


FÖRORD
Ibland	 får	 släktforskaren	 låta	 sig	 nöjas	med	magra	 biografiska	 uppgifter	 om	 förfäderna.	Den	 bevarade
bilden	av	anfäder	och	anmödrar	begränsas	till	namn	och	bostadsort	samt	uppgifter	om	när	de	levde.	Att	få
en	mer	omfattande	bild	om	deras	liv	är	långtifrån	alltid	möjligt.

Andra	gånger	är	källmaterialet	rikt	och	nästan	övermäktigt.	När	jag	någon	gång	runt	1980,	efter	att	några
år	tidigare	-	vid	mina	första	kontakter	med	vår	fantastiska	svenska	kyrkobokföring	-	ha	förbisett	notisen	i
Nittorps	 födelsebok,	 fann	min	mormors	 farfars	morfar	Peter	Mårtensson	 i	Amundabo,	Ljungsarp,	kunde
jag	börja	dra	i	en	tråd,	som	visade	sig	leda	till	ett	omfattande	arkivmaterial.

Peter	 Mårtensson	 var	 son	 till	 gästgivaren	 i	 Gölingstorp,	 Mårten	 Larsson	 och	 hans	 hustru	 Stina
Svenningsdotter	Kjöllerström.

Först	 riktades	 uppmärksamheten	 på	 Stina	 Svenningsdotter	 Kjöllerströms	 morfar,	 den	 färgstarke
gästgivaren	Petter	Kjöllerström	i	Öreryd,	som	flitigt	förekommer	i	Mo	härads	domböcker	under	perioden
mellan	1710	och	1772.	Petter	Kjöllerström	finns	inte	enbart	kvar	i	arkiven.	På	Öreryds	kyrkogård	finns
fortfarande	hans	gravsten	och	inne	i	kyrkan	hänger	en	tavla,	som	han	skänkt.

Härefter	studerades	Petter	Kjöllerströms	far,	Ingemar	Kjöllerström,	som	var	länsman	i	Mo	härad	mellan
1683	och	1706	och	som	även	han	lämnat	efter	sig	många	avtryck	i	domböckerna,	både	i	hans	egenskap	av
länsman	men	också	som	både	bonde	och	gästgivare.

Slutligen	 sattes	 fokus	 på	 Ingemar	 Kjöllerströms	 far,	 korpralen	 Mikael	 Björnsson	 i	 Ingarp,	 Åsenhöga.
Mikael	 Björnsson	 har	 inte	 lämnat	 efter	 sig	 lika	många	 spår,	 som	 sin	 son	 och	 sonson	men	materialet	 i
domböcker	och	militära	rullor	gör	det	ändå	möjligt	att	teckna	en	bild.

Ursprungligen	var	tanken	att	uppgifterna	om	de	tre	Kjöllerströmarna	skulle	publiceras	som	en	del	i	en	bok
om	 förfäder	 och	 ättlingar	 till	 min	 mormors	 farfar	 Magnus	 Magnusson	 och	 farmor	 Anna	 Kajsa
Johannesdotter.	 Materialets	 omfattning	 gjorde	 att	 mitt	 val	 blev	 att	 låta	 korpralen,	 länsmannen	 och
gästgivaren	få	en	egen	bok.

Avsikten	 med	 denna	 bok	 är	 inte	 att	 vara	 en	 släktbok	 över	 släkten	 Kjöllerström	 utan	 ett	 bidrag	 till
personhistorien	 för	 släktens	 huvudgestalter	 under	 de	 tre	 första	 generationerna	 -	 Mikael	 Björnsson,
Ingemar	Kjöllerström	och	Petter	Kjöllerström.

Huvudavsikten	är	att	försöka	ge	saklig	bild	utifrån	källornas	innehåll.	Jag	har	försökt	vara	försiktig	med
att	 dra	 egna	 slutsatser	 för	 att	 undvika	 fällan	 att	 göra	 omdömen	 över	 gånga	 tider	 med	 nutidens
referensramar.	Även	om	källmaterialet	är	rikligt	är	insikten	om	att	bevarade	skriftliga	källor	endast	ger	ett
perspektiv,	 som	 inte	 är	 fullständigt,	 viktig.	Utifrån	detta	 lämnas	det,	 i	 de	 flesta	 fall,	 till	 läsaren	 att	 dra
slutsatserna.

Utöver	personhistorien	innehåller	boken	några	fördjupningsavsnitt.	Här	diskuteras	olika	frågeställningar,
som	förekommer	i	forskningen	om	släkten	Kjöllerströms	ursprung.	En	fråga,	som	diskuteras	ganska	flitigt
bland	Kjöllerströmforskare	 är	Mikael	Björnssons	 ursprung.	Kända	 källor	 kan	 inte	 ge	 något	 helt	 säkert
svar	på	frågan	men	i	boken	presenteras	en	trolig	hypotes.

De	 dryga	 30	 åren	 av	 forskning	 om	 släkten	 Kjöllerström	 har	 inneburit	 många	 kontakter	 med	 andra
släktforskare,	 som	bidragit	på	olika	 sätt.	Att	nämna	dem	alla	här	 skulle	 föra	 för	 långt	och	 risken	är	då
också	att	någon	utelämnas.	En	av	dessa	måste	dock	särskilt	nämnas,	Jan	Åke	Sandberg,	som	varit	mycket
frikostig	 att	 dela	 med	 sig	 av	 sitt	 material	 och	 med	 vilken	 jag	 haft	 omfattande	 diskussioner	 om	 de
komplicerade	släktförhållandena	i	Slungsås,	Kävsjö.	Det	första	brevet	från	Jan	Åke	är	daterat	1987.



Till	alla	som	bidraget	under	åren	framför	jag	ett	stort	tack.
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SLÄKTEN	KJÖLLERSTÖM
Släkten	 Kjöllerström,	 definierad	 av	 dem	 som	 bär	 släktnamnet,	 är	 en	 gammal	 och	 vittförgrenad
släkt.	 Den	 äldste	 med	 säkerhet	 belagda	 stamfadern	 är	 korpralen	 Mikael	 Björnsson	 i	 Ingarp
Åsenhöga	(163(2)-1695).



Släktöversikt	1:	Släkten	Kjöllerströms	första	generationer	och	relationen	till	de	fortlevande	grenarna,	Skånegrenen,
Värnamogrenen	och	Örerydsgrenen	samt	ättlingar	till	Håkan	Mikaelsson	vilka	burit	släktnamnet.	Översikten	är	inte	fullständig

utan	inriktad	på	de	som	bär	namnet.



Figur	1:	Första	kända	belägget	för	användandet	av	släktnamnet	vid	Mo	härads	hösteting	1689.	Namnet	har	här	formen
”Kyhlström”.

Släktens	 ursprungsområde	 är	 gränstrakterna	 mellan	 Östbo,	 Västbo	 och	 Mo	 härader	 och	 socknarna
Åsenhöga,	Åker	och	Kävsjö.	Mikael	Björnsson	har	sitt	mödernearv	i	Slungsås,	Kävsjö.	En	hel	del	tyder
också	på	att	han	är	född	i	Hillerstorp	i	denna	socken.

Klart	 är	 att	Mikael	Björnssons	 far	 hette	Björn	Nilsson.	Troligen	 är	 han	 identisk	med	 trumslagaren	och
soldaten	Björn	Nilsson,	som	tillfångatas	i	Bamberg,	Tyskland	1632.	Denne	Björn	Nilsson	är	troligen	son
till	fältväbeln	Nils	Björnsson	i	Hillerstorp,	Kävsjö.	Helt	säkra	belägg	för	detta	saknas	dock1.

Första	kända	belägget	 för	användningen	av	släktnamnet	är	 från	höstetinget	 i	Mo	härad	1689,	då	Mikael
Björnssons	 son	 Ingemar	 kallas	 ”Kyhlström”.	 Bland	 andra	 tidiga	 former	 av	 namnet	 finns	 också
Kyllöström,	Köllöström	och	Kyllerström.	I	denna	bok	används	konsekvent	formen	Kjöllerström.

Vid	den	aktuella	tiden	är	det	vanligt	att	släktnamn	tas	efter	geografiska	orter,	som	gårdar	och	socknar.	I
Åker	 finns	 gårdsnamnet	 Kyllås.	 Om	 namnet	 har	 ett	 geografiskt	 ursprung	 kan	 släkten,	 även	 om	 belägg
saknas,	ha	en	relation	till	Kyllås.

En	annan	tolkning	är	att	namnet	utgår	från	ordet	”kyller”,	en	rock	av	skinn	som	bars	av	militärer,	främst
ryttare,	under	16-	och	1700-talen.	Denna	hypotes	förs	fram	av	Per	August	Kjöllerström	i	anteckningar	från
19112.

Tre	grenar	av	släkten	fortlever	idag3.	Samtliga	av	dessa	grenar	utgår	från	Ingemar	Kjöllerström,	länsman	i
Mo	härad.

Värnamogrenen	utgår	från	Ingemar	Kjöllerströms	son,	fältväbeln	Mikael	Kjöllerström.

Örerydsgrenen	utgår	 från	dottern	 till	 Ingemar	Kjöllerströms	son,	gästgivaren	Petter	Kjöllerström,	Kajsa
Kjöllerström.	Hennes	barn	antar	namnet	Kjöllerström.	En	 sonsons	 son	 till	Kajsa	Kjöllerström,	Magnus
Kjöllerström,	utvandrar	1853	till	Förenta	Staterna.	Här	lever	släkten	under	namnet	Chilstrom4.

Skånegrenen	 utgår	 från	 inspektorn	 Petter	Kjöllerström,	 sannolikt	 en	 ”oäkta”	 son	 till	 gästgivaren	 Petter
Kjöllerström5.

Utöver	ovanstående	har	namnet	också	använts	av	två	söner	och	två	dottersöner	till	Mikael	Björnssons	son
Håkan	Mikaelsson	i	Skärvhult,	Åsenhöga.

Sönerna	är	korpralen	och	borgaren	Erland	Kjöllerström	i	Uddevalla	och	gästgivaren	Mikael	Kjöllerström
i	Bölaryd,	Villstad.

Dottersönerna,	söner	till	Elsa	Håkansdotter	i	Hillerstorp	Hovmansgård,	är	Johan	Månsson	Kjöllerström	i
Hillerstorp,	Kävsjö,	och	gästgivaren	Håkan	Månsson	Kjöllerström	i	Bredaryd6.





Figur	2:	Det	geografiska	området,	längs	Nissastigen,	där	de	första	generationerna	Kjöllerström	verkar.

1	Se	avsnitten	Mikael	Björnssons	fäderne	på	sidan	99	och	Mikael	Björnssons	möderne	på	sidan	103.
2	[Kjöllerström	web].	Per	August	Kjöllerström	(1839-1926),	komminister	i	Borås
3	Ett	stamträd	över	släkten	finns	på	[Kjöllerström	web]
4	[Chilstrom	2007]
5	Se	avsnittet	Inspektorn	Petter	Kjöllerström	på	sidan	108.
6	 En	 av	 parterna	 i	 ett	 komplicerat	 skuldfodringsmål,	 ”Kexbogälden”,	 som	 sträcker	 sig	 över	 20	 år.
[Gölebosläkten]



KORPRALEN
Korpral,	vars	betydelse	är	”anförare”	var	den	lägsta	befälsgraden	i	den	svenska	armén	under	såväl
det	äldre	som	det	yngre	indelningsverket.	Korpralen	förde	befäl	över	ett	korpralskap	på	omkring	25
knektar.	Flera	korpralskap	bildade	ett	kompani.

Mikael	Björnsson
Mikael	 Björnsson,	 släkten	 Kjöllerströms	 stamfar,	 föds	 omkring	 16327.	 Namnet	 på	 hans	 far	 är	 Björn
Nilsson,	troligen	identisk	med	trumslagaren	och	soldaten	Björn	Nilsson	i	Hillerstorp,	Kävsjö8.	Modern,
som	kommer	från	Slungsås,	och	sannolikt	fadersnamnet	Håkansdotter9.

Första	 gången	Mikael	 Björnsson	 förekommer	 i	 källorna	 är	 i	 mantalslängden	 för	 Ingarp,	 Åsenhöga,	 år
1654.

Mikaels	Björnssons	hustru	heter	Elsa	Ingemarsdotter.	Hon	är	född	omkring	162510.	Sannolikt	är	hon	dotter
till	bonden	Ingemar	Bondesson11	i	Ingarp.	Ingarp	kan	förmodas	vara	hennes	fädernearv.

Mikael	Björnsson	och	Elsa	Ingemarsdotter	gifter	sig	165512.	Paret,	som	får	fyra	söner,	kommer	sedan	att
bebo	och	bruka	Ingarp	fram	till	Mikael	Björnssons	död	den	21	april	1695.	Elsa	Ingemarsdotter	avlider
den	10	april	1697	i	Ingarp.

Soldat	och	korpral	vid	Jönköpings	regemente

Utskrivning
Mikael	Björnsson	 skrivs	 ut	 till	 soldat	 vid	 Jönköpings	 regemente	 år	 1658.	Han	mönstras	 i	Eksjö	 den	7
oktober	detta	år	av	greve	Carl	Levenhaupt13.	Ordningen	för	utskrivning	är	att	alla	män	mellan	15	och	40
år	delades	in	i	rotar	om	10	män.	Av	dessa	utskrevs	en	till	soldat14.

Mikael	Björnsson	 indelas	 under	 det	 så	 kallade	 äldre	 indelningsverket.	Lönen	 utgår	 genom	del	 i	 räntan
(skatten)	från	det	hemman	under	vilket	soldaten	är	indelad.	Till	skillnad	från	det	yngre	indelningsverket,
där	 soldaten	 genom	 rote	 och	 soldattorp	 var	 geografiskt	 kopplad	 de	 hemman,	 som	 underhöll	 honom,
innehöll	det	äldre	indelningsverket	inte	någon	direkt	geografiskt	koppling.

Mikael	Björnsson	blir	dock	indelad	under	Ingarp,	där	hans	lön	utgår	med	en	åttondel	av	räntan.	När	han
befordras	till	korpral,	dubbleras	lönen	till	en	fjärdedel	av	räntan.	Resterande	delar	av	räntan	delas	upp
mellan	andra	befäl	och	knektar,	som	tillhör	andra	kompanier.	I	ett	exempel	från	1667	tillfaller	en	fjärdedel
rustmästaren	 vid	 Johan	 Hårds	 kompani,	 Sven	 Jonsson,	 en	 fjärdedel	 föraren	 vid	 Jonas	 Gyllenhammars
kompani,	Sven	Jonsson	och	en	åttondel	soldaten	vid	Johan	Hårds	kompani,	Sven	i	Hult15.

Karl	X	Gustavs	andra	danska	krig
Kriget16

Karl	 X	 Gustavs	 första	 krig	 med	 Danmark	 avslutas	 med	 freden	 i	 Roskilde	 den	 26	 februari	 1658,	 en
förmånlig	fred	för	Sverige.	Freden,	som	bland	annat	gav	Skånelandskapen,	varar	dock	inte	länge.	Kungen



är	 missnöjd	 med	 danskarnas	 sätt	 att	 uppfylla	 fredsvillkoren	 och	 kommer	 till	 slutsatsen	 att	 Danmarks
ställning	måste	försvagas	ytterligare.

Kriget	förbereds	med	att	en	svensk	styrka	dras	samman	till	Kiel,	 totalt	5	700	man	och	18	lätta	kanoner.
Styrkan	 förs	 sjövägen	 över	 till	 Korsör	 på	 Själland	 där	 den	 landstiger	 den	 8	 augusti	 1659,	 utan	 att
danskarna	haft	någon	kännedom.

Redan	 den	 11	 augusti	 står	 den	 svenska	 styrkan	 utanför	 Köpenhamn,	 som	 lyckas	 försvara	 sig	 mot	 de
svenska	angreppen.	En	belägring	inleds.	Den	6	september	intar	svenskarna	Kronborgs	slott	i	Helsingör.

Danmarks	främsta	allierade	är	Nederländerna,	som	fruktar	svensk	kontroll	över	Öresund.	En	flotta,	som
också	 transporterar	 en	 arméstyrka,	 sänds	 till	 undsättning.	 Den	 29	 oktober	 drabbar	 de	 svenska	 och
nederländska	flottorna	samman	i	slaget	i	Öresund.	I	slaget	förlorar	båda	sidorna	fartyg	och	manskap	men
den	 nederlänska	 flottan	 lyckas	 bryta	 den	 svenska	 belägringen	 och	 tränger	 igenom	 för	 att	 undsätta
Köpenhamn.	Den	30	oktober	avbryts	även	belägringen	 till	 lands	och	den	svenska	styrkan	dras	 tillbaka.
Svenskarna	behärskar	dock	fortfarande	större	delen	av	Själland.

Jönköpings	 regemente	 ingår	 i	 den	 svenska	 huvudarmén.	Regementet	 förs	 i	 sin	 helhet	 över	 till	 Själland
tidigt	1659.	Natten	mellan	den	10	och	11	februari	1659	sker	ett	stormningsförsök	mot	Köpenhamn,	som
slås	 tillbaka17.	 Vid	 denna	 stormning	 har	 de	 svenska	 stormtrupperna	 dragit	 vita	 skjortor	 över	 sina
vapenrockar,	för	att	inte	synas	mot	snön.	Troligen	är	detta	första	gången	som	”camouflage”	används.

Efter	den	misslyckade	 stormningen	 fortsätter	belägringen	av	Köpenhamn.	En	större	 styrka	 finns	också	 i
Nyborg	på	Fyn.

Förhandlingsförsök	inleds	men	leder	inte	framåt.	Andra	staters	inställning	är	kluven	då	man	varken	vill	att
Sverige	 eller	 Nederländerna,	 Danmarks	 främsta	 bundsförvant,	 skall	 få	 en	 dominerande	 ställning	 i
Öresund.

En	 avgörande	 vändning	 i	 kriget	 kommer	 den	 14	 november	 1659,	 när	 en	 med	 Danmark	 allierad	 armé
anfaller	de	svenska	ställningarna	vid	Nyborg	på	Fyn.	Slaget	vid	Nyborg	blir	en	förlust	för	den	svenska
armén,	som	förlorar	uppemot	2	300	soldater	i	stupade.

Själland	är	dock	fortsatt	under	svensk	ockupation.	För	att	förstärka	sina	styrkor	behöver	Karl	X	Gustaf	få
riksdagens	godkännande	 av	nya	utskrivningar.	En	 riksdag	 sammankallas	 till	Göteborg.	Under	 riksdagen
blir	kungen	sjuk	och	avlider	den	16	februari	1660.

Kungens	död	leder	till	det	öppnas	nya	möjligheter	för	fredsförhandlingar.	Freden	sluts	i	Köpenhamn	den
27	 maj	 1660	 och	 innebär	 att	 Danmark	 återfår	 Bornholm	 och	 Trondheims	 län,	 som	 förlorats	 i
Roskildefreden	2	år	tidigare.

Mikael	Björnssons	deltagande
Det	kan	förmodas	att	Mikael	Björnsson,	ganska	snart	efter	det	att	han	mönstrats	den	7	oktober	1658,	får
påbörja	marschen	mot	Danmark.	De	 nyutskrivna	 knektarna	 förs	 ut	 i	 kriget	 av	 kaptenen	 Peter	 Struve18.
Antagligen	förs	de	nyutskrivna	över	till	Danmark	i	början	av	1659.

Jönköpings	regemente	deltar	i	stormningen	av	Köpenhamn	på	natten	mellan	den	10	och	11	februari	1659.
Det	är	därför	sannolikt	att	Mikael	Björnsson	deltar	i	denna	krigshandling19.

Under	 en	period	befinner	 sig	Mikael	Björnsson	 i	 den	 staden	Slagelse	på	 sydvästra	Själland20.	 I	 boken
”Skåneland	utan	förskoning”21	berättas	följande	om	den	svenska	ockupationen	av	Slagelse:



”Slagelse	fick	också	betala	dyrt	pris	till	"turisterna".	Här	kunde	man	nämligen	räkna	inte	mindre	än
115	brända	eller	nedbrutna	hus	och	gårdar	och	mer	än	200	människor	stod	utan	hus	och	hem.	Allt	de
ägde	försvann	med	den	karolinska	armén.”

I	den	rulla	från	1660,	som	noterar	Mikael	Björnssons	hemkomst,	anges	att	han	kommer	från	Fyn22.	Detta
leder	till	slutsatsen	att	han	deltar	i	slaget	vid	Nyborg	den	14	november	1659.

En	penninggåva,	uppgående	till	en	daler	och	en	marker,	från	Mikael	Björnsson	till	Åsenhöga	kyrka	den	17
juni	1660,	kan	möjligen	markera	hans	återkomst	till	hembygden23.

När	Mikael	Björnsson	återkommer	1660	är	han	inte	indelad	under	något	kompani24.	Om	detta	beror	på	att
han	kommit	ifrån	sitt	kompani	under	striderna	eller	om	han	aldrig	tilldelats	något	kompani	är	oklart.

En	 märklig	 omständighet	 är	 att	 hans	 hustru	 Elsa	 Ingemarsdotter,	 skrivs	 som	 änka	 i	 mantalslängden
perioden	1660	 till	1667.	Denna	uppgift	 är	uppenbart	 felaktig	då,	Mikael	Björnsson	 förekommer	både	 i
rullor	och	i	kyrkoräkenskaper	under	nämnda	period.	En	möjlig	förklaring	skulle	kunna	vara	att	man	trott
att	Mikael	Björnsson	varit	avliden	vid	tiden	för	mantalslängdens	upprättande	1660.	De	följande	åren	kan
sedan	skrivaren,	utan	att	närmare	kontrollera	omständigheterna,	skrivit	av	föregående	års	längd.



Figur	3:	Svenska	Pommern	under	Mikael	Björnssons	tid.	Mikael	Björnsson	är	kommenderad	till	Pommern	under	två	perioder
och	tillbringar	sammanlagt	över	tre	år	här.	Orter	där	Mikael	Björnsson	var	förlagd	är	rödmarkerade.

Fredsperiod
Efter	hemkomsten	kommer	Mikael	Björnsson	att	tjänstgöra	vid	Johan	Hårds	kompani.

Med	undantag	av	det	Andra	bremiska	kriget	1666,	där	Jönköpings	regemente	inte	deltar,	råder	i	huvudsak
fred	fram	till	1674.	Under	denna	tid	sker	mönstringar,	vanligen	i	Eksjö	eller	Jönköping25.

Åren	1667	och	1668	kommenderas	4	kompanier,	däribland	Erik	Orrhanes	kompani,	där	Mikael	Björnsson
tjänstgör,	till	Pommern.	Möjligen	sker	avfärden	redan	1666.	Det	som	tyder	på	detta	är	en	mönstring	sker	i
Kalmar	 i	 den	 8	 september	 166626.	Kalmar	 är	 ofta	 utskeppningshamn	 för	 svenska	 styrkor,	 som	 förs	 till
Baltikum	och	Pommern.

I	Pommern	är	kompanierna	förlagda	i	Alten	Stettin,	Greifenhagen	och	Neuwarp.	I	en	av	rullorna	noteras
att	 Mikael	 Björnsson	 är	 kommenderad	 till	 Neuwarp.	 Under	 kommenderingen	 till	 Pommern	 tjänstgör
Mikael	Björnsson	vid	Erik	Orrhanes	kompani27.



På	hösten	1667	befordras	Mikael	Björnsson	till	korpral.	Han	efterträder	Sven	Joensson,	som	avlidit	den	5
september	166728.

Det	 är	 oklart	 när	Mikael	Björnsson	 återkommer	 till	 Sverige	men	 som	 framgår	 av	 nedanstående	 avsnitt
deltar	han	i	vintertinget	i	Mo	härad,	som	hålls	den	8	mars	1669.	Den	sista	rullan,	som	förs	i	Pommern,
kom	 till	 krigskollegiet	 den	 12	 december	 1668.	 I	 kyrkoräkenskapsboken	 finns	 en	 gåva,	 av	 Mikael
Björnsson	på	3	marker,	som	möjligen	är	relaterad	till	hans	återkomst29.



Figur	4:	Staden	Neuwarp	1664.



Vid	vintertinget	1669	stäms	Jon	Ingasson	i	Furåset	av	Mikael	Björnsson	angående	en	skuldfordran	på	3
riksdaler.	Skulden	har	uppstått	 då	Mikael	Björnsson,	 för	 Jon	 Ingassons	nu	 avlidne	 son	Erik	 Ingasssons
räkning,	betalt	nämnda	summa	till	fänriken	Nils	Nilsson.

Jon	Ingasson,	som	tillstår	skulden,	har	tidigare	”tagit	till	sig”	sonens	kläder	och	”vad	annat	han	hade”.
En	förlikning	träffas	där	Mikael	Björnsson	får	den	dödes	rock,	värderad	till	4	riksdaler	och	där

Figur	5:	Fästningsstaden	Stargard	1692,	17	år	efter	det	att	Mikael	Björnsson	varit	förlagd	där.

Mikael	Björnsson	i	sin	tur	skall	betala	en	riksdaler	till	Johan	Larsson	i	Bråten30.

Möjligen	har	denna	skuld	uppkommit	under	vistelsen	i	Pommern.

Kriget	i	Brandenburg
Kriget31

Åren	1674	till	1679	är	en	orostid	på	flera	fronter.	Genom	ett	subsidefördrag	med	Frankrike	dras	Sverige
in	i	en	konflikt	med	Brandenburg	1674.	I	juni	1675	förklarar	Nederländerna	krig	och	i	september	anfaller
Danmark	svenska	besittningar	i	Nordtyskland,	vilket	också	blir	inledningen	till	det	Skånska	kriget.



I	 december	 1674	 går	 svenska	 trupper	 in	 i	 Brandenburg.	Huvudskälet	 är	 att	 trygga	 försörjningen	 under
vintern.	Detta	uttrycks	på	följande	sätt	i	en	minnesskrift	över	Jönköpings	regemente32:

”Att	det	icke	var	frågan	om	en	operation	med	klart	mål	skönjdes	strax	–	för	underhåll	skull	utbredde
sig	armén	över	ett	mycket	stort	område,	och	så	avstannade	rörelserna.	När	de	först	intagna	kvarteren
voro	förbrukade,	flyttade	man	till	nya.”

I	början	av	maj	bryter	armén	upp	och	marscherar	med	5000	man	kavalleri	och	7000	man	 infanteri	mot
sydväst	och	Elbe.	När	den	brandenburgske	kurfursten,	Fredrik	Vilhelm,	får	vetskap	om	detta	förflyttar	han
sina	styrkor	 i	snabb	takt	mot	Magdeburg.	Vid	en	första	drabbning	vid	byn	Rathenow,	den	15	juni	1675,
slås	en	 svensk	postering	ut.	Tre	dagar	 senare,	den	18	 juni,	 står	 slaget	vid	Fehrbellin,	vilket	 slutar	 i	 en
förlust	för	svenskarna.	Förlusten,	som	från	ett	rent	militärt	perspektiv	inte	var	ett	stort	nederlag,	drabbade
Sveriges	militära	anseende.

Kriget	 fortsätter	 med	 att	 danska,	 brandenburgska	 och	 andra	 allierade	 styrkor	 går	 in	 i	 Pommern.
Svenskarna	retirerar	till	Stralsund	och	andra	befästa	kuststäder.	Brandenburg	besätter	Wolgast	och	öarna
Wollin	och	Usedom,	varigenom	Stettin	stängs	av	för	försörjning	sjövägen.

Danskarna	lämnar	såsmåningom	Pommern	för	att	inrikta	sig	på	belägring	av	Wismar.	Brandenburg	gör	ett
försök	att	inta	Stettin	men	ger	upp	efter	en	månads	belägring	och	går	i	vinterkvarter.	Anfallen	återupptas
sommaren	1677	men	Stettin	faller	först	i	slutet	av	året.

Hösten	1677	anfaller	Danmark	Rügen	men	lider	ett	nederlag	i	början	på	1678,	då	svenska	förstärkningar
satts	in.	Efter	brandenburgska	och	danska	anfall	i	september	1678	måste	de	svenska	trupperna	dras	bort
från	Rügen.	Stralsund	belägras	och	kapitulerar	den	15	oktober.	Slutligen	 faller	det	 sista	 svenska	 fästet,
Greifswald.	Hela	Pommern	har	därmed	förlorats.

Fred	mellan	Sverige	och	Frankrike	på	den	ena	sidan	och	Brandenburg	på	den	andra	sluts	i	Saint	Germain
den	29	juni	1679.	Trots	de	svenska	motgångarna	i	kriget	blir	följden	enbart	en	mindre	landförlust	öster	om
Oder.	Allt	tack	vare	den	press	som	Frankrike	sätter	på	Brandenburg.

Mikael	Björnssons	deltagande
Huvuddelen	av	Jönköpings	regemente	förs	över	till	Pommern	sommaren	1674.	Mikael	Björnsson	noteras	i
en	rulla	 förd	 i	Pommern	 i	 juli	detta	år33.	Troligen	finns	Mikael	Björnsson	med	bland	de	 trupper,	som	i
december	1674	bryter	in	i	Brandenburg.	Möjligen	är	han	med	då	de	svenska	styrkorna	i	maj	påbörjar	en
marsch	mot	Elbe.

En	bataljon	ur	Jönköpings	regemente	finns	med	vid	Fehrbellin	men	deltar	inte	aktivt	i	striden34.	Kanske
finns	Mikael	Björnsson	med	i	denna	bataljon.

Härefter	splittras	regementet	upp	i	två	huvudstyrkor,	där	300	man	förläggs	i	Stralsund	medan	en	lika	stor
styrka	sänds	till	Wollgast.	En	mindre	del	ingår	i	Stettins	besättning35.	Det	är	troligt	att	Mikael	Björnsson
är	en	del	av	den	sistnämnda.	I	augusti	1675	befinner	hans	sig	i	fästningsstaden	Stargard,	idag	den	polska
staden	Stargard	Szczecinski,	som	ligger	35	kilometer	öster	om	Stettin36.

Efter	återkomsten	från	Pommern,	vilken	sker	hösten	1675	eller	vintern	1676,	tar	Mikael	Björnsson	avsked
senast	 i	 februari	 eller	 mars	 167637.	 En	 gåva	 på	 1	 marker	 till	 kyrkan	 kan	 antas	 vara	 relaterad	 till
hemkomsten38.



Bonde	i	Ingarp

Ingarps	Södergård
Ingarps	by	ligger	i	den	så	kallade	Fintorpaskaten,	den	del	av	Åsenhöga	socken	som	tillhör	Östbo	härad39.
Byn	består	av	ett	helt	skattehemman,	Södergården,	och	ett	helt	frälsehemman,	Norregården40.

Den	 25	 juli	 1655	 upprättas	 ett	 köpebrev	 där	 Zakarias	 Ingemarsson	 i	 Torestorp,	 Åsenhöga,	 säljer	 en
fjärding	i	Torestorp	till	sin	systers	man,	Mikael	Björnsson.	Köpeskillingen	utgörs	av	22	½	riksdaler	samt
en	vängåva	bestående	av	en	silversked,	med	vikten	ett	lod	och	½	lispund	gammal	koppar.	Fasta	beviljas
vid	höstetinget	166341.	Möjligen	är	det	frågan	om	en	förväxling	i	domboken	så	att	köpet	i	själva	verket
avser	Ingarp	och	inte	Torestorp,	gården	där	säljaren	Zakarias	Ingemarsson	bor.

Under	 alla	 omständigheter	 äger	 och	 brukar	Mikael	 Björnsson	 en	 fjärding	 i	 Södergården.	 Fjärdingen	 i
Södergården	uppges	vara	”ringa”	och	endast	bestå	av	7	skäppelands	åker.	Det	sägs	att	Mikael	Björnsson
”omöjligen	av	svaga	bruk	kan	substituera,	utan	han	härtill	på	andra	orter	måst	sig	förse	därom”.

År	1684	ges	möjlighet	att	genom	hänvisning	till	ett	kungligt	plakat	lösa	in	den	andra	fjärdingen	i	Ingarp.
Plakatet,	 som	 innebär	 att	 en	 bonde	 måste	 bruka	 minst	 en	 fjärding	 av	 ett	 helt	 hemman,	 syftar	 till	 att
förhindra	allt	för	omfattande	hemmansklyvning.

Den	 andra	 fjärdingen	 ägs	 och	 bebos	 av	 tre	 systrar,	 vilket	 i	 argumentationen,	 för	 att	 få	 lösa	 fjärdingen,
hävdas	vara	för	många.	I	ett	försök	att	bemöta	detta	köper	en	av	systrarna,	Karin	Svensdotter,	 tre	dagar
före	tingets	början	de	övrigas	andelar	och	menar	sig	vara	ägare	till	hela	fjärdingen.

Utifrån	detta	konstaterar	 rätten:	”Men	emedan	det	nogsamt	befinnes,	att	denna	korporal,	 som	betygas
om	att	vara	en	välbrukande	man,	för	så	ringa	del	i	Ingarp,	haver	åtskilliga	ställen	måst	bruka,	och	uti
Hans	 Kungl.	 Majt.	 Förordning	 uttryckligen	 statueras	 därmed,	 att	 när	 en	 fjärding	 skall	 vara	 det
ringaste,	 som	 en	 får	 besitta	 av	 sådana	 hemman,	 som	 icke	 är	 någon	 rustning	 undergivne,	 det	 då	 en
sådan	 åter,	 som	 icke	 kunde	 vara	 därmed	 behållen,	 när	 gärden	 så	 ringa	 är,	måste	 nu	 änteligen	med
mera	förses,	särdeles	och	då	något	går	till	salu,	som	nu	skett	är,	börandes	nu	den	njuta	förmenar,	som
förmögnast	är,	och	bästa	vid	gårdsbruket	sitta	kan,	efter	Kalmars	recess,	men	kvinnfolken	åter	såsom
ogifta	och	unga	med	tjänst	sig	föda	förvärva,	varför	dömde	rätten	honom	korpralen	Mikael	Björnsson
för	25	riksdaler,	som	bevisas	den	kosta,	samt	någon	förbättring	såsom	till	en	vängåva,	skola	bemälte
fjärding	tillträda”42.



Figur	6:	Skattebönder	på	1670-talet	[Magalotti	1674]

Grässlåtter	på	Hyltan
Ett	exempel	på	Mikael	Björnssons	nyttjande	av	”andra	orter”	ges	vid	sommartinget	1684.	Här	berättar
sonen	Ingemar	Kjöllerström	hur	hans	far	låtit	slå	gräset	på	ödesgården	Hyltan,	Åsenhöga,	och	sedan	sänt
dit	sin	yngre	son43,	en	pojke,	med	boskapen.	När	sonen	är	där,	blir	han	överfallen	”med	hugg	och	andre
hånlige	expressioner”	av	soldaten	Anders	Nilsson	i	Hammelsbo,	Åsenhöga.

Vittnet	 Sven	 Andersson	 i	 Hyltan	 berättar	 att	 Anders	 Nilsson	 kommit	 dit	 ”drucken”.	 När	 han	 ser
länsmannens	bror	 frågar	 han	 ”var	 är	 din	 bror?”,	 varpå	 han	 själv	 svarar	 ”kanske,	 eftersom	 han	 är	 en
svinbetjänt,	är	han	visst	borta	och	ser	efter	om	svinen	är	renade”.	Pojken	svarar	då	”tjäna	du	så	många
svin,	som	han	har	otjänade”.

Soldaten	forsätter	då	och	anklagar	länsmannen	för	att	ha	handlat	med	“stor	gärd	som	ingen	ärlig	karl”
och	hotar	sedan	att	slå	pojken.	Sven	Andersson,	som	berättar	att	soldaten	är	”övermåttan	drucken”,	går
då	emellan,	varpå	pojken	kan	gå	ut.

