Lagfarts och inteckningsprotokoll.
Björkekinds härads lagliga höstting vid Fristad den 16 oktober 1762. § 6.
Fältväbeln Peter Dahlberg ingav till häradsrätten den köpehandling, som han den
25 juni 1762 om hela skattehemmanet Fyrby Norrgården för 14.000 daler
kopparmynts köpeskilling med sin svåger, kyrkoherden vid Källstads och Skjärstad
Isac Callén samt dess hustru Anna Catherina de Rogier ingått, och anhöll tillika om
första uppbådets medfående å samma hela hemman lydandes hela köpebrevet, som
följer: Jag Isac Callén, pastor i Källstad och Siärstads lofliga församlingar, gör
härmed för allom dem, som detta mitt öppna salubrev kunde förekomma, vitterligt,
att jag av fri vilja och välbetänkt mod, med mina kära hustrus goda samtycke till
köp, upp låter och försålt, som jag ock imkraft härav upplåter och försäljer till min
svåger fältväbeln välmanhaftige herr Peter Dahlberg mitt arveligen tillfallna
skattehemman Norrgården i Fyrby, att helt med därtill lydande utjord i
Östergötland, Björkekinds härad och Tåby socken, för en summa penningar 14.000
daler kopparmynt, som jag denna köpeskilling 14.000 daler kopparmynt till fullo
uppburit och därigenom fullkomligen kvitterar, så avhänder mig, min kära hustru
och arvingar bemälte skattehemman Fyrby och tillägger det med innevarande års
ränta och gröda min dyra svåger herr fältväbeln Dahlberg samt dess arvingar,
nuvarande eller tillkommande, med allt vad som finns och ålder fötts, nu därav eller
hädanefter lagligen vinnas kan, i hus, jord och alla tillhöriga ägor och vad namn det
vara måge, såsom hans och deras välfångna egendom, att evärdeligen nyttjas och
behållas. Äger för dens skull, att vid vederbörlig domstol härå lagfart söka.
Källstads prästgård den 25 juni 1762.
Isac Callén Anna Catharina de Rogier.
Som vittnen underskriva:
Anders Åstrand, Magnus Wicander
Efter uppläsandet härav och sedan intet klander härvid försports, häradsrätten
sålunda och därför uppå detta hela skattehemman Fyrby bevilja fältväbeln Petter
Dahlberg laglig och klanderlöst uppbåd första gången.

Björkekinds häradsrätts lagfarts och intecknings minnesbok den 18 november 1766
vid Höckerstad i Östra Ny socken. § 24.
Med anhållan om tredje uppbudet uppvisas för häradsrätten salubrev på fjärdels
kronoskattehemman Oxtorp, som borgmästaren i Söderköping ädel och högaktad
herr C.I. Kindborg, under 6 mars 1764 för tretton tusen daler kopparmynt sig

tillhandlat av Anders Arehn och Christina E. Visell. Och, som intet klander
däremot anmälts, beviljas tredje uppbudet.

Björkekinds härads lagfarts och inteckningsbok 5 mars 1767. § 34.
Fältväbeln Petter Dahlberg i Fyrby och hans hustru Hedvig Charlotta Callen mot en
överenskommen köpesumma av tretton tusende daler koppermynt upplåter och
försäljer hälften av hela skattehemmanet Norrgården Fyrby till handelsmannen Nils
Östergren i Söderköping.

Lagfarts och inteckningsbok den 18 november 1768. § 4.
Jag Greta Charlotta Crusebiörn, upplåter och försäljer till Olof Rydberg mitt i
Östergötland, Björkekinds härad och Tåby socken belägna kronoskatte rusthållet
Ljunga nr. 21 ett helt hemman med hela kronoskatte augments hemmanet Skårby
för en köpeskilling nitton tusen daler kopparmynt.

Lagfarts och inteckningsbok den 18 november 1768. § 13.
Jag Carl Gert von Siwers gör härmed veterligen att jag, för sjuttiotvå tusen
riksdaler kopparmynt försäljer till herr inspektören Mattias Ingewall Nyren och
dess hustru i Björkekinds härad, Tåby socken belägna skatterusthållet nr. 17
Stensvad och halva skatte augmentshemmanet Nybble i samma socken.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 18 november 1768. § 29.
Jag Petter Dahlberg gör veterligt att jag vid offentlig auktion den 16 innevarande
månad upplåtit och försålt till herr Nils östergren halva skattehemmanet Norrgård
och utjorden Fyrby i Tåby socken beläget med ess tillhöriga lägenheter, hus,
ladugård, åkrar, äng, hagar, skog samt torp och torpställen, samt såsom det nu för
ögonen befinnes och av ålder varit för åtta tusen åtta hundrade sextiofyra riksdaler
koppermynt.

Uppbörds, lagfarts och inteckningsprotokoll den 10 juni 1771. § 1.
Till häradsrätten inlämnades följande salubrev:

Jag J. Walldius upplåter och försäljer till högvälborne Christian Joacim Klingsporr
halva frälseräntan utav mig tillhörigt, samt uti Björkekinds härad, Tåby socken och
Fristads by belägna frälsehemman frö ett hundrade femtio riksdaler kopparmynt.

Uppbörds, lagfarts och inteckningsprotokoll den 8 mars 1771. § 1.
uppå skatterusthållet Alm nr 20 Livkompaniet och Östgötha kavalleriregemente,
som
Jonas Ericsson i Fristad i lifstiden inlöst av änkan högädla fru Maria Råmark den
23 maj 1770 mot tretton tusen riksdaler kopparmynts köpeskilling, meddelas
avlidne
Jonas Ericssons änka och arvingar härmed laga och klanderlös lagfart.

Uppbörds, lagfarts och inteckningsprotokoll den 8 mars 1771. § 12
Uppbudas lagligen 2:a gången hela kronoskatte hemmanet Skällingstad avlidne
Jean Jonssons omyndiga barn tillhanda, som de enligt köpebrev under 28 juni 1769
och den 20
november 1769, giva dem dess rätt och dels sig tillbytt mot halva kronoskatte
hemmanet
Fristad ibidems arvingar.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 15/2 1772. § 38
Med anhållan om behörig lagfartinlämnades följande köpebrev:
Jag Fredric Lagerfvad och min hustru Christina de Lavall upplåtit och försålt
skattefastigheten i Fristad by belägna två tredjedels frälsehemmanet Fristad till mästerskräddaren herr Fredric Hagelberg mot en summa av sex tusen daler kopparmynt.

