 november 1884 utfärdats för
dödsboets fastighet 1/8 mtl Södra Hiarum, gällande ombudets underskrift för vår
anpart, såsom vår egen
Häljared, Toarp, Älvsborgs län, den 20 augusti 1890
Sven Johan Johansson, Johannes Johansson, Karl Johansson, J P Gradén gift med
Johanna Johansdotter, Christina Bergström
Bevittnas av: A G Gustafsson i Toarp, E Johansson i Häljared
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, meddelades lagfart å det i
Malmbäck resten ej fotograferat

DSCN5858,5860
Vadstena 070202
§85
1/16 mtl Södra Hiarum
1891 den 13 april
Genom Häradsdomaren L J Johansson i Åsen, lät Anders Oskar Andersson anhålla
om lagfart å 1/16 mtl Södra Hiarum, på grund av följande köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Tre tusen Ett
hundra Femtio kronor, hava vi undertecknade upplåtit och försålt vårt ägande 1/16
dels mantal i Krono Skatte Augements hemmanet Södra Hiarum, beläget i Västra
härad och Malmbäcks socken, till Anders Oskar Andersson och hans hustru Anna
Helena Augusta Johansdotter i Södra Hiarum, och i följd därav avhänder vi oss
berörde 1/16 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader,
och allt vad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar ovan
nämnde köpare som välfången egendom, att i befintligt skick tillträda den 14 nästa
mars innevarande år, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig domstol
sig lagfart och fasta förvärva, vartill lämnas nödiga åtkomsthandlingar. Till mera
visshet är detta salu och köpebrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras Södra Hiarum den 15 januari 1891
Carl August Johansson, Lena Sofia Andersdotter
På en gång närvarande vittnen: L J Johansson på Åsen, A V Gren i Berg
Därjämte företeddes två av denne Häradsrätt utfärdade lagfartsbevis, det ena av den
2 november 1885 å 1/128 Södra Hiarum i Malmbäcks socken, som Helena Sofia
Andersdotter bekommit i arv efter sin fader Anders Johan Petersson, och det andra
av den 9 juni 1886 å 7/128 mtl i förenämnde hemman, som Carl August Johansson
och Lena Sofia Andersdotter köpt av änkan Johanna Samuelsson, Jonas Peter
Andersson, Carl August Carlsson och hans hustru Edla Maria Andersdotter, samt
omyndiga Mathilda Emilia Andersdotter genom hennes förmyndare Johannes
August Nilsson
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, blev lagfart av Häradsrätten
meddelad å det i Malmbäcks socken belägna 1/16 mantal Krono Skatte Södra
Hiarum, som Anders Oskar Andersson och hans hustru Anna Helena Augusta
Johansdotter, enligt avhandling den 15 januari 1891, för 3150 kronor köpt av Carl

August Johansson och Lena Sofia Andersdotter, därom bevis köpebrevet
åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN5860-5861
Vadstena 070202
§86
1/32 mtl Södra Hiarum
1891 den 13 april
Anders Oskar Andersson lät genom Häradsdomaren L J Johansson i Åsen anhålla
om lagfart å 1/32 mtl Södra Hiarum, på grund av följande köpebrev
Emot en = = = Litt E
Därvid var fogat Häradsrättens den 30 october 1882 för säljaren utfärdade
lagfartsbevis å försålda fastigheten, som hon bekommit i giftorätt efter sin avlidne
man Anders Johan Larsson, och blev med anledning härav lagfart av Häradsrätten
meddelad å det i Malmbäcks socken belägna 1/32 mtl Krono Skatte Södra Hiarum,
som Anders Oskar Andersson och hans hustru Augusta Andersdotter, enligt
avhandling den 27 october 1872, för 1250 kronor köpt av änkan Johanna
Petersdotter, därom bevis köpebrevet åtecknades och särskilt lagfartsbevis
utfärdades

DSCN1855-1856
Vadstena 110930
§67
Lägenheten Skotthemmet Nö.1, Södra Hiarum
1902 den 27 okt
Under anhållan om Lagfart å den från 1 mtl Hiarum Södra avsöndrade lägenheten
Skotthemmet Nö.1, lät Johannes Nilsson genom Nämndemannen Klas Andersson
i Västanå ingiva ett så lydande Köpebrev
Till ena delägaren Johannes Nilsson och hans hustru Maria Petersdotter i Södra
Hiarum upplåter och försäljer vi undertecknade härmedelst vårt gemensamt
ägande soldattorp, Skotthemmet kallat i Södra Hiarum av Malmbäcks socken,
innehållande enligt gårdens skifteshandlingar 26 tunnland och 4 kappland, samt å
skifteskartan betecknad med littra H.
Köpeskillingen är överenskommen och bestämd till Ett tusen Fyra hundra kronor,
som är betald och till fullo gulden, vadan torplägenheten nu genast övergå till
köparen, till vidd och omfång sådant det nu befinnes och med andel i husen som
säljaren ägt, och äger köparen på egen bekostnad sig Laga fasta förvärva, vartill
nödiga åtkomsthandlingar lämnas
Sålunda avhandlat i Södra Hiarum den 1 december 1900
Otto Johansson, Johanna Larsdotter, Johannes Oskar Andersson, Ida Maria
Jonasdotter, Anders Oskar Andersson, Anna Helena Augusta Andersdotter, Johan
Fred, Johanna Maria Johannesdotter, Pehr Johan Nilsson, Mathilda
Abrahamsdotter, säljare
Johannes Nilsson, Maria Pehrsson, köpare och säljare
Säljarnas egenhändiga namnteckningar intygas på en gång närvarande vittnen:
Robert Jonsson, Albin Andersson, båda från Södra Hiarum
Härjämte företeddes
1. Häradsrättens den 17 september 1872 för Otto Jonasson och Johanna Larsdotter
utfärdade Fastebrev å 1/8 mtl Södra Hiarum, som de köpt av Anders Johan
Jonasson och Anna Sofia Petersdotter
2. Åtta av denna Häradsrätt utfärdade Lagfartsbevis, ett den 17 januari 1876 för
Pehr Johan Nilsson och h h Mathilda Abrahamsdotter å 1/16 mtl Södra Hiarum,

