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Mölnebacka 

Mölnebacka i Hajom är en av de gårdar där mina förfäder funnits under längst tid. Från åtminstone 

början på 1600-talet till 18351. Då det också går att hitta ganska mycket historisk information om 

gården, så är det extra motiverat att göra en mer ingående sammanställning.  

De två gårdarna, Storegården och Lillegården, ligger invid Surtan på gränsen mellan skog och 

slättbygd. 

 

 

Tidigaste spåret – 1500-talet 

Mölnebacka fanns förmodligen mycket tidigare, men den första källan jag funnit är från Älvsborgs 

lösen 1571. Dessa längder är ju underlag för den skatt som togs ut för att återlösa Älvsborgs fästning 

från danskarna efter nordiska sjuårskriget. Anders i Mölnebacka kan mycket väl vara en förfader till 

mig. 

 

Här är min tolkning av den ganska svårlästa texten: 

Anders i Mölnebacka silver 15 lod, oxar 1 st,  

koppar 12 lispund, kor 5 st, stut om 4 år 1 st, om 2 år 3 st,  

får getter 20 st, svin 2 st, sto 2 st om 10 marker  

Löp penningar 28 mark 

                                                             
1 Då flyttade min farfars morfars morfar Arvid Jonsson från Mölnebacka Storegård till sin andra gård Hjorttorp 
Nedergård. Fram till 1867 fanns min farfars mormors mormor Elin Larsdotter här, men då var det på torpet 
Hästehagen som tillhörde Storegården. 
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Man har således sammanlagt fyra stutar, som är unga oxar. Troligtvis ägnade sig Anders, i likhet med 

flera andra bönder i Hajom, åt uppfödning av oxar för försäljning. Det är känt att sjuhäradsbor 

handlade med oxar och drev dem till Danmark och Bergslagen. 

Det verkar om att det vid den här tiden inte fanns någon uppdelning på Storegården och Lillegården. 

Men det kan också ha varit så att t.ex. Lillegården var öde vid tillfället. 

Lite längre fram – mitten av 1600-talet 

Nästa källa ligger åttio år framåt i tiden då nedanstående karta upprättades, år 1649. Vid denna tid 

levde min farfars morfars mormors farfars morfars far Gustaf Jonsson och hans hustru Sigrid 

Nilsdotter i Mölnebacka, men det är okänt om det var på Store- eller Lillegården. De hade sönerna 

Lars och Anders och en lustig sak är att bägge bröderna är förfäder till mig. 

 

De två gårdarna är markerade på samma platser som de nuvarande. Man kan notera att man har 

varsin kvarn och vid den norra finns en bro över Surtan markerad. Det är stor skillnad på vad 

gårdarna producerar. Storegården avkastar 14 lass hö mot 4 för Lillegården, vilket indikerar att 

Storegården hade betydligt fler kreatur. På Storegården hade man dessutom en humlegård om 200 

stänger, så man tillverkade alltså sitt eget öl. Åkrarna är grå med antydda fåror och de tätprickiga 

ytorna är ängar. Storegården har dessutom en inhägnad beteshage, som säkert användes till kalvar. 

Vuxna djur betade normalt på utmarken och från Storegården kan man se en fägata där djuren 

leddes ut. 
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Början av 1700-talet 

Nu går vi ytterligare en tid framåt, till 1718 då en ny fin karta över Mölnebacka upprättades. Stora 

nordiska kriget som plågat landet i arton år pågår alltjämt. Karl XII dör i Norge, enväldet upphör och 

man börjar ana slutet på kriget. Vid denna tid levde dessa gifta par i Mölnebacka. 

Stora Mölnebacka  Lilla Mölnebacka 

Per Larsson 1684-1731  Öjer Andersson 1681-1720 

Karin Börjesdotter 1692-1750 Börta Eriksdotter 1678 

Per (min farfars mormors morfars farfars far) och Öjer (farfars mormors morfars mormors far) var kusiner – 

deras farfar var Gustaf Jonsson som nämndes ovan. 

Av kyrkoböckerna framgår att Per Larsson var kyrkvärd. Detta var en viktig funktion i en socken och 

anförtroddes säkert bara de mer framstående bönderna. Som kyrkvärd, det skulle finnas två stycken, 

hade man funktioner vid gudstjänsten, men man kunde också ansvara för kyrkans inventarier och för 

ekonomiska angelägenheter. Förmodligen var de flesta kyrkvärdar vid denna tid läs- och 

skrivkunniga. 