Anders	Nilsson	 sitter	 kvar	 inne	 hos	Sven	Andersson,	 som	 tar	 fram	 lite	 brännvin.	Efter	 ett	 tag	 kommer
pojken	 in	 igen.	Anders	Nilsson	beskyller	 pojkens	 far,	 det	 vill	 säga	Mikael	Björnsson,	 för	 ”att	 han	 en
gång	 lagt	 till	 honom	 en	 tobakskarl”.	 Pojken	 nickar	 då	 med	 huvudet	 mot	 Anders	 Nilsson.	 Sven



Anderssons	hustru	går	emellan	och	”åtvarnade	gossen	att	han	icke	skulle	reta	soldaten”	och	ber	honom
gå	undan,	vilket	han	inte	vill.	Anders	Nilsson	stiger	då	upp	och	tar	pojken	i	håret.	Sven	Andersson	går
emellan.	Pojken	påstår	att	Anders	Nilsson	även	slagit	honom	men	detta	minns	inte	Sven	Andersson.

Rätten	finner	i	sitt	utslag	att	det	som	skett	mellan	Anders	Nilsson	och	pojken	”kunde	vara	passerat”	men
att	han	kallat	länsmannen	för	en	”svinbetjänt”	resulterar	i	3	marker	böter44.

Granntvister
Ingarps	by	består	av	flera	brukningsenheter.	Mantalslängderna	berättar	om	4	eller	5	brukare	under	Mikael
Björnssons	tid	i	Ingarp.	Ibland	uppkommer	tvister.	Ett	exempel	på	detta	är	när	Mikael	Björnsson	och	hans
granne	i	Ingarp,	Per	Andersson,	begär	en	ägosyn	”dem	emellan”,	vilket	beviljas45.

Vid	 höstetinget	 1684	 besvärar	 sig	 länsmannen	 Ingemar	 Kjöllerström,	 på	 sin	 fars	 Mikael	 Björnssons
vägnar,	över	åborna	på	frälsehemmanet	i	Ingarp.	Orsaken	är	att	man	”utslår”	för	mycket	vatten	vid	luckan
hos	 frälsegårdens	 kvarn.	 Denna	 kvarn	 ligger	 ovanför	 skattegårdens	 kvarn,	 som	 inte	 kan	 gå	 utan	 ”fullt
vatten”.

Då	 båda	 gårdarna	 håller	 den	 övre	 kvarndammen	 tillsammans,	 begärs	 att	 vattnet	 skall	 nyttjas	 lika.	 Det
överenskoms	att	frälsegårdens	åbor	inte	ska	öppna	luckan	i	den	övre	dammen,	utan	att	skattegårdens	åbor
blivit	tillsagda.	Syftet	är	att	de	ska	kunna	mala	vid	samma	tillfälle,	utan	att	vatten	går	till	spillo.	Ett	vite
utsätts	där	den	som	först	bryter	överenskommelsen	skall	betala	ett	par	oxar46.

Anders	Andersson,	på	frälsegården	i	Ingarp,	stäms	vid	sommartinget	1688	av	Mikael	Björnsson,	genom
sonen	 Ingemar	Kjöllerström.	Anders	Andersson	anklagas	 för	 att	 ha	 rivit	 ned	en	gärdesgård	omkring	en
nyligen	intagen	hage.	Detta	nekar	inte	Anders	Andersson	till.

Båda	döms	att	plikta	3	marker	för	att	de	själva	tillägnat	sig	rätt.	Mikael	Björnsson	för	att	ha	intaget	hagen
och	Anders	Andersson	för	att	ha	rivit	ned	gärdesgården47.

Arv	efter	halvfaster
Vid	 höstetinget	 1683	 hävdar	 Mickael	 Björnsson,	 genom	 sin	 son	 Ingemar	 Kjöllerström,	 arv	 efter	 sin
halvfaster,	Kerstin	Nilsdotter	 i	Hillerstorp,	Kävsjö.	Rätten	konstaterar	att	Mikael	Björnssons	far	avlidit
före	sin	halvsysters	födelse	och	att	döda	 inte	kan	ärva	 levande.	Den	dödas	morbroder,	Per	Bengtsson	 i
Gunnilstorp,	Åsenhöga,	förklaras	vara	närmaste	arvtagare48.

Denna	notis	ger	viss	 ledning	om	Mikael	Björnssons	ursprung	och	en	slutsats	är	att	hans	far	heter	Björn
Nilsson49.

Arv	i	Slungsås
Ett	annat	försök	att	utvidga	sitt	bruk	görs	när	Mikael	Björnsson	1684	försöker	lösa	en	andel	i	Slungsås,
Kävsjö.	 Mikael	 Björnsson	 har,	 på	 sin	 mors	 sida,	 arv	 i	 denna	 gård,	 där	 han,	 efter	 lösen	 från	 sina
halvsyskon,	 äger	 en	åttondel.	Efter	 en	 tvist	 1684	 får	 Jakob	 Jakobsson	 i	Slungsås,	 rätt	 att	 lösa	 in	denna
åttondel.	Inlösningen	sker	under	hänvisning	till	samma	kungliga	plakat,	som	Mikael	Björnsson	använder
för	att	få	lösa	in	den	andra	fjärdingen	i	Ingarp.



Då	Jakob	Jakobsson	säljer	gårdsdelen	1691,	utom	börd,	klandrar	Mikael	Björnsson	köpet	och	ges	rätt	att
lösa	in	gårdsdelen.	Det	framgår	här	att	Mikael	Björnsson	och	Jakob	Jakobsson	är	släkt	i	tredje	led,	d.v.s.
sysslingar.	Om	inlösning	sker	är	oklart50.

Arvsförvaltning	i	Rannebo
Vid	sommartinget	1684	klagar	hustru	Karin	Andersdotter	i	Jönköping	att	hon	inte	kan	”bliva	mäktig”	arvet
efter	 sin	 halvsyster	 Ingeborg	 Jönsdotter	 i	 Rannebo,	 Åsenhöga.	 Arvet	 hålls	 inne	 av	 borgmästaränkan
Haijock51	 i	 Jönköping.	 Hon	 visar	 också	 upp	 en	 fullmakt	 från	 Ingeborg	 Jönsdotters	 brorson,	 Jöns
Bondesson.	De	båda	begär	rättens	hjälp	att	komma	åt	sin	rättighet.

Rätten	 är	 dock	 tveksam	 till	 fullmakten,	 då	 den	 inte	 är	 verifierad.	 Länsmannen	 Ingemar	 Kjöllerström
berättar	nämligen	att	han	och	hans	far	fått	i	uppdrag	att	bevaka	Jöns	Bondessons	intresse.	De	har	då	ordnat
med	att	arvet	ställts	under	borgmästaränkans	förvaltning.

Rätten	beslutar	att	egendomen	skall	tas	ut	från	borgmästaränkan	och	ställas	i	Ingarp	tills	vidare	dom	och
utslag	vid	nästa	ting52.

Vid	påföljande	hösteting	utses	Mikael	Björnsson	att	 skifta	och	dela	egendomen	mellan	Jöns	Bondesson
och	Karin	Andersdotter,	som	vid	detta	tillfälle	kallas	Skeppar	Karin53.

Att	Mikael	Björnsson	får	detta	uppdrag,	tyder	på	någon	form	av	släktskap.	Namnet	Bonde	hör	inte	till	de
vanligare.	Mikael	Björnssons	svärfar	heter	Ingemar	Bondesson,	varför	det	är	möjligt	att	släktskapet	finns
på	denna	sida.

Överfall	på	sonen	under	resa	från	Växjö
Mikael	Björnssons	 son,	 Per	 Ingrell,	 går	 i	 skola	 i	Växjö.	 I	mars	 1689	 reser	 en	 annan	 av	 sönerna,	Nils
Mikaelsson,	 till	 Växjö	 för	 att	 överlämna	 mat	 till	 sin	 bror.	 Under	 hemvägen,	 på	 allmänna	 landsvägen
mellan	Skeda,	Rydaholm,	och	Dammkroken,	Voxtorp,	överfalls	han	med	”hugg	och	slag”	av	soldaterna
Gunne	Bengtsson	och	Joen	i	Kvarnarp,

Berga,	bonden	Bo	i	Lönekulla,	Berga	och	drängen	Isak	Persson	i	Lönekulla,	Berga.	Rocken	rivs	sönder
och	hans	säck,	innehållande	några	rullar	tobak	och	mat,	tas	ifrån	honom.

Målet	kommer	upp	vid	höstetinget	1690.	Svarandena	vill	inte	erkänna	överfallet	på	Nils	Mikaelsson,	utan
menar	 att	 det	 istället	 är	 Nils	 Mikalesson,	 som	 förbrutit	 sig	 vid	 Eriksbo,	 Voxtorp.	 Nils	 Mikaelsson
anklagas	för	att	ha	ridit	emot	knäet	på	soldaten	Gunne	Bengtsson.	Gunne	Bengtsson	har	då	fattat	tag	i	Nils
Mikaelssons	 rock	 och	 sagt	 ”du	 kan	 väl	 rida	 av	 sides	 på	 vägen”,	 varefter	 de	 åtskildes.	 Strax	 därefter
möter	 han	 soldaten	 Joen,	 varpå	 de	 börjar	 slåss	med	 sina	 käppar.	 Soldaten	 Joen	 hävdar	 att	 det	 är	Nils
Mikaelsson,	 som	 utdelat	 första	 slaget,	 till	 vilket	 den	 senare	 nekar.	 Vid	 detta	 tillfälle	 har	 också	 Nils
Mikaelssons	säck	fallit	av	hästen,	varvid	den	tagits	upp	av	de	anklagade.

Nils	Mikaelsson	inkallar	som	vittnen	Per	Joensson	och	Nils	Svensson	i	Skeda,	Rydaholm.	Per	Joensson
berättar	att	svarandena	kommit	till	honom	med	Nils	Mikaelssons	säck.	Kort	härefter	kommer	också	Nils
Mikaelsson	 och	 frågar	 efter	 sin	 säck,	 som	 han	 då	 får	 tillbaka	 med	 de	 saker,	 som	 funnits	 i	 den.	 Per
Joensson	säger	att	svarandena	inte	vägrar	att	lämna	tillbaka	säcken.	Han	vittnar	också	att	Nils	Mikaelsson
sagt	sig	ha	fått	3	slag	av	soldaten	Gunne	Bengtsson.



Nils	Svensson	vittnar	att	han	och	hans	hustru	hjälpt	Nils	Mikaelsson	att	få	tillbaka	säcken.	Inte	heller	Nils
Svensson	menar	att	svarandena	vägrar	lämna	tillbaka	säcken.

Soldaten	Gunne	Bengtsson	kan	inte	neka	till	att	han	rivit	sönder	Nils	Mikaelssons	rock	men	förnekar	att
han	 slagit	 honom.	 När	 det	 gäller	 säcken	 förklarar	 han	 att	 ”intet	 annat	 förstått	 än	 att	 säcken	 skulle
tillhöra	soldaten	Joen,	som	hugg	av	Nils	Mikaelsson	skulle	hava	undfått”.

Efter	”noga	övervägande”	finner	rätten	att	svarandena	”överträtt	och	violerat”	den	ed	som	kungen	svurit
allmogen,	särskilt	soldaten	Gunne	Bengtsson	som	först	fattat	tag	i	Nils	Mikaelsson,	sedan	sönderrivit	hans
kläder,	 tagit	 säcken	 och	 fört	 den	 till	 Skeda.	 Han	 sakfälls	 därför	 för	 ”fredsbrytande	 på	 allmänna
landsvägen”	till	30	markers	böter	och	får	dessutom	plikta	3	marker	för	den	sönderrivna	rocken.	Vidare
skall	han	ersätta	Nils	Mikaelsson	med	3	daler	smt	för	rättegångskostnaden54.

Bråk	med	soldaten	Jöns	Nilsson	i	Hestra
Vid	vintertinget	1694	stämmer	länsmannen	Ingemar	Kjöllerström,	på	sin	fars	Mikael	Björnssons	vägnar,
soldaten	Jöns	Nilsson	i	Hestra	för	att	denne	”utan	ringaste	orsak”	gått	till	kyrkoherden	i	Åsenhöga	och
förbjudit	honom	nattvarden	samt	för	att	ha	anklagat	Nils	Mikaelsson	för	”horeri”.

Jöns	Nilsson	berättar	att	hans	hustru	en	gång	gått	till	Mikael	Björnssons	dräng	för	att	köpa	tobak.	Mikael
Björnsson	 har	 då	 ”nävat”	 yxan	 åt	 henne	 och	 kallat	 Jöns	 Nilsson	 för	 ”den	 förbannade	 själen”.	 En
beskyllning,	som	sedan	upprepas	av	Nils	Mikaelsson.

Jon	Jönsson	i	Ingarp	vittnar	att	han	hör	Mikael	Björnsson	kalla	Jöns	Nilsson	”den	förbannade	själen”	och
att	”sonen	Nils	åtskilliga	gånger	i	lika	måtto	itererade”.

Lars	Broddesson	i	Ingarp	berättar	att	Jöns	Nilssons	hustru	en	gång	var	hos	honom	för	att	köpa	tobak.	Nils
Mikaelsson	är	närvarande	och	en	stöld	hos	Mikael	Björnsson	kommer	på	tal.	Nils	Mikaelsson	frågar	då
”vem	för	tusen	jävlar?”.	Jöns	Nilssons	hustru	svarar	då	”Ja,	rätt	den	gamle	skälmen”,	men	säger	 inte
vem	hon	avser.

Sven	Larsson	i	Ingarp	berättar	att	han	på	kyrkvägen	hört	Nils	Mikaelsson	kalla	soldaten	Jöns	Nilsson	för
”den	förbannade	själen”	åtskilliga	gånger.	Ingemar	Kjöllerström	förklarar	att	denna	utlåtelse	avsåg	den
som	stulit	från	deras	far.

Jöns	Nilsson	för	fram	vittnet	Per	Jönsson	i	Ingarp,	som	berättar	att	Nils	Mikaelsson	tillagt	Jöns	Nilsson
”oära”.	Nils	Mikaelsson	hävdar	att	detta	påstående	gjorts	på	grund	av	avund.

Per	Nilsson,	 vars	 hustru	 Jöns	Nilsson	 ”vill	 föregiva	 att	 Nils	Mikaelsson	 tillbudit	 oära	med”,	 lämnar
vidare	 in	en	sockenattest	om	sin	hustrus	”redeliga	 förhållande”.	Detta	bör	 tolkas	 som	att	 Jöns	Nilsson
påstått	att	Nils	Mikaelsson	haft	ett	förhållande	med	Per	Nilssons	hustru.

Jon	 Mårtensson	 i	 Svenshult,	 Åsenhöga,	 berättar	 om	 en	 ordväxling	 mellan	 Nils	 Mikaelsson	 och	 Jöns
Nilsson,	då	de	gick	till	kyrkan	fjärdedag	jul.	Jöns	Nilsson	har	då	anklagat	Nils	Mikaelsson	för	att	vilja	äta
upp	hans	hustru.	Nils	Mikaelsson	har	då	svarat:

”Fanen	och	tusende	jävlar	äta	henne	upp”

På	detta	svarar	Jöns	Nilsson:

”Den	onde	och	tusen	jävlar	äta	upp	dig	din	horefejare”

Vid	samma	tillfälle	har	dessutom	Jöns	Nilsson	kallat	Nils	Mikaelsson	för	”ditt	storöga”.



Lars	Broddesson	berättar	att	han	hör	Jöns	Nilsson	säga	följande	till	Nils	Mikaelsson:

”Jag	skall	rida	dig	till	vattnet	din	horefejare”.

Nils	Mikaelsson	har	då	svarat:

”Rid	hit”.

Jöns	Nilsson	svarar	då:

”Du	har	dragit	en	ärlig	mans	hustru	utur	hus	och	i	hus”

Jöns	Nilsson	vidhåller	det	sistnämnda	uttalandet	i	rätten,	varvid	Nils	Mikaelsson	begär	bevis.

I	en	attest	från	Anders	Erlandsson	i	Håkentorp,	Åsenhöga	sägs	följande:

”För	en	 tid	 sedan	 sade	Jöns	 i	Hestra	undertecknad	 till	Mikael	 i	 Ingarp	med	 sådana	ord	 som	 följer,
fråga	Mikael	 i	 Ingarp	 varför	 han	 skällde	 på	min	 hustru	 på	 sin	 vedkast	 och	 nästan	 nävade	 yxan	 åt
henne,	Item	sa	hans	son	Nils,	har	han	ridit	mig	till	vattnet,	skall	jag	rida	den	horefejaren	till	vattnet”

Rätten	 frågar	 Jöns	 Nilsson	 hur	 han	 kan	 bevisa	 att	 Nils	Mikaelsson	 skulle	 ha	 begått	 ”horeri”,	 då	 han
beskyllt	honom	för	sådant	med	Per	Nilssons	hustru.	Jöns	Nilsson	kan	inte	framlägga	något	giltigt	skäl.	Av
denna	anledning	döms	Jöns	Nilsson	att	böta	40	marker	för	beskyllningen.

Vidare	döms	Jöns	Nilsson	att	böta	3	marker,	för	att	han	kallat	Nils	Mikaelsson	för	”storöga”,	då	det	skett
på	kyrkvägen	dubbleras	böterna.	För	svordom	och	förargelse	på	vägen	 till	kyrkan	blir	straffet	25	daler
smt	 i	 böter	 eller	 att	 sitta	 två	 söndagar	 i	 stocken.	 Till	 detta	 kommer	 en	 plikt	 på	 10	marker.	Allt	 enligt
stadgan	om	eder	och	sabbatsbrott.

Nils	Mikaelsson	 döms	 för	 att	 2	 gånger	 ha	 kallat	 Jöns	Nilsson	 för	 den	 ”förbannade	 själen”	 att	 böta	 2
gånger	tre	marker.	För	svordomen	på	kyrkvägen	döms	han	till	samma	straff	som	Jöns	Nilsson55.

Barnen56

Sonen	Håkan	Mikaelsson
Håkan	Mikaelsson	är	född	omkring	165756.	Han	gifter	sig	1677	i	Åsenhöga	med	Anna	Månsdotter,	som	är
född	omkring	1655.

Håkan	Mikalesson	är	bonde,	först	 i	Skärvhult,	Åsenhöga	och	sedan	i	Skarköp,	Åsenhöga.	Han	avlider	i
Skarköp	omkring	1728.	Hustrun	avlider	i	Skarköp	år	1748.

Gravstenen	finns	bevarad	på	Åsenhöga	gamla	kyrkogård.



Figur	7:	Håkan	Mikaelssons	och	Anna	Månsdotters	gravsten	på	Åsenhöga	gamla	kyrkogård

Barn
Ingemar	Håkansson	(1680-1680)

Elin	Håkansdotter	 (1682-1756).	Gift	 första	 gången	 1700,	Åsenhöga,	med	Anders	 Persson,
Bränneshylte,	 Kulltorp.	 Gift	 andra	 gången	 omkring	 1711	 med	Måns	 Nilsson	 (168(1)-1769),
Bränneshylte,	Kulltorp.	Har	barn.

Anna	Håkansdotter	(1683-1685)

Per	Håkansson	(f.	1686)

Karin	Håkansdotter	(1688-1690)

Anna	Håkansdotter	 (1690-1780).	Gift	med	Anders	Persson	 (167(2)-1742).	Bonde	 i	 Ingarp,
Åsenhöga.	Har	barn.

Mikael	Håkansson	Kjöllerström	(1693-1742).	Gästgivare	i	Bölaryd,	Villstad.	Gift	med	Britta
Nilsdotter	(1686-1754).	Har	barn.

Erland	Kjöllerström	(1695-1761).	Korpral	vid	Garnisionsregementet	i	Halland,	sedan	borgare
i	Uddevalla.	Gift	med	Kerstin	Andersdotter	Stahle	(168(4)-1762).	Har	barn.

Per	Håkansson	(1697-1697)



Elsa	Håkansdotter	(1698-1771).	Gift	med	Måns	Månsson.	Bonde	i	Hillerstorp	Hovmansgård,
Kävsjö57.	Har	barn.

Per	Håkansson	(1700-1701)

Karin	 Håkansdotter	 (1702-1788).Gift	 med	 Mikael	 Amundsson	 (1695-1772).	 Bonde	 i
Skarköp,	Åsenhöga.	Har	barn.

Sonen	Ingemar	Kjöllerström
Se	vidare	sidan	24.

Sonen	Per	Ingrell58

Per	Ingrell	föds	enligt	herdaminnet	1667	men	troligare	är	att	han	föds	omkring	den	1	maj	166459.	Han	är
förmodligen	Mikael	Björnssons	tredje	och	näst	yngste	son.	Per	Ingrell	är	gift	med	Lucretia	Strumselia.

Per	Ingrell	går	i	skola,	först	i	Växjö.	Härefter	blir	han	student	i	Lund	1694	för	att	prästvigas	1699.	Namnet
Ingrell	tas	från	Ingarp.

Han	blir	 komminister	 i	 Sandvik,	Burseryds	pastorat,	 1699.	År	1704	begär	Burserydborna	 att	 få	 slippa
honom	då	de	befarar	att	han	är	hemfallen	åt	dryckenskap.

Mellan	1705	och	1724	är	han	komminister	i	Vetlanda.	Han	anmäls	1721	före	fylleri,	vilket	bekräftas	av
prosten	Petrus	Lindstorphius,	som	dock	i	sin	skrivelse	anger:

”Hade	ock	denne	stackars	Ingrell	en	vittig	hustru;	jag	har	aldrig	märkt,	att	han	skall	vara	någon	arg
karl,	 men	 största	 felet	 är,	 att	 han	 att	 fördriva	 sin	 dageliga	 ledsamhet	 i	 huset	 griper	 till	 ett	 så
fördärveligt	medel,	som	brännvin	är”

Han	suspenderas	1722	men	återfår	ämbetet	1723	och	”utfäster	evärdeligt	återhåld	ifrån	brännevin”.

Sista	 tjänsten	är	 i	Lidhult	dit	han	sänds	1724.	Församlingen	är	 till	en	början	motvillig	och	förklarar	att
man	inte	vill	ha	”en	gammal,	orkeslös	och	gift	man”.	Man	säger	sig	”intet	särdeles	klagomål	förnummit
mot	Hr	Ingrell	men	beklagade	högeligen	hans	bräckelighet	och	svaga	tillstånd:	han	har	nu	stor	möda
att	komma	upp	och	ned	av	predikostolen”.	Även	förhållandet	att	bostället	ligger	1	½	halv	mil	från	både
Odensjö	och	Vrå	samt	1	½	fjärdingsväg	från	Lidhult	leder	till	betänkligheter	då	Per	Ingrell	saknar	häst	och
då	det	är	för	långt	att	gå.

Dock,	 vid	 ett	 sammanträde	 den	 24	 juni	 1724,	 går	 församlingen	 med	 på	 att	 ta	 emot	 Per	 Ingrell,	 som
komminister.	Fullmakt	utfärdas	den	15	juli.

Per	Ingrell	avlider	i	Lidhult	den	22	mars	1731.

Barn
Katarina	Elisabet	Ingrell	(1726-1726)

Ulrica	Ingrell	(f.	1727)

Brita	Kristina	Ingrell	(1729-1731)

Sonen	Nils	Mikaelsson



Nils	Mikaelsson	är	Mikael	Björnssons	yngste	son.	Han	föds	 förmodligen	omkring	den	19	mars	166759.
Han	gifter	sig	1698	med	Ingrid	Jönsdotter	från	Västra	Fiflaryd,	Anderstorp.

Av	avsnitten	ovan	framgår	att	Nils	Mikaelsson,	som	ung,	är	inblandad	i	en	del	tingssaker.	Om	bråket	med
soldaten	Anders	Nilsson	i	samband	med	slåttern	på	Hyltan	1684	berättas	på	sidan	18.	Överfallet	på	vägen
från	Växjö	beskrivs	på	sidan	19.	Bråket	med	soldaten	Jöns	Nilsson	redovisas	på	sidan	20.

Nils	Mikaelsson	är	först	bonde	i	Ingarp,	där	han	brukar	Ingarp	Södergården,	den	gård	som	innehafts	av
fadern.	År	1699	är	han	inblandad	i	en	tvist	om	augumentsräntan	för	hemmanet60.

Här	 försöker	 han	 också	 köpa	 besittningsrätten	 till	 Norregården,	 som	 är	 en	 frälsegård,	 av	 Carl	 Stierna
1699,	för	60	daler	smt.	Vid	det	 tredje	uppbudet,	som	sker	på	höstetinget	1700,	protesterar	överste	Erik
Johan	Meck,	som	menar	att	hemmanet	är	hans	och	att	försäljningen	därför	är	”ohemul”.

Ingarp	Norregård	har	uppenbarligen	ingått	 i	 landshövdingen	Magnus	Durells	godskomplex.	Carl	Stierna
är	 son	 till	Magnus	 Durells	 dotter	 Anna	 Katarina	 Durell	 medan	 Erik	 Johan	Meck	 är	 gift	 med	Magnus
Durells	dotter	Magna	Birgitta.	Förmodligen	är	det	oklarheter	rörande	arvet	efter	Magnus	Durell,	som	är
upphovet	till	Erik	Johan	Mecks	protest.

Detta	blir	inledningen	på	en	lång	rättsprocess,	som	först	avgörs	efter	tio	år.	Nils	Mikaelsson	får	1704,	vid
ting	 i	Höks	 härad	 i	Halland,	 säkerhet	 i	 Carl	 Stiernas	 egendom	 efter	 dennes	 död.	Carl	 Stiernas	 hustru,
Maria	Greta	Stegman,	stäms	ett	flertal	gånger	av	Nils	Mikalesson	men	infinner	sig	inte.	När	Maria	Greta
Stegman	uteblivit	från	tinget	tre	gånger	i	rad	fäller	tingsrätten,	vid	sommartinget	1709,	ändå	sitt	domslut,
där	 hon	 döms	 att	 återbetala	 köpesumma,	 ränta	 och	 rättegångskostnader	 till	 Nils	 Mikaelsson.	 Beslutet
gäller	om	Maria	Greta	Stegman	inte	vid	det	påföljande	höstetinget	kan	visa	att	hon	inte	har	någon	del	 i
arvet	efter	Carl	Stierna61.

Vid	höstetinget	 inkommer	en	skrivelse	från	Maria	Greta	Stegman	men	rätten	förklarar	att	domslutet	från
föregående	ting	ligger	fast62.

I	januari	1709	köper	Nils	Mikaelsson	Ingarp	Norregård	för	400	daler	smt	av	överste	Mecks	hustru	Magna
Birgitta	Durell63.

Omkring	1702	flyttar	familjen	till	Marsås	Norregården	i	Kävsjö.	Nils	Mikaelsson	har	1699,	för	160	daler
smt,	köpt	en	andel	 i	gården	av	sin	svåger,	Per	Jönsson,	som	ärvt	den	 i	bakarv	efter	sin	hustru	och	sina
barn.	Mot	köpet	protesterar,	då	första	uppbudet	begärs	vid	vintertinget	1700,	drängen	Joen	Ingemarsson,
som	menar	sig	stå	närmare	i	börd64.	Frågan	kommer	åter	upp	vid	sommartinget	samma	år65,	för	att	därefter
avgöras	vid	 lagmanstinget,	där	det	slås	 fast	att	gårdsdelen,	genom	bakarv,	bör	anses	vara	Per	Jönssons
rätta	arvejord66.

En	 annan	 andel	 i	 gården	 köps	 från	 Håkan	 Svensson	 i	 Marsås.	 Även	 detta	 leder	 till	 en	 tvist	 där
handelsmannen	 i	 Jönköping,	 Joen	Nilsson,	och	Per	Eriksson	 i	Erkeberg	agerar	på	 sina	omyndiga	barns
vägnar.	Målet	hänskjuts	till	hovrätten67.

Under	åren	i	Marsås	är	Nils	Mikalesson	inblandad	i	ett	antal	ägotvister	med	intilliggande	gårdar	och	byar
i	Hillerstorp,	 Slungsås	 och	Rudö	 i	Kävsjö68	 samt	Bränneshylte,	 Törestorp	 och	Österskog	 i	Kulltorp69.
Den	 sistnämnda	 tvisten	 leder,	 efter	 utslag	 i	 lagmansrätten,	 så	 småningom	 till	 en	 häradssyn	 som	 hålls
172570.

En	kölna71	på	Marsås	 läggs	 i	aska	vid	en	brand	 i	oktober	1709.	För	detta	 tillerkänns	Nils	Mikaelsson,
efter	syn	och	värdering,	brandstod	på	6	daler	smt72.



Nils	Mikaelsson	stämmer	vid	vintertinget	1713	Jöns	Andersson	i	Hånger	i	en	tvist	rörande	6	stycken	unga
svin.	Vid	det	påföljande	sommartinget	anklagas	Jöns	Andersson	av	Nils	Mikaelsson	för	okvädningsord	i
samband	med	tvisten	vid	föregående	ting.	Jöns	Andersson	skall	då	ha	anklagat	Nils	Mikaelsson	för	att	ha
stulit	 svin	 från	 Hångers	 ållonskog.	 Detta	 nekar	 Jöns	 Andersson	 till	 och	 säger	 sig	 endast	 sagt	 att	 Nils
Mikaelsson	kört	bort	svinen	”olovandes”.	Vidare	beskylls	Jöns	Andersson	för	en	bortkommen	galt,	som
han	i	rätten	menar	inte	varit	tillhörig	Nils	Mikaelsson73.

Nils	Mikaelsson	stäms	vid	sommartinget	1717	av	beslagaren	Olof	Ståhl	för	landsköp.	Vid	samma	tillfälle
stäms	även	hans	hustru	för	att	ha	handlat	med	skarprättarens	hustru.	Vice	versa	stäms	Olof	Ståhl	av	Nils
Mikaelsson	för	"ohemul"	beskyllning.	Då	inga	skäl	eller	bevis	kan	framläggas	upphävs	käromålen,	varvid
Nils	Mikaelsson	också	låter	sin	talan	falla74.

Nils	Mikaelsson	avlider	i	Marsås	omkring	1729.

Barn
Mikael	Nilsson	(1702-1751).	Bonde	i	Marsås,	Kävsjö.	Gift	med	Anna	Nilsdotter	(f.	1695).
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LÄNSMANNEN
Länsmannen	var	den	direkta	länken	mellan	lokalsamhälle	och	statsmakt	och	den	som	ytterst	hade
att	 tillvarata	 kronans	 intresse	 gentemot	 bondesamhällets	 invånare.	 Geografisk	 var	 länsmannen
relaterad	 till	 häradet.	 Beroende	 på	 häradets	 storlek	 kunde	 det	 finnas	 en	 eller	 flera	 länsmän.
Länsmannen	 utsågs	 av	 landshövdingen	 och	 var	 underställd	 kronofogden	 eller
kronobefallningsmannen.

Ingemar	Kjöllerström
Ingemar	 Kjöllerström	 föds	 i	 Ingarp,	 Åsenhöga,	 omkring	 1657.	 Han	 kallas	 i	 början	 för	 Ingemar
Mikaelsson.	Första	gången	namnet	Kjöllerström	nämns	är	vid	höstetinget	1689,	då	det	skrivs	med	formen
”Kyhlström”	för	att	senare	i	domböckerna	övergå	i	formen	”Kyllöström”.	I	beskrivningen	nedan	används
dock	benämningen	Ingemar	Kjöllerström	genomgående.

Ingemar	Kjöllerströms	gifter	sig	tredjedag	jul	1685	med	Katarina	Eek76.

Paret	får	sju	barn,	fem	söner	och	tre	döttrar77.

Familjen	 bor	 och	 brukar	 först	 länsmansbostället	 Stora	 Bosarp	 i	 Mulseryd,	 där	 Ingemar	 Kjöllerström
första	 gången	nämns	 1685.	År	 1694	 eller	 1695	 flyttar	 familjen	 till	Klockaregården	 i	Öreryd,	 där	 även
gästgiveriet	tas	över.

Ingemar	Kjöllerström	avlider	170678	och	hans	hustru	Katarina	Eek	171079.

Före	tiden	som	länsman

Beskyllning	mot	länsmannen	Jon	Torsson
Vid	höstetinget	i	Östbo	härad	1675	anklagas	Ingemar	Kjöllerström80	att	vid	mantalsskrivningen	1674	ha
beskyllt	 länsmannen	 Jon	 Torsson	 för	 att	 oriktigt	 satt	 upp	 5	 mantal	 istället	 för	 4	 mantal	 på	 Ingarp	 i
Åsenhöga.	För	denna	beskyllning	begär	länsmannen	att	Ingemar	Kjöllerström	skall	få	plikta	”androm	till
varnagel”.

I	rätten	företräds	Ingemar	Kjöllerström	av	kommissarien	Caspar	Struve,	som	visar	att	det	enda	Ingemar
Kjöllerström	gör,	är	att	fråga	hur	många	mantal	som	lagts	på	Ingarp.	Då	länsmannen	svarar	5,	har	Ingemar
Kjöllerström	förklarat	att	han	trott	att	det	endast	varit	4.	Länsmannen	svarar	då	”du	skyller	mig	hava	tagit
ett	mantal	över”.	Någon	annan	beskyllning	nekar	Ingemar	Kjöllerström	till.

Då	 Jon	 Torsson	 inte,	 med	 ”något	 giltigt	 skäl”,	 kan	 motsäga	 det	 som	 beskrivits,	 friar	 rätten	 Ingemar
Kjöllerström	 från	 tilltalet.	 Länsmannen	 Jon	 Torsson	 lämnas	 fritt	 att	 tilltala	 Zakarias	 Andersson	 i
Töllstorp,	som	uppges	vara	upphov	till	trätan81.

Länsman	i	Mo	härad

Fullmakt



Den	16	maj	1683	utfärdar	landshövdingen	Hans	Georg	Mörner	fullmakt	för	Ingemar	Kjöllerström	att	vara
länsman	i	Mo	härad.	Fullmakten	läses	upp	vi	vintertinget	168482.

Första	 gången	 Ingemar	 Kjöllerström	 nämns	 som	 länsman	 i	 domboken	 är	 i	 ett	 skuldfordringsmål	 vid
höstetinget	168383.

Uppbörd	och	indrivning

Bakgrund
En	väsentlig	del	av	länsmannens	uppgift	består	i	att	ta	emot	olika	skatter	och	avgifter.	I	detta	ingår	även	att
inkassera	de	böter,	sakören,	som	döms	ut	av	tingsrätten.

Indrivning	gäller	inte	endast	skatter	och	avgifter,	utan	också	i	de	fall	då	tingsrätten	i	skuldmål	dömer	om
utmätning.





Figur	8:	Karta	över	Mo	härad	från	slutet	av	1600-talet	då	Ingemar	Kjöllerström	verkade	som	länsman.	Längst	i	norr	Bottnaryd
följt	av	Mulseryd,	Angerdshestra,	Stengårdshult,	Valdshult,	Öreryd	och	Norra	Hestra	längst	i	söder.

Kronoräntor	och	skatter
Ingemar	Kjöllerström	bjuder	vid	sommartinget	1690	ut	 fyra	stycken	kor,	 som	tagits	 i	pant	 från	soldaten
Nils	 Andersson	 i	 Skogslid,	 Bottnaryd.	 Panten	 avser	 obetald	 skatt	 för	 1689,	 "durchtågsgärden"	 samt
sakören.	Den	sammanlagda	summan	på	soldaten	skuld	är	13	daler	och	16	öre	smt.	Om	inte	solden	i	laga
tid	återlöser	panten	ges	länsmannen	rätt	att	avyttra	den84.

