Lagfarter Tveta härad Slätteryd 1761 – 1864
IMG 2157-2158
Nr 25
¼ mtl kr sk augm Slätteryd
16 november 1762
Ingavs ett köpebrev av nedanstående innehåll:
För allom dem detta händer och förekommer, gör jag Sara Andersdotter härigenom
veterligt att jag av fri vilja och väl berått mod och med min kära mans samråd
uppdrager och försäljer all den andel, som jag äger uti fjärdingen Slätteryd belägen uti
Jönköpings län, Tveta Härad och Malmbäcks socken för en betingad köpesumma Ett
hundrade Daler smt till min käre son Anders Andersson med dess tillkommande hustru
Stina Andersdotter från Ekhammaren och deras arvingar, så födda som ofödda uti
fredliga tider få bebo, dock med följande villkor.
1mo (primo) Förbehålla vi oss att få bebo hela fjärdingen orubbat så länge som vi
tycker och kunna förestå densamma, men när ålderdom för oss tilltager att vi bruket ej
kunna väl förestå, då skall vår son Anders och dess hustru Stina Andersdotter detsamma
få tillträda.
2o Då skall till vårt understöd i vår ålderdom ett undantag av hela fjärdingen avsättas,
ett tunnland årligt utsäde, hälften råg och hälften blandsäd, ½ tunnland i vart gärdet
samt x vall lång, som mig och min käre man Anders Fagerberg i bägges vår livstid skall
tillfalla och det skall vår son Anders bruka och avbärga så väl som sitt, men när vi det ej
göra kunna efter bägge vår död, skall undantag tillfalla vår son Anders utan någon
vidare köpeskillings erläggande, dock skall han förse oss med nödvändige husrum och
vedbrand så länge vi leva, och ovannämnda köpeskilling nästkommande xdag betala;
och så länge vår son, dess hustru och barn ej skrida ifrån föregående betingade villkor,
så avhänder jag mig min andel som till min börd räknas för 100 Daler smt, att få
oklandrat bebo för sig, sin hustru, barn och arvingar, så födda som ofödda i evärdeliga
tider, både hus, jord, åker, äng, skog, mark, kvarn och kvarnställe, torp och torpställe,
fiske och fiskevatten, närby och fjärran och allt vad därtill av ålder lytt och legat haver
eller hädanefter med lag och dom tillvinnas kan, samt gives honom lov att av oss och
våra övriga barn få oklandrat söka sig Tingsuppbörd, sköte och fastebrev på denna min
andel vid den höglovliga Tveta Härads Tingsrätt. Som med mitt namn uti tillkallade
vittnens när och övervaro bekräftas. Som skedde uti Falla den 13 martii 1762.
Sara Andersdotter S A D, Slätteryd
Jag Anders Fagerberg samtycker till förenämnda handel mellan min kära hustru och vår
käre son Anders och är därmed nöjd i alla delar som ock intygas av Falla d 13 martii
1762.
Anders Fagerberg uti Slätteryd
Till vittne: Sven Johansson SIS, Sven Jacobsson SIS i Falla
I anledning av förestående köpebrev bliver de försålde andelar emot köpesumman 100
Daler smt uti ¼ Slätteryd, Anders Andersson och dess hustru Stina Andersdotter
tillhanda, uppbudne nu 1sta ggn
IMG 2161
N2 29

¼ mtl Slätteryd
22 mars 1763
I anledning av lagfartsprotokollet den 23 november förlidet år blev mot köpeskilling
500 Daler Smt samt betingade villkor en fjärding Slätteryd Anders Andersson tillhanda
uppbuden nu
2dra ggn

IMG 2188
§9

¼ Sk kr Slätteryd Norrgård
15 november 1770
Samma dag: Blev ¼ skatte krono Slätteryd Norregård emot auktionssumman 521 Daler
smt och de i övrigt betingade villkor, uppbuden för köparen Olof Börjesson i Slätteryd
3dje ggn
Och kommer det köp såsom utom börd skett att Konungens befallningshavande
kungöras.

IMG 2363-2364
§ 29
¼ mtl kr sk Slätteryd Norrgård
27 mars 1772
S d inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev:
”Undertecknade göra härmed veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande hava
upplåtit och försålt, som vi ock i kraft av detta vårt öppna köpebrev upplåter och
försäljer, till ärlige och beskedlige drängen Jacob Larsson i Brestorp, en fjärding
skattejord i Slätteryd, Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken belägen, för
en summa penningar av Sju hundrade fyratiofem D Smt, den vi den första penningen
med den sista till fullo nöje bekommit hava och härmed vederbörligen kvittera.
Fördenskull avhända vi oss och våra arvingar så födda som ofödda förberörda
skattefjärding i Slätteryd Norregård och tillägnar densamma förbemälte drängen Jacob
Larsson samt barn och arvingar, för de och de sina att nyttja, bruka och besitta nu och i
tillkommande tider, för ovannämnda summa penningar Sju hundrade fyratiofem D Smt,
som av hans egen x betalt är ock välfången egendom med hus, jord och tillhörigheter,
som den till av ålder legat eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Förmodandes det den
högvördiga lovliga Tingsrätten lämnar häröver uppbud och fasta meddelar om
ansökning gjordes. Till yttermera visso haver vi detta med egna namns undersättande
bekräfta velat. Som skedde i underskrivna vittnen när- och övervaro av Estorp den 20
januari 1772
Carl Andersson C A S, Margareta Jacobsdotter M I D, säljare
Jacob Larsson, köpare
Till vittnen: Johan Johansson, Arvid Månsson i Estorp”
I anledning varav en fjärding skatte Slätteryd emot 745 D Smt köpeskilling blev för
drängen Jacob Larsson i Brestorp och dess arvingar uppbuden, nu 1sta ggn
IMG 2366
§ 14

DSC 0593
§ 23

¼ mtl kr sk Slätteryd Norrgård
14 november 1772
S D ¼ skatte Slätteryd uppbjöds för drängen Jacob Larsson i Brestorp och dess arvingar
emot 745 D Smt köpesumma, nu 3dje ggn

¼ mtl kr sk Slätteryd Norrgård
12 juni 1781
S d För Arvid Andersson och dess arvingar uppbjöds en fjärding Slätteryd Norregård
emot köpesumman 283 D 16 Sk specie, nu
3dje ggn

DSC 0610-0611
§ 25
1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
5 november 1790
Avlämnades till domstolen, att ordagrant uti protokollet intagas, följande köpebrev så
lydande:
” Undertecknade gjörom härmed veterligt, att vi av fri vilja och betänkt mod, uppå
auktion upplåtit och försålt, som vi ock i kraft av detta vårt öppna köpebrev upplåta och
försälja till vår förståndiga danneman och rusthållare Zacharias Håkansson i Snuggarp
hälften av min ägande skatte krono fjärdedel uti Slätteryd Norregård i Jönköpings län,

Tveta härad och Malmbäcks socken belägen, för en summa penningar av 166 Rdr 32 Sk
specie eller 1000 Daler Smt, vilka penningar vi den sista med den första till fullo nöje
bekommit hava och härmed vederbörligen kvittera. Fördenskull avhända vi oss
förberörda 1/8-del efter helt räknat i Slätteryd Norregård och tillägna densamma
bemälte Zacharias Håkansson, dess hustru, barn och arvingar, för sig och de sina att
nyttja, bruka och besitta nu och i tillkommande tider för ovannämnda summa penningar
166 Rdr 32 Sk specie som hans välfångna egendom, varför vi till berörde man avstå
hus, jord, kvarn och kvarnställen, torp och torpställe, fiske och fiskevatten och alla
tillhörigheter som därtill av ålder legat eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, och
hemställa det den högtärade Tveta härads lovliga Tingsrätt till laglig fastställelse
meddelande då därom ansökes. Till mera säkerhet hava vi detta med våra namns och
bomärkens undersättande i vittnes medvaro bekräfta velat. Som skedde i Slätteryd den 3
november 1787
Jacob Larsson, Stina Andersdotter i Slätteryd, säljare
Zachris Håkansson i Snsuggarp och dess hustru Segrid Israelsdotter, köpare. Bomärken
Som vittne: Olof Olofsson, Jonas Andersson i Slätteryd”
I anledning varav samt med stöd av IV Kap Jordabalken, fann Häradsrätten skäligt att
lämna Zachris Håkansson, dess hustru, barn och arvingar första uppbudet å 1/8 uti sk kr
Slätteryd Norregård emot köpesumman 166 Rdr 32 Sk specie.
1sta ggn

DSC 0635
§ 14

1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
3 juni 1791
Tredje uppbudet å En Åttondel efter helt räknat uti krono skatte Slätteryd Norregård
meddelas för Zacharias Håkansson emot köpesumman Ett hundrade sextiosex Rdr 32
Sk Specie
3dje ggn

DSC 0680-0681
§ 14
1/8 mt kr sk Slätteryd Norrgård
15 november 1797
Till Tingsrätten inlämnades ett så lydande salubrev:
”Undertecknade gör härmed veterligt att vi av fri vilja och betänkt mod uppå auktion
upplåtit och försålt som vi i kraft av detta vårt öppna köpebrev upplåtit och försålt till
välförståndige dannemannen Lars Jonasson och dess hustru Lena Månsdotter uti
Sniparp Norregård min ägande skatte krono 1/8-del i Slätteryd Norregård i Jönköpings
län, Tveta härad och Malmbäcks socken belägen, för en summa penningar av
Fyrahundrade sextiosex Riksdaler specie, vilka penningar vi den sista med den första
till fullo bekommit haver och härmed vederbörligen kvitteras. Fördenskull avhända vi
oss förenämnda 1/8 efter helt räknat i förenämnda Slätteryd Norregård och tillägnar
densamma bemälte Lars Jonasson, dess hustru, barn och arvingar för sig och de sina att
nyttja, bruka och besitta nu och i tillkommande tider för ovannämnda summa penningar
466 Rd 32 Sk specie av hans välfångna egendom, varför vi till berörde man avstå hus,
jord, kvarn och kvarnställe, torp och torpställe, fiske och fiskevatten och alla
tillhörigheter som därtill av ålder legat eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Och
hemställes det den högtärade Tveta härads lovliga Tingsrätt till laglig fastställelsemeddelande då därom ansökes. Till mera säkerhet hava vi detta med våra namns och
bomärkens undersättande i vittnes närvaro bekräfta velat. Som skedde i Slätteryd
Norrgård den 27 juni 1794.
Zacharias Z H S Håkansson, Sigrin S J D Israelsdotter i Slätteryd Norregård, säljare
Lars L J S Jonasson i Sniparp Norregård och dess hustru Lena L M D Månsdotter,
köpare

Som vittne: Jöns Persson i Gjöstorp, Abraham Johannesson i Hult”
I anledning varav och uppå gjord anhållan fann Tingsrätten skäligt att med stöd av 1
och 4 Kap Jordabalken för Lars Jonasson och dess hustru och arvingar uppbjuda skatte
kronohemmanet Slätteryd Norregård 1/8-del efter helt räknat emot betingade
köpeskillingen Fyrahundrade sextiosex Riksdaler 32 Sk Specie, nu 1sta ggn
DSC 0683
§ 32

1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
13 mars 1798
Uppbjöds 1/8-del kr skatte Slätteryd Norregård emot köpeskilling 466 Rd 32 Sk för
Lars Jonasson, dess hustru och arvingar, nu 2dra ggn

DSC 0689-0690
§ 51
½ mtl kr sk Slätteryd Södergård
19 maj 1798
Med anhållan om uppbud inlämnades ett så lydande köpebrev:
”Härigenom gör jag undertecknade veterligt, att jag med gott betänkande och min kära
hustrus goda ja och samtycke upplåter och försäljer min inlösta och innehavande skatte
kronojord ½ mtl Slätteryd Södregård, belägen i Jönköpings län, Tveta härad och
Malmbäcks socken, till mina kära söner, Daniel och Carl Olofssöner här i Slätteryd.
Och som dessa våra söner nu i längre tid uti vår ålderdom, medan de äldre våra kära
barn varit utflyttade, tagit omvårdningen om hemmansbrukningen, hos oss har blivit
betänkt att lämna dem någorlunda lindrig köpeskilling är således överensblivit om en
köpesumma av 333 Rd 16 Sk Specie för den del, en och två femtedels åttingar av
ovannämnda hemman, som är inlösta. Det övriga tillfaller dem i arv. Som denna fasta
egendom anses för 2/3-delar, varav de vardera en femtelott således äga, och dessa 333
Rd 16 Sk Specie tillfaller våra söner Olof och Anders, som utlöses mot det mågarna
bekommit och dels sig betingat medelst sina samtliga våra barns förening av den 14
oktober 1793, i vilken mågarna all sin rätt särdeles i den fasta egendomen till sönerna
avstått, så ock av vår upplåtelse av hemmansbrukningsomsorgen av den 21 nästlidna
februari, dem i godo är tillökt, varefter köparna så väl som härav äro förbundna att sina
2/3-delar till vårt underhåll intill det yttersta oss meddela och i handen lämna oss våra
behover. Och som de nu förenämnda köpesumma till ovannämnda sina bröder den sista
penningen med den första riktigt till fullo nöje betalt, och varda de ock härmed
kvitterade. Och alltså tillägnas köparna, dess tillkommande hustrur, barn och arvingar
ovannämnda hemman, att tillträda nästa fardag med hus och jord, åker och äng, skog
och mark, torp och kvarnställe, fiske och vatten, intet undantagandes i våto eller torro,
närby eller fjärran av vad som därtill nu lyder eller hädanåt lyda kan, att till evärdlig tid
nyttja och bruka som laga förmån. Medgives ock att söka högt ärade Häradsrätten om
laglig fastställelse häröver. Varder ock detta med våra namns underskrift i vittnens
medvaro avslutat och bestyrkt. Som skedde den 3 april 1798.
Olof Börjesson, Kjerstin Israelsdotter
Olof Olofsson, Jonas Olofsson, Anders Olofsson i Slätteryd, säljare
Daniel Olofsson, Carl Olofsson, Slätteryd, köpare
Till vittne: Jonas Andersson, Anders Jonasson i Slätteryd”
I anledning av I och IV Kap Jordabalken fann Häradsrätten skäligt för den erlagda
köpesumman 333 1/3 Rd och övriga villkor för Daniel och Olof Olofssöner meddela å
½ kr sk Slätteryd, varav de en del ärvt, uppbud nu 1sta ggn

DSC 0691
§ 24

DSC 0694
§5

½ mtl kr sk Slätteryd
6 november 1798
Daniel och Carl Olofssöner erhåller uppbud å halva krono skatte hemmanet Slätteryd
emot 333 1/3 Rd köpeskilling, nu
2dra ggn

½ mtl kr sk Slätteryd
6 mars 1799
Ett halvt krono skatte hemmanet Slätteryd som Daniel och Carl Olofssöner för 333 Rd
16 Sk och övriga villkor sig tillhandlat uppbjöds dem tillhanda nu
3dje ggn

IMG 2035-2036
§6
1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgården
3 november 1801
Med anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande salubrev:
Som jag undertecknad, en sörjande änka, icke förmår mitt hemmans bruk emotstå,
emedan här efter förrättad lantmätaredelning förestår höstflyttning och flera dylika
omständigheter; alltså har jag med moget betänkande och sunt förstånd härigenom
avstått och försålt, min innehavande och ägande ärvda fastighet, som är 1/8-del efter
helt räknat uti krono skattehemmanet Slätteryd Norrgården och beläget uti Jönköpings
län, Tveta härad och Malmbäcks socken, till min kära måg Jöns Andersson och dess
kära hustru, min dotter Stina Olofsdotter i Gjöstorp, för en överenskommen
köpesumma, utom sin femte lott, stor 200 Rd vilka penningar jag riktigt och till fullt
nöje den sista penningen med den första bekommit, och den alltså härmed tacksamt
kvitterar; varemot jag till köparna och dess barn och arvingar samt efterarvingar
upplåter ovannämnda 1/8-del att tillträda den 14 Marti 1802 med alla tillhörigheter i hus
och jord, åker och äng, skog och mark, torp och torpställe, kvarn och kvarnställe, fiske
och fiskevatten, intet undantagande i våto eller torro, när eller fjärran av det som nu
tillhör eller framledes tillvinnas kan; men dock att jag min försörjning till min grav
skulle av denna fasta egendom åtnjuta, på det sätt att en ko och ett får skulle jag i min
tid hava vinterfödda försvarligt, och om sommartiden hos köparnas kor och får, och
även urslagen spannmål tre tunnor och en halvspann råg och en dito korn allt i ren och
god säd, kålsäng och linland beräknat till ett kappeland linfrö.
Och förenämnde köpesumma upplåter och lämnar jag till mina övriga tre stycken
omyndiga barn, som är en son och två döttrar att dela sig emellan efter lag, sedan gäld
och skuld är först betald; men med det förbehåll att om jag skulle behöva jag då måtte
av
intresse lika ock hava lätt få hjälp, då även köparna för sin lott bidrager.
Lämnandes och att hos högt ärade Tingsrätten om laga kraft och fastställelse vinna och
detta anmäla, vilket med våra namn underskrivas till oryggelig efterrättelse. Den 2
November 1801
Catharina G B D Bengtsdotter, en bedrövad änka, säljare
Med förestående köpebrev äro vi till alla delar nöjda och förbinder oss att uppfylla vad
beslutat är.
Jöns Andersson, Stina S O D Olofsdotter i Gjöstorp, köpare
Till vittne underskriva Jonas Andersson, Karl Olofsson i Slätteryd
Blivandes i följd härav samt uppå därom gjord anhållan 1/8-del efter helt räknat uti
krono skattehemmanet Slätteryd Norrgården för köpesumman 200 Rd och de villkor
köpebrevet i övrigt innehåller för köparen Jöns Andersson och dess hustru Stina
Olofsdotter nu uppbuden 1sta ggn

