År 1912 den 28 oktober §.126 (Berg Kronoskatte 1/24 mantal)
DSCN5805-06
Under anhållan om lagfart inlämnade hemmansägaren Frans Lönnqvist i Gådeberg ett så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kviiterad köpesumma af Femtonhundra /1.500/ kronor, ha vi
undertecknade härmed till skräddaremästaren Karl Palmér och hans hustru Nanny Elisabeth Palmér
härstädes, försålt vårt ägande 1/24 mantal Berg i Malmbäcks socken och Västra härad, Jönköpings
län, att af dem genast i befintligt skick och med allt hvad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader,
tillträdas och ägas, hvardan köparne må sig härå på egen bekostnad lagfart förvärfva.
Berg den 20 maj 1912
Frans Magnusson, Klara Mathilda Bergsten med hand å pennan, säljare
Bevittnas af: Ernst Johansson, Hanna Klasson, båda adress Kansjö, Nässjö
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 3 september 1894, §.22, för
Frans Magnusson och hans hustru Klara Mathilda Bergsten å 1/24 mantal Kronoskatte Berg i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/24 mantal Kronoskatte Berg, som Karl Palmér och hans hustru Nanny Elisabeth Palmér,
jämlikt köpebref den 20 maj 1912, för Etttusen Femhundra kronor köpt af Frans Magnusson och hans
hustru Klara Mathilda Bergsten.
Därom etc. = = = (se §.122) = = = utfärdades.
År 1912 den 28 oktober §.127 (Berg Kronoskatte 1/24 mantal)
DSCN5806-07
Under anhållan om lagfart inlämnade hemmansägaren Frans Lönnqvist i Gådeberg ett så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kviiterad köpesumma af Femtonhundra /1.500/ kronor, ha vi
undertecknade härmed till Otto Svensson och hans hustru Jenny Sofia Svensson från Björka i Höreda
försålt vårt ägande 1/24 mantal Berg i Malmbäcks socken af Jönköpings län, Västra härad, att af
ofvannämnda köpare i nuvarande befintligt skick tillträda, med allt hvad därtill lyder, samt för
framtiden tillvinnas kan, samt tillägna hans hustru, barn och arfvingar att äga, bruka och besitta
såsom all dess den 1 oktober 1912, och äger köparne sig på egen bekostnad sig lagfart söka, hvartill
nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Berg den 2 oktober 1912
Carl Palmér, Nanny Palmér
Bevittnas af: Carl Flink i Tapplarp, Carl Johansson i Älgaryd, Malmbäck
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag, §.126, för Karl Palmér
och hans hustru Nanny Elisabeth Palmér å 1/24 mantal Kronoskatte Berg i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/24 mantal Kronoskatte Berg, som Otto Svensson och hans hustru Jenny Sofia Svensson,
jämlikt köpebref den 2 oktober 1912, för Ettusen Femhundra kronor köpt af Karl Palmér och hans
hustru Nanny Elisabeth Palmér.
Därom etc. = = = (se §.122) = = = utfärdades.
År 1898 den 6 juni §.160 (Berg 1/8 mantal)
DSCN6201
Med begäran om lagfart å 1/8 mantal Berg, lät Anders Malkolm Larsson, genom nämndemannen
Cales Andersson i Västanå inlämna detta
Köpekontrakt:
Genom en denna dag öfverenskommen betalt och qvitterad köpeskilling stor, försäljer jag Carl
Anders Andersson mitt ägande Ett åttondels mantal Kronoskatte Berg, beläget i Malmbäcks socken,
Västra härad och Jönköpings län, för en summa af Tre tusen Fyrahundra kronor /3.400/, till Anders
Malkolm Larsson och Johanna Petersdotter i Jonsbo, att som sin everderliga egendom tillträda
nästkommande 14 mars 1898, i det skick det nu och då befinnes, och äger köparen sig härå lagfart
tillägna, hvartill jag förbinder mig lämna nödiga åtkomsthandlingar och gravationsbevis, och tillägnar
köparen nämnde 1/8 med allt hvad därtill lyder och hädanefter tillvinnas kan.

Sålunda afhandlat, som skedde i Berg den 25 september 1897
C. A. Andersson, säljare
A. M. Larsson, Johanna Petersdotter ,köpare
I tillkallade vittnens närvaro: O. Jonsson, K. Robert Jonsson, båda i Hiarum
Då härvid var fogadt Häradsrättens den 31 oktober 1893 för säljaren utfärdade lagfartsbevis å
försålda fastigheten, som han köpt af Johannes Andersson och Kristina Andersdotter, beviljad
Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Kronoskatte rusthåll Berg, som
Anders Malkolm Larsson och Johanna Petersdotter enligt afhandling den 25 september 1897, för
3.400 kronor köpt af Carl Anders Andersson, därom köpekontraktet försågs med bevis och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1883 den 29 oktober §.54 (Berg Kronoskatte rusthåll 5/96 mantal)
DSCN6099
Västra häradsrätt gör veterligt, att lagfart jämlikt Kongliga förordningen den 16 juni 1875 denna dag
under ofvanstående i protokollet blifvit beviljad å 5/96 mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks
socken, hvilken hemmansdel änkan Charlotta Bengtsdotter bekommit i giftorätt efter sin aflidne man
Karl Andersson, enligt arfskifte den 17 oktober 1883.
Komstad den 29 oktober 1883.
År 1883 den 29 oktober §.55 (Berg Kronoskatte rusthåll 5/576 mantal)
DSCN6099
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 5/576 mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
hvilken hemmansdel August Wilhelm Karlsson bekommit i arf efter sin aflidne fader Karl Andersson,
enligt arfskifte den 17 oktober 1883.
Komstad den 29 oktober 1883.
År 1883 den 29 oktober §.56 (Berg Kronoskatte rusthåll 5/576 mantal)
DSCN6099
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 5/576 mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
hvilken hemmansdel Anders Johan Karlsson bekommit i arf efter sin aflidne fader Karl Andersson,
enligt arfskifte den 17 oktober 1883.
Komstad den 29 oktober 1883.
År 1883 den 29 oktober §.57 (Berg Kronoskatte rusthåll 5/576 mantal)
DSCN6099
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 5/576 mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
hvilken hemmansdel Anna Maria Karlsdotter bekommit i arf efter sin aflidne fader Karl Andersson,
enligt arfskifte den 17 oktober 1883.
Komstad den 29 oktober 1883.
År 1883 den 29 oktober §.58 (Berg Kronoskatte rusthåll 5/576 mantal)
DSCN6100
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 5/576 mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
hvilken hemmansdel Thilda Sofia Karlsdotter bekommit i arf efter sin aflidne fader Karl Andersson,
enligt arfskifte den 17 oktober 1883.
Komstad den 29 oktober 1883.
År 1883 den 29 oktober §.59 (Berg Kronoskatte rusthåll 5/576 mantal)
DSCN6100
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 5/576 mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
hvilken hemmansdel Ida Kristina Karlsdotter bekommit i arf efter sin aflidne fader Karl Andersson,
enligt arfskifte den 17 oktober 1883.
Komstad den 29 oktober 1883.
År 1883 den 29 oktober §.60 (Berg Kronoskatte rusthåll 5/576 mantal)
DSCN6100
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 5/576 mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
hvilken hemmansdel Hanna Italia Karlsdotter bekommit i arf efter sin aflidne fader Karl Andersson,
enligt arfskifte den 17 oktober 1883.

Komstad den 29 oktober 1883.
År 1871 den 18 januari §.78 (Berg 1/8 mantal)
1/8 mantal Berg, för Johannes Andersson och Kristina Andersdotter.

DSCN6341

År 1871 den 14 februari §.19 (Berg Kronoskatte rusthåll 1/8 mantal)
DSCN6342
Vid upprop af uppskjutna och under §.95 i sista tingets protokoll antecknade ärendet, hvari
Häradsrätten den 14 sistlidne december meddelat 1sta uppbudet på 1/8 mantal Kronoskatte rusthåll
Berg i Malmbäcks socken, hvilket Anders Svensson och Katrina Johansdotter sålt till Johannes
Andersson och Kristina Andersdotter, för 2.333 Rdr 33 öre, och förbehåll om undantag, med
föreläggande för köparen att styrka det hemmanet för bevillning sist åsatta värde, inlämnade
nämndemannen L. J. Johansson i Åsen en debetsedel för nästlidet år, upptagande nämnda
hemmansdels taxeringsvärde till 2.900 Rdr, hvarvid och enär köpebrefvet blifvit belagdt med
stämpelpapper endast till belopp af 13 Rdr 80 öre, ytterliggare kontering af samma köpeafhandling,
skall äga rum med 3 Rdr 60 öre.
År 1871 den 19 maj §.75 (Berg Kronoskatte 1/8 mantal)
1/8 mantal Berg, för Johannes Andersson och Kristina Andersdotter.

DSCN6348

År 1871 den 20 september §.74 (Berg Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6360
Västra = = = den 18 april 1870 = = =
Anders Svensson och Katarina Johansdotter för 2.333 Rdr 33 öre, och villkor om undantag sålt 1/8
mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken till Johannes Andersson och hans hustru
Kristina Andersdotter = = = nämligen den 14 december sistlidet, samt den 18 januari och 19 maj
innevarande år = = =
År 1870 den 14 december §.95 (Berg Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6338
Med begäran om lagfart inlämnade nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande köpebref:
Emot en betingad och öfverenskommen etc. Litt. BT
Tillika företes ett den 14 februari 1860 för Anders Svensson och Katrina Johansdotter utfärdade
fastebref å Ett åttondels mantal Kronoskatte rusthåll Berg, som de köpt af Pehr Johan Björnlund och
Sara Abrahamsdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett åttondels mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken, hvilket Anders
Svensson och Katarina Johansdotter genom afhandling den 18 sistlidne april, för 2.333 Rdr 33 öre,
och villkor om undantag, sålt till Johannes Andersson och hans hustru Kristina Andersdotter,
åliggandes emellertid Johannes Andersson att vid vite Fem Rdr Rmt, å nästa tings rättegångsdag till
rätten inkomma med vederbörande Härads skrifvande bevis om det hemmansdelen för bevillning sist
åsatta värde.
År 1869 den 16 februari §.35 (Berg 1/8 mantal)
DSCN6263
Jämlikt beslut vid sistlidne ting antecknadt under §.90 i då förda protokoll, företages nu åter det
ärende som innefattar Karl Arvidsson i Sniparp ansökan om lagfart å Ett åttondels mantal
Kronoskatte rusthåll Berg, som han jämte sin tilltänkta hustru Kristina Maria Johannesdotter genom
köpebref af den 20 mars 1868 köpt af A. J. Malmberg och Maria Andersdotter för Tre tusen
Etthundra trettiotre Rd. Rmt., och härvid låter sökanden genom Nämndemannen Lars Johan
Johansson i Åsen inlämna följande handlingar.
1. det i köpebrefvet omförmälda köpekontrakt, i hvilket, bland andra villkor, änkan Stina Ahlander
förbehållits de förmåner af hemmansdelen, som hennes undantagsbref innehåller, men några mot
Kungliga Förordningen den 1 maj 1810 stridande villkor finnes icke i köpekontraktet stadgade, och
2. kronodebetsedel för sistlidet år, utvisande att Ett åttondels mantal Berg blifvit för bevillning
värderadt till Tre tusen Ett hundra Rd. Rmt.

Med anledning af hvad sålunda och förut i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt nu
meddela första uppbudet å Ett åttondels mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken,
hvilket Anders Johan Malmberg och Maria Andersdotter sålt till Karl Arvidsson och hans tilltänkta
hustru Kristina Maria Johannesdotter för Tre tusen Ett hundra trettiotre Rd. Rmt.
År 1869 den 24 mars §.65 litt.Am (Berg 5/48 mantal)
DSCN6267
Nämndeman Johannes Wernström i Komstad inlämnar med begäran om lagfart ett köpebref, så
lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen etc. litt.Am
Tillika företes ett den 24 september 1861 för Abraham Björnlund och Anna Lena Svensdotter
utfärdadt fastebref å Fem fyratioåttondedels mantal Kronoskatte rusthåll Berg, som de köpt af Pehr
Johan Björnlund och Sara Abrahamsdotter.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela första uppbudet å
Femfyratioåttondedels mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken, hvilket Abraham
Björnlund och Anna Lena Svensdotter sålt till Johannes Sundling och hans hustru Klara Kristina
Petersdotter för Tvåtusen Åttahundratrettiotre Rd. 33 öre
År 1869 den 10 april §.4 litt.A (Berg 1/8 mantal)
DSCN6280
Köpekontrakt:
Jag Anna Stina Johannesdotter försäljer härmed till min måg Sven Magnus Svensson mitt ägande
hemman 1/8 mantal Berg i Malmbäcks socken, samt all min befintliga lösegendom af kreatur och
lösören af hvad det vara må, mot en öfverenskommen och betingad köpesumma stor Tre tusen
Riksdaler Riksmynt / 3.000 / rmt, mot följande villkor, nämligen hemmansdelen får tillträdas i det
skick det nu befinnes, med åbyggnader, jord och vatten.
Köpesumman är genom nöjaktig skuldförbindelse till fullo betald och härmed qvitterad.
Undantagsförmåner är genom skriftlig förbindelse af min måg till mig öfverlämnad.
Köparen får på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol söka laga uppbud och fasta.
På ofvannämnde villkor afhänder jag mig sålunda min ägande fastighet, och sålunda öfverenskommit
och beslutat, och till mera visshet är detta salubref i vittnens närvaro undertecknadt.
Som skedde i Jönköping den 10 april 1869
Anna Stina Johannesdotter, säljare
S. M. Svensson, köpare
På en gång närvarande vittnen: M. Andersson, G. Nilsson
År 1869 den 20 maj (Berg 1/8 mantal)
DSCN6276
1/8 mantal Kronoskatte rusthåll Berg, som Anders Johan Malmberg och Maria Andersdotter sålt till
Karl Arvidsson och hans tilltänkta hustru Kristina Maria Johannesdotter för 3.130 Rd rmt.
År 1869 den 20 maj (Berg 5/48 mantal)
DSCN6277
5/48 mantal Kronoskatte rusthåll Berg, som Abraham Björnlund och Anna Lena Svensdotter sålt till
Johannes Sundling och hans hustru Klara Kristina Petersdotter för 2.833 Rd 33 öre.
År 1869 den 20 maj §.4 litt.A (Berg 1/8 mantal)
DSCN6278
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen en så lydande
handling.
Köpekontrakt:
Jag Anna Stina etc. litt.A
Tillika företes följande handlingar:
1. ett den 29 september 1863 för änkan Anna Stina Johannesdotter utfärdadt fastebref å Ett
åttondels mantal Kronoskatte rusthåll Berg i Malmbäcks socken, hvilket hon köpt af sin moder Stian
Petersdotter, och

2. kronodebetsedel för sistlidet år, utvisandeatt försålda hemmansdelen blifvit för bevillning
värderad till Tre tusen Ett hundra Rd rmt.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud första
gången å Ett åttondels mantal Kronoskatte ruståll Berg i Malmbäcks socken, hvilket änkan Anna Stina
Johannesdotter med förbehåll om undantag genom köpeafhandling den 10 sistlidne april, sålt till sin
måg Sven Magnus Svensson för Tre tusen Rd rmt.
År 1868 den 6 juni §.65 litt.Am (Berg 5/48 mantal)
DSCN6264-65
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma stor Två tusen Åtta hundra trettiotre
Riksdaler 33 öre Riksmynt hafva vi undertecknade upplåtit och försålt vårt ägande 5/48 dels mantal
Rusthållet Berg, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken till Johannes Sundling och hans hustru
Klara Kristina Petersdotter i Berg, att genast i befintligt skick tillträda, med hus, jord, vatten och
åbyggnader och allt hvad därtill lyder och hädanefter med lag tillvinnas kan. I följd häraf afhänder vi
oss berörde 5/48 dels mantal i sagde hemman och tillägnar ofvannämnde köpare till välfången
egendom samt med rättighet att öfvertaga det lån, som hemmansdelen häftar för, till Smålands med
flera provinsers Hypoteksförening. Till mera visshet hafva vi detta salu och köpebref i tillkallade
vittnens närvaro undertecknadt, och äger köparna på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig
lagfart och fasta förvärfva, hvartill lämnas erforderliga åtkomsthandlingar.
Erkännes och försäkras af Berg den 6 juni 1868
Abraham Björnlund, Anna Lena Svensdotter, säljare med hand i pennan
Johannes Sundling, Clara Christina Pettersdotter, köpare
Vittnen: Carl Arvidsson, A. J. Johannesson, båda i Berg
År 1869 den 21 september §.22 (Berg Kronoskatte rusthåll 1/8 mantal)
DSCN6285
Som Anders Johan Malmberg och Maria Andersdotter sålt till Karl Arvidsson och hans tilltänkta
hustru Kristina Maria Johannesdotetr för 3.130 Rd Rmt.
År 1869 den 21 september §.41 (Berg Kronoskatte rusthåll 5/48 mantal)
DSCN6286
Som Abraham Björnlund och Anna Lena Svensdotter sålt till Johannes Sundling och hans hustru Klara
Kristina Petersdotter för 2.833 Rd Rmt.
År 1913 den 13 januari §.22 (Bredstorp Kronoskatte 1/4 mantal)
DSCN5998-6000
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande.
Salubref:
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma af Sjutusen Femhundra /7.500/ kronor
hafver vi undertecknade, jag Johannes Abrahamsson med min kära hustru Charlotta Katarina
Bengtsdotter samtycke, upplåtit och försåldt vårt ägande 1/4 dels mantal Bredstorp i Malmbäcks
socken och Västra härad, till vår son Klaes Algot Johannesson härstädes.
I följe däraf afhänder vi oss berörde hemman och tillägnar förenämnde köpare att tillträda den 14
mars 1906 i det stånd det nu och då befinns, med hus, jord, vatten och åbyggnader och allt hvad
därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, blott med det förbehåll som särskildt
undantagsbref af denna dag bestämmer.
Till mera visso hafva vi detta salubref af oss i tillkallade vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Bredstorp den 4 januari 1906
J. Abrahamsson, Charlotta Katrina Bengtsdotter, säljare
Algot Johannesson, köpare
Bevittnas af: C. J. Larsson i Åsen, J. G. Johannesson i Bredstorp
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref.
1. Den 2 maj 1864 å 1/8 mantal
År 1911 den 13 februari §.84 (Bredstorp Kronoskatte 1/4 mantal)

DSCN5703-04

Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen P. A. Mejenqvist i Mejensjö, en så lydande
afhandling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen genom likvid erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor Tiotusen
/10.000/ kronor, för hvilken köpesumma jag undertecknad denna dag till Karl Pehrsson och hans
hustru Elin Pehrsson från Örsboholm, försålt mitt ägande 1/4 mantal Bredstorp i Malmbäcks socken,
att i befintligt skick tillträdas den 14 mars 1911, hvadan hemmanet tillägnas köparne som välfången
egendom, och äger köparne därå erhålla lagfart, vartillåtkomsthandlingar lämnas.
Sålunda afhandlat, som skedde i Bredstorp den 17 oktober 1910
Johannes Pettersson, Mathilda Pettersson, säljare
Vittnen: C. Andersson, Carl Malmqvist i Malmbäck
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis för Johannes Petersson.
1. den 16 mars 1880, §.58, å 1/8 mantal Kronoskatte Bredstorp i Malmbäcks socken, och
2. den 18 januari 1886, §.4, å 1/8 mantal samma hemman
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/4 mantal Kronoskatte Bredstorp, som Karl Pehrsson och hans hustru Elin Pehrsson, jämlikt
köpebref den 17 oktober 1910, för Tiotusen kronor köpt af Johannes Petersson, därom etc. = = = se
§.76 = = = utfärdades.
År 1871 den 19 maj §.56 (Brunseryd 1/16 mantal)
DSCN6350
1/16 mantal Brunseryd för Carl Petersson och Maria Kristina Arvidsdotter, uppbud andra gången.
År 1871 den 20 september §.56 (Brunseryd 1/16 mantal)
1/16 mantal Brunseryd för Carl Petersson och Maria Kristina Arvidsdotter.

DSCN6361

År 1869 den 20 maj §.24 (Ekhult 1/8 mantal)
DSCN6272
Västra = = = Rätten en den 14 mars 1868 upprättad = = = Nils Malmsten och Stina Katarina
Hansdotter sålt Ett åttondels mantal Kronoskatte Ekhult i Malmbäcks socken till Karl Otto Malmsten
och hans hustru Johanna Johannesdotter för Ett tusen Åtta hundra Rd. Rmt. = = = nämligen den 16
juni och den 22 september sistlidet, samt den 20 januari innevarande år = = = tillägnas Karl Otto
Malmsten och Johanna Johannesdotter.
År 1912 den 3 september §.51 (Norra Elmhult Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN5787-88
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kvitterad köpesumma Fyra tusen Två hundra Femtio /4.250/
kronor, har jag denna dag till Karl Petersson och hans hustru Mathilda Josefina Petersson, försålt mitt
ägande 1/8 mantal Kronoskatte Elmhult, som är beläget i Malmbäcks socken och Västra härad, att
denna dag i befintligt skick tillträdas.
I följe häraf afhänder jag mig bemälde hemmansdel, och tillägnar den köparne i allt hvad därtill af
ålder lydt och lagligen tillvinnas kan, i hus, jord, skog, vatten och åbyggnader, enligt karta och
skifteshandlingar, att de må den äga och besitta såsom välfången egendom, laglig åtkomsthandling
lämnas här samtidigt köparne, hvarå de hvid vederbörlig domstol, på egen bekostnad må sig lagfart
och fasta förvärfva.
Sålunda afhandlat, som skedde i Elmhult den 14 mars 1912
Albert Karlsson, säljare
Bevittnas af: Frans A. Lagerqvist i Klappa, E. O. Karlsson i Klappa
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 30 november 1903, §.101, för
Carl Albert Carlsson å 1/8 mantal Kronoskatte Elmhult i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mantal Kronoskatte Elmhult, som Karl Petersson och hans hustru Mathilda Josefina

Petersson, jämlikt köpebref den 14 mars 1912, för Fyra tusen Två hundra Femtio kronor, köpt af Carl
Albert Carlsson, därom etc. = = = §.47 = = = utfärdades.
År 1898 den 17 januari §.5 (Elmhult Norra 1/4 mantal)
DSCN6188-89
Med begäran om lagfart för sig och sin moder, änkan Johanna Lovisa Nilsdotter, å 1/4 mantal
Elmhult, inlämnade Claes Ahlstrand i Drageryd en bouppteckning, hvaraf här skulle intagas följande.
År 1896 den 18 april inställde sig undertecknade, på anmodan uti Klef i Bringetofta socken, att
förrätta laga bouppteckning efter hemmansägaren Pehr Adolf Johannesson, som därstädes aflidit
den 14 sitlidne februari, och efter sig lämnat hustrun, numera änkan Johanna Lovisa Nilsdotter, samt
en i äktenskapet född son, hemmansägaren Klas Johan Ahlstrand, myndig och närvarande.
Som ingenting vidare var att anteckna, erinrades närvarande änkan att under edlig förpliktelse
uppgifva boets tillgångar och skulder, sådana de vid dödstillfället befanns, hvarefter uppteckning och
värderin företogs som följer.
Fastigheter:
En fjärdedels mantal Kronoskatte Elmhult i Malmbäcks socken, som makarne gemensamt inköpt
enligt köpebref den 16 augusti 1869, och fastebref den 21 september 1870.
Taxeringsvärdet ====== 6.000 kronor
Att boets tillgångar och skulder, sådana de befunnits vid dödstillfället, blifvit redeligen uppgifvna, och
ingenting med vett och vilja undandöljts, intygas under edlig förpliktelse, som ofvan.
Johanna Lovisa Nilsdotter, hand å pennan, Claes Ahlstrand
Som upptecknings – värderingsmän och vittnen
S. M. Isaksson i Femtinge, C. J. Andersson i Bringetofta
Nö.74. År 1896 vid femte allmänna sammanträdet under vårtinget med Västra härad, blef denna
bouppteckning till domstolen ingifven i två exemplar, af hvilka det ena lades till förvar bland rättens
handlingar, betygar, på Häradsrättens vägnar, A. F. Eliasson
Då härjämte företeddes ett af Häradsrätten den 21 september 1870 utfärdadt fastebref å 1/4 mantal
Elmhult, som Pehr Adolf Johannesson och hans hustru Johanna Lovisa Nilsdotter och Claes Ahlstrand,
köpt af Karl Petersson och Helena Sofia Jacobsdotter, genom A. Abrahamsson i Sniparp och Sven
Malmsten i Fällsbo, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/4 mantal
Kronoskatte Elmhult, som Johanna Lovisa Nilsdotter och Claes Ahlstrand, enligt bouppteckning den
18 april 1896, bekommit, den förra i giftorätt, och den senare i arf, efter aflidne Pehr Adolf
Johannesson, därom bevis bouppteckningen åtecknades, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1898 den 17 januari §.6 (Elmhult Norra 1/4 mantal)
DSCN6189-90
Med begäran om lagfart å 1/4 Mantal Elmhult, lät Carl Landberg genom förr korporalen J. P. Fors i
Sandsjö, inlämna följande.
Köpebref:
För en öfverenskommen köpesumma Sex tusen /6.000/ kronor, hafva vi undertecknade
sterbhusdelägare efter Pehr Adolf Johannesson i Klef, till Carl Landberg och hans hustru Anna
Mathilda Andersdotter från Kärrabo Qvarn, försålt sterbhusets fasta egendom Ett fjärdedels, 1/4
mantal Kronoskatte Elmhult i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, med allt hvad
därtill lyder eller lagligen tillvinnas kan, sådant videt äger, att tillträda den 14 i denna månad, och
som köpesumman är gulden, dels genom öfvertagande af lån, och dels kontant, för den skull
afhändes oss all äganderätt till sagde hemmansdel, och densamma tillägnar köparne, hvilka äga på
egen bekostnad därmed lagfara, då vi därtill lämnar behöfvliga åtkomsthandlingar.
Sålunda handladt, Sandsjö och Klef den 13 mars 1897
Johanna Lovisa Nilsdotter m. h. å. p, Claes Joh. Ahlstrand
Vittne: K. L. Landstedt, Carl J. Sjödihn i Sandsjö
Af protokollet härförut under näst före
Allt ej fotograferat:
År 1870 den 19 januari §.7 (Norra Elmhult Kronoskatte 1/4 mantal)

DSCN6309

1/4 dels mantal Kronoskatte Elmhult, som Carl Petersson och Helena Sofia Jacobsdotter, genom A.
Abrahamsson och Sven Malmsten sålt till Pehr Adolf Johannesson och Johanna Lovisa Nilsdotter för
5.500 Rd Rmt
År 1870 den 21 septemberi §.33 (Norra Elmhult Kronoskatte 1/4 mantal)
DSCN6326
Västra = = = en den 16 april 1869 = = =, Karl Petersson och Helena Sofia Jakobsdotter, genom A.
Abrahamsson i Sniparp och Sven Malmsten i Fällsbo, för 5.500 Rd Riksmynt till Pehr Adolf
Johannesson och hans hustru Johanna Lovisa Nilsdotter sålt Ett fjärdedels mantal Kronoskatte
Elmhult i Malmbäcks socken = = = nämligen den 19 oktober nästlidet, samt den 19 januari och den 18
maj innevarande år = = = tillägnas Pehr Adolf Johannesson och Johanna Lovisa Nilsdotter = = =
År 1869 den 19 oktober (Norra Elmhult Kronoskatte 3/32 mantal)
DSCN6295
1869 den 19 oktober, Jacobsdotter utgjorda fastebref å 3/32 dels mantal Kronoskatte Elmhult, äfven
Södra eller Klappa kalladt, som de köpt af Pehr Isak Isaksson och Lena Karlsdotter, men hvaraf de
såsom lagfartsprotokollet för den 30 januari 1863, §.16 visar, sedemera frånsålt 1/32 dels mantal.
2. ett den 2 maj 1864 för Karl Petersson och hans hustru Helena Sofia Jacobsdotter utfärdadt
fastebref å 3/16 mantal Kronoskatte Elmhult, som de tillhandlat sig af Pehr Adolf Johannesson och
Johanna Lovisa Nilsdotter, Klas Johan Gustafsson och Helena Kristina Jonasdotter, samt Johannes
Peter Jonasson och Frans August Jonasson, och
3. en så lydande fullmakt:
Fullmakt för A. Abrahamsson i Sniparp och Sven Malmsten i Fällsbo, att å offentlig auktion försälja
vår ägande fastighet 1/4 dels mantal Elmhult och därå köpebref i eget namn utfärda, äfvensom
genom dessa personer, vår lösegendom må försäljas. Inflytande försäljningssummor skall utbetalas
till våra borgenärer på sätt som, om laglig konkurs voro avhaängiggjord. Erkännade vi ombudens
åtgärder.
Carl Pettersson, Helena Sofia Jacobsdotter
Bevittnas af: S. Malmberg i Ormestorp, Johannes Petersson i Fogeleken
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett fjärdedels Elmhult
År 1898 den 17 januari §.12 (Elmhult Södra 3/16 mantal)
DSCN6190-91
Med begäran om lagfart å 3/16 mantal Södra Mörekull, lät Carl Johansson i Mörhult genom
nämndemannen Claes Andersson i Västanå, inlämna detta
Köpebref:
Undertecknade upplåter härmed och försäljer vårt ägande 3/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull i
Västra härad och Malmbäcks socken beläget, till Carl Johansson och hans hustru Alfrida Johansson
från Mörhult i Svenarums socken, för en oss emellan öfverenskommen betalt köpesumma Fyra tusen
/4.000 kronor, med tillträdesrätt den 14 nästa mars, i det skick det nu och då befinns, med hus, jord,
skog och mark, samt allt hvad därtill lyder och framdeles tillfalla kan, alltså afhänder vi oss berörde
fastighet till förenämnda köpare, och förbinder oss att lämna laga åtkomsthandlingar, alla med
lagfarter förenade kostnader skall köparen själf bestrida.
Sålunda handlat och öfverenskommit, som skedde i Södra Mörekull den 12 november 1897
J. M. Svensson, Maja Stina Larsdotter, säljare
Carl Johansson, Alfrida Johansson, köpare
Bevittnas af: G. A. Carlsson i Bjurshult, Edvard Svensson i Mörhult
Härjämte företeddes tvenne af Häradsrätten för säljarne utfärdade fastebref, det ena den 24
september 1861 å 1/8 mantal Mörekull, som de köpt af Lars Jonasson och Lena Johannesdotter, och
det andra den 18 juli 1874 å 1/16 mantal Mörekull, hvaraf Malkolm Svensson och hans hustru Maja
Stina Larsdotter köpt 6/96 mantal Mörekull af den sistnämndas fader Lars Jonasson och aflidna
moder Lena Johannesdotter öfrige arfvingar, och hvaraf Maja Stina Larsdotter efter sin bemälda
moder ärft 1/96 mantal i samma hemman.

Och med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt bevilja lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 3/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som Carl Johansson och
hans hustru Alfrida Johansson, enligt afhandling den 12 november 1897, för 4.000 kronor köpt af J.
M. Svensson och Maja Stina Larsdotter, därom köpebrefvet försågs med bevis, och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 26 november §.191 (Erlandstorp Frälse 1/16 mantal)
DSCN5814-15
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så lydande handling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen liqvid, erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor Sjutusen /7.000/
kronor, hafver vi undertecknade äkta makar härigenom försålt vårt i Västra härad och Malmbäcks
socken belägna Frälsehemman 1/16 mantal Erlandstorp, till vår son Karl Enok Skogman och hans
tilltänkta hustru Ruth Danielsson härstädes. I anledning häraf afhänder vi oss berörde hemmansdel
med allt hvad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar köparne som välfången
egendom, att i befintligt skick tillträda den 14 mars 1911. Till mera visso är detta salubref af oss i
vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes af Erlandstorp den 1 april 1911
Gustaf Wilhelm Skogman, Johanna Maria Andersdotter, säljare
Bevittnas af: August Svensson, Frans Andersson, Rommenås
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 18 maj 1870 för Gustaf Wilhelm
Skogman och hans hustru Johanna Maria Andersdotter å 1/16 mantal Frälse Erlandstorp i Malmbäcks
socken, hvilken hemmansdel de köpt af Johannes Svensson-Skogman och hans hustru Anna Kristina
Skogman.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddela Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/16 mantal Frälse Erlandstorp, som Karl Enok Skogman och hans tilltänkta hustru Ruth Danielsson,
jämlikt köpebref den 1 april 1911 för Sjutusen kronor köpt af den förres föräldrar Gustaf Wilhelm
Skogman och hans hustru Johanna Maria Andersdotter.
Därom etc. = = = se §.186 = = = utfärdades.
År 1871 den 18 januari §.19 (Erlandstorp Frälse 1/16 mantal)
DSCN6340
1/16 mantal Erlandstorp, för Johan August Håkansson och Karolina Kristina Petersdotter.
År 1871 den 19 maj §.18 (Erlandstorp Frälse 1/16 mantal)
DSCN6347
1/16 mantal Erlandstorp, för Johan August Håkansson och Karolina Kristina Petersdotter.
År 1871 den 20 september §.18 (Erlandstorp Frälse 1/16 mantal)
DSCN6356
Västra = = = den 14 mars 1870 = = =
Karolina Kristina Petersdotter ärft 1/24 mantal Frälse Erlandstorp i Malmbäcks socken, och
tillsammans med sin man Johan August Håkansson köpt 1/48 mantal i samma hemman af Maja
Katrina Arvidsdotter för 1.333 Rd 33 öre Rmt, = = = nämligen den 17 oktober sistlidet, samt den 18
januari och 19 maj innevarande år = = =
År 1870 den 17 oktober §.24 (Erlandstorp Frälse 1/16 mantal)
DSCN6332-34
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen en handling, så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen genom liqvid erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Ett tusende
Tre hundrade trettiotre riksdaler 33 öre rmt, hafver jag Maja Katarina Arfvidsdotter försålt mitt
ägande 1/48 dels mantal i Frälsehemmanet Erlandstorp, beläget i Västra härad och Malmbäcks
socken, till min måg och dotter Johan August Håkansson och hans hustru Karolina Kristina
Pettersdotter i Erlandstorp, som ofvan berörde hemmansdel jämte deras förut i arf efter sin fader
Petter Hansson därstädes tillfallne hemmanslott 1/24 dels mantal, utgör Ett sextondels mantal, som

ofvannämnde köpare äger. Denna hemmansdel tillägnas köparne som välfången egendom med allt
hvad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och hvad framdeles med lag tillvinnas kan.
Som skedde i Erlandstorp den 14 mars 1870
Maja Katarina Arvidsdotter, säljare med hand vid pennan
Till vittne: Gustaf Wilhelm Skogman i Erlandstorp, Klas Andersson i Västanå
Tillika företes:
1. Ett den 29 september 1846 för Petter Hansson och hans hustru Maja Katarina Arvidsdotter
utfärdat fastebref å Ett sextondels mantal Frälse Erlandstorp, som de köpt af Arvid Gabrielsson och
Maja Katarina Karlsdotter
2. En den 19 juni 1865 efter Petter Hansson från Erlandstorp upprättad bouppteckning, som visa att
han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Maja Katarina Arvidsdotter, och en med henne
sammanaflad dotter Karolina Kristina, samt att i boet funnits Ett sextondels mantal Erlandstorp, och
3. Ett den 23 september 1865 efter Petter Hansson från Erlandstorp upprättadt arfskifte, som visa att
boets fasta egendom, Ett sextondels mantal Erlandstorp blifvit så skiftad mellan hans ofvannämnde
sterbhusdelägare, att änkan erhållit Ett fyratioåttondels mantal och dotter Ett tjugofjärdedels
mantal.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett sextondels mantal Frälse Erlandstorp i Malmbäcks socken, af hvilken hemmansdel
Karolina Kristina Petetrsdotter ärft Ett tjugofjärdedels mantal och tillsammans med sin man Johan
August Håkansson, genom afhandling den 14 sistlidne mars köpt Ett fyratioåttondels mantal af Maja
Katarina Arvidsdotter för Ett tusen Tre hundra trettiotre rdr 33 öre rmt.
År 1869 den 20 januari §.5 litt.B (Erlandstorp 1/16 mantal)
DSCN6258-59
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnar med begäran om lagfart ett så lydande
köpebref.
Emot en öfverenskommen etc. litt.B
Tillika företes ett den 4 oktober 1844 för Arvid Gabrielsson och hans hustru, Johannes Svensson och
Anna Kristina Beckman, samt Anders Svensson och Lena Stina Ericsdotter utfärdadt fastebref å ett
fjärdedels mantal Frälse Erlandstorp, som Hofmarskalken och Riddaren Fredrik Aminoff och fru
Charlotta Aminoff sålt till Arvid Gabrielsson och Johannes Svensson samt deras hustrur, men hvaraf
Johannes Svensson och hans hustru Anna Kristina Beckman sedan öfverlåtit ett sextondels mantal på
Anders Svensson och hans hustru Lena Stina Ericsdotter.
Vidare är ej att anteckna.
Utslag: afkunnat den 28 april 1869
Enär Johannes Skogmans och Karolina Kristina Skogmans äganderätt till försålda hemmansdelen icke
blifvit med företedda fastebrefvet styrkt, kan den sökta lagfarten icke för närvarande af Häradsrätten
beviljas, ägande emellertid sökanderne att ansökningen i enlighet med föreskrifterna i Kongliga
Förordningen den 19 maj 1845 fullfölja, trots besvärshänvisning.
År 1869 den 20 maj §.5 (Erlandstorp 1/16 mantal)
DSCN6278-79
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnar med begäran om lagfart, ett så lydande
köpebref.
Emot en öfverenskommen redan erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Fyratusen
femhundra/ 4500 / Riksdaler Rmt, har vi undertecknade makar härigenom försålt vårt i Västra härad
och Malmbäcks socken belägna Frälsehemman Ett sextondels mantal Erlandstorp till vår son Gustaf
Wilhelm Skogman och hans hustru Johanna Maria Andersdotter härstädes, i anledning hvaraf vi
afhänder oss berörde hemmansel med allt hvad därtill lyder i Jord, Vatten och Åbyggnader, och
tillägnar detsamma köparne till välfången egendom att nu genast tillträda i befintligt stånd.
Till mera visso är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes af Erlandstorp den 1 November 1868
Johannes Svensson-Skogman, Anna Christina Skogman född Beckman, säljare
Bevittnas af, A. Abrahamsson i Sniparp, P. J. Andersson i Rommenås

Ofvanstående säljarnes namnrättelse bevittnas af oss på en gång närvarande.
L. J. Johansson i Åsen, P. J. Andersson i Rommenås
Det antecknas att lagfart blifvit på grund af förestående köpebref såldt vid sistlidet ting, och att
säljarn då tecknadt sig ”Johannes Skogman, Carolina Christina Skogman”
Till bestyrkande af säljarnes åtkomst företer ombudet ett den 4 oktober 1844 för Arvid Gabrielsson
och hans hustru, Johannes Svensson och hans hustru Anna Kristina Beckman, samt Anders Svensson
och Lena Stina Ericsdotter utfärdadt fastebref å Ett fjärdedels mantal Frälse Erlandstorp, som blifvit
af Hofmarskalken och Riddaren Fredrik Aminoff och fru Charlotta Aminoff sålt till Arvid Gabrielsson
och Johannes Svensson samt deras hustrur, hvarefter Johannes Svensson och hans hustru öfverlåtit
ett sextondels mantal till Anders Svensson och Lena Stina Ericsdotter.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud första
gången å Ett sextondels mantal Frälse Erlandstorp i Malmbäcks socken, hvilket Johannes SvenssonSkogman och Anna Kristina Skogman, född Beckman, genom köpebref den 1 november 1868, sålt till
sin son Gustaf Wilhelm Skogman och hans hustru Johanna Maria Andersdotter för Fyra tusen
Femhundra Rd rmt.
År 1868 den 1 november §.5 litt.B (Erlandstorp 1/16 mantal)
DSCN6257
Emot en öfverenskommen och redan erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Fyratusen
femhundra/ 4500 / Riksdaler Rmt, har vi undertecknade makar härigenom försålt vårt i Västra härad
och Malmbäcks socken belägna Frälsehemman Ett sextondels mantal Erlandstorp till vår son Gustaf
Wilhelm Skogman och hans hustru Johanna Maria Andersdotter härstädes, i anledning hvaraf vi
afhänder oss berörde hemmansel med allt hvad därtill lyder i Jord, Vatten och Åbyggnader, och
tillägnar detsamma köparne till välfången egendom att nu genast tillträda i befintligt stånd, till mera
visso är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknat.
Erkännes af Erlandstorp den 1 November 1868
Johannes Skogman, Carolina Christina Skogman, säljare
Bevittnas af, A. Abrahamsson i Sniparp, P. J. Andersson i Rommenås
År 1913 den 2 juni §.273 (Estenstorp Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6019-20
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen August Lidström i Ödestugu, en så lydande
Köpeafhandling:
Emot en öfverenskommen och härmed kvitterad köpesumma af Nio tusen /9.000/ kronor försälja vi
härmed till Knut Josef Berg och hans hustru Hilda Ingeborg, född Storck, vårt i Västra härad och
Malmbäcks socken belägna hemman 1/8 mantal Kronoskatte rusthåll Estenstorp, att denna dag
tillträdas, med hus, jord och skog, sådan videnna hemmansdel själfva förvärfvat och ägt.
Alla med lagfarten förenade kostnader, skola köparne ensamt vidkännas.
Estenstorp den 1 april 1913
Anders Axel Gustafsson, Gerda Mathilda Gustafsson
På en gång närvarande vittnen: J. W. Thunander, K. E. Johansson
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 12 februari 1906, §.140, för
Anders Axel Gustafssons hustru Gerda Mathilda Gustafsson å 1/8 mantal Kronoskatte rusthåll
Estenstorp i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddela Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/8 mantal Kronoskatte rusthåll Estenstorp, som Knut Josef Berg och hans hustru Hilda Ingeborg
Berg, född Storck, enligt köpebref den 1 april 1913, för Nio tusen kronor köpt af Anders Axel
Gustafssons hustru Gerda Mathilda Gustafsson, därom = = = se §.262 = = = utfärdades.
År 1913 den 3 juni §.292 (Estenstorp Kronoskatte rusthåll 1/8 mantal)
DSCN6024-26
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande
Köpebref:
Jag Maja Lena Pettersdotter, och jag Emma Kristina Klasdotter, säljer härmed till vår son och broder
Klas Johan Karlsson och hans hustru Selma Theresia Thelander, oss tillhöriga Ett åttondels mantal

rusthåll Estenstorp, beläget i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, att tillträdas den
14 nästkommande mars, mot en öfverenskommen köpesumma Fyra tusen Etthundra /4.100/ kronor,
och som detta belopp blifvit till fullo liqvideradt, så förklarar vi härmed Klas Johan Karlsson och hans
hustru Selma Theresia Thelander, vara rätt ägare af förenämnda hemmansdel, med allt hvad därtill
hörer och lagligen kan tillvinnas, samt förbinder vi oss till hemul efter lag.
Estenstorp den 7 januari 1904
Maja Lena Pettersdotter, Emma Kristina Klasdotter
Bevittnas af: Klas Lagerqvist i Redeby, Frans A. Lagerqvist i Klappa
Till åtkomstens styrkande företeddes och åberopades följande handlingar
1. Häradsrättens fastebref den 29 augusti 1865 å 1/24 mantal Kronoskatte rusthåll Estenstorp i
Malmbäcks socken, som Maja Lena Petersdotter ärft, samt å 1/12 mantal samma hemman, som
bemälda Maja Lena Petersdotter gemensamt med sin man Claes Gustaf Johannesson inköpt af öfriga
sterbhusdelägarna efter den förstnämnas aflidna moder Katarina Svensdotter.
2. En den 16 januari 1893, i ett under §.1 handlagdt lagfartsärende företedd bouppteckning, som
upprättats den 4 januari 1866 efter aflidne Claes Gustaf Johannesson från Estenstorp, af hvilken
bouppteckning inhämtades, att han så som sterbhusdelägare efterlämnat änkan Maja Lena
Petersdotter, samt med henne sammanaflade barnen Carl henning och Emma Kristina, äfvensom att i
boet funnits 1/8 mantal Estenstorp.
3. Ett den 1 november 1866 upprättadt arfskifte efter bemälde Claes Gustaf Johannesson, utvisande,
att änkan Maja Lena Petersdotter tillskiftats 1/16 mantal Kronoskatte rusthåll Estenstorp, och en
hvar af Karl Henning Claesson och Emma Kristina Claesdotter 1/32 mantal samma hemman.
4. Häradsrättens lagfartsbevis den 16 januari 1893 §.1, för Johannes Carlssons hustru Maja Lena
Petersdotter å 1/64 mantal Kronoskatte rusthåll Estenstorp i Malmbäcks socken, samt
5. Häradsrättens lagfartsbevis nyssnämnda dag §.2, för Emma Kristina Claesdotter å 1/64 mantal
samma hemman.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å 1/8 mantal Kronoskatte
rusthåll Estenstorp i Malmbäcks socken beläget, som Klas Johan Karlsson och hans hustru Selma
Theresia Thelander, jämlikt köpebref den 7 januari 1904, för Fyra tusen Etthundra kronor, köpt af
den förstnämndes moder Maja Lena Petersdotter och syster Emma Kristina Klasdotter, därom etc. =
= = se §.287 = = = utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.380 (Estenstorp Kronoskatte 3/32 mantal)
DSCN5773-76
Under anhållan om lagfart för änkan Mathilda Sofia Rung å 3/32 mantal Kronoskatte Estenstorp ingaf
länsmannen Alfred Dahl, ett så lydande arfskifte.
År 1912 den 6 april blef på sterbhusdelägarnas begäran, arfskifte förrättat i Estenstorp, Malmbäcks
socken, på fastigheten efter aflidne hemmansägaren Pehr Johan Pettersson därstädes, hvilken afled
den 16 september 1911.
Dess arfvingar äro den aflidnes hustru, numera änkan Mathilda Sofia Rung, och dem emellan 6
stycken sammanaflade barn, nämligen sonen Karl Joure, sonen Elof Sigfrid boende i Sjöafall, Barkeryd
socken, sonen Axel Konrad i Estenstorp, dottern Anna Albertina Theresia, gift med Karl August
Johnsson i Grefby, Lekeryds socken, hvilka alla äro myndiga och nu närvarande, utom Karl August
Jonsson i Grefby, men bevakades af hustrun, dottern i sterbhuset Anna Albertina Theresia, hvilken
var personligen närvarande, samt 2ne omyndige döttrar, nämligen dottern Helga Maria och dottern
Signe Linnéa, hvilkas rätt bevakades af deras lagligen tillsättande förmyndare, hemmansägaren Klas
Johan Karlsson i Estenstorp, hvilken var personligen närvarande, och påstod detta skifte.
Till grund för detta skifte förevisades nu bouppteckning efter den aflidne af den 4 november 1911,
hvaraf framgår att fastigheten utgör Tre sextondels mantal Estenstorp, taxerad till 5.600 kronor.
Något skifte på lösegendomen skulle nu ej förrättas, utan beslutades leva i oskiftat bo tills
egendomen blifvit försåld, hvadan skifte förrättades blott på fastigheten, hvilken fastighet är under
äktenskapet förvärfvad.
Tillgångar:
3/16 mantal Estenstorp, taxeradt till 5.600 kronor

Delning:
Däraf bekommer änkan Mathilda Sofia Rung i giftorätt 3/32 mantal Estenstorp
Däraf bekommer samtliga barnen i fädernearf 3/32 mantal Estenstorp
Delning emellan barnen och dess tillgången:
Däraf bekommer sonen Karl Joure Pehrsson i fädernearf 1/64 mantal Estenstorp
Däraf bekommer sonen Elof Sigfrid Pehrsson i fädernearf 1/64 mantal Estenstorp
Däraf bekommer sonen Axel Konrad Pehrsson i fädernearf 1/64 mantal Estenstorp
Däraf bekommer dottern Anna Albertina Theresia Pehrsdotter i fädernearf 1/64 mantal Estenstorp
Däraf bekommer dottern Helga Maria Pehrsdotter i fädernearf 1/64 mantal Estenstorp
Däraf bekommer dottern Signe Linnéa Pehrsdotter i fädernearf 1/64 mantal Estenstorp
Sålunda på begäran skiftat och fördelat, betygar: K. A. Krona, Frans Svensson, skiftesmän
Med förestående arfskifte förklarar vi oss till alla delar nöjda, som med våra namns underskrifter
försäkras, år och dag som föreskrifvet står.
Mathilda Sofia Rung med hand å pennan, änka efter den aflidne
Karl Joure Pehrsson, Elof Sigfrid Pehrsson, Anna Albertina Theresia Pehrsson, Axel Konrad Pehrsson,
Claes Johan Karlsson, förmyndare
Sterbhusdelägarnas underskrifter och godkännade af förestående arfskifte bevittnas af: K. A. Krona,
Frans Svensson
Med förestående arfskifte förklarar jag mig till alla delar nöjd, och godkänner jag härmed min hustrus
görande vid arfskiftet, försäkras af Grefby, Lekeryds socken den 25 maj 1912.
Karl August Johnsson, gift med Anna Albertina Theresia Pehrsson
Karl August Johnssons underskrift bevittnas af: Anna Hultgren, Oscar Hultgren
Härvid funnos fogade, dels en den 4 november 1911 upprättad vid sagde års lagtima höstting, under
Nö.81 vid Häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter aflidne Pehr Johan Petersson från
Estenstorp, utvisande att han efterlämnat de i ofvanintagne arfskiftet omförmälda dödsbodelägarne,
samt att bland boets tillgångar upptagits såsom fastighet 3/16 mantal Estenstorp, taxerat till Fem
tusen Sexhundra kronor, och dels utdrag af Häradsrättens förmyndarskapsprotokoll den 28
november 1911, §.44, utvisande att hemmansägaren Klas Johan Karlsson i Estenstorp, sagde dag
förordnats till förmyndare för aflidne Pehr Johan Peterssons därstädes, och hans efterlämnade
hustru Mathilda Sofia Rungs omyndiga barn, Helga Maria och Signe Linnéa.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 6 april 1908, §.181, för Pehr
Johan Petersson å 3/16 mantal Kronoskatte Estenstorp i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 3/32 mantal Kronoskatte Estenstorp, som änkan Mathilda Sofia Rung, jämlikt arfskifte den 6
april 1912, bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Pehr Johan Petersson, därom fångeshandlingen
försågs med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.381 (Estenstorp Kronoskatte 1/64 mantal)
DSCN5776-77
Under anhållan om lagfart för Karl Joure Pehrsson å 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, inger
länsmannen Alfred Dahl, ett så lydande arfskifte.
År 1912 den = = = se §.380 = = = Oskar Hultgren
Härvid funnos fogade = = = se §.380 = = = Signe Linnéa
Till åtkomstens styrkande = = = se §.380 = = = socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, som Karl Joure Pehrsson jämlikt arfskifte den 6 april
1912, bekommit i arv efter sin aflidne fader Pehr Johan Petersson, därom fångeshandlingen försågs
med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.382 (Estenstorp Kronoskatte 1/64 mantal)
DSCN5777
Under anhållan om lagfart för Elof Sigfrid Pehrsson å 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, inger
länsmannen Alfred Dahl, ett så lydande arfskifte.
År 1912 den = = = se §.380 = = = Oskar Hultgren