ett den 11 april 1882 för Johannes August Nilsson och h h Anna Maria
Petersdotter å 1/8 mtl av samma hemman, ett den 30 oktober sistnämnde år för
Anders oskar Anderssons hustru Anna Helena Augusta Andersdotter å 1/32 mtl av
samma hemman, ett den 28 november 1887 för Johannes Oskar Andersson och
hans hustru Ida Maria Jonasdotter å 11/160 mtl av samma hemman, ett sistsagde
den 28 november för Johan Adolf Fred och hans hustru Johanna Maria
Johannesdotter å 1/10 mtl av samma hemman, ett den 1 september 1890 för Otto
Jonasson och h h Johanna Sofia Larsdotter å 1/8 mtl av samma hemman, och två
den 18 april 1891 för Anders Oskar Andersson och h h Anna Helena Augusta
Johansdotter, det ena å 1/16 mtl och det andra å 1/32 mtl Södra Hiarum, och
3. Ett av Kongl. Maj:ts Befallningshavande i Jönköpings län den 15 augusti 1902
givet utslag, varigenom den i ovanintagna köpebrev omförmälda avsöndringen,
om ett ytinnehåll av 12,8953 hektar vunnit fastställelse under benämningen
Skotthemmet Nö.1
Beslut:
Enär genom de företedde åtkomsthandlingarna äganderätten till 1 mtl Södra
Hiarum blivit styrkt allenast till 117/160 mtl, kan avräkningen icke nu bifallas,
utan förklarar densamma vilande i avbidan på anmärkta hinders undanrödjande,
skolande sökanden vid ärendets fullföljd vederbörligen styrka, till huru stor del i
försålda soldattorpet sökanden och hans hustru äro ägare.

DSCN1963-1964
Vadstena 110930
§173
1/8 mtl Södra Hiarum
1906 den 7 maj
Under anhållan om Lagfart för Karl August Klasson och h h Augusta Cecilia
Pehrsdotter, inlämnade Nämndemannen Johannes Oscar Magnusson i Perstorp ett
Köpebrev, så lydande
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma Tretusen Trehundra
kronor, hava jag Pehr Johan Nilsson med min kära hustru Mathilda
Abrahamsdotters bifall försålt 1/8 dels mantal Krono Skatte Södra Hiarum,
beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till Karl August Klaesson och hans
hustru Augusta Cecilia Pehrsdotter därstädes. I följd därav avhänder vi oss
berörde 1/8 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader,
och allt vad därtill lyder eller hädanefter med Lag tillvinnas kan, blott med det
undantag av den redan försålda jordavsöndringen av gårdens tillhöriga
gemensamma soldattorp, som berör denna hemmansdel, och tillägnas
ovannämnde köpare till välfången egendom, att i befintligt skick genast tillträda.
Och äger köparna på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
förvara. Till mera visshet är detta salubrev av oss i vittnens närvaro undertecknat
Erkännes och försäkras av Södra Hiarum den 14 mars 1900
Pehr Johan Nilsson och Mathilda Abrahamsdotter, säljare
Carl August Klaesson och Augusta Pehrsdotter, köpare
Bevittnas av: J A Pettersson, August Hansson, båda i Åsen
Härjämte företeddes
1. Ett av denna Häradsrätt för Pehr Johan Nilsson och h h Mathilda
Abrahamsdotter den 13 januari 1873 utfärdade Fastebrev å 1/8 mtl Krono Skatte
Södra Hiarum, och

2. Ett av denna Häradsrätt för Pehr Johan Nilsson och h h Mathilda
Abrahamsdotter den 17 januari 1876 utfärdat Lagfartsbevis å 1/16 mtl i samma
hemman
Med anledning av vad sålunda förekommit, meddelades Lagfart å 1/8 mtl Krono
Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, med undantag av hemmansdelens
andel uti det från Ett mantal Södra Hiarum avsöndrade soldattorpet Skotthemmet
Nö.1, vilken hemmansdel Karl August Klaesson och hans hustru Augusta Cecilia
Pehrsdotter, enligt köpebrev den 14 mars 1900, för 3300 kronor köpt av Pehr
Johan Nilsson och hans hustru Mathilda Abrahamsdotter, varom köpebrevet
försågs med bevis, och särskilt Lagfartsbevis utfärdades.

DSCN1964-1965,1967
Vadstena 110930
§174
1/16 mtl Södra Hiarum
1906 den 7 maj
Under anhållan om Lagfart för Anders Oskar Andersson å 1/16 mtl Krono Skatte
Södra Hiarum i Malmbäcks socken, inlämnade Nämndemannen Johannes Oscar
Magnusson i Perstorp ett arvskifte, så lydande
År 1906 den 6 april förrättades Laga arvskifte och avvittring efter avlidna hustrun
Anna Helena Augusta Johansdotter i Södra Hiarum av Malmbäcks socken, dennes
arvtagare voro närvarande, nämligen änkomannen Anders Oskar Andersson,
sonen Anders Herman Albin Andersson, dottern Josefian Amalia Sophia
Andersdotter
Först efterfrågades de handlingar som rör sterbhuset, och framlades
bouppteckning hållen i sterbhuset den 21 februari 1905, och som denna delning
endast kommer att omfatta den i bouppteckningen upptagna fastigheten 1/8 mtl
Södra Hiarum, därav änkomannen Anders Oskar Andersson bekommer i giftorätt
1/16 mtl, sonen Anders Herman Albin 1/32 mtl, dottern Josefina Amalia Sophia
1/32 mtl
Den i bouppteckningen upptagna lösegendomen är på särskild delning utförd
Sålunda skiftat och delat, år och dag som förestår
O Jonsson, J A Nilsson i Hiarum, skiftes och delningsmän
Närvarande arvingar: A O Andersson, Albin Andersson, Josefina Andersson
Härjämte företeddes
1. Ett av denna Häradsrätt för Anders Oskar Anderssons hustru Anna Helena
Augusta Andersdotter den 30 oktober 1882 utfärdat Lagfartsbevis å 1/32 mtl
Krono Skatte Södra Hiarum
2. Ett av denna Häradsrätt för Anders Oskar Andersson och h h Anna Helena
Augusta Johansdotter den 13 april 1891 utfärdat Lagfartsbevis å 1/16 mtl i
nämnde hemman
3. Ett av dena Häradsrätt för Anders Oskar Andersson och h h Augusta
Andersdotter den 13 april 1891 utfärdat Lagfartsbevis å 1/32 mtl i samma
hemman
4. En den 21 februari 1905 upprättad bouppteckning efter avlidna hustrun Anna
Helena Augusta Johansdotter från Södra Hiarum överenstämmande med ovan
intagna arvskifte ifråga om sterbhusdelägarna och boets fasta egendom
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, meddelades Lagfart å 1/16
mantal Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, vilken hemmansdel
Anders Oskar Andersson enligt arvskifte den 6 april 1906 i giftorätt bekommit

efter sin avlidna hustru Anna Helena Augusta Johansdotter, varom arvskiftet
försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades.