IMG 2043
§ 80

DSC 0713
§ 24

DSC 0717
§5

DSC 0720
§ 80

1/8 mtl Slätteryd Norrgård sk kr
15 juni 1802
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
För allom dem som detta vårt öppna salubrev händer förekommer, gör vi undertecknade
veterligt att vi av fri vilja och moget betänkande hava upplåtit och härigenom försålt vår
hittills ägande fastighet, som är en åttondel efter helt räknat uti skatte krono hemmanet
Slätteryd Norrgård, beläget uti Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken till
dannemannen välförståndige Abraham Andersson och dess kära hustru Annika
Jonasdotter uti Fintorp Norregården, för en till fullo kvitterad köpesumma 300 Rd Sm
och får köparna emottaga denna 1/8-del den 14 Mari 1803 med de villkor som ett
köpekontrakt härom av detta dato innehåller; för ovanstående summa 300 Rd avhänder
vi oss, som säljare äro, all den rätt som vi till ovannämnda 1/8-del haft eller hädanefter
så kunnat; och tillägnar densamma ovannämnda köpare, deras barn och arvingar, med
hus och jord och alla förmåner, som därtill lyder, av ålder legat eller hädanefter lagligen
tillvinnas kan; och lämnas köparna frihet att hos Tveta härads vällovliga Tingsrätt med
detta köp enligt lag förfara; det vi med våra namn uti vittnens när- och övervaro
stadfästa och underskriva; som skedde uti Gjöstorp den 7de dagen uti Juni månad år
1802.
Jacob Larsson, Maria Andersdotter i Slätteryd
Att ovanstående köp är skett med gott förstånd och av fri vilja intygar som vittnen
Anders Sjöberg i Göstorp, Johannes Jönsson i Hult
Blivandes i anledning härav jämligt 1 och 4 Kapitlet Jordabalken en åttondel uti skatte
kronohemmanet Slätteryd Norrgård emot köpesumman 300 Rd för dannemannen
Abraham Andersson och dess hustru Annika Jonasdotter i Fintorp Norregård uppbuden
nu 1sta ggn

1/8 mt kr sk Slätteryd
9 mars 1802
En åttondedel i krono skatte hemmanet Slätteryd blev emot köpesumman 200 Rd
Riksgäld jämte betingade villkor för Jöns Andersson och dess hustru uppbuden nu
2dra ggn
1/8 mtl kr sk Slätteryd
1 juni 1802
En åttondedel i krono skatte hemmanet Slätteryd blev emot köpesumman 200 Rd
Riksgäld jämte betingade villkor för Jöns Andersson och dess hustru Stina Olofsdotter
nu uppbuden 3dje ggn

1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
15 juni 1802
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
”För allom dem, som detta vårt öppna salubrev händer förekommer, göra vi
undertecknade veterligt att vi av fri vilja och moget betänkande hava upplåtit och
härigenom försålt vår hittills ägande fastighet, som är en åttondel efter helt räknat uti
skatte krono hemmanet Slätteryd Norregård, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och
Malmbäcks socken, till dannemannen välförståndige Abraham Andersson och dess kära
hustru Annika Jonasdotter uti Fintorp Norregården, för en till fullo kvitterad
köpesumma stor 300 Rd. Och får köparen emottaga denna 1/8-del den 14 mars 1803
med de villkor som ett köpekontrakt härom av detta dato innehåller. För ovanstående
summa 300 Rd avhänder vi oss, som säljare äro, all den rätt som vi till ovannämnda
1/8-del haft, eller hädanefter få kunnat, och tillägnar densamma ovannämnde köpare,

deras barn och arvingar, med hus och jord och alla förmåner, som därtill lyder, av ålder
legat eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Och lämnas köparen frihet att hos Tveta
härads vällovliga Tingsrätt med detta köp enligt lag förfara. Det vi med våra namn uti
vittnens när- och övervaro stadfästa och underskriva. Som skedde uti Göstorp den 7de
dagen uti juni månad år 1802.
Jacob Larsson, Maria Andersdotter i Slätteryd
Att ovanstående köp är skett med gott förstånd och av fri vilja intygar som vittne:
Anders Sjöberg i Göstorp, Johannes Svensson i Hult”
Blivandes i anledning härav jämlikt 1 och 4 Kap Jordabalken En åttondel uti skatte
krono hemmanet Slätteryd Norregård emot köpesumman 300 Rd för dannemannen
Abraham Andersson och dess hustru Annika Jonasdotter i Fintorp Norregård uppbuden
1sta ggn
DSC 0722
§ 74

DSC 0723
§ 54

1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
15 november 1802
För Abraham Andersson och dess hustru Annika Jonasdotter i Fintorp uppbjöds 1/8 uti
skatte krono hemmanet Slätteryd Norregård emot köpesumman 300 Rd 2dra ggn

1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
2 mars 1803
En åttondel uti skatte krono hemmanet Slätteryd Norregård uppbjuds mot köpesumman
300 Rd för dannemannen Abraham Andersson och dess hustru Annika Jonasdotter i
Fintorp Norregården
3dje ggn

DSC 0734-0735
§ 67
¼ mtl kr sk Slätteryd Södergård
31 maj 1804
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
”Sedan vår i livstiden käre son Daniel Olofsson den 3 december 1803 med döden
avlidit och efter sig lämnat dess hustru Lisa Andersdotter utan bröstarvingar, så äga vi
enligt lag med henne arv taga. I anledning varav vi genom vänlig förening och moget
betänkande samt otvungen fri vilja, härigenom till bemälta vår kära sonhustru änkan
Lisa Andersdotter upplåta och försälja hela vår arvslott uti detta sterbhus, såväl uti
fastigheten En fjärdedels Slätteryd Södregård som alla lösören, intet undantagande av
vad namn det vara må, för en betingad och överenskommen köpeskilling stor 441 Rd 32
Sk Riksgäldsmynt, varigenom all rättegång och tvistighet om arv i detta sterbhus skall
upphöra, samt således allt, så löst som fast, Lisa Andersdotter tillägnas, att för sig och
dess arvingar evärdligen äga, nyttja, bruka och behålla såsom sin lagliga och välfångna
egendom och varigenom det i dag tillärnade arvskifte upphörer, som allt med våra
namns undersättande uti vittnes närvaro bekräftas. Av Slätteryd den 16 april 1804.
Olof Börjesson, Chjerstin Israelsdotter
Närvarande underskriver
Olof Olofsson, Carl Olofsson, Jonas Ericsson, söner och måg
Till vittne: Gustaf Thunberg, S Thunberg, Petter Forsberg i Sniparp, Svante Andersson i
Lilla Björnaryd”
Härvid anmärkes att fastigheten ¼-del skatte krono Slätteryd Södragård blivit ansedd
som den i bouppteckningen blivit upptagen till 250 /Två hundrade femtio/ Rd Banco.
Ut supra Gust. Thunberg, skiftesman
§ 56, 1804 den 31 maj, vid laga sommartinget med Tveta härad, är denna förening till
Tingsrätten inlämnad och i Domboken intagen samt till parternas framtida efterrättelse
gillad och fastställd. Intygas ut supra På Tingsrättens vägnar Fredric Schlyter.

Blivande i anledning härav samt med stöd av 1 och 4 Kap Jordabalken ¼-del uti krono
skatte Slätteryd Södregård för änkan Lisa Andersdotter därstädes emot den i föreningen
utsatta köpesumman 250 Rd Banco uppbjuden nu 1sta ggn
IMG 2061-2062-2063
§ 56
¼ mtl kr sk Slätteryd Söregård
6 nov 1804
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev:
För allom dem som detta öppna salubrev händer förekommer gör jag Lisa Andersdotter
härigenom veterligt, att jag i kraft och fri vilja upplåtit och försålt min ägande En
fjärdedel efter helt räknat uti skatta krono Slätteryd, Malmbäcks socken, Tveta härad
och Jönköpings län beläget till dannemannen Måns Svensson och dess kära hustru Lisa
Jonasdotter i Byefall för nu betingad och överenskommen köpesumma stor
Femhundrade tre /503/ Rd 16 Sk Riksgäldsmynt för vilka penningar jag den första med
den sista penningen till fullo bekommit, som härmed kvitterade varda; fördenskull
avhänder jag mig, som säljare är, all den rätt jag till ovannämnda hemman haft och får
köparen tillträda nästa vårfrudag 1805; och tillägnar ovannämnda köpare, dess hustru,
barn och arvingar att såsom sin laga och välfångna egendom äga, bebo och behålla, nu
och i tillkommande tider med hus och jord, åker och äng, skog och mark, kvarn och
kvarnställe, fiske och fiskevatten och alla förmåner i våto och torro som nu ligger eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan, jämte det livstids undantag, som förut har varit på
förenämnda ¼-del, till Olof Börjesson och dess hustru Kerstin Israelsdotter därstädes;
förbinder jag mig som köpare är, att utgiva och fullgöra vad som vid undantaget fordras
i deras livstid; men efter deras död tillfaller undantaget köparen; fördenskull lämnar jag,
som säljare är, förenämnda köpare frihet att hos vederbörlig domstol om uppbud och
lagfart söka när så åstundas.
Till yttermera visso haver jag detta med mitt namn jämte vittnens när och övervaro
stadfästat och underskrivit; som skedde i Slätteryd Söregård den 8 oktober 1804.
Lisa Andersdotter i Slätteryd, säljare
Måns M S S Svensson, Lisa LJD Jonasdotter, köpare
Vittne: Abraham Johannesson i Hult, Jonas Pettersson i Fintorp
I anledning härav samt med stöd av I och IV Kapitlet Jordabalken blev ¼ efter helt
räknat uti skatte kronohemmanet Slätteryd Söregården mot Femhundra tre /503/ Rd 16
Sk Riksgäldsmynt och i köpebrevet utsatta villkor för köparen Måns Svensson, dess
hustru, barn och arvingar uppbuden, nu 1sta ggn
DSC 0739
§ 31

DSC 0740
§6

¼ mtl kr sk Slätteryd Södergård
12 mars 1805
S d En fjärdedel efter helt räknat uti skatte krono hemmanet Slätteryd Södregården blev
emot köpesumman Femhundradetvå Rd 16 Sk Riksgäldsmynt och de i köpebrevet
utsatta villkor för köparen Måns Svensson, dess hustru, barn och arvingar uppbuden
2dra ggn
¼ mtl kr sk Slätteryd Södergård
28 maj 1805
S d En fjärdedel efter helt räknat uti skatte krono hemmanet SLätteryd Södregården
belv, emot köpesumman Femhundradetvå Rd 16 Sk Riksgäldsmynt och de i köpebrevet
utsatta villkor för köparen Måns Svensson, dess hustru, barn och arvingar uppbuden
3dje ggn

DSC 0744-0745
§ 57
¼ mtl kr sk augm Slätteryd Södergård
30 maj 1806
Med anhållan om lagfart inlämnades till Tingsrätten följande köpebrev:
”Jag Carl Olofsson i Dynefall tillika med min kära hustru Brita Andersdotter gör
härigenom för allom veterligt, att vi av fri vilja och moget betänkande hava upplåtit och
försålt vår ägande fastighet, som är en fjärdedel efter helt räknat uti skatte krono
augmentshemmanet Slätteryd Sörgården, beläget uti Tveta härad och Forserums socken
till dannemannen, välförståndige Lars Andersson och dess hustru Lena Olofsdotter i
Slätteryd för en å ömse sidor överenskommen köpesumma stor Femhundrade Rd
Riksgäldssedlar, tillika med de undantagspåföljder som nu annan förskrivning utvisar,
vilka 500 Rd den första penningen med den sista till fullo bekomna äro och härigenom
kvitterade varder. Fördenskull och i kraft av detta vårt öppna salubrev avhända vi oss
ovannämnda ¼-del uti Slätteryd Sörgården och tillägnar densamma Lars Andersson,
dess hustru, barn och arvingar till evärdlig egendom med allt vad därtill ligger och lyder
och hädanefter tillvinnas kan, utan alla förbehåll. Som skedde uti Slätteryd den 25te
januari år 1806.
Carl Olofsson, Brita Andersdotter, säljare
Till vittne: Nils Nilsson i Sjöstorp samt Johan Benjaminsson i Fintorp.”
Och blev i anledning härav jämlikt 1sta och 4de Kap Jordabalken En fjärdedel skatte
krono augmentshemmanet Slätteryd Sörgården emot köpesumman Femhundrade Rd
Riksgäldssedlar och de villkor köpebrevet innehåller, för köparna Lars Andersson och
dess hustru Lena Olofsdotter uppbjuden nu 1sta ggn
DSC 0752
§ 61

DSC 0763
§ 53

¼ mtl kr sk augm Slätteryd Södergård
16 mars 1807
S d Blev ¼ sk kr augm.hemmanet Slätteryd Södregården emot köpesumman 500 Rd
Rgd för köparna Lars Andersson och Lena Olofsdotter uppbjuden 3dje ggn

1/8 av 5/8 mtl kr sk Göstorp Norrgård
8 mars 1808
S d inlämnades till Häradsrätten, under anhållan om lagfart, följande köpeavhandling:
”Som jag Anders Ingemarsson på Rummen sedan den 3dje november 1803 genom
förpantningsbrev avhänt mig 5/64-delar eller 1/8-del av 5/8-delar Gjöstorp
Norregården, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, men som
förpantningsmannen nu med döden avgått och dess änka samma hemmansdel avstått,
alltså är jag nu betänkt, tillika med min kära hustru, att härigenom avhända och försälja
förenämnda fastighet till dannemannen välbeskedliga Johannes Nilsson och dess kära
hustru Margaretha Swensdotter i Gjöstorp, hälften av samma fastighet, samt den andra
hälften till pigan ärliga Catharina Jonasdotter i Gjöstorp för en betingad och
överenskommen köpesumma Tre hundrade Femtiotre Rd i Riksgäldsmynt, vilken
köpeskilling jag den sista penningen med den första riktigt och till fullo nöje bekommit
och härmed kvitterar. Varemot köparna tillägnas ovannämnda hemmansdel med hus
och jord, åker och äng, skog och mark, fiske och vatten, kvarn och alla tillägenheter i
våto och torro, intet undantagande av det som nu därtill lyder eller framdeles lyda kan.
Men i min och min kära hustrus Annica Benjaminsdotters livstid skall jag nyttja den
lilla lyckan och kålgården, som nu äro instängda av mina hus (stå på?) utmed
landsvägen på Rummen samt den lilla slåttaremsan ovan landsvägen utmed Sniparps
torps Slättens lycka som är inkällrad och är ungefär en staksvall (= stackevall).
Skulle hemmansdelen genom börd frångå köparna förbinda de sig intet vidare än de
nyttja hemmanet med samma undantag.