Vid	höstetinget	1690	frågar	uppbördsmannen	Per	Svensson	i	Elsabo,	Mulseryd,	om	räntorna	för	1/8	bruk	i
hemmanet	Elsabo	skall	tas	ut	av	länsmannen	Ingmar	Kjöllerström	eller	av	fältväbeln	Magnus	Robertonig.
Bakgrunden	 är	 att	 änkan	Karin	 Carlsdotter,	 som	 förestått	 bruket	 och	 "haver	 farit	 sina	 färde	 och	 flytt
häradet"	till	Sunnerbo,	inte	erlagt	kronoräntorna,	uppgående	till	3	daler	och	16	öre	smt.

Ingemar	 Kjöllerström	 påstås	 ha	 antagit	 Karin	 Carlsdotter	 till	 bruket	 men	 förnekar	 detta	 och	 säger	 sig
endast	ha	lovat	henne	att	få	sitta	kvar	i	en	stuga.	Länsmannen	lägger	istället	skulden	på	fältväbeln	Magnus
Robertonig,	som	han	anser	ha	sagt	upp	änkan	från	bruket,	vilket	orsakat	att	hon	gett	sig	av.

På	 denna	 anklagelse	 protesterar	 Magnus	 Robertonig	 "på	 det	 högsta"	 och	 påstår	 tvärtemot	 att	 det	 är
länsmannen,	som	bär	skulden	 till	att	änkan	gett	sig	av	utan	att	betala	kronoräntorna.	För	att	stödja	detta
hänvisar	Robertonig	till	en	supplik,	daterad	1	juni	1688,	där	han	hos	landshövdingen	begär	att	änkan	skall
få	lämna	bruket.

I	 utslaget	 uppmanas	 Ingemar	 Kjöllerström	 att	 "det	 bästa	 han	 kan	 och	 gitter"	 ta	 ut	 de	 obetalda
kronoräntorna	 hos	 änkan	Karin	Carlsdotter	 och	 "på	 vad	 sätt	 det	 så	 ske	må"	 förpliktigas	 att	 se	 till	 att
"kronan	i	sin	rätt	förnöja".85

Målet	 kommer	 åter	 upp	 vid	 höstetinget	 1691.	 Ingemar	 Kjöllerström	 menar	 att	 fältväbeln	 Magnus
Robertonig	skall	betala,	då	det	är	han	som	sagt	upp	änkan	Karin	Carlsdotter	från	bruket	av	hemmanet.

Fältväbeln	hävdar	å	sin	sida	att	Ingemar	Kjöllerström	bör	vara	betalningsansvarig,	då	han	gjort	tvärt	emot
vad	som	sagts	i	en	supplik	till	landshövdingen	Erik	Dahlberg.

Rätten	uppmanar	målsäganden,	uppbördsmannen	Per	Svensson,	att	genom	landshövdingen	få	änkan	Karin
Carlsdotter,	som	nu	vistas	i	Sunnerbo	härad,	att	inställa	sig	vid	nästa	ting86.

Vid	 vintertinget	 1692	 kan	 varken	 kvittobrev	 eller	 vittnen	 uppvisas.	 Åborna	 döms	 därför	 att	 betala
kronotiondet	till	Ingemar	Kjöllerström,	som	lagt	ut	för	detta87.

Vid	höstetinget	1690	berättar	Ingemar	Kjöllerström	att	Jöns	Månsson	i	Brännhult,	Norra	Hestra,	som	vid
samma	 ting	 anklagas	 för	 att	 ha	 sålt	 en	 yxa	 tillhörig	 Hestra	 kyrka,	 inte	 betalar	 sina	 kronoräntor.	 Jöns
Månsson	 3	 års	 betalning	 av	 kronotionden	 saknas.	Av	denna	 orsak	 har	 länsmannen	 tagit	 en	 del	 av	 Jöns
Månssons	säd	i	kvarstad	men	detta	till	trots	har	han	"tillgripit	sig"	säden.

Rätten	beslutar	att	Jöns	Månsson	skall	hållas	i	arrest	av	profossen	tills	dess	att	han	"med	det	allraförsta"
ställer	upp	en	nöjaktig	borgen88.

Ingermar	Kjöllerström	bjuder	vid	sommartinget	1691	ut	1/16	i	hemmanet	Skogslid,	Bottnaryd,	som	hustru
Sigrid	Eriksdotter	lämnat	i	pant	för	uteblivna	kronoräntor	på	5	daler	10	1/3	öre	smt89

Ett	andra	uppbud	sker	vid	vintertinget	1695	då	det	framgår	att	Ingemar	Kjöllerström	lämnat	över	denna
fordran	till	Sven	i	Svedbrandshult90.



Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 vid	 höstetinget	 1691	 ett	 antal	 åbor	 och	 begär	 bevis	 för	 att	 de	 betalt
kronotiondet	för	1684.

De	instämda	säger	sig	inte	minnas	annat	än	att	de	betalt	tiondet	men	att	de	inte	kan	erinra	sig	om	till	vem
det	betalts.	De	menar	också	att	det	inte	skulle	ha	gått	så	lång	tid,	innan	de	tilltalades,	om	de	inte	gjort	sin
betalning.

Tingsrätten	 uppmanar	 de	 tilltalade	 att	 vid	 nästa	 ting	 redovisa	 kvitton	 eller	 andra	 skäl	 för	 att	 bevisa
betalningen.	I	annat	fall	förklaras	de	betalningsskyldiga91.

Då	en	del	av	allmogen	under	1691	inte	kunnat	betala	sina	skyldigheter	i	form	av	spannmål	till	kronan	har
pant	i	form	av	kreatur	och	andra	persedlar	ställts	ut.	Vid	vintertinget	1692	begär	Ingemar	Kjöllerström	att
panten	skall	få	försäljas,	vilket	beviljas.	Det	framgår	här	att	Ingemar	Kjöllerström	och	flera	andra	"goda
män"	under	vintern	fött	upp	de	pantsatta	kreaturen92.

Tingsrätten	betygar	vid	vintertinget	1693,	på	begäran	av	befallningsmannen	Zakarias	Ekeberg,	att	allt	gått
"redeligen,	 troligen	och	 försvarligen"	 till	med	1689	års	gärdesmedel	och	proviantspersedlar	 för	vilka
länsmannen	Kjöllerström	och	uppbördsmannen	Per	Svensson	haft	ansvar93.

Vid	höstetinget	1694	läses	en	kvittens	upp	som	visar	att	Ingemar	Kjöllerström	mottagit	den	kronorest,	5
daler	 och	 12	 ½	 öre	 smt,	 som	 uppbördamannen	 Carl	 Giöther	 haft	 på	 sin	 skatterättighet	 Skogslid,
Bottnaryd94.

Länsmannen	 Kjöllerström	 beviljas	 vid	 höstetinget	 1694	 tingsbevis	 på	 att	 bonden	 Sven	 Andersson	 i
Fagerberg,	Öreryd,	är	husfattig	och	ej	förmår	att	erlägga	kronotionden95.

Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 på	 höstetinget	 1695	 en	 stor	 del	 av	Mo	 härad	 invånare,	 för	 att	 de	 inte
infunnit	sig	på	uppbördsmöten	i	juli	och	augusti.

De	anklagade	 försvarar	 sig	med	att	mötena	utlysts	under	en	period,	när	de	"måst	 vara	 i	 sitt	 arbete	på
åker	 och	 äng",	 varför	 de	 "för	 denne	 gången	 ödmiukeligen	 bedja	 om	 förskoning".	 Då	 de	 annars	 inte
brukar	eftersätta	sina	skyldigheter,	befrias	de	från	plikt.	Dock	förmanas	de	att	"utan	uppehåll"	 fullgöra
sina	skyldigheter96.

Vid	vintertinget	1700	stämmer	Ingemar	Kjöllerström	två	personer	för	att	de	inte	betalt	mantalspenningar.

I	det	första	fallet	är	det	den	inhyses	pigan	Ingrid	Svensdotter	på	Hunsebo	soldattorp,	Norra	Unnaryd,	som
berättas	 ha	 uppnått	 60	 års	 ålder	 och	 "alltid	 opasslig	 och	 sjuklig	 samt	 till	 arbete	 eller	 dagsverke
oduglig".	Rätten	finner	att	hon	bör	förskonas	från	mantalspenningar.

Det	andra	fallet	gäller	drängen	Lars	Andersson	i	Svansjö,	Bottnaryd.	Denne	har	lärt	sig	skomakareämbetet
under	 sockenskomakaren	Lars	Hansson	 i	Hösabo.	Då	Lars	Andersson	 inte	 själv	 idkar	 hantverket,	 utan
endast	följer	Lars	Hansson,	befrias	han	från	mantalspenningar.	Då	det	förs	i	bevis	att	han	uppnått	15	års
ålder,	påpekas	att	detta	bör	observeras	vid	nästa	mantalsskrivning97.

Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 vid	 höstetinget	 1700	 uppbördsmannen	 Sven	 Persson	 på
kvarntullspenningar	uppgående	till	en	daler	och	8	öre	smt.	Sven	Persson	nekar	inte	att	betala98.

Vid	 vintertinget	 1701	 stäms	 Jöns	 Jönsson	 i	 Mulseryd99,	 av	 Ingemar	 Kjöllerström,	 för	 att	 vid
mantalsskrivningen	ha	undandolt	pigan	Johanna	Nilsdotter.

Genom	en	vittnesskrift	visas	att	pigan	inte	varit	undandold,	utan	att	hon	omtalats	vid	mantalsskrivningen
men	 uteslutis	 på	 grund	 av	 sjuklighet.	 Dessutom	 framkommer	 att	 Ingemar	 Kjöllerström	 varken	 har



mantalskommissariens	observation	eller	landshövdingens	order	att	lagsöka	i	detta	ärende.	Rätten	lämnar
därför	anstånd	till	nästa	mantalsskrivning.

Vi	 samma	 tillfälla	 anklagas	 även	 pigan	 Malin	 Svensdotter,	 Mossebo,	 Öreryd	 för	 att	 ha	 dolts	 under
mantalsskrivningen.	 Inte	heller	 i	det	 fall	 finns	mantalskommissariens	observation	eller	 landshövdingens
order	att	lagsöka	i	detta	ärende,	varför	anstånd	ges	till	nästa	mantalsskrivning100.

Nils	Jonsson	och	Nils	Siggesson	i	Löckna,	Mulseryd,	stäms	vid	vinterting	1706	av	Ingemar	Kjöllerström
för	innestående	tionde	avseende	år	1704.

Nils	Siggesson	uppvisar	en	kvittens	att	både	han	och	hans	gårdsbo	1704	betalt	en	7/8	skäppa	i	tionde	till
korpralen	Jon	Persson	Lund.	Då	Ingemar	Kjöllerström	inte	kan	uppvisa	regementskrivarens	disposition,
som	berättigar	honom	att	ta	upp	tiondet,	uppskjuts	målet	till	nästa	ting101.

Sakören
När	 Ingemar	Kjöllerström	 skall	 driva	 in	 sakören	 för	 försummad	 skjutsning	 hos	 Sven	 Jönsson	 i	 Espås,
Norra	Hestra,	svarar	han:	”vore	icke	den	tusen	jävla	rustningen,	så	hade	jag	så	väl	som	andra	kunnat
skjutsat,	 och	 varit	 denna	 böter	 fri”.	 När	 Ingemar	 Kjöllerström	 förklarar	 för	 Sven	 Jönsson,	 som	 är
berusad,	hur	”hur	illa	och	obetänksamt”	han	svarat	ångrar	han	sig.

Då	saken	kommer	upp	för	vintertinget	1688	förklarar	Sven	Jönsson	att	det	hela	skett	 i	dryckenskap	och
”hastighet”	 och	 att	 han	 inte	 haft	 någon	mening	med	 utlåtelsen.	Nämnden	 och	 tingsallmogen	 ger	 honom
”lovordet”	 att	 han	 är	 en	 ”enfaldig	 och	 fattig	 karl”	 och	 ”fäller	 för	 honom	 ödmjuka	 böner	 om
förskoning”.

Utslaget	blir	att	det	hela	skall	tillkännages	landshövdingen,	när	denne	kommer	hem102.

Vid	sommartinget	1700	stämmer	Ingemar	Kjöllerström	uppbördsmannen	Sven	Persson	rörande	likvidation
av	sakören	från	1694.

Ingemar	Kjöllerström	menar	 att	 uppbördsmannen	 tagit	 emot	 sakörena	 likväl,	 som	 han	 själv	 betalt	 dem
genom	sina	egna	räkningar.	Han	begär	därför	att	få	avräkna	det	innestående	från	1699	års	”kontribution”,
som	ännu	är	innestående.	Sven	Persson	protesterar	och	menar	sig	inte	ha	något	med	uppbörden	1694	att
beställa	eftersom	hans	far,	Per	Svensson,	då	varit	uppbördsman.

Rätten	konstaterar	att	Ingemar	Kjöllerström	får	vända	sig	till	Per	Svensson	för	likvidation103.

Saken	 kommer	 upp	 vid	 påföljande	 hösteting.	 Där	 det	 framgår	 att	 det	 rör	 sig	 om	 4	 ½	 daler	 smt.	 Per
Svensson	nekar	inte	till	att	han	tagit	upp	dessa	sakören	men	kan	inte	minnas	annat	än	att	han	avkortat	dem
med	andra	räntor.	Då	han	inte	kan	uppvisa	kvittobrev,	döms	han	att	ersätta	Ingemar	Kjöllerström	med	4	½
daler	smt	samt	att	stå	för	rättegångskostnaden	på	24	öre	smt104.

Uppbörd	för	”fångepenningar”
Vintertinget	 1695	 stämmer	 Ingemar	 Kjöllerström	 hela	 allmogen	 i	 Åsenhöga	 och	 Källeryd	 för	 att	 de
författat	 och	 sänt	 en	 supplik	 till	 landshövdingen.	 Enligt	 Kjöllerström	 innehåller	 suppliken	 svåra	 och
ohemula	klagomål	mot	honom.	Skälet	är	uppbörd	av	"fångepenningar".

Vid	förhör	framkommer	att	avsikten	inte	varit	att	klaga	utan	att	"efterhöra	om	sådana	penningar	skulle
utläggas	eller	icke".	Kyrkoherden,	som	varit	med	när	suppliken	skrivs	i	sakristian	bekräftar	att	detta	är
fallet.	Det	visar	sig	att	 skjutsrättaren	 i	Öreryd,	Nils	Olofsson,	utan	 länsmannens	vare	sig	muntliga	eller



skriftliga	order	kallat	till	ett	uppbördsmöte,	där	syftet	varit	att	kräva	in	24	öre	från	varje	hel	gård.	Dock
har	endast	11	marker	betalts.

Utifrån	vad	som	framkommer	frikänns	allmogen	i	målet	samtidigt	som	länsmannen	förklaras	oskyldig,	då
uppbörden	skett	på	Nils	Olofssons	initiativ	och	utan	länsmannens	vetskap.	Dock	uppmanas	allmogen	att	i
framtiden	 i	 första	 hand	 framföra	 klagomål	 på	 kronbetjänter	 till	 häradshövdingen	 och	 inte	 till
landshövdingen.	Dessutom	uppmanas	de	att	inte	utfärda	suppliker	och	klagoskrifter	"i	allas	namn",	utan
att	underteckna	dem	eget	namn.

Ingemar	Kjöllerström	är	inte	helt	nöjd	med	utslaget	men	lämnas	fritt	att	lagligen	tilltala	den	som	skrivet
suppliken.	Nils	Olofsson,	som	är	ansvarig	för	"denne	oredans	vållande",	kommer	att	"på	vederbörlig	ort
dit	dennes	causus	bliva	avdömd"105.

Indrivning	och	utmätning
Vid	vintertinget	1692	bjuder	Ingemar	Kjöllerström	ut	två	”sömmade”	örngott	och	tre	lakan,	utmätta	hos	fru
Beata	Gyllensvärd	på	Stigaryd,	Mulseryd,	 för	en	skuld	på	20	daler	 smt	 till	 fiskalen	Johan	Gunnarsson.
Utmätningen	har	skett	efter	en	dom	i	Göta	hovrätt106.

På	order	av	landshövdingen	låter	Ingemar	Kjöllerström,	vid	sommartinget	1692	i	häradets	dombok,	införa
frälsehemmanet	Alabo	som	säkerhet	för	en	fordran	på	475	daler	smt	som	kommissarien	Peter	Håkanssons
sterbhus	har	till	kronan.	Denna	fordran	är	relaterad	till	en	"kontribution"	från	Tabergs	bergslag107.

Ingemar	Kjöllerström	intecknar	vid	vintertinget	1704	all	befintlig	egendom	hos	soldaten	Håkan	Svensson
i	Assarebo,	Norra	Hestra.	Orsaken	är	att	han	tagit	ut	fem	tunnor	spannmål	i	Göteborgs	magasin	men	endast
betalt	för	två	av	dessa108.

Handelsmannen	 i	Borås,	 Jon	Andersson	Kinberg,	 stämmer	 vid	 höstetinget	 1704,	 genom	 sin	 fullmäktige
inspektoren	 Petter	 Uroo,	 Ingemar	 Kjöllerström	 för	 att	 ”ohemult”	 ha	 beslagtagit	 ett	 skeppund	 koppar.
Koppar	 har	 lämnats	 tillbaka	men	 ersättning,	 från	 Ingemar	Kjöllerström,	 krävs	 för	 alla	 de	 omkostander,
som	uppkommit	i	ärendet.

Ingemar	 Kjöllerström	 hänvisar	 till	 brev	 från	 både	 landshövdingen,	 Mårten	 Lindhielm,	 och
kronobefallningsmannen,	Lars	Giers,	där	beslagtagandet	 av	kopparn	beordras	och	att	den	 skall	hållas	 i
kvarstad,	 intill	 dess	 att	 ett	 mål	 avgjorts	 vid	 accisrätten	 i	 Jönköping.	 Med	 detta	 frikänns	 Ingemar
Kjöllerström	från	ersättningskrav109.

Vid	sommartinget	1705	begär	Ingemar	Kjöllerström	att	få	uppbjuda	en	brännvinspanna,	som	han	utpantat
från	Anders	i	Sommarhult,	Stengårdshult.	Panten	har	skett	för	uteblivna	rusttjänstpenningar,	6	daler	smt,	år
1700.

Ägaren	till	detta	frälsehemmanen,	Anders	Stiernklou,	protesterar	och	säger	sig	inte	ägt	hemmanet	år	1700.
Tingsrätten	antecknar	förhållandena	men	kan	inte	göra	mer	då	målet	faller	under	landshövdingen110.

Herredagspenningar	och	löner
Häradets	riksdagsman	är	berättigad	till	ersättning	från	varje	hemman	i	häradet.	Det	är	länsmannens	uppgift
att	inkassera	dessa	penningar.

När	riksdagsmannen	Erik	Andersson	i	Skogslid,	Bottnaryd	reser	till	1686	års	riksdag,	hinner	inte	Ingemar
Kjöllerström	samla	in	alla	pengar,	utan	lägger	ut	en	del	egna	medel.



Vid	vintertinget	1687	beklagar	sig	Ingemar	Kjöllerström	att	en	del	av	allmogen	inte	vill	betala	tillbaka	de
av	honom	utlagda	pengarna.	Rätten	ger	därför	tillstånd	till	indrivning111.

Vid	 sommartinget	 1690	begär	 Ingemar	Kjöllerström	 rättens	 tillstånd	 att	 få	 uppbära	herredagspenningar,
d.v.s.	 ersättning	 till	 riksdagsmannen,	 från	 skattefrälsebönderna	 på	 Vik,	 Hestra,	 där	 Christer	 Horn	 äger
frälserätten.	 Penningarna	 uppgår	 till	 16	 öre.	 Rätten	 förklarar	 att	 dessa,	 enligt	 en	 kunglig	 resolution,	 är
skyldiga	att	betala	och	förklarar	att	"om	det	icke	med	godo	sker,	hava	då	Länsmannen	makt	uttaga	dessa
penningar	hos	bönderna	med	exekution"112.

Vid	sommartinget	1701	levererar	Ingemar	Kjöllerström	sakören	för	1699	och	1700,	uppgående	till	14	Dr
17	1/3	öre	smt,	till	nämnden,	som	delar	denna	summa	emellan	sig	"på	deras	årliga	lön"113.

Tingsgästning
Länsmansbostället,	Stora	Bosarp,	är	också	tingsplats	fram	till	och	med	1695114.	Härigenom	får	 Ingemar
Kjöllerström	 stå	 för	 tingsgästningen.	 Vid	 vintertinget	 1695	 lämnar	 Ingemar	 Kjöllerström	 in	 kvitterade
räkningar	för	åren	1691,	1692,	1693	och	1694,	in	till	tingsrätten115.

Uppbärande	av	frälseräntor
Frälsefogden	 Lars	 Persson	 har,	 trots	 kvarstad	 från	 Ingemar	 Kjöllerström,	 tagit	 upp	 räntan	 från	 några
hemman.	Då	frågan	avgörs	vid	sommartinget	1691	framkommer	att	det	skett	av	oförstånd	och	efter	order
från	frälseägaren,	varför	han	frias	från	 länsmannens	åtal.	Det	konstateras	också	att	Lars	Persson	för	sin
stora	fattigdoms	skull	inte	har	något	att	plikta	med116.

Utbetalande	av	ränta	emot	förbud
Clement	 Svensson	 i	 Öreryd	 Håkansgården	 stäms	 till	 sommartinget	 1704.	 Han	 anklagas	 av	 Ingemar
Kjöllerström,	att	trots	förbud	betalt	ränta	till	den	dåvarande	husbonden,	korpralen	Johan	Hård.

Då	Ingemar	Kjöllerström	inte	kan	bevisa	att	svaranden	fått	något	förbud	för	1697,	utan	endast	för	1696,
frikänns	Clement	Svensson117.

Uppbörd	för	bräder
Lars	Månsson	 i	Rödjan,	Åsenhöga,	 stäms	 vid	 höstetinget	 1705	 av	 Ingemar	Kjöllerström	 för	 att	 honom
”oveterligen”	av	allmogen	tagit	emot	penningar	för	bräder.

Det	visar	 sig	att	det	är	nämndemannen	Lars	 Jönsson	 i	Valdshult,	 som	 inkasserat	penningarna	och	sedan
levererat	dem	till	Per	i	Stuveryd,	Stengårdshult.	Tingsrätten	finner	att	Ingemar	Kjöllerström	bör	stämma
Lars	Jönsson,	som	i	sin	tur	”lämnas	öppet”	att	stämma	Per	i	Stuveryd118.

I	befallningsmannens	ställe
Då	befallningsmannen	Zakarias	Ekeberg,	 på	 grund	 av	 sin	 sons	 död,	 inte	 kan	 närvara	 vid	 sommartinget
1690,	utses	Ingemar	Kjöllerström	att	sätta	sig	"uppå	häradshövdingens	tillåtelse,	i	befallningsmannens
ställe,	som	en	exekutor	uti	de	saker	vilka	det	rekvirera	kunna"119.



Slagsmål,	skällsord	och	hemgång

Bakgrund
Domböckerna	 ger	 bilden	 av	 att	 tvister,	 små	 som	 stora,	 inte	 sällan	 leder	 till	 både	 fysiska	 och	 verbala
våldshandlingar.	 Länsmannens	 uppgift	 är	 att	 tingföra	 de	 som	 på	 olika	 sätt	 överträder	 lagen,	 när	 tvister
övergår	till	handgripligheter	och	skällsord.

Slagsmål	är	ett	relativt	vanlig	förekommande	brott	vid	tinget.	Straffet	är	böter	och	böterna	döms	ut	efter
antalet	våldsamheter.	Dras	någon	exempelvis	 i	håret	 tre	gånger,	 får	den	anklagade	betala	böter	 för	vart
och	ett	av	de	tre	”hårdragen”.

Hemgång	är	ett	svårare	hemfridsbrott,	där	någon	ger	sig	hem	till	annan	i	avsikt	att	skada.

Inte	 heller	 användningen	 av	 skällsord	 är	 ovanlig.	 Ett	 vanligt	 skällsord	 är	 ”skälm”.	 Enligt	 Svenska
Akademins	ordbok	betecknar	detta	ord	en	opålitlig,	skrupelfri,	svekfull	och	skurkaktig	person.	Precis	som
i	fallet	med	slagsmål,	där	böter	utdöms	för	varje	handling,	utdöms	böter	för	varje	uttalat	skällsord,

Slagsmål
Ingemar	Kjöllerström	anklagar	vid	vintertinget	1692	ryttaren	Per	Persson	i	Harvared,	Gällstad,	för	att	den
7	februari,	utan	orsak,	slagit	dottern	till	Sven	Jonsson	i	Knutshult,	Mulseryd,	med	en	frusen	hästlort	vid
ögat.	 Slaget	 orsakar	 ett	 tumstort	 sår	 och	 gör	 dottern	 sängliggande	 under	 lång	 tid.	 Ryttaren,	 som	 stämts
genom	länsmannen	i	Kinds	härad,	infinner	sig	inte	inför	rätten.	Rätten	uppskjuter	målet	till	nästkommande
ting120.

Vid	 sommartinget	 1692	 stämmer	 Ingemar	 Kjöllerström,	 utifrån	 sin	 tjänsteplikt,	 Clement	 Svensson	 och
Anders	 Jönsson	 i	 Öreryd	 för	 slagsmål.	 Trots	 att	 de	 två	 förlikts	 kan	 målet	 inte	 avskrivas,	 då	 det	 är
"kriminellt".	 De	 anklagade	 har	 inte	 infunnit	 sig	 till	 tinget,	 då	 de	 rest	 till	 Göteborg,	 innan	 stämningen
utfärdades.	Målet	skjuts	upp	till	nästa	ting121.

Ingemar	Kjöllerström	 stämmer	 vid	 sommartinget	 1693	 piparen	Olof	Hagelberg	 för	 att	 han	 slagit	 Johan
Staffansson	 i	 Fagerhult,	 Angerdshestra,	 i	 huvudet,	 varvid	 blodvite	 uppkommit.	 Förlikning	 mellan	 de
inblandade	 har	 skett	 och	 på	 grund	 av	 Olof	 Hagelbergs	 stora	 fattigdom	 och	 medellöshet	 avräknas
häradsdelen	av	böterna.	Däremot	skall	Hagelberg	plikta	2	marker	till	kronan122.

Soldaten	Ivar	Hansson	i	Styrshult,	Stengårdshult,	stäms	vid	vintertinget	1694	av	Ingemar	Kjöllerström,	för
att	denne	slagit	sin	rotebonde,	Lars	Bengtsson	i	Lunnarsbo,	Stengårdshult,	vilket	resulterat	i	ett	blodsvite.
Dessutom	har	rotebonden	dragits	i	håret.

Ivar	Hansson	döms	att	böta	tre	marker	"för	handpust"	och	tre	marker	"för	hårdrag".	Då	förlikning	med
målsäganden	skett,	avräknas	målsägandedelen	av	böterna123.

Ingemar	Kjöllerström	anklagar	på	sommartinget	1699,	utifrån	ett	rykte,	att	Per	Persson	i	Elghult,	Källeryd
slagit	sin	far	9	år	tidigare.	Per	Perssons	far,	Per	Mattsson	nekar	”högeligen”	till	att	detta	skett	och	menar
att	det	är	ett	ryckte,	som	spridits	ut	av	hans	”vederdeloman”	i	Elghult.	Per	Persson	frikänns	från	ryktet,	om
det	inte	bevis	kan	redovisas	vid	nästa	ting124.

Målet	kommer	åter	upp	vid	det	påföljande	höstetinget	då	ett	flertal	vittnen	hörs.



Ingermar	Kjöllerström	refererar	till	Anders	Ivarssons	berättelse.	Per	Persson	har	varit	i	Lars	Johanssons
stuga	och	druckit.	Fadern,	Per	Mattsson,	har	då	kommit	för	att	hämta	honom	varpå	Per	Persson	skall	ha
slagit	sin	far.	Anders	Ivarsson	bekräftar	denna	berättelse.

Ytterligare	 fyra	 vittnen,	 Samuel	 Persson	 i	 Kramphult,	 Åsenhöga,	 Lars	 Johansson	 i	 Elghult,	 Källeryd,
ryttaren	Lars	Andersson	och	Anders	Björnsson	i	Gynnås,	Åsenhöga,	hörs.	Alla	dessa	ger	en	samstämmig
berättelse.

Per	 Persson	 kommer	 in	 i	 Lars	 Johanssons	 stuga,	 där	 bland	 andra	 också	 Samuel	 Persson	 i	 Kramphult,
Åsenhöga,	 befinner	 sig,	 för	 att	 köpa	 öl.	 Efter	 en	 stund	 blir	 Per	 Persson	 ”drucken”	 och	 tar	 då	 Samuel
Persson	om	axlarna	och	börjar	”kiva	och	träta”	med	honom	om	en	daler	silvermynt.	Per	Perssons	far	och
bror,	Per	Mattson	och	Mats	Persson,	kommer	då	in	i	stugan	för	att	avstyra	bråket.	De	tar	Per	Persson,	som
är	”mycket	drucken”,	med	sig	och	bär	in	honom	i	Per	Mattssons	stuga,	där	han	läggs	i	en	bänk.	Inget	av
vittnena	har	sett	att	Per	Persson	skulle	ha	slagit	sin	far.

Efter	vittnesmålens	avläggande	påstår	Anders	Ivarsson	att	Karin	Persdotter	i	Hagelstorp,	Åsenhöga,	Per
Perssons	halvsyster,	kommit	in	i	hans	stuga	och	bett	honom	komma	ut,	då	Per	slår	sin	far.	Till	detta	nekar
Karin	Persdotter	”alldeles”.

Nämndemän,	 grannar	 och	 andra	 ”vilka	 där	 i	 nejden	 boendes	 äro”	 berättar	 att	 de	 aldrig	 hört	 av	 någon
”träta,	kiv	eller	klander”	emellan	far	och	son,	utan	att	de	alltid	”levt	fredligen	och	i	sämja	och	kärlek
med	varandra	som	en	far	och	son	bör	göra”.

Rätten	finner	i	sitt	utslag	att	det	inte	finns	något	stöd	för	anklagelsen,	varför	Per	Persson	frikänns.	Däremot
finner	rätten	att	Per	Mattson	och	Anders	Ivarsson	”alltid	varit	oeniga	och	trätande”,	varför	slutsatsen	är
att	anklagelsen	har	sin	grund	 i	”illvilja	och	avund”.	Då	Anders	 Ivarsson	 inte	heller	vill	”sine	ord	 icke
rätta	eller	bättra”,	döms	han	att	plikta	40	marker	smt125.

Ingemar	 Kjöllerström	 anklagar	 vid	 sommartinget	 1700	 tjänstepojkarna	 Anders	 Nilsson	 i	 Lunnarsbo,
Stengårdshult,	och	Daniel	i	Tunnabo,	Stengårdshult,	för	att	de	slagits	på	Stengårdshults	kyrkogård.

Det	framkommer	att	det	endast	varit	frågan	om	ett	käppslag	vid	klockstapeln	före	predikan,	varför	ingen
förargelse	anses	ha	skett.	De	två	pojkarna	straffas	därför	”allena”	med	att	de	bägge	skall	sitta	i	stocken
under	två	söndagar	i	rad126.

Drängen	Per	Nilsson	i	Stora	Bosarp,	Mulseryd	och	bonden	Anders	Jönsson	i	Öreryd	stäms	vid	vinteringet
1701	av	Ingemar	Kjöllerström	för	slagsmål.	Båda	erkänner	att	de	dragit	varandra	i	håret,	varför	de	döms
att	böta	3	marker	vardera.	Dock	skall	målsäganderätten	avräknats,	då	de	båda	ingått	förlikning127.

Vid	 vintertinget	 anklagar	 Andreas	 Jonae,	 fullmäktig	 för	 Ingemar	 Kjöllerström,	 Sven	 Olofsson	 i
Landbogården,	Öreryd,	för	att	ha	slagit	drängen	Erik	Svensson	och	avhänt	honom	två	lass	ved.

Sven	 Olofsson	 erkänner	 att	 han	 slagit	 Erik	 Svensson	 över	 armen	 med	 yxskaftet,	 vilket	 enligt	 en
nämndemans	vittensmål	resulterat	i	en	blånad.	För	detta	döms	Sven	Olofsson	att	plikta	3	marker	smt.

När	det	gäller	veden,	medger	fullmäktigen	att	den	hämtats	i	Sven	Olofssons	hage.	Sven	Olofsson	lämnas
därför	frihet	att	stämma	länsmannen	till	nästa	ting	i	detta	mål	”det	bästa	han	kan	och	gitter”128.

Hemgång
På	begäran	av	Ingemar	Kjöllerström,	vid	ett	ting	i	augusti	1690,	utfärdar	häradshövdingen	en	skrivelse	till
häradshövdingen	 i	Västbo,	Hans	Bergman.	 I	 denna	 begärs	 att	 de	 personer,	 som	 begått	 hemgång	 på	 fru



Beata	Gyllensvärds	sätesgård	Stigaryd,	skall	infinna	sig	vid	Mo	härads	nästa	ting.	Kravet	på	inställelse
gäller	trots	att	de	som	begått	hemgången	ingått	förlikning	med	fru	Beata	Gyllensvärd129.

Ingemar	Kjöllerström	anklagar	vid	sommartinget	1692	Sigfrid	Jönsson	i	Ryd,	Mulseryd,	för	hemgång	och
skällsord	 mot	 Anders	 Nilsson	 i	 Ryd,	 Mulseryd.	 Det	 hela	 har	 skett	 i	 "dryckesmål"	 och	 bakgrunden
förmodas	vara	att	Anders	Nilsson	inte	betalt	en	skuld	till	Sigfrid	Jönsson.	Sigfrid	Jönsson	har	varit	inne	i
Anders	 Nilssons	 stuga	 två	 gånger,	 första	 gången	 blir	 han	 utkörd	 medan	 han	 andra	 gången	 fått	 omkull
Anders	Nilsson.	Det	hela	har	skett	i	Ingemar	Kjöllerströms	närvaro.

Sigfrid	 Jönsson	uppges	 vara	 en	 gammal	man	och	 av	 ålder	 något	 svagsint	 och	 lidande	 av	 dåligt	minne.
Rätten	befriar	därför	Sigfrid	Jönsson	för	tilltalet130.

Skällsord
Vid	 det	 gästabud	 som	 hålls	 i	 Stora	 Bosarp	 i	 samband	med	 Ingemar	 Kjöllerströms	 och	 Katarina	 Eeks
bröllop	 blir	 gästgivaren	 i	 Öreryd,	 Jöns	 Torstensson,	 berusad.	 Uppmuntrad	 av	 en	 artilleribetjänt	 från
Jönköping	säger	han	åt	vice	pastorn	i	Bottnaryd,	Sveno	Gunnarinus,	att	denne	bör	skämmas.	Prästmannen
blir	då	så	illa	berörd	av	detta,	att	han	lämnar	bröllopsfirandet.

Denna	 ”otidighet”	 blir	 tingssak	 vid	 vintertinget	 1686.	 Efter	 vittnesmål	 från	 bland	 annat	 Ingemar
Kjöllerström	och	trots	bön	om	förlåtelse,	döms	Jöns	Torstensson	att	böta	40	marker131.

När	Ingemar	Kjöllerström	på	hösten	1687	beordrar	att	tre	soldater	skall	inkvarteras	hos	soldaten	Mikael
Rosvik,	kallas	han	av	den	sistnämnde	för	”skälm”.

Saken	 kommer	 upp	 vid	 höstetinget	 1688,	 där	 vittnet	 Nils	 Nilsson	 berättar	 att	 länsmannen,	 av	Mikael
Rosvik,	”överfallits”	med	många	otidiga	ord.	Med	”gråtande	tårar”	ber	Mikael	Rosvik	att	han	skall	”för
denna	gången”	förskonas	från	påföljd,	då	han	”varit	så	mycket	drucken”,	när	det	hela	inträffade.

Efter	denna	”ödmjuka	bön”	lägger	Ingermar	Kjöllerström	ned	åtalet132.