DSCN1967
Vadstena 110930
§175
1/32 mtl Södra Hiarum
1906 den 7 maj
Under anhållan om lagfart för Anders Herman Albin Andersson å 1/32 mtl Krono
Skatte Södra Hiarum etc., se §174
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, meddelades lagfart å 1/32
mantal Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, vilken hemmansdel
Anders Herman Albin Andersson, enligt arvskifte den 6 april 1906, ärvt efter sin
avlidna moder Anna Helena Augusta Johansdotter, varom etc., se §174 = = =
utfärdades.

DSCN1967-1968
Vadstena 110930
§176
1/32 mtl Södra Hiarum
1906 den 7 maj
Under anhållan om lagfart för Josefina Amalia Sophia Andersson å 1/32 mtl
Krono Skatte Södra Hiarum etc., se §174
Med anledning av vad sålunda i ärendet förekommit, meddelades lagfart å 1/32
mantal Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, vilken hemmansdel
Anders Herman Albin Andersson, enligt arvskifte den 6 april 1906, ärvt efter sin
avlidna moder Anna Helena Augusta Johansdotter, varom etc., se §174 = = =
utfärdades.

DSCN2324-2325
Vadstena 110930
§37
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1908 den 7 sept
Därom etc. = = = se §30 = = = utfärdades
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö följande
köpekontrakt och köpebrev
Till Nässjö Trävarukompani Nässjö, försäljer undertecknad O Jonsson, mitt i
Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län belägna 1/4 mantal Södra
Hiarum, för en överenskommen köpesumma av Sjutusen /7000/ kronor, samt
likaledes å detta hemman avverkningsbar skog för en köpesumma av Femtusen
/5000/ kronor, och hava vid detta köp i övrigt fästats följande villkor
1. Hemmanet tillträdes den 14 nästkommande mars, i det skick det nu och då
befinnes, och med de skyldigheter och rättigheter som i övrigt vidråder hemmanet,
med förbehåll av den enligt kontrakt försålda skogen till Th. Andersson i
Malmbäck
2. Likviden erlägges på följande sätt: Köparna övertaga det oguldna skuldbelopp,
som hemmanet häftar till Smålands med flera provinsers Hypoteksförening å
Etttusen Tvåhundra /1200/ kronor. Femhundra /500/ kronor betalas vid detta
kontrakts underskrivande, resterande tiotusen Tvåhundra Nittionio /10299/ kronor
betalas vid tillträdet den 14 mars nästa mars
3. Säljaren förbehåller sig rätt att avgiftsfritt få bebo den så kallade
förstugukammaren i mangårdsbyggnaden under ett års tid från tillträdesdagen

4. Stämpel och övriga kostnader för detta köps lagfarande erlägges av köparen,
som äro berättigade att efter köpesummans erläggande erhålla handlingar och karta
rörande egendomen, samt likaledes för köparna utfärdade åtkomsthandlingar
Av detta kontrakt äro två lika exemplar upprättade, varav köpare och säljare tagit
var sitt
Nässjö den 29 november 1907
O Jonsson
Antages: Nässjö Trävarukompani, Wikander och Danielsson
Bevittnas: A F Hellqvist, Edvard Milfors
Femhundra /500/ kronor kvitteras, O Jonsson
Köpebrev:
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Sjutusen /7000/
kronor, har vi undertecknade härmed försålt vårt ägande ¼ mantal Södra Hiarum i
Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, till Nässjö Trävarukompani
Herrar Wikander och Danielsson, mot villkor som köpekontraktet därå av den 29
november 1907 närmare angiver, och må denna hemmansdel genast av köparna
tillträdas, och avhända vi oss på grund härav berörde hemmansdel med allt vad
därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och må de sig härå på egen bekostnad
lagfart förvärva
Södra Hiarum den 12 mars 1908
Otto Jonsson och Johanna Larsdotter, säljare
Nässjö Trävarukompani, Wikander och Danielsson, köpare
Bevittnas av: A J Andersson i Kansjö, Johan Björklund i Hjärtsöla, Sandsjö
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebrev och lagfartsbevis för
Otto Jonasson och h h Johanna Larsdotter
1. Den 17 september 1872 Nö.26 å 1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, som de
köpt av Anders Johan Jonasson och Anna Sofia Petersdotter, och
2. Den 1 september 1890 §3 å 1/8 mtl samma hemman, beläget i Malmbäcks
socken
Beslut: Enär icke känts att firman Nässjö Trävarukompani i föreskriven ordning
inregisrerats, kan lagfartsansökningen icke bifallas, utan varder av Häradsrätten
avslagen

DSCN2325-2326
Vadstena 110930
§38
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1908 den 7 sept
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så
lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Åttatusen /8000/
kronor för fastigheten, och 750 kronor avsett för höstbruk, rågutsäde och tröskverk
å nedannämnde hemman, har vi undertecknade härmed försålt vårt ägande 1/4
mantal Södra Hiarum i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län till
Karl Björklund och hans hustru Hulda Helena Wetter i Hjärtsöla, och mot villkor i
övrigt som auktionsprotokoll därå av den 22 februari 1908 närmare angiver. Och
må köparen genast tillträda berörde hemman, med allt vad därtill lyder, i jord,
vatten och åbyggnader, och må de sig härå på egen bekostnad lagfart förvärva
Nässjö den 12 mars 1908
Nässjö Trävarukompani, Wikander och Danielsson, säljare
Karl Björklund och Hulda Helena Wetter, köpare