 

 

Det verkar som att Storegården från ca 1690 var ett sk rusthåll. Detta innebar att ett hemman, mot 

skattebefrielse, åtog sig att underhålla en ryttare och häst för kavalleriets räkning. Lillegården var 
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från samma tid ett sk augment, vilket innebar att man till viss del skulle bistå rusthållet. I texten som 

följer med kartan, så ser man att det rörde sig om Västgöta kavalleriregemente. 

Bägge gårdarna var tidigare frälsehemman under medlemmar av ätten Stenbock2, men verkar ha 

dragits in till kronan i samband med Karl XI:s reduktion. 

Det är inte mycket som har förändrats i geografin sedan 1649 – åkrar och ängar ligger på ungefär 

samma ställen. I den medföljande texten, som är ovanligt lättläst för att vara från den här tiden, finns 

mycket intressant att hämta. För åkrarna, nummer 2 för Storegården och 9 för Lillegården, görs en 

beskrivning av jordmånen och man anger att de brukas som ensäde och hur stort utsädet är mätt i 

tunnor och kappor. 

Ensäde innebär att varje åker besåddes årligen och man hade alltså inget förfarande där vissa delar 

låg i träda. Ett sådant system förutsätter att man har god tillgång på gödsel, vilket i sin tur indikerar 

att kreatursdrift var viktig. Vi får också uppgift om att avkastningen från åkrarna i medelmåttiga år 

var ”2 korn för ett”, vilket ju inte låter så mycket. 

Av utsädets storlek, som för Storegården uppgår till 3 tunnor och 7 ½ kappar, kan man få en 

uppfattning om åkerns areal. En tunna motsvarar 146 liter och på varje tunna går det 32 kappar, 

vilket ger ca 3,2 tunnor3. Detta motsvarar alltså 3,2 tunnland åker. Av kartan framgår den 

höproducerande ängen (grön färg) utgör en mycket större del av inägorna, vilket också tyder på 

övervägande kreatursdrift. 

Det här mönstret, med låg avkastning på åkrarna och relativt betydande kreatursdrift, är nog ganska 

typisk för Sjuhäradsbygdens skogsland. 

 

                                                             
2 Johan Gabriel Stenbock: 1640 – 1705 

3 En tunna = 2 spann = 8 fjärding = 32 kappar = 56 kannor = 146,6 liter 
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Storegården, mitten av 1700-talet och framåt 

Nu går vi ytterligare ett antal år framåt i tiden, till 1764. En bouppteckning efter Per Larssons son 

Börje Persson, ger mer upplysningar om Storegården och hur man levde. Av beskrivningen av 

fastigheten framgår det att hemmanet är ett rusthåll och ett sk krono-skatte. Det sistnämnda innebär 

att hemmanet friköpts från kronan, man har gjort ett sk skatteköp och därmed fått äganderätten. 

Möjligheten till sådana skatteköp instiftades i början av frihetstiden, dvs perioden efter Karl XII:s död 

och enväldets avskaffande. Man kan se detta som en privatisering av kronans egendom, vilket fått 

stora konsekvenser när det gäller det senare ägandet av skog och mark i landet. 

 

Av uppteckningen över utsädet ses att man odlade råg, korn, havre, blandsäd, lin (hör) och bönor. 
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 Totalt har man 24 skäppor utsäde, vilket bör motsvara 5 tunnor4. Utsädet har alltså ökat mellan 1718 

och 1764 från 3,2 tunnor till 5 tunnor alltså med 56%. Detta talar för att man under perioden 

genomfört en hel del nyodling. 

I nedanstående uppställning visas de kreatur man hade. 

 

Det är alltså en häst, två oxar, en tjur, sju kor, en stutkalv, nio får, sju lamm och fyra grisar vilket jag 

tror är mycket jämfört med andra gårdar i socknen. 

De flesta hushåll hade nog en bibel eller psalmbok, men för Storegården kan vi se att man förutom 

en svensk bibel hade Ödmans Sabbatsro5 och Sveriges Rikes Lag. 

                                                             
4 Det verkar ha gått 5 skäppor på en tunna. Alltså ca 5 tunnor. Skall motsvara 5 tunnlands utsäde. 1 tunnland = 
½ hektar. 1 hektar = 10000 m2 dvs 100x100 m. 1 tunnland = 5000 m2  dvs ca 70x70 m. 
5 Ödmans sabbatsro är nog Daniel Ödmans översättning av Misanders Sabbatsro – en andaktsbok. Daniel 

Ödman född 1689 i Borås var präst i Gällstad. Han delade ut böcker från sin boksamling. Se 

http://runeberg.org/biblblad/1940/0123.html.  