Uppbörds, och lagfartsprotokoll den 9/11 1773. § 1.
Jag Olof Zetterling upplåter och försäljer till kvartermästaren Nils Montelius mitt
tillhörande frälsehemmanet Torp ett helt mantal med därtill hörande utjorden
Nybble för tillhopa tjugo tusen daler kopparmynt.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 10 juni 1774. § 2.
Kornetten Nils Montelius har genom köpebrev sig tillhandlat hela frälsehemmanet
Torp
med därtill hörande utjorden Nybble enligt köpebrev 26 maj för tjugo tusen daler
kopparmynt av magistern Olof Zetterling och hans hustru Christina Charlotta
Stenvall.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 2 november 1774. § 8.
Till häradsrätten inlämnade och upplästes följande köpebrev: Jag Jean Freidrich
Brunnstedt upplåter och försäljer mitt ägandes halva kronoskatte hemmanet
Brunneby beläget uti Östergötland Björkekinds härad och Tåby socken till
rusthållaren välaktade Olof Rydberg och dess hustru, barn och arvingar till en
överenskommen köpesumma sjutusen niohundra daler kopparmynt.

Lagfarts och inteckningsbok den 8 november 1777. § 15.
Häradsrätten fann skäligt, att två femtondelar uti kronoskatte augmentshemmanet
Fyrby och utjorden Rappsala, som stadskassören Joh. Fr. Brunnstedt och dess
broder Martin Johnsson försålt tillika med rustningsrättigheten av två femtondelar
uti kronorusthållet Fyrby för två hundrade fem Riksdaler 26 skilling 8 runstycken
specie till rusthållaren Olof Rydberg bevilja till den sistnämna fullkomlig laga
uppbud.

Lagfarts och inteckningsbok den 6 juni 1778. § 17.
Jag Martin Jonsson upplåter och försäljer till gästgivaren Jonas Larsson mitt i
Björkekinds härad och Tåby socken belägna kronoskatte benerice hemmanet
Brunneby av tre fjärdedels hemman för 222 riksdaler specie.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 19 oktober 1778. § 19.
Jag Olof Rydberg upplåter och försäljer till min kära måg fabrikören Arwid Åström
i Norrköping mina ägande två tredjedelar i kronoskatte rusthållet Ljunga nr. 21
Livkompaniet uti Björkekinds härad och Tåby socken för fyra tusen kopparmynt
eller två hundrade tjugotvå Riksdaler 10 skilling 64 styver specie.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 19 oktober 1778. § 19.
Jag Olof Rydberg upplåter och försäljer till husdrängen Johan Johansson min
ägandes och genom bytesbrev med Mårten Jonsson en tredjedel uti augmenterade
skatteutjorden Rappsala belägen i Björkekinds härad och Tåby socken för 2.000
riksdaler kopparmynt.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 19/10 1778. § 20
Jag S.P. Wåhlander, å min myndling Carl Fr. Hagelbergs vägnar, försäljer ett helt
skattefrälse hemman Fristad till bönderna Jonas Olofsson i Knillerö och Jonas
Månsson i Drängsbo och Yxnerums socken för 65 riksdaler 26 skilling specie, vilka
upplåtit detsamma till häradsskrivaren Johan Bent Abelsson och hans fru Christina
Maria Friberger.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 3 juni 1779. § 12.
Jag Jean Fr. Brunstedt upplåter och försäljer till Carl Mattsson uti Stora Söd, mitt i
Östergötland Björkekind och Tåby socken belägna kronoskatte benfice hemman
Brunneby
ett fjärdedels mantal för 277 riksdaler 37 skilling 1 styver specie.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 19 oktober 1778. § 21.
Genom communistern herr magister Carl Magnus Stahre, lät lantmätaren herr
Anders Mörrn
den äldre, till häradsrätten ingiva en skriftlig ansökning därutinnan under åberopade
av ett konvent eller delningsinstrument, efter hans halvbroder framledne assesorn
Gustaf Adolf Fors på Börrum i Mogata socken, i kraft härav bemälte lantmätare
skulle tillkomma i arv hela skattekronohemmanet Brestad i Tåby socken med en dit
lydande attingsjord i Tåstad by samt en äng ljung i Stensvads äng även i Tåby
socken. Han anhöll om uppbud och laga fast därtill.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 5 juni 1780. § 20.

Jag, fabrikör Arvid Åström och min hustru Ingrid Åström, upplåter och försäljer
mitt
ägandes kronorusthållet Fyrby samt en tredjedel uti den underlydande kronoskatte
augments hemmanet Fyrby till bonden Jost Johansson i Sten och gästgivaren Jonas
Larsson
i Fristad för sex hundrade sextiofem riksdaler fem skilling specie.

Lagfarts och inteckningsprotokoll 3/3 1783. §7.
Hela frälsehemmanet Alm, som kammarherren baron Knut Lejonhuvud jämte en
undfången
vadagift av 111 riksdaler 5 skilling 4 styver specie, av överstelöjtnanten och
riddaren herr I. G. Adelsvärd emot avstående av ett helt frälsehemman, sig tillbytt,
meddelas nu laga bevis.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 3 mars 1783. § 15.
Jag Anders Westerström upplåter och försäljer, det genom arv erhållna
kronorusthållet
Fyrby, nr 18 Livkompaniet med tredjedelen uti avsyningsstam och skatteaugment,
samt
lika uti skatteutjorden Rappsala till nämndemannen Pehr Jonsson för en summa av
ett
tusende ett hundrade femtio riksdaler 6 skilling och 4 styver specie.

Lagfarts och inteckningsprotokoll den 3 mars 1783. § 16.
Jag Alexander Nilsson upplåter och försäljer till min svåger Anders Jacobsson uti
Vrinnevi, S:t Johannes socken, mitt genom arv tillfannade, en fjärdedel uti hela
kronoskatte imerdiale hemmanet Ljunga beläget i Tåby socken för 222 riksdaler
specie.