Och på förenämnda handel medgives att köparna vända sig till högtärade Häradsrätten
om laga krafts vinnande och fastas anhållande. Som vi med våra namns underskrift i
närstående vittnes närvaro bestyrka. Som skedde den 9de mars 1808
Anders Ingemarsson A I S, Annica Benjaminsdotter på Rumma, säljare
Johannes Nilsson I N S, Margareta Svensdotter M S D, Catharina Jonasdotter C I D
igenom sin fader Jonas Nilsson i Gjöstorp, köpare
Till vittne: Olof Olofsson, Anders Arfwidsson i Slätteryd”
I följe härav samt i förmågo av 1 och 4 Kap Jordabalken blev kr skattehemmanet
Gjöstorp Norregården 5/60-dels mantal emot köpeskillingen 353 Rd i Riksgäld och
särskilt betingade undantagsvillkor för köparna Johannes Nilsson och dess hustru
Margareta Svensdotter samt pigan Catharina Jonasdotter nu uppbuden
1sta ggn
DSC 0786-0787-0788
§ 68
1/12 mtl kr sk Slätteryd
9 december 1809
S d Inlämnades följande köpebrev med anhållan om lagfart:
”Utav Kg. Exp. Befallningshavande har jag erhållit en så lydande skrivelse:
”Välbetrodda Exp. krono befallningsman!
Som av närlagda förmyndare-räkning inhämtas att avlidna hospitalshjonet Annica
Persdotter från Malmbäcks socken i arv efter sig lämnat 1/12-del efter helt räknat uti
krono skattehemmanet Slätteryd Söregården samt 1/180-del uti Gölstorp Mellangården
i berörda socken, men kronofogen Sandahl under den 16 dennes anmält att berörda
hemmandelar äro belägna inom Tveta Härad. Alltså och med anledning av Hospitalssysslomannen Pastor Alin rekvisition den 6 i denna månad, varder Exp. krono
Befallningshavande härigenom anbefald att uti penningar lagligen förvandla förberörda
fastighetsandelar och medlen, som böra tillfalla hospitalskassan inom tre månader
härefter hitsända tillika med rapport om verkställighet härav. Jönköpings landskansli
den 21 mars 1809 E Boije/ L Löwenadler
Wadell:
I anledning härav har jag under den 5 sistlidna april utfärdat kungörelser till åtskilliga
kyrkor i och omkring Malmbäcks socken samt däri utsatt denna dag som är första
Röttegångsdagen av Tveta härads Sommarting, till försäljning av förberörda
fastighetsandelar. Och sedan en ansenlig mängd Tingsallmoge och spekulanter voro
församlade, blev den värderijng uppläsen som undertecknad genom kronolänsmannen L
Björkman och nämndemannen Olof Kanberg låtit verkställa å berörda hemmansdelar,
däri 1/12 i Slätteryd Söregården blivit ansett i värde till 88 Rd 42 Sk 8 Rst och 1/180del uti Gölstorp Mellangården till 15 Rd allt Bancomynt. Varefter närvarande
spekulanter underrättades i avseende på försäljningen av 1/12 Slätteryd Söregården.
1o – Att som denna hemmansdel är bortarrenderad till Magnus Månsson i Slätteryd på
4 år räknade från sistlidna fardag, så kan densamma ej få tillträdas förrän efter nämnda
arrendeårs förlopp.
2o – Att Höglovliga Kungliga Serafimerordens-gillet förbehålles rättigheten att pröva
huruvida det nu skeende anbud, ehuru det högsta, kan i förening med Hospitalkassans
förmån antagas eller icke.
3o – Att köpesumman bör tillfullo betalas 14 dagar från undfången del av Höglovliga
Kungliga Serafimerordensgillets fastställelse å denna auktion.
4o – Att köparen äger uppbära arrendet, Två Rd 2 Sk 8 Rst Banco av nuvarande
arrendator från den 25 sistlidna mars samt
5o – Att köparen ensam bör bekosta kartan till köpebrevet.
Och i avseende på försäljningen av 1/180-del mantal i Gölstorp Mellangården
1o - Att denna hemmansdel genast får tillträdas, och

2o – Blivande köpesumman till mig betalas inom 14 dagar härefter.
3o – Höglovliga Kungliga Serafimerordensgillet dock förbehållit att stadfästa eller
ogilla det nu skeende anbud ehuru det högsta, och
4o – Att köparen bör ensam bestå karta till köpebrevet.
Härefter utropat.
1o – Å 1/12-del krono skatte Slätteryd Söregården som utbjöds för värderingssumman
88 Rd 12 Sk 8 Rst varå gjordes mångfaldiga smärre anbud tills slutligen Jägeribetjänten
Jonas Lundberg från Fagerslätt Östragården i Rogberga socken bjöd Ett hundrade
/100/Riksdaler 21 Sk 4 Rst Banco. Och som ingen ville bjuda mera vartill behövlig tid
lämnades, så blev klubban fälld första, androm och tredje gången.
2o – Å 1/180-del skatte frälse Gölstorp Mellangården vilket utbjöds för värderingssumman 15 Rd härå, efter något besinnande, gjordes åtskilliga smärre anbud, då
äntligen Sven Hagman i Horshaga, Forserums socken, stannade för högsta budet
Tjugofem Rd 37 Sk 4 Rst Banco, och som ingen ville bjuda högre x flera uppmaningar
så blev klubban fälld för Sven Hagman första, androm och tredje gången.
På begäran skola köparna härav undfå var sitt exemplar, samt ett exemplar uppå den till
konungens befallningshavande för att Höglovliga Serafimerordensgillets beprövande
underställas.
Ingaryd den 24 maj 1809
G Wadell
Ovanstående köpeavhandling transporteras på bonden och hemmansbrukaren Abraham
Andersson i Slätteryd som tillhandlat sig ovanberörda 1/12-del av krono
skattehemmanet Slätteryd Söregården av undertecknad, och äger han att söka laga
fastställelse härå.
Fintorp 19 oktober 1809
J Lundberg
Till vittne: Benjamin Danielsson samt Nils Benjaminsson i Fintorp
Och var härvid fogat ett särskilt kvitto av innehåll som följer:
Genom fjärdingsmannen Måns Andersson i Fagerslätt har Jägeribetjänten Jonas
Lundberg till mig betalt Ett hundrade Riksdaler 21 Sk 4 Rst Banco, utgörandes fulla
köpeskillingen för den fastighetsandel 1/12-del mtl uti Slätteryd Söregården av
Malmbäcks socken, vilka Ett hundrade Rd 21 Sk 4 Rst Banco alltså härigenom
kvitteras.
Torp den 16 juli 1809
Efter förordnande S J Thunberg
Med föregående anledning samt i förmågo av lagens föreskrift i I och IV Kap
Jordabalken blev den, enligt köpebrevets innehåll först försålda hemmansdelen 1/12-del
mantal i krono skattehemmanet Slätteryd för dannemannen Anders Abrahamsson
därstädes emot köpeskillingen 100 Rd 21 Sk 4 Rst Banco klanderfritt uppbjuden
1sta ggn
DSC 0791
§ 42

DSC 0795
§ 30

1/12 mtl kr sk Slätteryd Södergård
8 mars 1810
S d Kr sk hemmanet Slätteryd 1/12 mantal, blev emot köpeskillingen 100 Rd 21 Sk 4
Rst Banco för Abraham Andersson därstädes uppbjuden 2dra ggn

1/12 mtl kr sk Slätteryd Södergård
23 maj 1810
S d Krono sk hemmanet Slätteryd 1/12 mtl emot köpeskillingen 100 Rd 21 Sk 4 Rst
Banco för Abraham Andersson därstädes, uppbjudet 3dje ggn

DSC 0803
§ 70

DSC 0804
§ 80

DSC 0805
§ 32

DSC 0805
§ 49

1/6 mtl kr sk Slätteryd Södergård
26 maj 1812
Emot köpesumman 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco blev krono skatte hemmanet Slätteryd
Södregården 1/6 mtl för Israel Andersson och Britta Jonsdotter samt Abraham
Andersson och Annicka Jonasdotter därstädes uppbjudet 2dra ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
26 maj 1812
Till lagfart inlämnades ett köpebrev, lydande som följer:
”Undertecknade syskon göra med våra kära föräldrars samtycke köp oss emellan på
fasta egendomen som är två åtttondedels mantal efter helt räknat uti krono skatte
hemmanet Slätteryd Norregården beläget i Lönköpings län, Tveta härad och Forserums
socken nämligen:
Jag Johannes Svensson i Slätteryd upplåter och försäljer med min kära hustrus
samtycke hennes arvslott efter sina kära föräldrar i ovannämnda fastighet till min käre
svåger Johannes Arfvidsson i Slätteryd och dess tillkommande hustru, för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Tre hundrade Trettio Tre Rd 16 Sk Banco,
vilken köpeskilling jag den sista penningen med den första riktigt och till fullo nöje
bekommit och härmed vederbörligen kvitterar. Varemot jag avhänder mig och mina
arvingar ovannämnda fastighet och tillägnar densamma köparen att tillträda den 14
mars nästkommande i det stånd den befinnes med hus och jord, åker och äng, skog och
mark, torp och torpställe, kvarn och kvarnställe, fiske och fiskevatten, intet
undantagande i våto och torro av allt som med rätta därtill lyder eller hädanefter
lagligen lyda kan, vilken systerlott tillika med köparens arvslott blir tillsammans Två
sextondelar efter helt räknat uti förenämnda hemman. Dock skola mina kära
svärföräldrar hava sin nödtorftiga underhållning i sin övriga livstid … forts saknas

1/6 mtl kr sk Slätteryd Södergård
3 november 1812
Emot köpesumman 555 Rd 26 Sk 8 Rst Banco blev kr sk hemmanet Slätteryd
Södregård 1/6 mtl för Israel Andersson och Britta Jonsdotter samt Abraham Andersson
och Annica Jonasdotter därstädes uppbjudet nu 3dje ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
3 november 1812
Slätteryd Norregård 1/16 mtl kr sk blev emot erlagda 333 Rd 16 Sk Banco för Johannes
Arfvidsson därstädes uppbjudet 2dra ggn

DSC 0808-0809
§ 89
3/32 mtl mtl kr sk Slätteryd Norrgård
2 december 1812
Uppvistes till lagfart ett så lydande salubrev:
”Undertecknade syskon göra med våra föräldrars samtycke oss emellan på fasta
egendomen som är Tre åttondedels mantal efter helt räknat kr sk hemmanet Slätteryd
Norregård, beläget i Jönköpings län, Tveta härad, Forserums socken.
Jag Anders Arfvidsson i Floderyd upplåter och försäljer med min kära hustrus samtycke
min, efter mina föräldrar, arvslott uti ovannämnda fastighet, till min käre broder Sven
Arfvidsson i Slätteryd för en oss emellan överenskommen köpesumma stor Fyra
hundrade Fyratio fyra Rd 21 Sk 4 Rst Banco, vilken köpeskilling jag den sista med den
första riktigt och till fullo nöje bekommit och härmed vederbörligen kvitterar. Varemot
jag avhänder mig och mina arvingar ovannämnda fastighet och tillägnar densamma
köparen att tillträda den 14 mars nästkommande i det stånd den befinnes med hus och

jord, åker, äng, skog och mark, med torp och torpställe, kvarn och kvarnställe, fiske och
dess vatten, intet undantagandes i våto eller torro, närby eller fjärran av det som med
rätta därtill lyder eller hädanåt lagligen lyda kan, vilken broderlott tillika med köparens
arvslott bliver tillsammans tre sextondedelar efter helt räknat uti förenämnda hemman.
Dock skola mina kära föräldrar hava sin nödtorftiga underhållning uti sin övriga livstid
av sistnämnda hemmansdel till hälften efter en särskild skrift av detta dato. Och lämnas
tillstånd att köparen för sin säkerhet att sig hos vällovliga Häradsrätten anmäla om fastoch stadfästelse det vi med våra namn undersättande uti närstående vittnens närvaro
betygar. Som skedde den 10 september 1812.
Arfvid Andersson, Stina Bengtsdotter, föräldrar
Arfvid Andersson A A S, Lisa Jönsdotter L J D, säljare
Som vittnen: Olof Olofsson i Slätteryd, Anders Jönsdotter ibidem
Och blev i anledning härav samt i förmågo av I och IV Jordabalken krono skatte
hemmanet Slätteryd Norregården 3/16 mtl dels såsom ärvd dels såsom inköpt emot
köpeskillingen 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco för Sven Arfvidsson i Slätteryd och dess
arvingar uppbjudet 1sta ggn
DSC 0811
§2

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
23 februari 1813
Slätteryd Norregård 1/16-dels mtl krono skatte, blev emot erlagda 333 Rd 16 Sk Banco
för Johannes Arfvidsson därstädes uppbjudet 3dje ggn

DSC 0823-0824
§ 66
1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
29 februari 1816
Inlämnades till lagfart ett köpebrev, lydande som följer:
”Härigenom gör jag undertecknad veterligt att jag, med fri vilja samt min kära hustrus
goda ja och samtycke, upplåter och försäljer min innehavande och ägande 1/8 mtl efter
helt räknat uti sk kr hemmanet Slätteryd Norregård, beläget i Jönköpings län, Tveta
härad och Malmbäcks socken, till Magnus Johansson och dess kära hustru Brita Stina
Månsdotter i Slätteryd för en oss emellan betingad och överenskommen köpesumma
933 Rd 16 Sk Rgd, vilken köpeskilling han den sista penningen med den första till mig
riktigt och till fullo nöje betalt, ska och härmed tacksamt kvitterade varda. Varemot jag
tillägnar Magnus Johansson och dess hustru, barn och arvingar ovannämnda 1/8 mtl att
tillträda den 14de mars 1817 i det stånd det då befinnes efter oss emellan upprättat
kontrakt, med hus och jord, åker och äng, skog och mark efter käller, torp och
torpställe, kvarn och kvarnställe, fiske och fiskevatten, intet undantagandes i våto eller
torro av allt som därtill nu lyder eller hädanefter lagligen lyda kan. Och medgiver att
han anmäler sig hos vällovliga Tveta härads tingsrätt till laga krafts vinnande och
fastställelse. Vilket med våra namns underskrift i närstående vittnens närvaro betygas.
Av Slätteryd den 2 november 1815.
Israel I A S Andersson, Britta B I D Jonasdotter, säljare
Närvarande vittnen: Olof Olofsson, Abraham Andersson, Lars Andersson i Slätteryd”
Och blev i anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken kr sk
hemmanet Slätteryd 1/8 mtl emot köpeskillingen 933 Rd 16 Sk, för köparna Magnus
Johansson och Britta Stina Månsdotter i Slätteryd uppbjudet 1sta ggn
DSC 0825

1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
21 maj 1816
Kr sk Slätteryd 1/8 mtl för Magnus Johansson och Britta Stina Månsdotter

2dra ggn

DSC 0826-0827
§ 61
1/12 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
25 maj 1816
Med anhållan om lagfart inlämnas ett köpebrev, så lydande:
”Härigenom gör undertecknade veterligt att jag med min kära hustrus samtycke
försäljer hennes, efter sin fader ärvda fastighet, som är 1/3-del av ¼ uti kr sk hemmanet
ett helt Slätteryd Norregård, beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks
socken, till min kära svåger Anders Jonasson och dess kära hustru Stina Jonasdotter i
samma Slätteryd, för oss emellan betingad köpesumma 216 Rd 32 Sk Riksgäldsmynt,
vilka jag till fullo bekommit och härmed kvittera. Varemot jag avhänder mig och min
kära hustru förnämnda fastighet och tillägnar den köparen i det stånd det befinnes, intet
undantagande i våto eller torro av allt vad därtill nu lyder eller lagligen lyda kan. Men
min kära svärmoder Annica Jönsdotter skall av denna fastighet hos köparen hava sin
försörjning i sin återstående livstid och begravningskostnad. Vilket med våra namns
undersättande i vittnens närvaro betygas. Som skedde i Slätteryd den 24 maj 1816
Johannes Mattsson, Stina Jonasdotter i Norra Hiarum, säljare
Som vittne: Olof Olofsson i Slätteryd”
Och blev i anledning härav samt i förmågo av I och IV Kap Jordabalken kr sk
hemmanet Slätteryd Norregården 1/12 mtl, uppbjudet för köparna Anders Jonasson och
Stina Jonasdotter därstädes emot köpeskillingen 216 Rd 32 Sk Rgd
1sta ggn
DSC 0829
§ 33

DSC 0832
§ 14

1/12 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
5 november 1816
Kr sk Slätteryd Norregård ,1/12 mtl, för Anders Jonasson och Stina Jonasdotter ibidem
2dra ggn
1/12 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
18 februari 1817
Kr sk Slätteryd Norregård 1/12 mtl för Anders Jonasson och Stina Jonasdotter ibidem
3dje ggn

DSC 0853-0854
Nr 5
7/36 mtl kr sk Slätteryd Södergård
15 januari 1822
Till Tingsrätten inlämnades ett så lydande köpebrev:
” Undertecknade myndiga och omyndiga – de omyndiga genom förmyndare som sökt
och erhållit Vällovliga Tingsrättens tillstånd av den 23 februari 1821 – har på auktion
försålt deras, efter föräldrarna Måns Svensson och Lisa Jonasdotter i Slätteryd
Södergård i arv tillfallna, fastighet till brodern Sven Månsson och dess kära hustru Lena
Nilsdotter i samma gård.
Jag Jonas Månsson upplåter och försäljer min 1/18-de del i samma fastighet för en
överenskommen köpesumma Två hundrade och Tjugotvå Rd 10 Sk 8 Rst Banco.
Ävenledes jag Anders Persson i Blexås med min kära hustrus tillstånd försäljer hennes
1/36-del i samma fastighet för en betingad köpesumma Ett hundrade Elva Riksdaler 5
Sk 4 Rst Banco.
Tillika jag Jöns Månsson i Hallhult avstår och försäljer min 1/18-del i samma fastighet
för en avslutad köpesumma Två hundrade och Tjugotvå Rd 10 Sk 8 Rst Banco.
Och även vi underskrivna förmyndare försålt de två omyndiga systrarnas lotter som är
tillsammans 1/18-dels mantal för en på auktionen uppstigen köpesumma Tvåhundrade
Tjugotvå Rd 42 Sk 8 Rst Banco.
Som blir tillsammans för dessa Sju trettiosjättedelar efter helt räknat i Slätteryd
Södergård en summa 778 Rd 21 Sk 4 Rst Banco, vilka köparna till oss till fullo genom
förskrivning betalt. Så varder samma summa härmedelst kvitterad.