 

http://runeberg.org/biblblad/1940/0123.html
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Runt 1800 innehade Börje Perssons söner Per Börjesson (född 1745, min förfader) och Swen 

Börjesson varsitt ¼ mantal i Storegården. 1808 tog Per Börjessons son Börje Persson dy över faderns 

del. 

Redan 1809 verkar Börje Persson dy och hans farbror Swen ha sålt sina delar. Börje blir torpare på 

Hästhagen och Swen blir dräng. Ytterligare ägoförändringar sker de närmsta åren och i 

mantalslängden för 1814 står en Jonas Andersson som ägare av ½ mantal. Här finns även anteckning 

om att Per Börjesson, som bor på undantag med hustrun Britta Andersdotter, tigger. 

Det har alltså av allt att döma gått utför med rusthållare Börje Persson dä:s ättlingar. Sonen Per 

tigger på socknen och sonsonen Börje blir torpare. Börjes och hustrun Elin Larsdotters barn, barnbarn 

och barnbarns barn är sedan torparfolk på Bölabron och Hallabron i Hajom. Deras dotterdotters 

dotter är Ida Johannesdotter, min farfars mor. 

Arvid Jonsson blir ny ägare 

Runt 1820 kommer en ny ägare till Storegården, nämligen min farfars morfars morfar Arvid Jonsson 

från Hjorttorp Nedergård. Hans hustru, Börta Larsdotters farfars morfar var Anders Gustafsson, min 

förfader från Lillegården. Då Arvid köpte gården ingick ett undantag för Börje Persson dy:s mor Britta 

Andersdotter. Arvid tog upp saken vid Hajoms sockenstämma 1820-21 där han ville att socknen 
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istället skulle försörja Britta. Sockenmännen försökte även förgäves övertala Börje att försörja sin 

mor. Slutet blev att Britta fick kvarstanna på undantaget där hon dog 1824. 

Arvid verkar ha varit en betydande man i socknen och han förekommer en hel del i 

sockenstämmoprotokollen vid tiden. Bla var han vald till elektor inför riksdagsvalet till bondeståndet 

1817. Jag har skrivit mer om honom på min hemsida - http://jonnyolof.se/arvid-jonsson-hajom/. 

Arvid verkar ha flyttat tillbaka till Hjorttorp runt 1835 och han blev därmed den siste av mina förfäder 

i rakt nedstigande led som fanns i Mölnebacka. Dottern Kerstin, som är min farfars morfars mor, 

flyttade som gift till Almered i Sätila och sonen Lars tog över Storegården efter Arvid. 
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Lillegården 

1770 finns en bouppteckning efter Öjer Anderssons och Börta Eriksdotters dotter Börta Öjersdotter 

som dog på Lillegården. Man kan jämföra denna med Börje Perssons på Storegården. Vi tittar på 

kreatur och utsäde: 

 

Det är en stor skillnad mellan Storegården och Lillegården: 

- Storegården har kreatur till ett värde av 330 daler mot Lillegårdens 53 daler 

- Storegården har 24 skäppor utsäde och Lillegården 9 skäppor 

Börta Öjersdotters dotter Britta Andersdotter föddes 1747 på Lillegården och gifte sig med min 

förfader Per Börjesson från Storegården dit hon flyttade. Här slöts alltså två släktgrenar. 
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Förfäder på Storegården 

Lars Gustafsson (A1) 
1640, Storegården -1712, Storegården 
Martha Jonsdotter (A2) 
1640, ? – 1704, Storegården 

Per Larsson (B1) son till A1 och A2 
1684, Storegården – 1731, Storegården 
Karin Börjesdotter (B2) 
1692, Hjorttorp Landbogård – 1750, Hjorttorp Hede 

Börje Persson (C1) son till B1 och B2 
1719, Storegården – 1764, Storegården 
Ella Börjesdotter (C2) 
1727, Hjorttorp Nedergård – 1793, Askersered Storegård 

Per Börjesson (D1) son till C1 och C2 
1745, Storegården – 1819, Storegården 
Britta Andersdotter (D2) 
1747, Lillegården – 1824, på socknen 