Lagfartsprotokoll och Inteckningsprotokoll den 3 mars 1783. § 16.
Besittningsrätten av frälsehemmanet Brestad ett helt mantal har rättaren Anders
Hansson och dess hustru Maria Kostman på Bråborg av högvälborna fru grevinnan
och genera: innan fru Wrangel för 1.250 riksdaler specie köpt.

Lagfart och Inteckningsprotokoll den 3 mars 1783. § 17.
Häradsrätten finner själigt, att å halva kronoskatte augmentshemmanets Blinnestad,
som bonden Holsten Månsson och dess hustru Carin Larsdotter därstädes, av deras
svågrar och syskon Jost Månsson i Sten, Måns Månsson i Blinnestad, Carl
Månsson i Söder-mem och Sven Svensson i Brunneby å deras hustrus Segrid och
Brita och Majas vägnar, samt Eric Svensson i örtomta såsom förmyndare för
Annica Månsdotter, sig tillägnat och det för en betingad köpeskilling 6.222 daler 7
skilling kopparmynt eller 345 riksdaler 32 skilling 7 styver riksgäld.

Lagfart och Inteckningsprotokoll den 3 mars 1783. § 18.
Att Martin Jonssons föregående andel uti Rappsala skatteutjord, vilken han försålt
till rusthållaren Olof Rydberg och dess hustru för femtioåtta riksdaler 16 skilling
specie.

Lagfart och Inteckningsprotokoll den 17 maj 1784. § 4.
Communistern och magistern Jacob Schenmark har till bonden Sven Jonsson och
dess hustru Maria Jonsdotter försålt hela skattehemmanet Norrgården Fyrby och
därtill hörande utmarker för ett tusen riksdaler specie.

Lagfart och Inteckningsprotokoll den 23 september 1784. § 17.
Kommisarien Matthias Nyrén och dess hustru Maria G. Perscher försäljer till
löjtnanten Carl Juring kronoskatte rusthållet Stensvad ett helt hemman
rustningsstam och auguments räntan av halva kronoskatte hemmanet Nybble, med
allt som till denna egendom hör för tretusen tvåhundrade femtio riksdaler specie.

Lagfartsprotokoll vid Höckerstad den 27 oktober 1787. § 1.
Med anhållan om lagfart inkommandes detta köpebrev: Jag Jacob Schenberg, jag
Anders Schenberg och jag Daniel H. Grönlund å min pupill Johan Jacob
Schenbergs vägnar göra veterligt, det å den 25 sistlidna september upplåtit och
försålt till grosshandlanden herr Petter Lindahl 2/3-dels mantal i hela gamla
cavallei reserv hemmanet Brunneby hus, torp och torpställen.

Lagfartsprotokoll hållet i lagtima vintertinget på Höckerstad den 10 februari 1787.
§ 1.
Till lagfarts erhållande ingavs till häradsrätten, ett så lydande köpebrev: Till allom
dem, som detta mitt köpebrev förekommer ....försäljer till bonden och
sockenmannen Mattias Eriksson och dess svärmoder hustru Anna Gabrielsdotter
hälften vardera mitt
ägande frälsehemmanet Alm mot betingad köpeskilling femton tusen sexhundrade
daler koppermynt eller 866 riksdaler 32 skilling specie.
Karin Sperling M. Lejonhuvud

Lagfartsprotokoll hållet vid lagtima vinterting på Höckerstad den 10 februari 1787.
§ 3.
Förekom bonden Niclas Nilsson i Ljunga och ingav följande köpebrev: Genom ett
köpebrev ..... försäljer jag undertecknad en fjärdedel uti hela kronorusthållet nr.22
Blinnestad till min broder Niclas Nilsson och dess kära hustru Maria Persdotter i
Ljunga.
Ljunga den 27/11 1787 Alexander Nilsson.

Lagfartsprotokoll hållet i lagtima vintertinget på Höckerstad den 10 februari 1787.
§ 5.
Inlämnades till häradsrätten till lagfarts erhållande, köpebrev: Jag Olof Rydberg gör
härmed veterligen ..... att jag upplåtit och försålt, till gästgivaren Petter Holm och
dess kära hustru Anna Catharina Nilsdotter i Qvarsebo med tillkommande barn och
arvingar mitt i Östergötland, Björkekinds härad och Tåby socken belägna
kronoskatte rusthållet Ljunga nr. 21. Olof Rydberg, Anna Catharina Olofsdotter

Laga vinterting vid Höckerstad den 24 februari 1787 § 33.

Uppviste för mig drängen Alexander Nilsson ett, den 2 december 1782, erhållit
köpebrev varigenom ägarna av 1/4-del uti hela kronorusthållet Blinnestad nr. 22,
Pehr Pehrsson, Eric Svensson, Sven Svensson, Holsten Månsson, Måns Månsson
och Elisabet Holstensdotter, deras rätt till samma rusthållsdel på Alexander Nilsson
överlåtit mot en erlagd summa 208 riksdaler 16 skilling specie, samt för en lika stor
köpeskilling, därjämte till honom försålt 1/4-del av det till samma rusthåll lydande
kronoskatte augment Blinnestad. Begärde Alexander Nilsson att å denna samma
hemmens del erhålla häradsrätten sköta och fasta.

Laga vinterting vid Höckerstad den 26 februari 1788. § 63.
Den 1/8-del av kronoskatte hemmanet Tåstad, som bonden Nils Nilsson och dess
hustru Karin Nilsdotter den 27 maj 1786 för 152 riksdaler 37 skilling 4 styver
specie försålt till dess svåger bonden Botvid Andersson och dess hustru Anna
Nilsdotter vilken därå erhållit uppbud den 6 juni och 2 oktober samt 19 februari
1787, meddelas härmed nu laga fasta.

Lagfartsprotokoll för laga sommartinget i Höckerstad den 13 maj 1790. § 25.
Emedan inspektoren Petter Wångstöm, som utav curatorn i avseende,
häradskrivaren Johan Hans Abelsson och dennes med döden avgångne hustru
Christina Maria Friberger samt avlämnande herr krigskommisarien och krono
befallningsmannen Carl Fredrik Rabenblad samt herr kyrkoherden Johan
Schenmark, under den 20 april förledet år på öppen auktion tillhandahållit sig
frälsehemmanet Fristad ett mantal för 566 riksdaler 32 skilling specie med lättförda
bevis av ryttmästaren välborne herr Gerdt Ad. Klingspor och brukspatron Carl
Daniel Buren, att de.....