Varemot vi avhänder oss och våra barn och arvingar ovannämnda fastighet uti Slätteryd
Södergård beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken och tillägnar
densamma köparen att tillträda den 14 mars nästkommande i det stånd det befinnes med
hus och jord, åker, äng, skog och mark, intet undantagande i våto eller torro, närby eller
fjärran, av allt vad nu därtill lyder eller framdeles lagligen lyda kan. Och medgives till
köparna hos vällovliga Häradsrätten till laglig fastställelse sig anmäla. Vilket med våra
namns underskrift i nedanstående vittnens närvaro betygas. Som skedde i Slätteryd den
26 oktober 1821.
Jonas Månsson Lundquist i Jönköping – Anders Pehrsson, Lena Månsdotter i Blexås,
Jöns Månsson i Hallhult och Jöns Andersson samt Jöns Jonasson, förmyndare, säljare.
Till vittne: Olof Olofsson i Slätteryd, Samuel Månsson i Snuggarp, Lars Andersson i
Slätteryd”
Efter vars uppläsande 7/36-dels mantal efter helt räknat i Slätteryd Södergård mot
köpesumman 778 Rd 2 Sk 4 Rst Banco uppbjöds för Sven Månsson och dess hustru
Lena Nilsdotter i Slätteryd
1sta ggn
Men innan tredje uppbudet kan meddelas åligger det köparen att till Häradsrätten ingiva
säljarens åtkomsthandlingar.
DSC 0855
Nr 5

DSC 0857
§ 83

DSC 0860
§ 41

7/36 mtl kr sk Slätteryd Södergård
22 maj 1822
Uppbjöds hemmanet Slätteryd 7/36-dels mtl för Sven Månsson och dess hustru Lena
Nilsdottet i Slätteryd emot köpesumman 778 Rd 21 Sk 4 Rst
2dra ggn

7/36 mtl kr sk Slätteryd Södergård
10 december 1822
Sven Månsson och hans hustru Lena Nilsdotter i Slätteryd å 7/36-dels mantal krono
skatte Slätteryd Södregård som de, den 26 oktober 1821 sig tillhandlat av Jonas
Månsson Lindquist i Jönköping och Jöns Månsson i Hallhult jämte deras svågrar och
systrar Anders Persson och hans hustru Lena Månsdotter i Blexås samt omyndiga
systrars förmyndare Jöns Andersson och Jöns Jonasson, emot Sju hundrade Sjuttio åtta
Rd 21 Sk 4 Rst Banco.
Men som bevis om säljarens fång saknades, trots den föreskrift sökandena i berörda
avseende erhållit då första uppbudet meddelades, så kunde den begärda lagfarten ej nu
beviljas utan förständigades sökandena att å första rättegångsdagen av nästa lagtima
ting den försummade skyldigheten fullgöra.

7/36 mtl kr sk Slätteryd Södergård
7 februari 1823
Av Sven Månsson och hans hustru Lena Nilsdotter i Slätteryd söktes ytterligare lagfart
å 7/36-dels mantal krono skatte Slätteryds Södregård, som de den 26 oktober 1821 sig
tillhandlat av Sven Månssons bröder Jonas Månsson Lindquist i Jönköping och Jöns
Månsson i Hallhult, systern Lena Månsdotter jämte hennes man Anders Persson i
Blexås samt omyndiga systrarnas förmyndare Jöns Andersson och Jöns Jonasson, emot
778 Rd 21 Sk 4 Rst Banco, varjämte, till upplysning om förra ägarens fång och efter
vad Häradsrätten därom nästlidet Ting, § 83 i protokollet, föreskrivet, köparen Sven
Månsson nu ådagalade med fastebrev den 11 november 1805, arvskifte den 19 april
1812 och Häradsrättens förmynderskapsprotokoll den 23 februari 1821 att hans
föräldrar Måns Svensson och Lisa Jonasdotter förvärvat genom köp ¼-dels mantal
Slätteryd Södergård, att efter dem detsamma i arv tillfallit Sven, hans bägge bröder och
två systrar samt att domstolen samtyckt försäljningen av de omyndiga arvingarnas
fastighetslotter.

Och blev i anledning härav uppbud å köpet meddelat, nu
DSC 0864
§ 62

DSC 0865
§ 63

3dje ggn

3/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
6 februari 1824
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev:
”För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekomma gör vi undertecknade
veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande upplåtit och försålt 1/16 mtl efter helt
räknat uti krono skatte hemmanet Slätteryd Norrgård, beläget i Jönköpings län, Tveta
Härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, till Sven Arfvidsson och dess hustru
Stina Nilsdotter i Slätteryd, för en oss emellan överenskommen och ackorderad
köpesumma stor 333 Rd 16 Sk Banco, vilka Tre hundra Trettiotre Rd 16 Sk jag genom
särskild förskrivning till fullo bekommit och härmed kvitterar. Ävenledes har jag Israel
Andersson med min hustrus goda ja och samtycke upplåtit och försålt 1/8 mtl uti
ovannämnda hemman, län, härad, socken och gård till samma köpare Sven Arfvidsson
och dess hustru Stina Nilsdotter för oss emellan överenskommen köpesumma stor 666
Rd 32 Sk Banco, vilka Sex hundrade Sextiosex Rd 32 Sk jag tillfullo bekommit och
härmed kvitterar. Och som dessa 3/16 av oss bägge säljare tillägnas ovanbemälte
köpare Sven Arfvidsson och hustru Stina Nilsdotter för en sammanräknad summa, stor
för bägge lotterna /1 000/ Ett tusen Rd Banco, som är kvitterade, varemot vi bägge
säljare avhänder oss, våra barn och arvingar ovannämnda hemmanslotter och tillägnar
dem det bemälte köpare, deras barn och arvingar, så födda som ofödda, att tillträda den
14 de nästkommande mars 1823, efter ett å denna dato oss emellan upprättat
köpekontrakt, med hus och jord, åker och äng, skog och mark, kvarn och kvarnställe,
fiske och fiskevatten, intet undantagandes i våto och torro, närby och fjärran av allt som
därtill lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan. Och lämnar frihet att häröver hos
vederbörlig domstol söka laga krafts vinnande och fastas erhållande. Så hava vi detta i
närstående vittnes när- och övervaro försäkrat. Som skedde i Slätteryd den 28 februari
1823.
Magnus M I S Johansson, Brita Stina B S M D Månsdotter, säljare till 1/16-del
Israel Andersson I A S, Brita B I D Jonasdotter, säljare till 1/8-del
Till vittne: Johannes Lax i Sjöstorp, Anders Jonasson i Sjöstorp, Anders Nilsson i
Hallhult”
Varjämte styrktes med Häradsrättens den 19de februari 1817 utfärdade fastebrev att
säljarna Magnus Johansson och Brita Stina Månsdotter genom köp förvärvat 1/8-dels
mtl i Slätteryd Norrgård. Likasom det visades med ett den 13 mars 1813 upprättat
bytesbrev att säljaren Israel Andersson emot 1/8-del mtl i Sörgården Slätteryd och
erlagd mellangift 388 Rd 32 Sk Banco tillskiftat sig av Abraham Andersson 1/8-del mtl
Slätteryd Norrgård.
Och blev i anledning härav Tre Sextondedels mantal krono skatte Slätteryd Norregård
nu för Sven Arfvidsson och hans hustru Stina Nilsdotter därstädes emot sammanlagda
köpesumman Ett tusende Riksdaler Banco, uppbjudet
1sta ggn.

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
7 februari 1824
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten ett så lydande salubrev:
”För allom dem som detta vårt öppna salubrev förekomma gör vi undertecknade
härmed veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande upplåtit och försålt 1/16-dels
mtl efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Slätteryd Norregård, beläget i
Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, till Eric
Hagelberg och dess hustru Anna Börjesdotter vid Axlarps kvarn, för en oss emellan
överenskommen och ackorderad köpesumma stor 333 Rd 16 Sk Banco, vilken

köpesumma Tre hundra Trettiotre Rd 16 Sk jag genom särskild förskrivning till fullo
bekommit och härmed kvitterar. Varemot jag avhänder mig, mina barn och arvingar
ovannämnda hemman och tillägnar det bemälte köpare, deras barn och arvingar, så
födda som ofödda, att tillträda den 14de mars 1823 efter ett å denna dato oss emellan
upprättat köpekontrakt, med hus och jord, åker och äng, skog och mark, kvarn och
kvarnställe, fiske och fiskevatten, intet undantagandes i våto och torro, närby och
fjärran av allt som därtill lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan, och lämnar frihet
att häröver hos vederbörlig domstol söka laga krafts vinnande och fastas erhållande.
Således hava vi detta i närstående vittnes med- och övervaro försäkrat. Som skedde i
Slätteryd den 28de februari 1823
Magnus M I S Johansson, Brita Stina B S M D Månsdotter, säljare
Till vittne:
Johannes Lax i Sjöstorp, Anders Jonsson i Sjöstorp”
Varjämte Magnus Johanssons och Brita Stina Månsdotters äganderätt till bortsålda
hemmansdelen styrktes med Häradsrättens fastebrev den 19 februari 1817. Och blev i
anledning härav Ett Sextondedels mantal krono skatte Slätteryds Norregård nu för Eric
Hagelberg och hans hustru Anna Börjesdotter från Axlarps kvarn mot köpesumman Tre
hundrade Trettiotre Rd 16 Sk Banco, uppbjudet
1sta ggn
DSC 0867
§8

DSC 0867
§9

DSC 0871
§ 33

DSC 0871
§ 34

DSC 0872
§ 60

3/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
1 juni 1824
Tre sextondedels mantal krono skatte Slätteryd Norregård uppbjöds för Sven
Arfvidsson och hans hustru Stina Nilsdotter därstädes emot köpesumman Ett tusende
Rd Banco
2dra ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
1 juni 1824
Ett sextondedels mantal krono skatte Slätteryd Norregård uppbjöds för Eric Hagberg
och hans hustru Anna Börjesdotter från Axlarps kvarn emot köpesumman Tre hundrade
Trettiotre Rd 16 Sk Banco, nu
2dra ggn

3/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
2 november 1824
Ett sextondedels mantal krono skatte Slätteryd Norregård uppbjöds för Sven Arfvidsson
och hans hustru Stina Nilsdotter därstädes, emot köpesumman Ett tusende Riksdaler
Banco, nu
3dje ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
2 november 1824
Ett sextondedels mantal krono skatte Slätteryd Norregård uppbjöds för Eric Hagberg
och hans hustru Anna Börjesdotter från Axlarps kvarn emot köpesumman Tre hundrade
Trettiotre Riksdaler 16 Sk Banco, nu
3dje ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
20 december 1824
Med anhållan om lagfart ingavs till Häradsrätten ett så lydande salubrev:
”Jag Jöns Andersson i Slätteryd, tillika med min kära hustru Stina Olofsdotter gör
härigenom för allom veterligt och kunnigt, att vi av fri vilja och moget betänkande
upplåtit och försålt vår ägande fastighet, som är En sextondedel efter helt räknat uti

skatte krono augmenthemmanet Slätteryd Norregård, beläget uti Tveta härad och
Forserums socken till vår käre svåger Johannes Klaen och dess hustru Maria
Olofsdotter i Slätteryd för en å ömse sidor överenskommen köpesumma stor Två
hundrade Sjuttiosju Riksdaler 37 Sk 4 Rst Banco, tillika med de undantags påföljder,
som en annor förskrivning utvisar, vilka 277 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, den sista penningen
med den första till fullo bekomna äro och härigenom kvitterade varder. Fördenskull och
i kraft av detta vårt öppna salubrev avhänder vi oss ovannämnda 1/16-del uti Slätteryd
Norregård och tillägnar densamma Johannes Klaen, dess hustru, barn och arvingar till
evärdlig egendom med allt vad därtill ligger och lyder och hädanefter tillvinnas kan,
utan alla förbehåll. Och tillåter att hos vällovliga Häradsrätten fastställelse sig förskaffa.
Avslutades i Slätteryd den 21 mars 1824
Jöns Andersson I A S, Stina Olofsdotter S O D, säljarna med hans vid pennan
Till vittne: Lars Andersson i Slätteryd, Johannes Lax i Sjöstorp”
Varjämte säljarnas äganderätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med Häradsrättens
fastebrev den 3 november 1802
Och blev i anledning härav 1/16-dels mantal kr sk Slätteryd Norregård nu för Johannes
Klaen och hans hustru Maria Olofsdotter i Slätteryd emot köpesumman 277 Rd 37 Sk 4
Rst Banco jämte övriga villkor uppbjudet
1sta ggn
DSC 0875
§ 13

DSC 0877
§ 42

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
8 februari 1825
Ett sextondedels mantal krono skatte Slätteryd Norregården för Johannes Klaen och
hans hustru Maria Olofsdotter i Slätteryd emot köpesumman Två hundrade sjuttiosju
Rd 37 Sk 4 Rst Banco samt övriga villkor, nu
2dra ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
2 juni 1825
Ett sextondedels mantal krono skatte Slätteryd Norregården uppbjöds för Johannes
Klaen och hans hustru Maria Olofsdotter därstädes emot köpesumman Två hundrade
Sjuttiosju Rd 377 Sk 4 Rst Banco jämte övriga villkor, nu
3dje ggn

DSC 0878-0879
§ 53
3/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
2 juni 1825
Med anhållan om lagfart ingavs till Häradsrätten denna saluavhandling:
”För allom dem som detta salubrev förekomma gör jag för allom veterligt det jag av fri
vilja och med min hustrus ja och samtycke upplåtit och försålt vår ägande fastighet 3/16
mantal efter helt räknat i krono skatte augmentshemmanet Slätteryd Norregård, beläget
i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, till min kära
broder Johannes Arvidsson och dess hustru Stina Svensdotter i Slätteryd, för en oss
emellan överenskommen köpesumma stor Sju hundrade sjuttiosju Rd 37 Sk 4 Rst
Banco, vilka 777 Rd 37 Sk 4 Rst äro genom särskild förskrivning till fullo bekomna och
härmed kvitterade varda. Fördenskull och i kraft av detta vårt öppna salubrev avhänder
vi oss ovanberörda hemmansdel 3/16-delar Slätteryd Norregården och tillägnar det
bemälta köpare, deras barn och arvingar, att tillträda den 14 mars innevarande år, i det
stånd det nu befinns, att som sin välfångna egendom bruka och behålla nu och framgent
med hus och jord, skog och mark, fiske och fiskevatten, kvarn och kvarnställe, intet
undantagande av allt som därtill lyder eller hädanefter lagligen tillvinnas kan i våto och
torro, närby och fjärran, samt tillåter köparen att hos vederbörlig domstol söka sig laga
krafts vinnande och fastas erhållande på köparens bekostnad. Som vi med våra namns
underskrift i

vittnens närvaro försäkra. Som skedde i Slätteryd den 10 februari 1825.
Sven S A S Arvidsson, Stina S N D Nilsdotter, säljare
Som vittne på en gång: Lars Andersson i Slätteryd, Olof Olofsson i Slätteryd”
Varjämte säljaren Lars Arvidssons äganderätt till bortlåtna hemmansdelen ådagalades
med Häradsrättens fastebrev den 3 november 1813.
Och blev i anledning härav Tre Sextondedels mantal kr skatte Slätteryd Norregården nu
för Johannes Arvidsson därstädes och hans hustru Stina Svensdotter emot köpesumman
Sju hundrade Sjuttiosju Rd 37 Sk 4 Rst Banco uppbjudet 1sta ggn
DSC 0888
§ 54