Härvid funnos fogade = = = se §.380 = = = Signe Linnéa
Till åtkomstens styrkande = = = se §.380 = = = socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, som Elof Sigfrid Pehrsson jämlikt arfskifte den 6 april
1912, bekommit i arv efter sin aflidne fader Pehr Johan Petersson, därom fångeshandlingen försågs
med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.383 (Estenstorp Kronoskatte 1/64 mantal)
DSCN5777-78
Under anhållan om lagfart för Axel Konrad Pehrsson å 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, inger
länsmannen Alfred Dahl, ett så lydande arfskifte.
År 1912 den = = = se §.380 = = = Oskar Hultgren
Härvid funnos fogade = = = se §.380 = = = Signe Linnéa
Till åtkomstens styrkande = = = se §.380 = = = socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, som Axel Konrad Pehrsson jämlikt arfskifte den 6 april
1912, bekommit i arv efter sin aflidne fader Pehr Johan Petersson, därom fångeshandlingen försågs
med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.384 (Estenstorp Kronoskatte 1/64 mantal)
DSCN5778
Under anhållan om lagfart för Karl August Johnsson hustru Anna Albertina Theresia Pehrsdotter å
1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, inger länsmannen Alfred Dahl, ett så lydande arfskifte.
År 1912 den = = = se §.380 = = = Oskar Hultgren
Härvid funnos fogade = = = se §.380 = = = Signe Linnéa
Till åtkomstens styrkande = = = se §.380 = = = socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, som Karl August Johnsson hustru Anna Albertina
Theresia Pehrsdotter jämlikt arfskifte den 6 april 1912, bekommit i arv efter sin aflidne fader Pehr
Johan Petersson, därom fångeshandlingen försågs med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.385 (Estenstorp Kronoskatte 1/64 mantal)
DSCN5778-79
Under anhållan om lagfart för Helga Maria Pehrsdotter å 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, inger
länsmannen Alfred Dahl, ett så lydande arfskifte.
År 1912 den = = = se §.380 = = = Oskar Hultgren
Härvid funnos fogade = = = se §.380 = = = Signe Linnéa
Till åtkomstens styrkande = = = se §.380 = = = socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, som Helga Maria Pehrsdotter jämlikt arfskifte den 6
april 1912, bekommit i arv efter sin aflidne fader Pehr Johan Petersson, därom fångeshandlingen
försågs med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.386 (Estenstorp Kronoskatte 1/64 mantal)
DSCN5779
Under anhållan om lagfart för Signe Linnéa Pehrsdotter å 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, inger
länsmannen Alfred Dahl, ett så lydande arfskifte.
År 1912 den = = = se §.380 = = = Oskar Hultgren
Härvid funnos fogade = = = se §.380 = = = Signe Linnéa
Till åtkomstens styrkande = = = se §.380 = = = socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/64 mantal Kronoskatte Estenstorp, som Signe Linnéa Pehrsdotter jämlikt arfskifte den 6
april 1912, bekommit i arv efter sin aflidne fader Pehr Johan Petersson, därom fångeshandlingen
försågs med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1897 den 11 maj §.134 (Estenstorp Grenadiärtorp Nö.46)

DSCN6169

I det under §.120 här förut i protokollet senast antecknade ärendet angående Johan Magnus Larsson
i Södra Mörekull ansökan om lagfart å det så kalalde Estenstorp Grenadiärtorp, inlämnade sökanden
genom nämndeman Anders Johansson i Ulfstorp, det som grund för ansökningen åberopade
köpebrefvet, som med hvad därå nu hvar skrifvet hade följande lydelse.
Emot en etc. = = = se Litt.D
Efter föredragning häraf anhöll sökandens ombud, att som Johannes Magnus Jonassons åtkomst till
1/8 mantal Estenstorp icke kunde styrkas, ärendet måtte hvilande förklaras, och kungörelse utfärdas,
därom för sådant ändamål, som i 10 §, 2 mom. lagfartslagen .
År 1897 den 11 maj §.13 (Estenstorp)
DSCN6170
Som säljarens laga åtkomst till 1 mantal Estenstorp blifvit lagligen styrkt endast till 7/8 mantal, finner
Häradsrätten skäligt förklara ärendet hvilande i afbidan på fullständiga åtkomsthandlingars
företeende, och skall för sådant ändamål, som i 10 §, 2 mom. Kongliga förordningen den 16 juni 1875
angående lagfart och fång till fast egendom omförmälas, kungörelse därom af rätten utfärdas, samt
genom sökandens försorg tre gånger, med minst en månads mellanrum mellan hvarje gång, så väl
införas i allmänna tidningarna som ock uppläsas i häradets kyrkor.
År 1896 den 19 december (Estenstorp Grenadiärtorp Nö.46)
DSCN6167-68
Emot en öfverenskommen, och härmed qvitterad köpesumma Ett tusen Fem hundra 1.500 kronor,
hafva vi undertecknade ägare till vårt gemensamma Grenadiärtorp Nö.46, Estenstorp i Malmbäcks
socken och Västra härad, försålt till hemmansägaren Johan Magnus Larsson och hans hustru Johanna
Sofia Carlsdotter från Södra Mörekull af Malmbäcks socken, och i följd däraf afhänder vi
undertecknade säljare ofvan nämnda Grenadiärtorp, med hus, skog, jord, vatten, och allt hvad därtill
lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägna vi ofvannämnde köpare, på egen bekostnad
vid vederbörlig domstol, sig lagfart och fasta förvärfva, tillträdet på ofvanstående köp sker den 14
instunda mars 1897.
Med detta köpebref förklara vi oss nöjda, och i vittnens närvaro undertecknat våra namn,
Vilket härmed erkännes af Estenstorp den 19 december 1896
J. E. Svensson äger 1/16 dels mantal, Johannes Frithiof Pettersson äger 1/8 dels mantal, Jonas August
Jonasson äger 3/16 dels mantal, Anna Maria Svensson äger 1/16 dels mantal, S. G. Andersson äger
1/8 dels mantal, Johannes Edvard Svensson äger 1/8 dels mantal, Maja Lena Pettersdotter och Emma
Kristina Klaesdotter äger 1/8 dels mantal, Johannes Magnus Jonasson äger 3/16 dels mantal.
Bevittnas af: Klaes Karlsson, Claes Johannesson, båda från Estenstorp
Jag Johannes Karlsson lämnar mitt fullkomliga samtycke till den af min hustru Maja Lena Petersdotter
skedda försäljningen af Grenadiärtorp Nö.46, Estenstorp.
Försäkras Estenstorp den 5 maj 1897
Johannes Karlsson m. h. å. p.
Bevittnas af: C. G. Svahnström, C. A, Jonsson
År 1898 den 3 oktober §.44 (Fagerberg, Harsbo)
DSCN6215-16
Sedan Häradsrätten den 9 sistlidne maj under §.127 i då hållna protokoll, förklarat hvilande en af Carl
Johan Svensson gjord ansökan om lagfart å en från 1/2 mantal Fagerberg afsöndrad lägenhet, kallad
Harsbo, lät sökanden nu för fullföljd af ansökningen inlämna genom nämndemannen Klas Andersson
i Västanå, förutom det såsom grund för ansökningen åberopade köpebrefvet och Häradsrättens förut
i ärendet meddelat protokollsutdrag, dels bestyrkt afskrift, och ett den 24 november 1834 utfärdadt
fastebref å 1/16 mantal Fagerberg, som Carl Fredrik Kindberg och hans hustru Kristina Magnusdotter,
köpt af Magnus Jonsson och Lena Nilsdotter, dels ock en den 22 juni 1863 efter aflidne Carl Fredrik
Kindberg från Fagerberg hållen bouppteckning, utvisande att han såsom sterbhusdelägare
efterlämnat hustrun Stina Magnusdotter och dottern Anna Sofia.
Efter med anledning af hvad sålunda som förut i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt
meddela lagfart å en från 1/2 mantal Kronoskatte Fagerberg i Malmbäcks socken afsöndrad lägenhet
om 12,35 hektar, kalladt Harsbo, som Carl Johan Svensson och hans hustru Emma Wärn, enligt

afhandling den 15 augusti 1896, för 1.400 kronor köpt af Carl Johan Andersson och hans hustru
Kristina Emilia Skogman, Claes Johannesson och hans hustru Anna Sophia Kindberg, samt Amanda
Kristina Klasdotter, derom bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1871 den 14 juni §.47 (Fagerberg Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6353-54
Med begäran om lagfart inlämnade Orgelnisten Lagerqvist i Svenarum följande.
Köpebref:
För allom som detta vårt etc. Litt.AC
Och som säljarens åtkomst därjämte styrktes med ett för honom den 20 september 1862 utfärdadt
fastebref på försålda hemmansdelen, fann Häradsrätten lagligt meddela Sven Gustaf fagerlund och
hans hustru Anna Kristina Larsdotter uppbud första gången på 1/8 mantal Kronoskatte Fagerberg i
Malmbäcks socken, hvilket de köpt af Carl Fredrik Fagerlund för 3.000 Rdr.
År 1871 den 18 januari §.24 (Fallnafors Norrgård 1/4 mantal)
DSCN6340
1/4 mantal Fallnafors Norregård, för S. J. Johansson i Åsen och Maja Stina Johannesdotter.
År 1871 den 19 maj §.23 (Fallnafors Norrgård 1/4 mantal)
DSCN6347
1/4 mantal Fallnafors Norregård, för S. J. Johansson i Åsen och Maja Stina Johannesdotter.
År 1871 den 20 september §.23 (Fallnafors Norrgård Frälse 1/4 mantal)
DSCN6357
Västra = = = den 12 april 1870 = = =
Johannes Gustaf Petersson och Johanna Katrina Johannesdotter för 4.000 Rd Rmt sålt 1/4 mantal
Frälse Fallnafors Norregård i Malmbäcks socken till Anders Johan Petersson, hvilken den 20 i samma
månad på enahanda villkor öfverlåtit köpet å nämndemannen L. J. Johansson och hans hustru Maja
Stina Johannesdotter = = = nämligen den 17 oktober sistlidet samt den 18 januari och den 19 maj
innevarande år = = =
År 1870 den 19 januari §.37 (Fallnafors Södergård Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6310
1/8 dels mantal Kronoskatte Fallnafors Södergård, som Anders Arvidsson och Anna Stina
Johannesdotter, sålt till Sven Arvidsson och Maria Helena Johannesdotter.
År 1870 den 19 januari §.30 (Fallnafors Södergård Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6309
1/8 dels mantal Kronoskatte Fallnafors Södergård, som Anders Arvidsson och Anna Stina
Johannesdotter sålt till Johannes Svensson och Stina Svensdotter för 2.500 Rd Rmt.
År 1870 den 18 maj §.36 (Fallnafors Södergård Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6315
1/8 dels mantal Kronoskatte Fallnafors Södergård, som Anders Arvidsson och Anna Stina
Johannesdotter, sålt till Sven Arvidsson och Maria Helena Johannesdotter.
År 1870 den 21 september §.29 (Fallnafors Södergård Kronoskatte 1/8 mantal) DSCN6325
Västra = = = en den 8 februari 1869 = = =
Anders Arvidsson och Anna Stina Johannesdotter för 2.500 Riksdaler Riksmynt, till Johannes
Svensson och hans hustru Stina Svensdotter sålt Ett åttondels mantal Kronoskatte Fallnafors
Södergård i Malmbäcks socken = = = nämligen den 19 oktober nästlidet, samt den 19 januari och 18
maj innevarande år = = = tillägnas Johannes Svensson och Stina Svensdotter nämnda egendom.
År 1870 den 21 september §.35 (Fallnafors Södergård Kronoskatte 1/8 mantal) DSCN6326
Västra = = = en den 8 februari 1869 = = =
Anders Arvidsson och Anna Stina Johannesdotter för 2.500 Riksdaler Riksmynt, till Sven Arvidsson
och hans hustru Maria Helena Johannesdotter sålt Ett åttondels mantal Kronoskatte Fallnafors

Södergård i Malmbäcks socken = = = nämligen den 19 oktober nästlidet, samt den 19 januari och 18
maj innevarande år = = = tillägnas Sven Arvidsson och Maria Helena Johannesdotter nämnda
egendom, med allt hvad därtill nu lyder eller framdeles tillvinnas kan.
År 1869 den 8 februari §.37 litt.Y (Fallnafors Sgd Kronoskatte augement 1/8 mantal) DSCN6294
För allom som detta vårt öppna salu och köpebref förekommer, göres vetterligt att jag Anders
Arvidsson med min kära hustrus Anna Stina Johannesdotters bifall, upplåter och härmed försäljer 1/8
dels mantal i Kronoskatte Augements hemmanet Fallnafors Södergård, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken, till Johannes Svensson och hans hustru Stina Svensdotter i Bredstorp, för en oss
emellan öfverenskommen köpesumma stor Tvåtusen Femhundra Riksdaler Riksmynt, hvilka 2.500 Rd
Riksmynt är genom nöjaktig förskrifvning tillfullo betalta och härmed vederbörligen qvitterade varda,
och i följd häraf afhänder vi oss bemälte 1/8 dels mantal i sagde hemman och tillägnar Johannes
Svensson och hans hustru Stina Svensdotter att genast tillträda i det stånd som det befinns, med
hälften af hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag
tillvinnas kan, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig lagfart och fasta
förvärfva. Till mera visso är detta salu och köpebref af oss i tillkallade vittnens närvaro bekräftat,
förbindande oss till hemull efter lag.
Röd den 8 februari 1869
Anders Arvidsson, Anna Stina Johannesdotter, säljare
Johannes Svensson, Stina Svensdotter, köpare
Till vittne: Pehr Johan Johannesson, Sven Gustaf petersson, båda i Bredstorp
År 1869 den 19 oktober §.44 (Fallnafors Södergård Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6297-6300
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnar, med begäran om lagfart, ett så lydande
Köpebref:
För allom som detta vårt öppna salu och köpebref förekommer göres veterligt att jag Anders
Arvidsson med min kära hustru Anna Stina Johannesdotters bifall upplåter och härmed försäljer 1/8
mantal i Kronoskatte Augements hemmanet Fallnafors Södergård, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken till Sven Arvidsson och hans hustru Malena Johannesdotter i Röd, för en oss
emellan öfverenskommen köpesumma Tvåtusen Femhundra Riksdaler Rmt., hvilka 2.500 Rd Rmt., är
genom nöjaktig förskrifvning till fullo betalta och härmed vederbörligen qvitterade varda, och i följd
häraf afhänder vi oss bemälte 1/8 dels mantal i sagde hemman, och tillägnar Sven Arvidsson och
hans hustru Maria Helena Johannesdotter att genasttillträda i det stånd det befinns, med hälften af
hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan,
och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig lagfart och fasta förvärfva. Till mera
visshet är detta salu och köpebref af oss i tillkallade vittnens närvaro bekräftat, förbindandes oss till
hemul efter lag.
Röd den 8 februari 1869
Anders Arvidsson, Anna Stina Johannesdotter, säljare
Sven Arvidsson, Maria Helena Johannesdotter, köpare
Till vittne: Pehr Johan Johannesson, Sven Gustaf Pettersson, båda i Bredstorp
Tillika företes ett den 25 januari 1856, för Anna Stina Johannesdotter och hennes tilltänkta man
Anders Arvidsson utfärdadt fastebref å Ett fjärdedels mantal Kronoskatte Fallnafors Södergård, som
de förvärfvat af deras föräldrar och svärföräldrar Johannes Svensson och Kristina Svensdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett åttondedels mantal Kronoskatte Fallnafors Södergård i Malmbäcks socken, hvilket

Anders Arvidsson och Anna Stina Johannesdotter genom köpebref den 8 februari innevarande år sålt
till Sven Arvidsson och Maria Helena Johannesdotter för 2.500 Riksdaler Riksmynt.
År 1869 den 19 oktober §.37 (Fallnafors Södergård Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6292-93
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnar, med begäran om lagfart, ett så lydande
köpebref.
För allom som detta vårt öppna etc. litt.Y
Tillika företes ett den 23 januari 1856 för Anna Stina Johannesdotter och hennes till tänkte man
Anders Arvidsson utfärdadt fastebref å 1/4 mantal Kronoskatte Fallnafors Södergård, som de
förvärfvat af deras föräldrar och svärföräldrar Johannes Svensson och Kristina Svensdotter.
Med anledning häraf finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud första gången å Ett åttondels
mantal Kronoskatte Fallnafors Södergård i Malmbäcks socken, hvilket Anders Arvidsson och Anna
Stina Johannesdotter genom afhandling den 8 februari innevarande år, sålt till Johannes Svensson
och hans hustru Stina Svensdotter för Tvåtusen Femhundra Riksdaler Riksmynt.
År 1912 den 7 maj §.350 (Floeryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN5765-66
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande köpebref.
Emot en öfverenskommen genom skuldförbindelse erhållen och här med qvitterad köpesumma stor
Tre tusen Tre hundra Trettiotre Riksdaler 33 öre Rmt., har jag och min hustru härigenom försåldt vårt
ägande 1/16 mantal Kronoskatte rusthåll Floeryd i Tveta härad och Malmbäcks socken till drängen
Pehr Johan Andersson härstädes, i anledning hvaraf vi afhänder oss berörde hemmansdel med allt
hvad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar detsamma köparen till välfången
egendom, att nu genast tillträda, med åliggande för köparen att till sina föräldrar utgifva lifstids
undantag enligt förbehållsbref.
Till mera visso är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt
Som erkännes af Floeryd den 1 mars 1867
Anders Johan Andersson, Karolina Andersdotter, säljare
Bevittnas af: A. Abrahamsson, J. A. Andersson, Sniparp
Till åtkomstens styrkande företeddes Tveta härads fastebref den 25 maj 1857, §.16, för Anders Johan
Andersson och hans tilltänkta hustru Carolina Andersdotter å 1/16 mantal Kronoskatte Floeryd i
Malmbäcks socken, som de köpt af den sistnämndes föräldrar Anders Johan Nicolausson och Johanna
Abrahamsdotter.
Det antecknades att hemmanet 1/4 mantal Floeryd i Malmbäcks socken den 1 januari 1886
överflyttas från Tveta till Västra härad.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/16 mantal Kronoskatte Floeryd, som Pehr Johan Andersson jämlikt köpebref den 1 mars
1867, för Tre tusen Tre hundra Trettiotre Riksdaler 33 öre Riksmynt, jämte villkor om undantag, köpt
af Anders Johan Andersson och hans hustru Karolina Andersdotter, därom fångeshandlingen försågs
med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 7 maj §.351 (Floeryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN5766-67
Under anhållan om lagfart för Anders Johan Svensson och hans hustru Maja Stina Svensdotter, ingaf
nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en med därå tecknad ööfverlåtelse så lydande köpebref.
Emot en = = = se §.350 = = = J. A. Andersson i Sniparp.
Ofvanstående köp och afhandling transporterar och öfverlåter jag undertecknad på Anders Johan
Svensson och dess hustru Maja Stina Svensdotter i Göstorp Södergård, emot en enahanda summa
och villkor, dock befrias köparen från utgifvande af förbemälte undantag, ock är transport, eller
köpesumma genom skuldförbindelse bekommen.
Erkännes af Floeryd den 10 mars 1867
Pehr Johan Andersson, transportgifvare

Bevittnas af A. Abrahamsson, J. A. Andersson i Sniparp
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag, §.350, för Pehr Johan
Andersson å 1/16 mantal Kronoskatte Floeryd i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/16 mantal Kronoskatte Floeryd, som Anders Johan Svensson och hans hustru Maja Stina
Svensdotter, jämlikt köpebref den 1 mars 1867, med öfverlåtelse därå den 10 mars samma år, för Tre
tusen Tre hundra Trettiotre Riksdaler 33 öre Riksmynt, köpt af Pehr Johan Andersson, därom = = = se
§.350 = = = utfärdades.
År 1912 den 7 maj §.352 (Floeryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN5767-68
Under anhållan om lagfart för Sven Granbom och hans hustru Stina Andersdotter, ingaf
nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett med därå tecknad öfverlåtelse så lydande köpebref.
Emot en = = = se §.350 = = = J. A. Andersson i Sniparp
På andra sidan stående köp och afhandling transporterar och öfverlåter jag på min fader och moder
Sven Granbom och Stina Andersdotter i Floeryd, emot enahanda summa och villkor, dock befrias
köparne ifrån utgifvande af förbemälte undantag, och är transport eller köpesumman, igenom en del
med kontanta penningar och en del igenom skuldförbindelse bekommen.
Som erkännes af Göstorp Södergård den 14 mars 1867
Anders Johan Svensson, säljare
Bevittnas af: Anders Nilsson-Hall, Gustaf Svensson, båda i Göstorp
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag, §.351, för Anders
Johan Svensson och hans hustru Maja Stina Svensdotter å 1/16 mantal Kronoskatte Floeryd i
Malmbäcks socken.
Det upplystes och antecknades, att hustrun Maja Stina Svensdotter den 14 mars 1867, ännu lyde i
äktenskap med sin ofvanbemälte man.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/16 mantal Kronoskatte Floeryd, som Sven Granbom och hans hustru Stina Andersdotter, jämlikt
köpebref den 1 mars 1867 med öfverlåtelse därå den 10 mars och den 14 mars samma år, för Tre
tusen Tre hundra Trettiotre Riksdaler 33 öre Riksmynt, köpt af sin son Anders Johan Svensson och
hans hustru Maja Stina Svensdotter, därom = = = se §.350 = = = utfärdades.
År 1912 den 7 maj §.353 (Floeryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN5768-69
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande köpebref.
Emot en öfverenskommen genom skuldförbindelse erhållen och här med qvitterad köpesumma stor
Tre tusen Riksdaler Riksmynt, har jag och min kära hustru härigenom försålt vårt ägande 1/16 mantal
Kronoskatte rusthåll Floeryd i Tveta härad, Malmbäcks socken, till vår son Sven August Granbom i
Floeryd, i anledning hvaraf vi afhänder oss berörde hemmansdel med allt hvad därtill lyder, i jord,
vatten och åbyggnad, och tillägnar det samma köparne till välfångna egendom, att nu genast tillträda
i det stånd det nu befinns, och skall afräknas Sexhundra Sextiosex Riksdaler sextiosju öre Riksmynt,
såsom förtida arf för sonens Sven August räkning.
Till mera visso är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes af Floeryd den 17 april 1868
S. M. Granbom, Stina Andersdotter, säljare
Sven August Granbom, köpare
Bevittnas af: Pehr Johan Andersson, Carolina Larsdotter
Till åtkomstens styrkande åberopades, Häradsrättens lagfartsbevis denna dag, §.352, för Sven
Granbom och hans hustru Stina Andersdotter å 1/16 mantal Kronoskatte Floeryd i Malmbäcks
socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/16 mantal Kronoskatte Floeryd, som Sven August Granbom jämlikt köpebref den 17 april
1868, för Tretusen Riksdaler Riksmynt, köpt af sina föräldrar Sven Granbom och hans hustru Stina
Andersdotter, därom = = = se §.350 = = = utfärdades.

År 1913 den 13 januari §.21 (Floeryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN5998
Under anhållan om lagfart inlämnar nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Fem tusen /5.000/ Kronor, har
undertecknad härmed försålt mitt ägande 1/16 mantal Floeryd i Malmbäcks socken, Västra härad och
Jönköpings län, till husägaren Klaes H. Andersson och hans hustru Karolina Johansdotter i Forserum,
att af dem i befintligt skick tillträdas den 1 nästa november, och afhänder jag mig på grund häraf
berörde hemmansdel med hvad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och må köparne härå sig
på egen bekostnad lagfart förvärfva.
Floeryd den 4 oktober 1911
S. A. Granbom
Bevittnas af: A. J. Andersson i Kansjö, Oskar Johansson i Floeryd
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens den 7 maj 1912, §.353, för Sven August Granbom
utfärdade lagfartsbevis å 1/16 mantal Kronoskatte Floeryd i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/16 mantal Kronoskatte Floeryd, som Klaes H. Andersson och hans hustru Karolina
Johansdotter, jämlikt köpebref den 4 oktober 1911, för Fem tusen kronor köpt af Sven August
Granbom, därom etc. = = = se §.16 = = = utfärdades.
År 1869 den 20 maj §.25 (Fällsbo 1/6 mantal)
DSCN6272
Västra = = = Rätten en den 29 november 1867 upprättad = = = Abraham Jonasson och Maja Stina
Månsdotter sålt Ett sjättedels mantal Kronoskatte Fällsbo i Malmbäcks socken till sin måg och dotter
Gustaf Svensson och hans hustru Johanna Sofia Abrahamsdotter för Tre tusen Rd. Rmt. = = =
nämligen den 16 juni och den 22 september sistlidet, samt den 20 januari innevarande år = = =
tillägnas Gustaf Svensson och Johanna Sofia Abrahamsdotter.
År 1912 den 26 november §.190 (Fölhult)
DSCN5813_5814
Under Anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så lydande handling.
Köpebrev:
För en oss emellan öfverenskommen och denna dag till fullo betalt köpeskilling stor kronor Fem
tusen/ 5000/ hafver jag Albert Olsson Nässjö, upplåtit och försålt mig tillhöriga 1/8 dels mantal
Fölhult i Malmbäcks socken, till Helge Amandus Napoleon Lundberg i Fallnafors, med tillträdesrätt
denna dag sådant hemmanet nu befinns, med hus, jord och allt vad därtill nu hörer eller framdeles
tillvinnas kan.
Dock skall köparen ställa sig till efterrättelse den afverkningsrätt till en del å hemmanet varande
skog, som jag den 26 oktober 1911 upplåtit till Herr O. Hagberg Malmbäck och J. G. Lundberg i
Fallnafors enligt derom mellan Hagberg och Lundberg samt mig upprättat kontrakt.
Köparen äger att på egen bekostnad sig Lagfart och fasta förvärfva, vartill nödiga åtkomsthandlingar
kostnadsfritt lämnas af säljaren.
Sålunda handlat som försäkras.
Nässjö den 14 mars 1912, Albert Olsson
Bevittnas af, J. Karlbom, Malmbäck, K. Thorén, Jönköping
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 11 april 1910 §.174, för Abert
Olsson å 1/8 mtl frälse Fölhult i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mtl frälse Fölhult, som Helge Amandus Napoleon Lundberg jämlikt köpebref den 14 mars
1912 för Fem tusen kronor köpt af Albert Olsson, derom etc. == se §.186 == utfärdades.
År 1882 den 8 maj §.101 (Fölhult Frälse 1/8 mantal)

DSCN6075

Med begäran om lagfart å 1/8 mantal Fölhult, inlämnade Joh. Malkolm Andersson och Charlotta
Mathilda Andreasdotter, genom nämndemannen L. J. Johansson i Åsen, detta
Köpebref: - - Litt.F.
Som uppläses, och som härvid var fogadt Häradsrättens den 14 maj 1850 för säljaren utfärdadt
fastebref å försålda hemmansdelen, beviljade Häradsrätten lagfart å 1/8 mantal Frälse Fölhult i
Malmbäcks socken, som Joh. Malkolm Andersson och hans tilltänkta hustru Charlotta Mathilda
Andreasdotter, enligt afhandling den 23 september 1881, för Fyra tusen kronor, köpt af Anders Johan
Johannesson och hans hustru Anna Lisa Svensdotter, derom köpebrefvet försågs med bevis.
Lagfartsbevis:
Västra Häradsrätt = = = å 1/8 mantal Frälse Fölhult i Malmbäcks socken, hvilken fastighet Johannes
Malkolm Andersson och hans tilltänkta hustru Charlotta Mathilda Andreasdotter enligt afhandling
den 23 september 1881, för Fyra tusen kronor, köpt af Anders Johan Johannesson och hans hustru
Anna Lisa Svensdotter, derom varder detta till bevis meddeladt.
Komstad som ovan.
År 1870 den 19 januari §.9 Litt.D (Fölhult Frälse 1/16 mantal)
DSCN6313-14
Med begäran om lagfart, inlämnar nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen ett så lydande
Köpebref:
Vi undertecknade upplåter och etc. Litt.D
Tillika företes ett den 14 maj 1850 för Pehr Johan Jönsson och Lena Svensdotter utfärdadt fastebref å
Ett sextondels mantal Frälse Förhult, hvaraf Pehr Johan Jönsson ärft Ett sjuttiotvåendels mantal, samt
tillsammans med Lena Svensdotter inköpt Sju etthundrafyratiofjärdedels mantal af Maria Lisa
Pettersdotter, Johannes Jönsson, Bengt Håkansson, och Maria Lena Jönsdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit finner Häradsrätten skäligt meddela första
uppbudet å Ett sextondels mantal Frälse Förhult i Malmbäcks socken, hvilket Pehr Johan Jönsson och
Lena Svensdotter genom köpebref den 31 maj 1860 försålt till deras son Johan Johansson för
Etttusen Fyrahundra Riksdaler Riksmynt.
År 1869 den 31 maj Litt.D (Fölhult Frälse 1/16 mantal)
DSCN6312
Vi undertecknade upplåter och härmed försäljer vårt hit intills ägande 1/16 dels mantal i
Frälsehemmanet Fölhult, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till vår son Johan Johansson
härstädes, för en oss emellan öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma stor Ett tusen Fyra
hundra Riksdaler Riksmynt. I följe häraf afhänder vi oss berörde 1/16 mantal i sagde hemman, med
hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder, eller hädanefter med lag tillvinnas kan,
och tillägna förenämnde köpare till välfången egendom, att genast i befintligt skick tillträda med
rättighet att öfvertaga det lån som hemmansdelen häftar för till Smålands med flera provinsers
Hypoteksföreningen å 600 Rd Rmt. Till mera visshet är detta salu och köpebref af oss i vittnes
närvaro undertecknat.
Erkännes och försäkras af Fölhult den 31 maj 1869
Pehr Johan Jönsson, Lena Svensdotter, säljare
Johan Johansson, köpare
Vittnen: Anders Johan Johansson, Pehr Johan Jacobsson i Fölhult
År 1912 den 11 mars §.229 (Gibbarp Kronoskatte 3/32 mantal)
DSCN5753-55
Under anhållan om lagfart för Axel Wilhelm Berglund-Lundahl å 3/32 mantal Gibbarp, ingaf
nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett i hithörande delar så lydande arfskifte.
Arfskifte:
År 1912 den 19 februari inställde sig undertecknade på vederbörandes begäran i Gibbarp af
Malmbäcks socken, för att förrätta arfskifte i sterbhuset efter aflidna hustrun Edla Sofia Svensdotter,
som aflidit den 12 maj1907, och efterlämnat följande arfvingar.
1. Mannen Axel Wilhelm Berglund-Lundahl

2. Sonen Axel Helmer, omyndig, hvilkens rätt bevakades af hans förmyndare hemmansägaren Carl
Johansson i Sjöaryd.
Först efterfrågades alla handlingar som kunde lämna nödig upplysning om boets ställning, och
företeddes bouppteckning hållen i sterbhuset den 10 augusti 1907, och som upptager i tillgångar
3/16 mantal Gibbarp i Malmbäcks socken, samt diverse lösegendom, värderad till kronor 1735.84,
men som nämnde lösegendom ej ännu blifvit realiserad, enades förmyndaren och änkemannen om
att änkemannen skulle inlösa samma för kronor 2082.00, och som skiftesmännen ansågo att
lösegendomen därmed är till fullo betalt, läto de denna bero.
I följe häraf kommer nedanstående utredning och delning att äga rum.
Tillgångar:
3/16 mantal Gibbarp i Malmbäcks socken, med en Hypoteksskuld af Kronor 2000.00
Att delas arfvingarna emellan återstår således fastigheten 3/16 mantal Gibbarp, samt kontant kronor
515.65, som komma att delas som följer.
Änkemannen Axel Wilhelm Berglund bekommer 3/32 mantal Gibbarp, med en Hypoteksskuld af
Kronor 1000.00, samt kontant från lösegendomen Kronor 257.82.
Axel Helmer eller dennes förmyndare bekommer 3/32 mantal Gibbarp, med en Hypoteksskuld af
Kronor 1000.00, samt kontant från lösegendomen Kronor 257.83.
Vidare förekom ej.
Sålunda skiftat och delat, år och dag som ofvan
J. G. Lundberg i Fallnafors, Malmbäck, Henry Svensson i Gibbarp, Malmbäck, skiftesmän
Med förestående arfskifte och delning förklarar vi oss till alla delar nöjda och förbinda oss till orygglig
efterlefvnad, år och dag som ofvan.
Axel Wilhelm Berglund-Lundahl, änkeman
Carl Johansson, förmyndare
Egenhändiga namnteckningarne bevittnas af, J. G. Lundberg i Fallnafors, Malmbäck, Henry Svensson i
Gibbarp, Malmbäck
Härvid funnos fogade, dels en den 10 augusti 1907 upprättad, vid sagde års lagtima höstting under
Nö.22 vid Häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter aflidna hustrun Edla Sofia Svensdotter från
Gibbarp, utvisande att hon efterlämnade de i ofvanintagne arfskiftes omförmälta dödsbodelägarne,
samt att bland boets tillgångar upptagits såsom fastighet 3/16 mantal Gibbarp, taxerad till 4.500
kronor, och dels utdrag af Häradsrättens förmyndarskpsprotokoll den 20 juli 1907, §.87, utvisande att
Carl Johansson i Sjöaryd sagde dag förordnats till förmyndare för Axel Wilhelm Berglunds från
Gibbarp och hans aflidna hustru Edla Sofia Svensdotters omyndige son Axel Helmer.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 8 september 1903, §.30, för
Axel Wilhelm Lundahl och hans hustru Edla Sofia Svensdotter å 3/16 mantal Kronoskatte Gibbarp i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 3/32 mantal Kronoskatte Gibbarp, som Axel Wilhelm Berglund-Lundahl, jämlikt arfskifte den
19 februari 1912 bekommit i giftorätt efter sin aflidna hustru Edla Sofia Svensdotter, därom = = = se
§.221 = = = utfärdades.
År 1912 den 11 mars §.230 (Gibbarp Kronoskatte 3/32 mantal)
DSCN5756
Under anhållan om lagfart för Axel Helmer Berglund-Lundahl å 3/32 mantal Gibbarp, ingaf
nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett i tillhörande delar så lydande arfskifte.
Arfskifte:
År 1912 den 19 februari = = = se §.229 = = = Henry Svensson Gibbarp, Malmbäck
Härvid funnos fogade = = = se §.299 = = = Axel Helmer
Till åtkomstens = = = se §.229 = = = Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 3/32 mantal Kronoskatte Gibbarp, som Axel Helmer Berglund-Lundahl, jämlikt arfskifte den
19 februari 1912 bekommit i arf efter sin aflidna moder Edla Sofia Svensdotter, därom = = = se §.221
= = = utfärdades.

År 1883 den 9 april §.97 (Gibbarp Kronoskatte rusthåll 3/32 mantal)
DSCN6084-85
Under anhållan om lagfart för Anna Lena Jacobsdotter å 3/32 mantal Gibbarp, inlämnade
mämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 4 april inställde sig undertecknade efter begäran i Nedre Gibbarp, Malmbäcks socken,
att förrätta afvittring och arfskifte i sterbhuset efter aflidne rusthållaren Claes Johan August
Eckerström därstädes, dennes arfvingar kommo nu tillstädes, nämligen änkan Anna Lena
Jacobsdotter och med henne sammanaflade 5 st omyndige barn, nämligen dottern Anna Karolina,
och sönerna Johan Gottfrid, Anders Emil, Karl Oskar Efraim, och Klas Henning, att Eckerström och
Anna Lena Jacobsdotter utfärdade fastebref å 3/16 mantal Gibbarp.
Det styrktes att Anders Eckerström i Långserum och Johan Larsson i Gibbarp den 11 februari år 1878
förordnats till förmyndare för aflidne Klas Johan August Eckerströms från Gibbarp, med efterlämnade
hustrun Anna Lena Jacobsdotter sammanaflade och här ofvan uppräknade omyndige barn.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, funno Häradsrätten skäligt meddela lagfart å
3/32 mantal Kronoskatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks socken, som änkan Anna Lena Jacobsdotter
bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Klas Johan August Eckerström.
År 1883 den 9 april §.98 (Gibbarp Kronoskatte rusthåll 3/160 mantal)
DSCN6085
Under anhållan om lagfart för Anna Carolina Eckerström å 3/160 mantal Gibbarp, inlämnade
nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, till domstolen en handling, hvaraf här skall intagas
följande.
År 1883 den 4 april = = = se §.97 = = = omyndige barn
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å
3/160 mantal Kronoskatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks socken, som Anna Carolina Eckerström
bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Johan August Eckerström.
År 1883 den 9 april §.99 (Gibbarp Kronoskatte rusthåll 3/160 mantal)
DSCN6085-86
Under anhållan om lagfart för Johan Gottfrid Eckerström å 3/160 mantal Gibbarp, inlämnade
nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, till domstolen en handling, hvaraf här skall intagas
följande.
År 1883 den 4 april = = = se §.97 = = = omyndige barn
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å
3/160 mantal Kronoskatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks socken, som Johan Gottfrid Eckerström
bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Johan August Eckerström.
År 1883 den 9 april §.100 (Gibbarp Kronoskatte rusthåll 3/160 mantal)
DSCN6086
Under anhållan om lagfart för Anders Emil Eckerström å 3/160 mantal Gibbarp, inlämnade
nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, till domstolen en handling, hvaraf här skall intagas
följande.
År 1883 den 4 april = = = se §.97 = = = omyndige barn
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å
3/160 mantal Kronoskatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks socken, som Anders Emil Eckerström
bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Johan August Eckerström.
År 1883 den 9 april §.101 (Gibbarp Kronoskatte rusthåll 3/160 mantal)
DSCN6086
Under anhållan om lagfart för Karl Oskar Efraim Eckerström å 3/160 mantal Gibbarp, inlämnade
nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, till domstolen en handling, hvaraf här skall intagas
följande.
År 1883 den 4 april = = = se §.97 = = = omyndige barn

Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å
3/160 mantal Kronoskatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks socken, som Karl Oskar Efraim Eckerström
bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Johan August Eckerström.
År 1883 den 9 april §.102 (Gibbarp Kronoskatte rusthåll 3/160 mantal)
DSCN6086
Under anhållan om lagfart för Klas Henning Eckerström å 3/160 mantal Gibbarp, inlämnade
nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, till domstolen en handling, hvaraf här skall intagas
följande.
År 1883 den 4 april = = = se §.97 = = = omyndige barn
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å
3/160 mantal Kronoskatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks socken, som Klas Henning Eckerström
bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Johan August Eckerström.
År 1871 den 18 januari §.20 (Gibbarp Kronoskatte 3/64 mantal)
3/64 mantal Gibbarp för Sven August Hansson.

DSCN6340

År 1871 den 19 maj §.19 (Gibbarp Kronoskatte 3/64 mantal)
3/64 mantal Gibbarp för Sven August Hansson.

DSCN6347

År 1871 den 20 september §.19 (Gibbarp Kronoskatte 3/64 mantal)
DSCN6356
Västra = = = den 15 mars 1870 = = =
Stina Katrina Svensdotter sålt 3/64 mantal Kronoskatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks socken, till Sven
August Hansson för 1.000 Rd Rmt = = = nämligen den 17 oktober sistlidet, samt den 18 januarioch
den 19 maj innevarande år.
År 1870 den 17 oktober §.25 (Gibbarp Kronoskatte 3/24 mantal)
DSCN6334-35
Nämndemannen L. J. Johansson i Åsen, inlämnar med begäran om lagfart ett köpebref, så lydande
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma stor Ett tusen Riksdaler Riksmynt,
upplåter och försäljer jag 3/64 dels mantal i rusthållet Gibbar, beläget i Västra härad och Malmbäcks
socken till min tilltänkte käre man Sven August Hansson härstädes.
I följd häraf afhänder jag mig berörde 3/64 dels mantal i sagde hemman och tillägnar förenämnde
tilltänkte man, att nu genast till välfången egendom tillträda, med hus, jord, vatten och åbyggnader,
och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och äger köparen på egen
bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva, till mera visshet är detta salubref af
mig i vittnes närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Gibbarp den 15 mars 1870
Stina Katrina Svensdotter, säljare med hand å pennan
Vittnen: L. J. Johansson i Åsen, Isak Svensson i Packebo
Tillika företes
1. Ett den 30 december 1864 för Karl Johan Andersson och hans hustru Stina Katarina Svensdotter
utfärdadt fastebref å Tre sextondels mantal Kronoskatte rusthåll Gibbarp, som de köpt af Jakob
Hansson och Lena Katarina Jonasdotter
2. En den 3 oktober 1865 efter Karl Johan Andersson från Gibbarp upprättad bouppteckning, som
visar, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Stina Katarina Svensdotter, och fyra med
henne sammanaflade söner, Anders Johan, Klas Wilhelm, August, och Karl Oskar, samt att i boet
funnits Tre sextondels mantal Gibbarp, och
3. Ett den 13 april 1867 efter Karl Andersson från Gibbarp upprättadt arfskifte, som visar, att boets
fasta egendom, Tre sextondels mantal Gibbarp, blifvit så skiftad emellan hans ofvannämnde
sterbhusdelägare, att änkan bekommit Tre trettiotvåendels mantal, och sönerna tillsammans Tre
trettiotvåendels mantal.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Tre sextiofjärdedels mantal Kronoskatte rusthåll Gibbarp i Malmbäcks socken, hvilket

Stina Katarina Svensdotter genom köpebref den 15 mars 1870, sålt till sin tilltänkte man Sven August
Hansson för Ett tusen Rd Rmt.
År 1913 den 10 februari §.38 (Norra Graf Frälse 5/24 mantal)
DSCN6002-03
Under anhållan om gemensam lagfart för Dagmar Maria Fransdotter och Lilly Margaretha
Fransdotter å 5/24 mantal Frälse Norra Graf, inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en
i hithörande delar så lydande bouppteckning.
Bouppteckning:
Förrättad den 21 mars 1911 i sterbhuset efter Frans Magnus Johannesson från Norra Graf i
Malmbäcks socken, som afled den 13 sistlidne februari, och efterlämnade följande sterbhusdelägare.
1. Hustrun, numera änkan Anna Emilia Johannesson
2. Dottern Dagmar Maria
3. Dottern Lilly Margaretha
Barnen äro omyndiga, och hvilkas rätt bevakas af förmyndaren A. J. Andersson i Kansjö.
Änkan åtvarnades om sin skyldighet, hvad afseende på boets riktiga uppgifvande, som befanns
sålunda.
Fastigheten 5/12 mantal Norra Graf, taxerad till 18.000 kronor = = =
Att ingenting med vett eller vilja är uteglömt eller undandöljt betygas under edlig förpliktelse.
Härvid har jag närvarit: Anna Johansson, änka, A. J. Andersson, förmyndare
Antecknadt och värderat af undertecknade
O. Svensson i Kårekulla, Malmbäck, K. O. Nilsson i Botarp, Malmbäck
Nr.71, År 1911 vid lagtima vårtinget med Västra härad blef denna bouppteckning inregistrerad,
betygar på Häradsrättens vägnar, Fredrik Landegren
Härvid fanns fogadt utdrag af Häradsrättens förmyndarskapsprotokoll den 14 mars 1911, §.29,
utvisande, att nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, förordnats till förmyndare för aflidne Frans
Johannessons från Norra Graf och hans efterlefvande hustru Anna Johannesdotters omyndiga döttrar
Dagmar Maria och Lilly Margaretha.
Till åtkomstens styrkande företeddes två af Häradsrätten den 14 mars 1911 för Frans Johannesson
och hans tilltänkta hustru Anna Svensson utfärdade lagfartsbevis, under §.13 å 1/6 mantal Frälse
Norra Graf, samt under §.115 å 1/4 mantal samma hemman, beläget i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 5/24 mantal Frälse Norra Graf, som Dagmar Maria Fransdotter och Lilly Margaretha
Fransdotter, jämlikt bouppteckning den 21 mars 1911, bekommit i arf efter sin fader Frans
Johannesson, därom etc. = = = se §.37 = = = utfärdades.
År 1911 den 13 mars §.112 (Norra Graf Frälse 1/12 mantal)
DSCN5706-07
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling.
Salubref:
Till vår måg Carl Johan Nilsson och dotter, numera hans hustru Johanna Maria Johannesdotter,
försälja vi härigenom vår ägande fastighet 1/12 mantal Frälse Norra Graf, kalladt Kapellet, i
Malmbäcks socken, och Västra härad, emot en öfverenskommen och betingad köpesumma stor
/3.000/ Tre tusen kronor, hvilken köpeskilling blifvit till fullo betald och härmed qvitteras, med
anledning hvaraf vi afhände oss berörde fastighet med allt hvad därtill lyder och lagligen tillvinnas
kan, och tillägnar den köparne att äga och besitta såsom deras välfångna egendom.
Till visso häraf ha vi detta salubref i vittnens närvaro underskrifvit, som bekräftas
Norra Graf den 14 december 1901
Johannes Andersson, Maria Magnusson, med hand å pennan, säljare
Bevittnas af: P. A. Rundberg adress Gatu, Forserum, Ida Rydén i Norra Graf
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 8 april 1878 , §.51, å 1/12
mantal Frälse Norra Graf i Malmbäcks socken, för Johannes Andersson och hans hustru Maria
Katarina Magnusdotter.