Lagfartsprotokoll å allmänna höstetinget i Höckerstad den 21 oktober 1790. § 10.
Beviljades nämndemannen Niclas och dess hustru i Ljunga lagfart å fjärdedels
skatte imdiate hemmanet Ljunga, som han av Carl Söderman , enligt köpebrev 5
november 1789 för tvåhundare tjugotvå riksdaler 10 skilling sig tillhandlat .

Lagfartsprotokoll vid laga hösteting 1790. § 11.

För bonden Erland Jonsson i Alm, som enligt köpebrev av den 15 december 1789
av Mattias Eriksson och hans hustru Sara Jonsdotter tillhandlat sig krono
skatterusthållet 3/16 Alm för ett hundrade sjuttio riksdaler specia, beviljas lagfart.

§ 12
Bonden Erland Jonsson i Alm anhöll nu tredje klanderlösa uppbådet på en åttondel
av kronoskatte rusthållet Alm nr 20, som han under 31/12 1789, genom laga byte
åtkommit 3/16-delar av frälsehemmanet Alm utav Hemming Rahlsson och Maria
Jonsdotter åtkommit.

Lagfartsprotokoll å allmänna vintertinget den 12 februari 1791. §16
Å frälsehemmanet Tåby ett helt mantal uti Tåby socken, 1 dito Långtorp i Stenby
socken och Krokgården 3/4-dels dito i Konungsunds socken, som kaptenen
välborne Carl Gustaf Peresvetoff Morath av ryttmästaren välboren herr Gerdt Adolf
Klingsporr och dess fru välborna P.M. de Bekyl jämte anno egendom for 16.000
riksdaler sig tillhandahållit.

Lagfartsprotokoll för laga sommartinget den 15 maj 1791. § 14.
Med anhållan om uppbud inlämnade Carl Gustaf Persvetoff Morath köpebrev, där
han till
överkommendören m.m. landshövdingen herr bara on Fredric Ulric Hamilton,
överlåter
sitt ägandes ett helt frälsehemman Tåby och som tidigare lytt under Svinesund för
1000
riksdaler specie.

Laga sommarting vid Höckerstad den 13 maj 1791. § 37
Så har handelsman Peter Lindahl i Norrköping uppvisat köpebrev, där han
tillhandlat sig ett tredjedels kronoskatte reservhemmanet Brunneby för fem
hundrade riksdaler specie av bonden Sven Svensson och hustrun Brita Maria
Månsdotter i Brunneby samt därpå erhållit laga fasta.

Lagfartsprotokoll hållet vid lagtima höstetinget 1791. § 1.
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev: gör jag Johan Jacob
Sahlemon kungjort genom min avledan Magdalena Sahlemon, mitt ägande ett helt
frälsehemman Tåby vid vägen och närmast intill Mens hemman beläget, försålt för
den fastställda köpesumma av ett tusende riksdaler 10 skilling specie till
överkammarherren m.m. landshövdingen välborne herr Fredric Ulric Hamilton.

Laga hösteting vid Höckerstad den 27 oktober 1791. § 55
Å 1/8 del kronoskatte och 1/16-del frälsehemmanet Alm, som bonden Erland
Johnsson därstädes, angående köpebrev av den 15 december 1789 tillhandlat sig av
bonden Mattis Erichsson och dess hustru Sara Johnsdotter för ett hundrade sextio
sex riksdaler 32 skilling specie, erhållit uppbud den 14 februari, 15 maj samt 21
oktober 1791 utan att något klander försports, erhåller sin fasta.

§ 56
Bonden Erland Johnsson i Alm, som enligt köpebrev av den 31 december 1789
tillbytt sig 1/8-del uti kronoskatte hemmanet Alm mot 3/16-delar av ett
frälsehemman, därstädes utav bonden Hemming Rahlsson och dess hustru Maja
Jonsdotter samt klanderlöst erhållit uppbud den 14 februari, 15 maj och 21 oktober
1790 undfått å fastigheten fasta.

Laga vinterting vid Höckerstad den 14 februari 1792. § 36.
Bonden Johan Carlsson erhöll laga fasta å 1/4-dels kronoskatte augmentshemmanet
Blinnestad som han tillika med 1/4-dels kronorusthåll därstädes erhållit, genom
erhållen transport av dess moder änkan Maria Ericsdotter under den 19 februari
föregående år det köpebrev Maria Ericsdotter jämte dess sedermera avlidne man
Nils Holstensson den 9 mars 1790 av bonden Magnus Månsson i Ljunga meddelat
blivit, gett förenämnde hemmans delar mot två hundrade sextio sex riksdaler 42
skilling specie för vartill han erhållit trenne laga utbud utan anmält klander.

Lagfartsprotokoll hållet å lagtima vintertinget 13 februari 1793. § 1.
Ingavs anhållan på köpebrev:

Jag Nils Jansson gör veterligt, att jag försäljer till överkommendören,
landshövdinger m.m. högvälborne baron herr Fredric Ulric Hamilton mitt ägandes
2/3-dels kronoskatte hemman Skällingstad för 1.666 riksdaler 32 skilling, enligt
köpebrev den 4/7 1792.

§ 2.
Med anhållan om lagfart företeddes följande köpebrev: Jag Per Nilsson gör
veterligt att jag överlåter och försäljer till överkammarherren, landshövdingen m.m.
högvälborne herr baron Fredric Hamilton min ägandes 1/3-del i kronoskatte
hemmanet Skällingstad för 833 riksdaler specie.

Lagfartsprotokoll vid Höckerstad den 13 februari 1793. § 22.
Om lagfart anhölls på följande köpebrev: Till inspektoren Hindric de Try försäljes
av tredjedelar av rusthållshemmanet Fyrby nr. 18 för överenskommen köpeskilling
777 riksdaler 37 skilling 4 styver riksgäld samt två tredjedelar av skatteaugmentet i
samma by tillika med skatteutjorden Rappsala.
Fyrby den 6 februari 1793
Pehr Johnsson Elisabeth Holstensdotter

Laga vinterting vid Höckerstad den 15 februari 1793. § 60
Beviljades laga fasta i hela frälsehemmanet Tåby som herr överkammarherren,
landshövdingen, kommendören och riddare högvälborne friherren Ulric Hamilton
sig tillhandlat av herre kaptenen välborne C.G. Pretzetoff Morath och dess hustru
Jeana Swartz för ett tusen riksdaler specie.