Börje Persson (E1) son till D1 och D2 
1787, Storegården – 1865, Hästhagen, torp under Storegården 
Elin Larsdotter (E2) 
1788, Hårsås – 1867, Hästhagen, torp under Storegården 

Arvid Jonsson 
1774, Hjorttorp Nedergård – 1847, Hjorttorp Nedergård 
köpte gården 1820 och bodde där fram till 1835 
Börta Larsdotter (farfars morfar var Anders Gustafsson f 1642) 

 

Förfäder på Lillegården 

Anders Gustafsson (A1) 
1642, Storegården -1705, Hjorttorp 
Börta Olofsdotter (A2) 
1645, ? – 1699, Lillegården 

Öjer Andersson (B1) son till A1 och A2 
1681, Lillegården – 1720, Lillegården 
Börta Eriksdotter (B2) 
1687, ? 

Anders Eriksson (C1) 
1702, Grönered Hyssna – 1781, Lillegården 
Börta Öjersdotter (C2) dotter till B1 och B2 
1705, Lillegården – 1770, Lillegården 
 

Per Börjesson (D1) 
1745, Storegården – 1819, Storegården 
Britta Andersdotter (D2) dotter till C1 och C2 
1747, Lillegården – 1824, på socknen 
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Bouppteckning Börje Persson, Storegården 1764 

Boupptekning hållen d. 26 octob: 1764 på ägendomen 

efter Rusthållaren på krono-skatte rustningsstammen 

Stora Mölnebacka, Börge Persson, som dog d: 23 martii 

sidst och efter sig lämnat sin hustru Ella Börjesdotter 

och tre omyndige barn; sönner, Per Börgesson 19 år gam 

mal, och Swen Börgesson, 11 år gammal, och dotter Ker 

stin Börgesdotter, 15 år gammal; då änkan Ella Börges- 

dotter, under sin faders Börge Biörnssons i Hiorttorp och brö 

ders, Börge Börgessons i Hed och Anders Börgessons i Hiort- 

torp biträde, och i Lars Perssons ?? och Swen Olofssons 

i Skallared, såsom i förmyndares ställe tillkallade gode 

mäns öfwerwaro, angaf ägendomen til at upteknas 

Lars Brosander och werderingsmän Anders Eriksson i 

Mölnebacka och Lars Eriksson i Hiorttorp, neml: 

                             Fastighet 
Skatte och Rustnings Rät 
tigheten på Krono-Skatte 
Rustningshemman Stora  
Mölnebacka ½ mantal  
och i rustningsrätt ¾ 
                            Penningar 
Banco – Transport – Sedlar 
                           Silfver 
1 förgyld bägare 3 ½ lod samt  
1 dito oförgyld 6 lod, hwilka  
afleden Rusthållaren skänkt  
till äldste sonen Per Börjesson. 
1 förgyld bägare 4 lod samt  
1 oförgyld kulpig skål 7 ¾ lod  
hwilka Rusthållaren skänkt  
till yngre sonen Sven Börjesson 
1 liten förgyld bägare 5 ½ lod  
som Rusthållaren anordnat  
til änkan Ella Börjesdotter. 
                              Koppar 
1 orimad kättel 1 lispund 5 mark6  
hwilken Rusthållaren skänkt  
til dotteren Kersti Börjesd. 
1 orimad dito 4 mark à 1 daler 4:- 
1 rimad dito 18 mark à 20 öre 11:8 
1 dito 16 mark à 20 öre        10:- 
1 dito 10 mark à 20 öre        6:8 
1 brenwinspanna  
med hatt och pipor 
1 lispund 5 mark à 20 öre               15:20 
1 orimad kätel 1 lispund à 1 ?         20:- 

 
 
 
 
 
114 
 
164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
278 

 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporteras               67:4 
1 tappeskål 3 ¾ ?            4:- 
1 liten bruten skål              16 
           Koppar Malm 
1 orimad gryta 15 mark à 20 öre 
9:12 
1 dito 12 mark à 20 öre      7:16 
1 liusstake                             1:- 
            Messing 
1 wägguhr med slagwerk 
            Teen 
1 stop                                     2:- 
7 talrikar, hamrade              3:16 
3 mark hrustit teen              1:- 
         Jernsaker 
1 stålgryta                             4:- 
1 dito                                     2:- 
1 dito liten                                16 
1 jerngryta                            1:16 
1 stekepanna                             8 
1 brändjern                                4 
1 spade                                      12 
1 jernstur                               1:16 
1 hacka                                        4 
1 fiäterskak med lås utan 
                                  nyckel       16 
1 länk                                      1:- 
1 hammare, tång och  
warkjern                                    16 
3 bollyxor                               2:- 
1 tälgyxa                                 1:- 
1 dito                                          16 