Bevittnas av: A J Andersson i Kansjö, O Jonsson i Hiarum
Härvid fanns fogat i avskrift, det i köpebrevet åberopade auktionsprotokollet, så
lydande
Avskrift: Protokoll fört vid auktion i Södra Hiarum den 22 februari 1908
Härmed utbjudes till försäljning i befintligt skick 1/4 mtl Södra Hiarum i
Malmbäcks socken, mot följande villkor
1. Tillträdet får ske den 14 nästa mars
2. Från denna försäljning undantages och förbehålles, dels all den skog som tills
dato är nedfälld, samt den skog som finnes i Öster om den så kallade Blockbäcken
i Ox. Mo och fårhagarna som mäter över fem verktum, fem fot från marken, samt
30 stycken ekar i ängarna efter eget val
3. Säljarna förbehålla sig för utforsling av nämnde skog, fyra års avverkningsrätt
och för mark för behövliga vägar och upplagsplatser, samt ansvaras icke vid
fällningen av förbehållna skogen, för den skada som möjligen tillfogas köparens
mindre och kvarstående skog
4. Från hemmanet förbehålles dess andel i försålda soldattorpet
5. För återplanteringsskyldighet av skog där sådan avverkas frikalla sig säljarna,
vilken skyldighet under sådant förhållande åläggas köparen
6. Likviden erlägges sålunda vid tillträdet, att köparen skall övertaga de 2ne
Hypotekslån som hemmanet häftar för till Smålands med flera provinsers
Hypoteksförening i Växjö, till primitiva beloppet kronor 2500,00, och får i
avräkning vid likviden det belopp som därå är skuld, nämligen 1201 kronor, resten
betals vid tillträdet, eller efter särskild överenskommelse
7. Säljarna förbehålla för O Jonssons räkning, under ett år rättighet få avgiftsfritt
bebo den så kallade förstugukammaren i mangårdsbyggnaden, räknat från den 14
nästa mars
8. Stämpel och övriga kostnader för detta köps lagfart, bekostas ensamt av
köparen, och nödiga åtkomsthandlingar lämnas av säljarna, då köpevillkoren blivit
fullgjorda
9. Allt avfall och toppar vid skogsavverkningen som säljarna verkställer, tillfaller
köparen av hemmanet, ävenså tröskverket å gården
10. Den skog som möjligtvis finnes vid Th. Anderssons skogsavverkning,
ävensom toppar och avskräde förbehålles
Efter uppläsandet härav skedde utrop, och fälldes klubban för Karl Björklund i
Hjärtsöla, som bjöd Åttatusen Sjuhundra Femtio /8750/ kronor, och till köpare
antogs och överensmoms om följande betalningsvillkor
Idag erlägges som handpenning kr 750
Den 14 mars kontant kr 1250
Samma dag avräknas Hyptekslånet kr 1201
Återstår kr 5549
De sålunda återstående kr 5549, skall ställas på 6 månaders revers mot borgen, att
av köparen räntas från 14 mars i omskrivne 6 månader, då betalning skall ske, och
räntas sagde summa under tiden med 5%
Sålunda avslutat, dag som ovan
A J Andersson, auktionsförrättare
Antages enligt ovanstående:
Nässjö Trävarukompani, Wikander och Danielsson, säljare
Carl Björklund, köpare
Handpenningen, kronor 750, kvitteras
Nässjö Trävarukompani, Wikander och Danielsson

Förestående köp bevittnas av: A J Andersson, Robert Jonsson
Kronor 1250, kvitteras, Nässjö den 12/3-1908
Nässjö Trävarukompani, Wikander och Danielsson
Från nästföregående § i protokollet inhämtas och antecknas, att säljarens ansökan
om lagfart å försälda fastigheten av Häradsrätten avslagits
Beslut:
Enär säljaren ännu icke erhållit lagfart å försålda fastigheten.
Alltså, och då icke visats vare sig att firman Nässjö Trävarukompani blivit i
föreskriven ordning registrerad, ej heller av vem eller på vad säte firman skall
tecknas, kan lagfartsansökningen icke bifallas, utan varder av Häradsrätten
avslagen.

DSCN2331-2332
Vadstena 110930
§89
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum

1908 den 2 nov

DSCN2332-2333
Vadstena 110930
§90
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum

1908 den 2 nov

DSCN2064-2065
Vadstena 080314
§182
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1909 den 10 maj
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så
lydande:
Köpebref
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma fyra tusen kronor
hafver jag Karl August Klaesson med min kära hustrus Augusta Cecilia
Persdotters bifall försåldt 1/8dels mantal kronoskatte Södra Hiarum beläget i
Westra Härad och Malmbäcks socken till nämndemannen Edv. Samuelsson i
Säfsjö och kvarnägaren A. G. Adelin i Storqvarna Bringetofta socken. I följd deraf
afhänder vi oss berörde 1/8 dels mantal i sagde hemman med hus, jord, vatten och
åbyggnader och allt hvad dertill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och
tillegnar ofvannämnde köpare till wälfången egendom allt i befintligt skick genast
tillträda, och äger köparne på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart
och fasta förvara.
Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Södra Hiarum den 14 mars 1909
C. A. Klaesson, Augusta Cecilia Persdotter, säljare
Underskfiterna bevittnas af: C. H. Lilliegren, Malmbäck, Hilda Svensson, Åsen
Till åtkomstens styrkande företeddes HRns lagfartsbevis den 7 maj 1906 § 173 för
Karl August Klaesson och h. h. Augusta Cecilia Persdotter å 1/8 mtl krsk. Södra
Hiarum i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade HRn lagfart å i Malmbäcks
socken belägna 1/8 mtl kr.sk. Södra Hiarum, som nämndemannen Edv.
Samuelsson och A. G. Adelin jämlikt köpebref den 13 mars 1909 för fyra tusen
kronor köpt af Karl August Klaesson och h. h. Augusta Cecilia Persdotter; därom

etc = = = se §174 = = = utfärdades.

DSCN2066-2067
Vadstena 080314
§183
1/8 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1909 den 10 maj
Under anhållan om lagfart för Karl Johannesson, ingav nämndemannen A J
Andersson i Kansjö ett med därå tecknad överlåtelse, så lydande köpebrev
Emot en överenskommen etc. = = = se §182 = = = Hilda Svensson Åsen
Ovanstående köpebrev transporterar vi Edvard Samuelssonoch A G Adelin på Karl
Johannesson i Norra Hiarum, att genast tillträda, då vi förbehåller oss rätt att
avverka å hemmanet förbehållen skog, och att köpesumman å densamma dem
……. varder den härmed kvitterad, vilket härmed intygas på heder och samvete
Sävsjö Storkvarn den 14 mars 1909
A G Adelin, Edvard Samuelsson, säljare
Å andra sidan stående köpebrev och transport godkänner jag i alla delar
Norra Hiarum, dag som ovan
Karl Johannesson
Till vittne å allt omstående: C A Lilliegren i Malmbäck, Hilda Svensson i Åsen,
Malmbäck
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag §182
för Edvard Samuelsson och A G Adelin å 1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum i
Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, som Karl
Johannesson jämlikt köpebrev den 14 mars 1909, med överlåtelse nämnd dag, för
Fyratusen kronor och villkor i övrigt köpt av Edvard Samuelsson och A G Adelin,
därom fångeshandlingen försågs med bevis och särskilt lagfartsbevis utfärdades

DSCN2107-2108
Vadstena 080314
§109
3/32 mtl Kronoskatte Södra Hiarum
1909 den 29 nov
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö ett så
lydande Köpebrev
Genom en denna dag överenskommen och nu erlagd köpeskilling stor Tretusen
/3000/ kronor, försäljer jag Anders Oskar Andersson mitt ägande 1/16 mtl, och jag
Josefina Andersson mitt ägande 1/32 mtl i Södra Hiarum av Malmbäcks socken
av Västra härad och Jönköpings län, till Anders Herman Albin Andersson här i
Södra Hiarum, att som sin välfångna egendom nu tillträda, med hus, jord, skog,
vatten och åbyggnader, och allt vad som till hemmansdelarna hör, med det
förbehåll om undantag som särskilt kontrakt utvisar, och avhänder vi säljare oss
bemälde 1/32 mtl till köparen och förbinder oss lämna nödiga åtkomsthandlingar
till köparen, som äger härå sig lagfart via vederbörlig domstol sig tillägna.
Sålunda handlat och överenskommit.
Som skedde i Södra Hiarum den 6 april år 1906
A O Andersson och Josefina Andersson, säljare
Albin Andersson, köpare
Bevittnas av: O Jonsson i Hiarum, J A Nilsson dito