DSC 0889
§ 69

1/16 mtl kr sk Slätteryd
30 maj 1827
Med anhållan om lagfart ingavs till Häradsrätten följande saluavhandling:
”För allom som detta vårt öppna salubrev förekommer göra vi undertecknade för allom
veterligt, det vi av fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vår ägande
fastighet 1/16 mantal uti krono skatte hemmanet Slätteryd, beläget uti Jönköpings län,
Tveta härad och Malmbäcks socken, till köparen Nils Gabrielsson och dess hustru Sara
Johannesdotter i Uddebo, emot en överenskommen och betingad köpesumma stor 350
Rd Banco, vilka 350 Rd Banco äro till fullo betalta och således härigenom kvitterade
varder. Fördenskull och i förmågo av detta vårt brev avhända vi oss, som säljare är,
ovanbesagda hemmansdel och tillägnar köparna, deras barn och arvingar att såsom sin
välfångna egendom nyttja, bruka och behålla nu och framdeles, med hus och jord och
alla förmåner som härtill lyder och av ålder legat har eller hädanefter lagligen tillvinnas
kan, samt med de villkor som avslutade köpekontraktet å denna dag föreskriver. Och
tillåtes köparna att hos Tveta härads vällovliga Tingsrätt laglikmätigt förfara. Som
skedde uti Slätteryd den 18de mars 1827.
Erik Hagelberg, Anna Börjesdotter, säljare
Härvid på en gång närvarandevittnen: Carl Danielsson i Stenseryd, Johannes Arvidsson
i Slätteryd”
Varjämte säljarnas äganderätt till bortlåtna hemmansdelen styrktes med Häradsrättens
fastebrev den 8 februari 1825.
Och blev i anledning härav 1/16 mtl kr sk Slätteryd nu för Nils Gabrielsson och hans
hustru Sara Johansdotter från Uddebo emot köpesumman 350 Rd Banco jämte övriga
villkor uppbjudet 1sta ggn

3/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
12 juli 1827
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande saluavhandling:
”För allom som detta vårt öppna salubrev förekommer göra vi undertecknade för allom
veterligt det vi av fri vilja och moget betänkande upplåter och försäljer vår ägande
fastighet 3/16 uti krono skatte augmentshemmanet Slätteryd Norregård, beläget i
Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken, till dannemannen välförståndige
Johannes Andersson i Skoga emot överenskommen köpesumma stor Sju Tjugutvå Rd
10 Sk Banco, vilka 722 Rd 10 Sk Banco är å denna dag till fullo betalt och härigenom
kvitterade varder. Fördenskull och i förmågo av detta vårt öppna salubrev avhänder vi
oss, som säljare är, ovanberörda fastighet och tillägnar köparen, dess barn och arvingar,
att såsom sin välfångna egendom nyttja, bruka och bebo, samt tillträda nu genast i det
stånd det nu befinns, med hus och jord och alla tillhörigheter, intet undantagande av vad
namn och beskaffenhet det vara må, samt allt vad som hädanefter lagligen tillvinnas
kan. Och tillåtes köparen på sin egen bekostnad hos Tveta härads vällovliga domstol
laglikmätigt förfara. Som skedde uti Slätteryd den 19de mars 1827
Johannes I A S Arvidsson, Stina S S D Svensdotter i Slätteryd, säljare

Härvid på en gång närvarande vittnen: Carl Danielsson i Stenseryd, Jonas Abrahamsson
i Axlarp”
Härjämte visades med fastebrev den 25 maj 1813 och uppteckningsinstrument den 15de
oktober 1824 att säljaren Johannes Arvidsson inköpt 1/16 mtl samt genom arv efter
fadern Arvid Andersson och överlåtelse från medarva erhållit 1/8 mtl i förenämnda
hemman.
Och blev i anledning härav 3/16 mtl kr sk Slätteryd Norregård nu för Johannes
Andersson i Skogen, emot köpesumman 722 Rd 10 Sk Banco uppbjudet 1sta ggn
DSC 0890
§6

DSC 0891
§ 20

DSC 0892
§ 34

1/16 mtl kr sk Slätteryd
1 november 1827
1/16 mantal krono skatte Slätteryd uppbjöds för Nils Gabrielsson och hans hustru Sara
Johansdotter emot köpesumman 350 Rd Banco jämte övriga villkor, nu 2dra ggn

3/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
1 november 1827
3/16 mtl kr sk Slätteryds Norregård uppbjöds för Johannes Andersson i Skogen emot
köpesumman 722 Rd 10 Sk Banco nu
2dra ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd
4 mars 1828
1/16 mt kr sk Slätteryd uppbjöds för Nils Gabrielsson och hans hustru Sara
Johansdotter emot köpesumman 350 Rd Banco jämte övriga villkor, nu 3dje ggn

DSC 0894-0895
§7
1/16 mtl kr sk augm Slätteryd
20 oktober 1828
Till lagfarts vinnande inlämnades ett så lydande köpebrev:
”Jag Jonas Andersson med min hustrus ja och samtycke har försålt vår ägande och
inköpta fastighet 1/16-dels mantal efter helt räknat kr sk augmentshemmanet Slätteryd,
beläget i Jönköpings län, Tveta härad och Malmbäcks socken (skate till Forserum), och
upplåtit till dannemannen Johannes Andersson i Skoga och Ödestugu socken och hans
hustru Maja Svensdotter för en oss emellan överenskommen köpesumma stor 333 Rd
16 Sk Banco. Som berörda 333 Rd 16 Sk äro till fullo bekomna och härigenom
kvitterade varda. Fördenskull och i kraft varav avhänder vi oss ovannämnda 1/16
Slätteryd Norrgård och tillägnar det bemälte köpare Johannes Andersson och hans
hustru Maria Svensdotter, deras barn och arvingar, arvinge efter arvinge att såsom sin
välfångna egendom bruka och behålla med hus och jord, skog och mark, kvarn och
kvarnställe, fiske och fiskevatten, intet undantagande som nu är eller hädanefter
lagligen tillvinnas kan, att nu genast tillträda och bebo i det stånd det nu befinnes. Och
lämnas köparen frihet att härå hos vederbörlig domstol söka sig fasta och laga krafts
vinnande på dess egen bekostnad.
Som vi med våra namns underskrift i vittnens närvaro försäkrar. Som skedde i Slätteryd
den 24 augusti 1829.
Jonas I I A Andersson, Britta BND Nilsdotter, säljare
Såsom vittne på en gång närvarande: Anders Jonasson i Slätteryd, Sven Arvidsson
ibidem
Och som av ett härjämte företett fastebrev av den 24 februari 1829 säljarnas äganderätt
till berörda hemman fulleligen styrktes, thy blev 1/16 mtl kr sk augment Slätteryd för
Johannes Andersson och dess hustru Maja Svensdotter i Skoga, Ödestugu socken, emot
köpesumman 333 Rd 16 SK Banco uppbjudet
1sta ggn

DSC 0901
§ 40

DSC 0907
§7

IMG 2329
§ 23

IMG 2335
§ 60

IMG 2338
§ 22

1/16 mtl kr sk augm Slätteryd
8 mars 1830
S d uppbjöds 1/16 mtl kr sk augm Slätteryd för Johannes Andersson och hans hustru
Maja Svensdotter i Skoga emot köpesumman 333 Rd 16 Sk Banco
2dra ggn

1/16 mt kr sk augm Slätteryd
24 maj 1830
S d meddelades Johannes Andersson och Maja Svensdotter i Skoga å 1/16 mtl kr sk
augm Slätteryd emot köpesumman 333 Rd 16 Sk Banco, uppbud, nu
3dje ggn

1/16 mtl kr sk augm Slätteryd Norrgård
10 november1832
Med anhållan om lagfart inlämnades följande salubrev:
”För allom som detta vårt öppna salubrev förekommer gör vi för allom veterligt det vi
av fri vilja och moget betänkande upplåtit och försålt vår ägande fastighet som är 1/16
mtl efter helt räknat uti Skatte krono augmentshemmanet Slätteryd Norrgård, beläget uti
Jönköpings län, Tveta härad och Forserums socken, till socknaskomakaren Johannes
Liljegren och dess hustru Maria Mårtensdotter i Malmbäck, för en oss emellan
överenskommen köpesumma, stor Trehundrade Sextiosex 39 Sk Banco, vilken
köpesumma 366 Rd 39 Sk Banco äro till fullo bekomna och härigenom kvitterade
varda. Fördenskull och i kraft av detta vårt öppna salubrev avhänder vi oss ovannämnda
1/12-del uti Slätteryd Norrgård och tillägnar densamma Johannes Liljegren och dess
hustru, barn och arvingar till evärdlig egendom med allt vad därtill ligger och lyder utan
alla förbehåll och tillåter att hos vällovliga Häradsrätten på egen bekostnad sig
fastställelse förskaffa. Avslutat i Slätteryd den 24 februari 1832.
Jöns Andersson, Stina Olofsdotter, säljare
Johannes Liljegren, Maria Mårtensdotter, köpare
Närvarande vittnen: Anders Larsson i Slätteryd, Sven Andersson i Berg”
Varför och till åtkomst för säljaren med fasta nu styrkta 1/16 mtl kr sk Augm Slätteryd
Norrgård, för sockneskomakaren Liljegren och h h Maria Mårtensdotter i Malmbäck
mot köpesumman 366 Rd 32 Sk Banco uppbjöds 1sta ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
16 juli 1833
Samma dag blev 1/16 mtl kr sk Augment Slätteryd Norrgård för sockneskomakaren
Liljegren och h h Maria Mårtensdotter i Malmbäck mot 366 Rd 32 Sk Banco uppbjudet
3dje ggn

1/8 mtl kr sk augm Slätteryd Norrgård
2 februari 1835
Med begäran om lagfart ingavs följande köpebrev:
”För allom dem som detta vårt öppna köpebrev förekommer, gör undertecknade för
allom veterligt, det vi vav fri vilja upplåtit och försålt vår ägande fastighet 1/8 mtl efter
helt räknat krono skatte augmentshemmanet Slätteryd Norregård, beläget i Jönköpings
län, Tveta härad och Forserums socken, till drängen Lars Carlsson i Applakulla och
hans tilltänkta hustru Lena Jonasdotter i Stenseryd, för en oss emellan överenskommena
och ackorderad köpesumma stor 766 Rd 32 Sk Banco, vilken köpesumma 766 Rd 32 Sk
äro genom särskild förskrivning till fullo bekomna och härmed kvitterade varda.
Fördenskull och i kraft av detta vårt öppna salubrev avhänder vi oss ovannämnda 1/8
mtl Slätteryd Norregård och tillägnar det bemälte köparen Lars Carlsson och hans
tilltänkta hustru Lena Jonasdotter, dera barn och arvingar att såsom sin evärdliga

egendom bruka och behålla med hus, jord, skog och mark, kvarn och kvarnställe, fiske
och fiskevatten, inte undantagandes som nu är eller hädanefter lagligen tillvinnas kan i
våto och torro, närby och fjärran, att tillträda den 14 mars 1833. Och lämnas köparen
frihet att härå vid vederbörlig domstol söka sig fasta och lagakrafts vinnande, på deras
egen bekostnad. Till yttermera visso varer detta köpebrev med våra namns underskrift i
tillkallade vittnens närvaro bekräftat. Som skedde i Slätteryd den 18 augusti 1832
Jonas Andersson I A S, Brita Nilsdotter B N D , säljare
Till vittne på en gång:
Anders Larsson i Slätteryd, Johannes Klajer (Klein), Ibidem”
Varjämte denna Häradsrätts Fastebrev den 24 februari 1829 styrkte säljarnas äganderätt
till upplåtna fastigheten; vadan meddelades drängen Lars Caarlsson i Applakulla och
hans tilltänkta hustru Lena Jonasdotter i Stenseryd emot köpesumman 766 Rd 32 Sk
Banco, uppbud å 1/8 mantal krono skatte augment Slätteryd Norrgård, nu 1sta ggn
IMG 2349
§ 14

IMG 1986
§ 27

IMG 1989
§ 40

½ mtl kr sk augm Slätteryd Södergård
26 november 1836
Under anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande köpebrev:
”Med åberopande av auktionsprotokollet den 16 nästlidna februari hava undertecknade
å Anders Larssons från Slätteryd concours massas vägnar upplåtit och försålt Anders
Larssons och dess hustrus Lisa Johansdotters ägande ½ mantal av krono skatte
augments-hemmanet Slätteryd Södergård, med därtill hörande andel i skattlagd kvarn
och husbehovssåg jämte övriga förmåner, till drängarna Anders Johannesson i Sonarp
och Sven Andersson i Floeryd jämte deras blivande hustrur, emot på auktion bestämd
köpesumma stor Tre Tusende Trehundrade /3 300/ Riksdaler Riksgäld, vilken summa
dels i contant och dels genom skuldsedlar blivit till hälften vardera betald och
härigenom kvitterad varder. Fördenskull avhändes förevarande fastighet med allt vad
därtill hörereller lagligen tillvinnas kan och tillägnas köparna, deras barn och arvingar
samt Rättsinnehavare att till hälften vardera äga och behålla i evärdliga tider, med den
rätt Anders Larsson det förut innehaft, samt med tillträde den 14de i denna månad.
Vilket härigenom försäkras av Slätteryd den 30de mars 1836.
Sven Johannesson, köpare.
P A Siwers, syssloman i Anders Larssons och dess hustrus gäldbundna bo, säljare.
Såsom på en gång närvarande vittnen underskriva: Anders Malmberg i Berg, Arvid
Nilsson i Röd.
I anledning varav och då Anders Larsson ägde rätt till det av sysslomännen bortsålda
hemmanet 1/2 mtl kr sk augm Slätteryd Södergård styrktes genom denna Häradsrätts
fastebrev av den 10 juni 1829, så beviljades köparna Anders Johannesson i Sonarp och
Sven Andersson i Floeryd samt deras möjligen blivande hustrur, mot köpesumman
2 200 Rd Banco (obs rätt avskrivet), uppbud nu 1sta ggn

½ mtl Slätteryd Sg
3 april 1837
Å ½ mtl kr sk Augment Slätteryd Sg med tillhörigheter meddelades uppbud för
drängarna Anders Johannesson i Sonarp och Sven Andersson i Floeryd samt deras
möjligen blifvande hustrur mot köpesumma 2 200 Rd Banco, nu 2 ggn.
½ Slätteryd Sg
x 1837
Å ½ mtl kr sk Augment Slätteryd Sg med tillhörigheter meddelades uppbud för
drängarna Anders Johannesson i Sonarp och Sven Andersson i Floryd samt deras
möjligen blifvande hustrur mot köpesumma 2 200 Rd Banco, nu 3dje ggn.