Lagfartsprotokoll vid lagtima sommartinget vid Höckerstad den 14 maj 1793. § 11.
Om lagfart anhålles på följande köpebrev: Jag Nils Hålstensson och min kära
hustru Maja Ericsdotter försäljer till min broder och svåger gästgivaren Eric
Ericsson i Fröberga samt dess hustru Brita Stina Jansdotter hela kronoskatte
hemmanet Rådmansgården om ett helt mantal för 375 riksdaler 45 skilling och 4
styver.

Lagfartsprotokoll hållet vid laga höstetinget i Höckerstad den 22 oktober 1793. §
23.
Med anhållan om lagfart ingavs så lydande köpebrev: Härmed försäljer jag till
dannemannen Jöns Börjesson i Visten hälften uti halva kronoskatte benefice
hemmanet Brunneby för fyra hundra riksdaler 16 skilling riksgäld.
Brunneby den 10/7 1793
Sven Svensson

Lagfartsprotokoll från laga vintertinget vid Höckerstad den 14 februari 1794. § 23.
Om lagfart anhölls i anledning över så lydande handling: Jag Gabriel J. von Block
transporterar mitt ägandes frälsehemmanet Tåby om ett mantal till min kusin Carl
Jacobsson von Block mot en summa av ett tusende ett hundrade elva riksdaler 5
skilling 4 styver specie.

Lagfartsprotokoll vid lagtima höstetinget i Höckerstad den 21 oktober 1794. § 1.
Följande köpebrev inlämnades till häradsrätten med anhållan om lagfart: Jag Carl
D. Hamilton friherre, överstekammarjunkare, överstelöjtnant vid Kongl.
Livhusarregementet m.m. försålt och upplåtit till rusthållaren Olof Carlsson i
Restad frälsehemmanet Skjorstad Västergården om ett mantal mot 1.666 riksdaler
32 skilling.

§ 2.
Följande köpebrev inlämnades till häradsrätten med anhållan om lagfart: Jag Carl
D. Hamilton, friherre, överstekammarjunkare, överstelöjtnant vid Kongl.
Livhusarregementet m.m. försålt och upplåtit till rusthållaren Magnus Andersson i
Restad frälsehemmanet Skjorstad Östergården om ett helt mantal för 1.666
riksdaler 32 skilling.

Laga vinterting i Höckerstad den 14 februari 1795. § 51

Beviljades överstekammarherren, landshövdingen, kommendören och riddaren,
högvälborne baronen herr Fredric Ulric Hamilton laga fasta å den 1/3-del i
kronoskatte hemmanet Skällingstad, som bemälde herr landshövdingen sig
tillhandlat ,av bonden Pehr Nilsson och dess hustru Maria Jönsdotter i Tångestad
för 833 riksdaler 16 skilling sedlar sedan därå 3 laga uppbud därå meddelats 13
februari, 4 maj och 22 oktober 1973 samt laga stånd sedan meddelats.

Laga sommarting vid Höckerstad den 16 maj 1795. § 43.
På vanliga underlag utfärdades laga fasta å de 5/7 delar i kronoskatte hemmanet
Rådmans gården som bemälte Eric Ericsson och dess hustru Brita Stina Jansdotter
sig tillhandlat av sina släktingar Jonas Ericsson, Sven Ericsson, Maja Ericsdotter
och Nils Holstensson för 315 riksdaler 45 skilling 4 styver, sedan därpå blivit
meddelad trenne laga uppbud den 14 maj, 22 oktober 1793 samt 15 maj 1794.

Laga hösteting vid Höckerstad den 23 oktober 1795. § 11.
Å 1/4-del i kronoskatte benefice hemmanet Brunneby, som bonden Jon Börjesson i
Visten sig tillhandlat av bonden Sven Svensson, samma by, för 461 riksdaler 16
skilling, meddelas laga fasta sedan den erhållit trenne laga upp bud den 14 oktober
1793, 14 februari och 15 maj 1794.

Lagfartsprotokoll vid Höckerstad den 12 februari 1796. § 1.
Följande köpebrev inlämnades till häradsrätten med anhållan om lagfart: Jag Sven
Jansson med min kära hustru Maria Jonsdotter upplåter och försäljer ett helt
skattehemman Fyrby Norrgård till trumpetaren Carl Magnus Wåghals och hans
kära hustru Inga Margareta Thollander.

Lagfartsprotokoll hållet å lagtima vintertinget 1/3 1797. § 1.
Ett köpebrev varå lagfart väntades av följande lydelse: Jag Fredric Thollander och
min kära hustru Anna Christina Thollander har försålt hennes ärvda halva
kronoskatte beneficie hemmanet Bredgården Fristad till min käre svåger
trumpetaren herr Carl Magnus Våghals och dess hustru Inga Margareta Thollander
för en köpesumma av ett tusendes fyra hundrade fyrtiofyra riksdaler tjugoen
skilling och fyra styver riksgäld. Fristad den 17 juni 1796.

Lagfartsprotokoll från Lagtima höstetinget i Höckerstad den 28 oktober 1800. § 1.
Med anhållan om lagfart inlämnades följande köpebrev: Jag Johan Nicolaus
Lindahl genom detta öppna köpebrev försäljer till bataljonkirurgen herr Olof
Wallberg och dess hustru Brita Catharina Lagergren mitt ägande kronoskatte
cavallerireserv hemmanet Brunneby ett helt mantal för 1.666 riksdaler 32 skilling
specie.

Lagfartsprotokoll den 4 februari 1801.§ 7
Fann rätten skäligt i förmåga av 4 kapitlet Jordabalken, andra uppbudet i hela
kronoskattehemmanet Brunneby, som bataljonskirurgen herr Olof Wallberg och dess
hustru Brita Catharina Lagergren sig tillhandlat för 3666 riksdaler 32 skilling
riksgäld av herr Johan Niclas Lindahl och dess hustru Gustava Eleonora Lindahl
född Görvell i Norrköping.

Lagfartsprotokoll den 4 februari 1801 § 5
Torp ett mantal frälse och därunder lydande utjorden Nybble, som kornetten
högvälborne baron herr Malcom Hamilton för 4.833 riksdaler 16 skilling dels
banco och dels riksgäldssedlar, tillhandlat sig av herr prosten och kyrkoherden
Zackarias Juringius och dess hustru Maja Zetterling.