Till åtkomstens styrkande företeddes två av Häradsrätten den 7 maj 1906
utfärdade lagfartsbevis, det ena, §174, för Anders Oskar Andersson å 1/16 mantal
Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, det andra, §176, för Josefina
Amalia Sophia Andersdotter å 1/32 mantal samma hemman
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 3/32 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, som Anders
Herman Albin Andersson jämlikt köpebrev den 6 april 1906, för Tretusen kronor
och villkor om undantag, köpt av Anders Oskar Andersson och Josefina Amalia
Sophia Andersdotter, därom = = = se §106 = = = ufärdades

DSCN6021-6022
Vadstena 090904
§280
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1913 den 2 juni
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen A J Andersson i Kansjö, ett
så lydande Köpebrev
Till vår son Oskar Bernhard Johansson i Södra Hiarum, och hans tilltänkta hustru
Hanna Alvida Johansson från Bäckafall i Nässjö socken, försäljer vi härmed vårt
ägande 1/8 dels mantal Södra Hiarum i Malmbäcks socken, Västra härad och
Jönköpings län, mot en överenskommen och betald köpesumma stor Sju tusen
/7000/ kronor, att den 14 nästa mars tillträda, med hus och jord och allt vad därtill
hörer, och äger köparen att sig lagfart härå på egen bekostnad förvärva, och vartill
vi förbinder oss att nödiga handlingar lämna.
Från ovanstående köp undantager sig säljarna 1/8 del av avsöndrade lägenheten
Skotthemmet Nö.1, avsöndrat från Ett mantal Södra Hiarum i Malmbäcks socken
Sålunda överenskommet och avslutat i Södra Hiarum den 12 december 1911
Johannes Nilsson och Maria Pettersson, säljare
Oscar Johansson och Hanna Johansson, köpare
Närvarande vittnen: T E Larsson, E M Johansson
Det antecknades att Häradsrätten den 17 mars 1903 §137, beviljat lagfart å den
från 1 mtl Krono Skatte Södra Hiarum avsöndrade lägenheten Skotthemmet Nö.1,
om 12,8953 hektar
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 11 april
1882, §67, för Johannes August Nilsson och h h Anna Maria Petersdotter å 1/8
mtl Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, som Oskar
Bernhard Johansson och hans tilltänkta hustru Hanna Alvida Johansson, jämlikt
köpebrev den 12 december 1911, för Sjutusen kronor köpt av den förstnämndes
föräldrar Johannes August Nilsson och hans hustru Anna Maria Petersdotter
härom etc. = = = se §279 = = = utfärdades.

DSCN2439
Vadstena 110930
§76
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1914 den 16 mars
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen A J Andersson i Kansjö, ett
så lydnad Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Åttatusen /8000/
kronor, har jag härmed försålt mitt ägande 1/8 mantal Södra Hiarum i Malmbäcks

socken och Västra härad, till hemmansägaren Jonas Andersson i Hafrida, att av
honom genast i befintligt skick tillträda, och avhänder jag mig alltså berörde
hemmansdel, med vad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och må köparen
sig härå på egen bekostnad lagfart förvärva
Södra Hiarum den 14 mars 2011
Albin Andersson
Bevittnas av: C J Larsson i Åsen, C A Andersson i Röd
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis för Anders
Herman Albin Andersson den 7 maj 1906, §175, å 1/32 mtl Krono Skatte Södra
Hiarum, och den 29 november 1909, §109, å 3/32 mtl samma hemman, beläget i
Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/8 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, som Jonas
Andersson jämlikt köpebrev den 14 mars 1911, för Åtta tusen kronor köpt av
Anders Herman Albin Andersson, därom etc. = = = se §63 = = = utfärdades

321-322
§12

Vadstena 130308
1/8 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1916 den 17 januari
Genom en denna dag överenskommen, betald och härigenom kvitterad
köpesumma stor Tvåtusen Femhundra /2500/ kronor, upplåta och försälja vi
undertecknade härigenom vårt i Västra härad och Malmbäcks socken belägna
hemman 1/8 mantal Krono Skatte Södra Mörekull

323
§19

Vadstena 130308
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1916 den 17 januari
Under anhållan om lagfart inlämnade hemmansägaren Klas Edvard Andersson till
domhavanden ingivet ett så lydande Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Åttatusen /8000/
kronor, har vi härmed försålt vårt ägande 1/4 dels mantal Södra Hiarum i
Malmbäcks socken av Västra härad, Jönköpings län, till Johannes Alfred
Andersson och hans hustru Johanna Fransdotter i Spinkabo, att av dem genast i
befintligt skick tillträda, och varpå vi avhänder oss detsamma med allt vad därtill
lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och må de sig härå på egen bekostnad lagfart
förvärva
Södra Hiarum den 14 mars 1911
Carl Björklund, Hulda Wetter
Bevittnas av: Olga Johansson, Erik Johansson, Bredstorp
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 2 november
1908, §90, för Karl Björklund och h h Hulda Helena Wetter å 1/4 mantal Krono
Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å 1/4 mtl
Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, som Johannes Alfred
Andersson och h h Johanna Fransdotter, jämlikt köpebrev den 14 mars 1911, för
Åtta tusen kronor köpt av Karl Björklund och h h Hulda Helena Wetter
därom etc. = = = §1 = = = utfärdades

315
§121

Vadstena 130308
1/4 mtl kronoskatte Södra Hiarum
1918 den 25 november
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så
lydande handling, Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Sjutton tusen Nio
hundra /17900/ kronor, ha vi härmed försålt vårt ägande 1/4 dels mantal Södra
Hiarum i Malmbäcks socken av Västra härad, Jönköpings län, till skogsinspektor
Hans Leonard Harlin från Hammersdal och hans hustru Anna Kristina Harlin, att
av dem genast i befintligt skick tillträdas, och varför vi avhänder oss detsamma
med allt vad därtill lyder, i jord, skog, vatten och åbyggnader, och må de sig härå
på egen bekostnad lagfart förvärva
Södra Hiarum den 14 mars 1918
Alfred Andersson, Wilhelmina Andersson, säljare
Bevittnas av: C Almqvist, F Andersson, båda från Stenshult
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 17 januari
1916 §17 för Johannes Alfred Andersson och hans hustru Johanna Fransdotter å
1/4 mtl Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken
Det upplystes att Wilhelmina Andersson, som resten ej fotograferat