IMG 1990-1991
§ 53
1/16 Slätteryd Ng
27 nov 1837
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande salubrev: Undertecknade
auktionsförrättare gör veterligt att sedan Tveta Härads lagliga Tingsrätt medelst utslag
den 16e sistlidne September, på vederbörande förmyndares och ägares tillstyrkan
samtyckt till försäljning av Kr Sk hemmanet Ett sextondels mantal Slätteryd Norrgård,
beläget i Jönköpings län, Tveta Härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, idag
på offentlig auktion försålt ovannämnda hemmansdel till Anders Andersson Molin och
hans hustru Anna Stina Hendriksdotter i Sjöstorp för en högstbjuden köpesumma, stor
fyrahundraelva Riksdaler 5 Skilling 4 Rundstycken Banco, vilka 411 Rd, 5 Sk, 4 Rst
Banco äro genom särskild förskrivning tillfullo bekomna och härmed kvitterade varde.
Fördenskull och i kraft härav avhändes ovannämnde 1/16 del Slätteryd Ng, och
tillägnas köparna Anders Andersson Molin och hustrun Anna Stina Hindriksdotter, med
allt vad där tillhör eller härefter tillvinnas kan, att nästa Fardag den 14de Mars 1836
tillträda, och lämnas köparna frihet att härå vid vederbörlig domstol söka sig fasta på
sin egen bekostnad. Auktionsstället Slätteryd den 7 november 1835. Johannes Lax,
auktionsman.
Med ovanstående avhandling förklarar vi oss nöjda. Ut supra Sara Johannesdotter, änka
och säljare; Swen Johannesson i Topperyd, förmyndare och säljare.
Till vittne: Johannes Nilsson i Sjötorp, Johannes Magnusson i Sjötorp.
Som upplästes, i anledning varav och sedan säljarnas äganderätt blivit styrkt medelst
fastebrev av den 2 juni 1828, varigenom säljande änkan och hennes man, numera
avlidne Nils Gabrielsson, blivit ägare till nu försålda hemmanet samt Häradsrätten
under § 37 i Tp vid Wintertinget den 20 januari 1836 godkänt försäljningen med
bemälte avlidnes enda dotter Sara Catharinas ärvda 1/24 dels Mantal x, så beviljas nu
Anders Andersson och hans hustru Anna Stina Hendrikdotter i Sjöstorp mot
köpesumman 411 Rd, 5 Sk, 4 Rst Banco, uppbud på 1/16 dels mantal. Kr Sk Slätteryd
Norrg, nu 1sta ggn.
IMG 1991-1992
§ 54
1/16 mtl Slätteryd Ng, Kr Sk Augm
27 Nov 1837
Med anhållan om lagfart inlämnades till Häradsrätten följande Salubrev.
Jag Anders Andersson Molin gör härmed vetterligt att jag idag med min kära hustrus
Anna Stina Hindriksdotters bifall har upplåtit och försålt vårt ägande och inköpta Ett
sextondels Mantal i Kronoskatte Augmentshemmanet Slätteryd Norrgård, beläget i
Jönköpings Län, Tveta Härad och Malmbäcks socken, skate till Forserum, till Johannes
Höltin och hans hustru Martha Jonasdotter i Söra Graf, för en oss emellan
överenskommen köpesumma, stor 488 Riksdaler , 42 Sk, 8 Rst Banco, vilken
köpesumma är genom särskild förskrivning till fullo bekommen och härmed kvitterad.
Fördenskull och i kraft härav avhänder vi oss ovannämnde 1/16dels Mantal Slätteryd
Norrg, och det tillägnar köparna, deras barn och arvingar att såsom sin välfångna
egendom nyttja och behålla till hus, jord och alla tillhörigheter som nu är eller
hädanefter lagligen tillvinnas kan i våto och torro. Att nu för dagen emottaga med
växande gröda och i det stånd det nu befinnes. Och lämnas köparna frihet att härå vid
vederbörlig Domstol söka sig fasta på sin egen bekostnad, som härmed i vittnens
närvaro försäkras av Sjöstorp den 16 Juni 1837
Anders Andersson Molin, Anna Stina Hindriksdotter, säljare
Till vittne på en gång Johannes Lax, John Johansson i Sjöstorp
Och såsom säljarna under näst föregående § i detta protokoll obehindrat erhållit 1sta
uppbudet å nu försålda hemmanet; så beviljas Johannes Höltin och hans hustru Martha

Jonasdotter i Söre Graf uppbud å 1/16 mtl Kr Sk Augm Slätteryd Norrg mot
köpesumman 488 Rd 42 Sk 8 Rst Banco, nu
1sta ggn
IMG1995
§ 36

§ 37

IMG 2000
§7

IMG 2003
§ 25

1/16 mtl Slätteryd Ng
28 feb 1838
1/16 mtl Slätteryd Norrgård Kr Sk uppbjöds för Anders Andersson Molin och h h Anna
Stina Hindriksdotter i Sjöstorp,mot köpesumman 411 Rd 5 Sk 2 Rst Banco, nu 2dra
ggn.
1/16 mtl Slätteryd Ng
1/16 mtl Kr Sk Augment Slätteryd Norrg uppbjöds för Johannes Höltin och h h Martha
Jonasdotter mot köpesumman 488 Rd 42 Sk 8 Rst Bancod, nu
2dra ggn

¼ mtl Slätteryd Södergård
11 okt 1838
Till Häradsrätten inlämnades följande salubrev:
”Jag Anders Johannesson med min hustru Lena Stina Isacsdotters bifall, har idag på
allmän utlyst auktion till den högstbjudande Johannes Pettersson och hans hustru Maja
Stina Carlsdotter i Habotorp av Ödestugu socken försålt vårt ägande och inköpta
fastighet ett fjärdedels mantal i kronoskatte augementshemmanet Slätteryd Sörgård,
beläget i Jönköpings län, Tveta Härad och Malmbäcks socken, Skate till Forserum, för
en högstbjuden köpesumma 1 277 Rd 37 Sk 4 Rst Banco, vilken köpesumma 1 277 Rd
37 Sk 4 Rst är genom särskilt förskrivning till fullo bekomna, och härmed kvitterade
varda – för den skull och i kraft härav, avhändes ovannämnda ¼-dels mantal Slätteryd,
och det tillägnas köparna Johannes Pettersson och hustrun Maja Stina Carlsdotter – med
hus, jord, qvarn och qvarnställe, och alla tillhörigheter, som nu är eller hädanefter
tillvinnas kan i våto och torro – att tillflytta den 14de Mars 1839. Med nu förrättat
rågutsäde och enligt idag upprättat köpekontrakt och lämnas köparna frihet att härå vid
vederbörlig domstol söka sig fasta på sin egen bekostnad, som härmed i närvarande
vittnens närvaro försäkras av auktionsstället Slätteryd den 30 Aug 1838.
Anders Johannesson – Lena Stina Isaksdotter, med hand vid pennan, säljare
Till vittne: Johannes Lax – Swen Månsson i Slätteryd”
Medelst fastebrev av den 24 november 1837 styrktes att ovannämnde säljaren Anders
Johannesson och en vid namn Sven Andersson från Floeryd blivit gemensamma ägare
av ½ mtl kr sk Augment Slätteryd Söderg. I anledning varav beviljas Johannes
Pettersson och hans hustru Maja Stina Carlsdotter i Habotorp, uppbud å hälften därav
eller ¼-dels mtl kronoskatte Augment Slätteryd Södergård, med tillhörigheter, i
Malmbäcks socken, skate till Forserum, mot köpesumma 1 277 Rd 37 Sk 4 Rst Banko,
nu
1sta ggn
29 April 1839
Å ¼ mtl kronoskatte Augment Slätteryd Södergård meddelades uppbud för Johannes
Pettersson och hans hustru Maja Stina Carlsdotter i Habotorp, mot köpesumman 1 277
Rd 37 Sk 4 Rst Banco, nu
2dra ggn

IMG 2012-2013-2014
31 mars 1840
§ 73
¼ mtl Slätteryd kr sk Augm
För vinnande av lagfart ingavs en köpehandling, så lydande:
Jag Anders Elming, klockare vid Ödestugu församling, gör härmed veterligt att vid den
frivilliga Auktion jag till följe av skriftligen givet uppdrag, så väl av förmyndarna i

sterbhuset efter Johannes Pettersson i Habroarp, Magnus Jonasson i Sonarp och Isak
Abrahamsson i Svenseryd, som av änkan Maja Stina Carlsdotter, förrättade den 3dje
Augusti 1839 å ¼-del av krono skatte Augementshemmanet Slätteryd i Malmbäcks
församling men uti den så kallade skaten till Forserums socken av Tveta härad och
Jönköpings län, stannade drängen Sven Johannesson i Målen av sistnämnda församling
för lägsta anbud, nämligen Ett tusende, två hundrade Åttatiotre / 1 283 Rixdaler 16 Sk
banko, och sedan när denna auktions-åtgärd blivit erkänd av Westra häradsrätt den 31
sistlidna Januari då betalningssumman icke understiger inköpsbeloppet och
köpeskillingen genom godkänd skuldförbindelse blivit till fullo betald, varder
densamma härmed behörigen kvitterad och jag således på grund av upplysta
förhållandet varder berättigad så väl som skyldig att lämna inroparen detta köpebrev
och varigenom jag alltså avhänder Johannes Petterssons omyndiga barn och änka Maja
Stina Carlsdotter från Habroarp samt deras arvingar all rätt till förbemälta ¼-del
Slätteryd Söregård med allt vad därtill hör, av ålder lytt och hädanefter lagligen
tillvinnas kan, och tillägnar detsamma förberörda Sven Johannesson i Målen, att
tillträda den 14 nästkommande mars, samt sedan evärdeligen äga och behålla och
behålla som sin välfångna egendom för sig och sina rätta arvingar, havande till
yttermera visso förmyndarna så väl som änkan detta salubrev intecknat i nedanskrivna
vittnes på en gång när och övervaro som skedde i Habroarp den 28 februari 1840.
Andreas Elming, Auktionsförrättare. Magnus Jonasson, Isak Abrahamsson, Maja Stina
Carlsdotter med hand å pennan. Vittnen Sven Pehrsson i Gullåkra, Johannes
Gudmundsson i Falla.
Varande för att styrka säljarnas äganderätten till upplåtna fastigheten vidfogat ej mindre
denna HäradsRätt fastebrev den 18 December förlidet år för Johannes Pettersson och
hans hustru Maja Stina Carlsdotter är även utdrag av Wästra Häradsrätts dombok vid
laga vintertinget den 31 Januari, innefattande godkännande av försäljningen av avlidne
Johannes Petterssons i Habroarp efterlämnade omyndiga barns andel eller 1/6 mantal
krono skatte augment Slätteryd; och blev med anledning härav uppbud meddelat Sven
Johannesson i Målen å ¼ mtl berörda hemman Slätteryd i Malmbäcks socken mot en
köpesumma 1 283 Rd 16 Sk banko, nu
1sta ggn
IMG 2018-2019
§ 78
¼ mtl Slätteryd Norrgård kr sk augm
1 april 1840
”Med anhållan om lagfart ingavs ett köpebrev, så lydande:
För allom som detta mitt öppna salubrev läsandes varder gör veterligt (det jag) av fri
vilja har idag upplåtit och försålt vårt ägande och inköpta ett fjärdedels mantal efter helt
räknat i krono skatte Augmentshemmanet Slätteryd Norrgård beläget i Jönköpings län,
Tveta härad och Malmbäcks socken, skate till Forserums socken, till Jöns Månsson och
hans tilltänkta hustru Eva Jonasdotter och Johannes Nilsson och hans hustru Maria
Gustafsdotter, att denna ovannämnda fjärdedel byta sinsemellan till nuvarande ägor och
hus och vad mera som hädanefter lagligen tillvinnas kan för en överenskommen
köpesumma, stor 2 000 Rd riks eller belöpande banko, vilken köpesumma betalas
hälften av vardera köparen, vilken köpesumma är genom särskild förskrivning till fullo
bekommen och härmed kvitterad varda; fördenskull och i kraft härav avhänder vi oss
ovannämnda ett 4-dels mantal Slätteryd och det tillägnar köparna Jöns Månsson och
hans tilltänkta hustru Eva Jonasdotter och Johannes Nilsson och hans hustru Maria
Gustafsdotter, deras barn och arvingar, att såsom sin välfångna egendom bruka och
behålla 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 befinnes,
och lämnar köparna frihet att härå vid vederbörlig domstol söka sig fasta på sin egen

bekostnad, som härmed i tillkallade vittnens närvaro försäkras, som skedde i Falla den 8
februari 1839. Johannes Andersson, Maria Svensdotter, säljare. Till vittne på en gång:
Jonas Jonasson i Slätteryd, Johannes Andersson på Skureberget.”
I anledning av och då säljarnas äganderätt till upplåtna fastigheten styrktes med 2ne
särskilda fastebrev den 2 Juni 1828 och 15 November 1830; Häradsrätten fann skäligt
att å ¼ mtl krono skatte Slätteryd i Malmbäcks socken, mot köpesumman 2 000 Rd
riksgäld meddela Jöns Månsson och hans tilltänkta hustru Eva Jonasdotter samt
Johannes Nilsson och hans hustru Maria Gustafsdotter, till hälften för dem vardera,
uppbud, nu 1sta ggn
IMG 2020
§ 45

IMG 2020
§ 48

IMG 2022
§ 15

§ 18

IMG 2262
§ 67

¼ mtl kr sk Augment Slätteryd
15 juni 1840
Å Slätteryd ¼ mtl kr sk Augm för Ssven Johannesson i Målen emot köpesumman 1 283
Rd 16 Sk banko, nu
2a ggn

¼ mtl kr sk Augment Slätteryd
15 juni 1840
Å Slätteryd ¼ mtl kr sk Augm för Jöns Månsson och hans tilltänkta hustru Eva
Jonasdotter samt Johannes Nilsson och hans hustru Maria Gustafsdotter till hälften
vardera emot köpesumman 2 000 Rd Rg, nu
2a ggn

¼ mtl kr sk Augm Slätteryd
4 november 1840
Å Slätteryd ¼ mtl kr sk Augement för Sven Johansson i Målen emot köpesumman
1 283 Rd 16 Sk Banco, nu
3e ggn
¼ mtl kr sk Augm Slätteryd
4 november 1840
Å Slätteryd ¼ mtl krono skatte augment för Jöns Månsson och hans tilltänkta hustru
Eva Jönsdotter samt Johannes Nilsson och hans hustru Maria Gustafsdotter till hälften
vardera emot köpesumman 2 000 Rd Riksg, nu
3 ggn

¼ mtl kr sk Slätteryd Södergård
16 februari 1841
Med begäran om lagfart inlämnades till Häradsrätten detta salubrev:
”Jag Swen Andersson tillika med min kära hustrus samtycke haver denna dag upplåtit
och försålt vår ägande fastighet ¼ mtl kr sk hemmanet Slätteryd Södergård i Tveta
härad och Forserums socken, till Dannemannen Gabriel Johannesson och dess hustru
Ingla Swensdotter i Löffällan emot en överenskommen köpesumma stor 1 372 Rd 10
Sk 8 Rst Banco, och som köparna genom särskild förskrivning denna dag till fullo
betalt köpeskillingen; alltså avhänder vi oss som säljare äro, ovannämnda ¼ mtl
Slätteryd Sörgård och tillägnar det köparna, dess barn och arvingar, med allt vad därtill
lyder i jord, vatten och åbyggnader och hädanefter lagligen tillvinnas kan, att
nästkommande fardag tillträda i det stånd det nu befinnes, samt har köparna att därå
söka lagfart och fasta å egen bekostnad. Till yttermera visso hava vi detta salubrev i
vittnens närvaro undertecknat. Som skedde i Slätteryd den 26 juni 1840.
Swen Andersson, Lena Johannesdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Swen Magnusson i Slätteryd”
Till åtkomstens bestyrkande företeddes denna Häradsrätts fastebrev av den 24
november 1837 för Anders Johannesson i Sonarp och Swen Andersson i Floryd å ½ mtl
Slätteryd Södergård. I anledning varav ¼ mtl krono skatte Slätteryd Södergård i

Forserums socken uppbjöds för Gabriel Johannesson och h h Ingla Swensdotter i
Löffällan, mot köpesumman 1 372 Rd 10 Sk 8 Rst Banco, nu
1sta ggn
IMG 2267
§ 43

IMG 2268
§4

¼ mtl kr sk Slätteryd Södergård
16 juni 1841
Å ¼ mtl kr sk Slätteryd Sörgård för Gabriel Johannesson och h h Ingla Swensdotter i
Löffällan, mot köpesumman 1 372 Rd 10 Sk 8 Rst Banco
2dra ggn
¼ mtl kr sk Slätteryd Södergård
11 november 1841
¼ mtl kr sk Slätteryd Sörgård uppbjöds åt Gabriel Johannesson och h h Ingla
Swensdotter för 1 372 10 Sk 8 Rst Banco
3dje ggn