Ingermar	 Kjöllerström	 stämmer	 vid	 hösttinget	 1695	 klockaren	 Lars	 Svensson	 och	 kyrkvaktaren	 Jöns
Andersson	i	Åsenhöga	för	skällsord	på	varandra.	Då	ingen	"förargelse"	i	form	av	slagsmål	skett	och	då
heller	ingen	målsägande	klagar,	befrias	de	från	tilltalet133.

Vid	vintertinget	1696	stäms	bonden	Isak	Jönsson	i	Brännhult,	Norra	Hestra,	av	Ingemar	Kjöllerström	för
att	i	klockaren	Pers	stuga	i	Kyrkebo,	ha	kallat	Nils	i	Ingelsbo,	Båraryd,	för	tjuv,	mördare,	horridare	och
skälm.	Isak	nekar	inte	till	att	ha	sagt	detta.

Nils	 i	 Ingelsbo	och	kvinnfolket	Elisabet	Antonsdotter	har	 å	 sin	 sida	kallat	 Isak	 för	 tjuv	och	 skälm.	De
menar	sig	också	kunna	bevisa	att	det	 funnits	 skäl	 för	detta,	då	de	påstår	att	 Isak	stulit	en	kopparkittel	 i
Sprottebo,	Båraryd,	samt	att	han	"intresserat"	sig	med	hästtjuvar	och	haft	ett	"tjuvastall"	i	sitt	gärde.

Rätten	 dömer	 Isak	 att	 plikta	 3	marker	 vardera	 för	 skällsorden	 tjuv,	mördare	 och	 skälm.	När	 det	 gäller
skällsordet	horridare,	påstår	Isak	att	det	finns	skäl	för	detta	då	Nils	skall	ha	haft	"samläger"	med	Elisabet
Antonsdotter,	halvsyster	till	Isak,	såväl	i	Mo	som	i	Västbo	härad.	I	Mo	härad	har	inte	detta	kunnat	bevisas
men	 vad	 gäller	 Västbo	 härad	 är	 saken	 föremål	 för	 behandling,	 varför	 inte	 rätten	 nu	 kan	 döma	 för
skällsordet.

När	det	gäller	stölden	av	kopparkitteln	och	hustjuvnaden,	hänvisas	till	Västbo	häradsrätt.

Vidare	döms	Elisabet	Antonsdotter	till	6	marker	böter	för	"pust	och	hårdrag"	riktat	mot	Nils134.



Anders	 Ivarsson	 i	 Elghult,	 Källeryd,	 stämmer	 vid	 höstetinget	 1698	 sin	 granne	 Lars	 Johansson	 för
äreröriga	 och	 obevisliga	 beskyllningar.	 Inför	 rätten	 berättar	 Anders	 Ivarsson	 att	 han	 förlikts	 med	 sin
granne.

Ingemar	Kjöllerström	 förklarar	 att	 det	 hela	 ägt	 rum	 på	 kyrkogården	 efter	 gudstjänst	 i	Källeryds	 kyrka.
Detta	 gör	 att	 målet	 inte	 endast	 är	 en	 tvist	 mellan	 de	 två	 grannarna	 i	 Elghult,	 utan	 också	 ett	 lagbrott.
Tingsrätten	beviljar	Ingemar	Kjöllerström	att	utfärda	stämning	till	nästa	ting135.

När	målet	kommer	upp	vid	vintertinget	1699	visar	det	sig	att	Ingemar	Kjöllerström	”av	förseende”	stämt
en	oskyldig	person,	Per	Persson	i	Elghult.	Han	uppmanas	att	fullfölja	saken	vid	nästa	ting136.

Vid	sommartinget	1699	stämmer	dock	Ingemar	Kjöllerström	både	Lars	Johansson	och	Per	Persson.	Enligt
uppgift	som	Ingemar	Kjöllerström	fått	av	assessorn	friherre	Christer	Horn,	har	Per	Persson,	på	Källeryds
kyrkogård	Kristi	Himmelfärdsdag	1698	sagt	”du	äst	en	tjuv”	till	Anders	Ivarsson,	dock	med	tillägget	att
det	inte	är	han,	Per	Persson,	som	säger	det	utan	Lars	Johansson.	Det	stulna	skall	ha	bestått	av	foder	eller
hackelse.

Parterna	på	båda	sidor	menar	att	inget	”buller”	skett	och	att	ordväxlingen	skett	i	hastighet.	Utslaget	blir	att
Per	Persson	döms	att	böta	3	marker	smt137.

Eder,	sabbatsbrott	och	vidskepelse

Bakgrund
År	1687	utfärdas	”Stadga	om	eder	och	sabbatsbrott”.	I	stadgans	första	kapitel	om	”Eder	och	svordom”
lyder	den	första	paragrafen:

”Ingen	skall	vara	tillåtet,	att	göra	ed,	eller	begära,	utan	i	de	mål,	som	Guds	Ord	och	Sveriges	lag	det
medgiva	och	fodra;	Därutom	vare	all	svordom	alldeles	och	strängeligen	förbuden,	och	sanne	var	och
en	sitt	tal	med	ja	och	nej,	och	styrke	sin	trofasthet	med	ett	ärbart	leverne	och	en	redlig	vandel”.

Den	nionde	paragrafen	i	samma	kapitel	tar	upp	såväl	”förbindelse	med	satan”	som	vidskepelse:

”Om	någon	med	förbindelse	till	satan,	skrift-	eller	munteligen	sig	försyndar,	så	skall	den,	lika	som	för
trolldom,	 straffas	 med	 livet;	 Men	 all	 vidskepelse	 med	 signeri,	 spådom,	 löfleri,	 och	 allehanda
fördömeliga	konster,	 så	väl	 som	ock	allt	offrande	vid	 trä,	 sjö	och	källor,	 skall,	med	penningar,	eller
med	häktelse	vid	vatten	och	bröd,	eller	med	gatulopp,	eller	med	risslitande,	avstraffas,	allt	som	brottet
och	person	enär	till;	var	vid	vars	och	ens	ålder	och	förstånd	bör	anses,	om	han	har	varit	förförd,	och
om	han	en	eller	flere	gånger,	slika	synder	bedrivit,	varefter	straffet	antingen	lindras	eller	skärpes”.

Det	andra	kapitlet	rör	sabbatsbrott	och	här	lyder	den	första	paragrafren:

”Såsom	det	är	Guds	bud	och	befallning,	att	helga	vilodagen,	och	icke	ett	villkorligt	ting,	så	skola	alla
föräldrar,	husbönder	och	matmödrarna,	och	de,	som	eljest	hava	på	ett	eller	annat	sätt	över	andra	att
säga	och	befalla,	 icke	 allenast	 vara	 förpliktade,	 oförsummligen,	 och	med	andakt,	 att	 förrätta	 deras
Guds	tjänst	på	sabbatsdagen,	och	att	använda	den	samme	till	Guds	den	allrahögstes	lov	och	ära,	utan
ock	med	all	flit	att	tillhålla	sina	undergivne,	att	göra	detsamma,	och	ingalunda	tillstädja	dem,	taga	sig
något	före,	som	är	förargeligt,	eller	länder	till	Gudstjänstens	hinder,	förakt	och	försummelse,	vid	lika
straff	tillgörande,	som	håller	och	hindrar	andra	därifrån,	som	för	den,	som	själv	utebliver,	och	eljest
den	dagen	med	fåfänge	sysslor	och	onödigt	arbete	förnöter,	som	till	böner	och	åkallan,	och	till	Guds
den	allrahögstes	tjänst	och	dyrkan,	lov	och	tack,	allena	bör	användas”.



Arbete	på	sön-	och	helgdag
Länsmannen	 Ingemar	 Kjöllerström	 anklagar	 vid	 höstetinget	 1694	 fru	 Elisabet	 Svinhuvud	 för
bönedagsbrott,	då	hon	skall	ha	 låtit	hämta	hö	hos	 torparen	Sven	Jonsson	på	en	böndag.	Då	det	 inte	kan
bevisas	att	avhämtningen	skedde	före	solens	nedgång,	frias	hon	från	anklagelsen138.

Efter	angivelse	från	Anders	Håkansson	i	Stora	Bryna,	Angerdshestra,	anklagas	klockaren	Jöns	Jönsson	i
Mulseryd,	av	Ingemar	Kjöllerström,	för	att	ha	sått	på	stora	böndagen.	Jöns	Jönsson	anklagas	också	för	att,
emot	kungliga	förordningar,	ha	tagit	ränta.	Jöns	Jönsson	har	från	Anders	Håkansson	tagit	3	dagsverken	i
ränta	för	6	daler	smt,	som	varit	utlånade	mellan	Valbergmässo-	och	Larsmässotiden.

När	det	gäller	 sådden,	visar	 Jöns	 Jönsson	med	vittnen,	att	denna	skett	när	”solen	 var	 i	 skogen,	då	det
varit	mer	 natt	 än	 dag”.	Då	 det	 varit	 ”bästa	 sädetiden”	 och	 då	 ”sysslan	 icke	 tålde	 längre	 uppskov”
frikänns	 Jöns	 Jönsson	 från	anklagelsen.	Rätten	ger	dock	en	”allvarsam	åtvarning”	 att	 ”en	annan	gång
taga	sig	tillvara”.

I	 fråga	 om	 dagsverkena	 har	 förlikning	 skett	 mellan	 Jöns	 Jönsson	 och	 Anders	 Håkansson,	 varför	 den
tilltalade	förskonas	från	plikt	även	i	detta	fall139.

Förargelse	i	kyrka	och	på	kyrkogård
Ingemar	Kjöllerström	 stämmer	 till	 vintertinget	 1694	 både	Lars	 Persson	 i	 Långhult,	Angerdshestra,	 och
Daniel	Persson	i	Ryd,	Mulseryd,	för	förargelse	och	uppkastning	i	Mulseryds	kyrka.

Då	Lars	Persson	i	Långhult	berättas	ligga	på	sin	"sotesäng"	godtas	detta	som	laga	förfall.	Daniel	Persson
i	Ryd	är	inte	stämd	på	vederbörligt	sätt,	varför	målet	skjuts	upp	till	nästa	ting140.

Vid	påföljande	förklarar	Daniel	Persson	själv	med	stöd	av	två	av	honom	inkallade	vittnen	att	"någon	rätt
uppkastning"	inte	skett	och	att	han	heller	inte	varit	drucken	varför	han	frikänns141.

Även	Lars	Persson	i	Långhult	ställs	nu	inför	rätten.	Då	det	inte	finns	några	vittnen,	då	det	gått	så	lång	tid,
det	hela	uppges	ha	skett	1692,	och	då	det	bland	närvarande	sockenbor	inte	finns	någon	som	kan	berätta	om
någon	"särdeles	förargelse"	frikänns	Lars142.

Sven	 Larsson	 i	 Håkentorp,	 Åsenhöga,	 anklagas	 vid	 höstetinget	 1701	 av	 Ingemar	 Kjöllerström	 ”för
förargelse	med	uppkastning	i	Åsenhöga	kyrka”.	Efter	att	ha	besökt	sin	granne,	Jöns	Jönsson	i	Håkentorp,
har	Sven	Larsson	kommit	drucken	till	kyrkan	och	kastat	upp	under	sången.	Till	detta	kan	inte	Sven	Larsson
neka	och	händelsen	beskrivs	också	i	ett	brev	från	församlingens	kyrkoherde	Zakarias	Colliander.

Sven	Larsson	döms	till	50	daler	smt	böter	eller	14	dagars	fängelse	på	vatten	och	bröd	samt	att	undergå
uppenbar	kyrkoplikt143.

Ingemar	Kjöllerström	stämmer	vid	sommartinget	1704	bröderna	Sven	och	Ambjörn	Johansson,	10	och	12
år	gamla,	för	slagsmål	respektive	kyrkbuller.	Stämningen	har	skett	efter	angivande	av	Per	Ambjörnsson	i
Portesbo,	Norra	Unnaryd.

Brödernas	far,	Johan	Ambjörnsson	i	Unnaryd,	infinner	sig	i	rätten	och	förklarar	att	slagsmålet	bestått	i	att
Sven	slagit	gossen	Erik	Jönsson	över	benen	med	en	istapp.	Orsaken	var	att	Erik	slagit	deras	bandhund.

Kyrkbullret	bestod	i	att	Ambjörn	satt	på	sig	ett	skägg	i	kyrkan.	Detta	har	tagits	upp	vid	sockenstämman	av
kyrkoherden.



Målsäganden	säger	sig	nu	inte	ha	något	att	klaga	över	slagsmålet.	Det	förmenta	kyrkbullret	konstateras	ha
omhändertagits	av	det	”ärevördiga	predikoämbetet”	på	det	sätt	kyrkolagen	föreskriver.	Tingsrätten	finner
därför	ingen	anledning	att	belägga	pojkarna	med	plikt.

Det	visar	sig	att	saken	har	sitt	ursprung	i	en	”dispyt”	mellan	Johan	Ambjörnsson	och	Per	Ambjörnsson
rörande	getter,	som	ofredar.	Rätten	uppmanar	Per	Ambjörnsson	att	hålla	sina	getter	i	vallgång.	Dessutom
begärs	en	syn	av	gärdesgårdar144.

Vidskepelse
Vid	sommartinget	1694	anklagas	Per	Andersson	i	Öreryd	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att	ha	slagit	pigan
Elin	Håkansdotter.	Det	hela	har	skett	eftersom	Elin	Håkansdotter	anklagat	Per	Andersson	för	att	ha	stulit
pengar	från	komministern	Lars	Bjugg.

Per	Andersson	erkänner	och	åtalet	 stöds	även	av	vittnen.	Anders	Larsson	 i	Mossebo	och	skjutsrättaren
Nils	Olofsson	har	hos	Elin	Håkansdotter	sett	blodvite	i	huvudet,	"blädra"	över	axlarna,	svullen	hals	och
blånader	på	armarna.

Per	 Andersson	 döms	 att	 plikta	 3	 daler	 24	 öre	 smt.	 Då	 förlikning	 skett	 utesluts	 målsägandedelen	 från
böterna145.

För	att	reda	ut	stölden	har	Elin	Håkansdotter	bett	skjutsrättaren	i	Öreryd,	Nils	Olofsson,	att	söka	upp	en
klok	kvinna	i	Blidsberg.	Då	detta	anses	som	vidskepelse	”med	kloka	eller	olovliga	konsters	sökande”
anklagas	både	Elin	Håkansdotter	och	Nils	Olofsson	av	Ingemar	Kjöllerström	vid	sommartinget	1694.

Det	visar	 sig	dock,	 att	Elin	Håkansdotter	 frågat	Lars	Bjugg,	 som	enligt	 egen	uppgift	 i	 rätten	gett	 henne
”fritt	 lov”.	 Efter	 ”deras	 ödmjuka	 bön”	 och	 då	 Lars	 Bjugg	 gett	 sitt	 tillstånd	 frikänns	 de	 ”för	 denna
gången”	men	med	”men	med	sträng	och	allvarsam	förmaning	av	Kunglig	Majestäts	Plakat	om	Eders
och	Sabbatsbrott	att	taga	sig	för	slikt	till	vara”146.

Frågan	om	stölden	kommer	åter	vid	vintertinget	1696	då	Elin	Håkansdotter	kärar	till	Lars	Bjugg	angående
beskyllning	för	stöld.	Rätten	förklarar,	att	då	hon	inte	kan	tilläggas	stölden,	så	kan	hon	inte	heller	sakfällas
till	den147.

Ingemar	 Kjöllerström	 anklagar	 vid	 sommartinget	 1695	 Håkan	 i	 Portesbo,	 Norra	 Unnaryd,	 för	 signeri.
Håkan	har	tagit	ett	"krokträ"	och	genom	hålet	i	detta	skurit	av	öronen	på	kreatur.	Detta	skulle	ge	god	lycka
och	få	kreaturen	att	trivas	väl.

Tingsrätten	 dömer	Håkan	 till	 2	 daler	 smt	 i	 böter	 varav	 en	 sjättedel	 tillfaller	 angivaren	 och	 det	 övriga
delas	lika	mellan	kyrkan	och	de	fattiga148.

Nils	Eriksson	 i	Gärde,	Norra	Unnaryd,	 anklagas	 vid	 sommartinget	 1698,	 av	 Ingemar	Kjöllerström,	 för
vidskepelse.	Det	framgår	inte	vad	vidskepelsen	bestått	i	men	den	är	relaterad	till	djur	som	självdött	för
Nils	Eriksson.

Då	ingen	vidskepelse	kan	bevisas	upphävs	målet.	Dock	ger	rätten	en	”allvarlig	förmaning”,	både	till	de
som	anklagats	och	 till	hela	 tingsallmogen,	”att	 taga	 sig	granneligen	 till	 vara	 för	allt	 signeri,	 läsning
över	vred,	och	varjehanda	slik	vidskepelse”149.

Dryckenskap	på	begravning	efter	kyrkoherdehustru



På	 begravingsölet	 efter	 hustrun	 till	 kyrkoherden	 Gunnarinus	 i	 Bottnaryd	 dricker	 sig	 soldaten	 Håkan
Andersson	berusad.	I	samband	med	detta	utbrister	han	i	flera	svordomar.	Dessutom	skär	han	en	dräng	i
handen	med	 en	 kniv.	 Ingemar	Kjöllerström	 ser	 sig	 tvungen	 att	 anmäla	 det	 inträffade	 vid	 sommartinget
1691	 trots	 att	Håkan	Andersson	 förlikts	med	drängen	och	 att	 kyrkoherden	 inte	 säger	 sig	 vilja	 framföra
någon	klagan.

Rätten	finner	att	den	inte	kan	fälla	Håkan	Andersson,	som	dock	på	eget	initiativ	lovar	att	ge	en	daler	smt
till	Bottnaryds	kyrka	för	den	inträffade	förargelsen150.

Stölder

Bakgrund
De	flesta	stölder	som	förekommer	vid	 tingsrätten	är	vardagsbrott,	vid	några	 tillfällen	förekommer	dock
stölder	av	allvarligare	slag.

Straffen	 för	 stöld,	 under	 Ingemar	 Kjöllerstöms	 tid,	 som	 länsman,	 utgår	 från	 Drottning	 Kristinas
Straffordning	av	år	1655.	Enligt	denna	straffas	stöld,	där	det	stulna	understiger	60	daler,	med	böter	som
motsvarar	tre	gånger	det	stulnas	värde.	Saknas	medel	att	böta	med,	skall	ersättning	ske	genom	arbete.	Är
arbete	inte	möjligt,	sker	plikten	genom	gatulopp	för	män	och	hudstrykning	för	kvinnor.

Dödsstraff	 gäller	 om	 det	 stulnas	 värde	 överstiger	 60	 daler.	 Detta	 gäller	 också	 om	 det	 stulnas	 värde
understiger	60	daler	och	tjuven	två	gånger	tidigare	dömts	för	stöld.	Också	kyrkstöld	straffas	med	döden.

Ihjälslagna	och	uppätna	getter
Ingemar	 Kjöllerström	 anklagar	 vid	 höstetinget	 1689	 soldathustrun	 Sigrid	 Eriksdotter	 i	 Skogslid,
Bottnaryd,	för	att	ha	slagit	ihjäl	och	ätit	upp	två	getter	för	Sven	i	Beet,	Bottnaryd.	För	detta	yrkas	plikt.

Sigrid	Eriksdotter	erkänner	det	inträffade	och	berättar	att	det	inträffat	i	"hastighet	och	vrede"	då	getterna
gjort	stor	skada	på	hennes	rågfälla.	Hon	berättar	också	att	hon	ersatt	och	förnöjt	Sven	i	Beet	för	förlusten
av	getterna.	Av	denna	anledning	begär	hon	"högeligen	och	med	gråtande	tårar"	att	slippa	straff	för	det
inträffade.

Rätten	finner	att	det	hela	inte	skett	med	uppsåt,	varför	Sigrid	Eriksdotter	förskonas	från	straff	"för	denna
gången"	men	förmanas	att	inte	göra	på	samma	sätt	igen151.

Stulen	yxa
Vid	höstetinget	1690	anklagas	Jöns	Månsson	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att	ha	sålt	en	yxa,	som	stulits
från	kyrkan	i	Norra	Hestra,	till	en	pojke	i	Unnaryd	för	lite	tobak.	Jöns	Månsson	hävdar	att	yxan	köpts	av
hans	hustru	som	ersättning	för	mat	som	hon	gett	till	en	soldat.	Eftersom	Jöns	Månsson	sålt	yxan,	döms	han
att	en	söndag	stå	i	vapenhuset	under	gudstjänsten152.

Penningstöld	från	piga
Per	Persson	 i	Flahult,	Hestra,	 stjäl	10	daler	 från	en	piga	Karin,	 som	 tjänar	 i	Fåglabo,	Mossebo.	Pigan
Karin	får	"straxt	på	gärningen"	tillbaka	pengarna	och	förlikas	med	Per	Persson.	Detta	till	trots	stämmer



Ingemar	Kjöllerström,	"i	följe	av	sitt	ämbetes	plikt",	Per	Persson	till	vintertinget	1691.

Både	pigan	Karin	och	Ingemar	Kjöllerström	begär	att	Per	Persson	skall	förskonas	från	vidare	straff.	Detta
motiveras	dels	med	att	han	är	"icke	rätt	klok	utan	något	 fånig"	och	att	han	dessutom	saknar	medel	 att
plikta	med.

Rätten	finner	att	brottet	strider	mot	både	Guds	och	värdslig	lag	och	menar,	att	det	är	viktigt	att	Per	Persson
straffas,	inte	minst	för	att	andra	skall	avhållas	från	att	begå	liknande	brott.	Straffet	bestäms	till	6	gatlopp
samt	kyrkoplikt153.

Missdådaren	Jonas	Skamfoot
Oftast	rör	sig	förseelserna	om	vardagsbrott.	Ett	undantag	utgörs	av	ett	fall	som	kommer	upp	vid	ett	extra
ordinarie	ting	den	12	augusti	1691.	Följande	kan	citeras	ur	rättegångsprotokollet:

”En	 laga	 rannsakning	 över	 en	 särdeles	 person	 som	 beryktas	 vara	 en	 missdådare	 och	 mördare,	 vid
namn	 Jonas	 Hansson,	 den	 för	 någon	 tid	 sedan	 uti	 Jära	 Gästgivaregård	 av	 länsman	 Ingemar
Kjöllerström	samt	flera	vederbörande	är	apprenderad	och	fasttagen,	särdeles	för	det	bemälte	person
uti	Ledshestra	gästgivaregård	och	förbemälde	härad	[Mo]	haver	förövat	tjuveri	samt	därsammastädes
så	väl	som	i	Jära	med	dragne	knivar	sprungit	efter	folket	och	undsagt	dem	att	ihjälsticka	och	det	han	i
Jära	gjort	hemgång,	rån	och	våld”.

Inte	 endast	 Jonas	 Hansson	 anklagas	 utan	 också	 hans	 hustru,	 Kerstin	 Danielsdotter,	 som	 deltagit	 i	 de
misstänkta	brotten.	Jonas	Hansson	förs	fram	inför	rätten	”fängslig	med	trä	om	händer	som	fötter,	medelst
det	berättas	intet	järn	för	honom	håller	eller	aktas	igenom	djävulskonst”.

Det	 råder	viss	 tveksamhet	om	identiteten	hos	den	anklagade.	Vid	gripandet	har	han	 två	olika	pass,	som
visar	sig	vara	stulna.	Ingemar	Kjöllerström	menar	att	den	gripne	är	en	person,	som	går	under	namnet	Jonas
Skamfoot.	Efter	tillfrågan	uppger	Jonas	Hansson	att	han	är	född	i	Sånarp	i	Dalstorp	och	son	till	korpralen
Hans	Svensson	Swart.	Vid	tidigare	förhör	med	Ingemar	Kjöllerström	har	dock	den	anklagade	påstått	sig
vara	född	i	Norge.

Vid	rannsakningen	framkommer	nu	att	Jonas	Hansson,	 tillsammans	med	hustru	och	 två	barn,	kommit	 till
Ledshestra	gärsgivaregård	i	Bottnaryd	den	17	juli	1691.	Här	köper	han	och	dricker	6	kannor	öl.	När	de
flesta	på	gården	är	ute	på	olika	arbeten	går	Jonas	Hansson	 in	 i	 loft,	där	han	ur	en	kista,	 tillhörig	pigan
Ragnela	Bengtsdotter,	stjäl	såväl	pengar	som	ett	antal	persedlar,	allt	till	ett	värde	av	12	daler	och	4	öre
smt.

När	 Jonas	Hansson	 lämnar	 loftet	 observeras	 det	 av	Ragnela	Bengtsdotter,	 som	genast	 skickar	 efter	 två
drängar,	som	arbetar	på	ängarna.	När	drängarna,	Anders	Torsson	och	Daniel	Persson,	kommer	till	gården,
sitter	Jonas	Hansson	redan	på	hästen	redo	att	ge	sig	iväg.	Man	försöker	att	binda	honom	med	ett	rep	men
han	har	en	kniv	dold	i	rockärmen.

Det	uppstår	ett	handgemäng	där	Anders	Torsson	slås	till	marken.	Kerstin	Danielsdotter	får	tag	på	en	stor
stake,	som	hon	försöker	slå	med	men	hon	förhindras	av	Mårtens	änka.	Hon	får	 tag	 i	kniven	men	de	 två
drängrana	 lyckas,	 ”med	 största	 möda”,	 ta	 den	 ifrån	 henne	 och	 kasta	 bort	 den.	 Slutligen	 lyckas	 man
övermanna	henne,	genom	att	Anders	fattar	henne	hårt	i	stupen,	varefter	hon	bakbinds	och	förs	in	i	stugan.

Väl	inne	i	stugan	börjar	Jonas	Hansson	och	Kerstin	Danielsdotter	tala	med	varandra	genom	”ett	sådant
tal,	som	ingen	av	dem	förstå	kunde	vilket	Jonas	säger	kallas	 lappländska	eller	rotvälska	och	brukas
mycket	av	Boråsboerne”.	Kerstin	Danielsdotter	begär	sedan	att	få	ta	fram	lite	bröd	för	att	ge	sina	barn.	I



samband	med	detta	tar	hon	fram	ytterligare	en	kniv,	med	vilken	hon	försöker	sticka	gästgivaresonen	Gustaf
Torsson.

Nytt	handgemäng	uppstår	och	Jonas	Hansson	lyckas	befria	sig	från	de	rep	han	är	bundna	med.	Med	ännu
en	kniv	han	dolt	utdelas	 två	hugg	mot	Gustaf	Torsson,	som	dock	 lyckas	värja	sig.	 I	 samband	med	detta
frågar	Jonas	Hansson:	”Har	du	hört	talas	om	Jonas	Skamfoot?”.

Jonas	Hansson	 flyr	nu	bort	 från	Ledshestra	medan	hustrun	 lämnas	kvar.	Hustrun,	Kerstin	Danielsdotter,
sitter	i	stugan	där	hon	”gjorde	sig	ond,	svor	och	bannar”	och	hotar	med	att	först	mörda	alla	på	gården	och
sedan	bränna	dem.	Den	hotfulla	situationen	upphör,	när	fjärdingsmannen	Kiällner	kommer.

Jonas	Hansson	tar	sig	till	Jära	en	fjärdings	väg	från	Ledshestra.	Här	begär	han,	i	Måns	stuga,	två	hästar
för	att	kunna	fara	till	Jönköping.	Han	påstår	också	att	länsmannen	kommer	att	ansluta	sig	till	honom.	Han
uppger	sig	ha	blivit	bestulen	på	all	sin	egendom	och	att	han	behöver	hästarna	för	att	ge	sig	efter	tjuvarna.
Han	 får	 inga	 hästar	 i	Måns	 stuga,	 utan	 hänvisas	 till	 Gustafs	 stuga.	 Inte	 heller	 i	 Gustafs	 stuga	 får	 han
tillgång	till	några	hästar.	Efter	viss	övertalning	lyckas	han	dock	få	löfte	om	att	få	låna	en	häst	att	rida	till
Ledshestra	med.	En	piga	skickas	ut	att	hämta	hästen.

Under	tiden	lyckas	Jonas	Hansson,	med	”gevalt”,	tillskansa	sig	en	hagelbössa	i	Måns	stuga,	som	han	tar
med	 sig	 till	 Gustaf	 stuga,	 där	 han	 sätter	 sig	 för	 att	 göra	 iordning	 bössan.	 Han	 berättar	 då	 för	 de
närvarande,	Lars	 Johansson	och	Per	Torsson,	 att	 en	 som	kallas	Skamfoot	 stulit	 hela	hans	egendom	och
förklarar	att	han	avser	att	 skjuta	 ihjäl	denne	Skamfoot.	Vidare	berättar	han	att	 inga	vanliga,	utan	endast
silverkulor	biter	på	Skamfoot.	Han	begär	nu	både	krut,	bly	och	stöpslev,	vilket	man	inte	säger	sig	ha.

Om	Skamfoot	säger	han	vidare	att	denne	är	hård	och	att	han	slagit	ihjäl	två	karlar	och	ätit	sju	barnahjärtan.
Han	förklarar	också	att	Skamfoot	är	fredlös	och	efterlyst	i	hela	Västergötland	och	att	den	som	kan	skjuta
ihjäl	honom	får	20	daler	av	konungen	och	allt	det	han	har	på	sig	”som	lärer	vara	mycket	eftersom	han
månge	penningar	hos	sig	alltid	haver”.

Måns	hustru	kommer	sedan	in	i	Gustafs	stuga	och	tar	där	ifrån	Jonas	Hansson	bössan.	Då	Jonas	Hansson
får	klart	för	sig	att	han	inte	får	någon	bössa,	ber	han	Lars	Johansson	och	Per	Torsson	att	ta	med	sig	yxor
och	följa	med	honom	till	Vagnryds	bro,	på	vägen	mellan	Ledshestra	och	Jära,	där	han	uppger	att	Daniel	i
Ledshestra	och	en	fjärdingsman	håller	vakt	för	att	kunna	gripa	eller	skjuta	ihjäl	Skamfoot.

Härefter	 ändrar	 sig	 Jonas	 Hansson	 och	 ber	 Lars	 Johansson	 och	 Per	 Torsson	 att	 själva	 bege	 sig	 till
Vagnryds	bro,	då	han	själv	ville	”lägga	sig	kvar	i	Jära	och	något	litet	sova”.	Innan	Lars	Johansson	och
Per	Torsson	skickas	 iväg	köper	Jonas	Hansson	några	kannor	öl,	 som	han	dricker	 tillsammans	med	dem
”att	de	så	mycket	villigare	samt	lustigare	till	mod	vara	skulle”.

När	Lars	Johansson	och	Per	Torsson	gett	sig	av	försöker	Jonas	Hansson	bryta	sig	in	i	Måns	stuga	med	en
stake,	dock	utan	att	 lyckas.	Han	hotar	då	att	 ta	sig	in	genom	fönstren	”och	skära	strupen	av	den	gamle
skälmen	för	det	han	icke	fick	bössan”.	Samma	hotelse	uttalas	till	Gustaf,	som	ligger	sjuk,	eftersom	han
inte	fått	någon	häst	av	denne.

Så	snart	våldsamheterna	börjar	springer	Gustaf	hustru	efter	Lars	Johansson	och	Per	Torsson,	som	genast
återvänder	till	gården.	När	de	kommer	tillbaka	frågar	de	Jonas	Hansson	”varför	han	ett	sådant	väsende
och	 leverne	 förer,	när	han	dock	annorledes	 för	dem	sade	 sig	 skola	göra	när	de	bortgingo	nämligen
lägga	sig	att	sova”.	Jonas	Hansson,	som	står	med	kniven	i	handen	på	gården,	svarar	inte	på	frågan,	utan
undrar	istället	om	Lars	Johansson	och	Per	Torsson	varit	vid	Vagnaryds	bro.	När	de	svarar	ja	och	säger	att
de	varken	sett	personer	eller	märke	där,	blir	 Jonas	Hansson	 förvånad	och	 slår	handen	 för	bröstet.	Han
begär	sedan	att	få	Per	Torssons	yxa,	vilket	han	inte	får.	Istället	sätter	han	sig	i	Gustafs	kvist,	”därvid	en
sömn	honom	påföll	efter	han	ock	mycket	drucken	var”.	Strax	härefter	kommer	fjärdingsmannen	Kiällner



tillsammans	med	 drängarna	 från	 Ledshestra.	De	 kan	 nu	 övermanna	 den	 sovande	 Jonas	Hansson,	 binda
honom	och	föra	honom	tillbaka	till	Ledshestra.

I	 rätten	 kommer	 ytterligare	 en	 anklagelse	 upp	mot	 Jonas	 Hansson	 genom	 frälsefogden	 Lars	 Hansson	 i
Stora	Hökhult,	Norra	Unnaryd,	som	genom	kommunister	Benedictus	Haquini	i	Skrake	socken154	fått	höra
att	 Jonas	Hansson,	 som	också	har	namnet	Skamfoot,	mördat	 en	 fänrik	 i	 skogen	Billingen.	Fänriken	och
Jonas	Hansson,	som	han	värvat,	har	färdats	med	släde.	Fänriken,	som	uppenbarligen	haft	Jonas	Hansson
under	 uppsikt,	 förmodligen	 då	 han	 fruktat	 att	 Jonas	 Hansson	 ska	 rymma,	 övertalas	 att	 köra	 en	 genväg
genom	skogen.

Då	Jonas	Hansson	ber	fänriken	att	stanna	så	att	han	kan	få	”kasta	sitt	vatten”,	stannar	fänriken	släden	men
säger	till	Jonas	Hansson	att	han	endast	får	ta	ett	steg	från	släden.	I	annat	fall	hotar	han	att	skjuta	ihjäl	Jonas
Hansson	med	sin	pistol,	som	han	håller	i	handen.

När	Jonas	Hansson	stiger	upp	ur	släden	drar	han	fram	en	kniv	ur	rockärmen	och	hugger	fänriken	i	bröstet
eller	 ryggen.	Fänriken	 skjuter	nu	med	pistolen	men	Jonas	Hansson	 träffas	 inte,	utan	kan	 försvinna.	Den
skadade	fänriken,	som	får	tillbringa	natten	i	skogen,	tas	på	följande	morgon	till	en	gård	i	närheten,	där	han
avlider	efter	åtta	dagar.	I	samband	med	att	han	får	nattvarden	av	Benedictus	Haquini	berättar	han	om	det
inträffade	för	denne.	I	rätten	nekar	Jonas	Hansson	helt	till	anklagelsen.

Härefter	 förs	Jonas	Hansson	ut	ur	 rätten.	Nu	kommer	 istället	hans	hustru,	Kerstin	Danielsdotter,	 in.	Det
framgår	att	hon	är	född	i	Skövde	och	att	faderns	namn	är	Daniel	Gabrielsson.	Hon	uppger	sig	att	under
snart	sju	år	ha	levt	i	äktenskap	med	Jonas	Hansson	och	att	de	har	två	barn	samt	att	ett	tredje	barn	är	på
väg.

Vidare	framgår	att	man	farit	runt	i	landet,	då	hennes	man	varit	pinkare155	och	”bött	kittlar	och	bäcken”156
samt	att	man	också	haft	”litet	kramm”.	Tidvis	har	man	vistas	hos	hennes	föräldrar	i	Skövde.	Hon	menar
att	hennes	mans	namn	är	 Jonas	Hansson	med	 tillnamnet	Storck.	På	 frågan	om	han	har	namnet	Skamfoot
svarar	hon	att	hon	 inte	vet	mer	än	att	hon	hört	andra	kalla	honom	det,	 såväl	 i	bygden	som	 i	 fängelset	 i
Jönköping.

Vidare	framgår	att	Jonas	Hansson	”gått	i	halsjärn	uti	Marstrand	och	arbete	en	tid”.	Orsaken	till	detta	att
han	slaget	borgaren	Samuel	Månsson	i	Skövde	och	gjort	hemgång	hos	denne.