DSCN4892 -4893
Vadstena 141007
§121
1/32 mtl Södra Hiarum
1919 den 24 nov
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så
lydande handling, Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma Fem tusen /5000/
kronor, har vi underetckande denna dag till herr August Johansson vårt ägande
hemmansdel 1/32 mantal Litt Bb Södra Hiarum Nö.1, som är beläget i Malmbäcks
socken, Västra härad, att av förenämnde köpare denna dag i befintligt skick
tillträda
I följd härav avhänder vi oss ovanberörde hemmansdel, och härigenom förklarar
köparen August Johansson vara rätte ägaren av densamma, att han må den äga och
besitta såsom välfången egendom, och vid vederbörlig domstol sig lagfart och
fasta sig själv förvärva
Sålunda avhandlat, som skedde i Södra Hiarum den 13 mars 1919
H L Harlin, Anna Harlin
Bevittnas av: Frans A Lagerqvist i Klappa, S A Andersson i Röd
Härjämte
företeddes
utdrag
av
domhavandens
protokoll
över
ägostyckningsärenden den 12 april 1919, Nö.2, utvisande att domhavande då
fastställt en av extra lantmätaren O Strindberg den 8 november 1918 börjad, och
den 30 november samma år avslutad ägostyckning å 1/8 mtl Litt B Södra Hiarum
Nö.1 i Malmbäcks socken, varigenom utlagts en Harlin tillhörig lott, som
betecknats Litt Bb och beräknats innehålla 25,1578 hektar, samt åsatts 3/32
mantal
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 25 november
1918, §121, för skogvaktaren Hans Leonard Harlin och hans hustru Anna Kristina
Harlin å 1/4 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, bestående av 1/8 mtl 13 och 1/8 mtl
14 i Malmbäcks socken

På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/32 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, av 3/32 mtl 114,
som August Johansson jämlikt köpebrev den 13 mars 1919, för Fem tusen kronor
köpt av Hans Leonard Harlin och h h Anna Kristina Harlin, därom = = =
utfärdades

DSCN4894 -4895
§122
1/24 mtl Södra Hiarum

Vadstena 141007
1919 den 24 nov

Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så
lydande handling, Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma Fem tusen /5000/
kronor, har vi underetckande denna dag till herr Oskar Andersson och hans hustru,
försålt vårt ägande 1/24 mantal Litt Cb, Södra Hiarum Nö.1 i Malmbäcks socken,
Västra härad, att av förenämnde köpare denna dag i befintligt skick tillträda
I följd härav avhänder vi oss bemälde hemmansdel med allt vad därtill hörer, i
hus, jord, vatten och åbyggnader, enligt karta och lantmäterihandlingar av den 12
december 1918, och härigenom förklaras förenämnde köpare vara rätte ägare av
densamma, och må de vid vederbörlig domstol, sig lagfart och fasta själva
förvärva
Södra Hiarum i Malmbäck den 13/3-1919
H L Harlin, Anna Harlin
Bevittnas av: Frans A Lagerqvist i Klappa, S A Andersson i Röd
Härjämte
företeddes
utdrag
av
domhavandens
protokoll
över
ägostyckningsärenden den 12 april 1919, Nö.3, utvisande att domhavande då
fastställt en av extra lantmätaren O Strindberg den 7 december 1918 börjad, och
den 12 december samma år avslutad ägostyckning å 1/8 mtl Litt C Södra Hiarum
Nö.1 i Malmbäcks socken, varigenom utlagts en lott, som betecknats Litt Cb och
beräknats innehålla 21,6517 hektar, samt åsatts 1/12 mantal
Till åtkomstens = = = se §121 = = = socken
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/24 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, av 1/12 mtl 116,
som Oskar Andersson och h h Ida Maria Jonasdotter jämlikt köpebrev den 13
mars 1919, för Fem tusen kronor köpt av Hans Leonard Harlinoch h h Anna
Kristina Harlin, därom = = = utfärdades

DSCN4895 -4896
Vadstena 141007
§121
Södra Hiarum, Sandkullen
1919 den 24 nov
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så
lydande handling, Köpebrev
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma av Ett hundra /100/
kronor, har jag till hemmansägaren J O Andersson härstädes, försålt en jordplan
benämnd Sandkullen Nö.1, om 0,5025 hektar, att för everderlig tid avsöndras från
mitt ägande 3/32 mtl. Litt Bb, Södra Hiarum i Malmbäcks socken, Västra härad av
Jönköpings län

Försålda jordplanen är till areal, läge och gränser närmare angiven i en av
Lantmätaren O Strindberg år 1919 upprättad karta, samt arealbevis
Tillträdet sker genast, och förbinder sig säljaren att för lagfart lämna nödiga
åtkomsthandlingar
Södra Hiarum den 16 maj 1919
Anna Kristina Harlin, H L Harlin
Bevittnas av: Karl Johannesson (adress) Hiarum, Malmbäck, Erik Johansson
Härjämte företeddes = = = se §123 = = = 3/32 mantal
Till åtkomstens styrkande = = = se §123 = = = i Malmbäcks socken
Å köpebrevet fanns tecknat vederbörligt bevis, dels att Konungens
befallningshavande i länet den 18 oktober innevarande år meddelat fastställelse å
den från 3/32 mantal Krono Skatte Litt Bb Södra Hiarum i Malmbäcks socken,
genom köpebrevet skedda avsöndringen Sandkullen Nö.1, om 0,5025 hektar, och
dels att ifrågavarande lägebhet i jordregistret införts under Nö.118
Då enligt vad upplyst blivit, den försålda lägenheten ännu icke för bevillning
särskilts taxerats, uppskattades i rätten dess värde till 100 kronor.
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å den från
3/32 mtl Krono Skatte Litt Bb Södra Hiarum, 114 i Malmbäcks socken avsöndrade
lägenheten Sandkullen Nö.1, 118 om 0,5025 hektar, som J O Andersson jämlikt
köpebrev den 16 maj 1919, för Ett hundra kronor köpt av Hans Leonard Harlin
och h h Anna Kristina Harlin, därom = = = utfärdades.