Lagfartsprotokoll den 4 februari 1801.§ 7.
Fann rätten skäligt i förmåga av 4 kapitlet Jordabalken andra laga uppbudet i hela
Alms 1/4-dels kronoskatte rusthåll och 1/4-dels frälsehemman, som herr
rådmannen J-A. Rickman i Norrköping tillhandlat sig å öppen auktion den 30 maj
förledet år, av bonden Jacob Jonsson för 1.555 riksdaler 26 skilling riksgäldssedlar.

Lagfartsprotokoll den 25 februari 1802. §11.
Jag Carl von Block försäljer ett mantal frälsehemmanet Tåby i Tåby socken till
landshövdingen m.m. högvälborne friherre herr Carl Hamilton för en köpesumma

två tusen två hundrade tjugotvå riksdaler 10 skilling banco, enligt köpebrev 14
mars 1802 som sedan genom transport upplåtit det på cornetten högvälborne
friherren herr Johan Hamilton.

Lagfartsprotokoll den 22 februari 1803. §1
Blev med anhållan om lagfart följande köpebrev till häradsrätten inlämnat: För
allom dem som detta öppna salubrev läsande eller hörande varder, gör jag Olof
Carlsson härmed veterligt att hava med min kära hustru Christina Jacobsdotters
goda vilja och samtycke försåldt, såsom jag och genom detta salubrev försäljer, till
min kära son bonden ärlige och beskedlige Jacob Olofsson och dess hustru
Catharina Svensdotter hälften uti vårt ägande hela frälsehemman Skjorstad i
Linköpings län, Björkekinds härad och Tåby socken beläget, oh det för en
överenskommen och betingad köpesumma stor femton tusen daler i specie 823
riksdaler 6 skilling gångbart mynt, vilka 833 riksdaler och 16 skilling härmed
kvitterat såsom redan fulltaligen erlagda och betalda.
Restad 15 januari 1803
Olof Carlsson Cristina Jacobsdotter

Lagfartsprotokoll den 24 maj 1803.§ 3.
För lagfarts sökande, inlämnades ett så lydande köpebrev till häradsrätten: Jag Carl
Olofsson gör härmed veterligen att hava med min kära hustru Anna Christina
Ericdotters goda ja och samtycke, försålt, som jag ock, genom detta salubrev
försäljer till min kära svärförälder nämndemannen välförståndige Jonas Carlsson
och hans hustru Brita Stina Jansdotter i Tåby rådmansgården min ägande andel,
fem artondelar uti hela kronoskattehemmanet Rådmansgården för 555 riksdaler 20
skilling specie.

Lagfartsprotokoll den 3 november 1803.§ 3.
Jag Sven Jonsson oh jag Jonas Håkansson med min kära hustru Anna Cajsa
Jonsdotter upplåter och försäljer till vår broder och svåger gästgivaren
välförståndige Lars Jonsson och dess hustru Maria Nilsdotter i Fristad våra 3/5delar uti 1/6-dels rusthåll och 1/6-del augment av hela rusthållet och augmentet
Fyrby i Tåby socken för överenskommen summa åtta tusen fyra hundra sextio
riksdaler 32 skilling specie den 10 oktober 1803.

Lagfartsprotokoll den 17 maj 1804. § 1.
Till lagfart uti undertecknade, inlämnades så. lydande salubrev: Jag underskrivna
Carl Didric Hamilton, friherre och Konungens överstekammarjunkare och
landshövding och riddare av Svärdsorden, med min kära hustru fru friherrinnan
Anna Catharina Hamilton, född Adelheim, samtycke och samtycker jag Fredrik
Edward Hamilton och jag Svante Baner ..... till vår käre svåger högvälborne baron
och friherre herr Fredric Edward von Saltza och dess hustru högvälborna fru och
friherrinna Beata Margareta von Saltza, född Hamilton, vår andel av de oss i arv
efter vår framlidne käre broder kornetten m.m. Malcom Hamilton tillfallna
egendom belägen uti Östergötland, Björkekinds härad och Kuddby och Tåby och Å
socknar Mem, två mantal frälsesäteri samt frälsehemmanen Sätra 3/8-dels mantal
Skjorstad, två mantal, Torp ett mantal, Tåby, 4 mantal Helgestad, 3/28-dels mantal,
Harsby 1/2 mantal, samt kronoskattehemmanen Skällingstad 2 mantal,
kronoskattehemmanet Brånnestad 1/2 mantal, kronoskattehemmanet Berga 1/2
mantal och Sjövalla 1 mantal, med allt därtill lydande för trettioett tusende
femhundra femtio sjugosex riksdaler / 31. 555/ och 26 skilling banco specie.
År efter Christie börd ett tusende åtta hundra tredje och den 17 november C.
Hamilton, Fr. Hamilton, Svante Baner, Anne Adelheim.

Lagfartsprotokoll den 17 maj 1804. §3.
Under anhållan om lagfart, blev ett så lydande skrivelse till häradsrätten ingivet:
För alla dem som detta öppna köpebrev kan förekomma, gör vi härmed och troligt,
att vi av välbetänkt mod och fri vilja upplåtit och försålt, som vi i kraft härav
upplåter och försäljer till min kära son gästgivaren ärliga och välförståndige Johan
Jostsson och dess
kära hustru ärliga och sedesamma Anna Pehrsdotter vårt halva skattehemman i
Fristads by, gästgivaregård och alla dess ägor, skog, mark, och hus, och samt
härutinnan allt, uti Tåby socken och Björkekinds härad beläget och det för den
överenskomna köpeskilling av tjugotvå tusende daler banco eller ett tusende åtta
hundrade trettio riksdaler sexton skillingar i riksgäldsmynt, vilket belopp nu
kvitteras. För den skull avhänder vi oss också våra arveligen ovannämnda halva
skattehemmanet gästgivaregården i Fristad och dess underlydande utjord med allt
som därtill lytt haver...........tillägnas som en fastighet vår kära son Johan Jostsson
och dess hustru och arvingar att såsom sin tillfångna egendom gagna, behålla och
besitta. Till yttermera vissa skriva och underskriva vi detta egenhändigt.