Slutligen	nekar	Kerstin	Danielsdotter	till	att	veta	någonting	vare	sig	om	mordet	i	skogen	Billingen	eller
”vad	konst	och	medel	hennes	man	brukar,	att	intet	järn	eller	rep	honom	håller”.

Då	 hustruns	 berättelse	 inte	 helt	 överensstämmer	med	 vad	 Jonas	Hansson	 uppgivet	 kallas	 han	 åter	 in	 i
rätten.	Jonas	Hansson	säger	att	det	inte	går	att	rätta	sig	efter	allt	som	hustrun	säger	”medhälst	hon	är	ett
kvinnfolk	som	därtill	lätteligen	kan	övertalas”.

När	det	gäller	tillnamnet	Stork,	som	han	tidigare	förnekat	sig	ha,	erkänner	han	att	han	har	detta	namn	och
fått	 det	 efter	 den	dragon,	 som	han	 efterträtt.	Dock	 förnekar	 han	 sig	 ha	 gått	 i	 halsjärn	 i	Marstrand,	 utan
säger	 sig	 endast	ha	gått	med	en	 träklump	om	 fötterna	och	arbetat	 i	 landshövdingens	 trädgård	på	Bohus
slott.

Genom	fjärdingsmannen	Kiällner,	som	hört	det	från	kornettens	dräng	Olof	i	Kohult,	Bottnaryd,	påstås	att
Jonas	Skamfoot	så	när	hade	slagit	bödeln	från	Skara	fördärvad	i	Lidköping.	Bödeln	hade	kunnat	räddas
enbart	genom	att	borgerskapet	i	Lindköping	kommit	till	undsättning	med	spjut	och	hillebarder.	Till	detta
nekar	Jonas	Hansson	”högeligen”	och	säger	sig	aldrig	ha	slagit	vare	sig	bödeln	i	Skara	eller	någon	annan.

Fjärdingsmannen	Kiällner	berättar	vidare	att	när	Jonas	Hansson	förts	från	Jära	till	Ledshestra	har	man	på
vägen	mött	ryttaren	Christoffer	Tillia.	Tillia	har	då	sagt	sig	känna	igen	Jonas	Hansson	som	Skamfoot	”fast



han	 låtit	 skägget	 växa	 att	 ingen	 skall	 känna	 honom”.	 Ingemar	 Kjöllerström	 pekar	 nu	 på	 att	 Jonas
Hansson	 har	 ett	 stort	 ärr	 på	 högra	 armen.	Enligt	 ryttarens	 angivelse	 har	 Skamfoot	 ett	 ärr,	 som	han	 fått
genom	ett	sabelhugg	i	Skåne.	Jonas	Hansson	påstår	sig	ha	fått	ärret	genom	att	en	båtsman	i	Skara	huggit
honom.

Med	detta	drar	sig	rätten	tillbaka	och	sammanfattar	sitt	domslut	utifrån	följande	skäl:

1.	 Stöld	i	Ledshestra	till	ett	värde	av	12	daler	och	4	öre	smt

2.	 Dragit	kniv	mot	drängarna	i	Ledshestra

3.	 Haft	en	kniv	i	handen	i	Jära	och	där	sagt	sig	vilja	ihjälskjutna	gästgivarna

4.	 Med	våld	taget	en	bössa	i	Måns	stuga	i	Jära	med	intentionen	att	skjuta	ihjäl	de	som	taget	honom

5.	 Ett	”publica”	som	säger	att	han	mördat	en	fänrik

6.	 Önskas	av	många	bli	tagen	av	daga,	eftersom	man	befarar	att	han	kommer	att	fortsätta	med	orätt	och
övervåld

Med	dessa	skäl,	som	grund,	döms	Jonas	Hansson	att	mista	livet.	Domen	skall	dock	först	underställas	Göta
Hovrätt.

När	det	gäller	hustrun,	Kerstin	Danielsdotter,	finner	man	att	hon	”intet	bättre	är	än	sin	skälmske	man”
varför	även	hon	döms	att	mista	livet.	Även	denna	dom	skall	dock	underställas	hovrätten.

Efter	domens	fällande	berättar	Ingemar	Kjöllerström	att	en	täljkniv	försvunnit	från	hans	stuga.	Då	Kerstin
Danielsdotter	 under	 rättegången	 befunnit	 sig	 i	 stugan	 tillsammans	 med	 Ingemar	 Kjöllerströms	 hustru
befarar	man	att	den	stulits.	Profosserna	uppmanas	”allvarligen”	att	ha	god	uppsikt	över	fångarna	när	de
förs	till	Jönköping157.

Kreatursstölder
Soldaten	Per	Jonsson	i	Assarebo	anklagas	vid	höstetinget	1691	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att	från	Nils
Andersson	i	Källenäs	ha	stulit	en	stut,	en	bock,	en	bockkidde,	ett	lamm	och	en	get.	Dessutom	anges	att	han
stulit	2	lamm	ifrån	sina	rotebönder	i	Assarebo.	Total	värderas,	av	nämnden,	de	stulna	kreaturens	värde	till
3	daler	16	2/3	öre	smt.	Per	Jonsson,	som	erkänner	stölden,	döms	förutom	att	ersätta	målsäganden	för	det
stulna,	 att	 böta	 det	 tredubbla	 värdet	 av	 det	 stulna.	Kan	 han	 inte	 betala	 böterna,	 skall	 han	 "plikta	med
korporaliteter".	Slutligen	"remitteras"	han	till	kyrkoplikt158.

Stöld	av	blågarn
Anders	Olofsson,	soldat	för	Fagerbergs	rote,	anklagas	av	Ingemar	Kjöllerström	vid	höstetinget	1691	för
att	ha	stulit	25	alnar	blågarn	från	gästgivaren	Jöns	Torstensson	i	Öreryd.	Gästgivaren	uppger	värdet	av	det
stulna	till	1	daler	18	öre	smt.	Den	anklagade	nekar	inte	till	brottet,	utan	döms	att	böta	tredubbelt.	Då	han
inte	"orkar	boten"	döms	han	att	plikta	med	"korporaliteter".	Dessutom	åläggs	han	allmän	kyrkoplikt159.

Löst	tal	mot	Anders	Andersson	i	Rud
Anders	Andersson	i	Ryd	Matsagård,	Bottnaryd,	har	kommit	i	rykte	för	att	ha	stulit	korn	från	en	köpman.
Ingemar	Kjöllerström	anger,	vid	sommartinget	1692,	"i	följe	av	dess	tjänsteplikt"	att	det



saknas	bevis,	varför	Anders	Andersson	frikänns	av	rätten160.

Skjuten	tjur
Soldaten	Jon	Andersson	för	Nackebo	rote,	Bottnaryd,	stäms,	vid	vintertinget	1694,	för	att	denne	skjutit	en
tjur.	Jon	har	inte	infunnit	sig,	utan	döms	att	plikta	1	daler161.

Stöld	hos	komminister	Rythenius	i	Bottnaryd
Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 i	 följd	 av	 sin	 tjänsteplikt,	 vid	 vintertinget	 1694,	 pigan	 Ingrid
Staffansdotter,	 soldaten	 Johan	 Andersson	 från	 Bålabo	 rote,	 torparen	 Johan	 Andersson	 i	 Nackebo
soldattorp	och	flickan	Elin	Nilsdotter,	angående	en	stöld	hos	komminister	Olof	Rythenius	i	Bottnaryd.	Så
väl	pengar	som	presedlar	har	stulits	ur	herr	Olofs	hus,	kistor	och	skåp.

Då	Ingrid	Staffansdotter,	 som	avvikit	 till	Knätte	socken	 i	Västergötland,	och	då	 torparen	Bengt	Jonsson
inte	stämts,	får	saken	bero	till	nästa	ting162.

Häststöld
Länsmannen	 Ingemar	 Mikaelsson	 anklagar,	 på	 tjänstens	 vägnar,	 soldaten	 Tore	 Jönsson	 vid	 överste
Hamiltons	 Regemente	 och	 kapten	 Silversverds	 kompani	 för	 häststöld	 från	 änkan	 Kerstin	 i	 Plombo,
Stengårdshult.	 Även	 soldatens	 far,	 Jöns	 Månsson,	 misstänks	 vara	 delaktig.	 Hästen	 är	 återfunnen	 i
Lönneberga.

Målet	 kan	 inte	 tas	 upp,	 då	 varken	 soldaten	 eller	 hans	 far	 har	 infunnit	 sig.	 Ett	 brev	 skall	 skickas	 till
vederbörande	officerare	för	att	säkerställa	att	soldaten	infinner	sig	vid	nästa	ting163.

Tjuven	Anders	Svensson
Den	 12	 mars	 1696	 hålls	 extra	 ordinäre	 häradsting	 i	 Jära	 gästgivaregård,	 Mulseryd,	 i	 närvaro	 av
häradshövdingen,	Ingemar	Kjöllerström	och	halva	häradsnämnden.

Vi	 tinget	 anklagas	 drägen	Anders	 Svensson,	 över	 20	 år	 och	 ursprungligen	 från	 Starkeryd,	 Skövde,	 för
stölder.	Efter	att	han	”lupit	ifrån	dess	husbonde”,	länsmannen	Jonas	Persson	i	Korsberga,	har	han	begått
stölder	 i	både	Östbo	och	Mo	härader.	Bland	det	stulna	nämns	pengar,	kläder	och	mat	samt	en	fiol.	Han
uppges	ha	gömt	sig	på	”fähuskullar,	ängslador	och	slike	uthus,	som	ingen	kunnat	bliva	honom	varse	i.”

För	stölderna	i	Mo	härad	döms	han	att	”plikta	med	kroppen”	genom	tre	gatlopp.	I	”mangel”	av	allmoge
verkställs	straffet	”straxt”	av	Nils	i	Kärr,	som	för	detta	betalas	med	1	daler	smt.	Härefter	”remitteras”
Anders	Svensson	till	Östbo	häradsrätt	och	överförs	till	kronans	häkte	på	Jönköpings	slott164.

Stulet	sto	på	Göteborgsvägen
Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 Isak	 Jönsson	 i	 Brännhult,	 Norra	 Hestra,	 för	 att	 han	 tagit	 ett	 sto	 på
Göteborgsvägen.	Isak	Jönsson	uppvisar	en	attest,	utgiven	av	Daniel	i	Snärebo,	där	det	anges	att	stoet	är
köpt	av	Christoffer	i	Älvshult,	Ambjörnarp.	Då	Daniel	inte	är	närvarande	skjuts	målet	upp	till	näst	ting165.



Tjuven	Johan	Johansson
Vid	 höstetinget	 1696	 stäms	 soldaten	 Johan	 Johansson	 av	 Ingemar	 Kjöllerström	 för	 stöld	 hos	 Nils	 i
Skjutsebo,	Norra	Hestra.	Johan	Johansson	har	stulit	en	barkad	hud,	smör,	fläsk,	fårskött	och	ull.	Värdet	av
det	 stulna	 är	 svårt	 att	 uppskatta.	 Det	 framkommer	 också	 att	 Johan	 Johansson	 tidigare	 är	 dömd	 för	 en
häststöld	vid	Västbo	häradsrätt.	För	stölderna	begångna	i	Mo	härad	döms	Johan	Johansson	till	tre	gatlopp.

Dessutom	 ”remitteras”	 Johan	 Johansson	 till	 Kinds	 härads	 rätt	 att	 svara	 för	 en	 stöld,	 som	 begångets	 i
Kvistbäck,	Nittorp.	Han	är	också	misstänkt	att	ha	stulit	på	Attarp	säteri,	Säm.

Slutligen	påstår	nämndemannen	Måns	i	Hestra	att	Johan	Johansson	stulit	3	bockar	och	en	hänja,	vilket	den
anklagade	”på	det	högsta”	nekar	till.	Dock	medger	han	att	han	slagit	ihjäl	en	bock166.

Upphittade	penningar	och	förkommet	höstöld
Klockaren	Per	i	Öreryd	Västergården	anklagas	vid	höstetinget	1696	av	Ingemar	Kjöllerström	dels	för	att
för	 att	 ha	 undandolt	 9	marker	 smt,	 som	han	 hittat	 på	Göteborgsvägen,	 och	 dels	 för	 att	 ha	 stulit	 hö	 hos
gästgivaren	Jöns	Torstensson	i	Öreryd.

Pigan	Elin	Håkansdotter,	som	tappat	pengarna	har	fått	tillbaka	dessa,	9	marker	smt,	och	har	därför	inget
klagomål	mot	Per.

När	det	gäller	höet	berättar	Jöns	Torstensson	att	han	av	kaplanen	Lars	Bjugg	uppmanats	att	”låta	akta	sin
lada	ty	du	må	lita	på	att	i	natt	kommer	någon	att	stjäla”.	Två	”gossar”	får	sova	i	ladan.	Under	natten
kommer	två	personer,	som	springer	bort,	när	de	upptäcker	att	någon	finns	i	ladan.	Då	det	är	mörkt,	ser	man
inte	vilka	detta	är.	Då	Jöns	Torstensson	heller	inte	förlorat	något	hö	läggs	målet	ned167.

Stulen	ränsel	vid	Jönköpings	marknad
Vid	 sommartinget	 1699	 stäms	 Jon	 Larsson	 i	 Ekornahult,	 Bondstorp,	 för	 att	 han	 tagit	 en	 ränsel168	 från
Anders	 Larsson	 i	 Mossebo,	 Öreryd,	 vid	 Jönköpings	 marknad.	 Anders	 Larsson	 har	 förlikts	 med	 Jon
Larsson	men	då	stöld	är	en	kronosak,	måste	den	anges.	Rätten	sänder	målet	till	magistraten	i	Jönsköping,
eftersom	stölden	begicks	hos	borgaren	Bengt	på	Hörnet	i	Jönköping169.

Stulen	malt
Postbonden	 Olof	 Svensson	 i	 Kolgränna,	 Bottnaryd,	 anklagas	 vid	 vintertinget	 1697	 av	 Ingemar
Kjöllerström	för	att	ha	stulit	malt	för	Måns	Jönsson	i	Jära,	Mulseryd.	Stölden	har	skett	hos	Anders	Roting
i	Jönköping.	Olof	Svensson	menar	att	han	tagit	fel	säck.	Ägaren	av	maltet	klagar	inte,	eftersom	han	fått	det
tillbaka.

Då	händelsen	inträffat	i	Jönköping	”remitteras	saken	till	sitt	behörige	forum,	därest	att	debatteras	och
avhjälpas”170.

Stulen	stut	och	andra	anklagelser	mot	soldaten	Jöns	Nilsson	i	Hestra
Vid	sommartinget	1697	får	Ingemar	Kjöllerström	i	uppgift	att	fängsla	förre	soldaten	Jöns	Nilsson	i	Hestra,
Åsenhöga,	som	av	sin	son	Per	Jönsson	anklagats	för	att	ha	stulit	en	stut171	från	Per	Jönsson	i	Granstorp,
Åsenhöga.	Inledningsvis	har	sonen	varit	misstänkt	för	stölden.	Vid	sommartinget	1697	berättar	soldaten	att



hans	far	kommit	med	huden	till	honom	och	begärt	att	få	”något”	salt	för	denna.	Per	Jönsson	har	då	istället
gått	med	huden	till	Per	Jönsson	i	Granstorp172.

Ingemar	Kjöllerström	griper	Jöns	Nilsson	och	för	fram	honom	inför	rätten	vid	höstetinget	1697.

Jöns	Nilsson	beklagar	sig	”högeligen”	att	han	fängslats	och	behandlas	som	en	missgärningsman.	Han	tror
inte	att	hans	son,	som	nu	är	i	Wismar,	Tyskland,	kan	ha	tillagt	honom	någonting	så	ont	och	om	han	gjort	det
så	har	han	varit	samvetslös	och	ber	”Gud	löna	honom	därföre”.	Jöns	Nilsson	begär	att	bli	försatt	på	fri
fot.

Per	 Jönsson	 i	 Granstorp,	 Åsenhöga,	 berättar	 att	 han	mist	 sin	 stut	 och	 att	 Jöns	 Nilssons	 son,	 soldaten,
kommit	med	huden	till	honom	och	att	han	då	känt	igen	den.	Jöns	Nilsson	nekar	till	detta.

Till	 vittne	 framkallas	 sedan	Nils	Mikaelsson173	 i	 Ingarp	 Åsenhöga.	 Jöns	 Nilsson	 hävdar	 att	 vittnet	 är
jävigt	”då	han	skola	brackt	honom	på	40	markers	böter	för	ärerörig	sak”.	Rätten	finner	att	detta	är	en
redan	avgjort	sak,	varför	det	inte	kan	betraktas	som	jäv.

Nils	Mikaelsson	berättar	att	han	en	gång	sagt	till	Per	Jönsson:

”Du	är	en	vacker	karl,	du	är	beryktad	för	stöld	och	gårdstjuveri,	därför	bör	jag	laga	att	du	blir	driven
ifrån	torpet”.

På	detta	har	Per	Jönsson	svarat:

”Jag	är	intet	därtill	skyldig	utan	far	min”.

Jöns	Nilsson	säger	att	hans	son	ljugit	på	honom	”som	ingen	ärlig	karl	och	en	ogudaktig	son”.	Han	önskar
att	Per	Jönsson	kommer	hem	från	Wismar,	så	att	han	för	övertyga	honom	att	han	talat	osanning.

Ytterligare	nio	anklagelser	förs	fram	gentemot	Jöns	Nilsson.

I	 en	 andra	 anklagelse	 hävdar	 Ingemar	 Kjöllerström	 att	 Jöns	 Nilsson	 smädat	 Gud,	 talat	 emot	 ”höga
överheten”	och	lastat	predikoämbetet,	till	vilka	anklagelser	han	vill	skaffa	attester.	Jöns	Nilsson	nekar	till
anklagelser.

En	 tredje	 anklagelse	 från	 Ingemar	 Kjöllerström	 består	 i	 Jöns	 Nilsson	 för	 många	 år	 sedan	 skall	 ha
överfallet	 Per	Larsson	 vid	Åsenhöga	med	hugg	och	 slag	 för	 att	 visa	 sin	 ”överdådighet”.	 Jöns	Nilsson
nekar	intet	till	detta	men	berättar	att	han	pliktat	för	denna	förseelse.

Fjärde	anklagelsen	är	att	Torbjörn	i	Jönköping	köpt	stulen	väv	av	Jöns	Nilsson.	Även	till	detta	nekar	Jöns
Nilsson.

Den	femte	anklagelsen,	som	framförs,	säger	att	Jöns	Nilsson	sålt	en	stulen	kittel	till	Torbjörn	i	Jönköping.
Jöns	Nilsson	nekar	till	detta.

Sjätte	 anklagelsen	 består	 i	 att	 Jöns	Nilsson	 hotat	 att	 bränna	 ner	 Ingarp,	 Skärvhult	 och	Hestra.	 Ingemar
Kjöllerström	åberopar	vittnen,	som	dock	inte	är	närvarande.

I	en	sjunde	anklagelse	berättas	Jöns	Nilsson	ha	hotat	att	skära	ihjäl	fyra	människor.	Vittnet	Per	Joensson	i
Granstorp,	Åsenhöga,	berättar	hur	han	en	onsdag	gått	från	kyrkan	längs	kyrkvägen	i	samspråk	med	Måns	i
Hestra.	 Samtalet	 har	 rört	 den	 stulna	 stuten.	 Plötsligt	 dyker	 Jöns	 Nilsson,	 som	 ”utan	 tvivel	 stått	 och
lyssnat	på	deras	samtal”,	upp	från	skogen.	Jöns	Nilsson	säger	då:

”Edra	skälmar,	om	jag	icke	får	vara	ifred	skall	jag	skära	ihjäl	fyra	människor	före	midsommar”

Därefter	skall	han	ha	bett	”tusen	djävlar	fara	i	sig	om	det	inte	sker”	varpå	han	också	slagit	i	snön	med	en
käpp	och	svuret.	Jöns	Nilsson	kan	inte	neka	till	detta	men	klagar	på	att	han	inte	får	vara	i	fred.



Åttonde	anklagelsen	kommer	från	Måns	i	Hestra,	som	påstår	att	Jöns	Nilsson	stulit	hans	egendom.	Jöns
Nilsson	nekar.

I	den	nionde	anklagelsen	anger	Ingemar	Kjöllerström	att	Jöns	Nilsson	skall	ha	hotat	honom	med	bannskap
och	svurit	i	kyrkoherdens	stuga.	Det	hela	ha	skett	när	Ingemar	Kjöllerström	bett	honom	att	läsa.	Till	detta
kan	inte	Jöns	Nilsson	neka	men	han	förklarar	att	det	skett	”i	hastighet”.

Slutligen	anger	allmogen	och	nämnden	att	de	hört	ett	ont	rykte	”om	denne	karlen”	att	han	stulet	men	att	de
inte	funnit	tjuvgodset.	Kyrkoherden	Colliander	bekräftar	att	ryktet	finns.

Ingemar	Kjöllerström	 begär	 att	 få	 inkalla	 sina	 vittnen	 till	 nästa	 ting	 och	 att	 Jöns	Nilsson	 fortsatt	 skall
hållas	i	fängsligt	förvar.

Rätten	finner	att	den	inte	kan	tillmötesgå	Jöns	Nilssons	krav	att	bli	försatt	på	fri	fot,	då	länsmannen	vid
sommartinget	fått	order	att	fängsla	honom	”för	ett	sådant	svårt	rykte”.	 Ingemar	Kjöllerström	uppmanas
därför	att	”under	tjänlige	medel	förvara”	Jöns	Nilsson,	givet	att	nöjaktig	borgen	inte	kan	ställas	upp174.

Vid	vintertinget	1698	framställs	Jöns	Nilsson	av	Ingemar	Kjöllerström	inför	rätten.	Domboksprotokollet
är	 mycket	 kortfattat	 och	 det	 framgår	 inte	 vad	 som	 sägs	 i	 rätten.	 Istället	 anges	 att	 målet	 instäms	 till
hovrätten	i	mars	månad175.

Hovrätten	 beslutar	 att	 ett	 extra	 ordinarie	 ting	 skall	 hållas.	 Detta	 ting	 hålls	 i	 Jära	 den	 4	 april	 varpå
protokollet	insänds	till	hovrätten176.

Stulen	råg
Vid	höstetinget	1697	 stämmer	 Ingemar	Kjöllerström	 tjänstepojken	Hans	Svensson	 för	 att	denne,	 fyra	år
tidigare,	då	han	var	12	eller	13	år,	stulit	en	skäppa	råg	från	sin	dåvarande	husbonde,	Clement	Svensson	i
Öreryd.	Hans	Svensson	erkänner	detta	men	hävdar	att	han	”tubbats”	till	stölden	av	förre	soldaten	Jöns	i
Hjälmsrödjan.

Soldaten	 nekar	 till	 detta	men	 berättar	 att	 hans	 hustru	 ”författat”	 ett	 par	 strumpor	 åt	 ”gossen”,	 och	 att
denne	därför	gett	henne	”någon	slösäd”.

Clement	Svensson	 uppger	 också	 att	 han,	 vid	 samma	 tid	 som	 säden	 stals,	 också	mist	 en	 guldring.	Hans
Svensson	nekar	”alldeles”	till	att	ha	något	med	detta	att	göra.

Då	 soldatens	 hustru,	 Barbro	 Jonsdotter,	 som	 mottagit	 säden,	 inte	 är	 instämd	 uppmanas	 soldaten	 att
”inskaffa”	henne	till	nästa	ting	för	att	”konfronteras”	med	pojken.

Då	 målet	 kommer	 upp	 vid	 vintertinget	 1698	 kan	 Hans	 Svensson	 inte	 visa	 att	 han	 ”tubbats”.	 Barbro
Jonsdotter	nekar	 till	 tubbandet	och	Clement	Svensson	 förklarar	 att	 han	är	nöjd	om	han	 får	 tillbaka	den
stulna	säden.	Rätten	beslutar	att	Hans	Svensson	skall	ge	Clement	Svensson	en	skäppa	råg177.

Stulet	bly
Soldaten	Nils	i	Karsbo,	Norra	Unnaryd,	anklagas	vid	höstetinget	1697,	av	Ingemar	Kjöllerström,	för	att
ha	avskurit	bly	från	fönstern	under	arbete	vid	tingshuset	i	Norra	Unnaryd.	Till	detta	nekar	Nils	och	menar
att	han	är	”olagligen	skällder”	 för	 tjuv	och	 skälm.	Det	 inträffade	 förklaras	med	att	 han,	då	han	 sett	 en
trasig	ruta,	sköt	på	rutan	innan	han	skulle	slå	till	lämmen	och	att	hejderidaren	då	anklagat	honom	för	att
skära	av	bly.



Då	man	 inte	 kan	 tillägga	Nils	 att	 han	 stulet	 eller	 haft	 intentionen	 att	 göra	 detta	 och	 då	 ingen	 skada	 är
skedd,	frikänns	Nils178.

Spikstöld
Vid	 vintertinget	 1706	 stämmer	 Ingemar	 Kjöllerström	 gossarna	 Sven	 i	 Nygård	 och	 Erik	 Svensson	 i
Tranhult,	 Stengårdshult	 för	 att	 ha	 stulit	 9	 tjog	 småspik	 från	 nämndemannen	 Sven	Månsson	 i	 Bjärsved,
Öreryd.	Drängen	Anders	Andersson	i	Öreryd	stäms	för	att	ha	tillhandlat	sig	spiken.

Gossen	Sven	tillstår	att	han	tagit	spiken.	Rätten	förklarar	att	han	”som	är	en	övermaga	vanvetting”	på	11
eller	12	år	av	sina	anhöriga,	under	länsmannens	närvaro	och	uppsikt,	bör	får	en	”allvarsam	risbastu”.

Eriks	Svensson,	som	varit	lika	delaktig,	har	inte	kunnat	inställa	sig,	då	han	ligger	sjuk	i	mässlingen,	kallas
till	nästa	ting.

Anders	Andersson,	som	bytt	till	sig	en	del	av	spiken	mot	en	kniv,	frikänns	då	det	inte	kan	bevisas	att	han
haft	kännedom	om	hur	pojkarna	fått	tag	på	spiken179.

Denna	spikstöld	är	Ingemar	Kjöllerströms	sista	mål	vid	tingsrätten.	Han	avlider	under	vintern	eller	våren
1706	innan	sommartinget.

Landsköp

Bakgrund
Sedan	medeltiden	är	handel	i	princip	förbehållen	städernas	borgare.	Bönder	får	sälja	sina	egna	varor	men
inte	köpa	upp	av	andra	för	vidareförsäljning.	Då	bönder	bryter	mot	städernas	handelsmonopol	döms	de
för	landsköp.	Straffet	är	oftast	böter.

Landsköp
Sven	Larsson	i	Håkentorp,	Åsenhöga,	stäms	vid	höstetinget	1700	av	Ingemar	Kjöllerström	för	landsköp.
Då	Sven	Larsson	inte	kan	överbevisas	om	landsköp	utan	menar	att	försäljningsresorna	varit	för	han	egen
och	 hans	 grannars	 räkning.	 Han	 förskonas	 därför	 från	 plikt	 ”med	 allvarsam	 åtvarning	 att	 taga	 sig
tillvara”180.

Olovlig	handel	med	råg
Soldathustrun	 Ingrid	 Jönsdotter	 i	 Virvhult,	 Stengårdshult,	 stäms	 vid	 höstetinget	 1703	 av	 Ingemar
Kjöllerström	för	olovlig	handel	med	råg.	Ingrid	Jönsdotter	tillstår	att	hon	för	14	öre	smt	köpt	1	¼	skäppa
råg	av	flickan	Maria	Danielsdotter,	som	tjänar	hos	änkan	efter	kyrkoherde	Litenius	i	Stengårdshult.

Rätten	 finner	 att	 Ingrid	 Jönsdotter	 haft	 vetskap	 om	 att	 Maria	 Danielsdotter	 vare	 sig	 själv	 haft	 eller
disponerat	någon	råg.	Hon	döms	därför	att	plikta	3	marker	smt	för	olovligt	köpslagande181.

Sexualbrott



Bakgrund
Utomäktenskapliga	förbindelser	är	strängt	förbjudna.	Är	båda	inblandade	gifta	är	brottet	dubbelt	hor,	är
endast	en	gift	är	brottet	enkelt	hor.	Om	båda	är	ogifta	betraktas	brottet	som	lönskaläge	eller	lägersmål.

Straffet	för	dubbel	hor	var	dödsstraff	men	benådningar	förkommer.	I	fallet	enkelt	hor	är	straffet	80	daler
böter	för	mannen	och	40	daler	böter	för	kvinnan.

För	lönskaläge	var	straffet	40	marker,	eller	10	daler,	för	mannen	och	20	marker,	eller	5	daler,	för	kvinnan.
Den	 som	 saknar	 medel	 att	 böta	 får	 kroppstraff,	 vanligen	 gatulopp	 för	 mannen	 och	 hudstrykning	 för
kvinnan.	Om	de	inblandade	gifter	sig	utdöms	inget	bötesstraff.

I	spåren	av	dessa	brott	följer	ryktesspridning	och	anklagelser	om	faderskap,	havandeskap	och	barnamord.

Lönskaläge
Ingermar	Kjöllerström	anklagar	åtminstone	ett	tjugotal	par	för	lönskaläge	under	sin	tid	som	länsman:

1683:	Mellan	Anders	Larsson	och	Kerstin	Danielsdotter,	som	båda	när	lägermålet	begås	tjänar	i	Älmås.
Endast	Kerstin	Danielsdotter	döms	då	Anders	Larsson	inte	kan	”igenfinnas”182.

1684:	Mellan	Lars	Andersson	i	Öjhult,	Valdshult	och	Gunnel	Arvidsdotter183.

1685:	Mellan	drängen	Jöns	Svensson	i	Brynsås	och	konan	Ingrid	Jakobsdotter,	Källnäs,	Angerdshestra184.

1686:	Mellan	drängen	Sven	Persson	och	konan	Ragnela	Månsdotter185.

1686:	 Mellan	 drängen	 Sven	 Svensson	 och	 konan	 Kerstin	 Simonsdotter,	 båda	 i	 tjänst	 hos	 Ingemar
Kjöllerström	på	Stora	Bosarp186.

1688:	Mellan	drängen	Lars	Håkansson	i	Essebo,	Mulseryd	och	kvinnfolket	Britta	Hansdotter187.

1690:	Mellan	frälsefogden	Anders	Larsson	och	konan	Anna	Andersdotter188.

1691:	Mellan	ogifte	 personen	Nils	Andersson	och	konan	 Ingegärd	Persdotter	 på	 frälsetorpet	Nissanäs,
Angerdshestra189.

1692:	 Mellan	 handelsmannen	 Niklas	 Printz	 och	 han	 huspiga	 Catharina	 Matsdotter,	 Gunillaberg,
Bottnaryd190.

1693:	Mellan	 drängen	Ambjörn	Håkansson,	Långarum,	Norra	Unnaryd,	 och	 konan	Elsa	Andersdotter	 i
Hansbo191.

1695:	Mellan	drängen	Bengt	Arvidsson	i	Linnefällan	och	kvinnfolket	Elin	Nilsdotter192.

1696:	Mellan	Erik	Jönsson	och	Ingeborg	Svensdotter	i	Öreryd193.

1699:	Mellan	Per	Månsson	i	Löckna,	Mulseryd,	och	kvinnfolket	Karin	Svensdotter	i	Larsbo.	Inför	rätten
lovar	dock	Per	Månsson	att	ta	Karin	Svensdotter	till	sin	hustru	varför	inga	böter	utdöms194.

1699:	Mellan	Sven	Håkansson	i	Kolabo,	Stengårdshult,	och	kvinnfolket	Ingeborg	Månsdotter	i	Kärr195.

1699:	Mellan	drängen	Jakob	Persson	och	kvinnfolket	Elsa	Jönsdotter	på	Ingarp,	Åsenhöga196.

1699:	Mellan	drängen	Ambjörn	Håkansson	och	kvinnfolket	Ingrid	Larsdotter	på	Bottnaryd	prästgård.	Då
Ambjörn	inför	rätten	lovar	att	ta	Ingrid	Larsdotter	till	äkta,	utdöms	inga	böter197.



1699:	Mellan	studenten	Sven	Palmgren	och	Gertrud	Jakobsdotter	Wulf.	Då	något	svar	 inte	kommit	 från
Sven	Palmgren,	som	vistas	vid	Lunds	akademi,	och	då	Gertrud	Jakobsdotter	Wulff	påstår	att	hon	låtit	sig
"besovas"	 under	 äktenskapslöfte,	 kan	 saken	 inte	 avgöras198.	 När	 målet	 avgörs	 vid	 sommartinget	 1700
förnekar	Sven	Palmgren	äktenskapslöfte	varför	de	döms	till	böter199.

1700:	Mellan	drängen	Lars	Jönsson,	Stigaryd,	Mulseryd,	och	Märit	Hansdotter,	Jära	ägor200.

1701:	Mellan	drängen	Olof	Nilsson	och	pigan	Märta	Svensdotter	på	Öreryds	Gästgivaregård201.

1702:	Mellan	Sven	Svensson	i	Äspås,	Norra	Hestra,	och	Kerstin	Månsdotter,	Äspås,	Norra	Hestra202.

1703:	Mellan	Johan	Jönsson	och	Anna	Andersdotter	 i	Roten,	Bondstorp.	Då	Johan	Jönsson	 inför	 rätten
lovar	att	ta	Anna	Andersdotter	till	äkta	utdöms	inga	böter203.

1704:	 Mellan	 sockenskomakaren	 Jöns	 Jönsson	 i	 Rackhult,	 Åsenhöga,	 och	 kvinnfolket	 Ingeborg
Mickelsdotter	 i	 Skärvhult,	 Åsenhöga.	 Inför	 rätten	 lovar	 de	 att	 ta	 varandra	 till	 äkta,	 varför	 inga	 böter
utdöms204.

Enkelt	hor
Ingermar	Kjöllerström	anklagar	åtminstone	en	handfull	par	för	enkelt	hor	under	sin	tid	som	länsman:

1689:	Mellan	hustru	Ingrid	Jönsdotter	i	Öreryd	och	artilleriknekten	Jöns	Andersson.	Se	nedan.

1697:	Mellan	Sven	Svensson	och	Karin	i	Yås,	Angerdshestra.	Se	nedan.

1700:	Mellan	gifta	soldaten	Jöns	Eriksson	och	konan	Bengta	Jonsdotter	på	Bygget.	Jöns	Eriksson	uppges
vara	förrymd.	Bengta	Jonsdotter	döms	för	enkelt	hor,	medan	Jöns	Eriksson	skall	eftersökas205.

1701:	 Mellan	 änklingen	 soldaten	 Per	 Nilsson	 på	 Munkabo	 torp,	 Angerdshestra,	 och	 gifta	 kvinnfolket
soldatehustrun	Kerstin	Linnartsdotter	på	Bäckebo	torp.	Då	de	saknar	medel	att	betala	böterna,	40	daler
smt	respektive	80	daler	smt,	får	de	böta	med	"kroppen",	han	med	4	gatlopp	och	hon	med	risslitande206.

1702:	Mellan	Arvid	Hansson	i	Mellangården,	Norra	Unnaryd,	och	Ingegerd	Persdotter	 i	Karsbo,	Norra
Unnaryd.	Se	nedan.

1703:	Mellan	 soldaten	Samuel	Håkansson	 i	Arvidabo,	Angerdshestra,	 och	Kerstin	Larsdotter	 i	Älmås,
Angerdshestra

Anklagelse	för	faderskap
År	 1686	 avlas	 ett	 barn	 mellan	 Ingemar	 Kjöllerströms	 dräng	 Sven	 Svensson	 och	 piga	 Kerstin
Simonsdotter.	De	döms	för	denna	förseelse	vid	sommartinget	1686186.