278 
 
71 
 
 
 
 
17 
 
 
16 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
20 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 En lispund = 1/20 skeppspund = 20 skålpund = 8,502 kg. En mark = 1/2 skålpund = 212,5 g 
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Transporteras                                    67:4 10 7 gamla utsletna liar                14 
4 gamla skäror                            8 
Transporteras                      16:18 

 
 
 
390 

 
 
 
10 

 

                                   Transporteras        16:18 
1 handsåg                                                          8 
2 nafran                                                             8 
3 tälgeknifwar                                                  5 
4 par små bordsknifwar                                16 
1 eldtång                                                            1 
1 wäfspröta                                                       8 
2 ullsaxar                                                            8 
2 dito                                                                  4 
1 grofhäckla                                                      8 
1 bogesåg                                                         2 
1 rakeknif                                                          8 
1 hörrepa                                                          8 
2 dängjern                                                        8 
1 wredkäpp                                                     12 
                      Träbråte 
1 kista af fur                                                  1:- 
1 gammalt skrin                                               4 
         I underhuset: 
1 binge med 2 rum                                      2:- 
1 dito med 3 rum                                         2:- 
1 kar n:1                                                           12 
1 dito aflångt n:2                                            12 
1 lokspann n:1                                                  8 
1 dito dito n:2                                                   1 
1 miölkista                                                        4 
3 baketrog                                                        12 
1 dito sämre                                                      6 
1 kniplesåll                                                        2 
1 grynesåll                                                        3 
1 hörsåll                                                            2 
1 florsåll                                                           6 
1 bosåll                                                            8 
1 ??                                                                  4 
                            I köket 
1 kar                                                                4 
1 sättningskar                                               12 
1 spann                                                             6 
1 brännvinstunna                                         24 
1 tiärna                                                            6 
2 ystekar                                                        12 
3 små dito                                                      10 
6 böttor                                                          12 
           I bakherberget: 
1 saltekar                                                     1:- 
1 dito mindre n:5                                          16 

390 10    Transporterat                    20:8 
2 spinrockar                            1:- 
3 ?? 
1 spelta                                       12 
1 par warpor                              16 
1 wäf                                        1:- 
1 korg                                            2 
1 dusin hornskedar                   24 
1 bätsman                                    8 
2 wateämbar                               2 
3 styrstolar                                 24 
2 ??stolar 
              Gårdsredskap 
1 arbetswagn                           2:- 
1 jernskodd wagn                  12:- 
1 ärjekrok med bil                     16 
1 dito utan ås                               8 
4 klöftor                                      16 
3 bråtor                                         4 
3 liorf med ringar                      12 
2 rifwor                                         4 
2 slädar                                      12 
2 kälkar                                        6 
1 oxok med tilbehör                  8 
1 arbetssele med töm              12 
1 arbetsbetsel                            16 
1 klöfsadel                                1: 8 
1 dito                                         1:- 
1 redsadel                                 4:- 
1 betsel                                     3:- 
1 dito                                        1:16 
1 hörep                                          8 
           Glas och lerkäril 
2 glas                                             6 
4 kannebouteiller                   1:- 
1 trekannebouteille                  12 
2 twåkannebouteiller               10 
1 stopbouteille                            6 
1 halfstop dito                             4 
1 lerfat                                          8 
1 kruka                                          4 
             Sängkläder 
1 blårandig bolster med 
2 wahr 1lispund 7 mark à 16 öre    13:16 
1 dito dito 1 lispund 12 mark dito 16:-                                       
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1 wateså                                                           6 
1 dito                                                                4 
1 kar n:6                                                         16 
1 kar n:7                                                         20 
1 ölträd n:1                                                    20 
1 dito n:2                                                        16 
1 dito                                                               24 
1 dito                                                               20 
2 dito                                                             1:- 
1 litet skåp                                                       8 
1 dusin fat och skålar                                    24 
1 dusin talrikar                                                 4 
2 stop                                                               12 
2 spinrockar                                                 2:- 