Fristad den 12 maj 1804 Jost Larsson Christina Johansdotter

Lagfartsprotokoll den 10 oktober 1804. §2.
Under anhållan om lagfart blev ett så lydande köpebrev till häradsrätten ingiven:
Jag Beata Margareta Funck, född Löfgren, försäljer härmedels till min yngste son
hovjunkaren lagmannen herre Fredric Jacob Funck mitt ägande halva rusthåll
Almstad med tillhörande halva Brunneby rusthåll samt utjorden Aspetorp, jämte
övriga flera lägenheter med mera själva detta rusthåll rätteligen tillhöra eller
lagligen tillvinnas kan, för en överenskommen summa stor sju tusende riksdaler
riksgäld, eller 4.666 riksdaler 32 skilling specie, att under de villkor köpa av
handlingen och denna dag innehålla och då jag därvid fillfalla hans arvedel av
halva Almstads rusthåll tillhörigheter och tillägnar även min son, att för sig och
sina arvingar nyttja och begagna efter sin önskan.
Almstad den 28 december 1803 Beata Margareta Funck
Till nödig upplysning vid lagfartens sökande samt krigsmanshus utgifter antecknas:
Att Almstads och Brunneby tvenne halva skattehemman, indelta till rustningsstam
nr.19 av östgöitha Livgrernadierer regemente och rusthållsdivisionen, samt de
därtill anslagna augment skattegården i Skjorstad och Tåstads byar, äro belägna uti
Björkekinds härad och Tåby socken, men den så kallade Munkängen och hagar i
Lösings härad och Tingstads socken och skatteutjorden Elleby och Helleberga med
Sandby skatteåk-

Lagfartsprotokoll den 14 februari 1805. §1.
Vid begäran om lagfart ,blev ett så lydande köpebrev till häradsrätten ingivet:
Jag Olof Wallberg intygar att jag av fri vilja och välbetänkt, samt med min kära
hustrus goda ja och samtycke, försålt, som jag i kraft av detta öppna salubrev
upplåter och försäljer till prosten högvällärde och högädle magister herr Jon
Wåhlander och des fru Catharaina Margareta Juringius mitt ägande kronoskatte
kavallerireservhemman Brunneby ett hekt mantal, beläget uti Östergötlands län,
Björkekinds härad och Tåby socken, mot ett betingat och överenskommen
köpeskilling, allt för allt, fyra tusende sjuhundrade femtio riksdaler specie.

Lagfartsprotokoll den 19 februari 1807. § 5

Inlämnades med anhållan om lagfart, ett så lydande köpebrev:
För alla dem, som detta vårt öppna salu och köpebrev, se eller höra för sig
föreläsas, gör vi undertecknade härmed känt och veterligt, det vi stadgat råd med
gemensamt nöje, härigenom upplåter och försäljer våra i arv tillfallne fem
sjundedelar uti 1/8-dels kronoskatte rusthållet Fyrby nr. 18 vid Kongl Livgrenadier
regementet, Vikbolandets kompani uti Björkekinds härad och Tåby socken beläget,
och det till vår broder och svåger gästgivaren och nämndemannen välförståndige
Jaen Jostsson i Fristad för en betingad och överenskommen köpeskilling två
hundrade tjugo två riksdaler tio skilling 8 runstycken specie likaledes med 5/7-delar
uti 1/6-del kronoskatte augment därstädes samt Rappsala utjord för 306 riksdaler 24
skilling 2 runstycken banco specie. Ock emedan vi nämnda summa till fullo nöje
bekommit med 529 riksdaler 4 runstycken banco, alltså avhända vi oss denna och
arvingarnas bemälte rusthåll och augment samt utjorden, och tillägger desamma
bemälte vår broder och svåger Jaen Jostsson, hustru, barn och arvingar, med hus
och jord, åker, äng, skog och mark, torp och torpställen i växt och torka, när by och
fjärran, med intet undantagande av det därtill lydna och därigenom tillvinna kan, att
njuta och bruka till evärdeliga ögo. Till yttermera visso hava vi detta salubrev
egenhändigt i tillkallade vittnes närvaro underskrivet, vilket skedde i Fristad den 29
december 1806.
Lars Jostsson, Jost Fridholm, Pehr Marton och hustru Marie Marton.
Vi såsom vittnen till detta avtal underskriva
Carl Magnus Wåghals

Israel Ekstam.

Lagfartsprotokoll den 19 februari 1807. § 17.
Med anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande köpebrev:
Jag Jon Börjesson gör härmed veterligt, att jag med min kära hustru Anna
Månsdotters goda ja och samtycke, upplåtit och försålt, såsom och vi härigenom
gemensamt upplåta och försälja ett fjärdedels kronoskatte beneficie hemmanet
Brunneby beläget uti Tåby socken och Björkekinds härad till vice lagmannen,
hovjunkaren och häradshövdingen högvälborne och friherren herr Fredric Funck
för en överenskommen och betingad köpesumma stor ett tusende riksdaler banco,
förutan särskild betalning och undantag för den nu växande grödan, på att
köpeavhandlingar av den 18 sista november numera uttagna. Ock som ovannämnda
summa 1.000 riksdaler banco till nöje bekommit. Alltså avhända vi oss härmedels
förenämnda sjundedels hemman samt tillägna detsamma till bemälte friherre, barn
och arvingar att nyttja, besitta och begagna, såsom allmän dess välfångna egendom.

Brunneby den 31 januari 1807. Jon Börjesson
Närvarande vittnen

Anna Månsdotter

Israel Ekstam Nils Claesson

Lagfartsprotokoll den 21 februari 1809. §7.
Till lagfarts erhållande inlämnades till häradsrätten ett, ord ifrån ord, så lydande
köpebrev: Jag Jonas Carlsson gör härmed veterligt att hava, med min kära hustru
Brita Stina Johansdotters ja och samtycke, försålt såsom jag ock, genom detta
salubrev försäljer till högvälborne herr baron och kammarjunkare Edward Fredric
von Saltza på Mem vårt ägande ett helt kronoskatte avlöningshemman Tåby
Rådmansgård i Linköpings län,
Björkekinds härad och Tåby socken beläget och det för en betingad köpeskilling
stor två tusende fyra hundrade sju riksdaler nitton skillingar och sex runstycken
banco specie, vilka 2.407 riksdaler 19 skilling 6 runstycken banco specie härmed
såsom redan bekommen kvitteras.