DSCN5015 -5016
Vadstena 141007
§120
1/32 mtl Södra Hiarum
1920 den 15 mars
Under anhållan om lagfart ingav landsfiskalen H Goldkuhl, ett så lydande
Köpebrev
Emot en överenskommen och härigenom kvitterad köpesumma Femtusen /5000/
kronor, har vi undertecknade denna dag till herr August Johansson försålt vår
ägandes hemmansdel 1/32 mantal Litt Ba, Södra Hiarum Nö.1, som är beläget i
Malmbäcks socken, Västra härad, att av förenämnde herrar denna dag i befintligt
skick tillträdas
I följe härav avhänder vi oss ovan berörde hemmansdel, och härigenom förklaras
köparen August Johansson vara rätt ägare av densamma, att han må den äga och
bruka såsom välfången egendom, och vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
sig själv förvärva
Sålunda avhandlat, som skedde i Södra Hiarum den 13 mars 1919
H L Harlin, Anna Harlin
Bevittnas av: Frans Lagerqvist i Klappa, S A Andersson i Röd
Härjämte företeddes utdrag av protokoll över ägostyckningsgränsen den 12 april
1919 Nö.2, varav inhämtades att en av extra lantmätaren O Strindberg den 8
november 1918 börjad och den 30 november samma år avslutad ägostyckning å
1/8 mtl Litt B, Södra Hiarum i Malmbäcks socken, varigenom utlagts en lott, som
betecknats med Litt Ba, och åsatts 1/32 mtl, då fastställts
Det antecknades att stamfastighetens taxeringsvärde för år 1917 uppgick till 8000
kronor
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 25 november
1918, §121, på Hans Leonard Harlin och hans hustru Anna Kristina Harlin å 1/4
mtl Krono Skatte Södra Hiarum, bestående av 1/8 mtl Rnr 13 och 1/8 mtl Rnr 14

På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/32 mtl Krono Skatte Hiarum Södra Rnr 113, vilken
hemmansdel August Johansson enligt köpebrev den 13 mars 1919, för 5000
kronor köpt av Hans Leonard Harlin och h h Anna Kristina Harlin

DSCN5016 -5017
Vadstena 141007
§121
1/24 mtl Södra Hiarum
1920 den 15 mars
Under anhållan om lagfart ingav landsfiskalen H Goldkuhl, ett så lydande
Köpebrev
Emot en överenskommen och härigenom kvitterad köpesumma Femtusen /5000/
kronor, har vi undertecknade denna dag till herr Oskar Andersson och hans hustru
försålt vårt ägande 1/24 mtl Litt 8a, Södra Hiarum Nö.1 i Malmbäcks socken,
Västra härad, att av förenämnde köpare denna dag i befintligt skick tillträda
I följd härav avhänder vi oss berörde hemmansdel med allt vad därtill hörer, i hus,
jord, vatten och åbyggnader, enligt karta och lantmäterihandlingar av den 12
december 1918, och härigenom förklarar förenämnde köpare vara rätta ägare av
densamma, ock må de vid vederbörlig domstol, sig lagfart och fasta själva
förvärva
Södra Hiarum i Malmbäck den 13/3-1919
Hans Leonard Harlin, Anna Harlin
Bevittnas av: Frans Lagerqvist i Klappa, S A Andersson i Röd
Härjämte företeddes utdrag av protokoll över ägostyckningsgränsen den 12 april
1919 Nö.3, varav inhämtades att en av extra lantmätaren O Strindberg den 7
december börjad och den 12 i samma månad avslutad ägostyckning å
1/8 mtl Litt C, Södra Hiarum Nö.1 i Malmbäcks socken, varigenom utlagts en lott,
som betecknats med Litt Ca, och åsatts 1/24 mtl, då fastställts
Det antecknades och = = = se §120 = = = Rnr 14
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/24 mtl Krono Skatte Hiarum Södra Rnr 115, vilken
hemmansdel Oskar Andersson enligt köpebrev den 13 mars 1919, för 5000
kronor köpt av Hans Leonard Harlin och h h Anna Kristina Harlin, därom etc.

DSCN5030 -5031
Vadstena 141007
§228
Södra Hiarum, Skotthemmet
1920 den 10 maj
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så
lydande handling, Köpebrev
Till vår son Carl Ernst Johannesson och hans hustru Olga Karlsson försäljer vi
härmed vår ägande avsöndring Skotthemmet Nö.1 om 12,8953 hektar, numera
Mariedal kallat, och avsöndrat från 1 mantal Södra Hiarum i Malmbäcks socken,
Västra härad och Jönköpings län, med därtill hörande hus, att genast tillträda mot
en överenskommen och till fullo betald köpeskilling stor Åttatusen /8000/ kronor
Från köpet undantages och förbehålla vi oss den å lägenheten bebyggda
lägenheten Nyhem kallad, om 9 ar och 40 kvadratmeter, med därtill hörande hus,
att till läge, areal och gränser, enligt av extra lantmätaren O Strindberg upprättad
karta utvisar, och med rätt att denna lägenhet från lägenheten Skotthemmet för
everderlig tid avsöndra

Sålunda överenskommit och avslutat i Mariedal den 1 december 1918
J A Nilsson, Maria Persson, säljare
Carl Ernst Johannesson, Olga Karlsson, köpare
Bevittnas av: Oskar Johansson, Arthur Johansson
Å köpehandlingen fanns tecknat bevis, dels att den avsöndring om 0,0940 hektar,
kallat Nyhem Nö.1, som skett från lägenheten Skotthemmet Nö.1, under 1 mantal
Södra Hiarum i Malmbäcks socken, av länsstyrelsen fastställt den 27 augusti
1919, och dels att av avsöndrade lägenheten Nyhem Nö.1, i jordregistret
betecknats med 117
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 17 mars
1903, §137, för Johannes Nilsson och hans hustru Maria Petersdotter å den från 1
mtl Krono Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken avsöndrade lägenheten
Skotthemmet Nö.1, om 12,8953 hektar