1 dito dito 1 lispund 12 mark dito 16:-                                      
1 dito dito 1 lispund 12 mark dito 16:-                                       
1 dito dito 1 lispund 10 mark dito 15:-                                      
1 dito dito 1 lispund 10 mark dito 15:-                                       
1 puta med örngodt 5 mark à 18 öre 2:26 
1 dito dito 5 mark à 18 öre           2:26 
1 bänkedyna 18 mark à 16 öre       9:- 
1 dito gl. 1 lispund 4 mark à 12 öre 9:- 
2 hyende                                   2:- 
1 röd rogda med gul karm     3:- 
1 dito sämre                             2:- 

 

2 nya åkläden                                            5:- 
1 gammalt dito                                         1:  4 
1 bordkläde                                               2:-  
1 dito                                                          4:- 
1 ??lakan 
1 blaggarnslakan                                        :30 
1 drälleduk                                                1:16 
              Gångkläder 
1 mössa med ?? bräm                            2:- 
1 hatt                                                         1:16 
1 dito                                                         1:- 
1 walmarsrock                                         3: 
1 dito                                                         2:16 
1 blå klädes wäst                                    7:- 
1 wänd dito                                             3:- 
1 blå walmars wäst                                3:- 
1 skintröja                                               7:- 
1 blå walmars lif 
                        stycke                              1:16 
1 par byxor                                             1:- 
1 blå tröja                                               1:16 
1 grå walmars tröja                              2:- 
1 par gamla byxor                                    10 
1 par dito dito                                            4 
1 gammal skintröja                               1:- 
1 par ludna handskar                               20 
1 par blå strumpor                               1:- 
1 par hwita dito                                    1:- 
1 par gamla stöflar                                     16 
? utan knapp 
2 blaggarns siortor                              3:- 
2 korta halsdukar                                       12 
10 mark ull                                            5:- 
1 oxehud 16 mark                               8:- 

                   Utsädes spannemål 
Rog 2 skäppor a 2? 
Kon 12 skäppor a 1? 
Hafwre 4 skäppor a 1? 
Blandsäd 2 ½ skäppa 
Hörfrö 2 skäpp: a 2? 
Bönor ½ skäppa 
       Kreatur 
1 rödstiärnat häst                 90:- 
1 rödhielmat oxe                  30:- 
1 mankahielmat dito           20:- 
1 tiur                                        8:- 
1 rödbläset ko                      25:- 
1 rödhiälmat dito                20:- 
1 dito dito                             20:- 
1 swarthielmat dito            18:- 
1 spättet dito                       16:- 
1 dito dito                             16:- 
1 hwit dito                            18:- 
1 stutkalf                                2:- 
9 gl. får à 3 dr                       27:- 
7 lamb à 2 dr                        14:- 
4 grisor à 1 dr 16                   6:- 
 
       Skuldfordringar hos 
Lars Eriksson i Hiorttorp   45:16 
Olof Eriksson i Nödinge    25:- 
Sven Öijersson i Hiorttorp 18:- 
Mårtens sterbhus i Kurse  22:- 
Carl Andersson i Borred    36:- 
Börje Andersson i Falkag.   1:- 
           Böcker 
1 swensk bibel                      4:- 
Ödmans sabbats ro                 16 
Sweriges rikes lag                1:16 
   Summa inventarii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 



16 
 

 

Det jag således riktigt uppgifwit til uptekning all i mitt bo be 

fintlig ägendom, och intet med wett och wilja undandölgt, 

betygar under edelig förpliktelse 

                                                Ella Börgesdotter i Stora Mölnebacka 

                                                                                  Hajoms soken 

Såsom änkans medhielpare, at alt blifwit rätt angifwit ?? 

Börge Biörnsson i Hiorttorp Börge Börgesson i Hed Anders Börgesson 

                                                                                                     i Hiorttorp 

Såsom tilkallade gode män at bewaka barnens rätt efter ingen 

förmyndare blifwit ännu tilförordnad, underskrifwa 

Lars Persson i Haby Sven Olofsson i Skallared i Hajoms sokn 

Såsom anmodade upteknings och werderingsmän intyga riktig- 

heten hwar för sitt göremål Lars Brosander. 

Anders Eriksson i Mölnebacka Lars Eriksson i Hiorttorp 

de fattigas uptekningsandel som är betalt 

med 10 daler 16 öre ?? qvitterar jag d: 28 oct: 1764 

            Jon Andersson i Hiorttorp7 

                     Kyrkowerd 

 

 

                                                             
7 Detta är min farfars morfars morfars far, alltså far till Arvid Jonsson som köpte Storegården och som nämnst 
på annat ställe. 