Vid	 vintertinget	 1687	 beklagar	 sig	 Ingemar	 Kjöllerström	 över	 att	 kyrkoherdehustrun	 Ragnela207	 i
Bottnaryd	”uti	folks	närvaro”	beskyllt	honom	för	att	vara	far	till	barnet.

I	rätten	inställer	sig	Sveno	Gunnarinus,	bror	till	kyrkoherdehustrun,	och	menar	att	anklagelsen	är	mycket
obetänkt,	 särskilt	 med	 tanke	 på	 de	 ”välgärningar”	 som	 ”kyrkoherdefolket”	 gjort	 emot	 Ingemar
Kjöllerström.

Sveno	Gunnarinus	menar	att	hans	syster,	om	hon	fällt	några	ord	gjort	det	i	skämsamhet	och	inte	i	syfte	att
”förklena	hans	goda	namn	och	rykte”.	Enligt	två	nämndemän	har	kyrkoherde	hustrun	till	dem	sagt	att	hon
”inte	vet	med	länsman	än	ärligt	och	gott”.



Rätten	 upphäver	 nu	 denna	 sak	 utan	 att	 utdöma	 böter.	 Dock	 ges	 en	 förmaning	 ”att	 ingen	 må	 länsman
sådant	förekasta,	vid	laga	plikt”208.

Barnamordsrykte
Vid	 höstetinget	 1689	 anger	 Ingemar	Kjöllerström	 att	 det	 utkommit	 ett	 ”grovt	 tal	 och	 rykte”	 om	 änkan
hustru	Ingrid	Jönsdotter209	i	Öreryd,	som	säger	att	hon	med	hjälp	av	sin	mor	skall	ha	begått	ett	barnamord.
Brottet	skall	ha	ägt	rum	då	Ingrid	Jönsdotter	var	fästmö	till	sin	blivande	och	senare	avlidne	man	Anders
Rooth.

Då	det	misstänkta	brottet	är	en	högmålssak	säger	Ingemar	Kjöllerström	att	han	 inte	kan	”förtiga”	saken
utan	måste	dra	det	 inför	 rätta	 ”på	det	 att	 dem	 som	ett	 sådant	 förfärligt	 tal	 först	 utkommet	må	henne
däröver	till	laga	ansvar	stånda	och	henne	övertyga,	men	ock	med	tillbörlig	näpst	och	straff	anses”.

Ingrid	 Jönsdotter	 förklarar	 sig	 ”vara	 i	 detta	 fall	 helt	 och	 hållet	 oskyldig”.	 Såväl	 rusthållaren	 i
Mårtenstorp,	Öreryd,	Sven	Arvidsson,	 som	ett	 ”åtskillige	kvinnspersoner”	 i	Öreryd	 framför	 genom	en
attest	att	 Ingrid	Jönsdotter	”förhållit	 sig	vackert	och	väl	och	aldrig	 förnummit	att	hon	en	 slik	 faselig
gärning	begånget”.	 För	 att	 styrka	 sin	 oskuld	 i	 fallet,	 begär	 Ingrid	 Jönsdotter	 att	 svära	 sig	 fri	med	 ed.
Rätten	vill	dock	inte	gå	med	på	detta,	då	det	inte	presenterats	den	ringaste	misstanke	och	så	långt	endast	är
frågan	om	ett	rykte.

Det	 framkommer	att	 ryktet	 första	gången	spridits	av	från	artilleriknekten	och	kusken	Jöns	Andersson	då
denne	varit	hos	ryttaren	Sven	Jönsson	i	Mjogaryd,	Kävsjö.	Jöns	Andersson	uppges	också	ha	spridit	ryktet
i	en	nattstuga	i	Öreryd.	I	ryktet	ingår	också	att	Ingrid	Jönsdotters	fästman	Anders	Rooth	skulle	ha	rest	till
apoteket	i	Jönköping	för	att	”köpa	sådana	materialer	var	med	hon	skulle	förgöra	barnet”.

Enligt	Ingrid	Jönsdotter	kan	grunden	för	ryktet	bestå	i	att	hon	är	svårt	sjuk	under	våren	1682,	det	år	hon
gifter	sig.	I	samband	med	detta	reser	hennes	fästman,	Anders	Rooth,	till	apoteket	i	Jönköping	för	att	köpa
”medikamenter”	åt	henne.	En	annan	del	av	sjukdomens	behandling	är	att	hon	åderlåts	av	fältskären,	vilket
sker	i	badstugan,	det	ställe	som	i	ryktet	utpekas	som	platsen	för	barnamordet.

Då	varken	Jöns	Andersson,	som	spridit	ryktet,	eller	Sven	Jönsson,	som	först	hört	ryktet,	är	närvarande	vid
höstetinget,	 skjuts	 målet	 upp	 till	 nästa	 ting.	 Ingemar	 Kjöllerström	 beordras	 att	 ”utspana”	 var	 Jöns
Andersson,	som	avsiktligt	håller	sig	undan,	finns	så	att	han	inställer	sig	vid	nästa	ting.

Vid	påföljande	ting,	som	är	sommartinget	1690,	infinner	sig	Sven	Jönsson	medan	Jöns	Andersson	avviker,
några	dagar	innan,	trots	att	han	lovat	Ingemar	Kjöllerström	att	närvara	vid	behandlingen	av	målet.

I	förhandlingen	framkommer	att	Jöns	Andersson	påstår	att	det	inte	är	han	själv	som	utkommit	med	ryktet
utan	att	”sagesmännen”	är	hans	bror	Johan	Andersson	i	Bjärsved,	Öreryd,	och	ryttaren	Jöns	Svensson	i
Ulvestorp,	Öreryd.	Detta	påstående	tar	Jöns	Andersson	sedan	tillbaka.

Om	Jöns	Andersson	”berättas	av	många	denne	Jöns	vara	en	ogudaktig	sälle	och	gudtjänsten	föraktar,
som	sällan	går	till	kyrkan	och	mindre	med	Herrens	Högvördiga	Nattvard	sin	själ	bespisar”.

Rätten	pekar	i	sitt	utslag	på	följande	skäl:

1.	 Då	Jöns	Andersson	avvikit	från	två	ting,	trots	länsmannens	stämningar,	anses	han	inte	kunna	stå	för
det	rykte	han	spritt	ut.

2.	 Ingrid	Jönsdotter	har	visat	på	sitt	ärliga	förhållande	både	genom	bevis	från	såväl	kyrkoherden	som
många	andra	både	män	och	kvinnor.



3.	 Tolv	”redlige	och	opartiske”	män	är	beredda	att	gå	ed	på	att	Ingrid	Jönsdotter	är	oskyldig

4.	 Att	 det	 ”synes	mycket	 betänkligt	 och	 fast	 otroligt	 att	 såsom	det	 förmodade	 fostret	 var	 avlat	 av
hennes	egen	fästman	vad	orsak	eller	nöd	skulle	brackt	bägge	fästefolken	sådant	bedriva”.

5.	 Att	Jöns	Andersson,	trots	att	det	bevistas	att	han	utspritt	ryktet,	skyllt	på	sin	bror,	Johan	Andersson,
och	ryttaren	Jöns	Svensson,	för	att	sedan	ta	tillbaka	denna	beskyllning.

Utifrån	detta	finner	rätten	det	troligt	att	Jöns	Andersson	farit	med	grov	osanning	och	därför	skulle	kunna
fria	 Ingrid	 Jönsdotter	 från	 både	 ryktet	 och	 själva	 gärningen.	 Trots	 detta	 vill	 rätten	 inte	 ”för	 sakens
viktighets	 skull”	 fälla	 ett	 slutgiltigt	 avgörande	 innan	 Jöns	 Andersson	 hörts.	 Utifrån	 detta	 beordras
länsmannen	och	häradsprofossen	att	”med	all	 flit	efterspana”	 Jöns	Andersson	och	att	 så	 fort	 de	griper
honom	meddela	rätten,	så	att	ting	genast	kan	hållas210.

Enkelt	hor
Ingemar	 Kjöllerström	 anklagar	 vid	 vintertinget	 1697	 drängen	 Sven	 Svensson	 i	 Spikhemmet	 för	 att	 ha
begått	enkelt	hor	med	”kvinnfolket”	Karin	i	Yås,	Angerdshestra,	som	nu	ligger	i	barnsäng	och	därför	inte
kommit	 till	 tinget.	 Sven	Svensson	 tillstår	 att	 han	 endast	 ”hävdat”	 henne	 en	 gång.	Nämnden	 berättar	 att
Karins	man	varit	borta	i	6	eller	7	år.	Målet	skjuts	upp	till	nästa	ting	då,	Karins	medverkan	krävs211.

Förgånget	foster
Vid	 sommartinget	 1698	 stäms	 soldathustrun	 Elin	 Jonsdotter	 i	 Grenhestra,	 Mulseryd,	 av	 Ingemar
Kjöllerström,	angående	ett	rykte	att	hon	varit	havande	och	”fostret	förgånget”.

Elin	Jonsdotter	berättar	att	hon	trott	att	hennes	man	lämnat	henne	havande.	En	tid	efter	att	mannen	rest	bort
har	hon	”icke	gått	som	kvinnor	gå	plägar”	och	hon	har	också	märkt	svullnad.	Detta	har	dock	gått	bort
utan	”missfödande”,	varpå	hon	”till	sin	vanliga	sjuka	kommen	är”.

Då	inget	ont	kan	”tillvitas”	henne,	frikänns	Elin	Jonsdotter212.

Rykte	om	havandeskap
Vid	sommartinget	1702	berättar	Ingemar	Kjöllerström,	inför	rätten,	om	ett	rykte	där	Ingegerd	Persdotter,
hustru	till	korpralen	Olof	Jonsson	på	Karsbo	soldattorp,	Norra	Unnaryd,	påstås	ha	varit	havande	medan
hennes	man	varit	vid	regementet	i	Wismar.

Ingegerd	Persdotter	berättar	att	hennes	man	varit	borta	sedan	1697	och	att	deras	yngsta	barn	nu	är	6	år.
Detta	barn	har	hon	diat	 i	4	år.	Hon	nekar	”alldeles”	 till	att	ha	haft	”umgänge”	med	någon	annan	sedan
hennes	man	reste	bort.

Ingemar	Kjöllerström	säger	att	det	varit	ett	allmänt	 tal	och	rykte	om	hennes	havandeskap	i	hela	häradet
och	 menar	 därför	 att	 han	 är	 skyldig	 att	 ange	 saken	 inför	 rätten	 ”ehuruväl	 han	 ännu	 ej	 kunnat	 få	 så
fullkomliga	skäl	och	bevis	som	henne	kunna	övertyga”.	Av	denna	anledning	begär	han	att	några	”ärliga
hustrur”	skall	få	undersöka	hennes	bröst	”därav	väl	någon	upplysning	kunna	fås”.

Undersökningen	 genomförs	 av	 tre	 hustrur	 övervakade	 av	 tre	 nämndemän.	 Resultatet	 sammanfattas	 på
följande	sätt:	”betygade	det	de	funnit	hennes	bröstmjölk	såsom	på	en	hustru	den	ett	spätt	barn	kunde
hava”.	Ingegerd	Persdotter	nekar	”enständigt”	och	menar	att	kvinnor	kan	ha	mjölk	i	sina	bröst	även	om	de
inte	nyss	fått	barn.



Härefter	 berättar	 Ingemar	Kjöllerström	 att	 ryktet	 anger	 drängen	Arvid	Hansson	 i	Mellangården,	Norra
Unnaryd,	 som	den	som	haft	med	 Ingegerd	Persdotter	”att	beställa”.	Arvid	Hansson	 inkallas	men	nekar
och	säger	att	det	istället	är	hans	bror	Lars	Hansson	i	Sulebo,	Byarum,	som	varit	i	rykte.

Ingemar	Kjöllerström	påminner	nu	om	att	bröderna	en	gång	varit	 i	slagsmål	och	menar	att	orsaken	varit
Ingegerd	Persdotter.

Till	detta	nekar	först	Arvid	Hansson	men	”omsider”	berättar	han	om	vad	som	hänt	den	23	februari.	Då	han
på	kvällen	slagit	följe	med	sin	bror,	på	väg	från	Långarum,	Norra	Unnaryd,	har	brodern	försökt	övertala
honom	 om	 att	 ta	 på	 sig	 den	 ”hordom	 han	 med	 soldathustrun	 begått”.	 Brodern	 är	 vid	 detta	 tillfälle
”mycket	drucken”	och	faller	omkull	i	snön.

Arvid	Hansson	förmanar	sin	bror	”att	ställa	sig	vackert	och	icke	fara	fram,	förmälandes	att	det	skulle
göra	deras	gamle	far	ont	om	han	skulle	få	spörja	sådana	otimliga	framfärder”.	Han	menar	också	att	det
skulle	vara	”obarmhärtigt”	mot	broderns	hustru.

Det	är	efter	denna	förmaning	som	Lars	Hansson	ber	sin	bror	att	 ta	på	sig	det	inträffade	eftersom	han	är
ogift.	Svaret	från	Arvid	Hansson	blir	att	han	aldrig	kommer	att	ta	det	på	sig	”om	du	än	hackade	mig	så
små	som	snö”.	Efter	detta	blir	Arvid	Hansson	illa	slagen	av	sin	bror.	Efter	slagsmålet	går	Arvid	Hansson
till	Håkan	Månsson	i	Karsbo,	Norra	Unnaryd,	som	berättar	att	Arvid	Hansson	varit	blodig	och	haft	ett	hål
vid	tinningen.	Dock	har	han	inte	berättat	orsaken	till	slagsmålet.

Då	 Ingegerd	 Persdotter	 åter	 inkallas,	 står	 hon	 fast	 vid	 sitt	 nekande	 förklarar	 ”att	 aldrig	 någon	 skulle
kunna	henne	sådant	övertyga”.

Härefter	inställs	Lars	Hansson	i	Sulebo	av	Ingemar	Kjöllerström.	Lars	Hansson	nekar	”alldeles	att	vara
skyldig	till	det	dess	broder	Arvid	Hansson	på	honom	bekänt”.

När	 Arvid	 Hansson	 inkallas	 för	 ”konfrontation”	 med	 sin	 bror	 Lars	 Hansson	 står	 han	 fast	 vid	 sin
berättelse	 och	 tillägger	 att	Arvid	Håkansson	 i	Hunsebo,	Norra	Unnaryd,	 föregående	 sommar	 varit	 hos
Lars	Hansson	för	att	hjälpa	 till	med	slåttern.	Arvid	Håkansson	har	då	hittat	en	ost	och	en	kaka	 i	gärdet
men	inte	Lars	Hansson,	utan	förmenar	att	denne	då	varit	hos	”korporalskan”.

Lars	Hansson	nekar	 till	detta	och	menar	att	 trätan	mellan	honom	och	hans	bror	beror	på	att	han	 fått	40
daler	smt	av	sin	far.

Både	Ingegerd	Persdotters	mor,	Anna	Andersdotter,	och	Lars	Hanssons	hustru,	Brita	Persdotter,	inkallas.
Ingen	av	dessa	vet	”det	ringaste”	om	ryktet.	Brita	Persdotter	berättar	att	hon	”i	ingen	måtto”	har	något	att
beskylla	sin	man	för.

Tingsrätten	anmodar	av	kyrkoherden	Sven	Tilliander	att	övertala	de	anklagade	till	bekännelse	och	att	söka
om	han	kan	få	någon	upplysning	men	alla	nekar	”enständig”.

Under	 samtalet	 har	Lars	Hanssons	hustru	gråtit	 och	 sagt	 att	 ”hennes	man	är	 alldeles	 oskyldig	och	det
aldrig	ginge	ur	hennes	hjärta	huru	de	nu	söka	att	vilja	bringa	livet	av	hennes	man”.

Att	Ingegerd	Persdotters	en	tid	sett	”något	mager	och	illa”	ut,	förklarar	hennes	mor	med	att	hon	på	en	kort
tid	betalt	hela	sin	mans	gäld	på	50	daler	smt.	Under	ett	år	har	man	varken	haft	öl	eller	brännvin	i	huset,
utan	en	halv	tunna	öl	till	jul	och	man	har	ofta	varit	utan	bröd.

Slutligen	inkallas	Ingegerd	Persdotter	varvid	rätten	uppmanar	henne	att	erkänna	med	hänvisning	till	alla
omständigheter,	 som	 pekar	mot	 henne.	Här	 nämns	 det	 allmänna	 och	 uppenbara	 ryktet,	Arvid	Hanssons
utpekande	av	brodern	Lars	Hansson,	att	hon	sett	förändrad	ut	en	tid,	att	hon	haft	mjölk	i	sina	bröt	såsom
hon	hade	ett	spädbarn,	att	hon	dolt	sig	med	en	kjortel	när	hon	varit	 i	kyrkan,	att	hon	satt	en	 liten	flicka



mellan	sig	och	de	andra	kvinnfolken	när	hon	varit	i	kyrkan,	att	hon	alltid	varit	först	ur	kyrkan	och	att	hon
skytt	andras	följe	och	umgänge.	Trots	alla	omständigheter	fortsätter	dock	Ingegerd	Persdotter	att	neka.

Vid	 det	 påföljande	 höstetinget	 tar	 saken	 en	 annan	 vändning.	 Ingemar	 Kjöllerström	 anmäler	 nu	 att
korpralhustrun	Ingegerd	Perdotter	den	17	 juli	 fött	ett	barn.	Han	framställer	nu	både	Ingegerd	Persdotter
och	de	två	bröderna	Lars	och	Arvid	Hansson	inför	rätte.

Bakom	 lyckta	 dörrar	 berättar	 Ingegerd	 Persdotter	 att	 ”drängen	 Arvid	 Hansson	 haft	 med	 henne	 att
beställa”.	Hon	berättar	att	hon	efter	Valborgsmässotiden	föregående	år	varit	i	Sulebo	för	att	hjälpa	Lars
Persson	att	”köra	dynga”.	Också	brodern	Arvid	Hansson	har	då	varit	där.	Efter	arbetets	 slut	beger	 sig
Ingegerd	 Persdotter	 hemåt.	Arvid	Hansson	 kommer	 då	 ”ridandes	 efter	 fullt	 flygande”	 och	 hinner	 upp
henne	vid	Sulebo	lid,	där	han	stiger	av	hästen	och	tar	henne	i	armen	och	för	henne	uppför	liden,	där	de
sedan	 ”avsides”	 tillbringat	 natten.	 Enligt	 Ingegerd	 Persdotter	 har	 Arvid	 Hansson	 velat	 ha	 ”olovlig
beblandelse”	men	inte	fått	detta.	På	denna	punkt	skiljer	sig	Ingegerds	vittnesmål	från	Arvid	Perssons.

Några	dagar	senare	har	Arvid	Hansson	gjort	sig	ärende	till	torpet,	där	Ingegerd	Persdotter	bor	men	hon
har	då	inte	varit	hemma.	Han	lämnar	efter	sig	sin	käpp,	som	han	8	dagar	senare	går	dit	för	att	hämta.	Inte
heller	denna	gång	är	Ingegerd	Persdotter	hemma	men	på	vägen	därifrån	möter	han	henne	i	skogen,	då	hon
håller	på	att	köra	hem	sin	boskap.	Vid	detta	möte	”hävdas”	Ingeborg	Persdotter,	enligt	sin	egen	berättelse,
första	 gången	 av	Arvid	Hansson	 vilket	 sker	 i	 ett	 ”skogssnärje”	 ett	 litet	 stycke	 öster	 om	 vägen	mellan
Norra	Unnaryd	och	Karsbo.	Beskrivningen	i	domboken	fortsätter:	”haver	han	och	sedermera	så	ofta	han
hört	henne	ropa	i	skogen	på	sin	boskap	kommit	och	haft	med	henne	en	slik	otukt	och	alltid	tätt	och	ofta
ställt	sig	i	motväg	för	henne”.	Ingegerd	Persdotter	blev	havande	vid	All-helgonatiden,	då	hon	i	samband
med	ett	”rävaskall”	gett	sig	ut	i	skogen	med	Arvid	Hansson	för	att	leta	efter	ett	kruthorn,	som	han	tappat.

När	det	gäller	brodern,	Lars	Hansson,	”nekar	hon	alldeles	sig	någonsin	med	honom	haft	att	beställa”.
Dock	har	Lars	Hansson	varit	hos	henne	14	dager	efter	Mickelsmässo	för	att	göra	skor.

Arvid	Hansson	inkallas	och	han	berättelse	skiljer	sig	egentligen	inte	på	några	avgörande	punkter	från	det
Ingegerd	Persdotter	sagt.

Kyrkoherden,	 Sven	 Tilliander,	 berättar	 att	 han	 gjort	 förfrågningar	 om	 faderskapet	 i	 samband	 med	 att
barnet	skulle	döpas.	Både	Arvid	Hansson	och	hans	far	har	då	”med	många	eder	och	bedyrelser”	nekat.
Nekandet	har	också	upprepats	vid	ett	slåtteröl	på	Krogen	i	Norra	Unnaryd.

Ingemar	Kjöllerström	kallar	nu	in	Lars	Hansson,	som	”nekade	alldeles”	varför	två	vittnen,	Lars	Persson	i
Stora	Hökhult,	Norra	Unnaryd,	och	Arvid	Håkansson	i	Hunsebo,	Norra	Unnaryd,	inkallas.

Lars	Persson	berättar	att	han	föregående	sommar	varit	i	Sulebo	och	då	hört	Lars	Hanssons	hustru	klagat
över	 att	 ”knekthustrun	 Ingegerd”	 skulle	 ”uppstudsa”	 hennes	 man.	 Han	 har	 då	 frågat	 hustrun	 om	 hon
misstänker	någon	”olovlig	beblandelse”	mellan	 sin	man	och	 Ingegerd	Persdotter	men	om	detta	har	hon
inte	velat	säga	något.	Lars	Persson	vittnar	också	att	Lars	Hansson	ofta	haft	både	”soldathustrun”	och	sin
bror	till	hjälp.	Vidare	berättar	han	att	han	”har	hört	och	vet	det	Lars	uti	dryckesmål	är	mycket	orolig	och
elak”.	Enligt	Lars	Persson	mening	har	ryktet	mot	Lars	Hansson	uppkommit	och	utspritts	genom	hustruns
misstanke.

Lars	Hanssons	hustru	nekar	”i	det	högsta”	till	att	hon	skulle	misstanke	mot	sin	man.

Arvid	Håkansson	i	Sulebo	berättar	att	han	vid	Larsmässotiden	varit	i	Holabo	för	att	hjälpa	Lars	Hansson
att	slå.	Då	han	kommit	dit	finner	han	att	”Lars	och	korporalskan”	sitter	och	äter	frukost	ihop,	dock	säger
han	att	han	”aldrig	sett	eller	hört	några	ohöviska	ord	eller	åthövor	dem	emellan”.	Slutligen	förklarar



Arvid	Håkansson	uppgiften,	framförd	av	Arvid	Hansson	vid	sommartinget,	att	han	skulle	ha	hittat	en	ost
och	en	kaka	i	gärdet,	”var	en	stor	osanning”.

Lars	Hansson	hörs	åter,	varvid	han	tillstår	att	han,	tillsammans	med	sin	far	Hans	i	Mellangården,	varit	hos
Ingegerd	Persdotter	och	gjort	skor	men	fram-

håller	att	hon	varken	då	eller	någon	annan	gång	haft	”olovlig	beblandelse”	med	henne.

Kyrkoherden,	 Sven	Tilliander,	 berättar	 att	 han	 ”mycket	 vinnlagt	 sig	 om”	 få	 fram	 upplysningar	 om	 det
”grova”	ryktet	mot	Lars	Hansson	men	att	han	inte	lyckats	med	detta.

Nästa	 vittne	 som	 inkallas	 är	 änkan	 hustru	 Gunilla	 Jonsdotter	 i	 Hösabo,	 som	 varit	 med	 då	 Ingegerd
Persdotter	födde	barnet.	Det	framkomer	då	att	Ingegerd	Persdotter	haft	”ett	hårt	och	svårt	barnafänge”.
Under	det	 svåra	barnafödandet	har	Gunilla	 Jonsdotter	 förmanat	 Ingegerd	Persdotter	”att	 bekänna	 rätta
och	 enda	 sanningen,	 så	 skulle	 väl	 Gud	 förlossa	 henne”.	 Med	 uppsträckta	 händer	 har	 då	 Ingegerd
Persdotter	svarat	”Ja,	Gud	förlossar	mig	på	vad	sätt	han	täckes	så	snart	som	vi	med	ingen	annan	är
Arvid	i	Mellangården	haft	att	beställa”.	En	stund	härefter	föds	barnet

Arvid	Hansson	tar	nu	tillbaka	sin	berättelse	från	sommartinget	och	de	beskyllningar	han	då	gjort	på	sin
bror.	Han	säger	sig	då	varit	så	”drucken”	att	han	inte	minns	vad	han	sagt.

Ett	vittne,	drängen	Olof	Torbjörnsson,	Karsbo	Lillegården,	Norra	Unnaryd,	berättar	att	han	hört	och	sett
bråket	mellan	de	båda	”mycket	druckna”	bröderna,	ett	bråk	som	ägt	rum	vid	Karsbo	gärde.	Enligt	vittnet
har	bråket	rört	12	dagsverken	och	18	daler	smt	men	inget	annat.

I	 rättens	 utslag	 diskuteras	 först	 Lars	 Hanssons	 skuld	 utifrån	 broderns	 beskyllningar,	 det	 allmänna	 och
uppenbara	ryktet,	trätan	med	brodern,	att	han	varit	och	gjort	skor	hos	Ingegerd	Persdotter	vid	tiden	då	hon
blivit	havande	samt	den	misstanke,	som	hans	hustru	haft.

Då	 det	 konstateras	 att	 brodern	 Arvid	 Hansson	 tagit	 tillbaka	 sina	 beskyllningar,	 att	 slagsmålet	 rört
dagsverken	 och	 penningar	 och	 då	 Ingegerd	 Persdotter	 ”uti	 svåraste	 barnabörden”	 pekat	 ut	 Arvid
Hansson	frikänns	Lars	Hansson.

Domen	 över	 Arvid	 Hansson	 och	 Ingegerd	 Persdotter	 blir	 ”Arvid	 Hansson	 och	 konan	 Ingegerd
Persdotter,	som	sin	synd	tillstå	och	bekänna	skyldige,	döms	efter	straffordningens	3:e	punkt	att	plikta
han	40	och	hon	80	daler	smt,	stå	under	tre	söndagar	i	rad	på	pliktepallen	och	därefter	uppenbar	skrift,
orka	de	 ej	 botum	 så	plikta	med	kroppen”.	 Innan	 domen	 vinner	 laga	 kraft,	 skall	 den	 dock	 underställas
hovrättens	prövning.

Lars	Hansson	stämmer	sedan	sin	bror,	Arvid	Hansson	för	”ärerörig	beskyllning”.	Då	saken	är	ställd	till
hovrätten,	kan	tingsrätten	inte	ta	upp	detta213.

Vid	vintertinget	1703	stäms	Arvid	Hansson	av	Ingemar	Kjöllerström	för	beskyllningen	av	Lars	Hansson.
Lars	 Hansson	 avstår	 dock	 från	 denna	 talan	 med	 hänvisning	 till	 ”kristerligt	 medlidande	 och	 för	 sin
broders	offentligen	gjorde	avbön	samt	föräldrarnas	förbön”214.

Nekande	barnafader
Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 vid	 sommartinget	 1703	 gifte	 soldaten	 Samuel	 Håkansson	 i	 Arvidabo,
Angerdshestra,	och	Kerstin	Larsdotter	 i	Älmås,	Angerdshestra,	 för	 lägersmål.	Enligt	Kerstin	Larsdotter
har	 Samuel	 Håkansson,	 då	 de	 varit	 på	 Lilla	 Älmås	 ägor	 för	 att	 släcka	 en	 kolmila,	 lockat	 henne	 till
lägersmål.	Samuel	Håkansson	medger	att	han	varit	med	henne	vid	kolmilan	och	även	att	han	följt	henne
hem	men	säger	sig	aldrig	haft	”olovlig	beblandelse”	med	henne.



Samuel	 Håkansson	 påstår	 att	 Kerstin	 Larsdotter,	 genom	 sin	 svåger,	 Jon	 Svensson,	 Älmås	 torp,
Angerdshestra,	försökt	få	både	Jon	Jöransson	i	Harphult	torp,	Angerdshestra,	och	Per	Nilsson	i	Munkabo
torp,	Angerdshestra,	att	ta	på	sig	faderskapet.	När	detta	misslyckats,	menar	Samuel	Håkansson	att	Kerstin
Larsdotter	istället	försöker	skylla	på	honom.

Kerstin	Larsdotter	påstår	att	Samuel	Håkansson	bekänt	för	Erland	Larsson	i	Arvidabo,	Angerdshestra,	att
han	”hävdat”	henne.	Samuel	Håkansson	nekar	till	detta.

Saken	skjuts	upp	till	nästa	ting	till,	vilket	det	åligger	Ingemar	Kjöllerström	att	inställa	de	personer,	som
nämnts	i	målet.

Då	målet	kommer	upp	vid	det	påföljande	höstetinget,	fortsätter	Samuel	Håkansson	att	neka.

Soldaten	Per	Nilsson	i	Munkabo	vittnar	att	Kerstin	Larsdotters	syster,	Karin	Larsdotter	i	Lilla	Älmås	torp,
varit	 hos	 honom	och	 frågat	 om	han	 inte	 skulle	 vilja	 ta	 hennes	 syster	 till	 äkta.	 Per	Nilsson	vägrar	 göra
detta.

Kerstin	Larsdotter	berättar	att	hon	vid	Helgonmässotiden	föregående	år	blivit	varse	att	hon	var	havande.
Hon	har	då	gått	till	Samuel	Håkansson	och	berättat	att	hon	inte	varit	frisk	sedan	hon	var	med	honom	vid
kolmilan.	Han	har	då	svarat	att	inte	heller	han	varit	frisk.

Nästa	gång	hon	uppsöker	Samuel	Håkansson,	är	i	Mattismässotiden,	då	hon	”fullkomligen”	visste	att	hon
var	havande.	Hon	har	då	 frågat	om	han	visste	någon	 råd	och	samtidigt	berättat	att	hon	hade	ett	 så	”ont
samvete”	att	hon	trodde	hon	”måste	göra	av	med	sig”.	Han	har	då	svarat	”Ja	det	blir	väl	någon	råd”.
Samuel	Håkansson	nekar	till	detta	utan	påstår	istället	sig	ha	sagt	”Har	du	illa	fått	det	så	gack	ärliga	fram
därmed”.

Åtta	dagar	senare	träffar	Kerstin	Larsdotter	åter	Samuel	Håkansson,	denna	gång	vid	Angerdshestra	kyrka.
Då	han	nekar,	går	hon	till	hans	hustru	och	berättar	för	henne.	Samuel	Håkansson	frågar	henne	då	”om	hon
inga	pojkar	haft	och	varit	 i	 följe	med	emedan	hon	av	honom	 ingen	nytta	 skulle	hava	om	han	skulle
springa	genom	Björkeskogen”215.	Samuel	nekar	till	att	ha	sagt	detta.

Kerstin	Larsdotter	berättar	vidare	att	Samuel	Håkansson	hustru	Elsa	Andersdotter	varit	med	hennes	syster,
Karin	 Larsdotter,	 hos	 drängen	 Jon	 Jöransson	 på	 Harphult	 torp	 för	 att	 övertala	 honom	 att	 ta	 på	 sig
faderskapet.

Jon	Göransson	vittnar	att	 Jon	Svensson,	Karin	Larsdotters	man,	och	Elsa	Andersdotter	 försökt	övertala
honom	 att	 ta	 Kerstin	 Larsdotter	 till	 äkta.	 I	 samband	 med	 detta	 har	 han	 också	 erbjudits	 en	 ko.	 Karin
Larsdotter	skall	också	ha	sagt	 till	honom	att	”om	någon	varit	benägen	att	 taga	den	skamfläcken	 ifrån
henne,	ville	hon	gärna	giva	sin	röda	kjortel	till”.

Erland	Larsson	i	Arvidabo,	som	åberopats	vid	sommartinget,	har	inte	kunnat	inställa	sig,	då	han	är	sjuk.
För	den	nämndeman	som	stämt	in	honom	har	han	dock	berättat	att	han	hört	Samuel	Håkansson	säga:	”det
är	litet	jag	har	med	henne	att	beställa”	och	”jag	har	slätt	intet	med	henne	att	göra”.

Bakom	lykta	dörrar	försöker	sedan	rätten	få	Samuel	Håkansson	”att	bekänna	rätta	och	enda	sanningen,
om	 han	 är	 skyldig”.	 Samuel	 Håkansson	 fortsätter	 att	 ”enständigt”	 neka.	 Även	 påföljande	 tingsdag
fortsätter	försöken	att	få	honom	att	erkänna	dock	utan	resultat.	Rätten	beslutar	då	att	uppskjuta	målet	till
nästa	ting	för	att	Erland	Larsson	i	Arvidabo	skall	kunna	vittna216.

Vid	vintertinget	1704	konstaterar	rätten	att	”ingen	närmare	upplysning	i	denna	saken	kunde	erhållas”.
Ingenting	 nämns	 om	 vittnet	 Erland	 Larsson	 i	 Arvidabo.	 Förklaringen	 bör	 vara	 att	 Erland	 Larsson
avlidet217.



Då	Samuel	Håkansson	står	fast	vid	sitt	nekande,	ges	han	möjligheten	att	 fria	sig	med	ed	”helst	emedan
någre	liknelser	och	omständigheter	honom	gravera”.	Efter	avlagd	ed	frikänns	han.

Kerstin	Larsdotter	döms	att	böta	40	daler	smt	och	att	tre	söndagar	i	rad	stå	på	”pliktepallen”	och	därefter
uppenbar	skrift.	Om	hon	inte	förmår	att	betala	böterna,	skall	hon	plikta	med	risslitande218.

Försummelser	och	motvillighet

Bakgrund
Utöver	 skatter	 och	 avgifter	 har	 allmogen	 också	 en	 rad	 andra	 skyldigheter.	 Vägar	 och	 broar	 skall
underhållas.	Skjutsningar	av	olika	slag	utföras.	Försummelse	att	fullgöra	dessa	skyldigheter	leder	till	åtal
vid	tingsrätten.

Vägunderhåll
Ingemar	Kjöllerström	anklagar	vid	 sommartinget	 1690	ett	 antal	 bönder	 för	 att	 ha	 försummat	 röjning	 av
landsvägarna,	 trots	 landshövdingens	 stränga	 befallningar	 och	 kronobefallningsmannens	 order,	 som
publicerats	 på	 predikstolarna.	 Det	 påpekas	 också	 särskilt	 att	 kungen	 kan	 komma	 resa	 på	 de	 aktuella
vägarna	den	kommande	månaden.

För	de	som	försummat	att	röja	vägarna	yrkas	att	de	"bliva	med	ett	vederbörligt	straff	ihågkomne".	Rätten
fastställer	plikten	till	3	marker	smt	för	var	och	en	av	de	7	personer	som	döms219.

Vid	sommartinget	1697	stämmer	Ingemar	Kjöllerström	samtliga	åbor	i	Elghult,	Svalås	och	Hagelstorp	för
att	 deras	 kyrkväg	 är	 ”mäkta	 ofärdig”.	 Då	 uppröjningsarbetet	 påbörjas	 befrias	 de	 från	 böter	 men
förpliktigasatt	”straxt”	och	med	”filt	och	görlighet”	färdigställa	vägen,	som	skall	vara	6	alnar	bred220.