IMG 2277-2278
§ 81
11/192 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
25 juni 1842
Till lagfart företeddes följande köpebrev:
” Undertecknad tillförordnad auktionsförrättare gör härmed veterligt att efter oss på
utlyst auktion hava försålt Johan Klejens omyndiga barns ägande fastighet 3/192-dels
mantal; samt upplåter och försäljer jag Johan Klein mitt ägande 1/24-dels mantal, som
tillsammans med köparens ärvda 1/192-dels mantal det utgör 1/16-dels mantal i krono
skatte hemmanet Slätteryd Norregård i Tveta Härad och Malmbäcks socken, till
drängen Anders Johannesson därstädes för en högstbjuden och överenskommen
köpesumma 366 /Trehundrade sextiosex/ Rd 32 Sk Banco. Och alldenstund köparen
genom uthändigad skuldförbindelse denna summa betalt, alltså avhänder vi oss
ovannämnda och med köparens arvelott inberäknade Ett sextondels mantal i förberörda
hemman, med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, att tillträda nästa
fardag. Dock skall Johan Klein tillgodonjuta det livstids förbehåll, som den 10 augusti
1840 skriftligen blivit betingat. Som skedde i Slätteryd den 29 oktober 1841.
Anders Abrahamsson i Hult, auktionsförrättare
Johannes Klein, säljare
Till vittne: Sven Magnusson i Slätteryd, Jöns Månsson därstädes”
Dessa handlingar bifogades:
1o Den 3 november 1825 för Johannes Klein och hans hustru Maria Olofsdotter utfärdat
fastebrev å 1/16 mtl kr skatte Slätteryd Norrgård i Forserums socken.
2o Den 3 juni 1841 upprättat arvskifte efter avlidna hustrun Maja Olofsdotter i Slätteryd
Norrgård, som efterlämnat mannen f d grenadjären Johannes Klein samt fyra barn,
sonen Anders, myndig, och sonen Johan samt döttrarna Stina och Britta Lisa,
omyndiga, för vilka hemmansägaren Petter Nilsson i Hult var förmyndare. Av boets
fastighet 1/16 Slätteryd Norrgård hade änkemannen Johannes Klein erhållit 1/24 mtl,
samt barnen tillsammans 1/48 mtl, vilken sistnämnda lott åter blivit delad mellan alla
fyra barnen, så att varje barn erhållit 1/192 mtl. Arvskiftet var underskrivet och godkänt
av Johan Klein, Anders Johannesson och Petter Nilsson samt bevittnat.
3o Utdrag av Rättens förra Protokoll den 11 november 1841 § 7, enligt vilket Petter
Nilsson i Hult efter att föregående Tinget hos Rätten hava erhållit tillstånd att försälja
sina omyndlingars, Johan Kleins trenne omyndiga barns, andelar i hemmanet Slätteryd
Norrgård, med villkor att försäljningen underställdes prövning av Rätten, låtit förete det
vid auktionen på nämnda hemmansdelar förda protokoll, innehållande att Anders
Johannesson i Slätteyd gjort högsta anbudet med 100 Rd Banco, vilket anbud Rätten
antagit.
Resolution: Av förenämnda handlingar finner Rätten styrkt att säljaren ägt, på så sätt
som skett, ifrågavarande hemman avyttra, och alltså varder detsamma, utgörande

tillhopa 11/192 mantal krono skatte Slätteryd Norregård i Malmbäcks socken, som
Johannes Klein och Petter Nilsson, den sistnämnde i egenskap av förmyndare, försålt
till drängen Anders Johannesson, åt denne sistnämnde uppbjudet för 366 Rd 32 Sk
Banco 1sta ggn
Åliggande köparen att med 2 Rd 24 Sk Banco betala ….
IMG 2281
§ 29

IMG 2282
§ 55

IMG 2283
§ 81

¼ mtl kr sk Slätteryd Södergård
12 juni 1843
¼ mtl kr sk Slätteryd Sörgård uppbjöds åt Sven Johannesson och h h Stina
Abrahamsdotter för 1 382 Rd 37 Sk Banco
2dra ggn

¼ mtl kr sk Slätteryd Södergård
12 juni 1843
I anledning av Häradsrättens sistlidet Ting under § 77 i Protokollet fallande beslut
rörande av Sven Johannesson och h h Stina Abrahamsdotter sökt Lagfart å ¼-dels
mantal kr sk augment Slätteryd Sörgård, inlämnades den 7 januari sistlidet år förrättad
bouppteckning efter Gabriel Stark i Slätteryd Sörgården, som efterlämnat änkan Ingela
Swensdotter samt 5 omyndiga barn. ¼ Slätteryd var upptaget bland boets tillgångar.
Det upplystes att arvskifte efter Gabriel Stark hittills icke skett.
Genom de redan företedda handlingarna fann Rätten försäljningen behörigen styrkt; och
möter således icke hinder för började lagfarten.

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
1843
Till lagfart inlämnades följande köpebrev:
”Undertecknad upplåter och försäljer härigenom mitt ägande Ett sextondedels mantal
krono skatte Slätteryd Norrgården belägen i Tveta härad och Forserums socken, mot
köpeskilling Fyra hundrade Åttatio åtta /488/ Riksdaler 42 Sk 8 Rst Banco jämte övriga
i köpekontraktet denna dag upptagna villkor, till soldaten manhaftige Johannes Esk och
hans hustru Annica Börjesdotter på Eskilstorps Soldattorp , och som nämnda
köpeskilling blivit medelst utfärdat skuldebrev till fullo betald; alltså avhänder jag mig
nämnda hemmansdel med allt vad därtill lyder eller framdeles lagligen tillvinnas kan,
och tillägnar densamma bemälte Johannes Esk och hans hustru, att såsom annor dess
välfångna egendom nyttja och behålla. Till yttermera visso har jag detta salubrev i
nedan antecknade vittnens närvaro underteckna låtit, som bekräftas Tornarp den 4
September 1842
Anders Klein, säljare
Till vittne: Johannes Johansson, Anders Johan Samuelsson i Tornarp
1o Ett av denna Häradsrätt 3 november 1825 för Johannes Klein och h h Maria
Olofsdotter utfärdat fastebrev på 1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård.
2o Ett 3 juni 1841 förrättat arvskifte efter hustrun Maja Olofsdotter i Slätteryd
Norrgård, som efterlämnat änklingen Johannes Klein och 4 barn, sönerna Anders och
Johan samt döttrarna Stina och Brita Lisa. Boets fasta egendom, 1/16 mtl Slätteryd
Norrgård, hade skiftats så, att änklingen Johannes Klein fått 1/24-dels mtl samt vardera
av barnen 1/192-dels mtl. På sätt Rättens Dombok för detta Ting utvisar har drängen
Anders Johannesson, som även kallar sig Klein, den 12 i denna månad fått fastebrev på
11/192 mtl Slätteryd Norrgård. Forts saknas

IMG 2285
§4

IMG 2286
§ 38

IMG 2287
§ 20

¼ mtl kr sk augm Slätteryd Södergård
13 november 1843
¼ mtl kr sk augm Slätteryd Sörgård uppbjöds åt Swen Johannesson och h h Stina
Abrahamsdotter för 1 382 Rd 37 Sk 4 Rst Banco
3dje ggn

1/16 mt kr sk Slätteryd Norrgård
13 november 1843
1/16 mtl kr sk Slätteryd Norregård i Forserums socken uppbjöds för 488 Rd 42 Sk 8 Rst
Banco åt soldaten Johannes Esk och hans hustru Annika Börjesdotter
2dra ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
12 februari 1844
1/16 mtl kr sk Slätteryd Norregård i Forserums socken, uppbjöds för 488 Rd 42 Sk 8
Rst Banco åt soldaten Johannes Esk och hans hustru Annika Börjesdotter 3dje ggn

IMG 2296-2297
§ 62
1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
12 juni 1845
Med anhållan om uppbud inlämnades följande köpebrev:
”Till Swen Arvidsson och dess hustru Christina Nilsdotter i Slätteryd har jag
undertecknad med min kära hustrus medgivande försålt och härmed försäljer mitt
ägande inköpta ett Sextondedels mantal i krono skatte hemmanet Slätteryd Norrgård i
Tveta härad och Malmbäcks socken emot en betingad köpesumma stor Fyra Hundrade
Fyrtiofyra /444/ Rd 21 Sk 4 Rst Banco. Och som bemälte köpare denna summa redan
kontant betalt, varder den härmed kvitterad. Fördenskull avhänder jag mig och min kära
hustrus förbemälda hemmansdel och tillägnar densamma köparna, dess barn och
arvingar med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, att nu genast tillträda.
Till yttermera visso är detta salubrev i vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av
Slätteryd den 6te januari 1845
Johannes Jacobsson, Märtha Catharina Jonasdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson, Peter Nilsson i Hult
Ovanstående köp och handel överlåtes och transporteras på min kära måg och dotter
Johannes Swensson och dess hustru Maja Lisa Swensdotter i Slätteryd mot köpe- eller
transportsumman 444 Rd 21 Sk 4 Rst Banco och enahanda villkor som vi det köpt.
Ävensom vi härmedelst upplåter och försäljer till bemälta personer 1/16-dels mtl eller
1/3 av vårt förutägande 3/16-dels mantal i krono skatte hemmanet Slätteryd
Norregården i Tveta Härad och Malmbäcks socken emot en överenskommen
köpesumma Fyra Hundrade Fyratiofyra /444/ Rd 21 Sk 4 Rst, vilken summa är
bekommen och härmedelst kvitteras. Fördenskull avhänder vi oss dessa i sambruk
varande hemmansdelar tillsammans 1/8-del uti Slätteryd Norregård med allt vad därtill
lyder i jord, vatten och åbyggnader att nu genast tillträda emot sammanlagda transportoch köpesumma 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco, och tillägnar denna hemmansdel köparna
Johannes Swensson och hustrun Maja Lisa Swensdotter till evärdlig egendom. Till
mera visshet är detta salu- och transportbrev av oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes av Slätteryd den 7de juni 1845.
Swen Arvidsson, Christina Nilsdotter, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson, Carl Månsson i Hult”
Härvid fogades tvenne denna Häradsrätts fastebrev, det ena av den 11te oktober 1838 å
1/16 mtl kr sk augm Slätteryd Norregård för Johannes Höllin och hans hustru Märtha
Catharina Jonasdotter, och det andra av den 8de februari 1825 å 3/16 i samma hemman
för Swen Arvidsson och hans hustru Stina Nilsdotter. I anledning varav
Resolverades:

Som upplysning ej kunde vinnas Johannes Höllin, för vilken det ena av ovannämnda
fastebrev utfärdat och Johannes Jacobsson, som underskrivit ovanstående salubrev, vore
en och samma person, föreläggs härmedelst uppbudssökandena, att till första
rättegångsdagen av nästa Ting med prästbevis eller annorledes styrka vilket som är
säljarens rätta namn. Emellertid och som de ovanstående säljarna, Swen Arvidsson och
Stina Nilsdotters ägande rätt till det 1/16 mtl nu försålt genom ovannämnda fastebrev
blivit vederbörligen styrkt så beviljas köparna Johannes Swensson och h h Maja Lisa
Swensdotter mot köpesumman 888 Rd 42 Sk 8 Rst Banco å ovannämnda 1/8 mtl kr sk
Slätteryd Norregård uppbud nu
1sta ggn
IMG 2298
§ 28

1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
17 november 1845
Å ett åttondels mantal krono skatte Slätteryd Norregård i Malmbäcks socken beviljades
Johannes Swensson och h h Maja Lisa Swensdotter mot köpesumman 888 Rd 42 Sk 8
Rst Banco uppbud
2dra ggn

IMG 2302-2303
§ 11
1/8 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
23 februari 1846
Å 1/8 mantal krono skatte Slätteryd Norregård i Malmbäcks socken beviljas Johannes
Swensson och hans hustru Maja Lisa Swensdotter med köpesumman 888 Rd 42 Sk 8
Rst Banco uppbud
3dje ggn
IMG 2307-2308
§ 80
1/32 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
20 juni 1846
Under anhållan om uppbud inlämnade förre nämndemannen Anders Abrahamsson i
Hult följande köpebrev:
”Emot en betingad och överenskommen köpesumma stor Två hundrade Tjugotvå
Riksdaler 10 Sk 8 Rst Banco har jag undertecknad dels försålt 1/32-dels mantal i krono
skatte hemmanet Slätteryd Norregård i Tveta Härad och Malmbäcks socken till änkan,
numera min tilltänkta hustru Lena Petersdotter därstädes och som hon redan nämnda
hemman kontant betalt varder densamma härigenom kvitterad. Fördenskull avhänder
jag mig bemälta 1/32-dels mantal med allt vad därtill lyder i jord, vatten och
åbyggnader; och tillägnar det köparen sådant det nu gemensamt med en dylik anlott
befinnes. Till yttermera visshet är detta salubrev av mig i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes av Slätteryd den 10 februari 1846.
Johannes Esk, säljare
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Sven Gustaf Petersson i Kansjö.”
Varvid fogades:
1o Ett arvskifte av den 12 februari 1844 efter avlidna hustrun Annika Börjesdotter på
Eskilstorps soldattorp emellan dess efterlämnade änkoman Johannes Esk och dess
barn, varav inhämtades att Johannes Esk utav 1/16-dels mantal krono skatte
augmentshemman Slätteryd bekommit 1/24-dels mantal; och
2o denna Häradsrätts fastebrev av den 3dje juni 1844 för Johannes Esk och hans hustru
Annika Börjesdotter å 1/16-dels mantal krono skatte Slätteryd Norregård.
Resolution
Å 1/32-del mantal krono skatte Slätteryd Norregård i Malmbäcks socken beviljas änkan
Lena Petersdotter därstädes emot köpesumman 222 Rd 10 Sk 8 Rst Banco, uppbud
1sta ggn

IMG 2316
§ 86

IMG 2131
§ 50

IMG 2136
§2

¼ mtl kr sk Slätteryd Norrgård
19 november 1846
Under anhållan om uppbud inlämnades följande köpebrev av nämndemannen Peter
Nilsson i Hult, så lydande:
”Emot en betingad köpesumma, stor Ett Tusende Tre Hundrade Trettiotre Riksdaler 16
Sk Banco har jag undertecknad med min kära hustrus bifall försålt vårt ägande, ett
fjärdedels mantal i krono skatte hemmanet Slätteryd Norregård, till vår son Johannes
Andersson och dess hustru Anna Lisa Johansdotter därstädes, och som dessa köpare
denna summa 1 333 Rd 16 Sk Banco genom nöjaktiga skuldförbindelser betalt, varder
densamma härmedelst kvitterad. Fördenskull avhänder vi oss bemälta ¼-dels mantal
och tillägnar det köparna med allt vad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader att nu
genast i befintligt stånd tillträda, förbehållandes oss dock livstids undantag på sätt en
idag därom upprättad handling innehåller. Till mera visshet är detta salubrev i vittnens
närvaro av oss undertecknat. Erkännes av Slätteryd den 2 april 1846, Anders Jonasson,
Stina Jonas-dotter, säljare.
Till vittne: Anders Abrahamsson i Hult, Johannes Esk i Slätteryd”
Varvid fogades:
1o Bouppteckning av den 21 oktober 1805 efter avlidne Jonas Andersson i Slätteryd,
som efterlämnat änkan Annicka Swensdotter och hennes barn, sonen Anders Jonasson
samt döttrarna Maja och Stina. Den avlidne hade i fastighet även efterlämnat ¼-dels
mantal krono skatte augment Slätteryd Norregård
2o Denna Häradsrätts fastebrev av den 31 maj 1817 för Anders Jonasson och hans
hustru Stina Jonasdotter å 1/12-dels mantal krono skatte Slätteryd Norregård, och
3o detta prästbevis, Litt D
Resolution:
Å ¼-dels mantal krono skatte Slätteryd Norregård i Malmbäcks socken, beviljades
Johannes Andersson och dess hustru Anna Lisa Johannesdotter emot köpesumman
1 333 Rd 16 Sk Banco och övriga villkor uppbud 1sta ggn

1/6 mtl kr sk Slätteryd Norregård
16 februari 1854
1/16 mtl kr sk Slätteryd Norregård uppbjöds åt Petter Olofsson Engstrand och hans
hustru Katarina Andersdotter för 816 R 32 Sk Banko
2dra ggn

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
7 juni 1854
Å nedanstående hemman och lägenheter meddelade Häradsrätten tredje uppbudet
1/16 kr sk Slätteryd Norregård, som Johannes Andersson och Anna Lisa Johansdotter
sålt till Petter Olofsson-Engstrand och Catharina Andersdotter för 816 Rd 32 Sk Banko.
3dje ggn
IMG 2137-2138
1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
8 november 1854
Efter åkommet laga stånd meddelades fasta å följande hemman och lägenheter:
1/16 mtl kr sk Slätteryd Norregård
i Malmbäcks socken, vilket hemman Petter Olofsson Engstrand och hans hustru
Katarina Andersdotter, enligt avhandling den 12 februari 1853 köpt av Johannes
Andersson och hans hustru Anna Lisa Johansdotter för 816 Rd 32 Sk Banko; varande
uppbud meddelade den 9 november sistlidne samt den 16 februari och den 7 juni detta
år.