På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/12 Frälse Norra Graf, som Carl Johan Nilsson och hans hustru Johanna Maria
Johannesdotter, jämlikt köpebref den 14 december 1901, för Tre tusen kronor köpt af den senares
föräldrar Johannes Anderssonoch hans hustru Maria Katarina Magnusdotter, därom etc. = = = se
§.106 = = = utfärdades.
År 1911 den 14 mars §.113 (Norra Graf Frälse 1/6 mantal)
DSCN5707-08
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling.
Salubref:
Hvarigenom vi undertecknade till vår son Frans Johansson och hans tilltänkta hustru Anna Svensson,
född Johannesson härstädes, försälja vår ägande fastighet 1/6 mantal Frälse Norra Graf i Malmbäcks
socken och Västra härad, emot en öfverenskommen och betingad köpesumma stor /6.000/ Sex tusen
kronor, hvilken köpeskilling genom liqvid och godkände förskrifvningar blifvit betalt, och härmed
qvitteras, med anledning hvaraf vi afhände oss berörde fastighet med allt hvad därtill lyder och
lagligen tillvinnas kan, och tillägnar den köparne, att äga och besitta såsom deras välfångna
egendom, att nu genast i befintligt skick tillträda, allenast förbehållande oss lifstids undantag enligt
särskildt därom upprättadt kontrakt.
Till visso häraf ha vi detta salubref i vittnes närvaro underskrifvet, som bekräftas
Norra Graf den 14 december 1901
Johannes Andersson, Maria Magnusson, säljare
Bevittnas af: P. A. Rundberg, A. J. Andersson
Till åtkomstens styrkande etc., se §.112 = = = Maria Katarina Magnusdotter
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/6 mantal Frälse Norra Graf, som Frans Johansson och hans tilltänkta hustru Anna Svensson jämlikt
köpebref den 14 december 1901 för Sex tusen kronor, och villkor om undantag köpt af den förres
föräldrar Johannes Andersson och hans hustru Maria Katarina Magnusdotter, därom etc. = = = se
§.106 = = = utfärdades.
År 1911 den 14 mars §.114 (Norra Graf Frälse 1/4 mantal)
DSCN5708-09
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling
Salubref:
Hvarigenom vi undertecknade till vår son Claes Oskar Johansson härstädes, försälja vår ägande
fastighet 1/4 mantal Frälse Norra Graf i Malmbäcks socken och Västra härad, emot en
öfverenskommen och betingad köpesumma stor /9.000/ Nio tusen kronor, hvilken köpeskilling
genom liqvid och godkände förskrifvningar blifvit betalt, och härmed qvitteras, med anledning hvaraf
vi afhände oss berörde fastighet med allt hvad därtill lyder och lagligen tillvinnas kan, och tillägnar
den köparne, att äga och besitta såsom deras välfångna egendom, att nu genast i befintligt skick
tillträda, allenast förbehållande oss lifstids undantag enligt särskildt därom upprättadt kontrakt.
Till visso häraf ha vi detta salubref i vittnes närvaro underskrifvet, som bekräftas
Norra Graf den 14 december 1901
Johannes Andersson, Maria Magnusson, säljare
Bevittnas af: P. A. Rundberg, A. J. Andersson
Till åtkomstens styrkande etc., se §.112 = = = Maria Katarina Magnusdotter
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/4 mantal Frälse Norra Graf, som Claes Oskar Johansson jämlikt köpebref den 14 december 1901 för
Nio tusen kronor, och villkor om undantag köpt af sina föräldrar Johannes Andersson och hans hustru
Maria Katarina Magnusdotter, därom etc. = = = se §.106 = = = utfärdades.
År 1911 den 14 mars §.115 (Norra Graf Frälse 1/4 mantal)
DSCN5709-10
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö etc., med därå tecknad
öfverlåtelse så lydande köpebref.
Salubref:

Hvarigenom vi undertecknade etc. = = = se §.114 = = = N. J. Andersson
Förestående köp transporteras denna dag emot enahanda pris och villkor i öfrigt jan min broder
Frans Johansson och hans tilltänkta hustru Anna Svensson, född Johannesson härstädes, med
tillträde från och med denna dag.
Norra Graf den 3 april 1906
Claes Oskar Johansson, transportgifvare
Bevittnas af: P. A. Rundberg, O. Svensson
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag, §.114 för Claes Oskar
Johansson å 1/4 mantalFrälse Norra Graf i Malmbäcks socken,
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/4 mantal Frälse Norra Graf, som Frans Johansson och hans tilltänkta hustru Anna
Svensson, jämlikt köpebref den 14 december 1901 med öfverlåtelse den 23 april 1906 för Nio tusen
kronor och villkor om undantag, köpt af den förres broder Claes Oskar Johansson, därom
fångeshandlingen försågs med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades
År 1896 den 9 mars §.57 (Graf Södra 15/64 mantal)
DSCN6227
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät änkan Johanna Magnusdotter-Öfverström i
Södra Graf anhålla om lagfart å 15/64 mantal Södra Graf, på grund af följande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättadt den 3 mars 1896 å 15/32 mnatal Södra Graf i Malmbäcks socken, hvilken fastighet
efterlämnats af aflidne hemmansägaren Pehr August Öfverström enligt bouppteckning af den 3
december 1890, och äro härvid närvarande.
1. Änkan Johanna Magnusdotter-Öfvererström
(alla sidor ej filmade)
År 1883 den 26 november §.106 (Gummarp Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6101-02
Under anhållan om lagfart för Klas Borg å 1/8 mantal Gummarp, inlämnar nämndeman Lars Johan
Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas följande.
År 1883 den 27 oktober inställde sig undertecknade efter begäran i Gummarp, Malmbäcks socken att
förrätta afvittring och arfskifte i sterbhuset efter hustrun Eugenia Wilhelmina Andersdotter
därstädes, dennes arfvingar kommo nu tillstädes, nämligen efterlefvande änkemannen Claes Borg,
och med honom sammanhafvda enda dottern, Syster Elin Andrina Borg, för hvilken Klas Nilsson i
Järnbo voro förordnad till förmyndare, varande såsom fastighet i boet antecknadt 1/4 mantal
Gummarp.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/8 mantal
Kronoskatte Gummarp i Malmbäcks socken, hvilken hemmansdel Klas Borg bekommit i giftorätt efter
sin aflidna hustru Eugenia Wilhelmina Andersdotter-Hed.
År 1883 den 26 november §.107 (Gummarp Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6102
Under anhållan om lagfart för Syster Elin Andrina Borg å 1/8 mantal Gummarp, inlämnade
nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 27 oktober = = = se §.106 = = = Gummarp
Med anledning af hvad sålunda förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/8 mantal
Kronoskatte Gummarp i Malmbäcks socken, hvilken hemmansdel Syster Elin Andrina Borg bekommi i
arf efter sin aflidna moder Eugenia Wilhelmina Andersdotter-Hed.
År 1897 den 12 april §.80 (Gummestorp Skattehemman 1/8 mantal)
DSCN6163-64
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johan Edvard Malmqvist i Gummestorp anhålla
om lagfart å 1/8 mantal sistnämnde hemman, på grund af denna afhandling
Köpebref:

Emot en öfverenskommen genom liqvid erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Fem tusen
kronor hafva vi undertecknade försålt vårt ägande 1/8 mantal i Skattehemmanet Gummestorp i
Malmbäcks socken, till vår son Johan Edvard Malmqvis och hans hustru Frida Andersdotter i
Gummestorp, att genast tillträdas i det stånd det nu befinnes, med förbehåll om undantag, som
härför särskildt kontrakt är idag upprättadt.Alltså afhänder vi oss berörde hemman med allt hvad
därtill lyder, af ålder lydt och framdeles tillvinnas kan, att tillägnas köparne som välfången egendom,
hvarå de äga laga fasta förvärfva, hvartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas, till mera visshet hafva vi
detta öppna köp och salubref i vittnens närvaro underskrifvit,
som skedde i Gummestorp den 26 november 1896.
Johannes Malmqvist, Maja Lena Månsdotter, säljare
Till vittne: Carl Säll, Frithiof Säll, båda i Gummestorp
Därjämte företeddes två af Häradsrättens utfärdade fastebref, det ena den 3 maj 1853 å 1/16 mantal
Gummestorp, som Johannes Malmqvist köpt af sina föräldrar Johannes Malmqvist och Maja
Svensdotter, och det andra den 25 maj 1859, likaledes å 1/16 mantal Gummestorp, som Johannes
Malmqvist och hans hustru Maja Lena Månsdotter köpt af Carl Malmsten och Maja Lena
Johannesdotter.
Efter anteckning häraf meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal
Kronoskatte Gummestorp, som Johan Edvard Malmqvist och hans hustru Frida Andersdotter, enligt
afhandling den 26 november 1896, för Fem tusen kronor och villkorom undantag köpt af den förres
föräldrar Johannes Malmqvist och Maja Lena Månsdotter, därom bevis köpekontraktet åtecknades
och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 2 september §.38 (Gunnarsryd Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN5783
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen J. W. Thunander i Hagafors, en så lydande handling
Köpebref:
Jag Robert Svensson försäljer härmed till P. A. Svensson, August Håkansson och E. G. Gustafsson i
Vaggeryd, mitt i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län belägna 1/8 mantal
Gunnarsryd, vad därunder lyder och lagligen tillvinnas kan, mot en öfverenskommen summa, stor
Fem tusen /5.000/ kronor, och som nämnda köpesumma är af mig till fullo bekommen, afhända jag
ofvannämnda 1/8 mantal Gunnarsryd, tillägna detsamma bemälde P. A. Svensson, August Håkansson
och G. E. Gustafsson, eller rätts innehafvare, att så som deras välfångna egendom oqvalt ägas och
besittas. Lagfarten bestrides af köparna.
Sålunda handlat, Vaggeryd och Gunnarsryd den 23 mars 1912
Robert Svensson, säljare
E. G. Gustafsson, P. A. Svensson, August Håkansson, köpare
Bevittnas af: Axel Abrahamsson, Hjalmar Lindström i Vaggeryd
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 11 februari 1907, §.75, för
Gustaf Robert Svensson å 1/8 mantal Kronoskatte Gunnarsryd i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mantal Kronoskatte Gunnarsryd, som P. A. Svensson, August Håkansson och E. G.
Gustafsson, jämlikt köpebref den 23 mars 1912, för Fem tusen kronor köpt af Gustaf Robert
Svensson, därom etc. = = = se §.32 = = = utfärdades.
År 1912 den 2 september §.39 (Gunnarsryd Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN5783-84
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen J. W. Thunander i Hagafors, en så lydande handling
Köpebref:
Jag Emil Gottfrid Andersson försäljer härmed till P. A. Svensson, August Håkansson och E. G.
Gustafsson i Vaggeryd, mitt i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län belägna 1/8 mantal
Gunnarsryd, vad därunder lyder och lagligen tillvinnas kan, mot en öfverenskommen summa, stor
Fem tusen /5.000/ kronor, och som nämnda köpesumma är af mig till fullo bekommen, afhända jag
ofvannämnda 1/8 mantal Gunnarsryd, tillägna detsamma bemälde P. A. Svensson, August Håkansson

och G. E. Gustafsson, eller rätts innehafvare, att så som deras välfångna egendom oqvalt ägas och
besittas. Lagfarten bestrides af köparna.
Sålunda handlat, Vaggeryd och Gunnarsryd den 15 augusti 1912
Emil Gottfrid Andersson, säljare
E. G. Gustafsson, P. A. Svensson, August Håkansson, köpare
På en gång närvarande vittnen, intygar fullständig namnteckning: Anders Jönsson i Vaggeryd, Otto
Johansson i Hok
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 6 juni 1910, §.260, för Emil
Gottfrid Andersson å 1/8 mantal Kronoskatte Gunnarsryd i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mantal Kronoskatte Gunnarsryd, som P. A. Svensson, August Håkansson och E. G.
Gustafsson, jämlikt köpebref den 15 augusti 1912, för Fem tusen kronor köpt af Emil Gottfrid
Andersson, därom etc. = = = se §.32 = = = utfärdades.
År 1898 den 5 september §.5 (Gunnarsryd 1/8 mantal)
DSCN6210-12
Med begäran om lagfart å 1/8 mantal Gunnarsryd, lät Johan Alfred Karlsson genom nämndemannen
Claes Andersson i Västanå inlämna ett så lydande salubref
Salubref: etc. Litt. B
Till vår son Johan Alfred Karlsson försäljer vi undertecknade härigenom vår ägande fastighet 1/8 dels
mantal Kronoskatte augementshemmanet Gunnarsryd i Västra härad och Malmbäcks socken, för en
oss emellan öfverenskommen och betingad köpesumma stor /2.000/ Två tusen kronor, hvilken
köpesumma genom liqvid och förskrifvning blifvit betalt och vederbörligen qvitterad varder, alltså
afhänder vi oss berörde hemman, och tillägnar det köparen med allt hvad därtill lyder och hädanefter
lagligen tillvinnas kan, i hus, jord, vatten och åbyggander, att äga och besitta såsom deras välfångna
egendom, att af dem tillträdas den 14 mars 1898, med det uttryckliga förbehåll, att Karl Johan
Gustafsson och hans hustru Maja Lena Arvidsdotter bibehåller vid de undantagsförmåner som
särskildt undantagsbref denna dag bestämmer, och äger köparen att på egen bekostnad vid
vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva.
Till visso häraf ha vi detta salubref i nedanskrifvne vittnens närvaro underskrifvit, som bekräftas
Gunnarsryd den 9 mars 1898
Karl Johan Gustafsson, Maja Lena Arvidsdotter, båda med h. å. p., säljare
J. A. Carlsson, köpare
Bevittnas af: C. J. Andersson i Linneryd, Claes Johansson i Gunnarsryd
Härjämte företeddes dels i bestyrkte afskrift, Häradsrättens den 29 januari 1863 utfärdade fastebref
å 1/16 mantal Gunnarsryd, hvaraf Magdalena Arvidsdotter och hennes tilltänkte man Karl Johan
Gustafsson bekommit, den förra i förtida arf 1/32 mantal, och den senare genom köp 1/32 mantal af
den förstnämndas fader Arvid Johansson, och dels Häradsrättens den 22 juli 1875 för Karl Johan
Gustafsson och hans hustru Magdalena Arvidsdotter utfärdade fastebref å 1/16 mantal Gunnarsryd,
som de köpt af Johannes Magnus Petersson.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Kronoskatte Gunnarsryd, som Johan Alfred Karlsson, enligt
afhandling den 9 mars 1898, för 2.000 kronor och med villkor om undantag köpt af sina föräldrar Karl
Johan Gustafsson och Maja Lena Arvidsdotter, därom köpebrefvet försågs med bevis och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1871 den 14 februari §.32 (Gunnarsryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6345
Med begäran om lagfart, inlämnades af nämndemannen L. J. Johansson i Åsen, ånyo ett den 24 mars
1870 upprättadt, bevittnadt köpebref, hvarigenom Petter Larsson-Eklund och Lisa Maria Westin, för
833 Rdr 33 öre, sålt 1/16 mantal Kronoskatte Gunnarsryd i Svenarums socken, till Jonas
Kristoffersson och hans hustru Lena Sofia Olausdotter, hvarjämte äfven företeddes de handlingar
som finnas antydda i lagfartsprotokollet för den 20 april 1870, §.100, och som med stöd af dessa
handlingar, inteckning blifvit den 26 september 1865 beviljad uti ifrågavarande hemman, fann

Häradsrätten med bifall till ansökningen, skäligt meddela uppbud första gången på 1/16 mantal
Kronoskatte Gunnarsryd i Svenarums socken, hvilket Jonas Kristoffersson och hans hustru Lena Sofia
Olausdotter köpt af petter Larsson-Eklund och Lisa Maria Westin för 833 Rd 33 öre.
År 1871 den 19 maj §.18 (Gunnarsryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6349-50
1/16 mantal Gunnarsryd för Jonas Anders Johannesson och Johanna Andersdotter, uppbud andra
gången.
År 1870 den 8 juni §.36 (Gölstorp Frälse 1/8 mantal)
DSCN6323-24
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande köpebref.
För en vid offentlig auktion högstbjuden och härmed qvitterad köpesumma stor Fyra tusen Fyra
hundra Rd Rmt, hafva vi undertecknade arfvingar gemensamt försålt vårt ägande och ärfvda
tillsammans 1/8 mantal i Frälsehemmanet Gölstorp, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken,
till ena arfvingen Jakob Jakobsson och hans hustru Anna Lena Johannesdotter i Fölhult, och i följd
häraf afhänder vi oss berörde 1/8 mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader,
och allt hvad därtill lyder, eller hädanefter med lag tillvinnas kan, att till välfången egendom i
befintligt skick tillträda den 14 mars 1870, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig
domstol sig lagfart och fasta förvärfva.
Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt
Erkännes och försäkras af Gölstorp den 5 oktober 1869
Maja Katrina Pettersdotter med hand å pennan
Pehr Johan Jakobsson, Hans Abrahamsson, Maja Lena Jakobsdotter, Johannes Svensson, Maria Sofia
Johannesdotter, Petter Svensson, Sara Kristina med hand å pennan
Bevittnas af: L. J. Johansson i Åsen, Anders Hall i Gölstorp
Tillika företes:
1. Ett den 29 september 1840 för Jakob Gabrielsson och hans hustru Maria Katarina Pehrsdotter
utfärdade fastebref å Ett åttondels mantal Gölstorp, som de köpt af Anders Svensson och Katarina
Johansdotter.
2. En den 18 maj 1869 efter Jakob Gabrielsson från Gölstorp upprättad bouppteckning, som visar, att
han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Maja Katarina Pettersdotter, sönerna Pehr Johan
Jakobsson, och Jakob Jakobsson i Fölhult, döttrarna Sara Stina gift med Petter Svensson i Möa, och
Maja Lena gift med Hans Abrahamsson i Gölstorp, äfvensom aflidne sonen Johannes Jakobssons
dotter Maja Lena gift med Johannes Larsson i Korpebo, samt att såsom fast egendom antecknats Ett
åttondels mantal Gölstorp, och
3. Ett den 5 sistlidne mars efter Jakob Gabrielsson, mellan hans ofvannämnde sterbhusdelägare
upprättadt arfskifte, som bland annat visar, att köpeskillingen för sålda hemmansdelen blifvit mellan
sterbhusdelägarne fördelad.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett åttondels mantal Frälse Gölstorp i Malmbäcks socken, hvilket änkan Maja
Katarina Pettersdotter och Jakob Gabrielssons öfriga sterbhusdelägare sålt till Jakob Jakobsson och
hans hustru Anna Lena Johannesdotter för Fyra tusen Fyra hundra Rd Rmt, enligt afhandling den 5
oktober 1869.
År 1871 den 18 januari §.32 (Gölstorp Frälse 1/8 mantal)
1/8 mantal Gölstorp för Jakob Jakobsson och Anna Lena Johannesdotter.

DSCN6339

År 1913 den 10 mars §.117 (Göstorp Södergård Frälseskatte 1/8 mantal)
DSCN6010-11
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen J. W. Thunander i Hagafors, en så lydande
Köpehandling:
Emot en öfverenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor
Femtusen kronor för fastigheten och Etttusen Femhundra kronor för medföljande lösören, har vi
undertecknade föråldt vårt ägande 1/8 mantal Frälse skatte Göstorp Södergård i Forserums socken

och Tveta härad, till vår son Sven August Henning Johansson och hans tilltänkta hustru Kristina
Johansdotter härstädes. Alltså afhänder vi oss berörde hemmansdel och tillägnar den köparne till
välfången egendom, jämte allt hvad därtill nu lyder, och hvad hädanefter med lag tillvinnas kan, i
jord, vatten och åbyggnader, att nu genast i befintligt skick tillträda, förbehållande vi oss lifstids
undantag efter särskildt denna dag upprättadt kontrakt, och äger köparne att på egen bekostnad sig
lagfart förvärfva.
Erkännes af Göstorp Södergård den 22 april 1884
Pehr Johan Andersson, Märtha Lena Pettersdotter, säljare
Till vittnen: A. M. Andersson, L. J. Johansson
Till åtkomstens styrkande företeddes ett af Tveta häradsrätt den 29 augusti 1864 utfärdadt fastebref
å 1/8 mantal Frälseskatte Göstorp i Forserums socken, hvilken hemmansdel Pehr Johan Andersson
och hans hustru Märtha Lena Petersdotter köpt af änkan Katarina Johannesdotter.
Det antecknas att ifrågavarande hemmansdel den 1 januari 1886 öfverflyttats från Tveta härad till
Västra härad.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mantal Frälse skatte Göstorp Södergård, som August Henning Johansson och hans
tilltänkta hustru Kristina Johansdotter, jämlikt köpeafhandling den 22 april 1884, för Femtusen
kronor köpt af Pehr Johan Andersson och hans hustru Märtha Lena Petersdotter, därom etc. = = = se
§.112 = = = utfärdades.
År 1912 den 11 mars §.231 (Göstorp Norrgård Kronoskatte 7/64 mantal)
DSCN5756-58
Under anhållan om lagfart för aflidna hustrun Edla Karolina Svensdotters från Göstorp
dödsbodelägare å 7/64 mantal Göstorp Norrgård, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en i
tillhörande delar så lydande Bouppteckning.
Bouppteckning:
Förrättad den 5 juni 1909 i sterbhuset efter hustrun Edla Karolina Svensdotter från Göstorp i
Malmbäck socken, som afled den 11 sistlidne januari, och efterlämnade följande sterbhusdelägare.
1. Mannen, numera änkemannen Pehr August Petersson
2. Sonen Karl Sanfrid Pehrsson i Nässjö
3. Dottern Helga Maria Petersson, gift med Karl Johan Forsberg i Skallarp
4. Dottern Esther Elisabeth Pehrsson, omyndig, hvilkens rätt bevakades af förmyndaren,
hemmansägaren Henning Petersson i Göstorp
Änkemannen åtvarnades om sin skyldighet, med afseende på boets riktiga uppgifvande, som befanns
sålunda.
Fastighet, 3/64 mantal Göstorp Norrgård, taxerad till 3.600 kronor
Att ingenting med vett eller vilja blifvit uteglömt eller undandöjdt, betygar under edlig förpliktelse
C. A. Petersson, änkeman
Härvid har vi varit närvarande: Sanfrid Petersson, Karl Forsberg, Helga Forsberg, Henning Petersson
förmyndare
Antecknadt och värderadt af undertecknade
A. J. Andersson i Kansjö, Johan Magnusson i Göstorp
Nö.86 År 1909 vid lagtima vårtinget med Västra härad blef denna bouppteckning inregistrerad,
betygar på Häradsrättens vägnar Fredrik Landegren
Till åtkomstens styrkande företeddes följande af Tveta häradsrätt utfärdade lagfartsbevis.
1. Den 7 februari1878, §.17, för Peter August petersson och hans hustru Edla Karolina Svensdotter å
7/256 mantalKronoskatte Göstorp Norrgård i Forserums socken.
2. Den 7 februari 1878, §.18, för Pehr August Petersson och hans hustru Edla Karolina Svensdotter å
7/256 mantal samma hemman, och
3. Den 28 april 1881, §.63, för Pehr August Petersson och hans hustru Edla Karolina Svensdotter å
7/128 mantal samma hemman.
Det antecknades att hemmanet 5/8 mantal Kronoskatte Göstorp Norrgård den 1 januari 1886
öfverflyttats från Tveta härad och Forserums socken, till Västra härad och Malmbäcks socken.

På gruns af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäck socken belägna
7/64 mantal Kronoskatte Göstorp Norrgård, som Pehr August Petersson, samt Karl Sanfrid Petersson,
Karl Johan Forsbergs hustru Kelga Maria Petersson, och Ester Elisabeth Petersson, jämlikt
bouppteckning den 5 juni 1909 bekommit, den förstnämnde i giftorätt, och de öfriga i arf efter
aflidna Edla Karolina Svensdotter, därom fångeshandlingen försågs med bevis och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 11 mars §.232 (Göstorp Norrgård Kronoskatte 7/64 mantal)
DSCN5758-59
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling
Köpekontrakt:
Emot en öfverenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Sextusen /6.000/ kronor, ha vi
undertecknade härmed försålt vårt gemensamma ägande 7/64 mantal Göstorp Norrgård i
Malmbäcks socken af Västra härad, till fru Anna Rehn i Nässjö, att af henne genast i befintligt skick
tillträdas, och afhända vi oss på grund häraf berörde fastighet med allt hvad därtill lyder, i jord,
vatten och åbyggnader, och må köparen sig på egen bekostnad härå lagfart förvärfva.
Göstorp den 1 mars 1912
P. A. Pettersson, K. Sanfrid Pettersson, Karl Forsberg, Helga Forsberg, Ester Pettersson
Bevittnas af: S. Källström i Nässjö, A, J. Andersson i Kansjö
Nämndemannen Andersson upplyste att köparen Anna Rehns man ännu lefvde, men att makarna
vunnit boskillnad.
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsräätens lagfartsbevis denna dag, §.231, för Pehr August
petersson, samt Karl Sanfrid Petersson, Karl Johan Forsbergs hustru Helga Maria Petersson och Ester
Elisabeth Petersson å 7/64 mantal Kronoskatte Göstorp Norrgård i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/64 mantal Kronoskatte Göstorp Norrgård, som boskilda hustrun Anna Rehn jämlikt
köpebref den 1 mars 1912, för Sex tusen kronor köpt af Pehr August Petersson, Karl Sanfrid
Petersson, Karl Johan Forsberg och hans hustru Helga Maria Petersson, samt Ester Elisabeth
Petersson, därom = = = se §.231 = = = utfärdades.
År 1911 den 17 januari §.49 (Hageryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN5695-97
Under anhållan om lagfart för Frans Johannessons hustru Anna Svensson å 1/16 mantal Kronoskatte
Hagseryd, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Och afvittring förrättadt den 2 januari 1911 efter aflidna omyndiga flickan Ingeborg Kristina Svensson
från Norra Graf i Malmbäcks socken, hvars arfvingar nu äro närvarande, nämligen
1. Modern Anna Svensson, nu gift med hemmansägare Frans Johannesson i Norra Graf
2. Systern Karin Elsa Sally Svensson, omyndig, hvilkens förmyndare är hemmansägare Oskar Svensson
i Kålkulla,samtliga närvarande.
Af handlingar till grund för detta skifte förevistes
1. Lagfartsbevis som visar att den aflidna äger 1/8 mantal Hagseryd
2. Bouppteckning af denna dag efter ofvan skrifvna aflidna som upptager samma arvingar, och af
egendom, dels fastigheten 1/8 mantal Hagseryd, tillika med annan egendom som här nedan angifves
till delning, sålunda
Fastigheten Hagseryd 1/8 mantal
Lös egendom, gångkläder Kr. 15.00
Möbel, andel i ett piano Kr. 100.00
Förmyndaremedel sedan 300.00 kronor skulder afdragits 1576.94
Summa Kr 1691.94 och 1/8 mantal
Häraf bekommer i arf
Modern Anna Svensson Kr 845.97 och 1/16 mantal
Systern Karin Elsa Sally Kr 845.97 och 1/16 mantal
Summa 1691.94 och 1/8 mantal

Den å fastigheten hvilande skulden Kr 2.000, skall med 1.000 Kronor gäldas ur hvardera enligt detta
skifte bekommen ärfvdalott a 1/16 mantal
Hvidare förekom ej, Tid och ort som ofvan
A. J. Andersson i Kansjö, K. A. Karlsson, skiftesmän
Härvid har vi narvarit och gilla ofvanstående till orygglig efterlefvnad
Frans Johansson, Anna Johansson
O. Svensson, förmyndare
Underskrifterna bevittna, A. J. Andersson i Kansjö, K. A. Karlsson
Härjämte företeddes och åberopades, dels en den 2 januari 1911 uppräddad förut idag vid
Häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter aflidna Ingeborg Kristina Svensson från Norra Graf,
utvisande att hon efterlämnat de i ofvanintagne arfskiftet angifvna dödsbodelägarna, samt att bland
tillgångarna i boet upptagits 1/8 mantal Hagseryd, taxerat till 5.000 kronor, och dels utdrag af
Häradsrättens förmyndareskapsprotokoll den 30 september 1907, §.25, utvisande att O. Svensson i
Kårekulla sagde dag förordnats till förmyndare för ofvannämnda Karin Elsa Sally Svensson.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 4 september 1906 för Karin
Elsa Sally Svensson och Ingeborg Kristina Svensson
1. Under §.34 å 1/8 mantal Kronoskatte Hagseryd, och
2. Under §.35 å 1/8 mantal samma hemman, beläget i Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
Kronoskatte Hagseryd, som Frans Johannessons hustru Anna Svensson jämlikt arfskifte den 2 januari
1911 ärft efter sin dotter Ingeborg Kristina Svensson, därom etc. = = = se §.44 = = = utfärdades.
År 1911 den 17 januari §.50 (Hageryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN5697-98
Under anhållan om lagfart för Karin Elsa Sally Svensson å 1/16 mantal Hagseryd, ingaf
nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Och afvittring förrättad etc. = = = se §.49 = = =
A. J. Andersson i Kansjö, K. A. Karlsson
Härjämte företeddes etc. = = = se §.49 = = =
Omyndiga Karin Elsa Sally Svensson
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.49 = = = i Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/16 mantal Kronoskatte Hagseryd, som Karin Elsa Sally Svensson jämlikt arfskifte den 2 januari 1911
ärft efter sin syster Ingeborg Kristina Svensson, därom etc. = = = se §.44 = = = utfärdades.
År 1870 den 19 januari §.7 (Hageryd Kronoskatte 1/4 mantal)
DSCN6307
Peter Nilsson och hans med aflidna hustrun Anna Stina Larsdotter sammanaflade barn, sålt 1/4 dels
mantal Kronoskatte Hagseryd i Malmbäcks socken till Johannes Johannesson och hans hustru Anna
Karin Jonasdotter för 8.100 Riksdaler Rmt. och förbehåll om undantag = = =
Nämligen den 27 januari, den 20 maj, och den 21 september sistlidet år = = = tillägnas Johannes
Johannesson och Anna Karin Jonasdotter = = =
År 1869 den 27 januari §.19 litt.E (Hageryd 1/4 mantal)
DSCN6260-62
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen begär lagfart på grund af ett så lydande köpebref.
Undertecknad änkeman och etc. litt.E
Tillika företes följande handlingar
1. ett den 28 januari 1851 för Peter Nilsson och Anna Stina Larsdotter utfärdadt fastebref å ett
fjärdedels mantal Krono skatte Hageryd, hvaraf Anna Stina Larsdotter ärft ett adertonde dels mantal
och gemensamt med Peter Nilsson köpt återstoden af Lars Malmqvists öfrige sterbhusdelägare.
2. en den 23 mars 1860 efter hustrun Anna Stina Larsdotter från Hageryd förrättad bouppteckning,
som visar, att Anna Stina Larsdotter såsom sterbusdelägare efterlämnat från ett föregående
äktenskap dottern Anna Karin Jonasdotter, gift med Johannes Johannesson i Linneryd, samt med

efterlefvande mannen Peter Nilsson sammanaflade sönerna August Petersson, Klas Petersson, och
Karl Wilhelm Petersson, samt döttrarna Johanna Sofia, gift med Malkolm Larsson, Emma Kristina och
Mathilda Helena, varande bland boets tillgångar upptaget ett fjärdedels mantal Hageryd.
3. ett den 24 mars 1860 emellan förenämnde sterbhusdelägare förrättadt arfskifte, hvaraf inhämtas
att Anna Katarina Jonasdotter redan erhållit godtgörelse för sin arfsrätt i fastigheten, samt att
änkemannen frivilligt afstått från den honom enligt lag tillkommande större andel i fastigheten,
hvilken till följd däraf sålunda fördelats, att änkemannen bekommit ett åttondels mantal, och hans
sex barn gemensamt ett åttondels mantal, och
4. kronodebetsedel för år 1867, utvisande att ett fjärdedels mantal Hageryd blifvit för bevillning
värderadt till Åtta tusen Ett hundra Rd Rmt.
Från domboken för denna dag antecknas, att Häradsrätten på ansökan af Peter Nilsson, såsom
förmyndare för sin son Karl Wilhelm, funnit skäligt godkänna ifrågavarande försäljning, såvidt det
rörer den omyndige.
Slutligen antecknas från härvarande jordeboks extrakt att försålda hemmansdelens rätta namn är
Hagseryd.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela första uppbudet å
ett fjärdedels mantal Krono skatte Hagseryd i Malmbäcks socken, hvilket Peter Nilsson och hans med
aflidna hustru Anna Stina Larsdotter sammanaflade barn sålt till Johannes Johannesson och hans
hustru Anna Karin Jonasdotter för Åtta tusen Ett hundra Rd Rmt och förbehåll om undantag för Peter
Nilsson.
År 1869 den 20 maj (Hageryd 1/4 mantal)
DSCN6275
1/4 mantal Kronoskatte Hagseryd, som Peter Nilsson och hans med aflidna hustru Anna Stina
Larsdotter sammanaflade barn sålt till Johannes Johannesson och hans hustru Anna Karin
Jonasdotter för 8.100 Rd rmt, och förbehåll om undantag.
År 1869 den 21 september §.18 (Hageryd Kronoskatte 1/4 mantal)
DSCN6285
Som Peter Nilsson och hans med aflidna hustrun Anna Stina Larsdotter sammanaflade barn, sålt till
Johannes Johannesson och hans hustru Anna Karin Jonasdotter för 8.100 Riksdaler Rmt. och
förbehåll om undantag.
År 1868 den 1 juli, litt.E (Hageryd 1/4 mantal)
DSCN6261
Undertecknade änkeman och arfvingar efter aflidna hustrun Anna Stina Larsdotter, gör veterligt att vi
genom detta Salubref försäljer vårt i giftorätt och arf tillfallne Ett fjärdedels mantal Kronoskatte
Hageryd i Malmbäcks socken, till Johannes Johannesson och hans hustru Anna Karin Jonasdotter i
Linneryd, emot erhållen och qvitterad köpesumma stor Åtta tusen Ett hundra / 8.100 / Riksdaler
riksmynt.
I anledning hvaraf vi afhänder oss berörde hemman med allt hvad därtill lyder, i jord, vatten och
åbyggnader, och tillägnar detsamma köparne till välfången egendom att nu genast i befintligt stånd
tillträda, allenast förbehållandes mig Petter Nilsson undantagsförmoner för lifstiden på sätt särskild
handling därom bestämmer. Till mera visso är detta Salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes af Hageryd den 1 juli 1868
Petter Nilsson, änkeman, Emma Kristina Petersdotter, Johan August Petersson, S. Stille, Claes
Petersson, Malkolm Larsson och Johanna Petersdotter, Karl Wilhelm Petersson genom fadern och
laga förmyndaren ofvannämnde Petter Nilsson, Mathilda Helena Petersdotter, Anders Johan
Andersson, alla säljare.
Bevittnas af: A. Abrahamsson i Sniparp, Claes Petter Johannesson i Hageryd.
År 1913 den 10 mars §. (Norra Hiarum Kronoskatte 1/4 mantal)
(Allt är inte fotograferat)

DSCN6010

Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 29 oktober1894, §.69, för Carl
August Andersson och hans hustru Carolina Abrahamsdotter å 1/4 mantal Kronoskatte Norra Hiarum
i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/4 mantal Norra Hiarum, som Karl Rudolf Andersson och hans hustru Hulda Johansson,
jämlikt köpebref den 22 mars 1910, för Åtta tusen kronor köpt af Carl August Andersson och hans
hustru Carolina Abrahamsdotter, därom etc. = = = se §.112 = = = utfärdades.
År 1898 den 28 november §.89 (Hiarum Norra 3/16 mantal)
DSCN6217-18
Med begäran om lagfart å 3/16 mantal Norra Hiarum, lät Anders Johan Johannesson genom
nämndemannen Klas Andersson i Västanå inlämna följande
Köpebref:
Emot en betingad och öfverenskommen, genom skuldförbindelser och liqvider erhållen och härmed
qvitterad köpesumma stor Fem tusen /5.000/ kronor, har vi undertecknade försålt vårt ägande
hemman, Tre sextondels mantal i Kronoskatte hemmanet Norra Hiarum i Malmbäcks socken och
Västra härad, till vår son Anders Johan Johannesson och hans tilltänkta hustru Hanna Sofia Carlsson, i
anledning hvaraf vi afhänder oss ombemälte hemmansdel med allt hvad därtill lyder i jord, vatten
och åbyggnader, och tillägnar det köparen till välfången egendom, att nu genast i befintligt skick
tillträda.
Dock förbehålles undantagsförmåner, som skall utgå från förenämnde hemmansdel i vår återstående
lifstid, efter nu upprättadt undantagskontrakt.
Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt
Erkännes Norra Hiarum den 14 mars 1898
Johannes Johansson, Karolina Andersdotter, säljare
Anders Johan Johannesson
Till vittne: G. Malmsten i Berg, C. A. Andersson i Norra Hiarum
Då härjämte företeddes Häradsrättens den 23 maj 1861 utfärdade fastebref å försålda fastighetn,
som Johannes Johansson och hans tilltänkta hustruCarolina Andersdotter, köpt af Pehr Johan Larsson
och Maja Stina Svensdotter, beviljade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 3/16
mantal Kronoskatte Norra Hiarum, för Anders Johan Johannesson och hans tilltänkta hustru Hanna
Sofia Carlsson, enligt afhandling den 14 mars 1898, för 5.000 kronor och med villkor om undantag,
köpt af Johannes Johansson och Karolina Andersdotter, därom köpebrefvet försågs med bevis och
särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1869 den 20 oktober §.10 (Norra Hiarum Kronoskatte 3/16 mantal)
DSCN6306
Västra = = = den 10 mars 1868 = = =
Pehr Johan Larsson och Maja Stina Svensdotter, sålt 3/16 dels mantal Kronoskatte Norra Hiarum i
Malmbäcks socken till sin måg och dotter Anders Johannesson och Johanna Pehrsdotter för 4.500 Rd
Rmt och förbehåll om undantag = = =
Nämligen den 30 september sistlidne, samt den 20 januari och den 20 maj innevarande år = = =
tillägnas Anders Johannesson och Johanna Pehrsdotter.
År 1913 den 2 juni §.280 (Södra Hiarum Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6021-22
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande
Köpebref:
Till vår son Oskar Bernhard Johansson och hans tilltänkta hustru Hanna Alvida Johansson från
Bäckafall i Nässjö socken, försäljer vi härmed vårt ägande 1/8 mantal Södra Hiarum i Malmbäcks
socken, Västra härad och Jönköpings län, mot en öfverenskommen och betalt köpeskilling stor Sju
tusen /7.000/ kronor, att den 14 nästa mars tillträda, med hus och jord, och allt hvad därtill hörer,
och äger köparen att sig lagfart härå på egen bekostnad förvärfva, och hvartill vi förbinda oss att
nödiga handlingar lämna.

Från ofvanstående köp undantager sig säljarne 1/8 del af afsöndrade lägenheten Skotthemmet Nö.1,
afsöndrad från Ett mantal Södra Hiarum i Malmbäcks socken.
Sålunda öfverenskommet och afslutat i Södra Hiarum den 12 december 1911
Johannes Nilsson, Maria Pettersson, säljare
Oscar Johansson, Hanna Johansson, köpare
Närvarande vittnen: H. C. Larsson, C. M. Johansson
Det antecknades att Häradsrätten den 17 mars 1903, beviljat lagfart å den från 1 mantal Kronoskatte
Södra Hiarum afsöndrade lägenheten Skotthemmet Nö.1, om 12.8953 hektar.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 11 april 1882, §.67, för
Johannes August Nilsson och hans hustru Anna Maria Petersdotter å 1/8 mantal Kronoskatte Södra
Hiarum i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mantal Kronoskatte Södra Hiarum, som Oskar Bernhard Johansson och hans tilltänkta
hustru Hanna Alvida Johansson jämlikt köpebref den 12 december 1911, för Sju tusen kronor köpt af
den förstnämndes föräldrar Johannes August Nilsson och hans hustru Anna Maria Petersdotter,
härom etc. = = = se §.279 = = = utfärdades.
År 1869 den 20 maj (Holma 1/8 mantal)
DSCN6274
1/8 mantal Kronoskatte rusthåll Holma, som Johannes Petersson och Anna Lisa Johannesdotter sålt
till sin son Anders Johannesson och hans hustru Lisa Maria Petersdotter för 2.000 Rd rmt.
År 1913 den 13 januari §.23 (Hudaryd Kronoskatte 1/240 mantal)
DSCN6000-01
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande
Köpebref:
Till Malmbäck Torfaktiebolag försälja vi härmed och med tillträdesrätt genast, vårt ägande Hudaryds
torfströfabriks fastigheter, belägna inom Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, och
bestående af Ett tvåhundra fyrationdels mantal Kronoskatte Hudaryd Litt. Db, den från Ett fjärdedels
mantal Kronoskatte Hudaryd afsöndrade lägenheten Slätten Nö.2 om 0.51871 hektar, den från Ett
tiondels mantal Kronoskatte Hudaryd Litt. Ega afsöndrade lägenheten Torfbacken Nö.3 om 0.84741
hektar, att mot en öfverenskommen köpesumma af Trettontusen Etthundra tretton kronor /13.113/
kronor, som blifvit kontant betalt och härmed kvitteras.
Malmbäck den 1 april 1912
O. Hagberg, Th. Andersson, John Andersson, säljare
Ofvanstående köp godkännes
För Malmbäcks Torfaktiebolag, enligt konstituerande bolagsstämmans bifullmäktigande
P. A. Wigell, J. Carlsson
Herrar: O. Hagberg, Th. Andersson, P. A. Wigell, och J. Carlssons egenhändiga namnteckningar
bevittnar Klaes Johnsson i Malmbäck, Ernst Ek i Malmbäck
Herrar: John Anderssons egenhändiga namnteckning bevittnas af: J. P. Johansson i Barkansjö &
Grimstorp, Ernst Ek
Härvid fanns fogadt ett af Kongliga Patent – och registreringsverket den 26 juni 1912 utfärdat bevis,
att registrering sagda dag beviljats för Malmbäcks Torfaktiebolag.
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis.
1. Den 14 februari 1910, §.82, för Th. Andersson, å följande i Malmbäcks socken belägna fastigheter,
nämligen: 1/240 mantal Kronoskatte Hudaryd Litt . Egb, 1/240 mantal Kronoskatte Hudaryd Litt. Db,
den från 1/4 mantal Kronoskatte Hudaryd afsöndrade lägenheten Slätten Nö.2 om 0.51871 hektar,
samt den från 1/10 mantal Kronoskatte Hudaryd Litt. Ega afsöndrade lägenheten Torfbacken Nö.3
om 0.84741 hektar.
2. Den 14 februari 1910, §.83, å Två tredjedelar af ofvan omförmälda fastigheter, hvilka
fastighetsandelar O. Hagberg och John Andersson köpt af Th. Andersson.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å fäöjande i Malmbäcks
socken belägna fastigheter, nämligen 1/240 mantal Kronoskatte Hudaryd Litt. Ega, 1/240 mantal

Kronoskatte Hudaryd Litt. Db, den från 1/4 mantal Kronoskatte Hudaryd afsöndrade lägenheten
Slätten Nö.2 om 0.51871 hektar, samt den från 1/10 mantal Kronoskatte Hudaryd Litt. Ega
avsöndrade lägenheten Torfbacken Nö.3 om 0.84741 hektar, hvilka fastigheter Malmbäcks
Torfaktiebolag jämlikt köpebref den 1 april 1912 för Trettontusen Etthundra tretton kronor köpt af
Th. Andersson, O. Hagberg och John Andersson, därom etc. = = = se §.16 = = = utfärdades.
År 1913 den 10 mars §.119 (Hudaryd, Rosenlund 11.6246 ha)
DSCN6012-13
Under anhållan om lagfart inlämnade länsmannen Alfred Andersson ett så lydande
Köpebref:
Till herr J. L. Frost i Ellenäs upplåter och försäljer jag min fasta egendom, utgörande från 1 mantal
Hudaryd, Malmbäcks socken, Västra härad, afsöndrade lägenheten, benämnd Rosenlund Nö.3 A, och
hvars storlek och gränser, närmare uppgifves å en af 1ste landtmätaren Y. Östwald upprättad karta
och beskrifvning, innehållande 11.6246 hektar, mot en öfverenskommen köpesumma af Fyra tusen
/4.000/ kronor, och som denna köpeskilling blifvit enligt särskild öfverenskommelse till fullo gulden,
varder den samma härmed kvitterad, och egendomen Frost tillägnad, att af honom ägas och besittas.
Malmbäck den 14 mars 1910
Emil Andersson
På en gång närvarande vittnen: Alfred Andersson i Sävsjö, Karl Andersson
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 10 maj 1910, §.243, för Emil
Andersson å lägenheten Rosenlund Nr.3 om 11.6246 hektar, afsöndrad från den från 1 mantal
Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken afsöndrade lägenheten Rosenlund Nr.1 om 12.1872
hektar.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å lägenheten Rosenlund Nr.3
om 11.6246 hektar, afsöndrad från den från 1 mantal Kron
År 1883 den 3 september §.2 (Hudaryd Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6087-88
Under anhållan om lagfart för Claes Wennerholm å 1/8 mantal Hudaryd, inlämnade nämndeman Lars
Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas följande.
År 1878 den 15 februari, inställde sig undertecknad efter begäran i Hudaryd, Malmbäcks socken, att
förrätta laga afvittring och arfskifte i sterbhuset efter aflidna hustrun Fredrika Johannesdotter
därstädes. Dennes arfvingar kommo nu tillstädes, efterlefvande änkemannen Klas Wennerholm och
med honom sammanaflade barnen Oskar Erland, Anders Johan, samt döttrarna Johanna Alfrida, Ida
Helena, och Hädda Emilia, att bevaka desse omyndige barns rätt och bästa inställde sig deras
moderbroder och laga tillförordnad förmyndare hemmansägaren och gästgifvaren Peter Lundberg i
Älgaryd. Först efetrfrågades de handlingar som kunde lämna nödig upplysning om boets tillstånd,
hvarvid framlämnades bouppteckning hållen i sterbhuset den 31 mars 1877, som bland annat
upptager 1/4 mantal i Kronoskatte augementshemmanet Hudaryd, hvilket makarne under
äktenskapet inköpt, och i följd däraf är deras gemensamma aflingajord, och kommer här nedan att
efter lag fördelas.
Fastighet 1/4 dels mantal Hudaryd Kronoskatte i Malmbäcks socken, som Klas Wenerholm bekommit
i giftorätt efter sin aflidna hustru Fredrika Johannesdotter.
År 1883 den 3 september §.3 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)
DSCN6088
Under anhållan om lagfart för Oskar Erland Wennerholm å 1/40 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1878 den 15 februari etc. = = = se §.2 = = = omyndige barn.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/40 mantal
Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Oskar Erland Wennerholm bekommit i arf efter sin
aflidna moder Fredrika Johannesdotter.
År 1883 den 3 september §.4 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)

DSCN6088

Under anhållan om lagfart för Anders Johan Wennerholm å 1/40 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1878 den 15 februari etc. = = = se §.2 = = = omyndige barn.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/40 mantal
Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Anders Johan Wennerholm bekommit i arf efter sin
aflidna moder Fredrika Johannesdotter.
År 1883 den 3 september §.5 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)
DSCN6088
Under anhållan om lagfart för Johanna Alfrida Wennerholm å 1/40 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1878 den 15 februari etc. = = = se §.2 = = = omyndige barn.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/40 mantal
Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Johanna Alfrida Wennerholm bekommit i arf efter sin
aflidna moder Fredrika Johannesdotter.
År 1883 den 3 september §.6 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)
DSCN6088-89
Under anhållan om lagfart för Ida Helena Wennerholm å 1/40 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1878 den 15 februari etc. = = = se §.2 = = = omyndige barn.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/40 mantal
Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Ida Helena Wennerholm bekommit i arf efter sin
aflidna moder Fredrika Johannesdotter.
År 1883 den 3 september §.7 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)
DSCN6089
Under anhållan om lagfart för Hedda Emilia Wennerholm å 1/40 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1878 den 15 februari etc. = = = se §.2 = = = omyndige barn.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/40 mantal
Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Hedda Emilia Wennerholm bekommit i arf efter sin
aflidna moder Fredrika Johannesdotter.
År 1883 den 3 september §.8 (Hudaryd Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6089-91
Under anhållan om lagfart för änkan Lena Stina Danielsdotter å 1/16 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 25 augusti, inställde sig undertecknade i Hudaryd, Malmbäcks socken att förrätta
afvittring och arfskifte i sterbhuset efter aflidne hemmansägaren Claes August Wennerholm
därstädes, dennes arfvingar kommo nu tillstädes , nämligen efterlefvande änkan Lena Stina
Danielsdotter och med henne sammanaflade barn, sönerna Carl August och Axel Theodor
Wennerholm, dessa omyndige barns rätt och bästa, bevakades af deras faderbroder och laga
tillförordnade förmyndare , hemmansägaren Axel Wennerholm i Humlamålen, samt i ett föregående
äktenskap med aflidna hustrun Fredrika Johannesdotter, hade den aflidne Klas August Wennerholm
5 stycken barn, nämligen sönerna Oskar Erland, Anders Johan, och döttrarna Johanna Alfrida, Ida
Helena, och Hädda Emilia, alla Wennerholm, dessa omyndige barns rätt bevakades af deras laga
tillförordnade förmyndare Peter Lundberg i Älgaryd. Först efterfrågades de handlingar som kunde
lämna nödig upplysning om boets tillstånd, hvarpå framlämnades bouppteckning hållen i sterbhuset
den 9 januari 1883, som bland annat upptager 1/8 dels mantal Hudaryd, och detta skifte kommer
endast att omfatta sagde fastighet.

Den aflidne Klas August Wennerholm hade före sin död, till förmån för sin efterlefvande hustru Lena
Stina Danielsdotter upprättat ett testamente, att hon efter hans död skulle erhålla 1/16 mantal
Hudaryd, som hon redan bevakat, och nu af förmyndaren godkännes. I följd häraf kommer
nedanstående utredning att äga rum, och fördelas ofvannämnda fastighet 1/8 mantal Hudaryd.
Däraf bekommer änkan Lena Stina Danielsdotter - - - 1/16 mantal
Dito sönerna:
Karl August - - - 1/112 mantal
Axel Theodor - - - 1/112 mantal
Oskar Erland - - - 1/112 mantal
Anders Johan - - - 1/112 mantal
Dito döttrarna:
Ida Helena - - - 1/112 mantal
Hädda Emilia - - - 1/112 mantal - - - Summa: 1/8 dels mantal
Sålunda fördelat och skiftat, på år och dag som föreskrifvet står.
L. J. Johansson, C. Rylander, båda i Åsen, m. h. å. p., skiftesmän
Med förestående fördelning förklarar vi oss nöjda, och förbinder oss till orygglig efterlefvnad.
Tid och ort som ofvan. Lena Stina Danielsdotter m. h. å. pennan, P. J. Lundberg, Axel Wennerholm
Härefter företeddes:
1. Bouppteckning den 9 februari 1883, efter aflidne Klas August Wennerholm från Hudaryd, af
hvilken handling inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Lena Stina
Danielsdotter och med henne sammanaflade två omyndige barn, Karl August och Axel Theodor, samt
i ett föregående äktenskap fem omyndige barn, sönerna Oskar Erland och Anders Johan, samt
döttrarna Johanna Alfrida, Ida Helena och Hedda Emilia, varande såsom fastighet i boet antecknadt
1/8 mantal Hudaryd.
2. Häradsrättens den 12 februari 1877 för Peter Lundberg i Älgaryd utfärdade förordnande att vara
förmyndare för aflidne Klas Wennerholms, med hans jämväl aflidna hustru Fredrika Johannesdotter
sammanaflade här ofvan uppräknade fem omyndige barn, och
3. Häradsrättens den 30 december 1882 utfärdade förordnande för Axel Wennerholm i Humlamålen,
att vara förmyndare för aflidne Klas August Wennerholms i Hudaryd med efterlämnade hustrun Lena
Stina Danielsdotter sammanaflade, här ofvan uppräknade två omyndige barn.
Af §.2 härofvan i protokollet inhämtades, att Klas Wennerholm förut idag undfått lagfart å 1/8
mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken.
Utslag:
Som enligt hvad ingifvna arfskiftet utmärka, sökanden bekommit ifrågavarande 1/16 mantal Hudaryd
genom testamente efter aflidne mannen Klas August Wennerholm, kan den gjorda ansökningen om
lagfart, på grund af berörde arfskifte icke af Häradsrätten bifallas.
År 1883 den 3 september §.9 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6091
Under anhållan om lagfart för Karl August Wennerholm å 1/112 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 25 augusti etc. = = = se §.8 = = = Malmbäcks socken.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/112
mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Karl August Wennerholm bekommit i arf efter
sin aflidne fader Klas August Wennerholm.
År 1883 den 3 september §.10 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6091-92
Under anhållan om lagfart för Axel Theodor Wennerholm å 1/112 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 25 augusti etc. = = = se §.8 = = = Malmbäcks socken.

Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/112
mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Axel Theodor Wennerholm bekommit i arf
efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm.
År 1883 den 3 september §.11 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6092
Under anhållan om lagfart för Oskar Erland Wennerholm å 1/112 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 25 augusti etc. = = = se §.8 = = = Malmbäcks socken.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/112
mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Oskar Erland Wennerholm bekommit i arf
efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm.
År 1883 den 3 september §.12 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6092
Under anhållan om lagfart för Anders Johan Wennerholm å 1/112 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 25 augusti etc. = = = se §.8 = = = Malmbäcks socken.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/112
mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Anders Johan Wennerholm bekommit i arf
efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm.
År 1883 den 3 september §.13 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6092-93
Under anhållan om lagfart för Johanna Alfrida Wennerholm å 1/112 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 25 augusti etc. = = = se §.8 = = = Malmbäcks socken.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/112
mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Johanna Alfrida Wennerholm bekommit i arf
efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm.
År 1883 den 3 september §.14 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6093
Under anhållan om lagfart för Ida Helena Wennerholm å 1/112 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 25 augusti etc. = = = se §.8 = = = Malmbäcks socken.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/112
mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Ida Helena Wennerholm bekommit i arf efter
sin aflidne fader Klas August Wennerholm.
År 1883 den 3 september §.15 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6093
Under anhållan om lagfart för Hedda Emilia Wennerholm å 1/112 mantal Hudaryd, inlämnade
nämndeman Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas
följande.
År 1883 den 25 augusti etc. = = = se §.8 = = = Malmbäcks socken.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/112
mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Hedda Emilia Wennerholm bekommit i arf
efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm.
År 1883 den 3 september §.2 (Hudaryd Kronoskatte 1/8 mantal)

DSCN6095

Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/8 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som Klas
Wennerholm bekommit i giftorätt efter sin aflidna hustru Fredrika Johannesdotter, enligt arfskifte
den 15 februari 1878.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.3 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)
DSCN6095
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/40 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Oskar Erland Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidna moder Fredrika Johannesdotter, enligt
arfskifte den 15 februari 1878.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.4 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)
DSCN6095
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/40 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Anders Johan Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidna moder Fredrika Johannesdotter, enligt
arfskifte den 15 februari 1878.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.5 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)
DSCN6096
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/40 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Johanna Alfrida Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidna moder Fredrika Johannesdotter, enligt
arfskifte den 15 februari 1878.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.6 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)
DSCN6096
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/40 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Ida Helena Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidna moder Fredrika Johannesdotter, enligt
arfskifte den 15 februari 1878.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.7 (Hudaryd Kronoskatte 1/40 mantal)
DSCN6096
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/40 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Hedda Emilia Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidna moder Fredrika Johannesdotter, enligt
arfskifte den 15 februari 1878.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.9 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6096
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/112 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Karl August Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm, enligt
arfskifte den 25 augusti 1883.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.10 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6096
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/112 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Axel TheodorWennerholm bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm, enligt
arfskifte den 25 augusti 1883.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.11 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6096
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/112 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Oskar Erland Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm, enligt
arfskifte den 25 augusti 1883.
Komstad den 3 september 1883

År 1883 den 3 september §.12 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6098
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/112 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Anders Johan Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm, enligt
arfskifte den 25 augusti 1883.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.13 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6098
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/112 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Johanna Alfrida Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm, enligt
arfskifte den 25 augusti 1883.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.14 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6098
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/112 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Ida Helena Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm, enligt
arfskifte den 25 augusti 1883.
Komstad den 3 september 1883
År 1883 den 3 september §.15 (Hudaryd Kronoskatte 1/112 mantal)
DSCN6098
Västra häradsrätt gör veterligt = = = å 1/112 mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken, som
Hedda Emilia Wennerholm bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas August Wennerholm, enligt
arfskifte den 25 augusti 1883.
Komstad den 3 september 1883
År 1869 den 20 maj §.26 (Hudaryd 1/8 mantal)
DSCN6272
Västra = = = Rätten en den 12 december 1867 = = = samtlige sterbhusdelägare efter Nils Svensson
sålt Ett åttondel mantal Kronoskatte Hudaryd i Malmbäcks socken till Johan Abrahamsson och hans
hustru Charlotta Svensdotter för Två tusen Femhundra Rd. Rmt. = = = nämligen den 16 juni och den
22 september sistlidet, samt den 20 januari innevarande år = = = tillägnas Johan Abrahamsson och
Charlotta Svensdotter.
År 1913 den 24 november §.132 (Hästeryd Frälse 1/4 mantal)
DSCN6029-30
Under Anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande.
Köpebrev:
Emot en öfverenskommen och härmed Kvitterad köpesumma stor Tjugoett tusen /21000/ kronor,
har vi härmed försålt vårt ägande 1/4 mantal Hästeryd i Malmbäcks socken, Västra Härad och
Jönköpings län, till lantbrukaren Josef Andersson och hans tilltänkta hustru Hildur Rostedt från
Bringetofta, att af dem genast i befintligt skick tillträda, och afhända vi oss på grund häraf berörde
fastighet med hvad därtill lyder i jord, vatten och åbyggnader, och må de sig härå på egen bekostnad
lagfart förvärfva.
Hästeryd den 14 mars, 1913
Ernst Klasson, Kristina Johannesdotter, säljare
Bevittnas af, A. J. Andersson i Kansjö, A. M. Johansson i Floeryd
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 8 april 1907, §.153, för Ernst
Klaesson och hans hustru Kristina Johannesdotter å 1/4 dels mtl frälse Hästeryd i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/4 mtl frälse Hästeryd, som Josef Andersson och hans tilltänkta hustru Hildur Rostedt jämlikt
köpebref den 14 mars 1913, för Tjugoett tusen kronor köpt af Ernst Klaesson och hans hustru Kristina
Johannesdotter, derom etc. == §.1 == utfärdades.
År 1896 den 3 november §.70 (Hästeryd Nedre Frälse 1/4 mantal)

DSCN6242-43

Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johannes Edvard Andersson i Falla Östergård
anhålla om lagfart för sig och sin tilltänkta hustru Anna Kristina Isaksdotter å 1/4 mantal Hästeryd, på
grund af följande afhandling.
Salubref:
Till vår tilltänkte måg Johannes Edvard Andersson i Falla Östergård af Ödestugu socken, och hans
tilltänkta hustru, vår dotter Anna Christina Isaksdotter i Packebo, försälja vi undertecknade
härigenom vår ägande fastighet 1/4 mantal Frälse Nedre Hästeryd i Västra härad och Malmbäcks
socken, för en oss emellan öfverenskommen och betingad köpesumma stor /5.000/ Femtusen
kronor, hvilken köpesumma genom liqvid och förskrifvning blifvit betald och vederbörligen qvitterad
varder, alltså afhända vi oss berörde hemman och tillägnar det köparne med allt hvad därtill lyder
och hädanefter lagligen tillvinnas kan, i hus, jord, vatten och åbyggnader, att äga och besitta såsom
deras välfångna egendom, att af dem tillträda den 14 mars 1896.
Till visso häraf ha vi detta salubref i nedanskrifvne vittnens närvaro underskrifvit.
Som bekräftas, Packebo den 9 december 1895
Isak Svensson, Johanna Kristina Larsdotter, säljare
Johannes Edvard Andersson, Anna Kristina Isaksdotter, köpare
Bevittnas af: Malkolm Jonasson i Malmbäck, C. J. Spets i Möreberg
Enär därvid var fogadt Häradsrättens den 1 oktober 1894 för säljaren utfärdadt lagfartsbevis å 1/4
mantal Hästeryd, som de köpt af Häradsdomaren L. J. Johansson och Maja Stina Johannesdotter,
meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/4 mantal Frälse Hästeryd, som
Johannes Edvard Andersson och hans tilltänkta hustru Anna Kristina Isaksdotter, enligt afhandling
den 9 december 1895, för 5.000 kronor köpt af den senares föräldrar Isak Svensson och hans hustru
Johanna Kristina Larsdotter, derom bevis å köpebrefvet tecknades och särskildt lagfartsbevis
utfärdades.
År 1869 den 28 april §.77 litt.Ad (Hästeryd 1/2 förmedlat till 1/4 mantal)
DSCN6269
Under anhållan om lagfart inlämnar nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen ett köpebref af
denna lydelse.
Köpebref:
För allom som detta etc. litt. Ad
Tillika företes ett den 30 december 1865 för Carl Johan Andersson och Johannes August Andersson
utfärdadt fastebref å Ett fjärdedels mantal Frälse Hästeryd, däraf de efter sin fader Anders Jonasson
ärft hvardera Ett sextondels mantal, och af sina omyndige syskons förmyndare köpt likaledes Ett
sextondels mantal hvar.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela första uppbudet å
Ett fjärdedels mantal Frälse Hästeryd i Malmbäcks socken, hvilket Carl Johan Andersson och
Johannes August Andersson för Femtusen Sexhundra Rd. Rmt., sålt till nämndemannen Lars Johan
Johansson i Åsen och hans hustru Maja Stina Johannesdotter.
År 1869 den 21 september §.51 (Hästeryd Frälse 1/4 mantal)
DSCN6287
Som Karl Johan Andersson och Johannes August Andersson för 5.600 Rd sålt till Lars Johan Johansson
och hans hustru Maja Stina Johannesdotter.
År 1868 den 24 augusti §.77 litt.Ad (Hästeryd 1/2 förmedlat till 1/4 mantal)
DSCN6268
Köpebref:
För allom som detta vårt öppna salu och köpebref förekommer göres vetterligt att jag Carl Johan
Andersson och jag Johannes August Andersson upplåter och härmed försäljer vårt gemensamt
ägande 1/2 förmedladt till 1/4 dels mantal Frälse Hästeryd, beläget i Västra härad och Malmbäcks
socken, med tillhörande Såg och Qvarn, till nämndemannen L. J. Johansson och hans hustru Maja
Stina Johannesdotter i Åsen, för en oss emellan öfvenskommen och härmed qvitterad köpesumma,
stor Fem tusen Sex hundra Riksdaler Riksmynt. Köparne får öfvertaga Hypotekslånet med rättighet
till den amortering som därå till tillträdesdagen skett. I följd häraf afhänder vi oss berörde 1/1

förmedladt till 1/4 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad
därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar ofvannämnde köpare till välfången
egendom att i befintligt skick tillträda den 14 mars 1869. Till mera visshet är detta salubref af oss i
vittnes närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Hästeryd den 24 augusti 1868
Carl Johan Andersson, Johannes August Andersson, säljare
Vittnen: Carl Israelsson, Johannes Andersson
År 1898 den 14 februari §.45 (Jonsbo 5/64 mantal)
DSCN6195-96
Under anhållan om lagfart å 5/64 mantal Jonsbo, inlämnade Claes Henning Johansson, genom
nämndemannen Claes Andersson i Västanå, ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen, genom liqvid erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Två tusen
Fem hundra Sextiotvå /2.562/ kronor 50 öre, hafva vi undertecknade gemensamt försåldt, nämligen,
jag Inga Stina Johannesdotter 1/32 mantal, jag Anders Johan Johannesson 3/128 mantal, jag Helena
Kristina Johannesdotter genom min man Pehr August Svensson 3/128 mantal, eller tillsammans 5/64
mantal, allt i hemmanet Jonsbo af Malmbäcks socken, till min son och vår broder Claes Henning
Johannesson därstädes, att genast tillträda i det skick det nu befinnes, med förbehåll om undantag
till änkan Inga Stina Johannesdotter, som särskildt förbehållsbref bestämmer, hvadan vi afhänder oss
berörde hemmansdelen, med allt hvad därtill lyder, af ålder lydt och framdeles med lag tillvinnas
kan, att tillägnas köparen som välfången egendom, och hafva vi detta öppna köpe och salubref i
vittnens närvaro underskrifvit.
Som skedde i Jonsbo den 11 januari 1897
Inga Kristina Johannesdotter m. h. å. p, Anders Johan Johansson, Pehr August Svensson, Helna
Kristina Johansdotter m. h. å. p, Anders Johan Johansson, Pehr August Svensson, Helena Christina
Johansdotter
Till vittne: Claes Andersson i Västanå, Malkolm Larsson i Jonsbo
Härjämte företeddes tre af Häradsrätten den 15 januari 1895 utfärdade lagfartsbevis, det ena å 1/32
mantal Jonsbo, som änkan Inga Stina Johannesdotter bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Pehr
Johan Johannesson, och de båda andra, hvartdera å 3/128 mantal Jonsbo, som hvar och en af Anders
Johan Johannesson och Pehr August Svenssons hustru Helena Christina Johansdotter, bekommit i arf
efter sin aflidne fader Pehr Johan Johannesson.
Med anledning af havd sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 5/64 mantal Kronoskatte Jonsbo, som Claes Henning Johansson enligt
afhandling den 11 januari 1897, för 2.562 kronor 50 öre, och villkor om undantag, köpt af sin moder
Inga Stina Johannesdotter, samt af sina syskon Anders Johan Johansson och Helena Christina
Johansdotter, med samtycke af hennes man Pehr August Svensson, därom bevis köpebrefvet
åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1870 den 19 januari §.27 (Jonsbo Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6309
1/16 dels mantal Kronoskatte Jonsbo, som Johan Jacobsson och Stina Ericsdotter sålt till Peter
Magnus Johannesson och Johanna Johannesdotter för 2.333 Rd 33 öre
År 1869 den 19 oktober §.34 (Jonsbo Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6289-90
Under anhållan om lagfart inlämnar nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen ett så lydande
köpebref.
Emot en öfverenskommen etc. Litt: U
Tillika företes ett den 14 december 1866 för Johan Jacobsson och Stina Ericsdotter utfärdadt
fastebref å 1/16 mantal Kronoskatte Jonsbo, som de köpt af Johannes Jönsson och Anna Sofia
Johannesdotter.

Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud första
gången å 1/16 dels mantal Kronoskatte Jonsbo i Malmbäcks socken, hvilken Johan Jacobsson och
Stina Ericsdotter enligt köpebref den 12 mars innevarande år sålt till Peter Magnus Johannesson och
hans hustru Johanna Johannesdotter för 2.333 Riksdale 33 öre.
År 1869 den 12 mars §.34 litt.U (Jonsbo Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6291
Emot en öfverenskommen redan betalt och härmed qvitterad köpesumma stor Tvåtusen Trehundra
Trettiotre Riksdaler 33 öre Riksmynt, har vi undertecknade försålt och härmed försäljer vårt i Västra
härad och Malmbäcks socken belägna Kronoskatte hemmanet Ett sextondels mantal Jonsbo till Peter
Magnus Johannesson och hans hustru Johanna Johannesdotter i Jonsbo. I anledning hvaraf vi
afhänder berörde hemmansdel 1/16 del mantal Jonsbo, och tillägnar köparen med allt hvad därtill, i
jord, vatten och åbyggnader lyder, till välfången egendom, att tillträda fardagen den 14 mars 1870 i
det stånd det nu och då befinnes. Så tillägnas bemälte köpare ofvannämnde hemman till everderlig
egendom, hvilket han äger vid vederbörlig Domstol sig lagfart och fasta förvärfva på egen bekostnad.
Till mera visso är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes af Jonsbo den 12 mars 1869
Johan Jacobsson, Stina Ericsdotter, säljare
Peter Magnus Johannesson, Johanna Johannesdotter, köpare
Bevittnat af: S. Malmsten i Fällsbo, Gustaf Svensson i Fällsbo
År 1898 den 17 januari §.10 (Kansjö Södergård 1/8 mantal)
DSCN6192-93
Till fullföljd af sin den 6 september 1897 framställda men då hvilande förklarade ansökan om lagfart
å 1/8 mantal Kansjö Södergård, på grund af ett den 20 oktober 1896 utfördadt köpebref, hvarigenom
Peter Johannesson och Lena Stina Petersdotter till Johan August Petersson och hans tilltänkta hustru
Edla Kristina Gustafsdotter försålt 1/8 mantal Kansjö Södergård, lät Johan August Petersson
därstädes, genom sitt förut i ärendet använda ombud nämndemannen Claes Andersson i Västanå
inlämna, förutom anmärkta köpebrefvet och Häradsrättens förut i ärendet meddelade
protokollsutdrag, ett af Häradsrätten den 29 november 1897 utfärdadt lagfartsbevis å 1/24 mantal
Kansjö Södergård, som Peter Johannessons hustru Lena Stina Petersdotter, bekommit i arf efter sin
aflidne Fader Peter Jonasson.
Med anledning af hvad sålunda och förut i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela
lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Kronoskatte Kansjö Södergård, som Johan
August Petersson och hans tilltänkta hustru Edla Kristina Gustafsdotter, enligt afhandling den 20
oktober 1896, för 4.000 kronor och villkor om undantag, köpt af den förres föräldrar Peter
Johannesson och Lena Stina Petersdotter, därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskilt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1897 den 6 september §.6 (Kansjö Södergård 1/8 mantal)
DSCN6176
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johan August Petersson i Kansjö anhålla om
lagfart å 1/8 mantal Kansjö Södergård, på grund af följande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor
Fyra tusen /4.000/ kronor, och vissa villkor om undantag enligt särskilt kontrakt, har vi
undertecknade till vår son Johan August Petersson och hans tilltänkta hustru Edla Kristina
Gustafsdotter i Kansjö, försålt vårt ägande Ett åttondels mantal Kansjö Södergård i Malmbäcks
socken, Västra härad, att af dem nu genast tillträdas i befintligt skick, och afhänder vi oss i följd häraf
berörde hemman, med allt hvad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, och tillägnar det
köparne, hvilka äga att sig härå lagfart förvärfva.
Kansjö den 20 oktober 1896
Peter Johannesson, Lena Stina Petersdotter, säljare
Bevittnas af: A. J. Andersson, A. J. Johansson

Därvid var fogadt Tveta Häradsrätt den 13 februari 1856 utfärdade fastebref å 1/12 mantal Kansjö
Södergård, som Peter Johannesson och hans hustru Lena Stina Petersdotter köpt af Anders Svensson
den yngre, i egenskap af förmyndare efter aflidne Peter Jonassons från kansjö omyndige barn
Johannes och Johanna, och efter anteckning häraf afsades.
Utslag:
Enär genom förberedda fastebrefvet säljarnes åtkomst till försålda fastigheten icke blifvit styrkt till
mera än 1/12 mantal, kan ansökningen icke nu bifallas, utan varder densamma förklarad hvilande, i
afbidan på fullständiga åtkomsthandlingars företeende.
År 1896 den 10 februari §.32 (Kansjö Norrgård 5/576 mantal)
Med begäran om lagfart å 5/576 mantal Kansjö Norrgård

DSCN6225-26

År 1896 den 7 april §.231 (Kansjö Norrgård 5/576 mantal)
DSCN6230
Vid upprop af det till denna dag uppskjutna och under §.32 här förut i protokollet antecknade ärende
angående Klas Edvard Andersson i Kansjö ansökan om lagfart å 5/576 mantal Kansjö Norrgård, lät
sökanden genom sitt förut i ärendet använda ombud inlämna det såsom grund för ansökningen
åberopde auktionsprotokollet, jämte Häradsrättens förut i ärendet meddelade protokollsutdrag.
Sedan af Häradsrättens dombok för denna dag Nö.230 inhämtats, att Häradsrätten, på ansökan af
Johan Svensson i Kansjö, som vid tiden för ifrågavarande försäljning, förmyndare för då omyndige
Frans Oskar Andersson, funnit skäligt samma försäljning gilla och godkänna, i hvad den rörde
bemälde Frans Oskar Anderssons 1/576 mantal af försålda fastigheten, meddelade Häradsrätten,
med anledning af hvad sålunda och förut i ärendet förekommit, lagfart å det i Malmbäcks socken
belägna 5/576 mantal Kronoskatte Kansjö Norrgård, som Klas Edvard Andersson, enligt afhandling
den 13 januari 1894 för 750 kronor köpt af änkan Sara Lisa Petersdotter, Sven Johan Andersson, och
Johan Svensson i Kansjö Södergård, den sistnämnde är förmyndare för omyndige Frans Oskar
Andersson, därom bevis afhandlingen åtecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 13 februari §.181 (Klappa Kronoskatte 7/256 mantal)
DSCN5747-49
Under anhållan om lagfart för änkan Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/256 mantal Klappa, ingaf
extra ordinarie landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 i sterbhuset efter aflidne hemmansägaren Carl Johan Andersson i Klappa,
Malmbäcks socken. Bouppteckning företeddes som var hållen i sterbhuset den 2 augusti 1902,
hvilken upptager arfvingarne, änkan Johanna Charlotta Johannesdotter, sönerna Johannes August,
Klaes Alfrid, och Anders Frithiof Karlssöner. Döttrane Emma Kristina och Hulda Lovisa Karlsdöttrar,
den senare gift med folkskolläraren S. J. Ekholm, nu i Nydala. Johannes August och Klaes Alfred
företräddes af brodern Anders Frithiof enligt uppvisad fullmakt, samt Emma Kristina företräddes af
folkskolläraren S. J. Ekholm enligt även uppvisad fullmakt.
Bouppteckningen upptager sterbhusets ägande fastighet 7/128 dels mantal Klappa i Malmbäcks
socken, som nu emellan arfvingarne kommer att fördelas, och tillkommer
Änkan 7/256 mantal
Sonen Johannes August 7/1280 mantal
Sonen Klaes Alfred 7/1280 mantal
Sonen Anders Frithiof 7/1280 mantal
Dottern Emma Kristina 7/1280 mantal
Dottern Hulda Lovisa 7/1280 mantal
Med skifte af lösegendomen beslöt arfvingarne få anstå tills vidare.
Med förestående arfskifte och fördelning förklarar vi oss nöjde.
Dag som ovan
Johanna Charlotta Johannesdotter, Anders Frithiof Karlsson, S. J. Ekholm, Hulda Ekholm
Skiftesmän: C. Andersson Malmbäck, Oskar Lagerqvist

Underskrifterna bevittnas av: C. Andersson, Oskar Lagerqvist
För åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 18 juli 1874, Nö.86, för Carl Johan
Andersson och hans hustru Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/128 mantal Kronoskatte Klappa i
Malmbäcks socken, som de köpt af den sistnämndas moder änkan Inga Lisa Hansdotter.
Härjämte företeddes vederbörlig debetsedel, utvisande att det genom ofvanintagne arfskiftet
fördelade 7/128 mantal Klappa för nästlidet år bevillningstaxerats för 3.000 kronor.
Beslut:
Enär bouppteckning efter aflidne Carl Johan Andersson icke blifvit i ärendet företedd, samt däri ej
heller visats, att Johannes August Karlsson och Klaes Alfred Karlsson, bemyndigat Anders Frithiof
Karlsson att vid arfskiftesförrättningen efter bemälde aflidne bevaka deras rätt, eller att S. J. Ekholm
af Emma Kristina Karlsdotter erhållit motsvarande uppdrag, kan förevarande lagfartsansökan icke
bifallas, utan varder af Häradsrätten afslagen.
År 1912 den 13 februari §.182 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5749
Under anhållan om lagfart för Johannes August Karlsson å 7/1280 mantal Klappa, ingaf extra
ordinarie landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen
År 1912 den 13 februari §.183 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5750
Under anhållan om lagfart för Klaes Alfred Karlsson å 7/1280 mantal Klappa, ingaf extra ordinarie
landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen
År 1912 den 13 februari §.184 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5750
Under anhållan om lagfart för Anders Frithiof Karlsson å 7/1280 mantal Klappa, ingaf extra ordinarie
landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen

År 1912 den 13 februari §.185 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5750
Under anhållan om lagfart för Emma Kristina Karlsdotter å 7/1280 mantal Klappa, ingaf extra
ordinarie landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen
År 1912 den 13 februari §.186 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5751
Under anhållan om lagfart för Hulda Lovisa Karlsdotter å 7/1280 mantal Klappa, ingaf extra ordinarie
landskanslisten Axel R. Svensson i Jönköping, ett så lydande arfskifte.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 = = = se §.181 = = =
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Till åtkomstens = = = se §.181 = = =
Inga Lisa Hansdotter
Härjämte företeddes = = = se §.181 = = =
3.000 kronor
Beslut:
Enär bouppteckning = = = se §.181 = = = afslagen
År 1912 den 9 april §.279 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
DSCN5760-61
Under anhållan om lagfart uppgav nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så lydande handling.
Köpebref:
Emot en överenskommen och härigenom kvitterad köpesumma Femtusen Trehundra /5.300/ kronor,
har vi undertecknade sterbhusdelägare denna dag till Klas Albert Röhs försålt vårt gemensamma
ägande 7/128 mantal Kronoskatte Klappa, som är beläget i Malmbäcks socken och Västra härad, att
denna dag genast tillträdas.
I följd häraf afhända vi oss bemälda hemmansdel med allt hvad därtill hörer och lagligen tillvinnas
kan, i hus, jord, skog, vatten och åbyggnader enligt karta och skifteshandlingar, att han må den äga
och besitta såsom välfången egendom.
Sålunda afhandlat, som skedde i Klappa den 18 mars 1911
Alfrida Andersdotter, Karl Andersson, August Johansson, Oskar Andersson
Frans A. Lagerqvist, förmyndare
Bevittnas af: Carl Th. Andersson, J. A. Johansson
Härjämte företeddes utdrag af Häradsrättens förmyndarskapsprotokoll den 29 oktober 1906 §.39,
utvisande att hemmansägaren Frans Axel Lagerqvist i Klappa ,sagde dag förordnats till förmyndare
för August Perssons därstädes och hans aflidna hustru Ida Kristina Petersdotters omyndiga barn, Axel
Gunnar, Helga Ottilia, och Erik Henry Emanuel.
Af Häradsrättens dombok denna dag, Nö.196 inhämtades att Häradsrätten godgändt ifrågavarande
försäljning i hvad den afsåg ofvannända omyndigas andelar i försålda fastigheten.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 10 april 1911 §.137 för Anders
August Persson eller Johansson, Karl Sidor Andersson, Alfrida Sofia Andersdotter, Oskar Emil
Andersson, Axel Gunnar Andersson, Erik Henry Emanuel Andersson, och Helga Ottilia Andersson å
7/128 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken.

På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/128 mantal Kronoskatte Klappa, som Klas Albert Röhs jämlikt köpebref den 18 mars 1911,
för Femtusen Trehundra kronor, köpt af Anders August Persson eller Johansson, Karl Sidor
Andersson, Alfrida Sofia Andersdotter, Oskar Emil Andersson, Axel Gunnar Andersson, Erik Henry
Emanuel Andersson, och Helga Ottilia Andersdotter, därom etc. = = = se §.272 = = = utfärdades.
År 1912 den 9 april §.280 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
DSCN5761-62
Under anhållan om lagfart för Karl Gustaf Holm och hans tilltänkta hustru Ester Krantz, ingaf
nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett med därå tecknad överlåtelse så lydande köpebref.
Köpebref:
Emot en överenskommen etc. = = = se §.279 = = = J. A. Johansson
Förestående köpeafhandling varder under samma pris och villkor öfverlåten och transporterad till
Karl Gustaf Holm och hans tillämnade hustru Ester Krantz.
Klappa den 20 november 1911
Albert Röhs
Bevittnas af: Carl Th. Andersson, J. A. Johansson
Att omstående köpeöfverlåtelse skett med fullkomligt enahande pris och villkor, betygas på heder
och samvete.
Dag som ofvan
Karl Gustaf Holm, Albert Röhs
Bevittnas af: Carl Th. Andersson, J. A. Johansson
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag §.279, för Klas Albert
Röhs å 7/128 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, som Karl Gustaf Holm och hans
tilltänkta hustru Ester Krantz, jämlikt köpebref den 18 mars 1911, med öfverlåtelse den 20 november
1911, för Femtusen Trehundra kronor köpt af Klas Albert Röhs.
Därom etc. = = = se §.272 = = = utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.379 (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN5772-73
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härigenom kvitterad köpesumma Femtusen Sjuhundra Femtio /5.750/
kronor, har jag denna dag till hemmansägaren Karl Albert Karlsson och hans hustru Charlotta
Wilhelmina Karlsson. Försålt mitt ägande 1/16 mantal Klappa, beläget i Malmbäcks socken och
Västra härad, att denna dag i befintligt skick, genast tillträdas.
I följe häraf afhänder jag mig bemälte hemmansdel med allt hvad därtill hörer, och tillägnar Karl Alb.
Karlsson och hans hustru densamma, i hus, jord, skog, vatten och åbyggnader, att de må den äga och
besitta såsom välfången egendom.
Sålunda afhandlat, som skedde i Klappa den 14 mars 1911
K. L. Gustafsson, säljare
Bevittnas af oss på en gång närvarande: F. A. Lagerqvist, Klappa, Per Fornander, Falla
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 25 november 1901 §.110, för
Carl Ludvig Gustafsson å 1/16 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken.
På grund af vad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/16 mantal Kronoskatte Klappa, som Karl Albert Karlsson och hans hustru Charlotta Wilhelmina
Karlsson, jämlikt köpebref den 14 mars 1911, för Femtusen Sjuhundra Femtio kronor, köpt af Karl
Ludvig Gustafsson, därom fångeshandlingen försågs med bevis, och särskilt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 3 september §.53 (Klappa Kronoskatte 7/256 mantal)
DSCN5789-91
Under anhållan om lagfart för änkan Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/265 mantal Kronoskatte
Klappa i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så lydande handling.
Arfskifte:

Förrättades den 9 juli 1907 i sterbhuset efter aflidne hemmansägaren Carl Johan Andersson i Klappa,
Malmbäcks socken. Bouppteckning företeddes som var hållen i sterbhuset den 2 augusti 1902,
hvilken upptager arfvingarne, änkan Johanna Charlotta Johannesdotter, sönerna Johannes August,
Klaes Alfrid, och Anders Frithiof Karlssöner. Döttrane Emma Kristina och Hulda Lovisa Karlsdöttrar,
den senare gift med folkskolläraren S. J. Ekholm, nu i Nydala. Johannes August och Klaes Alfred
företräddes af brodern Anders Frithiof enligt uppvisad fullmakt, samt Emma Kristina företräddes af
folkskolläraren S. J. Ekholm enligt även uppvisad fullmakt.
Bouppteckningen upptager sterbhusets ägande fastighet 7/128 dels mantal Klappa i Malmbäcks
socken, som nu emellan arfvingarne kommer att fördelas, och tillkommer
Änkan 7/256 mantal
Sonen Johannes August 7/1280 mantal
Sonen Klaes Alfred 7/1280 mantal
Sonen Anders Frithiof 7/1280 mantal
Dottern Emma Kristina 7/1280 mantal
Dottern Hulda Lovisa 7/1280 mantal
Med skifte af lösegendomen beslöt arfvingarne få anstå tills vidare.
Med förestående arfskifte och fördelning förklarar vi oss nöjde.
Dag som ovan
Johanna Charlotta Johannesdotter, Anders Frithiof Karlsson för egen del och såsom ombud för
Johannes August Karlsson och Klaes Alfred Karlsson , S. J. Ekholm jämväl såsom umbud för Emma
Kristina, Hulda Ekholm
Skiftesmän: C. Andersson Malmbäck, Oskar Lagerqvist
Underskrifterna bevittnas av: C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade dels en den 2 augusti 1902 upprättad, vid sagde års lagtima höstting under
Nö.44 inregistrerad bouppteckning efter aflidne Carl Johan Andersson från Klappa, utvisande att han
efterlämnat de i ofvanintagne arfskiftet upptagne dödsbodelägarna, samt att såsom fastighet i boet
antecknats 7/128 mantal Klappa, taxeradt till 2.300 kronor, och dels särskilda af J. A. Karlsson, C. A.
Karlsson, och Emma Karlsson den 7 juli 1907 utfärdade, vederbörligen bevittnade fullmakter för
innehafvaren att vid efrågavarande arfskiftesförrättning föra fullmaktsgifvarnas talan.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 18 juli 1874, Nö.86, för Carl Johan
Andersson och hans hustru Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/128 mantal Kronoskatte Klappa i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägne 7/256 mantal Kronoskatte Klappa, som änkan Johanna Charlotta Johannesdotter jämlikt
arfskifte den 9 juli 1907 erhållit i giftorätt efter sin aflidne man Karl Johan Andersson, derom etc. = =
= se §.47 = = = utfärdades.
År 1912 den 3 september §.54 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5791
Under anhållan om lagfart för Johannes August Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa i
Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =
Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =
I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som Johannes August Karlsson jämlikt arfskifte den 9 juli
1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom etc. = = = se §.47 = = = utfärdades

År 1912 den 3 september §.55 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5791-92
Under anhållan om lagfart för Claes Alfred Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks
socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =
Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =
I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som Claes Alfred Karlsson jämlikt arfskifte den 9 juli
1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom etc. = = = se §.47 = = = utfärdades
År 1912 den 3 september §.56 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5792
Under anhållan om lagfart för Anders Frithiof Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa i
Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =
Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =
I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som Anders Frithiof Karlsson jämlikt arfskifte den 9 juli
1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom etc. = = = se §.47 = = = utfärdades
År 1912 den 3 september §.57 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5792-93
Under anhållan om lagfart för Emma Kristina Karlsdotter å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa i
Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så lydande handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =
Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =
I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som Emma Kristina Karlsdotter jämlikt arfskifte den 9 juli
1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom etc. = = = se §.47 = = = utfärdades
År 1912 den 3 september §.58 (Klappa Kronoskatte 7/1280 mantal)
DSCN5793
Under anhållan om lagfart för S. J. Ekholms hustru Hulda Lovisa Karlsdotter å 7/1280 mantal
Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, en så
lydande handling.
Arfskifte:
Förrättades den 9 juli 1907 etc. = = = se §.53 = = =
Bevittnas af C. Andersson, Oskar Lagerqvist
Härvid funnos fogade etc. = = = se §.53 = = =
Fullmaktsgifvarnas talan
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.53 = = =

I Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit , meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, som S. J. Ekholms hustru Hulda Lovisa Karlsdotter jämlikt
arfskifte den 9 juli 1907, ärft efter sin fader Karl Johan Andersson, därom etc. = = = se §.47 = = =
utfärdades
År 1912 den 3 september §.59 (Klappa Kronoskatte 7/160 mantal)
DSCN5793-95
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så lydande handling.
Köpekontrakt:
Varigenom sterbhusdelägarna i 7/128 dels mantal Klappa, härmed till min son och vår broder Anders
Frithiof Karlsson i Klappa, försäljer våra i arf tillfallna hemmanslotter, nämligen jag Johanna Charlotta
Johannesdotter 7/256 dels mantal, jag Johannes August Karlsson 7/1280 dels mantal, jag Klaes Alfred
Karlsson 7/1280 dels mantal, och jag Emma Kristina Karlsdotter 7/1280 dels mantal, eller tillsammans
7/160 dels mantal, för en öfverenskommen köpesumma stor 1.351 kronor 63 öre, som betalas
sålunda att köparen övertager hypotekslånet med återstående kapital skuld 732 kronor, till
folkskolläraren S. J. Ekholm i Nydala 338 kronor 63 öre, samt en annan skuld å 81 kronor, dito till
bröderna Johannes August Karlsson och Klaes Alfred Karlsson, 100 kronor till hvardera, som utbetalas
vid vår moders död, dock utan ränta.
Köparen förbindes att till modern utgifva de undantagsförmåner ett idag upprättat
undantagskontrakt innehåller.
Hemmansdelen tillträdes idag sådant det nu befinnes.
De nu å hemmanet befintliga lösörena, såsom kreatur, kör och åkerbruksredskap, och inre
inventarier, intet undantagandes, åtföljer köpet.
Sålunda afhandlat, som skedde i Klappa, Malmbäcks socken den 27 juni 1908
Johanna Johannesdotter, Johannes August Karlsson, Klaes Alfred Karlsson, Emma Kristina Karlsson,
säljare
Med förestående kontrakt och villkor, förklarar jag mig nöjd
Anders Frithiof Karlsson, köpare
Bevittnas af C. Andersson, Christina Andersson
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag.
1. Under §.53 för änkan Johanna Charlotta Johannesdotter å 7/256 mantal Kronoskatte Klappa
2. Under §.54 för Johannes August Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa
3. Under §.55 för Klaes Alfred Karlsson å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa, och
4. Under §.57 för Emma Kristina Karlsdotter å 7/1280 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 7/160 mantal Kronoskatte Klappa, som Anders Frithiof Karlsson jämlikt köpekontrakt den 27
juni 1908, för Ett tusen Tre hundra Femtio kronor 63 öre och villkor om undantag, köpt af sin moder,
änkan Johanna Charlotta Johannesdotter och sina syskon Johannes August Karlsson, Klaes Alfred
Karlsson, och Emma Kristina Karlsdotter, därom fångeshandlingen försågs med bevis och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1911 den 10 april §.137 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
DSCN5711-13
Under anhållan om lagfart för Ida Kristina Petersdotters dödsbodelägare å 7/128 mantal Klappa,
hade Anders August Pehrsson i Sävsjö till Domhafvanden ingifvit en i hit lämnde delar så lydande
bouppteckning:
År 1906 den 26 november förrättades bouppteckning efter hustrun Ida Kristina Petersdotter i Klappa
af Malmbäcks socken, som därstädes aflidit den 31 sistlidne augusti, och såsom sterbhusdelägare
efterlämnat.
Mannen numera änkemannen Anders August Pehrsson
Myndige sonen Karl Sidor född den 16 december 1881, närvarande
Myndiga dotterna Alfrida Sophia född den 23 december 1884, närvarande
Samt omyndige sonen Oskar Emil född den 14 april 1888

Samt omyndige sonen Axel Gunnar född den 27 november 1893
Samt omyndige sonen Erik Henry Emanuel född den 19 december 1900
Samt omyndiga dottern Helga Ottilia född den 19 januari 1897
Att vid denna förrättning bevaka de omyndigas rätt inställde sig deras laga förmyndare,
hemmansägaren F. A. Lagerqvist här i gården.
Boet uppgafs under edelig förpliktelse af änkemannen, samt antecknades och värderades som följer.
Tillgångar:
Fastighet 7/128 mantal Klappa, under äktenskapet förvärfvat, med ett taxeringsvärde af enl. senaste
taxering, kronor 2.500
Sålunda enligt uppgift noga antecknadt och värderadt, betygas som ofvan.
Carl Th. Andersson, Johannes Röhs, uppteckning och värderingsmän
Att allt blifvit rätt uppgifvit och intet med vett eller vilja blifvit doldt eller utelämnat, intygar med
edelig förpliktelse, som ofvan.
Anders August Pehrsson, änkeman
Närvarande vid bouppteckningen
Carl Sidor Andersson, Alfrida Sofia Andersson, Frans A. Lagerqvist, förmyndare
Bevittnas af: Carl Th. Andersson, Johannes Röhs
Nö.2 År 1907 vid lagtima Vårtinget med Västra härad, blef denna bouppteckning inqvitterad, betygar
På Häradsrättens vägnar, Fredrik Landegren
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 26 november 1894, §.176, för
Anders August Johansson och hans hustru Ida Kristina Petersdotter å 7/121 mantal Kronoskatte
Klappa i Malmbäcks socken.
Det upplystes och antecknades att Anders August Pehrsson och Anders August Johansson vore
samma person.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
7/121 mantal Kronoskatte Klappa, som Anders August Pehrsson eller Johansson, samt Karl Sidor
Andersson, Alfrida Sofia Andersdotter, Oskar Emil Andersson, Axel Gunnar Andersson, Erik Henry
Emanuel Andersson, och Helga Ottilia Andersdotter, jämlikt bouppteckning den 26 november 1906,
bekommit den förstnämnde i giftorätt och de öfriga i arf, efter aflidna Ida Kristina Petersdotter,
därom fångeshandlingen försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1897 den 19 januari §.25 (Klappa 1/32 mantal)
DSCN6404-06
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Hedvig Andersdotter i Klappa, under anhållan
om lagfart å 1/32 mantal Klappa, som hon ärft efter si aflidne fader Anders Ståhl, inlämna följande
handlingar.
1. Häradsrättens den 7 mars 1821 utfärdade fastebref å 1/4 mantal Klappa, som Anders Ståhl och
hans hustru Ingela Israelsdotter erhållit i gåfva af den senares fader Israel Pehrsson .
2. I bestyrkt afskrift en den 23 januari 1832 efter aflidne Anders Ståhl från Klappa hållen
bouppteckning, utvisande att han som sterbhusdelägare efterlämnat hustrun Ingela Israelsdotter och
med henne sammanaflade barnen, Stina Katarina, Helena, Hedvig, och Johanna, samt att i boet
funnits 1/4 mantal Klappa.
3. Följande
”Frauseamt af lagfartsprotokollet hållit vid lagtima vinterting med Västra härad den 2 mars 1850”.
§.194. För uppbuds vinnande ingafs ett köpebref af följande lydelse.
Som upplästes och förevistes.
1. Ett den 18 mars 1833 förrättadt arfskifte efter aflidne nämndemannen Anders Ståhl, mellan hans
efterlämnade änka Ingela Isrelsdotter och fyra stycken omyndiga döttrar, nämligen, Stina Katarina,
Magdalena, Hedvig och Johanna, och har boets fastighet 1/4 mantal Klappa härvid blifvit sålunda
fördelad, att änkan däraf bekommit 1/8 mantal, och barnen gemensamt 1/8 mantal, hvarjämte
arfskiftet innehåller, att Ståhl och hans hustru bekommit 1/4 mantal Klappa såsom gåfva af den
senares föräldrar enligt afhandling af den 11 oktober 1819, och i följd deraf erhållit Häradsrättens
fastebref å hemmanet den 7 mars 1821.

På Häradsrättens vägnar
Ej underskrifvit
Rätt transemmeradt betygar
Af Domstolsämbetet
H. Ljunggren
År 1896 den 7 september §.9 (Klappa 1/16 mantal)
DSCN6237
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Klas Wilhelm Ekedahl anhålla om lagfart å 1/16
mantal Klappa, på grund af detta,
Köpebref:
Till vår son Klas Wilhelm Ekedahl och hans hustru Kristina Johansson försälja vi härmed vårt ägande
1/16 mantal Klappa, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, med rätt att genast tillträda i det
skick det nu befinnes, till jord, hus och skog, för en utom undantagsförmånen oss emellan
öfverenskommen köpeskilling stor Tvåtusen Femhundra kronor, hvilken summa af köparen redan är
betald, på så sätt att dessa öfvertager det i hemmanet befintliga hypotekslånet å Etttusen Trehundra
kronor och resten eller Etttusen Tvåhundra kronor kontant och härmed qvitteras.
På grund häraf afhänder vi oss all rätt till bemälde hemman och tillägnar det köparne som deras
välfångna egendom med hvad därtill i en framtid lagligen tillvinnas kan, att äga de utan vårt hörande
därå hos vederbörlig domstol på egen bekostnad söka fasta och lagfart.
Klappa den 15 januari 1896
Jonas Ekedahl, Johanna Jacobsdotter, säljare
Bevittnas af: P. J. Andersson, Carolina Fagerberg, båda i Malmbäck
Därjämte företeddes dels i styrkt afskrift, dels Häradsrättens den 16 maj 1848 utfärdade fastebref å
1/8 mantal Klappa, som änkan Malena Johannesdotter och förmyndaren för hennes med aflidne
mannen Jacob Jönsson sammanaflade barn Jonas Magnus Johannesson, i öfverensstämmelse med
Jacob
(alla sidor ej filmade)
År 1882 den 6 juli §.11 Litt.J (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6077-78
Undertecknade Anders Magnus Petersson och Kristina Jönsdotter i Klappa, försälja härmed till
myndiga Sofia Andersdotter därstädes, å hvilkens vägnar hennes fader och laga målsman Anders
Johan Magnusson i samma hemman afhandlat, med tillträdesrätt den 14 mars 1883, vårt ägande
1/16 dels mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, Västra härad ocj Jönköpings län, för en
öfverenskommen köpesumma af Etttusen Sjuhundra kronor och inga villkor, och som denna
köpeskilling blifvit genom idag utfärdadt skuldebref och öfvertagande af intecknad skuld till fullo
betald, på sätt denna dag upprättadt köpekontrakt närmare innehåller, så afhända vi oss härmed
nämnde fastighet, med allt hvad därtill hörer, af ålder lydt och lagligen tillvinnas kan, och tillägnar
den Sofia Andersdotter eller hennes rätts innehafvare att äga och besitta, förbindande vi oss till
hemul efter lag, och är detta köpebref i nedannämnde vittnens närvaro och oss egenhändigt
underskrifvit.
Som skedde i Bjärkaryd den 6 juli 1882
Anders Magnus Petersson med hand å pennan, Kristina Jönsdotter med hand å pennan
På en gång närvarande vittnen, af hvilka jag C. J. A. Kulberg på säljarens begäran undertecknadt deras
namn.
C. J. A. Kulberg, vice häradshöfvding, A. Kulberg, inspektor
År 1882 den 4 september §.11 (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6076
Med begäran om lagfart för omyndiga Sofia Andersdotter å 1/16 mantal Kronoskatte Klappa i
Malmbäcks socken, inlämnade nämndemannen L. J. Johansson i Åsen, ett så lydande,
Köpebref:
Undertecknade Anders Magnus etc. = = = Litt. J

Därjämte företeddes denne Häradsrättens den 17 januari 1881 för Anders Magnus Petersson och
hans hustru Kristina Jönsdotter utfärdade lagfartsbevis å 1/16 mantal Kronoskatte Klappa i
Malmbäcks socken.
Med anledning af hvad sålunda förekommet meddelade Häradsrätten lagfart å 1/16 mantal
Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, hvilken hemmansdel omyndiga Sofia Andersdotter genom
sin fader Anders Johan Magnusson, enligt köpebref den 6 sistlidne juli för 1.700 kronor tillhandlat sig
af Anders Magnus Petersson och hans hustru Kristina Jönsdotter, därom köpebrefvet försågs med
bevis.
År 1880 den 29 november §.2 (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6072
Salubref:
Härigenom göres vetteriget det jag Karl Johan Johansson med min hustru Lena Sophia Johansdotters
samtycke försålt vårt ägande 1/16 del uti Kronoskatte hemmanet Klappa, beläget i Västra härad och
Malmbäcks socken, till Anders Magnus Petersson och hans hustru Kristina Jönsdotter i Klappa, för en
oss emellan öfverenskommen köpesumma Fyra tusen Fem hundrade 4.500 kronor.
Med anledning häraf afhänder vi oss all ägande rätt uti ofvannämnde hemmansdel och tillägnas
bemnälte köpare att tillträda den 14 mars 1881, i nu och då befinnande stånd, allt hvad därtill nu
lyder och framdeles med lag tillvinnas kan.
Enligt köpekontrakt af den 29 november 1880
På köpesumma afräknas amorteringslån med 700 kronor, och återstoden är genom nöjaktig
förskrifvning till fullo betalt, och således vederbörligen qvitterad. Köparen äger utan vårt vidare
hörande vid vederbörlig domstol, lagfart och fasta förvärfva på egen bekostnad.
Sålunda handlat och beslutat, som skedde i Klappa den 29 november 1880
Carl Johan Johansson, Lena Sophia Johansdotter, säljare
Anders Magnus Pettersson, Kristina Jönsdotter, köpare
Bevittnas af: Anders Johan Magnusson, Klappa
År 1871 den 18 januari §.77 (Klappa, Lida 1/32 mantal)
DSCN6341
1/32 dels mantal Klappa, Lida kalladt, för Johan Andersson och Maria Kristina Svensdotter.
År 1871 den 19 maj §.74 (Klappa, Lida Kronoskatte 1/32 mantal)
DSCN6348
1/32 dels mantal Klappa, Lida kalladt, för Johan Andersson och Maria Kristina Svensdotter.
År 1871 den 20 september §.73 (Klappa, Lida Kronoskatte 1/32 mantal)
DSCN6359-60
Västra = = = den 29 november 1870 = = =
Anders Bröms och Anna Charlotta Petersdotter sålt 1/32 mantal Kronoskatte Klappa, Lida kalladt, i
Malmbäcks socken, till Johan Andersson och hans hustru Maria Kristina Svensdotter för 950 Rd Rmt =
= = nämligen den 14 december sistlidet, samt den 18 januari och den 19 maj innevarande år = = =
År 1870 den 19 januari §.54 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
DSCN6311
1/128 dels mantal Kronoskatte Klappa, däraf änkan Inga Lisa Hansdotter i giftorätt bekommit 7/256
dels mantal, samt köpt 7/256 dels mantal af sonen Anders Malkolm Johannesson, samt mågen och
dottern Karl Johan Andersson och Johanna Charlotta Johannesdotter, för tillsammans 833 Rd 33 öre
År 1870 den 18 maj §.52 (Klappa Kronoskatte 7/128 mantal)
DSCN6316
7/128 mantal Kronoskatte Klappa, däraf änkan Inga Lisa Hansdotter i giftorätt bekommit 7/256
mantal, jämte köpt 7/256 mantal af sonen Anders Malkolm Johannesson, samt mågen och dottern
Karl Johan Andersson och Johanna Charlotta Johannesdotter, för tillsammans 833 Rd 33 öre
År 1870 den 18 maj §.38 (Klappa Kronoskatte 1/16 mantal)

DSCN6318

1/16 mantal Kronoskatte Klappa, Löfshult kalladt, som Karl Johan Pettersson och Anna Gretha
Israelsdotter, sålt till Karl Högqvist och Helena Sofia Rylander för 1.521 Rd 25 öre
År 1870 den 14 december §.94 (Klappa, Lida Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6338
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande köpebref.
För en öfvenskommen härmed etc. = = = Litt. B. S
Tillika företes ett den 2 augusti 1864 för Anders Bröms och hans hustru Anna Charlotta Pettersdotter
utfärdadt fastebref å Ett sextondels mantal Kronoskatte Klappa, som de köpt af Anders Johan
Magnusson och Hedvig Andersdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett sextondels mantal Kronoskatte Klappa, Lida kalladt i Malmbäcks socken, hvilket
Anders Bröms och Anna Charlotta Pettersdotter genom afhandling den 29 nästlidne november sålde
till Johan Andersson och hans hustru Maria Kristina Svensdotter för Niohundra Femtio Rd Rmt.
År 1869 den 20 oktober §.66 litt.N (Klappa 7/128 mantal)
DSCN6304-05
Under anhållan om lagfart å 7/128 dels mantal Klappa, inlämnar Johannes Månsson i Fägerhult ett så
lydande köpebref.
Härmed göres veterligt etc. Litt.N
Tillika företes följande handlingar
1. ett den 3 februari 1846 för Johannes Johansson och hans tilltänkta hustru Inga Lisa Hansdotter
utfärdat fastebref å Ett sextondels mantal Klappa, som de förvärfvat af den förstnämndes föräldrar
Johan Arvidsson och Maja Larsdotter
2. en den 27 oktober 1862 efter Johannes Jaensson från Klappa hållen bouppteckning, hvaraf
inhämtas, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Inga Lisa Hansdotter och tvenne
omyndige barn, sonen Anders Malkolm och dottern Johanna Charlotta, den förre 15 och den sednare
13 år gamla, samt att bland tillgångarne i boet funnits 1/16 mantal Klappa, och
3. ett den 21 november 1863 emellan ofvannämnde sterbhusdelägare förrättadt arfskifte, hvaraf
inhämtas, att af boets berörda fastighet 1/16 mantal Klappa, blifvit frånsåldt 1/128 dels mantal, samt
att återstoden 7/128 mantal sålunda fördelats, att änkan bekommit 7/256 mantal och barnen 7/512
dels mantal hvar.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å 7/128 mantal Kronoskatte Klappa i Malmbäcks socken, af hvilket änkan Inga Lisa
Hansdotter i giftorätt bekommit 7/256 dels mantal, samt inköpt 7/256 dels mantal af sonen Anders
Malkolm Johannesson, samt mågen och dottern Karl Johan Andersson och Johanna Charlotta
Johannesdotter, för tillsammans 833 Riksdaler 33 öre.
År 1911 den 27 november §.151 (Klockaregården Frälse 1/16 mantal)
DSCN5740-41
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen Alfred Andersson ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Varigenom jag Klaes Andersson med min hustrus bifall härmed försäljer till herrar virkeshandlare
Albert Olsson i Nässjö och Th. Andersson i Malmbäck, vårt ägande 1/16 mantal Malmbäck
Klockaregård i Malmbäcks socken och Västra härad, för en öfverenskommen betald och härmed
kvitterad köpesumma stor Femton tusen /15.000/ kronor, att nu genast i befintligt skick tillträdas,
dock med undantag af de lägenheter som äro från gården försålda åtföljer ej köpet, men de
lägenheter som äro utlämnade på arrende förbehålles för dem i de rättigheter och skyldigheter som
deras kontrakter bestämmer och öfverlämnas till köparne. Samt rörande lägenheten Haga som äges
af Klaes Jonsson tillkommer att köparne den kostnad rörande tvistighet om jord till nämnde lägenhet.
Alltså afhänder vi oss berörde fastighet och tillägnar köparne som välfången egendom, att därå på
egen bekostnad erhålla laga fasta vartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Sålunda afhandlat i Malmbäck den 14 mars 1910
Klaes Andersson, Kristina Pettersdotter, säljare

Bevittnas af: Albert Åström adress Malmbäck, J. P. Andersson adress Malmbäck
Till åtkomstens styrkande, dels företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 10 april 1899, §.122, för
Klas Anderssons hustru Kristina Petersdotter å 1/32 Frälse Malmbäck Klockaregård i Malmbäcks
socken, dels åberopades Häradsrättens lagfartsbevis den 9 maj 1910, §.220, för C. Andersson å 1/32
mantal i samma hemman.
Beslut:
Enär från försäljningen medantagits vissa jordområden, men dessa icke, såvidt visat blifvit, från
fastigheten lagligen afskilts kan lagfartsansökningen för närvarande ej bifallas utan förklaras hvilande
i afbidan på antydda hinders undanrödjande.
År 1896 den 4 maj §.306 (Malmbäck Klockaregård, Ådala eller Strömsfors)
DSCN6236
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Alfred Malmqvist och Carl Malmqvist i
Jönköping anhålla om lagfart å den från 1/16 mantal Malmbäck Klockaregård afsöndrade lägenheten
Ådala eller Strömsfors, om 18,5 kappland, på grund af följande afhandling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen etc. = = = se litt.D
Därvid var fogadt ett af Häradsrätten den 5 juni 1893 utfärdadt lagfartsbevis å den från 1/16 mantal
Malmbäck Klockaregård afsöndrade lägenheten, Ådala kallad, om 18,5 kappland, som C. Fagerberg
köpt af C. Otto Carlsson och hans hustru Anna Maria Johansdotter.
Efter anteckning häraf meddelade Häradsrätten lagfart å den från 1/16 mantal Frälse Malmbäck
Klockaregård i Malmbäcks socken afsöndrade lägenheten Ådala eller Strömsfors om 18,5 kappland,
som Alfred Malmqvist och Carl Malmqvist enligt afhandling den 14 mars 1896, för 3.110 kronor köpt
af Carolina Fagerberg.
Därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.393 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
DSCN5780-81
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Vid härstädes den 23 december 1911 förrättad exekutiv auktion å Isak Isakssons och hans hustru
Anna Isaksson tillhöriga fastigheten 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo i Malmbäcks socken, har
sagde fastighet inropats af hemmansägaren Axel isaksson i Broddarp för 4.100 kronor.
Då köpeskillingen blifvit behörigen gulden, samt auktionen numera vunnit laga kraft, varder sagda
fastighet härigenom tillägnad bemälde Isaksson såsom hans välfångna egendom.
Jönköping i landskansliet den 3 februari 1912
På landshöfdingeämbetets vägnar
Gottfrid Malmström, Uno Sterner
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 6 september 1909, §.2, för Isak
Isaksson och hans hustru Anna Isaksson å 31/265 mantal Kronoskatte Korpebo i Malmbäcks socken.
På grund af havd sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, som Axel Isaksson jämlikt köpebref den 3 februari 1912
för Fyra tusen Ett hundra kronor å exekutiv auktion köpt från Isak Isaksson och hans hustru Anna
Isaksson.
Därom = = = se §.391 = = = utfärdades.
År 1912 den 3 juni §.394 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
DSCN5781-82
Under anhållan om lagfart ingav nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett med därå tecknad
öfverlåtelse, så lydande köpebref.
Köpebref:
Vid = = = se §.393 = = =
Förestående köpeafhandling öfverlåtes, utan tillägg till eller förändring i vid auktionen stadgade
villkor, på Johan Alfred Jonasson och Johan Adolf Karlsson, båda från Korpebo.