Vid	 höstetinget	 1699	 tillsägs	 Ingemar	Kjöllerström	att	 tillsammans	med	nämndemännen	Lars	 i	Valdhult
och	Håkan	i	Kolabo,	Stengårdshult,	dela	tings-,	kyrko-	kvarn-	och	farvägar	i	häradet.	Även	tvärvägen	från
Norra	Unnaryd,	via	Bondstorp,	åt	Byarum	skall	delas,	röjas	och	”försvarligen	underhållas”221.

Ovanstående	tillsägelse	verkar	inte	ha	fått	tillräcklig	effekt.	Vid	vintertinget	1700	tillsägs	”än	ytterligare”
Ingemar	Kjöllerström	och	de	två	nämndemännen	att	besiktiga	och	mäta	de	allmänna	vägstyckena,	som	är
anslagna	 till	Norra	Unnaryds	och	Stengårdshults	 församlingar.	Det	upprepas	också	att	 tvärvägen	genom
Bondstorp	mot	Byarum	måste	delas222.

Vid	sommartinget	1693	anklagas	Lars	Nilsson	i	Nåthult,	Bottnaryd,	för	att	ha	försummat	vägröjning.	Lars
Nilsson	ber	"ödmjukeligen"	 om	 förlåtelse,	 varpå	 rätten	befriar	 honom	 från	plikt	med	dömer	honom	att
göra	dubbla	dagsverken	vid	nästa	vägröjning223.

Brounderhåll
Efter	anmälan	från	prosten	Sveno	Gunnarinus	till	Ingemar	Kjöllerström	och	nämndemannen	Per	i	Arnabo
uppmanas,	vid	 sommartinget	1693,	de	hemmansåbor,	 som	 förut	haft	 underhållsansvaret	 för	 en	bro	över
Nissan,	mellan	Yås	och	Mulseryd,	att	”straxt	försvarligen	uppbygga”	bron224.

Hemmansåborna	 i	 Isatorpet,	 Mulseryd,	 Elsabo,	 Mulseryd,	 Grenhestra,	 Mulseryd	 och	 Krakhult,	 Norra
Unnaryd,	stäms	vid	vintertinget	1702	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att	inte	ha	kört	fram	virke	till	underhåll



av	Vallgårda	bro.

De	 tilltalade	 förklarar	 att	 de	 gärna	 gör	 brounderhåll	 vid	 Vallgårda	 bro,	 om	 de	 slipper	 att	 underhålla
Höbron	 på	 kyrkovägen	mellan	 Angerdshestra	 och	Mulseryd.	 Att	 underhålla	 två	 så	 näraliggande	 broar
anser	 de	 vara	 för	 ”svårt”.	 De	 påstår	 att	 Ingemar	 Kjöllerström	 för	 några	 år	 sedan	 anbefallt	 dem	 att
underhålla	även	Höbron,	vilket	Ingemar	Kjöllerström	nekar	till.

Då	det	intygas	att	de	alltid	varit	med	om	att	underhålla	Vallgårda	bro	uppmanas	de,	med	hot	om	laga	plikt,
att	delta	i	underhållet	av	denna	bro225.

Åborna	i	Bjärsved,	Öreryd,	stäms	vid	höstetinget	1699	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att	de	inte	kommit	för
att	laga	en	bro,	som	kallas	Alabo	stock.	Rätten	dömer	de	som	uteblivet	att	böta	6	öre	smt	vardera.	Böterna
skall	gå	till	dem	som	”bron	byggt	och	bättrat	haver”226.

Skjutsningar
När	Tyres	 i	Apelskift,	Habo,	med	 flera,	 på	kronans	vägnar,	 av	 skjutsrättaren	Lars	 i	Norregården,	Ryd,
Mulseryd,	tillsägs	att	infinna	sig	för	skjutsning	kommer	de	inte.	Istället	får	skjutsrättaren,	för	egna	pengar,
leja	 5	 hästar	 för	 kronoskjutsen	 till	 Jönköping.	 Ingemar	 Kjöllerström	 tar	 upp	 saken	 kommer	 upp	 vid
sommartinget	1684.

De	 som	 vägrat	 ställa	 upp	med	 skjuts	 döms	 av	 rätten	 att	 ersätta	 skjutsrättaren	 för	 de	 utlagda	 pengarna
avseende	skjutsen	mellan	Ledshestra	och	Jönköping.	De	döms	också	att	plikta	3	marker	vardera	för	att	de
inte	infunnit	sig227.



Figur	9:	Lastvagn	under	1600-talet	[Magalotti	1674]

Vid	vintertinget	1685	klagar	Ingemar	Kjöllerström	på	allmogens	motvillighet	att	enligt	givna	order	köra
virke	till	slottet228.	Ingemar	Kjöllerström	begär	därför	tingsrättens	attest	att	han	inte	är	vållande	till	denna
försumlighet	utan	att	han	framfört	ordern.

Samtliga	nämndemän	försäkrar	att	han	inte	är	vållande	till	försumligheten	men	berättar	samtidigt	att	virket
huggits	och	förts	fram	till	landsvägen.	Man	menar	vidare	att	det	dåliga	väglaget	omöjliggör	att	virket	körs
vidare	till	slottet	men	lovar	att	framföra	virket	till	slottet	så	fort	vägarna	blir	bättre.

Tingsrätten	gör	efter	denna	förklaring	en	”allvarsam	förmaning”	att	följa	de	order	”som	lända	till	Kungl.
Majt.	Tjänst”	om	de	vill	undvika	laga	plikt229.

Vid	 sommartinget	 1700	 stäms	Måns	Månsson	 på	 överstelöjtnantsbostället	Remma,	Norra	Unnaryd,	 och
änkan	Elsa	på	frälsehemmanet	Gärde,	Norra	Unnaryd,	av	Ingemar	Kjöllerström	för	försummad	skjutsning
vid	Norra	Unnaryds	gästgivaregård.

Ingemar	 Kjöllerström	 tillsammans	 med	 hejderidaren	 och	 gästgivaren	 Henrik	 Willing	 menar	 att
landshövdingen,	offentligt	på	tinget,	sagt	att	alla	skall	skjutsa,	när	de	får	bud	att	göra	detta.	Skyldigheten
gäller	då	oavsett	om	det	är	boställe	eller	annat	hemman.	Till	stöd	för	detta	uppvisas	tingsprotokoll	från
1688	och	1697.



Då	Ingemar	Kjöllerström	inte	kan	visa	på	någon	skriftlig	förordning	från	landshövdingen	där	det	sägs	att
boställeshemman,	även	om	det	bor	bönder	på	dessa,	har	skjutningsskyldighet	frikänns	Måns	Månsson	från
tilltalet.

Vad	gäller	änkan	Elsa	i	Gärde	har	gästgivarens	dräng	kommit	till	henne	för	att	hämta	hästar.	Då	dessa	var
”lösskodde”,	ville	han	inte	ta	emot	dem.	Detta	innebär	att	det	inte	kan	visas	att	änkan	vägrat	skjutsning.
Även	hon	frikänns	därför	från	anklagelsen230.

Vid	 sommartinget	 1702	 stämmer	 Ingemar	Kjöllerström	 åborna	 i	 Södra	Valdshult	 Jöns	Hansson,	 Arvid
Svensson,	änkan	Karin	Svensdotter	och	Elsa	Jönsdotter	samt	Per	Eriksson	i	Mossebo,	Öreryd,	för	att	de
försummat	fångskjuts.

Skjutsningen	 uppges	 ha	 försummats,	 då	 de	 fått	 bud	 för	 sent	 men	 då	 också	 hustru	 Märit	 Jonsdotter,
Västergården,	Öreryd,	som	inte	är	närvarande,	fått	budet,	skjuts	målet	upp231.

Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 vid	 sommartinget	 1704	 den	 största	 delen	 av	 allmogen	 i	 Åsenhöga,
Bondstorp,	Källeryd	 och	Stengårdshults	 socknar.	Orsaken	 är	 att	 de	 inte	 inställt	 sig	 för	 kronoskjuts	 vid
Unnaryd.	Kronoskjutsen	har	beordrats	av	kronobefallningsmannen	Lars	Giers	den	22	april	att	utföras	den
2	maj.	Ordern	var	att	112	hästar	med	vagnar	och	tillbehör	skulle	inställa	sig.

De	 instämda	klagar	”högeligen”,	då	många	av	dem	 inte	 fått	 budet	om	kronoskjutsningen	 förrän	kvällen
innan,	då	solen	gått	ned.	De	menar	att	det	 för	dem	varet	ett	”omöjeligt	 ting”	 att	 inställa	 sig.	Av	denna
anledning	blir	de	”med	allvarsam	åtvarning	denna	gången	för	plikt	förskonte”232.

Uteblivande	från	dagsverkesskyldighet	vid	kungsladugården	Ryhov
Ingemar	Kjöllerström	stämmer	vid	vintertinget	1696	åborna	 i	den	norra	Fintorpaskaten	 i	Stengårdshults
socken	 för	 försummelse	av	dagsverken,	 föregående	 sommar,	vid	kungsladugården	Ryhov.	De	anklagade
hänvisar	till	en	supplik,	ingiven	till	landshövdingen,	där	de	förklarar	att	de	inställt	sig	men	på	grund	av
väta	och	otjänlig	väderlek	blivit	hemförlovade.	Efter	detta	har	de	 inte	fått	någon	ny	kallelse	att	 inställa
säg.

Både	Ingemar	Kjöllerström	och	nämndemännen	bekräftar	att	ingen	ny	kallelse	skett.	Rätten	finner	"således
i	 sanning,	 kunna	 de	 icke	 skäligen	 med	 någre	 böter	 belagda	 varda".	 När	 det	 gäller	 befrielse	 från
betalning	 för	 dagsverkena	 uppmanas	 de	 att	 "i	 underdånig	 ödmjukhet"	 anhålla	 om	 detta	 hos
landshövdingen233.

Vidare	stäms	Håkan	Jönsson	i	Portesbo,	Norra	Unnaryd.	Trots	stämning	har	han	inte	infunnit	sig	i	rätten.
Han	 döms	 att	 betala	 8	 öre	 för	 dagsverket	 och	 att	 plikta	 24	 öre	 för	 försummelsen	 att	 inställa	 sig	 till
dagsverket	och	24	öre	för	att	inte	ha	infunnit	sig	i	rätten.	För	samma	försummelser	döms	Jöns	i	Hestra234.

Postböndernas	undantagande	från	vissa	skyldigheter
Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 vid	 höstetinget	 1695	 alla	 postbönder	 i	 Mo	 härad	 för	 att	 de	 inte	 utgör
skyldigheter,	när	det	gäller	transportering	av	timmer	till	byggnad	vid	gästgivargårdar	och	magasin	samt	att
de	inte	deltar	i	inhägnad	av	planteringsplatser.

När	det	gäller	timmertransporterna,	hänvisar	postbönderna	till	landshövdingens	resolutioner,	som	bygger
på	kungliga	brev,	där	det	framgår	att	de	är	undantagna	från	skyldigheten.	Rätten	frikänner	dem	därför	från
denna	 del	 av	 anklagelsen.	 Däremot	 konstateras	 att	 de	 inte	 kan	 visa	 upp	 någon	 frikallelse	 för
inhägnadsskyldigheten,	varför	de	har	att	fullgöra	denna235.



Försummat	vargskall	i	Bottnaryd
Hösten	1690	budas	 till	 vargskall	 i	Bottnaryd.	Bönderna	 i	Elgaryds	by	 infinner	 sig	 inte	varför,	 Ingemar
Kjöllerström	stämmer	dem	till	vintertinget	1691.	Trots	att	Elgarydsbönderna	inte	deltar	dödas	vargen.

De	instämda	förklarar	att	skallet	skett	på	en	söndag	och	att	de	då	varit	 i	kyrkan	och	"gravat	 för	 tvenne
allmosekroppar".	 Vidare	 hänvisar	 de	 till	 att	 det	 var	 dåligt	 väder.	 En	 ytterligare	 förmildrande
omständighet,	som	framförs,	är	att	de	tidigare	aldrig	försummat	något	vargskall.	Med	detta	begär	man	att
förskonas	från	böter.

Skallfogden,	 nämndemannen	 Nils	 i	 Älgåsen,	 förklarar	 att	 de	 tidigare	 alltid	 infunnit	 sig	 till	 skall.	 Han
förklarar	också	att	tiderna	är	svåra	och	att	de	anklagade	därför	inte	har	något	att	böta	med.

Trots	de	anförda	skälen	kan	inte	rätten	frikänna	de	instämda,	som	var	och	en	döms	att	böta	6	marker	smt.
Denna	dom	skall	dock	underställas	 landshövdingen	med	en	begäran	 "om	de	 icke	af	 företalde	 skäl	och
motiver	kunna	förskonas"236.

Militära	ärenden

Bakgrund
Största	delen237	 av	 Ingemar	Kjöllerströms	 tid	 som	 länsman	 fram	 till	 år	 1700,	 då	 stora	 nordiska	 kriget
bryter	ut,	är	 fredstid.	Dock	sammanfaller	den	första	delen	av	 länsmanstiden	med	Karl	XI’s	regeringstid
innefattande	nyordingen	av	armén	med	organisationen	av	det	nya	indelningsverket.

Detta	återspeglar	sig	i	ärenden	om	uppbyggnad	och	färdigställande	av	soldattorp,	värvningar	och	militära
förflyttningar,	”durschmarcher”,	som	innebär	omfattande	provianteringar	och	skjutshjälp.

Soldattorp
På	 befallningsmannens	 order	 stämmer	 Ingemar	 Kjöllerström	 vid	 sommartinget	 1686	 de	 som	 ännu	 inte
färdigställt	soldatorpen.

Allmogen,	som	skyller	det	uteblivna	färdigställandet	på	sin	”stora	fattigdom	och	medellöshet”,	lovar	på
rättens	”allvarsamma	förmaning”	att	med	all	”flitighet”	skyndsamt	få	torpen	klara.	Med	denna	utfästelse
befrias	de	från	böter238.

Vid	 vintertinget	 1687	 stäms	 Hans	 Ivarsson	 av	 Ingemar	 Kjöllerström	 för	 att	 ännu	 inte	 ha	 bygget	 upp
soldattorpet239.

Vid	 vintertinget	 anklagar	 Ingemar	 Kjöllerström,	 på	 ämbetets	 vägnar,	 Måns	 i	 Norra	 Krakhult,	 Norra
Unnaryd,	samt	Johan	och	Esbjörn	 i	 Isatorpet,	Mulseryd,	 för	att	de	 inte	uppfyllt	sina	förpliktelser	på	sin
rotes	soldattorp.	Klagomålet	gäller	både	underhåll	av	fähuset	och	att	man	inte	gjort	inhägnader.	Ingemar
Kjöllerström	yrkar	på	plikt	men	de	anklagade	förskonas	av	rätten	med	villkoret	att	alla	arbeten	skall	vara
slutförda	före	nästa	ting.	I	annat	fall	skall	de	plikta	40	marker	silvermynt240.

Allmogen	 anmäler	 att	 Ingemar	 Kjöllerström,	 över	 hela	 häradet,	 pålyst	 2	 öre	 smt	 utlagor	 för	 Röshults
soldattorp.	Anledningen	är	att	det	berörda	hemmanet	upptagits	på	frihet	till	och	med	innevarande	år	1698.
Ingemar	Kjöllerström	uppmanas	att	göra	"redo	och	räkning"	för	detta241.



Uppbyggnad	av	militära	boställeshemman
På	vintertinget	1692	begär	Ingemar	Kjöllerström,	på	order	från	befallningsmannen	Benjamin	Dahlström,
att	 ett	 kungligt	 brev,	 daterat	 den	 2	 februari,	 skall	 läsas	 upp	 och	 vari	 det	 framgår	 att	 alla	 militära
boställeshemman	skall	bebyggas.	Detta	kan	ses	som	en	del	i	upprättandet	av	det	nya	indelningsverket242.

Värvningar
Vid	ett	extra	ordinarie	ting	den	15	maj	1689	kommer	Jon	Larsson	från	Karshult,	Månsarp	och	Tveta	härad,
inför	rätten	och	anklagar	Ingemar	Kjöllerström	för	att	ha	lurat	hans	son,	Anders	Jonsson,	vilken	tjänat	som
dräng	hos	änkan	Ingeborg	Jakobsdotter	i	Hunsebo,	att	bli	artilleriknekt.	Ingemar	Kjöllerström	anklagas	för
att	i	smyg	ha	lagt	in	värvningspenningen,	en	carolin,	mellan	kroppen	och	skjortan	på	Anders	Jonsson.	Jon
Larsson	företräds	i	rätten	av	Gustaf	Gustafsson.

Jon	 Larsson,	 som	 också	 framfört	 denna	 sak	 i	 en	 supplik	 till	 landshövdingen,	 menar	 att	 det	 inträffade
strider	emot	ett	kungligt	brev	som	säger	att	värvning	inte	får	ske	med	”list,	trug	eller	våld”.	Med	dessa
skäl	begär	Jon	Larsson	att	hans	son	ska	få	komma	tillbaka	och	slippa	värvningen.

Ingemar	 Kjöllerström	 hävdar	 att	 så	 väl	 anklagelsen	 som	 suppliken	 till	 landshövdingen	 är	 ”största
osanning”	och	att	de	inte	kan	bevisas.	Enligt	Ingemar	Kjöllerström	har	värvningen	skett	av	fri	vilja	vilket,
han	visar	genom	attester	från	Nils	Olofsson	i	Öreryd	och	Måns	Ingemarsson.

Enligt	attestanterna,	som	inför	rätten	med	ed	bekräftar	sina	utsagor,	har	Anders	Jonsson,	i	deras	närvaro,
frivilligt	tagit	emot	värvningspenningen,	en	daler	smt,	och	av	dessa	tagit	6	öre	att	köpa	öl	och	brännvin
för.	 Han	 har	 också	 tagit	 på	 sig	 länsmannens	 rock	 och	 värja,	 och	 medan	 han	 haft	 dessa	 på	 sig,	 tagit
länsmannen	i	hand	och	lovat	att	tjäna	”Kungl.	Majts	och	kronan	ärligen	och	väl”.

Anders	Jonsson	försöker	trots	detta	hävda	att	pengarna	stoppats	på	honom	”ovetande”.	Som	stöd	för	detta
åberopar	han	sin	matmor,	Ingeborg	Jakobsdotter,	som	dock	nekar	till	att	ha	sett	detta.

Ingemar	 Kjöllerström	 anser	 nu	 att	 Jon	 Larsson	 skall	 få	 ett	 ”välförtjänt	 straff”	 för	 den	 ogrundade
anklagelsen	och	suppliken	 till	 landshövdingen.	Detta	 särskilt	då	anklagelsen	är	 så	allvarlig	att,	om	den
varit	sann,	kunnat	”lätteligen	bringa	honom	ifrån	tjänst	och	all	sin	timerliga	välfärd”.	Vidare	krävs	att
även	 Gustaf	 Gustafsson,	 som	 i	 ett	 annat	 härad	 åtagit	 sig	 att	 driva	 en	 orättfärdig	 sak	 utan	 grund,	 skall
straffas.

I	ett	ytterligare	försök	att	upphäva	värvningen	framför	både	Gustaf	Gustafsson	och	Jon	Larsson	att	Anders
Jonsson	 inte	 är	 duglig	 att	 vara	 i	 ”Kungl.	Majts	 tjänst”	 då	 han	 är	 ”bräcklig”.	Detta	 säger	 sig	 Ingemar
Kjöllerström	att	varken	han	eller	någon	annan	”försport	eller	veta”	utan	menar	istället	att	Anders	Jonsson
inte	har	något	”fel	så	stort	till	sin	kropps	sundhet”	att	han	inte	kan	vara	i	”Kungl.	Majts	tjänst”.

Rättens	 utfall	 blir	 att	 Jon	 Larsson	 får	 plikta	 10	 marker	 smt	 och	 dessutom	 betala	 6	 daler	 smt,	 som
modereras	till	4	daler	smt,	i	rättegångskostnad.	Gustaf	Gustafsson	”förskonas”	från	böter	men	förmanas
att	”icke	en	annan	gång	komma	och	försvara	en	sak	som	av	ingen	sanning	består”.

När	det	gäller	värvningen	finner	rätten	att	denna	gått	rätt	till	och	ska	stå	fast.	Om	han	skulle	befinnas	vara
”bräcklig”	 lämnas	 avgörandet	 till	 ”de	 gode	 herrar,	 som	 honom	 såväl	 som	 de	 andra	 värvade	 knektar,
beordrade	äro	att	mönstra”243.

Vid	höstetinget	1703	stäms	Jöns	Persson	i	Ulvestorp,	Öreryd,	samt	Bengt	Ambjörnsson	och	Sven	Månsson
i	Bjärsved,	Öreryd,	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att	de	utan	hans	vetskap	värvat	hans	tjänstedräng,	Anders
Svensson,	till	soldat.



Svarandena	menar	att	de	inte	värvat	Anders	Svensson	på	annat	sätt	än	andra	soldater	då	han	först	skall
fullborda	sitt	tjänsteår	hos	Ingemar	Kjöllerström.	Detta	tillstår	Ingemar	Kjöllerström	varför	de	tilltalade
frikänns.	Ingemar	Kjöllerström	döms	att	betala	1	daler	smt	i	rättegångskostnader244.

Vid	 sommartinget	 1705	 stämmer	 Ingemar	 Kjöllerström	 Ingelsbo	 roteintressenter,	 Jon	 i	 Assarebo,	 Jon
Jonsson	i	Ingelsbo	och	Per	i	Skjutsebo,	för	att	de	varit	uppstudsiga	emot	landshövdingens	förordning	att
låta	deras	”kasserade”	soldat	Lars	Håkansson	bli	trosspojke.

Svarandena	nekar	inte	till	anklagelsen.	Det	framkommer	att	de	uttryckt	att	de	hellre	skulle	velat	se	honom
”ligga	död	på	backen”	än	släppa	till	honom.	För	denna	uppstudsighet	döms	de	att	böta	40	marker	smt245.

Soldathustrun	Ingeborg	Mikaelsdotter	stämmer	vid	höstetinget	1705	Ingemar	Kjöllerström	för	resterande
soldatlega	till	hennes	man,	soldaten	Jöns	Jönsson,	och	för	odugliga	gärdesgårdar	vid	soldattorpet.

Ingemar	Kjöllerström,	som	svarar	för	halva	roten,	förklarar	sig	ha	betalt	23	daler	smt,	vilket	han	menar
”vida”	överstiger	det	legomål,	som	föreskrivs	i	kungliga	förordningar.	Rätten	förklarar	honom	därför	fri
från	detta	tilltal.

När	det	gäller	gärdesgårdarna	utses	nämndemännen	Sven	Månsson	i	Bjärsved,	Öreryd,	och	Lars	Jönsson	i
Valdshult,	att	genomföra	en	syn246.

Målet	 kommer	 åter	 upp	 vid	 sommartinget	 1707	 då	Katarina	 Eek,	 som	 företräder	 gården	 efter	 Ingemar
Kjöllerströms	död,	stäms	av	Ingeborg	Mikaelsdotter.	Troligen	är	Ingeborg	Mikaelsdotter	nu	omgift	med
en	annan	soldat,	Lars	Larsson.	Även	denna	gång	ställs	anspråk	på	resterande	soldatlega.

När	 det	 gäller	 bristerna	på	 soldatorpet	 har	 uppenbarligen	 synen	 ägt	 rum.	Kostnaden	 att	 åtgärda	 stugan,
boden	och	gärdesgårdarna	värderas	till	6	daler	smt.	Av	detta	skall	Katarina	Eek	bekosta	hälften,	medan
avlidne	gästgivaren	Jöns	Torstenssons	arvingar	skall	stå	för	den	andra	delen.	Hela	roten	uppmanas	också
att	upprätta	ladan,	som	är	värderad	till	8	daler	smt.

Då	Ingeborg	Mikaelsdotter	tillstår	att	soldatlegan	uppgått	till	i	kungliga	förordningar,	fastställda	60	daler
smt,	kan	inte	tingsrätten	tillerkänna	något	större	legomål247.

Tremänningsryttaren	Anders	Håkansson	i	Ljungsarp	stämmer	vid	vintertinget	1706	Ingemar	Kjöllerström,
hans	hustru,	hans	dräng	Håkan	Andersson	och	hans	bror	Håkan	Mikaelsson	i	Skärvhult,	Åsenhöga.

Anders	 Håkansson	 har	 på	 uppdrag	 av	 kyrkoherden	 i	 Dalstorp	 rest	 till	 Öreryd	 för	 att	 fråga	 Håkan
Andersson,	legodräng	hos	Ingemar	Kjöllerström,	om	han	vill	bli	soldat.	Skälet	är	att	han	hört	att	Håkan
Andersson	skulle	vara	intresserad	samt	att	han	också	har	två	bröder	i	”konungens	tjänst”.

Ingemar	Kjöllerström	berättar	att	Anders	Håkansson	kom	till	honom	och	”androg	sitt	ärende”	och	att	han
sedan	samma	kväll	fått	svar	att	Håkan	Andersson	inte	har	någon	lust	att	bli	soldat.	Trots	detta	uppsöker
Anders	 Håkansson	 nästa	 morgon	 Håkan	 Andersson,	 som	 då	 befinner	 sig	 på	 logen,	 för	 att	 ”locka	 och
tubba”	honom.	Ingemar	Kjöllerström	menar	att	detta	strider	mot	legohjonsstadgan	varför	han	kräver	plikt.

Efter	detta	jagar	Håkan	Andersson	ut	Anders	Håkansson	på	landsvägen	och	slår	honom	två	slag	med	en
stake	varpå	han	 förföljs	med	”hugg	och	slag”.	Under	detta	 ropar	Håkan	Mikaelsson,	bror	 till	 Ingemar
Kjöllerström,	”slå	den	skälmen”.	Också	Katarina	Eek	uppmanar	honom	att	slå.

Flera	vittnen	berättar	om	Anders	Håkanssons	skador	i	from	av	svullen	hand	och	arm.

Då	det	inte	finns	vittne	på	att	Anders	Håkansson	även	överfallits	av	Håkan	Mikaelsson	skjuts	målet	upp
till	nästa	ting	då	pigan	Beata	Svensdotter	skall	höras248.



Då	målet	åter	kommer	upp	vid	sommartinget	1706	har	Ingemar	Kjöllerström	avlidit.	Anders	Håkansson
inkallar	 nu	 vittnena	 hustru	 Kerstin	Månsdotter	 i	 Landbogården	Öreryd,	 och	 pigan	 Beata	 Svensdotter	 i
Håkansgården,	Öreryd.

Hustru	Kerstin	Månsdotter	berättar	att	hon	såg	Håkan	Andersson	stå	på	deras	vedbacke	och	ropa	”menar
du	jag	är	inte	heller?”	och	vidare	sagt	”låt	mig	få	ut	den	skälmen	i	Ljungsarp”.

Pigan	Beata	Svensdotter	vittnar	att	hon	 sett	Anders	Håkansson	 stå	på	deras	gård	och	 säga	”karlar	 gör
intet	mer	än	i	kan	svara	till”.	Samtidigt	har	hon	hört	rop	från	länsmansgården	om	att	slå	honom	men	kan
inte	säga	vem	som	ropat.	Härefter	har	Håkan	Andersson	kommit	springande	med	en	stake	 i	handen	och
frågat	”var	är	den	gamla	skälmen	i	Ljungsarp?”.

Tingsrätten	 finner	 Håkan	Andersson	 skyldig	 till	 att	 ha	 slagit	 Anders	 Håkansson	 och	 får	 därför	 böta	 3
marker	smt	 för	svullnaden.	Vidare	döms	ha	att	böta	2	gånger	3	marker	smt	 för	att	 två	gånger	ha	använt
okvädningsordet	”skälm”.	Slutligen	döms	han	för	fredsbrott,	eftersom	han	sprungit	över	landsvägen	och	i
de	 andra	 gårdarna.	 Böterna	 för	 detta	 brott	 är	 40	marker	 smt.	Dessutom	 skall	Håkan	Andersson	 betala
rättegångskostnader	på	5	daler	smt.

Däremot	frikänns	både	Katarina	Eek	och	Håkan	Mikaelsson	från	Anders	Håkanssons	anklagelser	då	det
inte	kan	bevisas	att	”de	honom	med	ord	eller	gärningar	överfallit”249.

Millitära	förflyttningar
Då	Jönköpings	regemente	marscherar	till	Wismar	i	november	1688	får	översten,	Bernt	Mörner	och	hans
följe,	 förplägning	 av	 Ingemar	 Kjöllerström	 på	 bekostnad.	 Vid	 sommartinget	 1690	 begär	 Ingemar
Kjöllerström	att	få	ta	upp	ersättning	av	allmogen250.

Vid	vintertinget	1691	anklagas	Sven	Larsson	i	Kolgränna,	Bottnaryd,	av	Ingemar	Kjöllerström	för	inte	ha
betalt	durchtågsgärden	för	1689	uppgående	till	20	öre	smt.	Vidare	uppger	Ingemar	Kjöllerström	att	Sven
Larsson	inte	heller	infinner	sig	på	de	uppbördmöten	han	låter	utlysa.

Sven	 Larsson	 förklarar	 att	 han	 trott	 sig	 vara	 befriad	 från	 durchtågsgärden,	 då	 hans	 hemman	 är	 ett
posthemman.	När	han	nu	fått	reda	på	att	posthemman	inte	är	befriade	från	denna	gärd,	är	han	beredd	att
genast	 betala	 det	 han	 är	 skyldig.	 När	 det	 gäller	 uppbörsmöten	 säger	 sig	 Sven	 Larsson	 normalt	 inte
försumma	dessa	men	medger	att	han	uteblivit	från	det	senaste.

Rätten	befriar	Sven	Larsson	från	tilltalet,	då	han	förklarat	sig	beredd	att	betala	gärden251.

Vid	sommartinget	1693	berättar	Kjöllerström	att	Kammarkollegiet	nekar	ersättning	för	allt	det	malt,	som
köpts	till	en	genommarsch	år	1689.	Totalt	har	50	tunnor	införskaffats	av	vilka	en	tunna	och	4	och	en	halv
skäppa	försvunnit.

I	 rätten	 vittnar	 befallningsmannen	 Lars	 Persson	 i	 Stora	 Hökhult	 och	 Jöns	 Jönsson	 i	 Mariebo	 att	 den
halvspann,	som	använts	för	att	mäta	upp	maltet	när	det	köptes,	varit	för	liten.	Detta	upptäcktes	varefter	en
annan	halvspann	användes.	Det	berättas	också	att	en	 fjärdedels	 tunna	betalats	 i	hyra	 för	 förvaringen	av
maltet	hos	Erik	Larsson	Fällberedare	i	staden252.

På	 vintertinget	 1701	 stämmer	 Ingemar	 Kjöllerström	 skjutsrättaren	 Nils	 Olofsson	 i	 Öreryd	 för	 grava
anklagelser.	Nils	Olofsson	anklagas	för	att	ha	kallat	Ingemar	Kjöllerström	för	”konungens	tjuv”	genom	att
ha	 tagit	 upp	mer	 skatt	 än	 som	varit	 påbjudet	 och	 genom	att	 ha	 använt	 falska	mått,	 när	 skatt	 betalats	 in
natura.	Ingemar	Kjöllerström	begär	att	anklagelserna	antingen	måste	bevisas	eller	att	Nils	Olofsson	skall
plikta	då	det	gäller	”heder	och	ära”.



Det	 som	 utlöst	 händelserna	 är	 en	 genommarsch	 av	 Östgöta	 Kavalleriregemente	 i	 juni	 1700,	 då
förnödenheter	lämnats	till	kronomagasinen	i	Norra	Unnaryd	och	Öreryd.

Nils	Olofsson	svarar	att	han	aldrig	anklagat	Ingemar	Kjöllerström	för	att	ha	tagit	upp	mer	skatt	än	vad	som
varit	 påbjudit	 ”utan	 sagt	 och	 jämväl	 ännu	 säger	 och	 påstår	 att	 länsmannen	 till	 allmogens	 förtryck
använt	 tvenne	 betsmannar	 och	 tvenne	 mått”.	 Vid	 invägning	 påstås	 betsmannen,	 som	 skulle	 mäta	 ett
lispund	ha	mätt	ett	lispund	och	5	mark,	samtidigt	som	skäppan	som	använts	för	inmätning	skulle	ha	varit
för	stor	medan	den	andra	skäppan,	av	riktig	storlek,	skulle	använts	vid	utmätning.

Dessutom	 anklagas	 Ingemar	 Kjöllerström	 för	 att	 inte	 ha	 fört	 upp	 alla	 skjutsningar	 och	 uppburna
viktualiepersedlar.	Till	detta	nekar	Ingemar	Kjöllerström.

Utslaget	 blir	 att	 saken	 skall	 kommuniceras	 med	 landshövdingen,	 som	 förväntas	 förordna	 en	 annan
kronobetjänt	 att	 utföra	 saken.	 Dock	 ges	 anstånd	 till	 nästa	 ting	 då	 de	 två	 bessmanarna	 skall	 visas	 upp
”förseglade	och	förvarade”253.

Vid	påföljande	sommarting	skjuts	målet	upp	då	landshövdingen	inte	utsett	någon	annan	kronobetjänt	som
skall	biträda	Ingemar	Kjöllerström.	En	påminnelse	skickas	till	landshövdingen.

På	kronobefallningsmannen	Giers	begäran	berättar	nämndemän	och	den	närvarande	allmogen,	särskilt	de
från	norra	delen	av	häradet,	att	de	inte	har	några	anklagelser	gentemot	Ingemar	Kjöllerström254.

Det	dröjer	till	sommartinget	1702	innan	saken	åter	kommer	upp.	Ett	antal	vittnen	hörs	vid	detta	tillfälle.

Första	vittnet,	Anders	Larsson	i	Mossebo,	Öreryd,	anger	att	han	mätt	upp	en	halv	tunna	havre	hemma	med
en	 skäppa	 efter	 det	 gamla	 Jönköpingsmåttet	 och	 att	 havren	 hållit	 sitt	 mått	 då	 den	 levererades	 vid
magasinet	i	Öreryd.	Viktualiepersedlarna,	som	levereras	efter	vikt,	har	mätts	in	med	hans	egen	besman.

Andra	vittnet	Zakarias	Jönsson	i	Mårtenstorp,	Öreryd,	berättar	att	han	 levererat	en	 tunna	havre	uppmätt
med	 samma	mått	 som	Anders	 Larsson.	 Leveransen	 skedde	 vid	 två	 tillfällen,	 första	 gången	 har	 havren
hållit	sitt	mått	men	inte	andra	gången,	då	skäppan	varit	rågad.	Då	Zakarias	Jönsson	klagat	till	skrivaren
Jonas	Timström,	som	mätt	in	havren,	har	denne	svarat	”om	jag	hade	en	kanna	skulle	jag	snart	göra	rätt
mått”.

Tredje	vittnet	 Jöns	Persson	 i	Ulvestorp	har	mätt	upp	 tre	 skäppor	hemma	men	när	de	 levererats	har	det
”felat”	 på	 den	 tredje	 skäppan.	 Viktualiepersedlarna,	 har	 Ingemar	 Kjöllerström	 vägt	 in	 själv	 med	 en
besman	 tillhörig	 Clement	 Svensson	 i	 Öreryd,	 varvid	 ”hanken	 stått	 emellan	 pundet	 och	 femmarka
nageln”.

Fjärde	vittnet	Mårten	Andersson	i	Valdshult	påstår	att	ett	lispund	och	5	marker	mätts	för	ett	lispund.

Femte	vittnet	Jöns	Hansson	i	Södra	Valdshult	vittnar	att	han	levererat	en	tunna	havre	och	att	det	felats	en
halv	 skäppa	 vid	 leveransen.	 Dock	 har	 viktualiepersedlarna	 hållit	 sin	 vikt.	 I	 samband	med	 detta	 anger
Ingemar	Kjöllerström	att	den	största	delen	av	havren	inte	mätts	upp	vid	mottagandet	utan	att	 leveransen
har	skett	i	säckar.	Den	närvarande	allmogen	medger	att	så	varit	fallet.