Lagfartsprotokoll den 22 februari 1809, § 5.
gången köpeavhandling, särskilt utser. Och som nämnda summa 1.185 riksdaler 8
skilling 10 runstycken banco blivit till oss erlagt och gulden, så varder den ock
kvitterad samt berörde halva rusthåll rätteligen hörer eller framdelse tillvinnas kan,
bemälte vår son Botvid, dess barn och arvingar här genom tillägnat, att såsom sin
lagfångne egendom, nyttja, bruka och besitta. Som skedde uti tillkallade
nedanskrivne vittnens när och övervaro. Alm den 12 februari 1810
Erland Jonsson

Ingrid Botvidsdotter

Säljare Jonas Erlandsson såsom för egen del nöjd.
Såsom närvarande vittnen:
Nils Hellströmmer

Nils Holm

Lagfartsprotokoll den 23 maj 1809. § 8.
Förelades häradsrätten, med anhållan om lagfart, ett köpebrev, ord ifrån ord, så
lydande:

I kraft av detta mitt öppna köpebrev, upplåter och försäljer jag Gerhard Johan
Westell, till herr trumpetaren Carl Magnus Wåghals och dess kära maka fru Inga
Margareta Thollander, det uti testamente efter min avlidna morbroder,
borgmästaren Carl Johan Kinborg mig tillfallana och tillhörande ett sjundedels
kronoskatte hemmanet Oxtorp, beläget uti Linköpings län, Björkekinds härad och
Tåby socken emot en överenskommen och betingad köpesumma av ett tusende
trettio sju riksdaler specie banco, att samma hemman tillträda den 14 mars 1810 i
det skick och stånd detsamma sig då befinner.
Och som herr trumpetaren Wåghals och dess fru till mig betalt nämnda köpesumma
1.037 riksdaler specie banco, den första penningen med den sista. Alltså avstår och
avhändar jag mig berört hemman Oxtorp för mig och mina arvingar, och tillägnar
detsamma hett trumpetaren Wåghals och dess fru att det vid tillträdesdagen den 14
mars 1810 emottaga och sedermera för sig och sina arvingar, arvinge efter arvinge
fritt och obehindrat äga, besitta, nyttja och använda såsom alla numera, deras laga
och välfångna egendom. Ståndande jag köparen hemul efter lag. Till vissa härav
har jag detta köpebrev i vittnes närvaro egenhändigt undertecknat och mitt
bräckliga sigill därunder, som skedde i Stockholm den21 februari 1809.
G.J. Wetsell.
Att sekreterare Westell sit ovanstående namn uti vår närvaro egenhändigt tecknade,
betyga såsom tillkallade vittnen.
Isaac Dellvik, sekreterare uti Kongl. överståthållareämbetet. Eric D. Wingstedt
auctarie uti Kongl Överståthållareämbetet.

Lagfartsprotokoll den 23 maj 1809. § 11.
Under anhållan om lagfart, förelades häradsrätten ett köpebrev, av sådan
ordalydelse:
Genom detta öppna salubrev upplåta och försälja till prosten och kyrkoherden uti
Konungsund värvördige och höglärde magister herr Johan Schenmark, vi
undertecknade lagliga arvingar efter vår avlidna käre broder och faderbroder, i
livstiden löjtnanten ädla och välbördig herr Carl Juring, vår tillfallna tjugofyra
tjugofemtedelar uti dess efterlämnade kronoskatte rusthållet Stensvad ett mantal
under nummer 17 av Vikbolandet kompani vid f.d. Östgiötha Cavalleri regemente
med tillydande torp samt gröda och inventarier, gamla skatterättigheten av
dithörande augment kronoskatte hemmanet Nybble 1/2 mantal i Tåby socken,
Björkekinds härad och Östergötlands län belägna, och detta allt emot en
överenskommen köpeskilling av tio tusende sexhundrade sextiosex riksdaler trettio
två skillingar specie banco, på det sättet beräknat, att för själva rustningsstammen

Stensvad erlägga 8.000 riksdaler banco samt för augmentsrättigheten, börda och
iventarier2.666 riksdaler 32 skilling i samma mynt. Och som vi hela förenämnda
köpesumma 10.666 riksdaler 32 skilling banco, den första penningen till den sista,
riktigt viktigt och till fullo med nöje nummerat varde.

Lagfartsprotokoll den 23 maj 1809. § 15.
Med anhållan om lagfart ingavs till häradsrätten ett så lydande köpebrev:
Allom dem som detta mitt öppna köpebrev se eller höra sig föreläsas, gör jag
Anders Hansson härmed veterligt, att jag opplåter och försäljer, det jag och i kraft
härav å öppen auktion i Tåstad den 14 april, försålt mitt ägandes ett fjärdedels
hemman uti hela skattavlönings hemmanet Tåstad i Tåby socken och Björkekinds
härad beläget till skattemannen Anders Andersson och dess hustru Helena
Andersdotter i Valingstad, för en med klubbslag fastställd köpesumma stor
åttahundrade sexton riksdaler, 32 skilling banco speciemynt. Och som dess 816
riksdaler 32 skilling banco nu tillfullo äro betalda, varde de och härigenom
kvitterade, ty avhändar jag mig all rätt till förenämnde ett fjärdedels hemman
Tåstad och tillägnar Anders Hansson och dess hustru, barn och arvingar att nyttja
och bebo såsom sitt numera deras väfångna egendom, det vare sig i hus, skog och
mark med vad som därtill hörer, inte undantagande.
Förbindande mig till hemul efter lag.
Kuddby den 3 maj 1809.
Anders Hansson

Vittnen 01. Enell

J. Höglund

Lagfartsprotokoll den 20 oktober 1809. §3.
För bonden Sven Larsson i Tåstad beviljades tredje lag uppbudet på 2/8-delar i
halva skatte infanteri benefecie hemmanet Tåstad, som han tillhandlat av klockaren
Anders Thålen och dess systrar Catharina och Anna Christina Larsdöttrar. denne
senare genom sin man bonden Jonas Pehrsson med bifall av dennes fader och
svärfader Lars Svensson, för en överenskommen köpeskilling 296 riksdaler 14
skilling 20 runstycken banco specie.

