Stackebo
I de gamla jordeböckerna upptas 1550 endast en gård i Stackebo. Den antecknades då som ett frälsehemman på 1 mantal jord. Men redan 1546 fanns i Skara stifts kyrkliga jordebok en beskrivning av en "qwernebool"(kyrkokvarn) som var belägen vid ovannämnda frälsehemman, — se Sågbacken under Stackebo.
Under åren har olika stavningar av namnet Stackebo förekommit, såsom 1550 Stockabo, 1557 Stackabodha, 1590 Stachbo för att i början av 1600-talet få den stavning som brukas i dag. På slutet av 1500-talet ägdes Stackebo av adelsmannen Bror Ericson Buth af Risa, gift med Brita Haraldsdotter av släkten Soop.
I soldatrullorna från soldatmönstringen 1696 står att Stackebo är hemmarote för ett eget soldattorp och att den antagna soldaten på roten hette Per Månsson, — se Stackebo soldattorp.
I de gamla kyrkoprotokollen från 1701 står att Capiteinskan Wälborna fru Maria Drakenfeldt till Stackebo hade skänkt en "gutin Messingz LiusCrona". Då det tidigare ej fanns någon med adelsnamnet Drakenfeldt i Mossebo så var intresset väckt vem detta månde vara. Vi fann då att denna Maria var dotter till adelsmannen Eric Bånge som på mitten av 1600-talet var ägare till Ömmes-torp säteri i Tranemo. Hon och hennes bror Carl blev adlade omkring 1670 till namnet Drakenfeldt. Maria gifte sig 1688 med löjtnanten Carl Silfversvärd och fick med honom 11 barn. Carl Silfversvärd och Maria Drakenfeldt bodde i Källhult i Håcksvik och hur de hade blivit ägare till Stackebo vet vi inte. Ar 1700 dog Captenen Carl Silfversvärd under ett fältslag i Leipzig. Änkan sålde Stackebo året därpå till kornetten Johan Adolf Hård af Segerstad och hans hustru Katharina Pend-rick i Aslabo. Johan Adolf Hård dog den 3/4 1741 och hans hustru i oktober 1747, båda är begravda i Mossebo. Därefter är deras dotter Inga Hård ägare några år.
Omkring 1750 ant. en adelsman med namnet Sparre som ägare, men här saknar vi uppgifter. Några år senare köpte Joseph Hansson på Mossebo Stom frälsehemmanet Stackebo, som åbo tillträdde hans son Arfvid Josephsson. När Joseph Hansson sålde ut sina egendomar så köpte sonen Arfvid Stackebo den 
 10 oktober 1777. Med i köpet var även den gamla "kyrkoqwarnen", se Sågbacken under Stackebo. Ar 1789 delades hemmanet i två delar och båda gårdsdelarna blev ägare i kvarnen.
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1/4 mantal
Ägare 1777-1814 Arfvid Josephsson
1814-1827 Anders Arfvidsson
1827-1867 Abraham Persson-Sjölin
1867-1884 Joseph Andersson och Josepha Sjölin
1884-1908 Martin Andersson
1908-1913 Tostarps Träförädling
1913-1915 Ryde Bruks o. Fabriks AB
1915-1947 Oskar Teodor Eriksson
1947-1969 Erling Eriksson
1969-	Kjell Eriksson
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Gamla huset i Stackebo, byggår 1836.
1765-1812
	ARFVID JOSEPHSSON f.16/2 1736 i Mossebo Stom d.	1812
INGEBORG ANDERSDOTTER f.nov. 1738	d.	1787
Måns 1.24/121766 Stackebo
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Joseph 1.12/5 1768 Caisa 1.20/1 1772 Anders f. 6/3 1775
Efter hustruns död gifte Arfvid om sig med
ANNA BENGTSDOI'IER 1.	1743 i Frölunda
•
Mossebo församling hade husförhör i 6:e rote hos familjen den 24 nov. 1801 och den 10 juni 1804. Yngste sonen Anders som bodde med sin familj i Mossebo St, flyttade hem efter sin fars död och övertog gården. Det finns inga ant. om Anna efter makens död.