Jönköping den 3 februari 1912
Axel Isaksson, säljare
Johan Alfred Jonasson, J. A. Karlsson, köpare
På en gång närvarande vittnen: F. Hjortsberg, J. Jonsson, Jönköping
Att ingen förändring i förestående transport till pris eller villkor företagits, intygas på heder och
samvete.
Korpebo den 3 maj 1912
Axel Isaksson, Johan Alfred Jonasson, J. A. Karlsson
Bevittnas af: S. A. Forsberg, Karl Forsberg
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag §.393 för Axel Isaksson
å 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, som Johan Alfred Jonasson och Johan Adolf Karlsson, jämlikt
köpebref den 3 februari 1912, med öfverlåtelse därå samma dag för Fyratusen Etthundra kronor köpt
af Axel Isaksson.
Därom = = = se §.391 = = = utfärdades.
År 1898 den 8 juli §.185 Litt. G (Korpebo 31/512 mantal)
DSCN6207-09
Genom offentlig auktion, som denna dag förrättas, utbjudes till försäljning till den högstbjudande,
omyndige gossen Johan August Anderssons ägande 31/512 mantal Korpebo i Malmbäcks socken.
Hemmansdelen får af blifvande köpare genast tillträdas i det skick det nu befinnes. Köpeskillingen
betalas då köpet vunnit Häradsrättens godkännande. Vid tillkännagifvande af förestående villkor
företogs utrop, hvarvid flera bud och öfverbud gjordes och stannas för sista anbudet hemmansegare
Oscar Amandus Dahlström och hans hustru Hanna Lydia Petersdotter i Korpebo, för en köpesumma
af Ett tusen Fem hundra fem kronor, hvilka till köpare antogos, hvarvid ofvanberörde hemmansdel
tillägnas köparne som välfången egendom med allt hvad därtill lyder, af ålder lydt, och framdeles
med lag tillvinnas kan, hvarvid köparen äger sig härå laga fasta förvärfva.
Korpebo den 23 april 1898
G. Carlsson, förmyndare och säljare
Oskar Amandus Dahlström, Hanna Lydia Petersdotter, köpare
Till vittne: C. Andersson i Västanå, P. J. Blomnedahl i Rommenås
Med begäran om lagfart å 31/512 mantal Korpebo, lät Oskar Amandus Dahlström genom
nämndemannen Klas Andersson i Västanå inlämna en så lydande köpeafhandling.
Genom offentlig etc. = = = Litt. G
Härjämte företeddes dels Häradsrättens den 25 november 1889 för Johan August Andersson
utfärdade lagfartsbevis å försålda hemmansdelen, som han ärft efter sin aflidne fader Anders Johan
Israelsson, dels och utdrag af Häradsrättens förmyndareprotokoll för den 1 juni 1896 §.62, utvisande
att G. Carlsson i Rommenås förordnats till förmyndare för omyndige Johan August Andersson.
Af Häradsrättens dombok för denna dag Nö.18 inhämtades, att Häradsrätten på ansökan af G.
Carlsson i Rommenås, såsom förmyndare för omyndige Johan August Andersson, funnit skäligt
godkänna försäljningen af bemälde omyndiges ägande.
1898 den 8 juli
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 31/512 mantal Kronoskatte Korpebo, som Oscar Amandus Dahlström och
hans hustru Hanna Lydia Petersdotter enligt afhandling den 23 april 1898, för 1.505 kronor, köpt af
G. Carlsson i Rommenås i egenskap af förmyndare för omyndige Johan August Andersson, därom
köpebrefvet försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
Som ofvan
På Häradsrättens vägnar
John Zetterstedt
År 1897 den 12 april §.99 (Korpebo Kronoskattehemman 31/256 mantal)

DSCN6165-66

Anders Magnus Löf lät genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå anhålla om lagfart å 31/256
mantal Korpebo, på grund af en afhandling, så lydande.
Salubref:
Till Anders Magnus Löf och hans hustru Helena Sofia Andersdotter i Fagerberg, försäljer vi
undertecknade vår ägande fastighet 31/256 mantal i Kronoskattehemmanet Korpebo i Västra härad
och Malmbäcks socken, för en oss emellan öfverenskommen och betingad köpesumma stor (2.850)
Två tusen Åtta hundrafemtio kronor, hvilken köpesumma genom godkände förskrifvningar blifvit
betalt och vederbörligen qvitterad varder, och i följd häraf tillägnas Anders Magnus Löf och hans
hustru Helena Sofia Andersdotter att genast tillträdas, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt
hvad därtill lyder, eller hädanefter med lag tillvinnas kan, att äga och besitta såsom sin välfångna
egendom. Till visso häraf ha vi detta salubref i nedanstående vittnens närvaro underskrifvit.
Som bekräftas, Korpebo den 14 mars 1896
S. Landin, Anna Christina Johannesdotter m.h.å.p. säljare
A. M. Löf, Helena Sofia Andersdotter m.h.å.p. köpare
Bevittnas af C. J. Larsson i Åsen, G. E. Lundberg i Malmbäck
Enär därvid var fogadt Häradsrättens den 21 oktober 1889 för säljarne utfärdade lagfartsbevis å
31/256 mantal Korpebo, som de köpt af Frans August Gran och Johanna Carlsdotter, meddelade
Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, som
Anders Magnus Löf och hans hustru Helena Sofia Andersdotter, enligt afhandling den 14 mars 1896,
för 2.850 kronor köpt af S. Landin och hans hustru Anna Christina Johannesdotter, därom bevis
köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1897 den 8 juni §.155 (Korpebo, Vedermödan Kronoskatte 1/32 mantal)
DSCN6171-72
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät soldaten Gustaf Blomqvist i Korpebo anhålla
om lagfart å 1/32 mantal Korpebo, på grund af följande afhandling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen genom liqvid erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Ett tusen
Fem hundra kronor, hafver jag Hans Abrahamsson försåldt mitt ägande 1/32 dels mantal i
Kronoskattehemmanet Korpebo, Vedermödan kalladt i Västra härad och Malmbäcks socken, till
soldaten Gustaf Blomqvist och hans hustru Johanna Kristina Åhman i Korbebo, att genast tillträdas i
nu befintligt skick, i följd häraf afhänder jag mig berörde hemmansdel med allt hvad därtill lyder, af
ålder lydt och framdeles med lag tillvinnas kan, att tillägnas köparen såsom välfången egendom,
hvarå de äger sig laga fasta förvärfva, vartill nödig åtkomst lämnas.
Till mera visshet hafver jag detta köpe och salubref i vittnens närvaro underskrifvit.
Som skedde i Korpebo den 4 juni 1897
Hans Abrahamsson, säljare
Till vittnen: Gustaf Skog i Korpebo, Johan Malmqvist i Gummestorp
Därvid var fogadt Häradsrättens den 1 september 1890 för säljaren utfärde lagfartsbevis å 1/32
mantal Korpebo, Vedermödan kalladt, som han bekommit vid bodelning efter sin aflidna hustru.
Efter anteckning häraf, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/32
mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt, som soldaten Gustaf Blomqvist och hans hustru
Johanna Kristina Åhman enligt afhandling ,den 4 juni 1897, för 1.500 kronor köpt af Hans
Abrahamsson, därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 april §.217 (Korpebo 3/256 mantal)
DSCN6228-30
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Klas Alfred Andersson anhålla om lagfart å
31/256 mantal Korpebo, på grund af ett så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och genom auktion högstbjuden, genom liqvid erhållen och betald
köpesumma stor Tre tusen Fem hundra kronor, och vissa villkor om undantag, hafver jag Johannes
Arvidsson med min hustrus bifall försålt vårt i Korpebo, Malmbäcks socken belägna 31/256 mantal till
Claes Alfred Andersson och hans hustru Ida Christina Abrahamsdotter i Norra Hiarum, och afhänder

vi oss bemälte hemmansdel med allt hvad därtill lyder och framdeles tillvinnas kan, och tillägnar
köparen som välfången egendom, och äger köparen härå erhålla lagfart, hvartill nödiga
åtkomsthandlingar lämnas.
Till mera visshet hafva vi detta vårt köpe och salubref i vittnens närvaro underskrifvit.
Som skedde i Korpebo den 17 januari 1896
Johannes Arvidsson, Johanna Johannesdotter, säljare
Till vittnen: C. Andersson i Västanå, C. J. Larsson i Åsen
Enär därjämte företeddes Häradsrättens den 30 december 1864 utfärdade fastebref å 1/8 mantal
Korpebo, som Johannes Arvidsson och hans tilltänkta hustru Johanna Maria Johannesdotter, köpt af
den senares föräldrar Johannes Andersson och Anna Stina Carlsdotter, fann Häradsrätten skäligt
meddela lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, som Klas
Alfred Andersson och hans hustru Ida Kristina Abrahamsdotter, enligt afhandling den 17 januari
1896, för 3.500 kronor och villkor om undantag, köpt af Johannes Arvidsson och hans hustru Johanna
Johannesdotter, därom bevis å köpebrefvet tecknades och särskilt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 4 maj §.305 (Korpebo 31/256 mantal)
DSCN6235-36
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johan Alfred Jonasson i Erlandstorp, anhålla
om lagfart för sig och sin tilltänkta hustru Emma Håkansdotter å 31/256 mantal Korpebo, på grund af
denna afhandling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och etc. = = = se Litt. C
Därjämte företeddes Häradsrättens den 31 oktober 1892 utfärdade lagfartsbevis å 31/256 mantal
Korpebo, som Anders Hanssons hustru Johanna Nilsdotter erhållit i arf efter sina aflidna syskon,
brodern Carl Johan Nilsson och systern Maria Nilsdotter.
Efter anteckning häraf meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 31/256
mantal Korpebo, som Johan Alfred Jonasson och hans tilltänkta hustru Emma Håkansdotter, enligt
afhandling den 11 augusti 1894, för 3.000 kronor köpt af Anders Hansson och hans hustru Johanna
Nilsdotter, därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1871 den 18 januari §.30 (Korpebo, Vedermödan Kronoskatte 1/64 mantal) DSCN6339
1/64 mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande köpebref.
Emot en öfverenskommen härmed qvitterad köpesumma stor (625) Sexhundratjugofem Rd Rmt,
hafver jag Johannes Skogman med min kära hustru Karolina Beckmans samtycke upplåtit och försålt
Ett sextiofjärdedels mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt, till Hans Abrahamsson och
hans hustru Maja Lena Jacobsdotter i Gölstorp, som förut äger 1/64 mantal i sagde hemman, beläget
i Västra härad och Malmbäcks socken, och i fäljd häraf afhänder vi oss berörde 1/64 mantal i
ofvannämnde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder, eller
hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägnar bemälde köpare till välfången egendom, att i
befintligt skick tillträda den 14 mars 1871.
Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknat, erkännes och försäkras af
Erlandstorp den 10 december 1869.
Johannes Skogman, Karolina Beckman, säljare
Bevittnas af L. J. Johansson, Sven Gustaf Petersson
Tillika företeddes ett den 26 januari 1854 för Johannes Skogman och Karolina Beckman, samt Hans
Abrahamsson och Maja Lena Jacobsdotter utfärdade fastebref å Ett trettiotvåendels mantal
Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt, som de köpt af Lars Magnus Nilsson och Anna Lena
Svensdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett sextiofjärdedels mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt i Malmbäcks
socken, hvilket Johannes Skogman och Karolina Beckman genom afhandling den 10 december 1869,
för Sexhundratjugofem Rd Rmt, sålt till Hans Abrahamsson och hans hustr Maja Lena Jacobsdotter.

År 1870 den 8 juni §.33 (Korpebo, Vedermödan Kronoskatte 1/64 mantal)
DSCN6319-21
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen fäljande köpebref.
Emot en öfverenskommen härmed qvitterad köpesumma stor / 625 / Sexhundra tjugofem Rd Rmt,
hafver jag Johannes Skogman med min kära hustru Karolina Beckmans samtycke, upplåtit och försålt
Ett sextiofjärdedels mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt till Hans Abrahamsson och
hans hustru Maja Lena Jacobsdotter i Gölstorp, som förut äger 1/64 mtl i sagde hemman, beläget i
Västra härad och Malmbäck socken, och i följd häraf afhänder vi oss berörde 1/64 mtl i ofvannämnde
hemman, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder, eller hädanefter med lag
tillvinnas kan, och tillägnar bemälde köpare till välfången egendom i befintligt skick tillträda den 14
mars 1871. Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnes närvaro undertecknadt, erkännes och
försäkras af Erlandstorp om 10 december 1869.
Johannes Skogman, Karolina Beckman, säljare
Bevittnas af L. J. Johansson, Sven Gustaf Pettersson
Tillika företes ett den 26 januari 1854 för Johannes Skogman och Karolina Beckman, samt Hans
Abrahamsson och Maja Lena Jacobsdotter utfärdade fastebref å Ett trettiotvåendels mantal
Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt, som de köpt af Lars Magnus Nilsson och Anna Lena
Svensdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett sextiofjärdedels mantal Kronoskatte Korpebo, Vedermödan kalladt, i Malmbäcks
socken, hvilket Johannes Skogman och Karolina Beckman, genom afhandling den 10 december 1869
för Sexhundratjugofem Rd Rmt, sålt till Hans Abrahamsson och hans hustru Maja Lena Jacobsdotter.
År 1871 den 13 juni §.39 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
DSCN6351-52
Med begäran om lagfart ingafs genom nämndemannen L. J. Johansson i Åsen ett så lydande.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen redan erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Tre tusen Tre
hundra Trettiotre /3.333/ Riksdaler 33 öre Riksmynt, hafva vi undertecknade försålt vårt i Västra
härad och Malmbäcks socken belägna 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, till vår måg skolläraren
Sven August Andersson och dotter Anna Fredrika Larsdotter i Uråsa socken af Kronobergs län,
hvarmedelst vi afhända oss berörde hemmansdel, med allt hvad därtill lyder i jord, vatten och
åbyggnader, tillägnande det köparne till välfången egendom, att nu genast i befintligt stånd tillträda,
allenast förbehållande oss lifstids undantag, på sätt därom idag upprättadt kontrakt bestämmer.
Till mera visso är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt och utfärdadt.
Korpebo den 13 januari 1871
Lars Magnus Nilsson, Anna Lena Svensdotter, säljare
Närvarande vittnen: Israel Jonasson, Johannes Nilsson, båda i Korpebo
Härjämte företeddes tvenne af denne Häradsrätten för säljarne utfärdade fastebref, hvartdera på
1/16 mantal Korpebo, det ena af den 28 september 1852, och det andra af den 25 maj 1859, och
fann alltså Häradsrätten lagligt meddela Skolläraren Sven August Andersson och hans hustru Anna
Fredrika Larsdotter uppbud första gången på 31/256 mantal Kronoskatte Korpebo i Malmbäcks
socken, hvilken för bevillning till 3.100 Rd uppskattade hemmansdel de köpt af Lars Magnus Nilsson
och Anna Lena Svensdotter för 3.333 Rd 33 öre, och villkor om undantag.
År 1870 den 19 januari §.8 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
DSCN6308
= = = den 26 mars 1868 = = = Olaus Carlsson och Johanna Andersdotter sålt 31/256 dels mantal
Kronoskatte Korpebo i Malmbäcks socken till deras son Gustaf Olausson och hans tilltänkta hustru
Kristina Sofia Nilsdotter för 3.500 Riksdaler Rmt = = =
Nämligen den 27 januari, den 20 maj och den 21 september sistlidet år = = = tillägnas Gustaf
Olausson och Kristina Sofia Nilsdotter

År 1869 den 20 maj (Korpebo 31/256 mantal)
DSCN6275
31/256 mantal Kronoskatte Korpebo, som Olaus Karlsson och Johanna Andersdotter sålt till sin son
Gustaf Olausson och hans tilltänkta hustru Kristina Sofia Nilsdotter för 3.500 Rd rmt.
År 1869 den 21 september §.19 (Korpebo Kronoskatte 31/256 mantal)
DSCN6285
Som Olaus Karlsson och Johanna Andersdotter sålt till sin son Gustaf Olausson och hans tilltänkta
hustru Kristina Sofia Nilsdotter för 3.100 Rd Rmt.
År 1898 den 28 november §.92 (Kålkulla 1/2 mantal)
DSCN6218-20
Med begäran om lagfart å 1/2 mantal Kålkulla, jämte en fjärdedel af det till 1 mantal Viresjö hörande
sågverket, lät Oskar Alfred Svensson, genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå inlämna detta
Köpebref:
Emot en öfverenskommen genom liqvid erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor Tolftusen
Åttahundra kronor, som jag undertecknad till min son Oskar Alfred Svensson och hans tilltänkta
hustru Hanna Gustafsson på Viresjö, försålt mitt i Västra härad och Malmbäcks socken belägna 1/2
mantal Säteri Ladugård Kålkulla, samt En fjärdedel i å Säteriet Viresjö varande sågverk, mot
skyldighet af köparen att årligen i slåttren göra två mans och två qvinns dagsverke såsom daneröta,
samt förbehåll å hemmanet Kålkulla af en skogspark.
Tillträdet af dessa fastigheter får ske den 1 nästa oktober i det skick det då befinnes, och i följd häraf
afhänder jag mig ofvannämnde fastigheter med allt hvad därtill lyder, af ålder lydt och framdeles
med lag tillvinnas kan, att tillägnas köparne som välfången egendom, vartill de äga sig laga fasta
förvärfva på egen bekostnad, hvartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas. Till mera visshet hafver jag
detta öppna köpe och salubref i vittnens närvaro umderskrifvit.
Som skedde i Viresjö den 20 augusti 1897
S. Svensson, säljare
Till vittne: Gustaf Johansson, V. Lundberg, båda från Viresjö
Härjämte företeddes två af Häradsrätten utfärdade lagfartsbevis, det ena den 1 september 1890 å 1
mantal Viresjö, 1/2 mantal Kålkulla och En fjärdedels mantal Medeltorp, som Otto Sundbeck och S,
Svensson köpt af kronofogden J. Eneroth, John Sunesson, L. O. Forsberg, N. Christensson, S. C.
Christensson, G. F. Christensson, Thilda Bengtsson och hennes man S. W. Bengtsson, Ingrid Petersson
och hennes man P. Petersson, genom Nils Christensson i Virestorp, såsom god man för den senare,
jämte af Adolf och Edvard Christenssöner genom deras förmyndare N. Christensson, och det andra
den 14 mars 1892 å 1/2 mantal Viresjö, 1/4 mantal Kålkulla och 1/8 mantal Medeltorp, som S.
Svensson köpt af Otto Sundbeck.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/2 mantal Säteri Ladugård Kålkula, jämte En fjärdedel af det till 1 mantal
Frälse Viresjö i samma socken hörande sågverket, hvilka fastigheter Oskar Alfred Svensson och hans
tilltänkta hustru Hanna Gustafsson, enligt afhandling den 20 augusti 1897, för Tolftusen Åttahundra
kronor, och med villkor i öfrigt, köpt af den förres fader S. Svensson, därom köpebrefvet försågs med
bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1911 den 8 maj §.225 (Linneryd Kronoskatte 1/12 mantal)
DSCN5719-20
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande
Köpebref:
Undertecknade upplåta och försälja härmed till Frans Ludvig Johansson från Borrarp, Lommaryds
socken, eller hans rätts innehafvare, vårt i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län
belägna hemman Ett tolftedels mantal Kronoskatte Linneryd för en öfverenskommenköpesumma
stor Åttatusen Tvåhundra /8.200/ kronor, och som nämnda köpeskilling 8.200 kronor denna dag
blifvit till fullo gulden och härmed qvitterad, så varder förenämnda fastighet med allt hvad därtill
hörer och lagligen tillvinnas kan oss afhänd, och bemälde Frans Ludvig Johansson eller hans rätts
innehafvare tillägnad, att såsom hans välfångna egendom ägas och besittas, och har köparen tillträdt
egendomen den 14 mars 1910, hvilket härmed betygas.

Aneby den 13 april 1911
Claes Svahnberg, Ida Carolina Johansdotter
På en gång närvarande vittnen: Eva Bursell, Lydia Hägg
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 22 december 1888, §.125, för
Claes Svahnberg och hans hustru Ida Carolina Johansdotter å 1/12 mantal Kronoskatte Linneryd i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/12 mantal Kronoskatte Linneryd, som Frans Ludvig Johansson jämlikt köpebref den 13 april
1911 för Åttatusen Tvåhundra kronor köpt af Claes Svahnberg och hans hustru Ida Carolina
Johansdotter, därom = = = se §.216 = = = utfärdades.
År 1911 den 8 maj §.226 (Linneryd Kronoskatte 1/12 mantal)
DSCN5720-23
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande
köpekontrakt.
Köpekontrakt:
Underetcknade sysslemän uti hemmansägaren Frans Ludvig Johanssons och hans hustrus vid Norra
Vedbos häradsrätt anhängiggjorda konkurs, upplåta och försälja, enligt oss utaf borgenärerna i
konkursen vid sammanträde den 14 november 1910 lämnadt uppdrag härmed till Karl Johan
Pettersson och hans hustru Mathilda Pettersson i Bäckebo den nämnda konkursmassa tillhöriga
fastigheten Ett tolftedels mantal Kronoskatte Linneryd i Malmbäcks socken, Västra härad och
Jönköpings län, mot följande vid köpet fästade villkor.
1. Köpeskillingen är genom denna dag förrättad offentlig auktion bestämd till Tre tuse /3.000/
kronor, och skall detta anbud få att anses antaget, underställas borgenärernas uti konkursen ….. och
godkännande.
2. Fastigheten försäljes sådan den i dag för ögonen befinnes, med allt hvad hörer och lagligen
tillvinnas kan, samt får tillträdas den 14 nästa mars.
3. Köpeskillingen betalas på det sätt, att köparen denna dag såsom handpenning betalar 300 kronor,
samt öfvertager det uti fastigheten åtecknade lånet utaf Smålands m.fl provinsers Hypoteksförening
lämnad uträkning till den 14 mars 1911, gifver vid handen. Den resterande köpeskillingen betalas
kontant tillträdesdagen den 14 mars 1911.
4. Säljarne förränta den egendomen vidrådande inteckningen intill tillträdesdagen, samt betala de ur
fastigheten utgående skatter och onera, hvilka till betalning förfalla före sagde dag, men alla efter
samma dag, den 14 mars 1911 förfallan utskylder, räntor betalas af köparen.
5. Säljare förbinda sig att, därest köpeskillingen på föreskrifvet sätt erlägges den 14 mars 1911
aflämna behörigen utfärdadt och qvitterat köpebref, samt nödiga åtkomsthandlingar i och för
lagfarts erhållande, hvilken lagfart bekostas ensamt af köparen.
6. Skulle genom hinder som nu icke kunna förutses i ofvannämnde ….. 5 utropade åtkomsthandlingar
icke kunna af sysslomännen anskaffas, skall betalningsskyldigheten ändock af köparen behörigen
fullgöras, vid äfventyr af att köpet annars må därest säljarne så fodra, anses upphöjdt och
handpenningen vara förlorad. Å handpenningen godt göres köparen ingen som helst ränta, dock
förbinda sig säljarne att i nu nämnda fall göra allt hvad i deras förmåga står, för att påskynda
åtkomsthandlingarnas anskaffande utan något som helst obehörigt dröjsmål.
7. Säljarne fritaga sig från all hemulls skyldighet
Sålunda öfverenskommit, som skedde i Aneby den 2 januari 1911
C. J. Karlström, Efr. Rosengren, såsom sysslomän i Frans L. Johanssons konkurs, säljare
Förestående kontrakt godkännes och förbinder jag mig att detsamma till alla delar fullgöra, som
ofvan.
C. J. Pettersson, köpare
På en gång närvarande vittnen: S. J. Eskäng adress Aneby, Axel Löfgren adress Aneby
Köpeskillingen 3.000 kronor är denna dag betalt tillsysslomännen i Frans Johansson konkurs,
qvitterad.
Aneby den 11/3-1911

C. J. Karlström, Efr. Rosengren
På en gång närvarande vittnen, Eva Bensell, Lydia Hägg
År 1869 den 20 maj §.31 (Nedre Lycke 1/16 mantal)
DSCN6273
Västra = = = Rätten en den 1 september 1867 upprättad = = = samtlige sterbhusdelägarne efter
Anders Jonasson och Anna Katarina Svensdotter sålt 1/16 dels mantal Frälse Nedre Lycke i
Malmbäcks socken till Johan Sandahl för Tre tusen Tvåhundraåttatiotre Rd 33 öre = = = nämligen den
16 juni och den 22 september sistlidet, samt den 20 januari innevarande år = = = tillägnas Johan
Sandahl.
År 1912 den 2 september §.41 (Norra Mörekull)
DSCN5785
Under Anhållan om lagfart ingaf nämndemannen August Lidström i Ödestugu, en så lydande
handling.
Köpekontrakt:
Varigenom jag Johan Malkolm Elmqvist med min hustrus bifall, till vår son Enock Werner Elmqvist
och hans hustru Elin Sophia Elmqvist, försålt vårt i Malmbäcks socken och Västra Härad belägna 1/8
dels mantal Norra Mörekull, emot en öfverenskommen köpeskilling af Niotusen /9000/ kronor och
efterskrifne villkor.
Köpeskillingen är denna dag tillfullo gulden och betald.
Hemmanet tillträdes denna dag, sådant det nu befinnes, dock undantages och förbehålles den idag
af säljaren till O. Svensson i Kårekulla och Frigott Svensson å Viresjö försålda skogen enligt derom
upprättat kontrakt, åtföljer ej köpet.
De undantagsförmåner som Carl Johan Elmqvist i Mörekull förbehåller sig skall ej hemmanet utgå
enligt undantagskontraktets bestämmelser, utan ersättning eller afdrag på köpeskillingen.
Köparen åligger betala alla gårdens onera och utskylder från tillträdesdagen.
Åtkomsthandlingar för erhållande af laga fasta tillhandahålles köparen, som af honom ensam
bekostas.
Sålunda afhandlat, som skedde i Mörekull den 13 juni 1911
J. M. Elmqvist, Elise Elmqvist (född Ljungqvist)
Bevittnas af
C. Andersson, Malmbäck, Hugo Krantz
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 19 januari 1880, för Johan
Malkom Elmqvist och hans hustru Karolina Elisa Ljungqvist å 1/8 mtl frälse Norra Mörekull i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/8 mtl frälse Norra Mörekull, som Enock Werner Elmqvis och hans hustru Elina Sophia Elmqvist,
jämlikt köpeafhandling den 13 juni 1911 för Nio tusen kronor och villkor i öfrigt köpt af den förres
föräldrar Johan Malkolm Elmqvist och hans hustru Karolina Elise Ljungqvist, därom etc. == se §.32 ==
utfärdades.
(Norra Mörekull 1/8 mtl frälse i Malmbäcks socken, taxeringsvärde 12.000 kronor, köpt för 9.000
kronor.)
År 1870 den 19 januari §.36 (Södra Mörekull Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6310
1/16 dels mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som änkan Clara Isaksdotter och hennes omyndige
barns förmyndare G. Gustafsson, sålt till Grenadiären Jonas Modig för 1.001 Rd Rmt
År 1870 den 18 maj §.35 (Södra Mörekull Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6315
1/16 dels mantal Kronoskatte Södra Mörekull, som änkan Klara Isaksdotter och hennes omyndiga
barns förmyndare G. Gustafsson, sålt till Grenadiären Jonas Modig för 1.001 Rd Rmt
År 1870 den 21 september §.34 (Södra Mörekull Kronoskatte 1/16 mantal)

DSCN6326

Västra = = = en den 20 januari 1869 = = = änkan Klara Isaksdotter och hennes omyndige barns
förmyndare G. Gustafsson, för 1.100 Riksdaler riksmynt till Grenadiären Jonas Modig sålt Ett
sextondels mantal Kronoskatte Södra Mörekull i Malmbäcks socken = = = nämligen den 19 oktober
nästlidet, samt den 19 januari och den 18 maj innevarande år = = = tillägnas Grenadiären Jonas
Modig = = =
År 1869 den 19 oktober §.43 litt.A (Södra Mörekull Kronoskatte 1/16 mantal) DSCN6296-97
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnar, med begäran om lagfart, ett så lydande
Köpebref:
Enligt förut utfärdade kungörelse etc. litt.A
Tillika företes följande handlingar.
1. ett den 1 oktober 1851 för Johannes Magnus Lundberg och hans hustru Klara Sofia Isaksdotter
utfärdadt fastebref å 1/16 mantal Södra Mörekull, som de köpt af Sven Magnus Andersson och Anna
Johansdotter
2. en den 20 juni 1863 efter Johannes Magnus Lundberg från Södra Mörekull upprättad
bouppteckning, hvaraf inhämtas, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Klara
Isaksdotter och fem i äktenskapet med henne sammanaflade omyndige barn, sonen Klas samt
döttrarne Ida Charlotta, Kristina Sofia, Lovisa och Augusta, samt att bland boets tilgångar upptagits
1/16 mantal Södra Mörekull
3. ett den 2 oktober 1866 emellan ofvan uppräknade sterbhusdelägare förrättadt arfskifte, som
utvisar, att boets fastighet blifvit sålunda fördelad, att änkan däraf erhållit Ett trettiotvåendels
mantal och barnen 1/160 dels mantal hvar
4. ett den 18 oktober 1866 för Gustaf Gustafsson i Södra Mörekull utfärdadt förordnande, att vara
förmyndare för aflidne Johannes Magnus Lundbergs ofvannämnde fem omyndige barn.
Af Domboken för denna dag inhämtas att Häradsrätten tillåtet G. Gustafsson försälja de omyndigas
jord.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å 1/16 mantal Kronoskatte Södra Mörekull i Malmbäcks socken, hvilket änkan Klara
Isaksdotter och hennes omyndige barns förmyndare G. Gustafsson, enligt afhandling den 20 januari
detta år å auktion försålt till Grenadiären Jonas Modig för 1.001 Rd Rmt.
År 1869 den 19 oktober §.43 litt.A (Södra Mörekull Kronoskatte 1/32 mantal) DSCN6298
Köpebref:
Enligt förut utfärsdade kunggörelse i Nästgränsande kyrkor kommer idag genom öppen och frivilig
auktion att till den högst bjudande försäljas 1/32 dels mantal Kronoskatte Augements hemmanet
Södra Mörekull, beläget i Jönköpings län, Västra härad och Malmbäcks socken, tillhörige omyndige
barnen Claes Wilhelm Johannesson, och Ida Sjålotta Johannesdotter, och Christina Sophia
Johannesdotter, och Lovisa Maria Johannesdotter, och Augusta Helena Johannesdotter därstädes,
och i samman hag här mäd försäljes 1/32 dels mantal i förenämnde hemmand till hör änkan Clara
Sophia Isaksdotter därstädes, tillsammans 1/16 dels mantal, och vid upprop härå stannade för 3dje
och sista samt högsta anbudet, efter en lång öfverläggning och flera anbud Grannadören Jonas
Modig i Åkerhult för 1.001 Riksdaler Riksgäld, hvilka Ett tusende en Rd Riqsgel äro genom särskild
förskrifvning till fullo betalt och härmed vederbörligen qvitterad varder, alltså afhänder säljarna sig
all ägande och nyttjanderätt uti förenämnde hemmansdel och tillägnar köparna att tillträda den 14
mars 1869 i det stånd det nu och då befinns, med hus och jord, och allt hvad därtill lyder eller
hädanefter med lag tillvinnas kan, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig

lagfart och fasta förvärfva, då der till hennes nådige åtkomst handlingar. Till yttermera visso hafver vi
dessa salu och köpebref i nedanstående vittnes närvaro och öfvervaro bekräftadt.
Som skedde i Södra Mörekull den 20 januari 1869
Clara Isaksdotter, säljare
G. Gustafsson, förmyndare
Jonas Modig, Gustafva Isaksdotter, köpare
Till vittnen: J. A. Andersson i Åkerhult, Lars Jonsson, Mörekull
År 1896 den 30 november §.96 (Ormestorp Kronoskatte augement 1/4 mantal) DSCN6244-45
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Carl August Johansson i Hudaryd anhålla om
lagfart å 1/4 mantal Ormestorp, på grund af följande handling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma stor Fem tusen Femhundra /5.500/
kronor, hafva vi undertecknade upplåtit och försålt, jag Johan Elfversson med min hustru Kristina
Johansdotters bifall 1/8 mantal, och jag Johannes Elfversson 1/8 mantal, tillsammans 1/4 mantal, allt
i Kronoskatte augementshemmanet Ormestorp, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till
Carl August Johansson och hans hustru Amanda Helena Johannesdotter i Hudaryd. I följd däraf
afhänder vi oss ofvannämnde berörde hemmansdelar i sagda hemman, med hus, jord, Vatten och
åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, att i befintligt skick som
välfången egendom tillträda den 14 innevarande mars, och äger förenämnde köpare på egen
bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva, hvartill lämnas nödiga
åtkomsthandlingar.
Till mera visshet är detta salu och köpebref af oss i vittnens närvaro undertecknadt, erkännes och
försäkras.
Ormestorp den 7 mars 1896
Johan Elfversson, Christina Johansdotter, Johannes Elfversson, säljare
Bevittnas af: A. Ljungqvist i Ormestorp, Carl Edvard Johannesson i Ormestorp
Då härvid var fogadt Häradsrättens den 11 februari 1889 utfärdade lagfartsbevis å 1/4 mantal
Ormestorp, som Johannes Elfversson samt Johan Elfversson och dennes hustru Christina
Pehrnsdotter köpt af Anders Johan Andersson och hans hustru Mathilda Helena Petersotter,
beviljade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/4 mantal Kronoskatte Ormestorp,
som Carl August Johansson och hans hustru Amanda Helena Johannesdotter enligt afhandling den 7
mars 1896, för 5.500 kronor köpt af Johan Elfversson och hans hustru Kristina Johannesdotter, samt
Johannes Elfversson, därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1870 den 19 januari §.39 (Packebo Frälse 1/2 mantal)
DSCN6310
Ett halft mantal Frälse Packebo, som Sven Andersson och Anna Sofia Jonasdotter, sålt till deras son
Isak Svensson och Johanna Kristina Johansdotter för 8.000 Rd Rmt.
År 1870 den 18 maj §.38 (Packebo Frälse 1/2 mantal)
DSCN6315
1/2 mantal Frälse Packebo, som Sven Andersson och Anna Sofia Jonasdotter sålt till deras son Isak
Svensson och Johanna Kristina Johansdotter för 8.000 Rd Rmt.
År 1870 den 21 september §.37 (Packebo Frälse 1/2 mantal)
DSCN6327
Västra = = = en den 11 oktober 1869 = = = Sven Andersson och Anna Sofia Jonasdotter för 8.000 Rd
Rmt till deras son Isak Svensson och hans hustru Johanna Kristina Johansdotter, sålt Ett halft mantal
Frälse Packebo i Malmbäcks socken = = = nämligen den 19 oktober nästlidet, samt den 19 januari och
den 18 maj innevarande år = = = tillägnas Isak Svensson och Johanna Kristina Johansdotter = = =
År 1869 den 31 mars §.78 litt.Aw (Packebo 1/2 mantal)

DSCN6271

Köpebref:
För allom som detta vårt öppna Salu och Köpebref förekommer göres wetterligt, att jag Isack
Svensson med min kära hustru Christina Johansdotters samtycke, upplåter och härmed försäljer vårt
dels ärfda och dels inköpta Ett helt förmedlat till Ett halft mantal Frälse Packebo, beläget i Västra
härad och Malmbäcks socken, till vår käre fader och svärfader Sven Andersson i Packebo och hans
tilltänkta hustru Anna Sofia Jonasdotter i Holma, för en oss emellan öfverenskommen köpesumma
stor Elfva / 11.000 / tusen Riksdaler Riksmynt, är genom särskild förskrifvning tillfullo betalta och
härmed vederbörligen qvitterade, varder i följd häraf afhänder vi oss berörde 1/2 mantal i sagde
hemman, och tillägnar ofvannämnde köpare att nu genast i befintligt skick tillträda, med hus, jord,
vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan. Och äger
köparne på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig lagfart och fasta förvärfva.
Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnes närvaro undertecknadt
Erkännes och försäkras af Packebo den 31 mars 1869
Isack Svensson, Christina Johansdotter, säljare
Vittnen: Johan Nilsson, Nils Jönsson på Möreberg
År 1869 den 28 april §.78 litt.Aw (Packebo 1/2 mantal)
DSCN6270
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen ett köpebref, så
lydande.
Köpebref:
För allom som detta etc. litt.Ad
Det antecknas, att Häradsrätten å första rättegångsdagen af tinget meddelat tredje uppbudet å Ett
halft mantal Frälse Packebo, däraf Sven Andersson såsom gåfva och förtida arf upplåtit Ett fjärdedels
mantal till sin son Isak Svensson och till hans tilltänkta hustru Johanna Kristina Johansdotter sålt Ett
fjärdedels mantal.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela första uppbudet å
Ett halft mantal Frälse Packebo i Malmbäcks socken, hvilket Isak Svensson och Kristina Johansdotter
för Elva tusen Riksdaler Rmt., sålt till sin fader och svärfader Sven Andersson och hans tilltänkta
hustru Anna Sofia Jonasdotter.
År 1869 den 21 september §.52 (Packebo Frälse 1/2 mantal)
DSCN6287
Som Isak Svensson och Kristina Johansdotter för 11.100 Rd Rmt. sålt till Sven Andersson och hans
tilltänkta hustru Anna Sofia Jonasdotter.
Omsåldt, se §.46 i detta protokoll.
År 1869 den 19 oktober §.46 litt.C (Packebo Frälse 1/2 mantal)
DSCN6301-02
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen, inlämnar med begäran om lagfart ett så lydande
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och etc. Litt.C
Från lagfartsprotokollet för detta ting antecknas, att Häradsrätten under den 21 sistlidne september
meddelat tredje uppbudet å Ett halft mantal Frälse Packebo, som Isak Svensson och Kristina
Johansdotter sålt till Sven Andersson och hans hustru Anna Sofia Jonasdotter.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud första
gången å Ett halft mantal Frälse Packebo i Malmbäcks socken, hvilket Sven Andersson och Anna Sofia
Jonasdotter genom köpebref den 11 i denna månad försålt till deras son Isak Svensson och hans
hustru Johanna Kristina Johansdotter för Åtta tusen Riksdaler Riksmynt.
År 1869 den 11 oktober §.46 litt.C (Packebo Frälse 1/2 mantal)
Köpebref:

DSCN6303

Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma stor Åtta tusen Riksdaler Riksmynt, har
jag Sven Andersson med min kära hustru Anna Sofia Jonasdotters bifall, försålt vårt i Västra härad
och Malmbäcks socken belägna Ett helt förmedlat till Ett halft mantal Frälse Packebo, till min käre
son Isak Svensson och hans hustru Johanna Christina Johansdotter i Södra Virestorp. I följd häraf
afhänder vi oss berörde 1/2 mantal i sagde hemman och tillägnar ofvannämnde köpare till välfången
egendom, att i befintligt skick tillträda den 14 mars 1870, med hus, jord, vatten och åbyggnader,
samt torp och lägenheter, utan undantag af allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas
kan, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol sig lagfart och fasta förvärfva. Till
mera visshet är detta salu och köpebref af oss i tillkallade vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Packebo den 11 oktober 1869
Sven Andersson, Anna Sofia Jonasdotter, säljare
På en gång närvarande vittnen: Sven Gustaf Månsson, Carl Elmqvist i Norra Mörekull
År 1911 den 13 februari §.53 (Pustanäs Frälse 1/32 mantal)
DSCN5699-5700
Under anhållan om lagfart å 1/32 mantal Frälse Pustanäs, hade H. A. Forsberg i Åker, Nässjö, till
Domhafvanden öfversändt en så lydande handling
Köpekontrakt:
Jag Frans Theodor Karlsson och hustru Otilia Henrietta, försäljer härmed till torparen Johannes
August Göth och hans hustru Augusta Maria från Spexhult i Nässjö vårt ägande 1/32 dels mantal
Pustanäs, Hallen kalladt, i Malmbäcks socken, på följande villkor.
1. Fastigheten tillträdes den 14 nästa mars, i det skick det nu och då befinnes
2. Köpeskillingen utgör Tre tusen /3.000/ kronor, som betalas sålunda
1. Öfvertager det i hemmanet varande Hypotekslånet till återstående belopp Kr.465.00
2. Öfvertager en annan inteckning å Kr.550.00
3. Som handpengar betalas Kr.50.00
4. För resten af köpesumman Kr.1935.00
Utfärdar köparen skuldebref löpande med 6 % ränta, från den 14 mars 1911, ställdt att betalas till
säljaren eller order, hvilket skuldebref utfärdas denna dag, och vidtecknas i den nu inköpta
egendomen med den rätt som tillkommer ugulden köpeskilling.
3. Med köpet följer utan särskild köpesumma, en af säljarne inköpt men ej afsöndradt
jordbrukspmråde, hvilket är inköpt af C. A. Pehrsson i Pustanäs, genom köpekontrakt af den 23
november 1907, hvilket köparen på sin bekostnad skall afsöndra och lagfara, men skall ofvan nämnde
inteckning sedan lagfart vunnits, äfven inbegripa nämnda jordområde, och hvilket område ej får af
köparen afyttras eller försäljas, ej heller får från det hela afverkas eller försäljas någon skog, med …..
denne ofvannämnde inteckning infrias till säljaren med utlupen ränta.
4. Alla skatter som förfaller till betalning före tillträdesdagen betalas af säljaren, därefter köparne.
Sålunda öfverenskommit och afhandladt, som skedde i Nässjö den 4 januari 1911
Frans Theodor Carlsson
År 1898 den 10 maj §.155 (Pustanäs 1/8 mantal)
DSCN6197-98
Med begäran om lagfart å 1/8 mantal Pustanäs, lät änkan Johanna Mathilda Svensdotter genom
förre Korporalen J. P. Fors i Sandsjö inlämna ett arfskifte, hvaraf här skulle intagas följande.
År 1898 den 29 april sammankommo undertecknade i Pustanäs af Malmbäcks socken, för att förrätta
afvittring och arfskifte efter aflidne Pehr Johan Svensson därstädes, till grund för detta skifte
företeddes den öfver egendomen förrättade bouppteckningen af den 9 i denna månad, hvaraf
inhämtades att bemälte Svensson aflidit den 27 sistlidne mars, samt som delägare i boet och
arfvingar sig efterlämnat hustrun Johanna Mathilda Svensdotter, och med henne under äktenskapet
sammanaflade tre barn.
1. Sonen Carl August Gottfrid Pehrsson
2. Sonen Klas Henning Pehrsson, båda myndiga och vid förrättningen tillstädes

3. Dottern Edla Maria Svensson, gift med hemmansägaren Gustaf Adolf Svensson i Rödja, äfven vid
förrättningen tillstädes.
Tillgångar:
1/4 mantal Pustanäs Skatte Frälse upptaget till 8.000 kronor, men anses ej i försäljningsvärde till mer
än 6.500 kronor.
Fastigheten 1/4 mantal Skatte Frälse Pustanäs, som makarne gemensamt förvärfvat fördelas sålunda,
änkan Johanna Svensdotter tillskiftas hälften eller 1/8 mantal Pustanäs som giftorätt, och beräknas
nu till ett värde 3.250 kronor.
Återstoden eller 1/8 mantal som tillkommer de tre barnen i fädernearf, kunde utan större kostnader
delas eller vidare styckas, utan enades arfvingarna därom att sedan densamma skattats till 3.250
kronor, att verkställa lagenlig lottning om densamma, och blef lottning verkställd och utföll, så att
sonen Carl August Gottfrid Johansson tillskiftas bemälte 1/8 mantal Skatte Frälse Pustanäs, och
erlägger till gemensam fördelning sterbhusdelägarne emellan 3.250 kronor.
Sålunda efter boets handlingar och efter öfverenskommelse ärft och delat och förklarar vi oss
härmed utan laga klandertid nöjde, år och dag som ofvan
Johanna Mathilda Svensdotter, Claes H. Johansson, C. A. G. Johansson, G. A. Svensson, Edla Maria
Svensson.
Som skiftesmän och vittne:
J. P. Fors i Sandsjö, August Henriksson i Pustanäs
Härjämte företeddes följande handlingar:
1. Ett af Häradsrätten den 2 maj 1864 utfärdadt fastebref å 1/8 mantal Pustanäs, som Pehr Johan
Svensson och Johanna Svensdotter köpt af Sven Andersson och Anna Jonasdotter
2. Ett af Häradsrätten den 17 januari 1887 utfärdat lagfartsbevis å 1/8 mantal i samma hemman, som
Pehr Johan Svensson och Johanna Svensdotter, köpt af Sven Andersson, och
3. En den 9 april 1898 efter aflidne Pehr Johan Svensson hållen bouppteckning, utvisande att han
efterlämnat de i arfskiftet upptagne sterbhusdelägarne, samt att i boet funnits 1/4 mantal Pustanäs.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna Ett åttondels mantal Frälse Pustanäs, som änkan Johanna Mathilda
Svensdotter, enligt arfskifte den 29 april 1898, bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Pehr Johan
Svensson, därom arfskiftesinstrumentet försågs med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1898 den 10 maj §.156 (Pustanäs 1/8 mantal)
DSCN6199
Med begäran om lagfart å 1/8 mantal Pustanäs, lät Carl August Gottfrid Pehrsson eller Johansson,
genom förre Korporalen J. P. Fors etc. = = = se §.155 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna
1/8 mantal Frälse Pustanäs, som Carl August Gottfrid Pehrsson eller Johansson, enligt arfskifte den
29 april 1898, bekommit i arf efter sin aflidne fader Pehr Johan Svensson, därom
arfskiftesinstrumentet försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1898 den 10 maj §.157 (Pustanäs 1/8 mantal)
DSCN6199-6200
Genom förre Korporalen J. P. Fors i Sandsjö, anhöll Hulda Italia Andersdotter om lagfart å 1/8 mantal
Pustanäs, på grund af detta
Köpebref:
Till Hulda Italia Andersdotter från Göstorp Norrgård försäljer jag härmed mitt i giftorätt bekomna Ett
åttondels (1/8) mantal Skatte Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län,
med allt hvad därtill lyder eller lagligen tillvinnas kan, sådant jag det ägt och äger, att genast tillträda i
befintligt skick, till jord, hus, skog, stängsel och vatten m.m., som till hemmanet lyder. Dock
förbehålles lifstids undantag enligt denna gällande handling, äfvensom en skogspark, försåld men
ännu ej afverkad, det å torpet Löfbergshagen gällande kontrakt öfvertages.
Köpesumman är öfverenskommen tillTretuse Tvåhundrafemtio kronor /3.250 kr/, som är betald, dels
genom öfvertagande af i hemmansdelen intecknade lån, och dels genom utfärdade förbindelser, och
varder härmed qvitterad. För den skull afhänder jag mig all äganderätt till sagda fasta egendom, och
densamma tillägnar köparinnan, som äger på egen bekostnad därmed lagfara, hvartill

åtkomsthandlingar lämnas, dock afsäger jag mig hemulsskyldighet, och varder detta bref med min
underskrift bekräftad, och med vittnen styrkt.
Pustanäs den 30 april 1898
Johanna Mathilda Svensdotter
På en gång närvarande vittnen: J. P. Fors i Sandsjö, August Henriksson i Pustanäs
Af §.155 här förut i protokollet inhämtades, att Häradsrätt för säljaren beviljat lagfart å försålda
fastigheten, som hon bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Pehr Johan Svensson, och med
anledning häraf beviljade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/8 mantal Frälse
Pustanäs, som Hulda Italia Andersdotter, enligt afhandling den 30 april 1898, för 3.250 kronor, och
med villkor om undantag köpt af änkan Johanna Mathilda Svensdotter, därom köpebrefvet försågs
med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1897 den 6 september §.7 (Pustanäs Frälse 1/32 mantal)
DSCN6176-77
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå,lät Karl Fransson anhålla om lagfart å 1/32 mantal
Pustanäs. På grund af ett så lydande
Köpebref:
Emot en öfverenskommen genom skuldförbindelse erhållen och härmed qvitterad köpesumma stor
Ett tusen Niohundra kronor har vi undertecknade denna dag försålt vårt ägande 1/32 mantal
Pustanäs i Malmbäcks socken, till Carl Fransson och hans hustru Josefina Carlsdotter i Sjöstorp, i följd
hvaraf vi afhänder oss berörde hemman med allt hvad därtill hörer, i jord, vatten och åbyggnader,
och tillägnas det köparne att af dem i befintligt skick tillträdas den 14 nästa mars, ägande de sig härå
lagfart förvärfva.
Pustanäs den 20 februari 1897
Pehr Johan Petersson, Inga Lena Johansdotter, säljare
Carl Fransson, Josefina Carlsdotter, köpare
Bevittnas af: A. J. Andersson i Kansjö, C. J. Andersson i Kansjö
Då härvid fanns fogadt Häradsrättens den 9 december 1873 utfärdade fastebref å försålda
hemmansdelen, som säljarne köpt af Pehr Johan Magnusson och Stina Katarina Johansdotter,
beviljade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/32 mantal Frälse Pustanäs, som
Carl Fransson och hans hustru Josefina Carlsdotter, enligt afhandling den 20 februari 1897, för Ett
tusen Niohundra kronor köpt af Pehr Johan Petersson och hans hustru Inga Lena Johansdotter,
därom bevis köpebrefvet åtecknades, och särskild lagfartsbevis utfärdades.
År 1870 den 18 maj §.28 (Pustanäs Frälse 1/16 mantal)
DSCN6317
1/16 mantal Frälse Pustanäs, och 1/32 mantal Frälseskatte Pustanäs, som Pehr Johan Pettersson och
Inga Lena Johansdotter, sålt till Johannes Pettersson för 2.663 Rd 33 öre
År 1870 den 17 oktober §.33 (Pustanäs Frälse 1/32 mantal)
DSCN6336-37
Sedan Häradsrätten den 15 sistlidne februari under §.36 meddelat uppbud första gången å Ett
Sextondels mantal Frälse Pustanäs, och Ett trettiotvåendels mantal Frälse skatte Pustanäs, hvilka
hemmansdelar Pehr Johan Pettersson och Inga Lena Johansdotter för Två tusen Sexhundrasextiosex
rdr 33 öre rmt, sålt till Johannes Pettersson, samt Häradsrätten därjämte förelagt köparen, att innan
tredje uppbudet å sistnämnda hemmansdelen kunde meddelas, vederbörligen styrka, det hembud
till Frälserättsägaren skett, företrädes och inlämna nu nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande
bevis.
Att hemmansägaren Petter Johan etc. Litt. Z
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
tredje gången å Ett trettiotvåendels mantal Frälse skatte Pustanäs, hvilket jämte 1/16 dels mantal
Frälse Pustanäs, Johannes Pettersson köpt af Pehr Johan pettersson och Inga L. Johansdotter för Två
tusen Sexhundrasextiosex rdr 33 öre rmt.