DSCN5293 -5294
Vadstena 141007
§5
3/40 mtl Södra Hiarum
1921 den 5 sept
Under anhållan om gemensam lagfart för änkan Johanna Maria Johannesdotter
och G E Ekdahls hustru Anna Emilia Johansdotter å 3/40 mtl Södra Hiarum, ingav
nämndemanne A J Andersson i Kansjö ett i hithörande delar så lydande arvskifte
Förrättat den 11 augusti 1906 efter hemmansägaren Johan Adolf Andersson-Fred i
Södra Hiarum av Malmbäcks socken, som avled den 7 mars 1901, emellan änkan
Johanna Maria Johannesdotter och omyndige barnen, nämligen sonen August
Theodor Johansson och dottern Anna Emilia Johansdotter gift med
fabriksarbetaren Gustaf Edvard Ekdahl i Huskvarna, vilka samtliga nu äro
närvarande
Bouppteckningen var i sterbhuset hållen den 17 juni 1901, vilken upptager
tillgångar kronor 5575, skulder kronor 2592,83, behållning 2982,28. Och var
bland tillgångarna upptagen boets gemensamma fastighet 1/10 mantal Krono
Skatte Södra Hiarum i Malmbäcks socken, bevillningstaxerat till 2640 kronor
Nämnde 1/10 mantal Södra Hiarum, fördelas emellan änkan och barnen sålunda,
att
Änkan Johanna Maria Johannesdotter får i giftorätt hälften, med 1/20 dels mantal
Sven August Theodor Johansson får i arv En fjärdedel med 1/40 mtl
Dottern Anna Emilia Johansdotter gift med G E Ekdahl får En fjärdedel med 1/40
Summa från helt räknat, 1/10 dels mantal
Vidare var ej att iakttaga, tid och ort som ovan
P A Rundberg adress Gatu, Forserum, O Jonsson i Hiarum, Arvskiftesförrättare
Förestående arvskifte godkännes och underskrives av oss undertecknade arvingar
Johanna Maria Johannesdotter, August Johansson, Gustaf Ekdahl
Arvingarnas underskrifter bevittna: P A Rundberg, O Jonsson
Härjämte företeddes:
1. En den 17 juni 1901 upprättad vid samma års lagtima höstting under Nö.32
inregistrerad bouppteckning efter avlidne Johan Adolf Andersson-Fred från Södra
Hiarum i Malmbäcks socken, utvisande att han såsom dödsbodelägare efterlämnat
i ovan intagne arvskifte omnämnde personer, och att bland tillgångarna i boet
upptagits fastighetn 1/10 manta Södra Hiarum, numera bevillningstaxerat till 4680
kronor, och

2. Häradsrättens lagfartsbevis den 28 november 1887, §117, för Johan Adolf Fred
och h h Johanna Maria Johannesdotter å det i Malmbäcks socken belägna 1/10 mtl
Krono Skatte Södra Hiarum
På grund av vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 3/40 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, av 3/8 mtl Rnr
12, varav jämlikt arvskifte den 11 augusti 1906, änkan Johanna Maria
Johannesdotter bekommit 1/20 mtl i giftorätt efter sin avlidne man, samt G E
Ekdahls hustru Anna Emilia Johansdotter bekommit 1/40 mtl i arv efter sin
avlidne fader Johan Adolf Fred, därom etc.

DSCN5295
Vadstena 141007
§6
1/40 mtl Södra Hiarum
1921 den 5 sept
Under anhållan om lagfart för August Theodor Johansson å 1/40 mtl Södra
Hiarum ingav etc. = = = se §5 = = = belägna 1/10 mtl Krono Skatte Södra Hiarum
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 1/40 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, av 3/8 mtl Rnr
12, vilken hemmansdel August Theodor Johansson jämlikt arvskifte den 11
augusti 1906, bekommit i arv efter sin avlidne fader Johan Adolf Fred, därom etc.

DSCN5295 -5297
Vadstena 141007
§7
9/40 mtl Södra Hiarum
1921 den 5 sept
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A J Andersson i Kansjö en så
lydande handling, Köpebrev
Salubrev:
Varigenom vi undertecknade, nämligen jag Johanna Maria Johannesdotter
försäljer mig tillhöriga, dels mitt enskilt ägande 3/20 dels mantal, dels mig i
giftorätt efter min avlidne man Johan Adolf Andersson-Fred, enligt denna dag
förrättat arvskifte tillfallna 1/20 dels, eller tillsammans 1/5 mtl, och jag Gustaf
Edvard Ekdahl med min hustru Anna Emilia Johansdotters bifall och underskrift,
försäljer nämna min hustru enligt samma arvskifte i arv tillfallna 1/40 mtl i Södra
Hiarum av Västra härad och Malmbäcks socken, till vår son och broder August
Theodor Johansson och hans tilltänkta hustru Ellen Viktoria Gustafsson härstädes,
för en överenskommen och betingad köpesumma av kronor 5200 för den
förstnämndes, och 650 kronor för den sistnämndes andel, eller sammanlagt 5850,
Fem tusen Åtta hundra Femtio kronor, vilke köpeskilling genom likvid och
godkända förskrivningar blivit betald och kvitterad varder, alltså avhänder vi oss
ovanberörde fastighetsandelar 9/40 dels mantal, och tillägnar den köparna med allt
vad därtill lyder, i jord, hus, mark och skog, samt allt vad hädanefter lagligen
tillvinnas kan, att tillsammans med köparen August Theodor Johanssons likaledes
i arv denna dag tillfallna 1/40 mantal i samma hemman, utgöra ¼ mantal, äga och
besitta såsom dess välgfångna egendom, att denna dag i befintligt skick tillträda,
med förbindelse om livstids undantag till säljaren Johanna Maria Johannesdotter.
Till visso härav har vi detta salubrev i vittnens närvaro underskrivet
Som bekräftas, Södra Hiarum den 11 augusti 1906
Johanna Maria Johannesdotter, Gustaf Ekdahl, Anna Emilia Ekdahl, säljare
Bevittnas av: P A Rundberg i Gatu, O Jonsson

Till åtkomstens styrkande åberopades:
1. Häradsrättesn fastebrev den 27 januari 1859 för Anders isacsson å i Malmbäcks
socken belägna 1/4 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, samt bouppteckning förrättad
den 15 september 1866 efter avlidne Anders Isacsson från Södra Hiarum, och ett
den 5 september 1868 efter honom verkställt arvskifte, enligt vilket änkan
Johanna Maria Johannesdotter bekommit 1/8 mtl Södra Hiarum i giftorätt efter sin
avlidne man, samt Anna Maria Andersdotter bekommit 1/20 mtl samma hemman i
arv efter sin avlidne fader Anders Isacsson
2. En den 5 september 1868 efter avlidna Anna Maria Andersdotter upprättad
bouppteckning, samt ett samma dag efter henne verkställt arvskifte, varigenom
Johanna Maria Johannesdotter bekommit 1/40 mtl Södra Hiarum i arv efter sin
avlidna dotter Anna Maria Andersdotter, och
3. Häradsrättesn lagfartsbevis denna dag under §5 för änkan Anna Maria
Johannesdotter och G E Ekdahls hustru Anna Emilia Johannesdotter å i
Malmbäcks socken belägna 3/40 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, av 3/8 mtl Rnr
12
På grund av vad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i
Malmbäcks socken belägna 9/40 mtl Krono Skatte Södra Hiarum, av 3/8 mtl Rnr
12, vilken hemmansdel August Theodor Johansson och hans tilltänkta hustru Ellen
Viktoria Gustafsson enligt köpebrev den 11 augusti 1906, för 5850 kronor, och
villkor om undantag, köpt av Johanna Maria Johannesdotter och G E Ekdahls
hustru Anna Emilia Johansdotter, därom etc.