IMG 2126-2127
§ 91
1/16 mtl kr sk Slätteryd Norregård
13 november 1858
Nämndemannen Anders Magnusson i Kanarp ingav under anhållan om lagfart följande
handling:
Undertecknade --- Litt Husar:
Undertecknade arvingar efter husaren Arvid Forss gör härigenom veterligt det vi genom
frivillig auktion försålt vårt i giftorätt och arv tillfallna och i Tveta härad och
Malmbäcks socken belägna Ett åttondedels mantal Slätteryd Norregård till
Byggmästaren Johannes Pettersson och dess hustru Lena Jonasdotter därstädes, emot en
högstbjuden, genom likvid erhållen och härmed kvitterad, köpesumma stor Tre tusen tre
hundra sextiosex
/3 366/ Riksdaler 66 öre Riksmynt, och sedan Lovliga Häradsrätten genom utslag den
19 nästlidne juni bifallit försäljningen för omyndiga andelar, så avhänder vi oss
ombemälta hemmansdel, och tillägnar detsamma köparna, med allt vad därtill lyder i
jord, vatten och åbyggnader, till välfången egendom under tillträdesrätt och villkor som
auktions-protokollet av den 22 oktober 1857 därom föreskriver.
Till mera visso är detta salubrev i vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av Slätteryd
den 14 september 1858.
Anna Svensdotter, änka efter avlidne Anders Forss; Johanna Andersdotter, änka och
dotter efter avlidne Fors;, P Engstrand, Catharina Andersdotter, N M Andersson, Anna
Lena Andersson; å Maja Stina Andersdotters vägnar P Engstrand, förmyndare; å
omyndige Sven August Forss vägnar Johannes Andersson, förmyndare; alla säljare.
Närvarande vittnen Anders Abrahamsson, Anders Kleen i Sjöstorp
Det åberopade auktionsprotokollet lydde på följande sätt - - Auktion - - till Fors.
Till åtkomstens bestyrkande företeddes
1o Häradsrättens den 10 november 1851 för husaren Anders Forss och hans hustru
Anna Svensdotter utfärdade fastebrev å 1/16 mantal krono skatte augment Slätteryd
Norregård,
Forts saknas.
IMG 2194-2195
§ 10
¼ kr sk Slätteryd
16 juni 1859
Till Häradsrätten inlämnades under anhållan om lagfart ett så lydande köpebrev:
Vi undertecknade etc se Litt Ryd
Till åtkomstens ådagaläggande företeddes
1o Denna Häradsrätts den 12 februari 1844 för Sven Johannesson och h h Stina
Abrahamsdotter utfärdade fastebrev å ¼-dels mtl kr sk Slätteryd Södergård.
2o En den 27 november 1857 efter avlidne Swen Johannesson upprättad bouppteckning
varav inhämtas att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat jämte änkan Stina
Abrahamsdotter systrarna Maria Johannesdotter, gift med Israel Olofsson, änkan
Catharina Johannesdotter och omyndiga pigan Christina Johannesdotter samt
brorsdottern omyndigförklarade Christina Nilsdotter, gift med Johannes Gylling,
varande såsom fastighet i boet upptaget bland annat ¼-dels mtl kr sk Slätteryd
Södergård.
Av Tingsprotokollet den 15 juni 1858 inhämtades därjämte att Häradsrätten gillat och
godkänt försäljningen av de omyndigas andelar i ifrågavarande fastighet, vadan och då
åtkomsten till berörda hemman blivit behörigen styrkt Häradsrätten fann skäligt att å ¼dels mtl kr sk Slätteryd Södergård i Malmbäcks socken, som Johannes Andersson och h
h Lena Stina Swensdotter på offentlig auktion köpt av änkan Christina Abrahamsdotter,
Maria Johannesdotter och hennes man Israel Olofsson, Catharina Johannesdotter samt

omyndiga Christina Johannesdotter och Christina Nilsdotters förmyndare Johannes
Andersson och Carl Andersson för 4 455 Rd Riksmynt, meddela uppbud 1sta ggn
IMG 2196-2197
§ 18
1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
17 juni 1859
Nämndemannen Carl Andersson i Målen inlämnade med anhållan om lagfart följande
köpebrev:
Undertecknade arvingar etc se Litt Slätt
För bestyrkande av åtkomsten företeddes följande handlingar:
1o Utdrag av Domboken, hållen vid lagtima Sommartinget med Tveta Härad den 3 juni
1844, utvisande att Johannes Esk och h h Annika Börjesdotter då erhållit fastebrev å
1/16-dels mtl Slätteryd.
2o Denna Häradsrätts för den 4 juni 1849 för Johannes Esk utfärdade fastebrev å 1/48dels mtl kr sk Slätteryd som han köpt av här nedan nämnda barn och styvbarn.
3o Denna Häradsrätts 14 juni 1847 för Lena Pettersdotter utfärdade fastebrev å 1/32dels mtl Slätteryd som hon köpt av Johannes Esk.
4o En den 22 oktober 1857 efter Johannes Esk i Slätteryd upprättad bouppteckning
utvisande att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat jämte änkan Lena Pettersdotter,
följande i ett föregående gifte sammanavlade barn, sönerna Plåtslagaregesällen Fredrik
Johansson Esk och f d Livgardisten Carl Johan Johansson Esk samt döttrarna Stina Esk,
gift med Gustaf Andersson och Sara Lisa Esk, gift med Johan Klein, varande såsom
boets fastighet upptaget 1/16 mt Slätteryd.
5o En så lydande fullmakt, se nedan Litt A
Dessutom inhämtades av Häradsrättens Lagfartsprotokoll den 13 juni 1848 att vid då
sökt lagfart för Johannes Esk å 1/48-dels mtl Slätteryd blivit företett ett den 12 februari
1844 efter dess första hustru Annika Börjesdotter upprättat arvskifte, utvisande att Esk
bekommit 1/24-dels mtl, Annikas barn i första giftet Maja och Anna Lena samt barnen
med Esk, Fredrik, Carl Johan, Stina och Sara Lisa tillsammans 1/48-dels mtl Slätteryd;
samt av Tingsrättsprotokoll den 23 februari 1858 att Johannes Johannesson blivit
förordnad att iakttaga och bevaka, å okänd ort vistande Carl Johan Johanssons rätt och
bästa, ävensom och slutligen av protokoll för detta ting, att Häradsrätten godkänt
försäljningen av bemälte Carl Johan Johanssons andel i ifrågavarande hemman.
5o Litt A: En så lydande fullmakt:
Härigenom befullmäktigas stockmakaremästaren P J Hagström i Husqvarna att å mina
vägnar försälja 1/128-dels mtl Slätteryd i Malmbäcks socken och köpebrevet i mitt
namn underskriva och stadfästa; förklarandes mig i allo nöjd med vad mitt nu
befullmäktigade ombud lagligen gör och låter. Stockholm den 4de december 1858.
Fredrik Johansson, plåtslagaregesäll. På en gång närvarande vittnen intyga som ovan
egenhändiga underskriften: N E Håkansson, kamm. avskrivare, A Pettersson,
kopparslagaregesäll.
Med anledning av vad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt att å 1/16-dels mtl
kr sk Slätteryd Norregård i Malmbäcks socken, som Johannes Pettersson i Fageräng för
1 583 Rd 33 öre Rmt på offentlig auktion köpt av änkan Lena Pettersdotter, Fredrik
Johannesson, Gustaf Andersson och Stina Johannesdotter samt Johan Klein och Sara
Johannesdotter jämte Carl Johan Johanssons godeman Johannes Johannesson, meddela
uppbud 1sta ggn
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§ 21
1/8 mtl kr sk augm Slätteryd Sörgård
12 november 1859
Nämndemannen Carl Andersson i Målen företrädde och anhöll om lagfart å 1/8-dels
mtl kr sk Slätteryd, på grund av en så lydande handling:

Utdrag av Domboken, hållen vid lagtima Vintertinget med Tveta Härad i Ingaryd den
23 februari 1858. Nr 24: Med tillkännagivande att Swen Johannesson från Slätteryd
nyligen avlidit ingav Anders Abrahamsson i Sniparp å änkan Hulda Jonasdotters vägnar
i bevakningsavseende i huvudskrift och avskrift ett så lydande testamente: ”Till min
kära hustru Hedvig Jonasdotter skänker och testamenterar jag undertecknad av sunt
förnuft hälften av egendomen såväl i fastigheten som lösegendomen för sin mångåriga
och trogna skötsel och vård vid min långsamma och svåra sjukdom, som hon skall
utbekomma efter min död eller vid blivande avyttring; försäkras av Slätteryd den 7
september 1858 Swen Johannesson, testamentsgivare. Till vittne: Johannes Andersson –
Anders Magnus Johannesson, båda i Slätteryd.”
Häradsrätten meddelade denna resolution: Genom vederbörande testamentstagares
försorg skall en riktig avskrift av testamentet ofördröjligen tillställas Swen
Johannessons närmaste arvingar, vilka äga att emot detsamma inom natt och år efter
delfåendet i laga ordning anställa klander ifall av befogenhet; skolande bevis över
bevakningen åtecknas testamentet. Som ovan På Häradsrättens vägnar J W Eriksson.
Ovanstående testamente är mig kommunicerat och erkänner jag dess innehåll. Anders
Magnus Andersson. Till vittne: Abraham Andersson.
Härefter företeddes
1o Häradsrättens den 15 februari 1834 för drängen Swen Johannesson i Målen
utfärdade fastebrev å ¼-dels mtl kr sk Augment Slätteryd i Forserums socken;
2o En den 22 oktober 1857 efter avlidne Swen Johannesson från Slätteryd Sörgård
förrättad bouppteckning, varav inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat
änkan Hedvig Jonasdotter och en med henne sammanavlad dotter Johanna Sofia samt
att i boet funnits såsom fastighet ¼-dels mtl Slätteryds Sörgård.
3o Ett den 23 juni 1858 efter avlidne Swen Johannesson från Slätteryd Södergård
förrättat arvskifte, som utvisade, att den i boet befintliga fastigheten ¼-dels mtl kr sk
Augment Slätteryd Sörgård blivit, på grund av ovan anmärkta testamente, sålunda
fördelad emellan de i nästföregående moment antecknade sterbhusdelägarna, att änkan
Hedvig Johannesdotter och omyndiga dottern Johanna Sofia vardera erhållit 1/8-dels
mtl.
Av vad i ärendet förekommit fann Häradsrätten skäligt att å 1/8-dels mtl kr sk Slätteryd
Sörgården i Malmbäcks socken belägen, som Hedvig Jonasdotter i testamente erhållit
av sin numera avlidne man Swen Johannesson, meddela uppbud 1sta ggn
Skall och, vid äventyr att lagfarten avstannar, innan 3dje uppbudet meddelas, bevis över
egendomens taxeringsvärde till Häradsrätten inlämnas.
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§ 22
1/16 mtl kr sk augm Slätteryd Sörgård
12 november 1859
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen Carl Andersson i Målen ett
köpebrev av följande innehåll:
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Ett tusen Ett hundra
Rd riksmynt haver jag undertecknad försålt mitt ägande Ett sextondels mtl hemmanet kr
sk augment Slätteryd Sörgård i Malmbäck socken skate till Forserum, Tveta härad till
min tilltänkta man Johan Israelsson i Esperyd att tillträda den 14 nästkommande mars:
alltså avhänder jag mig berörda hemmansdel med allt vad därtill lyder och hädanefter
med lag tillvinnas kan i jord, vatten och åbyggnader, till evärdlig egendom, och äger
köparen att på egen bekostnad förvärva sig lagfart och fasta å detta köp samt att
återgälda det amorteringslån som erhållits i och för Kansjöns sänkning. Till mera visso
är detta salubrev av mig i vittnens närvaro undertecknat; erkännes av Slätteryd Sörgård
den 4 februari 1859. Hedvig Jonasdotter, änka, säljare
Till vittne: Anders Swensson – Johan Jonasson, båda i Esperyd

Som upplästes och som av nästföregående § i detta protokoll inhämtades, att säljaren
fått första uppbudet å 1/8-dels mantal uti ifrågavarande hemman, fann Häradsrätten
skäligt att å 1/16-dels mantal krono skatte augment Slätteryd Sörgård i Malmbäcks
socken beläget, som Johan Israelsson i Esperyd för 1 100 Rd smt sig tillhandlat av sin
tilltänkta hustru änkan Hedvig Jonasdotter, meddela uppbud 1sta ggn
IMG 2203
Nr 6

IMG 2204
Nr 13

IMG 2206
§ 18

§ 19

IMG 2233
§7

¼ mtl kr sk Slätteryd Södergård
11 juni 1860
¼ mtl kr sk Slätteryd Södergården i Malmbäcks socken, vilken hemmansdel Johannes
Andersson och h h Lena Stina Swensdotter, enligt avhandling den 6 november 1858, för
4 455 Rd Rmt köpt av änkan Christina Abrahamsdotter, Maria Johannesdotter och
hennes man Israel Olofsson, änkan Catharina Johannesdotter samt omyndiga Christina
Johannesdotters och Christina Nilsdotters förmyndare Johannes Andersson och Carl
Andersson. Uppbud hava skett den 16 juni och den 7 november sistlidet samt den 13
februari innevarande år.

1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrgård
11 juni 1860
1/16 mtl kr sk Slätteryd Norrregård i Malmbäcks socken beläget, som Johannes
Pettersson i Fageräng enligt avhandling den 10 januari 1859 för 1 583 Rd 33 öre Rmt
köpt av änkan Lena Pettersdotter, Fredrik Johannesson, Gustaf Andersson och Stina
Johannesdotter samt Johan Klein och Sara Johannesdotter jämte Carl Johan Johanssons
gode man Johannes Johannesson. Uppbud hava skett den 17 juni och den 7 november
sistlidet samt den 13 februari innevarande år.

1/16 mtl kr sk augm Slätteryd Södergård
5 november 1860
Tveta Häradsrätt gör veterligt, att som Swen Johannesson, genom testamente den 7
september 1857, skänkt §/8 mantal kr sk Slätteryd Sörgården till sin hustru Hedvig
Jonasdotter, samt uppbud å fastigheten blivit meddelade den 12 november 1859, den 13
februari och den 11 juni innevarande år, ävensom kungörelse om överlåtelsen skall i
häradets kyrkor, utan att klander förekommit, men Jedvig Jonasdotter under
lagfartstiden sålt 1/16-delsmantal Slätteryd för 1 100 Rd Rmt, alltså varder - - §1 - 1800 Hedvig Jonasdotters äganderätt till 1/16-dels mantal krono skatte Slätteryd
Sörgård i Forserums socken genom - - se §1 - - 1860.
1/16 mtl kr sk augm Slätteryd Södergård
5 november 1869
Tveta Häradsrätt gör veterligt, att som Johan Israelsson, genom avhandling den 4
februari 1859, av Hedvig Jonasdotter för 1 100 Rd Rmt köpt 1/16-dels mantal kr sk
augment Slätteryd Sörgård i Malmbäcks socken, samt uppbud - - den 12 november - 1800, Johan Israelssons äganderätt till 1/16-del mtl kr sk augment Slätteryd Sörgård
genom - - §1 1860.

¼ av Slätteryd Södergård tullmjölkvarn och såg
Litt E: Emot en överenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed kvitterad
köpesumma stor Fyrahundra sexton Rd 67 öre Rmt hava vi undertecknade försålt vårt
ägande En fjärdedel av Slätteryds Sörgårds Tullmjölkvarn och såg i Malmbäcks socken
och Tveta härad med där tillhörande jordområde, att nu genast i befintligt stånd
tillträda, till Mjölnaren Petter Salomonsson och hans hustru Lotta Magnusdotter i
Sjöafall. Och äga köparna att på egen bekostnad förvärva sig lagfart och fasta å detta

köp, samt förbehåller sig säljarna rättighet att för sitt ägande ¼-dels mantal Slätteryd
Sörgård få sin säd för evärdlig tid tullfri förmalen och årligen vid sågen 60 sömnar
skurna. Alltså avhänder vi oss berörd egendom och tillägnar det köparna till evärdlig
ägo. Till mera visso hava vi detta i vittnens närvaro undertecknat. Erkännes av Slätteryd
den 3 februari 1863.
Johannes Andersson, Lena Stina Swensdotter, säljare
Till vittne: Anders M Andersson, J H Lindell, båda i Kansjö
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Nr 34
1/4 Slätteryd Södergårds tullmjölkvarn och såg
25 april 1864
Tveta Häradsrätt gör veterligt att alldenstund Peter Salomonsson och hans hustru Lotta
Magnusdotter genom avhandling den 3 februari 1863 av Johannes Andersson och hans
hustru Lena Stina Hansdotter tillhandlat sig ¼ av Slätteryd Södergårds tullmjölkvarn
och såg med utmål i Malmbäcks socken för 416 Rd 67 öre Rmt. Fördenskull och medan
detta köp blivit å tre lagtima ting uppbjudet ävensom överlåtelsen offentligen kungjorts
såväl i häradets kyrkor som ock genom anslag å rättens dörr utan att talan om börd eller
annat klander inom den numera förflutna laga ståndstiden mellankommit; ty varder,
jämlikt 4 Kap 1§ Jordabalken och Kungl Förordningen den 13 juni 1800, Peter
Salomonssons och hans hustru Lotta Magnusdotters äganderätt till ¼ av Slätteryd
Södergårds tullmjölkvarn och såg med utmål medelst detta fastebrev bekräftat. Ingaryd
den 25 april 1864.