Litt. Z. Att hemmansägaren Pehr Johan Pettersson denna dag hembjudit mig att köpa sin ägande
1/32 dels mantal skatte Frälse Pustanäs i Malmbäcks socken, samt att detta anbud af mig icke
kommer att begagnas, det varder härmed till bevis meddeladt.
Fredriksdal den 23 augusti 1870
J. A. Björk, innehafvare af Frälseräntan af 1/2 mantal Pustanäs
År 1913 den 13 januari §.20 (Rommenås, Parken Frälse 1/32 mantal)
DSCN5997-98
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen August Lidström i Ödestugu, ett så lydande
Köpebref:
Undertecknade Gustaf Svensson och Kristina Jonasdotter försäljer härmed till vår son Karl Gustafsson
oss tillhöriga 1/32 mantal Frälse Rommenås, Parken kallat, i Malmbäcks socken, Västra härad,
Jönköpings län, att tillträdas 14 nästkommande mars, mot en öfverenskommen köpesumma av Fem
tusen /5.000/ kronor. Och som denna köpesumma, dels genom kontanter, dels genom reverser, nu
är gäldad, så afhända vi oss denna hemmansdel, och förklarar vår son Karl Gustafsson vara rätt ägare,
med allt hvad därtill hörer och lagligen kan tillvinnas, samt förbinder oss till hemul efter lag.
Parken, Rommenås den 10 januari 1911
Gustaf Svensson, Kristina Jonasdotter
Bevittnas: David Petersson i Tranemaden, Karl Bergqvist i Slätteryd
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis.
1. Den 11 april 1876, §.69, å 1/32 mantal Frälse Rommenås, hvaraf Gustaf Svensson erhållit 1/288
mantal i arf efter sin moder Maja Zachrisdotter.
2. Den 11 april 1876, §.70, för Gustaf Svensson och hans hustru Kristina Jonasdotter å 8/288 mantal
Frälse Rommenås, Parken kalladt, i Malmbäcks socken
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/32 mantal Frälse Rommenås, Parken kalladt, som Karl Gustafsson jämlikt köpebref den 10
januari 1911, för Fem tusen kronor köpt af sina föräldrar Gustaf Svensson och Kristina Jonasdotter,
därom etc. = = = se §.16 = = = utfärdades.
År 1913 den 10 februari §.40 (Rommenås, Skogslund Frälse 1/32 mantal)
DSCN6006-07
Under anhållan om lagfart, inlämnar nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande
Köpebref:
För en oss emellan öfverenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor kronor Tre tusen, hafver
jag Frans Andersson, upplåtit och försålt till min broder Johan Andersson från Rasta och Byarums
socken, mitt ägande hemman 1/32 dels mantal Rommenås, Skogslund kallat, och Malmbäcks socken.
På grund häraf afhänder jag mig ofvanberörde hemmansdel och tillägnardet köparen att tillträdas i
nu befintligt skick den 14 mars 1913, med hus, jord och åbyggnader, eller allt hvad därtill nu lyder
eller framdeles tillvinnas kan.
Nödiga åtkomsthandlingar lämnas af säljaren kostnadsfritt, och äger köparen därefter på egen
bekostnad sig lagfart och fasta förvärfva.
Sålunda handlat, försäkras af Rommenås, Skogslund den 31 december 1912
Johan Andersson, köpare
Frans Andersson, säljare
På en gång närvarande vittnen: J. G. Lundberg i Fallnafors, Helge Lundberg i Fallnafors
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 13 april 1909, §.147, för Frans
Andersson å 1/32 mantal Frälse Rommenås, Skogslund kallat i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/32 mantal Frälse Rommenås, Skogslund kallat, som Johan Andersson jämlikt köpebref den
31 december 1912, för Tre tusen kronor köpt af Frans Andersson, därom etc. = = = se §.37 = = =
utfärdades.
År 1912 den 15 januari §.6 (Rommenås, Parken 23.0092 ha)
DSCN5742
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen August Lidström i Ödestugu, ett så lydande

Köpebref:
Emot en öfverenskommen genom liqvid erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor Tre tusen
/3.000/ kronor, hafva vi undertecknade försålt vårt under Rommenås i Malmbäcks socken belägna
soldattorp, Parken kallat, å skifteskartan betecknat med Litt. Jm, 23.0092 hektar, till hemmansägaren
A. W. Turén och hans hustru Lena Svensdotter i Spinkabo, Malmbäck, att detsamma i befintligt skick
denna dag tillträda, i följe häraf afhända vi oss berörde torplägenhet eller afsöndring att tillägnas
köparen som välfången egendom, med allt hvad därtill lyder och med lag tillvinnas kan, och äger
köparen att på egen bekostnad sig laga fasta förvärfva, hvartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Parken under Rommenås den 17 mars 1910
Johannes Ericksson, Amanda Ericksson, säljare
På en gång närvarande vittnen: August Lidström i Ödestugu, A. M. Johansson
År 1912 den 11 mars §.228 (Rommenås missionsplan)
DSCN5752-53
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Till Rommenås missionsförening försäljer jag från mitt ägande 1/16 mantal Rommenås, att för alltid
afsöndras en jordplan, som i norr gränsar med 28.2 meter till 1/16 mantal Rommenås, Litt. Fa, i öster
med 24.2 meter mot bygdevägen, i söder med 24.5 meter, och i väster med 20.5 meter,
tillstamhemmanets ägor, och med en areal af 0.0585 hektar, på sätt en af jägmästare E. Lagerbjelke
upprättad karta öfver planen angifver. Emot en öfverenskommen köpesumma 50 kronor, som är
betald och härmed kvitteras.
Rommenås den 23 november 1910
Henning Andersson, Emma Andersson, säljare
På Rommenås missionsförenings vägnar, Enok Gustafsson, ordförende
Vittnen: Gustaf Carlsson, Oskar Andersson, båda från Rommenås
Härvid fanns fogadt Kongliga Befälhafvandes i länet utslag den 9 februari 1912, utvisande att
ifrågavarande afsöndring då fastställts, samt att lägenheten åsatts benämningen Missionshustomten
Nr.1.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 9 maj 1899, §.162, för Henning
Andersson och hans hustru Emma Kristina Rommedahl å 1/16 mantal Rommenås i Malmbäcks
socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å den från 1/16 mantal Frälse
Rommenås, Litt. Fb, i Malmbäcks socken afsöndrarde lägenheten Missionshustomten Nr.1, om
0.0585 hektar, hvilken lägenhet Rommenås Missionshusförening, jämlikt köpebref den 23 november
1910 för Femtio kronor köpt af Henning Andersson och hans hustru Emma Kristina Rommedahl,
därom = = = se §.221 = = = utfärdades.
År 1911 den 10 april §.150 (Rommenås, Hultet Frälse 1/32 mantal)
DSCN5718
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Anderssoni Kansjö, ett så lydande
Köpebref:
Till Sten Claes Svensson och hustrun Kristina Svensson på Hultet, upplåter och försäljer jag, min till
Malmbäcks socken och Jönköpings län belägna fasta egendom En trettitvåendels mantal , Frälse
Rommenås, Hultet kalladt, mot en öfverenskommen köpeskilling stor Ett tusen Femhundra /1.500/
kronor, och får fastigheten tillträdas den 4 april 1911. Kostnad för lagfarande stämpel af detta köp,
betalas af köparen ensam, som äfven gäldar i fastigheten från och med tillträdesdagen, belöpande
skatter och mer.
Och som betingade köpeskillingen blifvit denna dag gulden, så varder den härmed kvitterad.
Hook & Hultet den 4 april 1911
Otto Johansson
På en gång närvarande vittnen: A. Andersson i Skogslund, G. Jönsson i Björkelund
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 6 juni 1910, §.269, för Otto
Johansson å 1/32 mantal Frälse Rommenås, Hultet kalladt i Malmbäcks socken.

På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/32 mantal Frälse Rommenås, Hultet kalladt, som Claes Svensson och hans hustru Kristina
Svensson jämlikt köpebref den 4 april 1911, för Ett tusen Femhundra kronor köpt af Otto Johansson,
därom fångeshandlingen försågs med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1911 den 4 september §.22 (Rommenås, Ekhammar Frälse 1/24 mantal)
DSCN5727-28
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma /3.000/ kronor, hafva vi
undertecknade upplåtit och försålt vårt hitintills ägande 1/24 dels mantal i Frälsehemmanet
Rommenås, Ekhammar kalladt, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till Anders Johan
Pettersson och hans hustru Hanna Maria Johansdotter i Hagseryd (Hageryd), och i följe häraf
afhänder vi oss berörde 1/24 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och åbyggander,
och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, att i befintligt skick tillträda som
välfången egendom den 14 nästkommande mars 1905, och äger ofvannämnde köpare på egen
bekostnad vid vederbörlig domstol, sig lagfart och fasta förvärfva, hvartill länas nödige
åtkomsthandlingar.
Till mera visshet är detta salu och köpebref af oss i vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Rommenås, Ekhammar kalladt den 10 juni 1904
Johannes Svensson, Theckla Andersdotter, säljare
Bevittnas af: G. E. Lundberg i Malmbäck, C. A. Johansson i Malmbäck
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 26 november 1883, §.124, för
Johannes Svensson och hans hustru Theckla Andersdotter å 1/24 mantal Frälse Rommenås, kalladt
Ekhammar i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/24 mantal Frälse Rommenås, kalladt Ekhammar, som Anders Johan Pettersson och hans
hustru Hanna Maria Johansdotter, jämlikt köpebref den 10 juni 1904, för Tretusen kronor köpt af
Johannes Svensson och hans hustru Theckla Andersdotter, därom = = = se §.7 = = = utfärdades.
År 1897 den 18 januari §.11 (Rommenås, Dammen 7/64 mantal)
DSCN6157-59
Johan David Johansson i Rommenås, lät genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå anhålla om
lagfart å 7/64 mantal Rommenås, Dammen kalladt, på grund af följande afhandling.
Genom offentlig auktion denna dag har undertecknad arfvingar efter aflidne Johan Svensson försålt,
nämligen jag Anna Katarina Israelsdotter 1/16 mantal, jag Axel Henning Johansson 1/64 dels mantal,
och jag Gustaf Svensson i egenskap af förmyndare för Gustaf Anton Johansson och Amanda
Johannesdotter 1/32 dels mantal, allt i Frälsehemmanet Rommenås, under benämning Dammen i
Västra härad och Malmbäcks socken, till ena medarfvingen Johan David Johansson härstädes, för en
högstbjuden köpesumma stor Fyratusen Femhundra (4.500) kronor, hvilke summa är redan betald
och härmed qvitterad.
I anledning hvaraf vi afhänder oss berörde andelar, tillsammans 7/64 mantal i berörde hemman att
tillträdas den 14 förstkommande mars i nu befintligt skick.
Rommenås, Dammen den 7 november 1896
Anna Katarina Israelsdotter, Henning Axel Johansson
Gustaf Svensson, förmyndare
Till vittne: J. G. Jonasson i Gladebo, C. Andersson i Västanå
Därjämte företeddes följande handlingar:
1. Utdrag af Häradsrättens förmyndarskapsprotokoll för den 17 januari 1888, §.10, innefattande
förordnande för Gustaf Svensson i Parken, att vara förmyndare för aflidne Johan Svenssons från
Rommenås och hans efterlämnade hustru Anna Katarina Israelsdotters omyndiga barn Johan David,
född den 5 juli 1870, Axel Henning, född den 1 juli 1876, Gustaf Anton, född den 10 augusti 1879, och
Amanda Kristina, född den 7 december 1882

2. Tre af Häradsrätten den 28 november 1892 utfärdade lagfartsbevis, hvart och ett å 1/64 mantal
Rommenås, Dammen kalladt, som en var af Axel Henning Johansson, Gustaf Anton Johansson, och
Amanda Kristina Johansdotter ärft efter sin aflidne fader Johan Svensson.
3. I bestyrkt afskrift Häradsrättens den 28 november 1892 utfärdade lagfartsbevis å 1/16 mantal
Rommenås, Dammen kalladt, som änkan Anna Katarina Israelsdotter erhållit i giftorätt efter sin
aflidne man Johan Svensson.
Af Domboken för denna dag Nö.21, inhämtades, att Häradsrätten på anförde skäl, förklarat sig icke
nu kunna bifalla, utan uppskjutit det af Johan Svenssons förmyndare för Gustaf Anton Johansson och
Amanda Kristina Johansdotter gjord ansökan, att Häradsrätten måtte gilla och godkänna
ifrågavarande försäljning, för så vidt den rörde bemälde omyndiges andelar i försålda fastigheten.
Efter anteckning häraf, meddelades följande.
Utslag:
Enär Henning Axel Johansson vid försäljningen varit omyndig, samt sålunda icke ägt, såsom skett,
försälja sin fastighet, alltså och då försäljningen af de omyndiges andelar i försålda fastigheten icke
blifvit af Häradsrätten gillad och godkänd, varder ansökningen af Häradsrätten afslagen.
År 1897 den 8 september §.30 (Rommenås, Dammen Frälse 7/64 mantal)
DSCN6178-80
Johan David Johansson i Rommenås, lät genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, anhålla
om lagfart å 7/64 mantal Rommenås, Dammen kalladt, på grund af denna afhandling.
Genom offentlig auktion denna dag, har undertecknad arfvingar efter aflidne Johan Svensson
försåldt, nämligen jag Anna Katarina Israelsdotter 1/16 dels mantal, jag Axel Henning Johansson 1/64
dels mantal, och jag Gustaf Svensson i egenskap af förmyndare för Gustaf Anton Johansson och
Amanda Johansdotter 1/32 dels mantal, allt i Frälsehemmanet Rommenås, under benämning
Dammen i Västra härad och Malmbäcks socken, till ena medarfvingen Johan David Johansson
härstädes, för en högstbjuden köpesumma stor Fyra tusen Femhundra (4.500) kronor, hvilken
summa är redan betald och härmed qvitterad, i anledning hvaraf vi afhänder oss berörde andelar,
tillsammans 7/64 mantal i berörde hemman, att tillträdas den 14 förstkommande mars i nu befintligt
skick.
Rommenås, Dammen den 7 november 1896
Anna Katarina Israelsdotter, Henning Axel Johansson, Gustaf Svensson, förmyndare
Till vittne: J. G. Jonasson i Gladebo, C, Andersson i Västanå
Som jag numera uppnått myndig ålder, godkännes härmed den här ofvan skedda försäljningen af min
arfvelott i Rommenås, Dammen, till min broder Johan David Johansson.
Dammen den 3 september 1897
Axel Henning Johansson
Till vittne: C. Andersson i Västanå, A. K. Andersson i Västanå
Därjämte företeddes följande handlingar:
1. Utdrag af Häradsrättens förmyndarskapsprotokoll för den 17 januari 1888, §.10, innefattande
förordnande för Gustaf Svensson i Parken, att vara förmyndare för aflidne Johan Svenssons från
Rommenås och hans efterlämnade hustru Anna Katarina Israelsdotters omyndiga barn Johan David,
född den 5 juli 1870, Axel Henning, född den 1 juli 1876, Gustaf Anton, född den 10 augusti 1879, och
Amanda Kristina, född den 7 december 1882
2. Tre af Häradsrätten den 28 november 1892 utfärdade lagfartsbevis, hvart och ett å 1/64 mantal
Rommenås, Dammen kalladt, som en var af Axel Henning Johansson, Gustaf Anton Johansson, och
Amanda Kristina Johansdotter ärft efter sin aflidne fader Johan Svensson.
3. I bestyrkt afskrift Häradsrättens den 28 november 1892 utfärdade lagfartsbevis å 1/16 mantal
Rommenås, Dammen kalladt, som änkan Anna Katarina Israelsdotter erhållit i giftorätt efter sin
aflidne man Johan Svensson.
4. Utdrag af Häradsrättens dombok för den 12 april 1897, Nö.41, utvisande att Häradsrätten på
ansökan af Gustaf Svensson m.fl funnit skäligt ifrågavarande försäljning gilla och godkänna, för så vidt
densamma rörde omyndige Gustaf Anton Johansson och Amanda Kristina Johansdotters andelar i
försålda fastigheten.

Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 7/64 mantal Frälse Rommenås, Dammen kalladt, som Johan David
Johansson, enligt afhandling den 7 november 1896, för 4.500 kronor köpt af Anna Katarina
Israelsdotter, Axel Henning Johansson samt Gustaf Svensson i Parken såsom förmyndare för
omyndige Gustaf Anton Johansson och Amanda Kristina Johansdotter, därom bevis köpebrefvet
åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1871 den 18 januari §.18 (Rommenås Frälse 1/8 mantal)
1/8 mantal Rommenås för Sven Andersson och Maja Lena Israelsdotter.

DSCN6340

År 1871 den 19 maj §.17 (Rommenås Frälse 1/8 mantal)
1/8 mantal Rommenås för Sven Andersson och Maja Lena Israelsdotter.

DSCN6347

År 1871 den 20 september §.17 (Rommenås Frälse 1/8 mantal)
DSCN6355-56
Västra = = = den 12 mars 1870 = = =
J. Andersson och Pehr Johan Rommedahl i egenskap af sysslomän i Pehr Johan Anderssons och hans
hustru Stina Andersdotters konkurs, sålt 1/8 mantal Frälse Rommenås i Malmbäcks socken till Sven
Andersson och hans hustru Maja Lena Israelsdotter för 4.620 rdr rmt = = = nämligen den 17 oktober
sistlidne, samt den 18 januari och den 19 maj innevarande år = = =
År 1870 den 17 oktober §.23 (Rommenås Frälse 1/8 mantal)
DSCN6330-32
Nämndemannen L. J. Johansson inlämnar med begäran om lagfart ett köpebref, så lydande.
Undertecknade sysslomän uti Pehr Johan Anderssons i Rommenås och hans hustru Stina
Andersdotters konkurs, göra härmed vetterligt det vi å öppen auktion den 12 sistlidne januari
försåldt, såsom vi genom detta öppna salubref försälja sagde konkursmassas ägande 1/8 mantal
Rommenås i Malmbäcks socken till Sven Andersson i Toglarp och hans hustru Maja Lena
Israelsdotter, emot en bestämd och härmed qvitterad köpesumma stor Fyratusen Sexhundratjugo
4.620 riksdaler riksgäld.
För den skull afhända vi förenämnda konkursmassa all äganderätt till förenämnde fastighet, och
köparne den tillägnas till everderlig egendom, att genast tillträda med allt hvad därtill hörer, på sätt
auktionsprotokollet närmare bestämmer.
Torp och Rommenås den 12 mars 1870
J. Andersson, Pehr Johan Rommedahl
På en gång närvarande vittnen: Karl Jonsson, Anders Johan Johannesson i Falla
Tillika företes:
1. ett den 23 maj 1861 för Pehr Johan Andersson och hans tilltänkta hustru Kristina Andersdotter
utfärdadt fastebref å Ett åttondels mantal Frälse Rommenås, somde köpt af Nils Andersson, och
2. det vid auktionen å Åttondelsmantalet Rommensås den 12 sistlidne januari förda protokoll, hvilket
icke innehåller några mot Kongliga Förordningen den 1 maj 1810 stridande villkor.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett åttondels mantal Frälse Rommenås i Malmbäcks socken, hvilket J. Andersson och
Pehr Johan Rommedahl, i egenskap af sysslomän uti Pehr Johan Anderssons och hans hustru Stina
Andersdotters konkurs, genom köpebref den 12 sistlidne mars, sålt till Sven Andersson och hans
hustru Maja Lena Israelsdotter för Fyratusen Sexhundratjugo rdr rmt.
År 1869 den 20 januari §.37 (Rommenås 1/16 mantal)
DSCN6255
= = = Rätten en den 3 juli 1867 upprättad = = = Pehr Johan Johannesson sålt Ett sextondels mantal
Frälse Rommenås i Malmbäcks socken till sin broder Andreas Johannesson för Tretusen åttahundra
femtio Rd rmt = = = nämligen den 18 februari, den 22 maj och den 22 september sistlidet år = = =
tillägnas Andreas Johannesson = = =
År 1883 den 15 januari §.18 (Rösum Kronoskatte 1/8 mantal)

DSCN6079-81

Under anhållan om lagfart förKarolina Löf å 1/8 mantal Rösum, inlämnade nämndemannen Lars
Johan Johansson i Åsen till domstolen en handling, hvaraf här skulle intagas följande.
Arfskifte och afvittring förrättadt i Rösum, Malmbäcks socken den 23 oktober 1882 efter aflidne
hemmansägaren Anders Löf, som afled därstädes den 1 juni 1881, och efterlämnade utom hustrun,
numera änkan Stina Katarina Johannesdotter, 5 med henne i lifstiden sammanaflade barn, sönerna
Anders Johan Löf i Hundshult, Rogberga socken, Johannes August Löf boende häri Rösum, döttrarna
Lena Stina Löf gift med Johannes Hansson i Rösum, Johanna Sofia löf gift med Malkolm Jonasson i
Falla, Ödestugu socken, samt Karolina Löf numera gift med Carl Johannesson och boende här i
Rösum.
Till grund för detta arfskifte företeddes följande handlingar
1. Bouppteckning efter aflidne Anders Löf, hållen i sterbhuset den 25 augusti 1881, upptager som
tillgångar fastighet 1/8 mantal Rösum.
Ett testamente af den 22 mars 1881, af makarna då upprättadt och af innehåll att deras yngsta dotter
Karolina Löf skall vid endera af makarnes inträffade död mot köpesumma 5.800 kronor bekomma
samma deras i bouppteckningen upptagna fastighet 1/8 mantal Rösum. Detta testamente har vid
Västra Häradsrätt den 6 september 1881 blifvit vederbörligen bevakadt, samt arfvingarne efter
erhållen del däraf anfördt klander mot detsamma, och hvilken rättegång ej ännu är vid Västra
Häradsrätt afgjord, utan har densamma nu genom förening mellan arfvingarne blifvit uppgjord på det
sätt, att dottern Karolina Löf och hennes man Carl Johannesson, skall i enlighet med havd
Testamentsvittnena intygadt, vara rätta meningen af Testamentets innehåll bekomma sagde
fastighet mot lösen 5.800 kronor.
Alltså och på grund häraf, tillfaller omnämnda fastigheten 1/8 mantal Rösum dottern Karolina Löf och
hennes man Carl Johannesson, hvilka till sterbhuset härför nu kontant betalar.
Vidare förekom ej att anmärka, tid och ort som ofvan, A. M. Andersson i Kansjö, August Andersson i
Rösum, skiftesmän
Med förestående arfskifte och liqvid förklarar vi oss å ömse sidor nöjde.
Stina Karolina Löf, änka m. h. å. p., Anders Johan Löf, Johannes August Löf, Johannes Hansson, J.
Malkom Jonasson, Carl Johannesson
Bevittnas af: A. M. Andersson i Kansjö, August Andersson i Rösum
Härefter företeddes:
1. Häradsrättens den 19 maj 1876 för Anders Löf och hans hustru Stina Katarina Johannesdotter
utfärdade fastebref å 1/8 mantal Rösum, och
2. Bouppteckning den 25 augusti 1881 efter aflidne Anders Löf från Rösum, af hvilken handling
inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat änkan Stina Katarina Johannesdotter och
med henne sammanaflade fem barn, sönerna Anders Johan Löf, och Johannes August Löf, samt
döttrarna Lena Stina Löf gift med Johannes Hansson i Rösum, Johanna Sofia Löf gift med Johannes
Malkom Jonasson, och Karolina Löf, för hvilken A. J. Blad i Hudaryd vore förmyndare.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å
1/8 mantal Kronoskatte Rösum i Malmbäcks socken, som Karolina Löf bekommit i arf efter sin aflidne
fader Anders Löf mot erlagd lösen 5.800 kronor till sine öfvrige medarfvingar.
År 1913 den 10 februari §.39 (Sjöeryd Kronoskatte 1/32 mantal)
DSCN6003-06
Bil. §.39 Litt. A
Utdrag ur protokoll vid ordinarie kommunalstämma med Malmbäcks kommun den 20 december
1909.
§.7 Skogsvårdskommitterade tillkännagåfvo, att de enligt vid senaste oktoberstämman erhållet
uppdrag inköpt 1/8 mantal Sjöaryd af Bror Hjalmar Berg därstädes, för det bestämda priset kr. 4.000 i
ändamål att af sagda hemman skulle bildas en s.k. skogsallmänning för kommunen. Med anledning
häraf bemyndigade stämman skogsvårdskommitterade att på tid, som befinnes lämplig, upptaga ett
tillfälligt lån för kommunens räkning till köpesummans gäldande och uppdrags åt samma
kommitterade att i öfrigt ordna detta ärende till kommunens bästa, hvarjämte sagda kommitterade,
som utgöras af f.d. landstingsmannen C. Andersson, och fabrikören O. Hagberg i Malmbäck, samt

hemmansägaren C. J. Larsson i Åsen, berättigades att från detta hemman försälja och afsöndra
särskilda jordområden.
Som ofvan, A. M. Malmsten, ordförande
Genast uppläst, justeradt och godkändt, betyga
A. J. Andersson, P. A. Wigell
Uppläst i Malmbäcks kyrka, söndagen den 26/12-1909 af C. E. Bergh
Rätt utdraget bestyrker, A. M. Malmsten, kommunalstämmans ordförande
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande
Köpebref:
Hvarigenom vi undertecknade utsedda ombudsmän för Malmbäcks kommun härmed försäljer 1/32
dels mantal Litt. Ba, afstyckat från det Malmbäcks socken ägande 1/8 dels mantal Sjöaryd i
Malmbäcks socken, till hemmansägaren Karl Johansson i Sjöaryd i samma socken, för ett
öfverenskommet pris af Etttusen Tvåhundra kronor, hvilken köpesumma är till fullo gulden och
betald, hvadan ofvannämnde hemmansdel, sådan den nu befinnes tillägnas köparen som välfången
egendom, att tillträdas den 14 nästa mars, och äger köparen att härå erhålla laga fasta, hvartill nödig
åtkomst lämnas.
Sålunda afhandlat, som skedde i Malmbäck den 1 mars 1911
C. Andersson, C. J. Larsson, O. Hagberg, säljare
Bevittnas af: A. J. Andersson i Kansjö, A. P. Andersson i Bredstorp
Härvid fanns fogadt ett vederbörligen bestyrkt så lydande protokollsutdrag
Utdrag etc. = = = Bil. §.39, Litt. A
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 30 oktober 1911, §.91, för
Malmbäcks församling å 1/8 mantal Kronoskatte Sjöaryd i Malmbäcks socken, hvilken hemmansdel
församlingen köpt af Bror Alfred Berg och hans hustru Hilda Johansdotter.
Af protokollet öfver ägostyckningsärenden inför Västra härads ägodelningsrätts ordförande den 21
juni 1912, nr.5 inhämtades, att fastställelse meddelats å en af extra landtmätaren Paul Wegenius den
16 juni 1911 börjad, och den 27 samma månad afslutad ägostyckning å Malmbäcks kommun
tillhöriga 1/8 mantal Litt. B Sjöaryd i Malmbäcks socken, därvid utlagts bland annat en lott,
betecknad med Litt. Ba, som i ett skifte erhållit 3.2669 hektar, och åsatts 1/32 mantal.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/32 mantal Kronoskatte Sjöaryd Litt. Ba, som Karl Johansson jämlikt köpebref den 1 mars
1911, för Etttusen Tvåhundra kronor köpt af Malmbäcks församling, därom etc. = = = se §.37 = = =
utfärdades.
År 1869 den 21 september §.18 (Sjöeryd Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6288
Som Hans Peter Svensson samt hans barn Sven August, Johannes Wilhelm, Klas Peter, Frans och
Klara, de tre sistnämnde genom sin förmyndare Johan Larsson i Gibbarp, sålt till Anders Johan
Hansson och hans hustru Inga Maria Svensdotter för 1.666 Rd 67 öre.
År 1913 den 2 juni §.281 (Slätteryd Norrgård Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN6022-23
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen A. J. Andersson o Kansjö ett så lydande
Köpebref:
Emot en öfverenskommen köpesumma stor Tvåtusen Fyrahundra /2.400/ kronor, har vi
undertecknade till Johan Algot Rydell och hans hustru Johanna Charlotta Johansdotter från Ekesjö,
Almesåkra, försålt vårt ägande 1/8 mantal Slätteryd Norrgård i Malmbäcks socken, Västra härad af
Jönköpings län, att af dem i befintligt skick genast tillträdas, och som förestående summa är betalt,
kvitteras härmed samma, och tillägnas köparne allt hvad till berörde hemman hörer, i jord, vatten
och åbyggnader, och må de sig härå på egen bekostnad lagfart förvärfva.
Slätteryd den 14 mars 1906
Klas Alfred Andersson, Ida Abrahamsdotter, säljare
Köpevittnen: Carl Andersson, A. M. Johannesson, båda från Slätteryd

Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 20 december 1898, §.113, för
Klas Andersson å 1/8 mantal Kronoskatte Slätteryd Norrgård i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mantal Kronoskatte Slätteryd Norrgård, som Johan Algot Rydell och hans hustru Johanna
Charlotta Johansson, jämlikt köpebref den 14 mars 1906, för Tvåtusen Fyrahundra kronor köpt af
Klas Andersson, därom etc. = = = se §.279 = = = utfärdades.
År 1898 den 6 juni §.169 (Slätteryd Norrgård 3/8 mantal)
DSCN6202-6204
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, anhöll Johan August Karlsson om lagfart för C.
Henning Gustafsson å 3/8 mantal Slätteryd Norrgård, på grund af detta
Auktionsprotokoll, fördt vid försäljning af 3/8 mantal Slätteryd Norrgård i Malmbäcks socken af
Västra härad den 29 januari 1898.
Efter förutgående annonser i Jönköpingsposten och Eksjö-Nässjötidningen, samt kungörelse i
Malmbäcks och närmaste kyrkor, låter Claes Johannesson till försäljning utbjuda 3/8 mantal Slätteryd
Norrgård i Malmbäcks socken, att i befintligt skick, med förrättadt rågutsäde och höstbruk tillträdas
den 14 förstkommande mars, under följande villkor.
På hemmanet nu befintliga kreatur, födes där till den 14 mars, hvarefter befinteligt foder får till
afföring försäljas.
Säljaren förbehåller sig rätt att kvarbo i öfre våningen af boningshuset, samt plats i ladugården för en
ko under de tre första månaderna efter afträdet.
Den skog som är fälld tillkommer säljaren, men vidare afverkning får ej ske.
Blifvande köpesumma erlägges med 1.500 kronor vid tillträdet, och i afräkning tages det lån som
årets qvitto af den 4 nästa mars kommer att utvisa, resten får genom reversförbindelse med därå
lämnad godkänd borgen, jämte 5 procent årlig ränta och tre månaders uppsägning gäldas.
Efter uppläsandet af dess villkor skedde utrop, då efter flere bud och öfverbud, Claes Henning
Gustafsson i Hestra angaf högsta anbudet Nio tusen Åttahundra /9.800/ kronor, som af säljaren
antogs, och vid tillträdet, när liqvidation uppgöres, lämnas åtkomst, hvarpå köparen kan på egen
bekostnad söka lagfart.
S. A. Forsberg, auktionsförrättare
Ofvanskrifvne villkor godkännes och förbinda vi oss till att desamma uppfylla
C. J. Johannesson, säljare
C. H. Gustafsson, köpare
Bevittnas af: S. A. Forsberg, J. A. Karlsson i Nybrohult
På förestående köp afdragas hemmanets resterande skuld till Smålands med flera provinsers
hypoteksförening i Växjö enligt qvitto af den 4 mars innevarande år, kronor 3.532
Den 16 mars är kontant betalt 3.666, och den 22 mars genom reversförbindelse betalt 2.600, summa
kronor 9.800.
Förestående köpesumma Niotusen Åttahundra kronor varder på grund af ofvanstående liqvid för 3/8
mantal Slätteryd Norrgård härmed qvitterad, och säljarens lagfartsbevis till köparen öfverlämnadt.
Som skedde i Slätteryd den 22 mars 1898
För aflidne Claes Johannessons sterbhus, Hanna Johansson, änka, Johan Magnusson, förmyndare
Bevittnas af en gång på närvarande: S. A. Forsberg i Stenseryd, Anders Johannesson i Norra Hiarum
Då härvid var fogadt Häradsrättens den 7 maj 1888 utfärdade lagfartsbevis å försålda fastigheten,
som Klas Johan Johannesson köpt af Johannes Andersson och Anna Lisa Johansdotter, beviljade
Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 3/8 mantal Kronoskatte Slätteryd Norrgård,
som C. Henning Gustafsson, enligt afhandling den 29 januari 1898, för 9.800 kronor, och med villkor
om undantag köpt af Claes J. Johannesson, därom köpeafhandlingen försågs med bevis, och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1898 den 6 juni §.170 (Slätteryd Norrgård 3/8 mantal)

DSCN6204

Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, anhöll Johan August Carlsson om lagfart å 3/8
mantal Slätteryd Norrgård, på grund af en å det under näst förestående §., i detta protokoll intagna
köpekontraktet tecknad öfverlåtelse, så lydande.
Ofvanstående köp och köpekontrakt å 3/8 mantal Slätteryd Norrgård af Malmbäcks socken, har jag
denna dag öfverlåtit och transporterat till hemmansägaren Johan August Carlsson och hans hustru
Alma Johansson i Nybrohult af Järsnäs socken, för samma köpesumma (Niotusen Åttahundra) 9.800
kronor.
Hestra den 1 februari 1898
C. Henning Gustafsson
Ofvanstående köpeafhandling erkännes af mig till alla delar.
Nybrohult den 1 februari 1898
Johan August Carlsson
Egenhändiga namnteckningar bevittnas af: C. J. Nilsson, N. J. Larsson i Nybrohult
Af näst förustående §. i detta protokoll inhämtades, att Häradsrätten beviljat lagfart å öfverlåtna
fastigheten, som C. Henning Gustafsson för 9.800 kronor, och med villkor om undantag köpt af Claes
J. Johannesson, och med anledning häraf beviljar Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken
belägna 3/8 mantal Kronoskatte Slätteryd Norrgård, som Johan August Carlsson och hans hustru
Alma Johansson, enligt afhandling den 1 februari 1898, för 9.800 kronor och med villkor om
undantag fått på sig öfverlåtit af C. Henning Gustafsson, därom öfverlåtelsehandlingen försågs med
bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1898 den 20 december §.113 (Slätteryd Norrgård 1/8 mantal)
DSCN6220-23
Med begäran om lagfart å 1/8 mantal Slätteryd Norrgård, lät Claes Andersson i Hult, genom
nämndemannen Claes Andersson i Västanå inlämna följande
§.113, Litt. E
Protokoll fördt vid auktion i Slätteryd den 10september 1898
Till denna dag utlyst auktion, enligt annons i Jönköpings-posten och Eksjö tidning,utbjudes till
försäljning det 1/8 mantal Slätteryd Norrgård i Malmbäcks socken, som äges af omyndige Anders
Johannesson, och sker försäljningen mot villkor som följer.
1. Köpet skall underställas Häradsrättens pröfvning, och om det ogillas vara om intet
2. Köpesumman, som genom klubbslag kommer att bestämmas, skall erläggas vid tillträdet, och
afräknas resterande intecknade skulder till Hypoteksföreningen i Växjö
3. Tillträdet skall ske den 14 mars 1899, i då befintligt skick
4. Under Anders Johannessons återstående lifstid, förbehålles rummet i norr å öfre våningen, med
rättighet att han där får bo. Äfvenså förbehålles tre famnar kastved årligen, som nye ägare af
hemmanet skall hugga, klyfva och upplägga under tak i rätt tid, hvarje famn skall innehålla 108
kubikfot, och veden får efter behag användas eller försäljas.
Efter uppläsandet häraf skedde utrop, och fälldes klubban för Claes Andersson i Hult, som bjöd
högsta anbudet Tvåtusen tio (2.010) kronor, och antogs till köpare.
Slätteryd som ofvan
A. J. Andersson, auktionsförrättare
Förestående köp antogs i enlighet med omstående villkor
Anders Johannesson, säljare och förmyndare Claes Andersson köpare
Underskrifterna bevittnas af: A. J. Andersson i Kansjö, A. J. Petersson i Slätteryd
Liqvid: Claes Andersson betalar 1/8 mantal Slätteryd enligt ofvanstående med 2.010 kronor
Avgår resterande inteckningsskuld till Hypoteksföreningen i Växjö 4 mars 1899 med 602.10 kronor
Redovisar kontant kronor 1.407.90
Ofvanstående liqvid godkänt af mig och mottagen på villkor som angifvit är
Norra Hiarum, Malmbäck den 26 november 1898
Anders Johannesson
Bevittnas af: A. J. Andersson, M. Andersson, båda i Kansjö

År 1870 den 21 september §.10 (Slätteryd Frälse 1/8 mantal)
DSCN6329
1/8 mantal Frälse Slätteryd, som Anders Johan Gustafsson och Anna Lena Abrahamsdotter för 1.666
Rd 67 öre sålt till Sven Andersson och Anna Sofia Jonasdotter.
År 1870 den 21 september §.11 (Slätteryd Frälse 2/9 mantal)
DSCN6329
2/9 mantal Frälse Slätteryd, som Gustaf Andersson och Maja Katrina Andersdotter för 3.000 Rd Rmt,
sålt till Sven Andersson och Anna Sofia Jonasdotter.
År 1911 den 17 januari §.47 (Spinkabo Kronoskatte 1/12 mantal)
DSCN5693-94
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så lydande afhandling.
Köpebref:
Jag Anton Johannesson säljer härmed till snickaren Karl August Andersson och hans hustru Emma
Christina Johannesdotter mig tillhöriga En tolftedels 1/12 mantal Kronoskatte Spinkabo, beläget i
Malmbäcks socken, Västra härad, att denna dag tillträdas mot en öfverenskommen köpesumma af
Tre tusen /3.000/ kronor.
Och som detta belopp blifvit tillfyllo liqviderade på sätt köpekontraktet af den 7 september 1905
närmare bestämmer, så förklarar jag härmed Karl August Andersson och hans hustru Emma Christina
Johannesdotter vara rätte ägare af bemälde hemmansdel, med allt hvad därtill hörer och lagligen
tillvinnas kan, enligt karta och skifteshandlingar, lagliga åtkomsthandlingar lämnas , varå köparen få å
egen bekostnad sig lagfart och fasta själf förvärfva.
Spinkabo den 14 mars 1906
Anton Edvardt Johannesson
Egenhändiga underskrifter bevittnas på en gång närvarande vittnen
Sven Rommedahl adress Jonsbo, Malmbäck, Frans A. Lagerqvist adress Klappa, Malmbäck
Till åtkomstens styrkande åberopades fäljande, Häradsrättens lagfartsbevis.
1. Den 1 november 1880 för Johannes Jönssons och hans hustru Anna Sofia Johannesdotters sins
emellansammanaflade barn å 1/12 mantal Kronoskatte Spinkabo i Malmbäcks socken, och
2. den 29 november 1897, §.112, för Anton E. Johannesson å 5/72 mantal samma hemman.
Af Häradsrättens lagfartsprotokoll den 29 november 1897, §.112, inhämtades att uti det då
handlagda lagfartsärendet företetts två bouppteckningar, den ena den 13 mars 1889 efter aflidne
Johannes Jönsson från Spinkabo, och den andra den 1 augusti 1890 efter aflidna änkan Anna Sofia
Johannesdotter från Spinkabo, utvisande att bemälda makar efterlämnat sex i äktenskapet dem
emellan sammanaflade barn, och bland dem Anton Johannesson.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken
belägna 1/12 mantal Kronoskatte Spinkabo, som Karl August Andersson och hans hustru Emma
Kristina Johannesdotter jämlikt köpebref den 14 mars 1906, för Tre usen kronor köpt af Anton Edvard
Johannesson, därom etc. = = = se §.44 = = = utfärdades.
År 1911 den 17 januari §.48 (Spinkabo Kronoskatte 1/12 mantal)
DSCN5694-95
Under anhållan om lagfart för Johannes Alfred Andersson och hans hustru Johanna Wilhelmina
Fransdotter, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett med därå tecknad öfverlåtelse så
lydande köpebref.
Köpebref:
Jag Anton Johannesson etc. = = = se §.47 = = =
Frans A. Lagerqvist, adress Klappa, Malmbäck
Förestående köp öfverlåtes härmed å enahanda villkor till hemmansägaren Johannes Alfred
Andersson och hans hustru Johanna Wilhelmina Fransdotter, som härmed betygas af Spinkabo den
14 mars 1906.
Karl August Andersson, Emma Johannesdotter m. h. å. p.
Bevittnas af: Frans A. Lagerqvist, Sven Rommedahl

Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag §.47, för Karl August
Andersson och hans hustru Emma Kristina Johannesdotter å 1/12 mantal Kronoskatte Spinkabo i
Malmbäcks socken.
På gruns af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/12 mantal Kronoskatte Spinkabo, som Johannes Alfred Andersson och hans hustru Johanna
Wilhelmina Fransdotter, jämlikt köpebref den 14 mars 1906, med öfverlåtelse samma dag för
Tretusen kronor fått på sig öfverlåtit af Karl August Andersson och hans hustru Emma Kristina
Johannesdotter, därom etc. = = = se §.44 = = = utfärdades.
År 1911 den 4 september §.24 (Spinkabo Kronoskatte 1/12 mantal)
DSCN5730-31
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kvitterad köpesumma Femtusen /5.000/ kronor, har vi
undertecknade till Anders Johannesson, försålt vårt ägande 1/12 mantal Spinakbo, beläget i
Malmbäcks socken och Västra härad, att denna dag tillträdas i det skick det nu befinnes.
I följe häraf afhänder vi oss bemälde hemmansdel, och tillägnar den köparen, till såväl hus som jord,
vatten och åbyggnader, enligt karta och skifteshandlingar, att han må den äga och besitta såsom
välfången egendom.
Laglig åtkomsthandling lämnas köparen, hvarå han å egen bekostnad må sig lagfart och fasta själf
förvärfva.
Sålunda afhandlat, som skedde i Spinkabo den 14 mars 1911
Alfred Andersson, Wilhelmina Andersson
Bevittnas af: Fr. A. Lagerqvist i Klappa, C. O. Andersson i Klappa
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis den 17 januari 1911, §.48, för
Johannes Alfred Andersson och hans hustru Johanna Wilhelmina Fransdotter å 1/12 mantal
Kronoskatte Spinkabo i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/12 mantal Kronoskatte Spinkabo, som Anders Johannesson jämlikt köpebref den 14 mars
1911 för Femtusen kronor köpt af Johannes Alfred Andersson och hans hustru Johanna Wilhelmina
Fransdotter, därom = = = se §.7 = = = utfärdades.
År 1911 den 3 oktober §.72 (Spinkabo, Bäckadal)
DSCN5732-34
Under anhållan om lagfart, ingaf nämndeman A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande köpekontrakt.
Köpekontrakt:
Hvarigenom jag Alfred Malmqvist med min hustrus bifall, till August Hansson och hustrun från
Gibbarp, försäljer en från vår ägande 1/12 mantal Spinkabo i Malmbäcks socken bebyggd lägenhet,
Bäckadal kallad, innehållande enligt å lägenheten upprättad karta, 7 ar 65 kvadratmeter, eller 4,95
kappeland, och gränsar i väster mot Wennerholms ägor, i söder mot Alfred Anderssons ägor, i öster
och norr mot säljarens ägor, lägenheten får för everderliga tider afsöndras från nämnde hemman,
och får tillträdas den 14 mars 1910, köpeskillingen är till fullo betald denna dag med 300 kronor, och
äger köparen härå förskaffa sig laga fasta, hvartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Sålunda afhandlat, som skedde i Spinkabo den 14 augusti 1909
Alfred Malmqvist, Emma Malmqvist, säljare
Med förestående köp och villkor förklarar jag mig nöjd
August Hansson med hustru Stina Katrina Hansson m. h. å. p., köpare
Till vittne: Edvard Karlsson, Anders Johansson m. h. å. p.
Härvid fanns fogadt Hrefhdes i länets utslag den 21 september 1911, utvisande att fastställelse
samma dag meddelats å ifrågavarande afsöndring om 0,0765 hektar, samt att lägenheten åsatts
benämningen Bäckadal Nö.1
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 15 mars 1897, §.59, för Sven
Alfred Malmqvist och hans hustru Emma Fredrika Andersdotter å 1/12 mantal Kronoskatte Spinkabo
i Malmbäcks socken.

På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å den från 1/12 mantal
Kronoskatte Spinkabo i Malmbäcks socken, afsöndrade lägenheten Bäckadal Nö.1, om 0,0765 hektar,
som August Hansson och hans hustru Stina Katarina Hansson, jämlikt köpekontrakt den 14 augusti
1909, för Trehundra kronor köpt af Sven Alfred Malmqvist och hans hustru Emma Fredrika
Andersdotter, därom = = = §.71 = = = utfärdades.
År 1896 den 5 september §.112 Litt.C (Spinkabo)
DSCN6186
Fullmakt:
Varder härmed allom vetterligt att vi undertecknade befullmäktiga arrendatorn August Johansson i
Rommelsjö Hofmansgård, Öggestorp, Tenhult, Jönköpings län, Sverige, att försälja vår ägande rätt
eller andel uti Ett tolftedels hemman Spinkabo, beläget i Malmbäcks socken af Jönköpings län, till ett
försäljningspris å Ett tusen kronor, säger (1.000) fördelade så att Femhundra kronor tillkommer Carl
Isak Mathiassons hustru född Christina Eugenia Johannesdotter, samt Femhundra kronor till Justus
Anderssons hustru, född Charlotta Maria Johannesdotter, alla boende i Boone, Boone county, State
of Iowa, Norra Amerika, och förklarar vi oss härmed nöjda med hvad sagde August Johansson i vår
stad och ställe lageligen gör och låter.
Daterat Boone, Iowa den 5te september 1896
Carl Isak Mathiasson, Christina Mathiasson, Justus Andersson, Mary Andersson
På en gång närvarande vittnen: M. Swansson, G. A. Holm
År 1896 den 30 november §.104 (Spinkabo 1/12 mantal)
DSCN6246-47
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Claes Ferdinand Rödin i Spinkabo anhålla om
lagfart å 1/12 mantal Spinkabo, på grund af följande afhandling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och genom liqvid erhållen och betald köpesumma stor Tre tusen kronor,
hafva vi arfvingar i sterbhuset efter min aflidna hustru och vår moder Lena Maja Olausdotter i
Spinkabo, gemensamt försålt våra i arf tillkommande arfslotter, nämligen 1/12 mantal i hemmanet
Spinkabo i Malmbäcks socken, till min son och vår broder Claes Ferdinand Rödin i Spinkabo, att
genast tillträdas i det skick det nu befinnes, med allt hvad därtill lyder och framdeles med lag
tillvinnas kan, att tillägnas köparen som välfången egendom, och tillätes köparen härå erhålla lagfart,
hvartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Till mera visshet hafva vi detta vårt öppna köpe och salubref i vittnens närvaro underskrifvit, som
skedde i Spinkabo den 16 augusti 1896
Carl Johan Johannesson, Mathilda Sofia gift med Johan Svahn i Horshaga, Emma Kristina, Clara
Charlotta, Amanda Carolina, Ida Lovisa, Anna Maria
På en gång närvarande vittnen: Edvard Johansson i Fällsbo, Oscar Hagberg, Strömsdal
Därjämte företeddes, dels en af Häradsrätten den 26 september 1862 utfärdadt fastebref å 1/12
mantal Spinkabo, som Carl Johan Johannesson och hans hustru Helena Olofsdotter köpt af Pehr
Abrahamsson och Carolina Petersdotter, dels bouppteckning och arfskifte den 27 mars 1869 efter
aflidna Lena Maja Olausdotter, hvilka handlingar utvisade, att hon såsom sterbhusdelägare
efterlämnat änkemannen Carl Johanneson och de med honom sammanaflade barnen, Claes
Ferdinand, Thilda Sofi, Emma Kristina, Ida Lovisa, Klara Charlotta, Anna Maria, och Amanda Carolina,
att i boet funnits 1/12 mantal Spinkabo, och att denna fastighet emellan sterbhusdelägarne sålunda
skiftats, att änkemannen däraf bekommit 1/24 mantal, och hvartdera af de ofvannämnda barnen
1/68 mantal.
Utslag:
Enär säljarne Karl Johannesson, Johan Svahns hustru Mathilda Sofia Karlsdotter, Emma Kristina
Karlsdotter, Ida Lovisa Karlsdotter, Clara Charlotta Karlsdotter, Anna Maria Karlsdotter, och Amanda
Karolina Karlsdotters åtkomst till försålda fastigheten icke blifvit styrkt till större delän 13/168
mantal, är Häradsrätten för närvarande förhindra ansökningen bifalla, utan förklarar densamma
hvilande i afbidan på fullständiga åtkomsthandlingars företeende.

År 1897 den 19 januari §.21 (Spinkabo 13/168 mantal)
DSCN6402-03
Sedan Häradsrätten den 30 november 1896 under §.104 i protokollet förklarat hvilande enligt ägaren
Claes Ferdinand Rödin i Spinkabo gjord ansökan om lagfart å 1/12 mantal Spinkabo, lät bemälde
Rödin nu genom sitt förut i ärendet använda ombud, nämndemannen Klas Andersson i Västanå
under anmälan, att han fullföljde ansökningen endast beträffande 13/168 mantal Spinkabo, inlämna
det som grund för ansökningen åberopade köpebrefvet, och Häradsrättens förut i ärendet
meddelade protokollsutdrag.
Med anledning af hvad sålunda och förut i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt meddela
lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 13/168 mantal Kronoskatte Spinkabo, som Claes Ferdinand
Rödin, enligt afhandling den 16 augusti 1896, för 3.000 kronor, köpt af Karl Johan Johannesson,
Johan Svahn och hans hustru Mathilda Sofia Karlsdotter, Emma Kristina Karlsdotter, Ida Lovisa
Karlsdotter, Klara Charlotta Karlsdotter, Anna Maria Karlsdotter, och Amanda Karolina Karlsdotter,
därom bevis köpebrefvet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1897 den 15 mars §.59 (Spinkabo Kronoskatte 1/12 mantal)
DSCN6162-63
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Sven Alfred Malmqvist i Hästeryd anhålla om
lagfart å 1/12 mantal Spinkabo, på grund af detta
Salubref:
Till Sven Alfred Malmqvist och hans hustru Emma Fredrika Andersdotter i Hästeryd, försäljer vi
undertecknade vår ägande fastighet Ett tolftedels mantal Kronoskatte Spinkabo i Västra härad och
Malmbäcks socken, för en oss emellan öfverenskommen och betingad köpesumma stor Tretusen
kronor, hvilken köpesumma /3.000/ kronor är denna dag kontant betald och vederbörligen qvitterad
varder, och i följd häraf tillägnas Sven Alfred Malmqvist och hans hustru Emma Fredrika
Andersdotter, att nu genast tillträdas, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill
lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, att äga och besitta såsom sin välfångna egendom.
Till visso häraf hafva vi detta salubref i nedanstående vittnens närvaro underskrifvit, som bekräftas
Spinkabo den 10 mars 1897
Carl Jakobsson, Lena Nilsdotter m. h. å. p., säljare
S. A. Malmqvist, Emma Fredrika Andersdotter, köpare
Bevittnas af: C. J. Larsson i Åsen, Theodor Andersson i Malmbäck
Enär härvid var fogadt Häradsrättens den 20 januari 1869 utfärdade fastebref å 1/12 mantal
Spinkabo, som säljarne köpt af Pehr Isak Johannesson-Lundell och Johanna Elisa Lundell, och Carl
Gustaf Johannesson-Lundell, beviljade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/12
mantal Kronoskatte Spinkabo, som Sven Alfred Malmqvist och hans hustru Emma Fredrika
Andersdotter enligt afhandling den 10 i denna månad, för Tretusen kronor köpt af (resten ej filmat)
År 1897 den 29 november §.112 (Spinkabo 5/72 mantal)
DSCN6183-87
Med begäran om lagfart å 5/72 mantal Spinkabo, inlämnade Anton E. Johansson genom
riksdagsmannen Johan Sjöberg i Bodaryd, följande afhandling.
Sedan Jonas Johannesson i Önnarp, sedan i Fjerdingsäng genom gåfvobref den 11 september 1870
till Johannes Jönssons och Anna Sofia Johansdotters 5 namngifvne barn, bortgifvit 1/12 mantal
Spinkabo i Malmbäcks socken och han sedermera den 20 januari 1876 förnyat samma testamente
med förklarande, att detsamma skulle tillämpas som order, lyda på ”alla Johannes Jönssons och hans
hustru Anna Sofia Johansdotters under deras äktenskap sammanaflade barn, skall äga lika rätt i
förestående testamente, så i fastigheten som lösegendomen”, och Västra Häradsrätt den 1
november 1880 meddelat lagfart på ifrågavarande fastighet, för Johannes Jönssons och hans hustru
Anna Sofia Johansdotters ”sins emellan sammanaflade barn”, anse vi oss, sedan de bägge
sistnämnde aflidit, berättigade att med fastigheten förfara såsom oss bäst syne.
Då fastigheten ej är mer än en af oss två kan vara boende och besitta, hafva vi efter frivillig
öfverenskommelse upprättadt följande köpebref.
Jag August Johansson i Rommelsjö, med min hustru Ida Lovisa Johansdotters bifall och underskrift,
försålt hennes anlott 1/72 mantal i berörde hemman för 500 kr

Jag August Johansson såsom ombud för Kristina Eugenia och hennes man Karl Isak Mathiasson,
försålt deras andel, likaledes 1/72 mantal för 500 kr
Och jämväl såsom ombud för Maria Charlotta och hennes man Justus Andersson, försålt deras andel,
äfvenledes 1/72 mantal för 500 kr
Jag S. A. Flodén försäljer med min hustru
År 1869 den 20 januari §.33 (Spinkabo 1/12 mantal)
DSCN6254
= = = Rätten en den 27 augusti 1867 upprättad = = = Pehr Isac Johannesson-Lundell och Johanna Elisa
Lundell, samt Carl Gustaf Johannesson-Lundell, sålt Ett tolftedels mantal Kronoskatte Spinkabo i
Malmbäcks socken till Carl Jacobsson och hans hustru Lena Nilsdotter för Tretusen Rd rmt = = =
nämligen den 18 februari, den 22 maj och den 22 september sistlidet år = = = tillägnas Carl Jacobsson
och Lena Nilsdotter = = =
År 1869 den 20 maj (Spinkabo 1/12 mantal)
DSCN6274
1/12 mantal Kronoskatte Spinkabo, som Johannes Jönsson och Anna Sofia Johannesdotter sålt till
Jonas Johannesson för 2.400 Rd rmt.
År 1912 den 30 september §.85 (Stafsjö Kronoskatte 1/24 mantal)
DSCN5797-99
Under anhållan om lagfart för Karl Anders Svensson å 1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö i Malmbäcks
socken, inlämnade nämndemannen August Lidström i Ödestugu ett i tillhörande delar så lydande
Arfskifte:
År 1880 den 3 september förrättades efter begäran nedanstående afvittring och arfskifte i sterbhuset
efter aflidna hustrun Christina Svensdotter i Stafsjö, Malmbäcks socken, dennas arfvingar kommo nu
tillstädes, nämligen efterlefvane änkemannen Carl Anders Svensson i Stafsjö och med honom
sammanaflade barnen, sonen Sven August Robert, samt döttrarna Elna Alfrida och Anna Elisabeth,
dessa omyndige barnens rätt och bästa, bevakades af dera laga tillförordnade förmyndare,
hemmansägaren Carl Svensson i Ros, Bringetofta socken, först efterfrågades alla handlingar som
kunde lämna nödig upplysning om boets tillstånd, hvarpå framlämnades bouppteckning hållen i
sterbhuset den 25 oktober 1879, som bland annat upptager 1/12 dels mantal Stafsjö, som makarna
gemensamt inköpt, och i följd däraf kommer att efter lag fördelas, hälften till änkemannen och andra
hälften till barnen. Men som denna fastighet besvärad med ett intecknadt Hypotekslån till Smålands
med flera provinsers Hypoteksförening å 1.200 kronor, så kommer denna skuld att af ofvannämnde
arftagare öfvertagas, hälften af änkemannen och andra hälften af barnen gemensamt.
1/12 dels mantal i Rustållet Stafsjö
Däraf bekommer änkemannen Carl Anders Svensson 1/24 dels mantal
Dito barnen Sven Oskar Robert, Elna Alfrida, och Anna Elisabeth hvardera 1/72 dels mantal eller
tillsammans 1/24 dels mantal.
Summa 1/12 dels mantal.
Sålunda fördelat och skiftat på år och dag som föreskrifvit står.
L. J. Johansson på Åsen, Johannes Sjöberg, skiftesmän
Med förestående arfskifte och liqvider förklarar vi oss nöjda och förbinder oss till orygglig
efterlefvnad.
Carl Anders Svensson
Carl Svensson, förmyndare
Underskrifterna bevittnas af: L. J. Johansson, Johannes Sjöberg
Härvid fanns fogad en den 25 oktober 1879upprättad, vid sagda års lagtima Häradsting under Nr.29
inregistrerad bouppteckning efter hustrun Helena Christina Svensdotter från Stafsjö, utvisnade, att
hon efterlämnat de i ofvanintagne arfskifte angifvna dödsbodelägarne, samt att bland boets
tillgångar upptagits 1/12 mantal Stafsjö taxerat till 2.500 kronor.
Det antecknades, att Häradsrätten den 1 september 1879 förordnat Karl Svensson i Ros, till
förmyndare för Karl Anders Svenssons i Stafsjö och hans aflidna hustru Helena Kristina Svensdotters
barn, Elna Alfrida, Anna Elisabeth, och Sven August Robert.

Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 19 maj 1871 å 1/12 mantal
Kronoskatte rusthåll Stafsjö i Malmbäcks socken, hvilken hemmansdel Carl Anders Svensson och hans
hustru Helena Kristina Svensdotter köpt af Sven Johannesson och Sara Lena Abrahamsdotter.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö, som Carl Anders Svensson jämlikt arfskifte den 3
september 1880 bekommit i giftorätt efter sin aflidna hustru Helena Kristina Svensdotter, därom etc.
= = = se §.84 = = = utfärdades.
År 1912 den 30 september §.86 (Stafsjö Kronoskatte 1/24 mantal)
DSCN5799-5800
Under anhållan om gemensam lagfart för Sven August Robert Carlsson, Elna Alfrida Carlsson, och
Anna Elisabeth Carlsson å 1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö i Malmbäcks socken, inlämnade
nämndemannen August Lidström i Ödestugu, ett i tillhörande delar så lydande arfskifte.
År 1880 den 3 september etc. = = = se §.85 = = =
Underskrifterna bevittnas af: L. J. Johansson, Johannes Sjöberg
Härvid fanns fogade etc. = = = se §.85 = = = taxerad till 2.500 kronor
Det antecknas etc. = = = se §.85 = = = Sven August Robert
Till åtkomstens styrkande etc. = = = se §.85 = = = Sara Lena Abrahamsdotter
På grund af hvad sålunda förekommit, meddela Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö, som Sven August Robert Carlsson, Elna Alfrida Carlsson, och Anna
Elisabeth Carlsson, jämlikt arfskifte den 3 september 1880, bekommit i arf efter sin aflidna moder
Helena Kristina Svensdotter, Därom etc. = = = se §.84 = = = utfärdades.
År 1912 den 30 september §.87 (Stafsjö Kronoskatte 1/24 mantal)
DSCN5800-01
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen August Lidström i Ödestugu ett så lydande
Salubref:
Hvarigenom vi undertecknade, nämligen jag Sven August Robert Carlsson i Bellgrade, Montana,
Norra Amerika, jag Elna Alfrida Carlsson i Falun, och jag Anna Elisabeth Carlsson gift med konduktör
Gottfrid Jakobsson i Landskrona, försälja våra i arf efter vår den 21 maj 1879 aflidna moder Helna
Kristina Svensdotter, enligt arfskifte den 3 september 1880 tillfallna arfsandelar, hvardera 1/72 dels
eller sammanlagt 1/24 dels mantal rusthåll Stafsjö i Västra härad och Malmbäcks socken, till vår fader
Carl Anders Svensson och hans hustru Anna Maria Svensson därstädes, för en öfverenskommen och
betingad köpesumma af 500 kronor för hvarje andel eller sammanlagt 1.500 kronor, och som
nämnde köpesumma genom liqvid och godkände förskrifvningar blifvit till fullo betalt och qvitterad
hvarder, alltså afhänder vi oss ofvanberörde fastighetsandelar och tillägnar dem köparne med allt
hvad därtill lyder och lagligen tillvinnas kan, att äga och besitta såsom sin välfångna egendom, att nu
genast i befintligt skick tillträda.
Till visso häraf ah vi detta salubref i vittnens närvaro underskrifvit.
Som bekräftas, Bellgrade, Montana, Falun och Landskrona, den 11 april 1910
Sven August Robert Carlsson
Elna Alfrida Carlssons egenhändiga namnteckning bevittnas af oss på en gång närvarande, Axel
Sundqvist adress Falun, P. B. Olsson adress Nässjö
Gottfrid Jakobsson
Anna Elisabeth Jacobsson, född Carlsson
B. Lundgren, Landskrona, H. Necander Landskrona
Varande Sven August Robert Carlssons namnteckning bestyrkt af vederbörande notarius publicus
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag, §.86, för Sven August
Robert Carlsson, Elna Alfrida Carlsson och Anna Elisabeth Carlsson å 1/24 matal Kronoskatte Stafsjö i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/24 mantal Kronoskatte Stafsjö, som Carl Anders Svensson och hans hustru Anna Maria
Svensson, jämlikt salubref den 11 april 1910, för Etttusen Femhundra kronor, af den förres barn Sven

August Robert carlsson, Elna Alfrida Carlsson och Gottfrid Jakobssons hustru Anna Elisabeth
Jakobsson, född Carlsson, därom etc. = = = se §.84 = = = utfärdades.
År 1912 den 15 januari §.137 (Stafsjö Kronoskatte 1/8 mantal)
DSCN5745-46
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen August Lidström i Ödestugu ett så lydande
köpebref.
Salubref:
Hvarigenom vi undertecknade till vår son Claes Oskar Theodor Carlström och hans tilltänkta hustru
Ida Johannesson försälja vår ägande fastighet 1/8 mantal Kronoskatte rusthåll Stafsjö i Malmbäcks
socken och Västra härad, emot en öfverenskommen och betingad köpesumma stor /4.500/
Fyratusen Femhundra kronor, hvilken köpeskilling genom liqvid och godkände förbindelser blifvit
betald och qvitterad varder, med anledning hvaraf vi afhände oss ofvannämnde hemman, med allt
hvad därtill lyder och hädanefter lagligen tillvinnas kan och tillägnar det köparna att äga och besitta
såsom deras välfångna egendom, med tillträde från den 14 i denna månad.
Allenast förbehållande oss lifstids undantag enligt särskildt därom upprättadt kontrakt. Till visso
häraf ha vi detta salubref i vittnens närvaro undeskrifvit, som bekräftas
Stafsjö den 24 mars 1902
Claes Carlström, Carolina Carlström, säljare
Bevittnas af: P. A. Rundberg i Gatu, C. J. Nilsson i Kapellet
För åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 17 februari 1876, §.118, för
Klas Magnus Karlström och hans hustru Karolina Andersdotter å 1/8 mantal Kronoskatte Stafsjö i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/8 mantal Kronoskatte Stafsjö, som Claes Oscar Theodor Carlström och hans tilltänkta hustru Ida
Johannesson, jämlikt köpebref den 24 mars 1902 för Fyratusen Femhundra kronor, jämte villkor om
undantag köpt af den förstnämndes föräldrar Klas Magnus Karlström och hans hustru Karolina
Andersdotter, därom = = = /se §.136/ = = = utfärdades.
År 1870 den 8 juni §.35 (Stafsjö Kronoskatte 1/12 mantal)
DSCN6322
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande köpebref.
För allom som detta vårt öppna salu och köpebref förekommer, göres veterlig att jag Sven
Johannesson, samt med min kära hustru Sara Lena Abrahamsdotters bifall, försålt till vår måg och
dotter Karl Anders Svensson och hans hustru Helena Kristina Svensdotter, vårt ägande 1/12 mantal i
rusthållet Stafsjö, beläget i Västra och Malmbäcks socken, för en öfverenskommen köpesumma stor
2.333 Rd 33 öre Rmt, som är genom särskild förskrifvning till fullo betalt, och härigenom
vederbörligen qvitterade varda, och i följe häraf afhända vi oss berörde 1/12 mantal i sagde hemman
och tillägna köparen till välfången egendom att tillträda den 14 mars 1870, i nu och då befintligt
skick, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder, eller hädanefter med lag
tillvinnas kan. Till mera visshet är detta salubref af oss i vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Almesåkra den 30 november 1869
Sven Petter Johannesson, Sara Lena Abrahamsdotter, säljare
Vittnen: Magnus Johansson i Hiarum, Pehr Johan Nilsson i Södra Hiarum
Tillika företes ett den 20 januari 1869 för Sven Johannesson och Sara Abrahamsdotter utfärdadt
fastebref å Ett tolftedels mantal Kronoskatte rusthåll Stafsjö, som de köpt af Abraham Månsson och
hans barn.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett tolftedels mantal Kronoskatte rusthåll Stafsjö i Almesåkra socken, hvilket Sven
Johannesson och Sara Lena Abrahamsdotter genom afhandling den 30 november 1869, för 2.333 Rd
33 öre, sålt till Karl Anders Svensson och hans hustru Helena Kristina Svensdotter.

År 1871 den 18 januari §.31 (Stafsjö Kronoskatte 1/12 mantal)
1/12 mantal Stafsjö för Karl Anders Svensson och Helena Kristina Svensdotter.

DSCN6339

År 1911 den 3 oktober (Söndrarp Kronoskatte 1/6 mantal)
DSCN5732
(Ej komplett filmad)
adne som välfången egendom att därå erhålla laga fasta, vartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Till mera visso ha vi detta köpe och salubref i vittnens närvaro underskrifvit.
Som skedde i Söndrarp den 7 december 1910
Axel Almqvist, Anna Sofia Johansdotter, säljare
Bevittnas af: C. Andersson i Malmbäck, G. E. Lundberg i Malmbäck
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis den 9 maj 1887, §.168, för Axel
Almqvist och Anna Johansdotter å 1/16 mantal Kronoskatte Söndrarp i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/6 mantal belägna Kronoskatte Söndrarp, som Karl Viktor Almqvist och hans hustru Eva
Johannesdotter, jämlikt köpebref den 7 december 1910 för Femtusen kronor köpt af den
förstnämndes föräldrar Axel Almqvist och Anna Johansdotter, därom fångeshandlingen försågs med
bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1881 den 11 april §.114 (Söndrarp Skatte rusthåll 1/6 mantal)
DSCN6074
Under anhållan om lagfart inlämnade nu Lars Johan Johansson i Åsen till domstolen en så lydande
handling.
Till Nils Johansson i Kansjö försälja vi härigenom vårt ägande hemman 1/6 dels mantal Skatte rusthåll
Söndrarp, malmbäcks socken af Västra härad i Jönköpings län, för en oss emellan öfverenskommen
köpesumma Femtusen Tjugofem kronor, hvilken summa, dels genom öfvertagen intecknad skuld till
Hypo (resten ej filmat)
År 1913 den 7 april §.151 (Söräng Frälse 1/8 mantal)
DSCN6014-15
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen J. W. Thunander i Hagafors en så lydande handling.
Köpebref:
Emot en överenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Fem tusen Fem hundra /5.500/
kronor, upplåter och försäljer jag härmed mitt ägande 1/8 mantal Frälse Söräng i Malmbäcks socken
och Västra härad till Edvard Johansson i Söräng.
Tillträdet redan skett i det skick jag alltsamma ägt och innehaft, med jord, skog och byggnader och
hvad därtill hörer och framdeles tillvinnas kan, och äger köparen att vid vederbörlig domstol sig fasta
tillvinna.
Så handlat och öfverenskommit, intygas Söräng den 16 januari 1913
Gustaf Andersson
På en gång närvarande vittnen: Klas Henriksson, Josef Magnusson, båda från Tohult
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 2 november 1908, §.107 för
Gustaf Andersson å 1/8 mantal Frälse Söräng i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/8 mantal Frälse Söräng, som Edvard Johansson jämlikt köpebref den 16 januari 1913 för
Fem tusen Fem hundra kronor köpt af Gustaf Andersson.
Därom etc. = = = se §.148 = = = utfärdades.
År 1912 den 28 oktober §.122 (Söräng Frälse 15/64 mantal)
DSCN5802-04
Under anhållan om lagfart inlämnade nämndemannen J. W. Thunander i Hagafors en så lydande
Köpeafhandling:
Till Gustaf Robert Svensson i Gunnarsryd och hans tilltänkta hustru Judith Lydia Rydel, upplåta och
försälja vi undertecknade vår i Malmbäcks socken och Västra härad belägna fasta egendom Femton
sextiofjärdedels 15/64 mantal Frälse Söräng aug., A. Mellqvist och hans hustru Augusta Albertina

Almqvist, Karl Linus Almqvist, Anton Alfred Almqvist, Gustaf Julius Almqvist, Oskar Albert Almqvist,
och Ruth Gunhild Almqvist, tillsammans försälja Sju sextiofjärdedels mantal, samt Karl Linus Almqvist
och Alfred Anton Almqvist försälja Ett åttondels mantal, för en sammanlagd köpesumma av Tio tusen
Fem hundra /10.500/ kronor, och dem denna köpesumma, dels genom öfvertagande af i hemmanet
intecknad gäld, och dels genom nöjaktig förskrifvning blifvit behörigen liqviderad, varder alltsamma,
10.500 kronor härmed kvitterad, och ofvannämnda fastighet oss afhänd, samt bemälde Gustaf
Robert Svensson och hans ofvannämnda tilltänkta hustru tillägnat, med allt hvad till samma fastighet
hörer och lagligen tillvinnas kan, att af dem, den 14 mars 1913 tillträdas, och så som dess välfångna
egendom ägas och besittas.
Söräng den 22 oktober 1912
A. Mellqvist, Augusta Albertina Mellqvist, född Almqvist, enligt fullmakt, Karl Linus Almqvist, Alfred
Anton Almqvist, Gustaf Julius Almqvist, Oskar Albert Almqvist, Ruth Gunhild Almqvist, Gustaf
Almqvist, Lovisa Albertina Svensdotter-Almqvist.
På en gång närvarande vittnen
J. W. Thunander, Edv. Johansson
Härvid funnos fogade följande handling
1. En så lydande fullmakt
Befullmäktiga G. Almqvist i Söräng, att för mig, och utan mitt vidare hörande påskrifva och låta
bevittna mitt namn å de erfordeliga handlingar till försäljningen af 15/64 mantal Söräng i Malmbäcks
socken.
Katrineholm den 28/9-1912
Augusta Albertina Almqvist
A. F. Mellqvist
Bevittnas af:
C. E. Göransson, J. F. Fredriksson
2. Ett den 25 oktober 1912 af kyrkoherden i Malmbäcks församling C. E. Bergh utfärdadt bevis,
utvisande att förre hemmansägaren Gustaf Linus Almqvist från Söräng och hans hustru Lovisa
Albertina Svensdotter ägde följande omyndiga barn, Oskar Albert född den 15 juni 1894, och Ruth
Gunhild född den 14 juli 1897.
Det antecknades, att Häradsrätten denna dag under Nö.129 i domboken, på ansökan af Gustaf Linus
Almqvist i egenskap af fader och målsman för ofvannämnda omyndiga barn godkänt ifrågavarande
försäljning, såvitt densamma avsågo dessas andelar i försålda fastigheten.
Till åtkomstens styrkande företeddes, dels sex af Häradsrätten den 10 maj1910 utfärdade
lagfartsbevis, hvartdera å 1/48 mantal från Söräng i Malmbäcks socken,
under §.245 för A. Mellqvists hustru Augusta Albertina Elise Almqvist
under §.246 för Karl Linus Almqvist
under §.247 för Anton Alfred Almqvist
under §.248 för Gustaf Julius Almqvist
under §.249 för Oskar Albert Almqvist, samt
under §.250 för Ruth Gunhild Almqvist ,
dels ock Häradsrättens lagfartsbevis den 21 december 1910, §.197, för Karl Linus Almqvist å 1/8
mantal i nämnde hemman.
Från Häradsrättens lagfartsbok antecknades, att från de sex förstnämnda hemmansdelarna till annan
person försålts 1/64 mantal.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
15/64 mantal Frälse Söräng, som Gustaf Robert Svensson och hans tilltänkta hustru Judith Lydia
Rydell jämlikt köpeafhandling den 22 oktober 1912 för Tio tusen Fem hundra kronor, köpt från A.
Mellqvists hustru Augusta Albertina Elise Almqvist, Karl Linus Almqvist, Anton Alfred Almqvist, Gustaf
Julius Almqvsit, Oskar Albert Almqvist, och Ruth Gunhild Almqvist, däeom fångeshandlingar försågs
med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 28 oktober §.131 (Söräng Frälse 1/8 mantal)

DSCN5808-09

Sedan Karl Fritiof Johansson och hans hustru Anna Kristina Johansson vid nästlidit års lagtima
höstting den 27 november 1911 under §.117 i då förda lagfartsprotokollen, sökt lagfart å 1/8 mantal
Frälse Söräng i Malmbäcks socken, hvilken hemmansdel de jämlikt köpebref den 15 maj 1911 för Sju
tusen kronor köpt af Gustaf Andersson, därvid till styrkande af säljarens åtkomst till försålda
fastigheten företetts Häradsrätten den 2 november 1908, §.107, för Gustaf Andersson utfärdade
lagfartsbevis å 1/8 mantal Frälse Söräng i Malmbäcks socken, nu Häradsrätten genom beslut
förstnämnde dag på anförat skäl förklarat lagfartsansökningen hvilande, så företrädde nu
nämndemannen J. W. Thunader i Hagafors och ingaf till domstolen under förmälan, att det
ofvanberörde köpet återgått, och med begäran, att det därpå grundade lagfartsärendet måtte
afskrifvas, det ofvananmärkte köpebrefvet varande därå undertecknadt följande.
Förestående köp återgårtill säljaren Gustaf Andersson i Söräng, som äger att den 14 nästa mars
tillträda hemmanet med allt hvad därtill hörer, i det skick som jag detsamma ägt och innehaft.
Söräng den 21 februari 1912
Carl Frithiof Johansson, Anna Kristina Johansson
Ofvanstående köp godkännes: Gustaf Andersson
På en gång närvarande vittnen: Alg. Carlsson, C. J. Pettersson
I anledning häraf blef den gjorda lagfartsansökningen från vidare behandling ur protokollet
afskrifven, därom bevis ofvan anmärkta köpebref åtecknades.
År 1911 den 27 november §.117 (Söräng Frälse 1/8 mantal)
DSCN5736-37
Under anhållan om lagfart för Karl Fritiof Johansson och hans hustru Anna Kristina Johansson å 1/8
mantal Söräng, ingaf fabrikören J. V. Thunander i Hagafors ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Undertecknad försäljer härmed En åttondels mantal Frälse Söräng i Malmbäcks socken till Karl Fritiof
Johansson och hans hustru Anna Kristina Johansson från Hjelmseryd för en öfverenskommen
köpeskilling Sju tusen kronor, som dels kontant och dels öfvertagande af i hemmansdelen
grafverande inteckningar, som genom särskild förbindelse redan blifvit betalt och härmed kvitteras.
Afhändande mig i följe häraf förenämnde 1/8 mantal och härigenom tillägnar nämnde köpare.
Tillträdet redan skett, med hus, jord och skog m.m. utan undantag, mera än den del af gårdens
Soldattorp som å särskild Karta däröfver är betecknad med litt. CDE förbehåller, förbindande mig till
Hemul.
Söräng den 15 maj 1911
Gustaf Andersson
Bevittnas af Aug. Carlsson, C. J. Pettersson, båda från Linneryd
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 2 november 1908, §.107, för
Gustaf Andersson å 1/8 mantal Frälse Söräng i Malmbäcks socken.
År 1883 den 12 februari §.36 (Söräng, Anderstorp Frälse 1/64 mantal)
DSCN6082
Under anhållan om lagfart å 1/64 mantal Söräng, inlämnade nämndemannen L. J. Johansson i Åsen
till Domstolen en så lydande handling.
Köpebref:
För en vid = = = se Bil. L §.36
Härefter företeddes Häradsrättens den 30 december 1864 för Abraham August Ljungqvist och
Karolina Isaksdotter utfärdade fastebref å 1/16 mantal Söräng.
Med anledning af hvad sålunda förekommit fann Häradsrätten skäligt meddela lagfart å 1/64 mantal
Frälse Söräng, Anderstorp kalladt i Malmbäcks socken, hvilken för bevillning till 560 kronor
uppskattade hemmansdel, Gustaf Andersson för 700 kronor köpt af A. A. Ljungqvist och Karolina
Isaksdotter.
År 1883 den 27 januari §.36 (Söräng, Anderstorp Frälse 1/64 mantal)
Köpebref:

DSCN6083

För en vid frivillig auktion högstbjuden och härmed qvitterad köpesumma Sjuhundra kronor, hafva vi
undertecknade upplåtit och försålt 1/64 dels mantal i Frälsehemmanet Söräng, Annestorp kalladt,
med dess nuvarande innehaf beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till arrendatoren Gustaf
Andersson på Hägnen under Norrhulta.
I följd häraf afänder vi oss berörde 1/64 dels mantal i sagde hemman, Annestorp kallat, med
rättighet för köparen som välfången egendom, att tillträda den 14 nästa mars, i det skick som det
befinns, med jord, vatten, och hvad därtillhörer eller med ett ord, efter den gräns som blifvit åsatt
efter nuvarande inhägnad, och äger köparen på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol, sig laga och
fasta förvärfva, vartill lämnas nödige åtkomsthandlingar.
Till mera visshet är detta salu och köpebref af oss i vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Söräng den 27 januari 1883
A. A. Ljungqvist, Carolina Isacksdotter, säljare
På en gång närvarande vittnen: L. J. Johansson i Åsen, Gustaf Almqvist i Söräng
År 1913 den 23 decemberr §.179 (Viresjö 1 mtl säteri, Medeltorp säteri 1/4 mtl) DSCN6031_32_33
Under Anhållan om lagfart ingaf förre nämndemannen S. A. Forsberg i Forserum ett så lydande.
Köpebrev:
Undertecknad S. Svensson försäljer härigenom mitt ägande 1 mantal säteri Viresjö, och 1/4 mantal
Rå och Rör Medeltorp i Malmbäcks socken af Västra Härad, med undantag af en från hemmanet
afsöndrad tomt till missionshus, och en fjärdedel af den på gården varande vattensågens hus och
verk till J. A. Johansson i Brunstorp, för en öfverenskommen köpesumma af Sextio tusen kronor/
60000/ som kontant och i reversförbindelser blifvit tillfullo gäldad och varder härmed Kvitterat.
Varpå jag afhänder mig ofvansagda hemman och tillägnar köparen detsamma som välfången
egendom, hvarå han på egen bekostnad får förvärfva sig lagfart, vartill nödiga åtkomsthandlingar
lämnas.
Viresjö den 14 mars 1913
S. Svensson
Bevittnas af.
F. A. Spets, adress Forserum
S. A. Forsberg, adress Forserum
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis.
1:o den 1 september 1890 §.15 för Otto Sundbeck och S. Svensson å bland annat 1 mantal frälse
säteri Viresjö och 1/4 mtl rå och rör Medeltorp i Malmbäcks socken, och
2:o den 14 mars 1892 §.73 för S. Svensson å 1/2 mtl frälse säteri Viresjö och 1/8 mtl rå och rör
Medeltorp, som han köpt af Otto Sundbeck.
Af häradets fastighetsbok inhämtades och skulle här antecknas att Häradsrätten meddelat lagfart
den 28 november 1898 §.92 för Oskar Alfred Svensson och hans tilltänkta hustru Hanna Gustafsson å
bland annat 1/4 af det till 1 mantal Viresjö hörande sågverket, som de köpt af S. Svensson, och den
27 november 1911 §.125 för Viresjö missionsförening å den från 3/4 mtl Viresjö afsöndrade
lägenheten Viresjö Missionshusplan Nö.1 om 0.0878 hektar, som föreningen köpt af S. Svensson.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelades lagfart å i Malmbäcks socken belägna ett mantal
frälse säteri Viresjö och 1/4 mtl rå och rör Medeltorp, som J. A. Johansson jämlikt köpebref den 14
mars 1913 för Sextio tusen kronor köpt af S. Svensson, derom etc. == se §.177 == utfärdades.
År 1911 den 27 november §.125 (Viresjö missionsplan)
DSCN5738-39
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande köpebref:
Köpebref:
Till Viresjö missionsförening försäljer jag från mitt ägande 3/4 mantal säteri Viresjö, en jordplan
belägen vid vägen mot Ödestugu och hemmanet Graf, och gränsar i norr med 31,8 meter
bygdevägen mot Graf, i öster med 13,2 till stomhemmanet, i söder 40,2 meter till väg mot Ödestugu,
och i väster med 43,7 meter till stomhemmanet, med en areal af 0,0878 hektar i enlighet med den af
jägmästare Lagerbjelke upprättade kartan öfver nämnde jordområde. Köpeskillingen för

ofvannämnde jordplan är bestämd till 10 kronor, som å denna dag betald och gulden, vadan
missionsföreningen äger härå söka och erhålla laga fasta genom afsöndring från Säteriet Viresjö i
Malmbäcks socken.
Sålunda afhandladt, som skedde i Viresjö den 15 november 1910.
S. Svensson, säljare
På Viresjö missionsförening, O. Svensson
Vittnen: C. Andersson i Malmbäck, W. Lundberg i Malmbäck
Härvid fanns fogadt Konungens Befallningshafvandes i länet utslag den 14 mars 1911, utvisande att
ifrågavarande afsöndring om 0,0878 hektar sagde dag fastställts, samt att lägenheten åsatts
benämningen Viresjö Missionsplan Nö.1
Till åtkomstens styrkande företeddes två af Häradsrätten utfärdade lagfartsbevis, däraf en den 1
september 1890, §.15, för Otto Sundbeck och S. Svensson, å bland annat Ett mantal Frälse säteri
Viresjö i Malmbäcks socken, och ett den 14 mars 1892, §.73, för S. Svensson å bland annat Ett halft
mantal samma hemman.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å den från 3/4 mantal Frälse
säteri Viresjö i Malmbäcks socken afsöndrade lägenheten Viresjö Missionsplan Nö.1, om 0,0878
hektar, som Viresjö Missionsförening jämlikt köpebref den 15 november 1910 för Tio kronor köpt af
S. Svensson, därom fångeshandlingen försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1912 den 6 maj §.339 (Västanå o Qvarn Frälse 1/16 mantal)
DSCN5763-64
Under anhållan om lagfart för Emil Petersson å 1/16 mantal Västanå, samt hälften af Västanå kvarn,
ingaf länsmannen Alfred Andersson ett så lydande köpekontrakt.
Köpekontrakt:
Till Emil Petersson i Alnaryd, försäljer jag undertecknad härmed min ägande hälft i Västanå
landtegendom i Malmbäcks socken af Jönköpings län, med därtill hörande vattenverk och till
vattenverket hörande reserverat virke och gjutgods, jämte därvarande öfrig lösegendom, växande
skog, samt all afverkade skogseffekter emot i öfrigt följande viilkor.
1. Den öfverenskomna köpeskillingen är för å egendomens halfdel växande skog, kr. 8.000
För lösöre och skogseffekter
kr. 7.483 10 öre
För landtegendomens joraområde, vattenverk med tillbehör, och på åbyggnaderna kr.8.000
S:a 23.483 10 öre
Tjugotre tusen Fyrahundraåttiotre kronor 10 öre, hvilket rätt belopp denna dag äro med särskilda
förbindelser uppgjorda och varder härmed qvitterade, samt medgifves köparen rätt att på egen
bekostnad söka fasta härpå.
Som säkerhet får en af köparen utfärdad revärs å kronor Femtusen, betalbar den 8 juni 1913 års till
säljaren öfverlämnade en inteckning i Västanå å kronor Femtusen, hvilka värdepapper tillsammans
med dithörande revers skall till köparen återlämnas vid valutans erläggande på reversen.
2. Tillträdet sker omedelbart, och är säljaren förbunden till hemul enligt lag.
Haga och Alnaryd den 8 juni 1910
J. A. Petersson, säljare
Emil Petersson, köpare
Egenhändiga namnteckningarna intygas af: C. Nilsson Alnaryd, Dania Engberg Alnaryd
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis den 30 september 1907, §.32, för
J. A. Petersson och Karl Emil Petersson å 1/8 mantal Frälse Västanå med därtill hörande Västanå
kvarn i Malmbäcks socken.
Det antecknades, att hemmanet Västanå omfattade allenast 1/8 mantal.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/8 mantal Frälse Västanå med därtill hörande hälften i Västanå kvarn, hvilken faste egendom Emil
Petersson jämlikt köpekontrakt den 8 juni 1910, för Sexton tusen kronor köpt af J. A. Petersson,
därom fångeshandlingen försågs med bevis, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1869 den 20 januari §.43 (Hälften af Västanå mjölqvarn)

DSCN6256

= = = Rätten en den 28 december 1867 upprättad = = = Klas Andersson och Kristina Petersdotter
bortbytt hälften af Västanå mjölqvarn med vattenfall och nödig jordrymd till Peter Nilsson och hans
hustru Katarina Håkansdotter mot hälften af Västanå brädsåg och en af de sistnämnde erlagd
mellangift af Femhundra Rd rmt = = = nämligen den 19 februari, den 22 maj och den 22 september
sistlidet år = = = Peter Nilsson och Katarina Håkansdotter = = =
År 1869 den 20 januari §.44 (Hälften af Västanå brädsåg)
DSCN6256
= = = 28 december 1867 upprättad = = = Peter Nilsson och Katarina Håkansdotter bortbytt hälften af
Västanå brädsåg med tillhörande vattenfall och jordrymd till (resten ej filmat)
År 1898 den 17 januari §.22 (Västgötatorp, Påland 9/120 mantal)
DSCN6194
Vid upprop af det till denna dag uppskjutna och under §.86 i protokollet för sistlidit års hösteting
senast antecknade ärendet angående Carl August Nilsson i Västgötatorp ansökan om lagfart å 9/120
mantal Västgötatorp, Påland kalladt, lät sökanden, genom sitt förut i ärendet använda ombud, Claes
Andersson i Västanå, inlämna dels Häradsrättens förut i ärendet meddelade protokollsutdrag, dels
ock det såsom grund för ansökningen åberopade köpebrefvet, hvarå nu fanns tecknadt följande
tillägg.
De oss i arf tillfallna hemmanslotterna, hvilka härofvan försålts, godkänner vi härmedelst den skedda
försäljningen.
Johanna Maria Nilsdotter, Emma Christina Nilsdotter
Vittnen: Albert Andersson, Carl Andersson i Västanå
Med anledning af hvad sålunda och förut i ärendet förekommit, fann Häradsrätten skäligt bevilja
lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 9/120 mantal Kronoskatte Västgötatorp, Påland kalladt,
som Carl August Nilsson, enligt afhandling den 16 oktober 1897, för 3.240 kronor köpt af Anna
Kristina Johannesdotter, Klas Johan Nilsson, August Andersson och hans hustru Johanna Maria
Nilsdotter, Klas August Johannesson och hans hustru Emma Kristina Nilsdotter, samt af Frans Johan
Johannesson i egenskap af förmyndare för omyndiga Augusta Ellen Emilia Nilsdotter, därom
köpebrefvet försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1897 den 2 november §.86 (Västgötatorp, Påland 9/120 mantal)
DSCN6181-82
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå anhöll Carl August Nilsson om lagfart å 9/120
mantal Västgötatorp, Påland kalladt, på grund af följande.
Köpebref:
Genom idag hållen öppen och frivillig auktion försälja vi undertecknade, nämligen jag Anna Christina
Johannesdotter 1/24 dels mantal, jag Claes Johan Nilsson 1/120 dels mantal, och jag Frans Johan
Johannesson i egenskap af förmyndare för Augusta Ellen Emila Nilsdotter 1/120 dels mantal, eller
tillsammans 9/120 mantal Västgötatorp, Påland kalladt, beläget i Västra härad och Malmbäcks
socken, till vår medarvinge CarlAugust Nilsson därstädes, för ett denna dag högstbjudet pris af
Tretusen Tvåhundrafyratio/3240/ kronor, hvilken summa genom särskilda förskrifvningar är till fullo
betald och härmed qvitteras, hemmanet tillträdas genast i nu befintligt skick, med allt hvad därtill
lyder, af ålder lydt och framdeles med lag tillvinnas kan, att tillägnas köparen som välfången
egendom. Till mera visshet hafva vi detta öppna köpe och salubref i vittnens närvaro underskrifvit.
Som skedde i Västgötatorp, Påland kalladt den 16 oktober 1897
Anna Christina Johannesdotter med hand å pennan, Claes Johan Nilsson, August Andersson, Claes
August Johannesson, Frans Johan Johannesson, säljare
Vittnen: C. Andersson i Västanå, S. A. Johansson i Perstorp
Härjämte företeddes fem af Häradsrätten den 7 september 1896 utfärdade lagfartsbevis, af hvilka ett
å 1/24 mantal Västgötatorp, Påland kalladt, som änkan Anna Kristina Johannesdotter bekommit vid
bodelning efter sin aflidne man Nils Isaksson, samt de öfriga fyra, hvartdera å 1/120 mantal samma
hemman, som hvar och en af Claes Johan Nilsson, August Anderssons hustru Johanna Maria
Nilsdotter, Klas August Johannessons hustru Emma Kristina Nilsdotter, och Augusta Ellen Emilia
Nilsdotter, ärft efter sin aflidne fader Nils Isaksson, och dessutom i bestyrkt afskrift, utdrag af

Häradsrättens Förmynderskapsprotokoll den 10 februari 1896 innefattande förordnande för Frans
Johan Johannesson i Västgötatorp att vara förmyndare för Nils Isakssons omyndiga dotter Augusta
Ellen Emila Nilsdotter.
Af domstolen för denna dag Nr.148 inhämtades, att Häradsrätten på ansökan af Frans Johan
Johannesson i Västgötatorp såsom förmyndare för ofvannämnda omyndiga Augusta Ellen Emilia
funnit skäligt ifrågavarande försäljning gilla och godkänna, för så vidt densamma rörde den
omyndigas andel i försålda fastigheten.
Utslag:
Enär af två af de i ärendet företedda lagfartsbevisen framgår, att 1/120 mantal af försålda hemmanet
utgör August Anderssons hustru Johanna Maria Nilsdotters enskilda egendom, och 1/120 mantal
likaledes Klas August Johannessons hustru Emma Kristina Nilsdotters enskilda egendom, samt ej
visadt blifvit, att anmälde hustrur till försäljningen lämnat sitt samtycke, så aktar Häradsrätten nödigt
att uppskjuta ärendet till första rättegångsdagen vid första allmänna sammanträdet under nästa års
vårting i häradet. Måndagen den 17 instundande januari, då sökanden vid äventyr af ansökningens
förfall skall komma tillstädes och styrka att förutnämnde hustrur till försäljningen gifvit sitt samtycke.
År 1896 den 7 april §.247 (Västgötatorp)
DSCN6231
(alla sidor ej filmade)
Johanna Lovisa Albertina Johannesdotter, enligt arfskifte den 29 februari 1896, bekommit i giftorätt
efter sin aflidne man Klas Peter Petersson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades, och
särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 april §.248 (Västgötatorp 1/192 mantal)
DSCN6231
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Carl August Klasson i Västgötatorp, anhålla om
lagfart å 1/192 mantal sistnämnde hemman, på grund etc. = = = se §.247 = = = lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/192 mantal Kronoskatte Västgötatorp, som Carl August Klasson, enligt
arfskifte den 29 februari 1896 bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Peter Petersson, därom
bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 april §.249 (Västgötatorp 1/192 mantal)
DSCN6231
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät änkan Johanna Lovisa Albertina
Johannesdotter, anhålla om lagfart för Johan Algot Klasson å 1/192 mantal Västgötatorp, på grund
etc. = = = se §.247 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/192 mantal Kronoskatte
Västgötatorp, som Johan Algot Klasson, enligt arfskifte den 29 februari 1896 bekommit i arf efter sin
aflidne fader Klas Peter Petersson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 april §.250 (Västgötatorp 1/192 mantal)
DSCN6231
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Klas Oskar Emil Klasson, anhålla om lagfart å
1/192 mantal Västgötatorp, på grund etc. = = = se §.247 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken
belägna 1/192 mantal Kronoskatte Västgötatorp, som Klas Johan Emil Klasson, enligt arfskifte den 29
februari 1896 bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Peter Petersson, därom bevis
arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 april §.251 (Västgötatorp 1/192 mantal)
DSCN6231-32
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Amanda Wilhelmina Klasdotter i Västgötatorp,
anhålla om lagfart å 1/192 mantal i sistnämnde hemman på grund etc. = = = se §.247 = = = lagfart å
det i Malmbäcks socken belägna 1/192 mantal Kronoskatte Västgötatorp, som Amanda Wilhelmina
Klasdotter enligt arfskifte den 29 februari 1896, bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Peter
Petersson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskilt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 april §.252 (Västgötatorp 1/192 mantal)

DSCN6232

Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johannes Gustaf Lundberg i Fallnafors anhålla
om lagfart för omyndige Henning Frithiof Klasson å 1/192 mantal Västgötatorp på grund etc. = = = se
§.247 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/192 mantal Kronoskatte Västgötatorp, som
Henning Frithiof Klasson enligt arfskifte den 29 februari 1896, bekommit i arf efter sin aflidne fader
Klas Peter Petersson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskilt lagfartsbevis
utfärdades.
År 1896 den 7 april §.253 (Västgötatorp 1/192 mantal)
DSCN6232
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johannes Gustaf Lundberg i Fallnafors anhålla
om lagfart för omyndige Otto Natanael Klasson å 1/192 mantal Västgötatorp på grund etc. = = = se
§.247 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/192 mantal Kronoskatte Västgötatorp, som
Otto Natanael Klasson enligt arfskifte den 29 februari 1896, bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas
Peter Petersson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskilt lagfartsbevis
utfärdades.
År 1896 den 7 april §.254 (Västgötatorp 1/192 mantal)
DSCN6232
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johannes Gustaf Lundberg i Fallnafors anhålla
om lagfart för omyndige Helge Severin Klasson å 1/192 mantal Västgötatorp på grund etc. = = = se
§.247 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/192 mantal Kronoskatte Västgötatorp, som
Helge Severin Klasson enligt arfskifte den 29 februari 1896, bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas
Peter Petersson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskilt lagfartsbevis
utfärdades.
År 1896 den 7 april §.255 (Västgötatorp 1/192 mantal)
DSCN6232
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johannes Gustaf Lundberg i Fallnafors anhålla
om lagfart för omyndige Alfrida Emilia Klasdotter å 1/192 mantal Västgötatorp på grund etc. = = = se
§.247 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/192 mantal Kronoskatte Västgötatorp, som
Alfrida Emilia Klasdotter enligt arfskifte den 29 februari 1896, bekommit i arf efter sin aflidne fader
Klas Peter Petersson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskilt lagfartsbevis
utfärdades.
År 1896 den 7 september §.23 (Västgötatorp, Påland 1/24 mantal)
DSCN6238-40
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät änkan Anna Kristina Johannesdotter, anhålla
om lagfart å 1/24 mantal Västgötatorp, på grund af detta,
Arfskifte:
Förrättadt i Västgötatorp i Malmbäcks socken, emellan arfvingarna efter aflidne hemmansägaren Nils
Isaksson därstädes, hvilken afled den 11 november 1895. Arfvingarna äro, änkan Anna Kristina
Johannesdotter, sönerna Klas Johan Nilsson, Karl August Nilsson, myndige och närvarande, döttrarna
Johanna Maria gift med hemmansägaren Johannes Andersson i Fallnafors, Emma Kristina gift med
hemmansägaren Klas August Johannesson från Skinnarebo af Svenarums socken, samt omyndiga
dottern Augusta Ellen Emilia, hvilkens rätt bevakades af hennes laga förmyndare, hemmansägaren
Frans Johan Johannesson i Västgötatorp.
Till grund för detta arfskifte företeddes bouppteckning, hållen i sterbhuset den 3 februari detta år,
samt lagfartsbevis å Ett tolftedels mantal Västgötatorp, Påland kalladt, af den 26 januari 1854, nu
tillhörigt sterbhuset och upptages till förteckning, med lösegendomen ville arfvingarna härmed låta
anstå tills den kunde i penningar valiseras.
Änkans giftorätt utgör 1/24 dels mantal
Claes Johans andel 1/120 dels mantal
Karl Augusts andel 1/120 dels mantal
Johanna Marias andel 1/120 dels mantal
Emma Kristinas andel 1/120 dels mantal
Augusta Ellen Emilias andel 1/120 dels mantal

Summa 1/12 dels mantal
Med ofvanstående arffördelning förklarar vi oss nöjda.
Anna Kristina Johannesdotter, C. J. Nilsson, Carl August Nilsson, J. A. Andersson, Claes August
Johannesson, Frans Johan Johannesson
Tid och ort som ofvan
C. Andersson, J. G. Lundberg, skiftesmän
Arfvingarnas namnteckning och underskrift bevittnas af C. Andersson i Västanå, J. G. Lundberg i
Fallnafors, Malmbäck
Därjämte företeddes följande handlingar:
1. Häradsrättens den 26 januari 1854 utfärdade fastebref å 1/12 mantal Västgötatorp, som Nils
Isaksson och hans tilltänkta hustru Anna Kristina Johannesdotter köpt af sterbhusdelägarna efter
aflidne Isak Svensson.
2. Bouppteckning den 3 februari 1896 efter aflidne Nils Isaksson från Västgötatorp, utvisande att han
efterlämnat de i arfskiftesinstrumentet upptagne sterbhusdelägarne, och att i boet funnits 1/12
mantal Västgötatorp.
3. Utdrag af F. P. för den 10 februari 1896, §.19 innefattande förordnande för Frans Johan
Johannesson i Västgötatorp, att vara förmyndare för aflidne Nils Iskasson från Västgötatorp och hans
enka Johanna Kristina Johannesdotters omyndiga dotter Augusta Ellen Emilia.
På grund af hvad sålunda i ärendet förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks
socken belägna 1/24 mantal Kronoskatte Västgötatorp, Påland kalladt, som enkan Anna Kristina
Johannesdotter enligt ofvansagde arfskiftesinstrument bekommit vid bodelning efter sin aflidne man
Nils Isaksson, därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 september §.24 (Västgötatorp, Påland 1/120 mantal)
DSCN6240
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Klas Johan Nilsson anhålla om lagfart å 1/120
mantal Västgötatorp, på grund af etc. = = = se §.23 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna
1/120 mantal Kronoskatte Västgötatorp, Påland kalladt, som Klas Johan Nilsson, enligt ofvanintagne
arfskiftesinstrument, bekommit i arf efter sin aflidne fader Nils Isaksson, därom bevis
arfskifteshandlingen åtecknades, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 september §.25 (Västgötatorp, Påland 1/120 mantal)
DSCN6240
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Carl August Nilsson anhålla om lagfart å 1/120
mantal Västgötatorp, på grund af etc. = = = se §.23 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna
1/120 mantal Kronoskatte Västgötatorp, Påland kalladt, som Carl August Nilsson, enligt ofvanintagne
arfskiftesinstrument, bekommit i arf efter sin aflidne fader Nils Isaksson, därom bevis
arfskifteshandlingen åtecknades, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 september §.26 (Västgötatorp, Påland 1/120 mantal)
DSCN6240
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät August Andersson i Fallnafors anhålla om
lagfart å sin hustru Johanna Maria Nilsdotters ärfvda 1/120 mantal Västgötatorp, på grund af etc. = =
= se §.23 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/120 mantal Kronoskatte Västgötatorp,
Påland kalladt, som August Anderssons hustru Johanna Maria Nilsdotter, enligt ofvanintagne
arfskiftesinstrument, bekommit i arf efter sin aflidne fader Nils Isaksson, därom bevis
arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 september §.27 (Västgötatorp, Påland 1/120 mantal)
DSCN6240
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Klas August Johannesson anhålla om lagfart
för sin hustru Emma Kristina Nilsdotter å 1/120 mantal Västgötatorp, på grund af etc. = = = se §.23 =
= = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/120 mantal Kronoskatte Västgötatorp, Påland kalladt,
som Klas August Johannessons hustru Emma Kristina Nilsdotter, enligt ofvanintagne
arfskiftesinstrument, bekommit i arf efter sin aflidne fader Nils Isaksson, därom bevis
arfskiftesinstrumentet åtecknades, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

År 1896 den 7 september §.28 (Västgötatorp, Påland 1/120 mantal)
DSCN6241
Med begäran om lagfart för sin myndling Augusta Ellen Emila Nilsson å 1/120 mantal Västgötatorp,
lät Frans Johan Johannesson i nämnde hemman, genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå
inlämna detta etc. = = = se §.23 = = = lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 1/120 mantal
Kronoskatte Västgötatorp, Påland kalladt, som Augusta Ellen Emilia Nilsdotter, enligt ofvanintagne
arfskiftesinstrument, bekommit i arf efter sin aflidne fader Nils Isaksson, därom bevis
arfskifteshandlingen åtecknades, och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1913 den 1 september §.20 (Åkerhult, Jonshagen Kronoskatte 1/18 mantal) DSCN6027-28
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande
Köpebref:
Undertecknad försäljer härmed vårt ägande 1/18 dels mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult,
Jonshagen kallat, beläget uti Malmbäcks socken och Västra härad till vår son Johan Ernst Svensson i
Åkerhult, mot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma af Tre tusen Ett hundra
kronor, och i följe häraf afhänder vi oss berörda hemmansdel i sagda hemman, med hus, jord, vatten
och åbyggnader, och allt hvad därtill och hädanefter lagligen tillvinnas kan, och tillägnar
ofvannämnde köpare att tillträdas denna dag i det stånd det nu befinns, och förbinder sig säljare att
lämna nödiga åtkomsthandlingar för vinnande af fasta på köparens egen bekostnad.
Sålunda afhandlat, som skedde i Åkerhult den 14 mars 1913
Sven August Joahnnesson, Sophia Johannesdotter, säljare
Johan Ernst Svensson, köpare
Bevittnas af: C. A. Berg, Aron Johansson
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 27 oktober 1879, §.63, för Sven
Johannesson och hans hustru å 1/18 mantal Kronoskatte Åkerhult, kallat Stora, även Jonshagen i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/18 mantal Kronoskatte Åkerhult, kallat Stora, även Jonshagen, som Johan Ernst Svensson jämlikt
köpebref den 14 mars 1913, för Tretusen Etthundra kronor köpt af sina föräldrar Sven Johannesson
och hans hustru Sophia Johannesdotter.
Därom = = = se §.1 = = = utfärdades.
År 1898 den 6 juni §.174 (Åkerhult 1/72 mantal)
DSCN6205-06
Med begäran om lagfart å 1/72 mantal Stora Åkerhult, lät Gustaf Jacobsson genom nämndemannen
Claes Andersson i Västanå inlämna detta köpebref.
Härigenom göres veterligt, det jag Anna Johannesdotter enligt köpekontraktet af den 8 dennes,
försålt 1/72 dels mantal uti rusthållet Stora Åkerhult (Hallen) kalladt i Malmbäcks socken af Västra
härad och Jönköpings län till Gustaf Jacobsson och hans hustru Sofia Johannesdotter därstädes, för
en oss emellan öfverenskommen köpesumma stor Åttahundra Trettiotre kronor 33 öre, äro genom
nöjaktige förskrifvningar till fullo betalte.
För den skull afhänder jag mig nämnde 1/72 mantal med allt hvad därtill hörer och lagligen tillvinnas
kan, och detsamma tillägnar förenämnde köpare att tillträda enligt köpekontraktets innehåll den 14
mars 1883, i det stånd det nu och då befinnes, och äger köparen utan mitt vidare hörande vid
vederbörlig domstol sig härå söka lagfart och fasta. Nödige åtkomsthandlingar förbinder sig säljaren
att aflämna.
Sålunda af och tillhandladt, som skedde uti Åkerhult den 27 juni 1881
Anna Stina Johannesdotter, säljare
Gustaf Jakobsson, Sofia Johannesdotter, köpare
Till vittne: Anders Frick, August Johansson, båda i Åkerhult
Därjämte företeddes följande handlingar:

1. Ett af Häradsrätten den 29 september 1863utfärdadt fastebref å 1/18 mantal Åkerhult, som Peter
Isaksson och hans hustru Anna Stina Johannesdotter köpt af Johannes Magnus Elmqvist och Anders
Johan Andersson.
2. Häradsrättens den 17 september 1872 utfärdadt fastebref å 1/36 mantal Åkerhult, som Anna Stina
Johannesdotter köpt af Johannes Petersson, Isak Petersson, J. A. Brandt, och Johanna Petersdotter. J.
Johansson och Kristina Petersdotter, samt Klas Johan Nilsson, den sistnämnde såsom förmyndare för
aflidne Peter Isakssons omyndige barn.
3. Häradsrättens den 25 november 1878 utfärdade lagfartsbevis å 1/8 mantal Åkerhult, som änkan
Anna Johannesdotter köpt af änkan Lisa Sofia Nilsdotter, och hennes med aflidne mannen Sven
Gabrielsson sammanaflade omyndige barn, genom deras förmyndare Klas Johan Nilsson och Carl
Gustafsson i Åkerhult, samt
4. I bestyrkt afskrift utdrag af Häradsrättens lagfartsprotokoll för den 13 juni 1871, §.45, hvaraf
inhämtades , att då vid ansökan om lagfart å 1/36 mantal Åkerhult, för rätten företetts, dels en den 1
april 1869 efter Peter Isaksson hållen bouppteckning, enligt hvilken han såsom sterbhusdelägare
efterlämnat änkan Anna Stina Johannesdotter och sju med henne sammanaflade barn, samt tre barn
från ett föregående gifte, och har boets fasta egendom bestått af 1/18 dels mantal Åkerhult, dels ock
ett den 5 december 1870 efter Peter Isaksson mellan bemälde sterbhusdelägare upprättadt arfskifte,
utvisande att 1/18 mantal Åkerhult sålunda delats, att änkan däraf bekommit 1/36 mantal, och de
öfriga sterbhusdelägarna tillsammans 1/36 mantal.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å det i
Malmbäcks socken belägna 1/72 mantal Kronoskatte rusthåll Stora Åkerhult, som Gustaf Jakobsson
och hans hustru Sofia Johannesdotter, enligt afhandling den 27 juni 1881 för 833 kronor 33 öre köpt
af änkan Anna Stina Johannesdotter, derom köpebrefvet försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis
utfärdades.
År 1897 den 8 juni (Åkerhult Kronoskatte rusthåll 5/96 mantal)
DSCN6173-74
På änkan Johanna Pettersdotter i Åkerhult anhållan om lagfart å 5/96 mantal Stora Åkerhult, på
grund af ett arfskifte så lydande.
Arfskifte:
Förrättades den 5 juni 1897 i sterbhuset efter aflidne hemmansägaren Claes Johan Nilsson i Stora
Åkerhult, Malmbäcks socken, hvilken afled den 23 juni 1890, företeddes bouppteckning som var
hålleni sterbhuset den 28 oktober 1890, och upptager som arfvingar änkan Johanna Petetrsdotter
samt sönerna Carl Henning och Johannes August Claessöner, myndige närvarande, sonen Gustaf
Alfred hvilken aflidit den 29 sistlidne mars, ogift och utan arfvingar, hvadan hans lott i boet öfvergår
på de efterlefvande. Enligt arfvingarnas begäran företages skifte endast på fastigheten, hvilken
utgöres af 5/48 dels mantal Åkerhult enligt fastebref af den 30 december 1865, kommer
hemmansdelen fördelas sålunda.
Änkan tillkommer sin giftorätt med hälften 5/96 mantal
Sonen Carl Henning med 5/192 mantal
Sonen Johannes August med 5/192 mantal
Summa 5/48 dels mantal
C. Andersson i Västanå, F. J. Lindahl i Åkerhult, skiftesmän
Med förestående arfsfördelning och skifte förklarar vi oss nöjde, tid och ort som ofvan
Johanna Pettersdotter m. h. å. p., Carl Henning Claesson, Johannes August Claesson
Underskrifterna bevittnas af: C. Andersson i Västanå, F. J. Lindahl i Åkerhult
Därjämte företeddes följande två handlingar.
1. Häradsrättens den 30 december 1865 utfärdade fastebref å 1/8 mantal Åkerhult, som Claes Johan
Nilsson och hans hustru Johanna Petersdotter köpt af sina föräldrar Nils Petersson och Ulrika
Svensdotter.
2. En den 28 oktober 1890 efter aflidne Claes Johan Nilsson från Stora Åkerhult hållen
bouppteckning utvisande att han som sterbhusdelägarne efterlämnat hustrun Johanna Petersdotter,

och med henne sammanaflade sönerna Carl Henning, Johannes August och Gustaf Alfred, samt att i
boet funnits 5/48 mantal Åkerhult.
Af den från pastorsämbetet i Malmbäck domhafvanden tillsända förteckning för innevarande års tre
första månader öfver dödsfall, inhämtades att Gustaf Alfred Claesson från Åkerhult, hvilken upptagits
såsom hemmason, aflidit den 29 sistlidne mars.
Efter anteckning häraf, meddelade Häradsrätten lagfart å det i Malmbäcks socken belägna 5/96
mantal Kronoskatte Åkerhult, som änkan Johanna Petersdotter, enligt arfskifte den 5 juni 1897,
bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Klas Johan Nilsson, därom bevis arfskiftesinstrumentet
åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1897 den 8 juni §.159 (Åkerhult Kronoskatte rusthåll 5/192 mantal)
DSCN6174
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Carl Henning Klasson i Åkerhult anhålla om
lagfart å 5/192 mantal Åkerhult, på grund af etc. = = = se §.158 = = =, meddelade Häradsrätten lagfart
å det i Malmbäcks socken belägna 5/192 mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult, som Carl Henning
Klasson enligt arfskifte den 5 juni 1897, bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Johan Nilsson,
därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1897 den 8 juni §.160 (Åkerhult Kronoskatte rusthåll 5/192 mantal)
DSCN6175
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Johannes August Klasson i Åkerhult anhålla om
lagfart å 5/192 mantal Åkerhult, på grund af etc. = = = se §.158 = = =, meddelade Häradsrätten lagfart
å det i Malmbäcks socken belägna 5/192 mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult, som Johannes August
Klasson enligt arfskifte den 5 juni 1897, bekommit i arf efter sin aflidne fader Klas Johan Nilsson,
därom bevis arfskiftesinstrumentet åtecknades och särskildt lagfartsbevis utfärdades.
År 1896 den 7 april §.256 (Åkerhult, Grimstorp 1/12 mantal)
DSCN6232-34
Anders Alfred Andersson i Villan under Nordanskog, lät genom nämndemannen Claes Andersson i
Västanå anhålla om lagfart för sterhusdelägarne efter aflidna hustrun Carolina Arvidsdotter å 1/12
mantal Åkerhult, Grimstorp kalladt, på grund af följande.
Arfskifte:
Upprättadt den 5 oktober 1895 efter hustrun Carolina Arfvidsdotter i Åkerhult, Grimstorp kalladt,
som aflidit den 18 december 1892, emellan hennes efterlämnade arfvingar, änkomannen Johannes
Carlsson på Grimstorp, sönerna Klas Johan Johannesson i Horshaga af Forserums socken, Karl Viktor
Johannesson vistas i Norra Amerika, hvilkens rätt bevakades af f.d. kyrkovärden Gustaf Andersson i
Estenstorp enligt förordnande, Anders Edvard Johannesson, Frans August Johannesson på Grimstorp,
samt döttrarne Emma Kristina Johannesdotter och Amanda Sofia Johannesdotter på Grimstorp, alla
myndiga och närvarande.
Bouppteckningen företeddes, hvilken var hållen den 18 februari 1893 och upptager bland annat
sterbhusets fastighet 1/12 dels mantal Åkerhult, Grimstorp, varå fasta fallit enligt lagfartsbevis af den
2 september 1878, hvilken egendom nu emellan arfvingarna fördelas sålunda.
Änkemannen Johannes Carlsson erhåller i giftorätt hälften i ofvannämnde hemman med 1/24 mantal
Sonen Claes Johan Johannesson 1/144 mantal
Sonen Carl Viktor Johannesson 1/144 mantal
Sonen Anders Edvard Johannesson 1/144 mantal
Sonen Frans August Johannesson 1/144 mantal
Dottern Emma Christina Johannesdotter 1/144 mantal
Dottern Amanda Sofia Johannesdotter 1/144 mantal
Summa 1/12 mantal
Beträffande lösegendomen vill arfvingarna uppskjuta med fördelningen till densamma kunde i
penningar realiseras.
Vidare förekom ej. Till och ort som ofvan.
C. Andersson i Västanå, Claes Arvidsson i Åkerhult, skiftesmän

Med ofvanstående arfsfördelning förklara vi oss nöjda, Johannes Carlsson, Claes Johan Johannesson,
S. G. Andersson i Estenstorp, Anders Edvard Johannesson, Frans August Johannesson, Emma Kristina
JohannesdotterAmanda Sofia Johannesdotter.
Underskrifterna bevittnas af C. Andersson, Claes Andersson i Åkerhult
Därvid voro fogade följande handlingar.
1. Två af Häradsrätten den 2 september 1878

År 1896 den 7 september §.29 (Åkerhult Kronoskatte rusthåll 1/18 mantal)
DSCN6241
Under anhållan om lagfart å 1/8 mantal Åkerhult, lät Frans Lindahl därstädes genom nämndeman
Klas Andersson i Västanå inlämna detta.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed qvitterad köpesumma stor Tre tusen kronor, hafva vi
undertecknade , nämligen jag Claes Johan Johannesson med min kära hustru Emma Christina
Andersdotters bifall, upplåtit och försålt vårt ägande Ett aderton 1/18 dels mantal i Kronoskatte
rusthållet Åkerhult, beläget i Malmbäcks socken och Västra härad, till Frans Lindahl och hans hustru
Johanna Lindahl i Estenstorp, och i följd häraf afhänder vi oss berörda hemmansdel i sagde hemman,
med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas
kan, och tillägnar ofvannämnde köpare att genast i befintligt skick tillträda, och äger köparne att på
egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva, hvartill lämnas nödige
åtkomsthandlingar.
Till mera visso hafva vi detta salu och köpebref i nedannämnde vittnens närvaro undertecknadt.
Erkännes och försäkras af Åkerhult den 14 mars 1896
Claes Johan Johannesson, Emma Christina Andersdotter, säljare
Frans Lindahl, Johanna Lindahl, köpare
På en gång närvarande vittnen: Carl Berg, August Johansson, båda från Åkerhult
År 1896 den 23 december §.107 (Åkerhult, Grimstorp 11/144 mantal)
DSCN6249-50
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå, lät Anders Andersson från Nordanskog anhålla om
lagfart å 11/144 mantal Åkerhult, Grimstorp kalladt, på grund af följande afhandling.
Auktionsprotokoll hållit i Åkerhult, Grimstorp den 6 augusti 1896.
Genom offentlig och frivillig och i angränsande kyrkor kungjord auktion, utbjudes idag 11/1728 dels
mantal Åkerhult, Grimstorp kalladt i Malmbäcks socken, att till den högstbjudande försäljas enligt
Häradsrättens medgifvande, för i Amerika vistande Carl Viktor Johannesson, hans i arf efter sin
aflidna moder tillfallna hemmansdel, att genast tillträdas i det skick det nu befinnes, och liqvid härför
vid klubbslaget erlägges. I sammanhang härmed försäljer vi äfven våra likaledes i arf tillfallna
hemmansdelar, utgörande tillsammans med ofvannämnde 11/144 dels mantal i sagde hemman mot
ofvanstående villkor.
Vid uppläsandet häraf företogs upprop och stannade för tredje och sista uppropet med högsta
anbudet af Torparen Anders Andersson och hans hustru Johanna Sofia Jonasdotter på Willstorp
under Nordanskog, för 2.725 kronor, som till köparne antogs och betalades, dels med kontant och
dels med skuldförbindelser, hvadan köpeskillingen är tillfullo gulden.
J. E. Svensson, auktionsförrättare
Med nedanstående villkor förklarar vi oss nöjde
Anders Andersson, Johanna Sofia Jonasdotter m. h. å. p., köpare
Alltså afhända vi oss berörde hemmansdel med allt hvad därtill lyder, af ålder lydt och framdeles
tillvinnas kan, att tillägnas köparen som välfången egendom och tillåtes härå erhålla lagfart, hvartill
nödiga åtkomsthandlingar lämnas, dag och ort som ofvan.
Johannes Carlsson, Claes Johan Johannesson enligt fullmakt, S. G. Andersson god man, Anders Edvard
Johannesson enligt fullmakt, Frans August Johannesson Emma Kristina Johannesdotter Amanda
Sophia Johannesdotter enligt fullmakt.
Till vittne: C. Andersson i Västanå, J. Ågren i Lilla Hallen

Därjämte företeddes följande handlingar:
1. Häradsrättens den 13 mars 1893, Gustaf Andersson i Estenstorp meddelade förordnande att vara
god man för Johannes Carlssons i Åkerhult och hans efterlämnade hustru Carolina Arvidsdotters
myndige i Amerika vistande söner Carl Victor och Anders Edvard.
2. Tre så lydande fullmakter
Fullmakt:
Att jag undertecknad befullmäktigar min broder Frans August Johansson, att på mina vägnar
underteckna mitt namn å di nu, senare upprättade handlingar på Grimstorp, så väl arfskifte som
köpebref.
Horshaga den 28 maj 1896
C. J. Johansson
Bevittnas: Johannes Magnus, Oskar Johansson, båda i Horshaga
År 1869 den 14 juni §.19 litt.N (Stora Åkerhult 1/9 mantal)
DSCN6282
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnar med begäran om lagfart ett köpebref, så
lydande.
För allom som detta vårt öppna etc. litt.N
Tillika företes ett den 29 september 1863 för Gustaf Jacobsson och Sofia Johannesdotter utfärdatdt
fastebref å Ett niondels mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult, som de köpt af Johannes Magnus
Elmqvist och Anders Johan Andersson.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela första uppbudet å
Ett niondels mantal Kronoskatte rusthåll Åkerhult i Malmbäcks socken, hvilket Gustaf Jacobsson och
Sofia Johannesdotter genom köpebref den 13 augusti 1868, sålt till Anders Johan Andersson och hans
hustru Katarina Svensdotter för Tre tusen Sjuhundratrettiosex Rd 52 öre.
År 1869 den 21 september §.16 (Åkerhult Kronoskatte rusthåll 1/9 mantal)
DSCN6288
Hvilket Gustaf Jacobsson och Sofia Johannesdotter sålt till Anders Johan Andersson och hans hustru
Katarina Svensdotter för 3.736 Rd 52 öre.
År 1868 den 13 augusti §.19 litt.N (Stora Åkerhult 1/9 mantal)
DSCN6281
För allom som detta vårt öppna salu och köpebref förekommer göres vetterligen, att jag Gustaf
Jacobsson och min hustru Sofia Johannesdotter försålt vårt genom samma ägande 1/9 mantal
Kronoskatte rusthållet Stora Åkerhult, beläget i Västra härad, Malmbäcks socken, till Anders Johan
Andersson och hans hustru Catrina Svensdotter i Bredstorp, för oss emellan öfverenskommit
köpesumma stor Tre tusen Sju hundra Trettiosex Riksdaler 52 öre Riksmynt, hvilka 3.736 Rd 52 öre
Riksmynt, är genom tvenne stående inteckningar på ofvanstående summa, till fullo betalt och
qvitterade varder, och i följd häraf afhänder vi oss berörde 1/9 mantal i sagde hemman, och tillägnar
Anders Johan Andersson och hans hustru Catrina Svensdotter att tillträda den 14 mars 1869, i det
stånd det nu och då befinns, vid hus, jord och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter
med lag tillvinnas kan, och äger köpare på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och
fasta förvärfva, till mera visshet hafva vi detta salu och köpebref i tillkallade vittnens närvaro
undertecknadt och godkänt.
Försäkras af Åkerhult den 13 augusti 1868
Gustaf Jacobsson, Sofia Johannesdotter, säljare
Anders Johan Andersson, Catrina Svensdotter, köpare
Till vittnen: A. J. Blad, Hudaryd, C. J. Ljungdahl, Åkerhult
År 1911 den 10 april §.148 (Åsen Kronoskatte 1/4 mantal)
DSCN5714-16
Under anhållan om lagfart för änkan Maria Kristina Johannesdotter å 1/4 mantal Åsen, ingaf
nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett i tillhörande delar så lydande arfskifte.
Arfskifte:

Förrättadt den 14 januari 1897 efter f.d. Häradsdomaren Lars Johan Johansson i Åsen i Malmbäcks
socken, som aflidit den 6 november 1896, hvilkens sterbhusdelägare äro.
a. efterlefvande änkan Maria Christina Johannesdotter, samt
b. följande dessa makars 6 barn, nämligen
1. sonen Claes Johan Larsson i Åsen
2. dottern Anna Christina, gift med hemmansägaren Isak Svensson i Packebo
3. Helena Maria, gift med hemmansägaren Claes Johan Andersson i Linneryd
4. Mathilda, gift med hemmansägaren Carl Otto Johannesson i Norra Hiarum
5. Amanda Elis, gift med hemmansägaren Anders Malkolm Fornander i Falla
6. Augusta Cecilia, gift med hemmansägaren Johannes August Pettersson i Åsen
Alla myndiga och nu närvarande.
Bouppteckning förrättad i sterbhuset den 13 dennes företeddes, hvilken upptager tillgångar, kronor
19.758:34, skulder 275:00, behållning 19.483:34, och var bland tillgångarna upptaget boets
fastigheter, 1/4 mantal Kronoskatte Åsen, makarnas gemensamma egendom, bevillnings taxerad till
7.700 kronor.
Som änkan Maria Christina Johannesdotter anhöll att i hennes tillkommande giftorätts lott måtte
ingå hela gemensamma boets förut berörde fastighet 1/4 mantal Åsen, och att barnens andelar
måtte utgår af behållningen af lösören och kontante penningar, beslutades efter öfverläggning
därom att bifalla denna hennes begäran, med anledning hvaraf nämnde fastighet efter åsatt
bevillningsvärde kommer att tilldelas änkan.
Boets delningssumma är alltså förutnämnde behållning efter bouppteckningen Kr. 19.483.34
Häraf tillkommer änkan Maria Christina Johannesdotter, som afstår från vidare fördel än änkesäng
m. m. som hon erhållit i giftorätt 1/2 till med 1/4 dels mantal Åsen, i värde tillKr. 7.700:00
Vidare var ej att iaktaga. Tid och ort som ofvan.
P. A. Rundberg i Gatu, J. A. Nilsson i Södra Hiarum, skiftesmän
Ofvanstående arfskifte godkännes och underskrifves af oss undertecknade sterbhusdelägare och
arfvingar.
Maria Christina Johannesdotter m. h. p.
Claes Johan Larsson
J. Svensson, Anna Christina Larsdotter
C. J. Andersson, Helena Maria Larsdotter
Karl Johannesson, Mathilda Larsdotter
A. M. Fornader, Amanda Larsdotter
J. A. Pettersson, Augusta Larsdotter
Arfvingarnas underskrifter bevittnas:
P. A. Rundberg, J. A. Nilsson
Härvid fanns fogad en den 13 januari 1897 upprättad vid sagde års lagtima vårting under Nö.1 vid
Häradsrätten inregisrerad bouppteckning efter aflidne Häradsdomaren L. J. Johansson från Åsen,
utvisande att han efterlämnat de i ofvan intaga arfskiftet omförmälda sterbhusdelägarne, samt att
bland boets tillgångar upptagits såsom fastighet 1/4 mantal Åsen, taxeradt till 7.700 kronor.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 25 januari 1848 för Lars Johan
Johansson och hans tilltänkta hustru Maja Stina Johannesdotter å 1/4 mantal Kronoskatte Åsen, som
änkan Maria Kristina Johannesdotter jämlikt arfskifte den 14 januari 1897, bekommit i giftorätt efter
sin aflidne man Lars Johan Johansson, därom fångeshandlingen försågs med bevis och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1911 den 10 april §.149 (Åsen Kronoskatte 1/4 mantal)
DSCN5716-17
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö, ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Till min son Claes Johan Larsson och hans hustru Anna Mathilda Andersdotter i Åsen, försäljer jag
härigenom min ägande fastighet 1/4 mantal Kronoskatte augement Åsen i Malmbäcks socken och
Västra härad, för en öfverenskommen och betingad köpesumma stor /7.000/ Sju tusen Kronor,

hvilken köpeskilling är genom särskilda förskrifvningar blifvna till fullo betald och härmed qvitteras.
Med anledning hvaraf jag afhänder mig berörde hemman med allt hvad därtill lyder och lagligen
tillvinnas kan, och tillägnar det köparne att äga och besitta såsom dess välfångna egendom, med
tillträde den 14 innevarande mars.
Till visso häraf ha vi detta salubref i nedanskrifvne vittnens närvaro underskrifvit, som bekräftas
Åsen den 13 mars 1911
Maja Stina Johannesdotter m. h. å. p., säljare
Claes Johan Larsson, Anna Mathilda Johannesdotter, köpare
Bevittnas af: J. A. Nilsson i Södra Hiarum, C. A. Andersson i Röd
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag, §.148, för änkan Maria
Kristina Johannesdotter å 1/4 mantal Kronoskatte Åsen i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/4 mantal Kronoskatte Åsen, som Claes Johan Larsson och hans hustru Anna Mathilda
Andersdotter jämlikt köpebref den 13 mars 1911, för Sju tusen kronor köpt af den förstnämndes
moder, änkan Maria Kristina Johannesdotter, därom = = = se §.148 = = = utfärdades.
År 1897 den 18 januari §.17 (Åsen Kronoskatte 1/4 mantal)
DSCN6160-61
Genom nämndemannen Klas Andersson i Västanå lät Johannes August Petersson i Åsen, anhålla om
lagfart å 1/4 mantal Åsen, på grund af en så lydande afhandling.
Salubref:
Till min kära svåger och syster Johannes August Petersson och Augusta Cecilia Larsdotter i Åsen
försäljer jag undertecknad min ägande fastighet 1/4 mantal Kronoskatte augementshemmanet Åsen i
Västra härad och Malmbäcks socken, för en
År 1871 den 18 januari §.72 (Åsen 1/4 mantal)
1/4 mantal Åsen för Anders Johan Spets och Maja Stina Gustafsdotter.

DSCN6341

År 1871 den 20 september §.68 (Åsen Kronoskatte 1/4 mantal)
DSCN6358
Västra = = = den 9 mars 1870 = = =
Klas Karlsson sålt 1/4 mantal Kronoskatte Åsen i Malmbäcks socken, till Anders Johan Spets och hans
hustru Maja Stina Gustafsdotter för 5.500 Rdr Rmt = = = nämligen den 14 december sistlidet, samt
den 18 januari och den 19 maj innevarande år = = =
År 1913 den 13 januari §.1 (Älgaryd Kronoskatte 17/180 mantal)
DSCN5995-96
Sedan E. Anderssons boskilda hustru Josefina Andersson den 25 november 1912 under §.164 i då
förra lagfartsprotokoll sökt lagfart å 23/225 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken, hvilken
hemmansdel hon enligt köpebref den 15 oktober 1912 för Femtusen Femhundra kronor köpt af
Anders Andersson, men Häradsrätten genom beslut förstnämnda dag, enär säljarens åtkomst icke
blifvit styrkt till mera än 17/180 mantal berörda hemman, förklarat lagfartsansökningen hvilande, så
företrädde nu länsmannen Alfred Andersson och ingaf under fullföljd af ansökningen beträffande
17/180 mantal Älgaryd, och med återskapande af ansökningen i öfrigt den till grund därför
åberopade köpeafhandlingen i hufvudskrift, å hvilken handling nu fanns tecknadt följande tillägg.
Att ofvannämnda köp afser endast 17/180 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken, hvilket hemman af
mig ägts, och nu försålt till Josefina Andersson därstädes för 5.500 kronor, betygar
Älgaryd den 2 januari 1913
Anders Andersson
Köpet godkännes, E. Andersson
Egenhändig namnteckning bevittnas: O. Svensson i Perstorp, Malmbäck, Emil Wassberg i Malmbäck
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna17/180 mantal Kronoskatte Älgaryd, som E. Anderssons boskilda hustru Josefina Andersson,
jämlikt köpebref den 15 oktober 1912, med tillägg den 2 januari 1913, för Femtusen Femhundra

kronor köpt af Anders Andersson, därom fångeshandlingen försågs med bevis, och särskildt
lagfartsbevis utfärdades.
År 1913 den 10 februari §.41 (Älgaryd Kronoskatte 2/225 mantal)
DSCN6007-09
Under anhållan om lagfart för gemensam lagfart för Karl Gustaf Hjalmar Lundbergs sterbhusdelägare
å 2/225 mantal Kronoskatte Älgaryd Litt. Fe, inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en i
hithörande delar så lydande bouppteckning.
Bouppteckning:
År 1912 den 20 januari inställde sig undertecknade efter vederbörandes begäran i Älgaryd, Lilla
Löffällan kalladt i Malmbäcks socken, att förrätta laga bouppteckning efter aflidne hemmansägaren
Karl Gustaf Hjalmar Lundberg, som med döden afled den 22 december 1911, och lämnat efter sig
såsom arftagare, först den aflidnes moder, änkan Christina Lundberg därstädes, samt en broder,
smedmästaren Klaes Lundberg i Malmbäck, desse närvarande, samt en syster Anna Emilia Lundberg,
boende i Chicago i Norra Amerika, dennes rätt och bästa bevakades af hennes föreslagne God man,
förre hemmansägaren Otto Jönsson i Lidhult, Rogberga socken. Änkan Christina Lundberg åtvarnades
om sin skyldighet att uppgifva boet och egendomen, sådan som den vid dödstimman befanns.
Bouppteckningen företogs i följande ordning, nämligen
Fastighet:
2/225 dels mantal Litt. Fe, Älgaryd, Lilla Löffällan kalladt, upptages till 1.200 Kr
Att ingenting med vett eller vilja blifvit undandöljt, kan jag med liflig Ed styrka om så påfodras
Christina Lundberg m. h. å. p., boets uppgifvare
Sålunda antecknadt och värderat, år och dag som föreskrifvet står
C. J. Larsson i Åsen, C. O. Ryd i Älgaryd, upptecknings och värderingsmän
O. Jönsson i Lidhult, God man för Anna Emilia Lundberg
Nr.15 år 1913 vid lagtima vårtinget med Västra härad, blef denna bouppteckning inregistrerad,
betygar på Häradsrättens vägnar, Fredrik Landegren
Härvid fanns fogadt utdrag af Häradsrättens förmyndareskapsprotokoll den 13 januari 1913, §.5
utvisande, att hemmansägaren Otto Jönsson i Lidhult, Rogberga socken, förordnats till god man
under förmyndareansvar för aflidne hemmansägaren Karl Gustaf Hjalmar Lundbergs från Älgaryd i
Malmbäcks socken i Chicago, Norra Amerika vistande syster Anna Emilia Lundberg.
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis den 4 september 1911, §.23 för
Karl Gustaf Hjalmar Lundberg å 2/225 mantal Kronoskatte Älgaryd Litt. Fe i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socke belägna
2/225 mantal belägna Kronoskatte Älgaryd Litt. Fe, som Kristina Lundberg, Klas Lundberg, och Anna
Emilia Lundberg, jämlikt bouppteckning den 20 januari 1912, erhållit i arf efter sonen och brodern
Karl Gustaf Hjalmar Lundberg, därom etc. = = = se §.37 = = = utfärdades.
År 1913 den 10 februari §.42 (Älgaryd Kronoskatte 2/225 mantal)
DSCN6009
Under anhållan om lagfart, inlämnade nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande
Köpekontrakt:
Vi undertecknade säljer härmed vårt ägande hemmen 2/225 dels mantal Litt. Fe Älgaryd, Lilla
Löffällan kallat, beläget i Malmbäcks socken och Västra härad, till Frans Victor Karlsson i Gissnabo,
Tranås, att tillträdas den 15 mars 1912, mot en öfverenskommen köpesumma af Ett tusen
Åttahundra /1.800/ kronor, som betalas kontant vid tillträdet.
Köparen tillträder hemmanet i det skick, som det nu och då befinnes.
Säljarne förbehåller sig topparna efter den nu nedlade skogen, som skola vara afhämtad senast den
20 nästa mars.
Sålunda öfverenskommet och tvenne lika lydande exemplar utväxlade.
Malmbäck den 23 februari 1912
K. W. Lundberg i Malmbäck, Kristina Lundberg m. h. å. p., Älgaryd, Lilla Löffällan
År 1913 den 2 juni §.245 (Älgaryd Kronoskatte 1/18 mantal)

DSCN6016-17

Under anhållan om lagfart, inlämnade kyrkovärden A. M. Johansson i Hjälmseryd ett så lydande
Salubref:
Emot en öfverenskommen härmed qvitterad köpesumma stor Tretusen Niohundra /3.900/ kronor,
försäljer jag Anders August Andersson med min hustrus Hanna Sofia Anderssons bifall, vårt ägande
1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken och Västra härad, till hemmansägaren A. J.
Lundberg och hans hustru Mathilda Johannesdotter i Älgaryd, att genast tillträdas i det skick som allt
nu befinnes. Alltså afhänder vi oss berörde egendom med allt hvad därtill lyder eller framdeles med
lag tillvinnas kan, i hus, jord, skog, vatten och åbyggnader, och tillägnar köparen till välfången
egendom, och äger köparen att på egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta
förvärfva, till mera vissohafva vi detta i tillkallade vittnens närvaro underskrifvit.
Som skedde i Älgaryd den 14 mars 1913
Erkännes:
Anders August Andersson, Hanna Sofia Andersson, säljare
A. J. Lundberg, Mathilda Johannesdotter, köpare
På en gång närvarande vittnen: C. J. Larsson i Åsen, Carl Andersson i Älgaryd
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 13 februari 1911, §.58, för
Anders August Andersson och hans hustru Hanna Sofia Andersson å 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd
i Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd, som A. J. Lundberg och hans hustru Mathilda Johannesdotter,
jämlikt köpebref den 14 mars 1913 för Tretusen Niohundra kronor köpt af Anders August Andersson
och hans hustru Hanna Sofia Andersson, därom = = = se §.241 = = = utfärdades.
År 1913 den 2 juni §.246 (Älgaryd Kronoskatte 1/18 mantal)
DSCN6017-18
Under anhållan om lagfart, inlämnade kyrkovärden S. M. Johansson i Hjälmseryd ett med därå
tecknad öfverlåtelse så lydande
Salubref:
Emot en öfverenskommen etc. = = = se §.245 = = =
På en gång närvarande vittnen:
C. J. Larsson i Åsen, Carl Andersson i Älgaryd
Ofvanstående köp transporteras i sin helhet på Oskar Amandus Lundberg
Älgaryd den 31 mars 1913
C. J. Lundberg, Mathilda Johannesdotter, transportgifvare
Till vittne: S. M. Johansson, Karl Johansson
Härmed förklarar vi på heder och samvete, att icke i någon form lämnats eller skall lämnas annan
betalning för det mellan oss A. J. Lundberg och Mathilda Johannesdotters säljare, och Oskar
Amandus Lundberg, köpare ingångna köpeaftalet rörande 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd i
Malmbäcks socken, att som finnes upptagen i förestående köpebref af den 14 mars 1913, försäkras
Älgaryd den 27 maj 1913
A. J. Lundberg, Mathilda Johannesdotter
Oskar Amandus Lundberg
Säljarnas ocj köparens namnunderskrifter, bevittnas af:
S. M. Johansson i Hjälmseryd, Karl Johansson i Älgaryd
Till åtkomstens styrkande åberopades Häradsrättens lagfartsbevis denna dag, §.245, för A. J.
Lundberg och hans hustru Mathilda Johannesdotter å 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks
socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd, som Oskar Amandus Lundberg jämlikt köpebref den 14
mars 1913 med därå den 31 mars 1913 tecknade öfverlåtelse för Tretuse Niohundra kronor köpt af A.
J. Lundberg och hans hustru Mathilda Johannesdotter, därom = = = se §.241 = = = utfärdades.
År 1912 den 15 januari §.36 (Älgaryd Kronoskatte 29/270 mantal)

DSCN5743-44

Under anhållan om lagfart, ingaf kyrkovärden S. M. Johansson i Hjälmseryd ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Undertecknad Kronofogde i Västra härad af Jönköpings län, gör veterligt, att som vid den executiva
auktion, som förrättats å tingsstället i Sävsjö den 4 februari 1911, för försäljning af den C. A. Karlsson
tillhöriga, inom Malmbäcks socken belägna fastighetn 29/270 mantal Älgaryd, kyrkovärden S. M.
Johansson i Hjelmseryd stannat för högsta anbudet Femtusen /5.000/ kronor.
Alltså och då denna köpeskilling blifvit gulden, tillägnas ifrågavarande fastighet bemälde S. M.
Johansson, med allt hvad därtill lagligen hörer, af ålder lydt eller tillvinnas kan, att å laga ordning
tillträda äga och besitta, varande till yttermera visso detta köpebref af mig undertecknat, samt med
Kronofogdekontorets sigill försedt, dock med förbehåll om befrielse från all hemuls skyldighet .
Sävsjö i Västra härads Kronofogdekontor den 7 april 1911
U. M. Lindeblad /sigill/
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 5 september 1898, §.21, för
Klaes Henning Karlsson och hans tilltänkta hustru Mathilda Lovisa Johansdotter å 1/9 mantal
Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken, af hvilken fastighet sedermera försålts och för annan
person lagfarits 1/270 mantal.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
29/270 mantal Kronoskatte Älgaryd, som S. M. Johansson jämlikt köpebref den 7 april 1911, för
Femtusen kronor köpt å executiv auktion från Klaes Henning Karlsson och hans hustru Mathilda
Lovisa Johansdotter, därom = = = se §.35 = = = utfärdades.
År 1912 den 29 oktober §.164 (Älgaryd Kronoskatte 23/225 mantal)
DSCN5810-12
Under anhållan om lagfart, ingaf länsmannen Alfred Andersson följande handling.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen och härmed kvitterad köpesumma stor Sextusen Etthundra /6.100/
kronor, vilket utgör /5.500/ för fastigheten och /600/ för medföljande lösegendom, har jag härmed
försålt mitt ägande 23/225 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken, Västra härad och Jönköpings län, till
hustrun Josefina Andersson därstädes, att af henne genast i nu befintligt skick tillträdas, och må hon
sig på egen bekostnad lagfart förvärfva
Älgaryd och Malmbäck anno 15 oktober 1912
Anders Andersson
Köpet godkännes: E. Andersson
Egenhändig namnteckning bevittnas: O. Svensson i Perstorp, Malmbäck, Emil Wassberg i Malmbäck
Härvid fanns fogadt utdrag af Rådstufverätten i Eksjö dombok den 9 september 1912, §.501,
utvisande att Rådhusrätten sagde dag dömt till boskillnad mellan lägenhetsägaren E. Andersson och
hans hustru Josefina Amalia Andersson.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 20 september 1871 för Anders
Andersson å 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken, hvilken hemmansdel han köpt af
Carl Månsson och Anna Katrina Johansdotter.
Af häradets lagfartsbok inhämtades, att från ofvannämnda hemmansdel sedermera försålts, och för
annan person lagfarits, dels den 11 mars 1907, §.87, 7/900 mantal Litt. Fb, och dels den 4 september
1911, §.23, 2/225 mantal Litt. Fc.
Af protokollet öfver ägostyckningsärenden den 14 februari 1907, §.3, inhämtades, att fastställelse då
meddelats å en af vice kommisionslandtmätaren Eric Aspegren den 4 juli 1906 börjad, och den 17 juli
1906 afslutad ägostyckning å 1/9 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken, hvarvid utlagts bland andra. En
lott betecknad med Litt. Fa om17/180 mantal tillhörig Anders Andersson.
Beslut:
Som säljarens åtkomst icke blifvit styrkt till mera än 17/180 mantal Älgaryd, kan lagfartsansökningen
för närvarande icke bifallas, utan förklaras hvilande i afbidan på antydda hindrets undanröjande.
År 1911 den 13 februari §.58 (Älgaryd Kronoskatte 1/18 mantal)
DSCN5701-02
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö en så lydande afhandling.

Köpebref:
Hvarigenom vi undertecknade denna dag emot en öfverenskommen och härmed kvitterad
köpesumma stor Fyratusen Trehundrafemtio kronor /4.350 kr/ till Anders August Andersson och
hans hustru Hanna Sofia Andersson i Sjövik, Bälaryd försålt vårt ägande 1/18 dels mantal Kronoskatte
Älgaryd i Malmbäcks församling, Västra härad, Jönköpings län, att tillträdas den 14 mars detta år, i
sådant skick som det nu befinnes. Alltså afhända vi oss berörda egendom med allt hvad därtill lyder,
eller framdeles med lag tillvinnas kan, i hus, skog, jord och vatten, och äger köparne att på egen
bekostnad sig därå lagfart förvärfva.
Sålunda öfverenskommet, som skedde i Älgaryd den 10 mars 1910
Erkännes, F. W. Först, Josephina Först, säljare
A. Aug. Andersson, Hanna Sophia Andersson, köpare
Bevittnas: Oscar Johansson, Karl Johansson, båda från Göstorp
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens lagfartsbevis den 7 april 1902, §.200, för Frans
Wilhelm Först och hans hustru Josefina Magnusdotter å 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd i
Malmbäcks socken.
På grund af hvad sålunda förekommit, meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken
belägna 1/18 mantal Kronoskatte Älgaryd, som Anders August Andersson och hans hustru Hanna
Sofia Andersson jämlikt köpebref den 10 mars 1910 för Fyratusen Trehundrafemtio kronor köpt af
Frans Wilhelm Först och hans hustru Josefina Magnusdotter.
Därom etc. = = = se §.51 = = = utfärdades.
År 1911 den 4 september §.23 (Älgaryd, L. Löffällan Kronoskatte 2/225 mantal) DSCN5728-30
Under anhållan om lagfart ingaf nämndemannen A. J. Andersson i Kansjö ett så lydande köpebref.
Köpebref:
Emot en öfverenskommen, genom liqvid erhållen och härmed kvitterad köpesumma stor Ettusen
Tvåhundra /1.200/ kronor, hafver jag undertecknad med min hustrus bifall försålt vårt ägande 2/225
dels mantal litt Fe Älgaryd, Lilla Löffällan kallat, beläget i Malmbäcks socken och Västra härad, till Karl
Gustaf Hjalmar Lundberg i Berg. Hemmansdelen tillträdes den 14 mars 1911 i det skick det nu och då
befinnes, vadan förenämnde hemman tillägnas köparen som välfången egendom, och äger han härå
erhålla laga fasta, vartill nödiga åtkomsthandlingar lämnas.
Sålunda afhandlat, som skedde i Älgaryd den 1 mars 1911
Anders Andersson, Mathilda Andersson
Bevittnas af: Gute J. Edström folkskollärare i Norrahammar, A. J. Lundberg Älgaryd, Malmbäck
Härjämte åberopades protokollet öfver ägostyckningsärenden inför Västra härads Ägodelningsrätts
ordförande den 14 februari 1907, §.3, utvisande att fastställelse då meddelats å en af vice
kommissions landtmätaren Eric Aspegren den 4 juli 1906 börjad och den 17 juli 1906 afslutad
ägostyckning å Anders Andersson tillhöriga 1/9 mantal Älgaryd i Malmbäcks socken, därvi utlagts bl.a
en lott betecknad med litt. Fe, om 8,52 hektar och 2/225 mantal.
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 20 september 1871 för Anders
Andersson å 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken, som han köpt af Karl Månsson och
Anna Katrina Johansdotter.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
2/225 mantal Kronoskatte Älgaryd Litt. Fe, som Karl Gustaf Hjalmar Lundberg jämlikt köpebref den 1
mars 1911 för Etttusen Tvåhundra kronor köpt af Anders Andersson.
Därom = = = §.7 = = = utfärdades.
År 1911 den 3 oktober §.73 (Älgaryd Kronoskatte 1/9 mantal)
DSCN5734-35
Under anhållan om lagfart ingaf kyrkovärden S. M. Johansson i Hjälmseryd ett så lydande
köpekontrakt.
Köpekontrakt:

Vi undertecknade försäljer vårt ägande hemmansdel 1/9 dels mantal Älgaryd i Malmbäcks socken till
vår son Karl Johan Johansson i Älgaryd, för oss emellan öfverenskommen köpeskilling stor Fyratusen
Femhundr kronor, som betalas vid tillträdet den 14 mars 1909.
Fölto öfvertages af köparen att betala till Hypoteksförening i Växjö intecknade skuld 1.800
Dito undertecknad skuld till S. M. Johansson i Hjälmseryd 1.000
Dito vid tillträdet kontant 1.700
Säljaren förbehåller sig i sin lifstid om undantagsförmoner, som därom särskilt kontrakt kommer att
uppsättas och i hemmanet intecknat. När köpesumman är till fullo gulden, lämnar säljarne nödiga
åtkomsthandlingar, vartill köparen får på egen bekostnad sig lagfart förvärfva.
Sålund ahandla t och öfverenskommit.
Som skedde uti Älgaryd den 24 februari 1909
Pehr Johan Abrahamsson, Christina Abrahamsson
På en gång närvarande vittne: S. M. Johansson i Hjälmseryd, Carl Andersson i Älgaryd
Härvid fanns fogad senna handling.
Till Västra härads rätt i Sävsjö.
Som vi = = = Bil. §.73
Till åtkomstens styrkande företeddes Häradsrättens fastebref den 26 september 1862 för Pehr Johan
Abrahamsson och Christina Johannesdotter å 2/9 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken,
däraf sedemera frånsålts och af Anna Pehrsson lagförts 1/9 mantal.
På grund af hvad sålunda förekommit meddelade Häradsrätten lagfart å i Malmbäcks socken belägna
1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd, som Karl Johan Johansson jämlikt köpekontrakt den 24 februari
1909 för Fyratusen Femhundra kronor köpt af sina föräldrar Pehr Johan Abrahamsson och Christina
Johannesdotter.
Därom = = = §.71 = = = utfärdades.
År 1898 den 5 september §.21 (Älgaryd Kronoskattehemman 1/9 mantal)
DSCN6213-14
Med begäran om lagfart å 1/9 mantal Älgaryd, lät Klas Henning Karlsson genom nämndemannen
Claes Andersson i Västanå inlämna ett köpebref, så lydande.
Emot en betingad och oss emellan öfverenskommen, genom skuldförbindelser erhållen och härmed
qvitterad köpesumma stor Tretusen Sexhundra kronor har vi undertecknade försålt vårt ägande 1/9
mantal i Kronoskatte hemmanet Älgaryd i Malmbäcks socken och Västra härad, till vår son Klas
Henning Karlsson och hans tilltänkta hustru Mathilda Lovisa Johansdotter härstädes, hvarmedelst vi
härigenom afhänder oss all vidare rätt till förenämnda hemmansdel, och tillägnar förenämnde
köpare med allt hvad därtill lyder, i jord, vatten och åbyggnader, att i befintligt skick tillträda den 14
nästkommande mars, dock förbehålles undantagsvillkor efter särskildt undantagskontrakt.
Till mera visshet har vi detta salubref i vittnens närvaro undertecknadt.
Som skedde i Älgaryd den 11 januari 1894
Karl Johannesson, Anna Sofia Andersdotter, säljare
Klaes Henning Karlsson, Mathilda Lovisa Johansdotter, köpare
Närvarande vittnen: Gustaf Malmsten i Berg, Carl Andersson i Älgaryd
Härjämte företeddes två af Häradsrätten utfärdade fastebref, det ena den 1 oktober 1851 å 1/16
mantal Älgaryd Gästgivaregård, som Carl Johannesson och Anna Sofia Andersdotter köpt af den
senares föräldrar Anders Andersson och Maria Svensdotter, och det andra den 24 september 1861 å
1/18 mantal samma hemman, som Carl Johannesson och hans förutnämnda hustru, köpt likaledes af
den senares föräldrar.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, beviljade Häradsrätten lagfart å det i
malmbäcks socken belägna 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd, som Klas Henning Karlsson och hans
tilltänkta hustru Mathilda Lovisa Johansdotter, enligt afhandling den 11 januari 1894, för 3.600
kronor och med villkor om undantag köpt af den förres föräldrar Karl Johannesson och Anna Sofia
Andersdotter.
Därom köpebrefvet försågs med bevis och särskildt lagfartsbevis utfärdades.

År 1871 den 18 januari §.79 (Älgaryd 1/9 mantal)
1/9 mantal Älgaryd för Anders Andersson.

DSCN6341

År 1871 den 14 februari §.19 (Älgaryd Kronoskatte 1/9 mantal)
DSCN6342-43
Vid upprop af uppskjutna och under §.96 i sista tingets protokoll antecknade ärendet, hvari
Häradsrätten, jämte meddelandet af första uppbudet på 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd, som Carl
Månsson och Anna Katarina Johansdotter sålt till Anders Andersson för 3.500 Rdr och förbehåll om
undantag, förelagt köparen att styrka hemmanets för bevillning sist åsatte värde, inlämnade
nämndemannen L. J. Johansson i Åsen en debetsedel för sistlidne år, upptagande nämnde
hemmansdel till 3.400 Rdr.
Då taxeringsvärdet således understiger köpesumman, erfodras icke någon vidare kartering af
köpebrefvet.
År 1871 den 14 februari §.31 (Älgaryd Kronoskatte 1/9 mantal)
DSCN6344-45
Nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen inlämnade med begäran om lagfart, följande handling.
Emot en betingad och öfverenskommen etc. = = = Litt.J, och som härjämte företeddes ett den 26
september 1862 för säljarne utfärdat fastebref å 2/9 mantal Älgaryd, så fann Häradsrätten skäligt
meddela uppbud första gången på Ett niondels mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks socken,
hvilket Claes Andersson och hans hustru Anna Stina Abrahamsdotter köpt af Pehr Johan
Abrahamsson och Kristina Johannesdotter för 3.000 Rd Rmt.
År 1871 den 19 maj §.76 (Älgaryd 1/9 mantal)
1/9 mantal Älgaryd för Anders Andersson.

DSCN6348

År 1871 den 19 maj §.17 (Älgaryd 1/9 mantal)
DSCN6349
1/9 mantal Älgaryd, för Claes Andersson och Anna Stina Abrahamsdotter, uppbud andra gången.
År 1871 den 20 september §.75 (Älgaryd Kronoskatte 1/9 mantal)
DSCN6360
Västra = = = den 7 februari 1870 = = =
Karl Månsson och Anna Katrina Johansdotter sålt 1/9 mantal Kronoskatte Älgaryd i Malmbäcks
socken till Anders Andersson för 3.500 Rd Rmt, och villkor om undantag .
= = = nämligen den 14 december sistlidet, samt den 18 januari och den 19 maj innevarande år = = =.
År 1870 den 1 september Litt.J (Älgaryd Gästgivaregård 1/9 mantal)
DSCN6346
Emot en betingad och öfverenskommen genom skuldförbindelser erhållen och härmed qvitterad
köpesumma stor Tretusen Riksdaler Riksmynt, har vi undertecknade försålt vårt ägande 1/9 dels
mantal efter helt räknat uti Älgaryd Gästgivaregård, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken, till
vår svåger och syster Claes Andersson och hans hustru Anna Stina Abrahamsdotter i Älgaryd, i följd
häraf afhänder vi oss berörde 1/9 dels mantal i sagde hemman, med hus, jord, vatten och
åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller hädanefter med lag tillvinnas kan, och tillägna
ofvanämnde köpare tillvälfången egendom, att genast i befintligt skick tillträda, och äger köparne på
egen bekostnad vid vederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärfva, till mera visshet är detta salu
och köpebref af oss i vittnes närvaro undertecknat.
Erkännes och försäkras af Älgaryd den 1 september 1870
Pehr Johan Abrahamsson, Christina Johannesdotter
Till vittne: L. J. Johansson i Åsen, Pehr Johan Carlsson i Älgaryd, med hand å pennan
År 1871 den 18 januari §.30 (Öen Kronoskatte 1/16 mantal)
1/16 mantal Öen för Hans Peter Svensson och Maria Andersdotter.

DSCN6339

År 1870 den 8 juni §.34 Litt.AE (Öen Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6321
Med begäran om lagfart inlämnade nämndemannen L. J. Johansson i Åsen följande köpebref.

För allom som detta vårt öppna etc. Litt.AE
Tillika företes ett den 6 maj 1865, för Anders Johan Hansson och Inga Maria Svensdotter utfärdadt
fastebref på Ett sextondels mantal Kronoskatte Öen, som de köpt af Johan Andersson och Hedvig
Andersdotter.
Med anledning af hvad sålunda i ärendet förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela uppbud
första gången å Ett sextondels mantal Kronoskatte Öen i Malmbäcks socken, hvilket Anders Johan
Hansson och Inga Maria Svensdotter genom afhandling den 12 november 1869, för Ett tusen Rd Rmt,
sålt till Hans Petter Svensson och hans hustru Maria Andersdotter.
År 1869 den 14 juni §.22 litt.O (Öen 1/32 mantal)
DSCN6283
Med begäran om lagfart inlämnar nämndemannen Lars Johan Johansson i Åsen ett så lydande
köpebref.
Jag undertecknad gör härmed etc. litt.O
Tillika företes ett den 29 januari 1863 för Gustaf Johansson och Kristina Petersdotter utfärdadt
fastebref å Ett sextondels mantal Kronoskatte Öen, som de köpt af Otto Forsberg, men hvaraf de,
såsom lagfartsprotokollet för den 18 februari 1868 §.40 visar, sedemera frånsålt Ett trettitvåendels
mantal.
Med anledning af hvad sålunda förekommit, finner Häradsrätten skäligt meddela första uppbudet å
Ett trettitvåendels mantal Kronoskatte Öen i Malmbäcks socken, hvilket Gustaf Johansson och
Kristina Petersdotter genom köpebref den 15 maj detta år sålt till Nils Johansson och hans hustru
Sara Jönsdotter för Femhundraåttatiotre Rd 33 öre.
År 1869 den 15 maj §.22 litt.O (Öen 1/32 mantal)
DSCN6284
Jag undertecknad gör härmed veterligt, att jag med min hustrus bifall och samtycke försålt vårt
ägande 1/32 mantal Kronoskatte Öen, beläget i Malmbäcks socken, till min broder Nils Johansson
och hans hustru Sara Jönsdotter i Öen, för en köpesumma stor Femhundra Åttatiotre Riksdaler 33
öre Riksmynt, hvilken summa är genom särskild förbindelse till fullo betald och härigenom qvitterad.
Alltså tillägnas förenämnde köpare sagde hemman att tillträdas den 14 mars 1870 i nu och då
befintligt skick, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill hörer och lyder, eller
hädanefter med lag tillvinnas kan, och äger köparen att på egen bekostnad vid vederbörlig Domstol
sig lagfart och fasta härå förvärfva.
Öen den 15 maj 1869
Gustaf Johansson med hand vid pennan, Christina Petersdotter med hand vid pennan, säljare
Bevittnas af: G. Lundblad, Johannes Andersson, båda i Malmbäck Klockaregård
År 1869 den 20 januari §.32 (Öen 1/32 mantal)
DSCN6252-54
= = = Rätten en den 1 november 1867 upprättad = = = Gustaf Johansson och Kristina Petersdotter sålt
Ett trettiotvåendels mantal Kronoskatte Öen i Malmbäcks socken till Nils Johansson och hans hustru
Sara Stina Johansdotter för Åtta hundra åtta tio tre Rd 33 öre = = = nämligen den 18 februari, den 22
maj och den 22 september sistlidet år = = = tillägnas Nils Johansson och Sara Stina Johansdotter = = =
År 1869 den 21 september §.19 (Öen Kronoskatte 1/32 mantal)
DSCN6288
Som Gustaf Johansson och Kristina Petersdotter sålt till Nils Johansson och hans hustru Sara
Jönsdotter för 583 Rd 33 öre.
År 1869 den 12 november Litt.AE (Öen Kronoskatte 1/16 mantal)
DSCN6320
Köpebref:
För allom som detta vårt öppna salu och köpebref förekommer, göres vitterligt att jag Anders Johan
Hansson med min kära hustru Inga Mari Svensdotter i Öen ja och samtycke, upplåter och försäljer
vårt hittils ägande Ett sexton dels Önna, beläget i Västra härad och Malmbäcks socken till Hans Petter
Svensson och hans hustru Maria Andersdotter i Sjöryd, för oss emellan öfverenskommen
köpesumma stor Ett tusen Riksdaler Riksmynt, hvilka Ett tusen Riksdaler Riksmynt, som äro genom

särskild förskrifvning till fullo betalt, och härmed vederbörligen qvitterad hvarder, allt så afhänder vi
oss 1/16 dels mantal i sagde hemman och tillägnar köparen att tillträda den 14 mars, i det stånd som
det nu och då befintligt skick, med hus, jord, vatten och åbyggnader, och allt hvad därtill lyder eller
hädanefter med lag tillvinnas kan, till mera visshet hafva vi detta köpebref i nedanstående vittnes
närvaro bekräfta låtit.
Som skedde uti Öen den 12 november 1869
A. J. Hansson, Inga Mari Svensdotter, säljare
Till vittne: Carl Pettersson, Anders Johan Jonasson, båda Brunseryd