Sjätte	vittnet	nämndemannen	Lars	Jönsson	i	Valdshult	berättar	att	havre	och	viktualiepersedlar	hållit	mått
och	 vikt	men	 att	 när	 den	 nya	 skäppan	 användes,	 blev	 två	 skäppor	 inte	mer	 än	 en	 och	 en	 halv	 rågade
skäppor.	När	han	påpekat	detta,	har	Ingemar	Kjöllerström	svarat	att	detta	varit	orätt,	då	skäppan	är	gjord
för	strukna	mått.

För	övrigt	berättar	Magnus	Jönsson	i	Kärr	tillsammans	med	övrig	närvarande	allmoge	att	havren	mottagits
med	rågade	mått	både	i	Unnaryd	och	Öreryd.	De	har	dock	inget	att	klaga	på	när	det	gäller	måttet.	Däremot
menar	de	att	vikten	varit	”för	svår”,	varför	det	finns	anledning	att	framföra	besvär	rörande	denna.



I	rätten	visas	också	en	skäppa	som	tillhör	Jöns	i	Millomgården,	Norra	Unnaryd,	upp.	Denna	har	använts
vid	 inmätningen	 av	 havren.	 Tingsrätten	 frågar	 också	 hur	 det	 gått	 till	 med	 invägningen	 av
viktualiepersedlarna.

Per	 Ambjörnsson	 i	 Portesbo,	 Norra	 Unnaryd,	 vittnar	 att	 både	 Pers	 i	 Mellangården,	 Norra	 Unnaryd,
bestman	och	Jöns	i	Ulvestorp,	Öreryd,	besman	använts.	Ibland	har	de	använts	om	varandra.	Han	berättar
också	 att	 länsmannen	 oftast	 inte	 varit	 närvarande	 vid	 invägningen.	 Då	 persedlarna	 hämtats	 av
kvartermästarna	vid	Östgöta	Kavalleriregemente,	vägde	de	med	egna	betsmannar	och	då	var	man	tvungen
att	lägga	till	4	eller	5	marker	på	varje	lispund.

Enligt	Arvid	Håkansson	i	Hunsebo,	Norra	Unnaryd,	har	också	en	av	de	använda	betsmannarna	bortstulits
av	 östgötarna.	 Havren	 som	 gavs	 ut	 mättes	 upp	med	 Jöns	 i	Millomgården,	 Norra	 Unnaryd,	 skäppa,	 då
kronotunnan	från	Jönköping	inte	hann	fram	i	tid.

Ingemar	Kjöllerström	uppvisar	ett	kvitto	utgivet	av	Claes	Wessing	där	det	visas	att	han	levererat	4	tunnor
och	20	kappar	havre	för	9	daler	21	1/3	öre

smt	den	1	juni	1700.	Efter	leveransen	fanns	ingen	mer	havre	kvar	i	magasinet255.

Underlåtelse	att	hysa	en	soldat
Vid	 sommartinget	 1685	 anger	 Ingemar	Kjöllerström	 Jöns	Nilsson	 i	Korphult	 för	 att	 emot	Kungl.	Majts
”stränga	order”	hyst	en	soldat,	Håkan	och	dennes	hustru,	som	inte	haft	något	pass.

Jöns	Nilsson	förklarar	att	soldaten,	som	han	hyst	i	ett	skogstorp,	visserligen	haft	ett	pass	från	sin	kapten
men	att	han	inte	velat	uppge	sitt	namn.

Grannar	beklagar	sig	”högeligen”	över	att	soldaten	och	dennes	hustru	ställ	till	stor	skada	för	dem.	Nils	i
Östra	Svinhult,	Angerdshestra,	berättar	hur	soldatens	hustru,	en	böndag,	när	de	flesta	var	i	kyrkan,	lurat
hans	lilla	dotter,	som	var	ensam	hemma,	”att	giva	sig	ifrån	vad	hon	ville	hava”.

Rätten	dömer	Jöns	Nilsson	att	böta	50	daler	smt256.

Tvist	mellan	soldatänka	och	rotebönder
Vid	höstetinget	1704	får	Ingemar	Kjöllerström	och	nämndemännen	Lars	i	Valdshult	och	Måns	i	Götarp	i
uppdrag	att	jämka	och	likvidera	mellan	soldatänkan	hustru	Gunilla	Svensdotter	i	Öreryd	Västergården	och
rotebönderna	Anders	Andersson,	Bengt	Svensson	och	Jon	Mårtensson	i	Ingarp.

I	detta	har	rotebönderna	befunnits	vara	skyldiga	5	daler	och	2	öre	smt	till	Gunilla	Svensdotter.	En	del	av
detta	skall	ha	betalts	genom	utlagda	mantalspenningar	för	Gunilla	Svensdotter.	Rotebönderna,	som	ålagts
att	visa	kvitto	för	inbetalningen	av	mantalspenningarna,	har	dock	inte	infunnit	sig.

Ingemar	Kjöllerström	åläggs	att	uppmana	rotebönderna	att	betala	skulden,	varvid	de	inte	får	avräkna	mer
än	det	de	med	kvitto	kan	bevisa	sig	ha	betalt	i	mantalspenningar257.

Jägerimål

Bakgrund



Skog	och	jakt	är	föremål	för	kronans	förordningar.	Svedjebruket	är	reglerat.	Alla	ekar	är	kronoegendom
och	endast	kronan	och	adeln	har	rätt	att	 jaga	högvilt,	som	representeras	av	rådjur	och	älg	i	det	aktuella
området.

I	häradet	är	skogvaktaren,	som	benämns	hejderidaren,	ansvarig	för	att	regelverket	upprätthålls.	Denne	är
underställd	 länets	 överjägmästare.	 Vid	 flera	 tillfällen	 agerar	 Ingemar	 Kjöllerström	 på	 uppdrag	 av
hejderidaren.

Skogsbrandsmål	1691
Vid	sommartinget	1691	är	hejderidaren	Henrik	Willing	frånvarande	varför	Ingemar	Kjöllerström	framför
några	skogsbrandsmål	för	hejderidarens	räkning.

Lars	 Hansson	 på	 frälsehemmanet	 Nåtthult	 i	 Bottnaryd	 stäms	 för	 utkommen	 skogseld.	 Elden	 har	 skadat
skogen	och	Lars	Hansson	döms	att	böra	20	marker	smt	samt	att	ersätta	skadan

Jon	Andersson,	i	Kulshestra,	Stengårdshult,	döms	att	böta	20	marker	smt	samt	att	ersätta	skadan	för	att	han
släppt	ute	en	skogseld	på	kronohemmanet	Kulshestra.

Jakob	Håkansson	i	Konungagärde,	Stengårdshult,	anklagas	för	att	ha	släppt	ute	en	skogseld,	som	förstört
två	skäppeland	på	hemmanet	Lilla	Brynås,	Norra	Unnaryd.	Den	anklagade	är	inte	närvarande	varför	det
begärs	att	han	skall	stämmas	till	nästa	ting.	Då	Jakob	Håkansson	förmodas	sakna	medel	att	böta	för	säger
rätten	att	han	skall	straffas	med	"korporaliteter",	d.v.s.	kroppstraff,	om	han	befinns	skyldig258.

Obevakat	avbrännande	av	svedja
Per	Nilsson	i	Mossebo,	Öreryd,	stäms	till	sommartinget	1691,	av	Ingemar	Kjöllerström,	för	att	han	låtit
”avbränna”	en	svedjefälla	utan	övervakning	av	fler	än	hans	son,	som	betecknas	som	en	”dumbe”.	Trots
att	ingen	skada	skett	och	att	det	anges	att	Per	Nilsson	är	fattig	med	många	sjuka	och	”eländiga”	barn	kan
inte	rätten	förskona	från	böter.	Per	Nilsson	döms	därför	att	plikta	12	marker	smt259.

För	mycket	svedjande
Vid	 hösteinget	 1691	 kärar	 Ingemar	 Kjöllerström	 på	 hejderidaren	 Hindrich	 Willings	 vägnar	 till
nämndemannen	Sven	Månsson	i	Bjärsved	och	Jöns	Persson	i	Ölvestorp.	Svarandena	anklagas	för	att	ha
svedjat	21	 skäppeland	 trots	att	de	endast	haft	 tillstånd	att	 svedja	2	 skäppeland	årligen.	Man	hävdar	att
svedjandet	skett	i	14	års	tid	och	att	det	bör	utredas	ytterligare,	om	man	svedjat	mer	än	vad	som	man	haft
tillåtelse	till.	Rätten	förordnar	om	en	syn	med	hela	nämnden	innan	avgörande	kan	ske260.

Målet	 tas	 upp	 av	 hejderidaren	 vid	 vintertinget	 1692	 men	 då	 synen	 inte	 genomförts	 skjuts	 avgörandet
upp261.

Utslaget	sker	vid	sommartinget	1693	där	Sven	Månsson	frikänns.	Skälet	är	bland	annat	att	han	inte	hugget
på	 14	 år	men	 också	 därför	 att	 skogen	 är	 delad	 och	 huggandet	 och	 svedjandet	 skett	 på	 Sven	Månssons
lott262.

Olovligt	svedjande



Måns	 Josefsson	 i	Lilla	Hestra	 anklagas	vid	höstetinget	1691	av	 Ingemar	Kjöllerström,	på	hejderidaren
Hindrich	Willings	vägnar,	för	att	utan	genomförd	syn	at	huggit	ned	skog	på	en	yta	av	17	skäppeland	i	syfte
att	svedja.

Måns	 Josefsson	 svarar	 att	 nedhuggandet	 skett	 på	 en	 gammal	 intaga	 som	gården	 haft	men	 som	man	 inte
mäktat	med	att	vidmakthålla.	Detta	påstående	bevittnas	edligen	av	ett	antal	personer.

Rätten	förskonar	Måns	Josefsson	med	12	marker	smt	plikt263.

Rådjur	skjutet	i	förbjuden	tid
Ingemar	Kjöllerström	 anklagar,	 på	 uppdrag	 av	 hejderidaren	Henrik	Willing,	 Johan	Dahlberg	 för	 att	 ha
skjutet	ett	rådjur,	i	förbjuden	tid,	på	rusthållet	Yås,	Angerdshestra.	Det	visar	sig	att	målet	varit	uppe	på
föregående	 ting	 då	 soldaten	Per,	 för	 Saxhults	 rote,	 befunnits	 ha	 skjutit	 rådjuret	 och	 vid	 jakten	 ha	 lånat
Johan	Dahlbergs	hund.	Soldaten	frikändes	dock,	då	det	hela	skett	till	översten	Bernt	Mörner	nytta264.

Varning	till	Helena	Hård	till	Bjärsved
Ingemar	Kjöllerström	 får	 tingsrättens	 uppdrag	 att,	 utifrån	 ett	 brev	 från	 greve	 Carl	 Fredrik	 Lejonhuvud
varna	 fru	 Helena	 Hård	 till	 Bjärsved	 och	 hennes	 söner	 för	 att	 de	 både	 skall	 ha	 fällt	 skog	 och	 skjutit
förbjudna	djur	på	samfällt	mark265.

Syner	och	besiktningar
Ett	 vanligt	 förekommande	 uppdrag	 för	 länsmannen	 är	 att	 delta	 i	 syner	 och	 besiktningar	 av	 olika	 slag.
Under	Ingemar	Kjöllerströms	tid	som	länsman	deltar	han	i	åtminstone	ett	trettiotal	syner	och	besiktningar.

1684:	Besiktning	av	hemmanet	Mårtenstorp	i	Öreryd266267.

1687:	Besiktning	av	frälsehemmanet	Assarebo	i	Norra	Hestra268.

1688:	Deltar	i	syn	av	Prästeryds	soldatorp269.

1689:	Deltar	i	syn	av	husen	på	Södregården	Ryd	i	Mulseryd270.

1690:	Deltar	i	syn	av	fältväbelsbostället	Stora	Krogshult	i	Mulseryd271.

1690:	Deltar	i	syn	av	”flängd”	granbark	på	Viks	ägor	i	Hestra272.

1691:	Deltar	i	syn	av	Stommen	Unnaryd273.

1693:	Deltar	i	syn	av	rustningsstammen	Matsagården	i	Rud274.

1693:	Deltar	i	syn	en	ödefjärding	i	Assarbeo,	Norra	Hestra275.

1693:	Deltar	i	syn	av	bostället	Bäckanäs	i	Bottnaryd276.

1695:	Deltar	i	syn	av	Elgaryds	stom277.

1695:	Deltar	i	syn	av	Lilla	Bryna278.

1695:	Deltar	i	en	avträdessyn	i	Plombo,	Stengårdshult279.

1695:	Deltar	i	ägosyn	mellan	hemmanen	Bäxhult	och	Hagelstorp280.



1696:	Deltar	i	syn	av	brandskada	på	frälsehemmanet	Söttersbo,	Norra	Unnaryd281.

1696:	Deltar	i	syn	av	torpet	Hjälmarödjan282.

1696:	Upprättar	förlikning	mellan	rörande	delning	av	skogen	mellan	Södregården	och	Norregården	i	Jära,
Mulseryd283.

1696:	Deltar	i	och	upprättar	besiktningsinstrument	över	"lägenheter"	under	Stengårdshults	och	Bottnaryds
prästgårdar284.

1696:	Deltar	i	syn	av	komministerbostället	i	Angerdshestra285.

1697:	Deltar	i	syn	av	hygge	vid	Ingarp,	Åsenhöga286.

1697:	 Betygar	 en	 attest	 till	 stöd	 för	 skattenedsättning	 (förmedling)	 avseende	 frälsehemmanet	 Öreryd
Landbogården287.

1697:	Betygar	en	attest	till	stöd	för	skattenedsättning	(förmedling)	avseende	kronohemmanet	Unnaryd288.

1697:	Har	 deltagit	 i	 en	officerarehusesyn	 av	Bjärsgården	 i	Unnaryd	och	vittnar	 utifrån	denna	 i	 ett	mål
rörande	husröta	och	gärdesgårdars	fördärvande289.

1699:	 Deltar	 tillsammans	med	 nämndemännen	 Sven	Månsson	 i	 Bjärsved,	 Öreryd,	 och	 Lars	 Jönsson	 i
Valdshult	i	en	förlikning	mellan	kyrkoherde	Zakarias	Colliander	i	Åsenhöga	och	Velebo	rote290.

1699:	 Deltar	 tillsammans	 med	 nämndemännen	 Lar	 Jönssons	 i	 Valdshult,	 och	 Håkan	 i	 Kolabo,
Stengårdshult,	i	avvittringen	av	fädernearvet	efter	barnen	till	Brita	Ingemarsdotter	i	Espås291.

1700:	Deltar	 tillsammans	med	nämndemännen	Lars	 Jönsson	 i	Valdshult	 och	Sven	Månsson	 i	Bjärsved,
Öreryd,	att	syna	en	brandskada	på	ryttmästarebostället	Mårtenstorp,	Öreryd292.

1700:	 Deltar	 tillsammans	 med	 nämndemännen	 Håkan	 i	 Kolabo,	 Stengårdshult,	 och	 Lars	 Jönsson	 i
Valdshult	i	en	syn	för	att	mäta	och	värdera	den	skada	som	uppkommit	vid	ett	hagel	den	22	juni	1699293.

1701:	Deltar	 tillsammans	med	nämndemän	 i	 syn	och	värdering	 av	de	 förbättringar	 i	Elghult,	Källeryd,
som	 genomförts	 av	 Per	 Persson	 i	 Elghult	 på	 den	 fjärding	 som	 inbördats	 av	 ryttaren	 Anders	 Jönsson
Hörnberg294	i	Elgarem,	Anderstorp295.

Upphittat

Bakgrund
När	föremål	och	kreatur,	som	upphittas	ges	 information	”upplysning”	om	detta	på	 tinget	 i	 syfte	att	hitta
ägaren.

Upphittat	sto
Vid	höstetinget	1691	upplyser	Ingemar	Kjöllerström	om	ett	brunt	sto,	som	tagits	omhand	i	Långhult	under
våren	och	som	ingen	gjort	anspråk	på.	Rätten	förklarar	att	stoet	tillfaller	kronan,	om	ingen	gjort	anspråk	på
det	inom	”år	och	dag”	296.



Upphittad	hatt
Ingemar	Kjöllerström	stämmer	vid	höstetinget	1697	Nils	i	Ulvestorp	för	att	denne	inte	upplyst	om	en	hatt,
som	 hittats	 på	 landsvägen.	 Svaranden	 berättar	 att	 han	 ”straxt”	 då	 han	 funnit	 hatten	 upplyst	 både
nämndemannen	Lars	 Jönsson	 i	Valdshult	 och	 Jöns	 Persson	 i	Öllmestad.	Rätten	 beslutar	 att	 hatten	 skall
förvaras	hos	nämndemannen	Lars	Jönsson	i	Valdshult,	tills	dess	att	ägaren	uppenbarar	sig297.

Missnöje

Bakgrund
Länsmannens	 uppgifter	 att	 driva	 in	 skatter,	 avgifter	 och	 sakören,	 att	 tingföra	 människor	 för	 diverse
försummelser	och	att	i	övrigt	utföra	ett	antal	uppdrag	åt	kronan	ger	upphov	till	missnöje.	Anklagelser	att
allt	inte	gått	rätt	till	förekommer.	Ibland	resulterar	missnöjet	i	handgripligheter,	medan	i	andra	fall	leder
till	formella	klagomål.

Utlåtelser	mot	tingsrätt	och	länsman
Den	 27	 maj	 1685	 befinner	 sig	 Ingemar	 Kjöllerström	 på	 gästgivaregården	 Ledshestra	 i	 Bottnaryd.	 På
gästgivaregården	befinner	sig	också	Sigfrid	Jönsson	från	Mellangården	Ryd	i	Mulseryd.	Sigfrid	Jönsson,
som	är	berusad,	beskyller,	”med	några	ord”,	både	tingsrätten	och	Ingemar	Kjöllerström	för	att	innehålla
”gästningspenningar	av	ringa	värde”.

Saken	 kommer	 upp	 vid	 sommartinget	 1685	 där	 Ingemar	 Kjöllerström	 visar	 upp	 tre	 attester	 av	 vilka
framgår	att	”Sigfrid	uti	dryckenskap	har	utlåtit	sig,	så	emot	tingsrätten	som	länsman	med	några	otidiga
ord”.

Sigfrid	 Jönsson	 nekar	 och	 säger	 sig	 inte	 minnas	 att	 han	 ”utkastat”	 några	 beskyllningar	 men	 berättar
samtidigt	 att	 han,	 på	grund	 av	 en	 skada	 i	 huvudet,	 ”är	uti	 dryckenskap	mycket	 svag”.	Med	 ”gråtande
tårar”	ber	han	om	rättens	överseende.	Om	tingsrätten	säger	han	sig	inte	ha	annat	än	”största	beröm”	att
tala	om	och	vad	gäller	länsmannen	säger	han	sig	inte	veta	annat	än	”vad	som	ärligt	och	gott	är”.

Trots	att	Ingemar	Kjöllerström	yrkar	på	plikt	förskonas	Sigfrid	Jönsson	från	böter	av	följande	skäl:
1.	 att	han	ödmjukt	ber	om	förlåtelse
2.	 att	 församlingen	 i	Mulseryd	 enhälligt	 vittnar	 att	 han	 alltid	 ”så	hemma	 i	 sitt	 hus	 som	annorstädes
ställt	sig	ärligen	och	redligen”

3.	 att	de	som	underskrivet	attesterna	inte	är	närvarande	och	kan	vittna
4.	 att	domarereglementet	säger	att	 rätten	skall	vara	”mer	benägen	att	hjälpa	än	att	stjälpa”,	 när	 det

gäller	en	mans	heder	och	ära
5.	 att	tingsallmogen	och	hela	nämnden	intygar	att	han	”alla	dagar	varit	en	uppriktig	och	ärlig	man	och
fört	ett	skickligt	leverne,	därtill	en	faktoribetjänt	och	kronans	vagnmakare”

Däremot	får	Sigfrid	Jönsson	av	tingsrätten	en	”allvarsam	förmaning	och	varning,	att	 taga	sig	 tillvara
för	otidigt	utlåtande	emot	en	eller	annan	av	kronans	högre	eller	nedrige	betjänter,	så	kärt	honom	är,
att	undvika	laga	plikt”.	Dessutom	utsätts	ett	vite	på	20	daler	smt	om	han	”vidare	skulle	 förbryta	sig”.
Han	 döms	 också	 att	 betala	 4	 daler	 smt	 till	 Ingemar	 Kjöllerström	 för	 rättegångskostnaden,	 där	 också
författande	av	attesterna	ingår298.



Hundöverfall
I	april	1686	har	Ingemar	Kjöllerström	varit	i	Sebrandshult,	Mulseryd,	i	tjänsteärenden.	Här	överfalls	han
av	 en	 arg	 hund	 och	 då	 han	 inte	 haft	 något	 i	 händerna	 att	 försvara	 sig	med,	 tvingas	 han	 dra	 sin	 värja.
Följden	blir	att	hunden	skadas.

I	bygden	uppkommer	beskyllningar	om	Ingemar	Kjöllerström	omilda	behandling	av	hunden.	Han	menar
dock	att	det	inte	är	förbjudet	att	försvara	sig,	varför	han	av	tingsrätten	begär	ett	skriftligt	utlåtande,	där	han
befrias	från	alla	beskyllningar	och	”eftertal”.	Rätten	bifaller	denna	begäran	och	avkunnar	”att	ingen	vid
laga	plikt	skall	understå	sig	härefter	länsman	Ingemar	Mikaelsson	sådant	tillvita	eller	förekasta”299.

Denna	 händelse	 leder	 till	 att	 Sven	 Månsson	 i	 Lilla	 Bosarp	 senare	 kallar	 Ingemar	 Köllerström	 för
”hynnestickare”	 och	 ”krökerygg”.	 Vid	 ett	 ting	 i	 augusti	 1690	 kommer	 denna	 sak	 upp,	 varvid	 Sven
Månsson	erkänner	de	uttalade	skällsorden.	Trots	att	tingsallmogen	ber	Ingemar	Kjöllerström	att	avstå	sin
talan,	står	denne	fast	och	Sven	Månsson	döms	att	böta	3	marker	smt	för	varje	skällsordet300.

Ohövlighet	mot	kyrkans	sexmän
Vid	 uppteckningsmöte	 för	 tings-	 och	 lagmanspenningar	 vill	 inte	 Johan	 i	 Helgabo,	 Mulseryd,	 som	 är
kyrkans	 sexman,	 skriva	mer	 än	 en	 häradsrätt	 för	 Södergården,	Ryd,	 trots	 att	 där	 finns	 6.	 För	 detta	 ber
Ingemar	Kjöllerström	att	Johan	i	Helgabo,	Mulseryd,	skall	skämmas.

Vid	 vintertinget	 1687	 klagar	 vice	 pastorn	 Sveno	 Gunnarinus	 på	 den	 stora	 ohövlighet	 som	 Ingemar
Kjöllerström	på	detta	sätt	visat	Johan	i	Helgabo,	Mulseryd.	Vidare	anklagas	Ingemar	Kjöllerström	för	att
ha	 kallat	 Bengt	 i	 Spexhult	 för	 ”skägge”	 och	 att	 ha	 ”blottat	 sin	 värja”	 i	 kyrkoherdens	 stuga.	 Ingemar
Kjöllerström	 nekar	 till	 dessa	 senare	 anklagelser	 och	 då	 det	 inte	 finns	 några	 vittnen	 upphäver	 rätten
anklagelsen301.

Överfall	i	mörkret
Den	27	augusti	1689	befinner	sig	Ingemar	Kjöllerström	på	gästgivaregården	Ledshestra,	Bottnaryd.	Han
har	denna	dag	kallat	allmogen	till	stämma	för	att	för	att	läsa	upp	”Kungl.	Majts	Allernådigste	befallning
om	salpetersjuderiet”.

När	Ingemar	Kjöllerström	på	kvällen	och	efter	”naturens	fordrande”	går	i	mörkret	över	gårdsplanen	för
att	uppsöka	”prevetet”,	överfalls	han	av	rusthållaren	Jöns	Andersson	i	Mulseryd.	Han	får	ett	knytnävsslag
i	 tinningen,	 vilket	 resulterar	 i	 att	 han	 faller	 omkull.	 Dessutom	 uppstår	 såväl	 näsblod,	 blåmärken	 som
svullnader.	Enligt	Ingemar	Kjöllerström	har	Jöns	Andersson	också	en	fällkniv	i	handen,	när	han	slår.	En
kniv	som	artilleristen	Anders	Andersson	tar	ifrån	Jöns	Andersson

Då	saken	kommer	upp	vid	sommartinget	1689,	kan	Jöns	Andersson	inte	neka	till	att	han	slagit	länsmannen
men	 han	 nekar	 till	 att	 ha	 haft	 kniv.	 I	 samband	 med	 detta	 framhåller	 han	 att	 han	 inte	 håller	 Anders
Andersson	för	att	”vara	karl	till	att	taga	ifrån	sig	någon	kniv”.

Orsaken	 till	 bråket	 är	 att	 Ingemar	Kjöllerström,	 frågat	 Jöns	Andersson	varför	hans	hustru	 inte	mottaget
”osthjälp”.	Jöns	Andersson	svarar	då	att	sådant	yste	”lär	vara	av	Hans	Kungl.	Majt.	förbjudet”302.

Vidare	berättar	Jöns	Andersson	att	han	i	Ledshestra	varit	tvungen	att	”rymma”	från	länsmannen	”i	den	ena
stugan	 efter	 den	 andre”.	 Orsaken	 är	 att	 Ingemar	 Kjöllerström,	 enligt	 Jöns	 Andersson,	 kommet	 till
Ledshestra	”helt	drucken	och	oförnuftig”,	så	att	han	knappt	kunde	utföra	sin	tjänst.



Ingemar	Kjöllerström	protesterar	”högeligen”	mot	Jöns	Anderssons	anklagelse	och	säger	att	den	är	osann.
På	 fråga	 till	 de	 nämndemännen,	 som	 närvarat	 vid	 stämman,	 svarar	 dessa	 ”att	 så	 länge	 som	 stämman
påstod	 och	 de	 där	 voro	 skickade	 och	 ställde	 sig	 länsmannen	 vackert	 och	 väl	 och	 upplästes
högstbemälte	Kungl.	Majts.	förordning”.

Vidare	hävdar	 Ingemar	Kjöllerström	att	 den	 ”rätta	orsaken”	 till	 bråket	 dels	 är	 att	 han,	 i	 enlighet	med
”Kungl.	Majts	allernådigaste	befallning”,	skrivit	två	häradsrätter	på	Jöns	Anderssons	gård	eftersom	det
där	finns	två	bolekar303.

Den	 andra	 orsaken	 är	 att	 Jöns	Andersson	 säger	 åt	 Ingemar	Kjöllerström	 att	 betala	 det	 öl	 han	 dricker,
vilket	han	säger	sig	vilja	göra.	Han	tar	därför	tar	fram	tre	tolvöresstycken.	Jöns	Andersson	säger	då	att
detta	”icke	 spisa	eller	 förslå”	 utan	 att	 han	 skall	 köpa	 40	kannor.	 Jöns	Andersson	nekar	 till	 att	 ha	 sagt
detta.

Vidare	berättar	Ingemar	Kjöllerström	att	han	strax	före	händelsen	på	gården	blivit	slagen	vid	örat	av	Jöns
Andersson.	Då	Jöns	Andersson	försöker	utdela	en	örfil	mot	det	andra	örat	går	nämndemannen	Per	i	Enebo
emellan	och	får	ta	emot	slaget.	Jöns	Andersson	säger	då	till	nämndemannen:	”Fick	du	något	är	det	mig
emot,	ty	jag	hade	det	ärnat	länsmannen”.	Nämndemannen	bekräftar	detta	inför	rätten.

Jöns	Andersson	nekar	 till	detta	och	anklagar	 istället	 länsmannen	för	att	ha	varit	så	berusad	då	stämman
hölls	att	han	”uppkastat”.	Detta	betecknas	av	nämnden	och	flera	andra	som	närvarade	i	Ledshestra	som
”största	osanning”.

För	att	belägga	sina	anklagelser	mot	länsmannen	inlämnar	Jöns	Andersson	en	attest.	Denna	attest	är	dock
inte	underskriven	och	han	har	inga	vittnen,	som	kan	gå	ed	på	den.	Attestanternas	namn	finns	dock	på	en
”liten	papperslapp”.	Då	nämnden	ser	namnen	konstateras	det	är	personer	som	antingen	är	släkt	med	Jöns
Anderssons	hustru	eller	är	”unga	pojkar”.	Slutsatsen	är	att	ingen	av	dessa	kan	inkallas	för	att	vittna	under
ed.

Ingemar	 Kjöllerström	 förklarar	 att	 han	 ”för	 den	 skull	 att	 såsom	 han	 av	 salig	 generallöjtnanten	 och
guvernörens	Mörners	öppna	fullmakt	på	länsmanstjänsten	är	tagen	i	Kungl.	Majts	hägn	och	försvar,
må	 förskonas,	 att	 bliva	 av	 en	 bonde	 med	 hugg	 och	 slag	 samt	 skymfliga	 ord	 överfallen,	 och	 det
besynnerligen	när	han	sitt	ämbetes	tjänst	förrättar”.

Slutsatsen	 är	 att	 Jöns	 Andersson	 bör	 dömas	 till	 plikt	 både	 för	 händelsen	 på	 Ledshestra	 och	 för	 de
anklagelser	han	gjort	under	tinget.

Jöns	Andersson	hävdar	att	Ingemar	Kjöllerström	bör	få	plikta	för	att	ha	”risst	honom	i	axlarna”,	kallat
honom	”skälm”	samt	”dragit	sin	värja	och	utmant	honom,	frågandes	andre	om	han	skulle	sticka	ihjäl
honom	med	mera”.	Då	 Jöns	Andersson	 inte	har	några	 andra	bevis	 för	 sina	påståenden,	undantaget	den
ovannämnda	attesten,	begär	han	uppskov	till	nästa	ting	för	att	”övertyga	länsmannen	med	fast	bättre	skäl
och	vittnen”.

Ingemar	 Kjöllerström	 anser	 inte	 att	 det	 finns	 något	 skäl	 till	 uppskov,	 eftersom	 det	 Jöns	 Andersson
”enständigt	och	fritt	det	utsagt	åt	honom	aldrig	i	enlighet	med	ringaste	skäl	av	Jöns	i	Mulseryd	skall
kunna	överbevisas	att	honom	gjort	någon	orätt	eller	på	ett	annat	sätt	förolämpat”.

Utslagen	blir	att	uppskov	beviljas.	Rättens	motivering	är	att	sakens	innehåll	är	så	grovt	att	det	anses	som
en	högmålssak304.

När	 målet	 åter	 tas	 upp	 på	 hösteinget	 1689,	 har	 förlikning	 mellan	 Ingemar	 Kjöllerström	 och	 Jöns
Andersson	 skett,	 där	 den	 senare	 betalar	 8	 daler	 smt	 till	 den	 förre.	 Dock	 reserverar	 sig	 Ingemar
Kjöllerström	 för	 det	 fall	 att	 det	 skulle	 bli	 något	 åtal	 om	 det	 yste,	 som	 Jöns	 Andersson	 påstår	 att	 han



begärt.	Något	yste	har	 Ingemar	Kjöllerström	inte	begärt	men	 tillstår	att	”allmogen	det	 efter	vanlig	och
gammal	plägsed	godvilligen”	ger.

På	 Ingemar	Kjöllerströms	 begäran	 läses	 hans	 senaste	 länsmansfullmakt,	 utfärdad	 av	 landshövding	Erik
Dahlberg	den	6	oktober	1688,	upp.	Utifrån	fullmakten	förmanas	allmogen	”att	de	bemöta	och	så	ställa
sig	emot	länsmannen	som	dem	vederbör	uti	det	han	dem	å	Kungl.	Majts.	vår	allernådigste	Konung	och
herres	vägnar	han	hava	att	anbefalla	och	påbjuda”305.

Ogrundat	klagomål	till	landshövdingen
Till	höstetinget	1690	stäms	Sven	Jönsson	i	Karsbo,	Norra	Unnaryd,	Sven	Persson,	Linnar	Svensson	och
Anders	Nilsson	i	Hösabo	samt	Anders	Månsson	och	Gunnel	i	Söttersbo,	alla	gårdarna	liggande	i	Norra
Unnaryd,	av	Ingemar	Kjöllerström	rörande	en	supplik,	som	ingivits	till	landshövdingen.	I	suppliken	påstås
att	länsmannen	redan	skulle	ha	uttaxerat	räntan	för	nästkommande	år.	Ingemar	Kjöllerström	nekar	till	detta
och	begär	att	de	instämda	beläggs	med	plikt.

De	instämda	förklarar	att	de	vare	sig	beskyllt	eller	sagt	att	Ingemar	Kjöllerström	skulle	ha	uttagit	räntor
för	 1691.	Att	 detta	 står	 i	 suppliken,	 som	Håkan	 i	Karsbo	 låtit	 skriva,	 säger	 de	 att	 de	 "som	 enfaldige
bönder"	inte	förstått.	Grunden	för	suppliken	är	istället	att	de	skall	ha	fått	betala	skatt	tre	gånger	på	ett	år,
vilket	förklaras	med	att	de	betalt	räntan	till	fogden	Lars	Persson,	som	av	länsmannen	varit	förbuden	att	ta
emot	någon	skatt.	Då	denna	skatt,	för	åren	1687	och	1688,	inte	betalats	vidare	till	kronan	menar	man	att
länsmannen	tagit	ut	för	mycket	skatt	nämnda	år	och	för	1689.

Svarandena	erkänner	att	de	felat	men	menar	att	detta	skett	av	oförstånd	och	begär	därför	att	förseelsen	inte
skall	tillräknas	dem.	De	menar	sig	också	ha	rätt	att	återfå	den	ränta	de	utlagt	till	fogden.

Rätten	finner	i	sitt	utslag	att	beskyllningen	i	suppliken	mot	Ingemar	Kjöllerström	är	"svår	och	grov"	och
därför	borde	resultera	i	en	plikt	på	hela	40	marker	smt.	Med	hänvisning	till	de	svåra	tiderna,	oförståndet
och	 att	 det	 "bedjes"	 för	 dem	mildras	 domen	 till	 en	 plikt	 på	 3	marker	 smt	 vardera.	 De	 svarande	 från
Söttersbo	frikänns,	då	de	förklarat	att	de	inte	haft	med	suppliken	att	göra.

Vidare	begärs	att	både	Håkan	i	Karsbo,	som	skrivit	suppliken,	och	fogden	Lars	Persson,	som	emot	förbud
uppburet	skatt,	skall	instämmas	till	nästa	ting306.

Otidighet	vid	utpantning
När	Ingemar	Kjöllerström	i	juni	1691	skall	mäta	ut	sakören	hos	Sigfrid	Jönsson	i	Ryd,	Mulseryd,	anklagas
han	av	dennes	hustru	för	att	röva.	Saken	anmäls	vid	sommartinget,	där	Ingemar	Kjöllerström	begär	plikt
enligt	kunglig	stadga.

Både	Sigfrid	Jönssons	och	hans	hustru	stiger	fram	inför	rätten	och	ber	om	att	förskonas	från	böter.	Sigfrid
Jönsson	säger	sig	inte	ha	sagt	något	ont	om	länsmannen.	Har	hans	hustru	gjort	sig	skyldig	till	något	menar
han	att	det	inte	kan	tillräknas	henne	då	"hon	var	ett	kvinnfolk	och	ej	bättre	vet".	Efter	denna	begäran	och
då	också	andra	ber	för	de	anklagade	låter	Ingemar	Kjöllerström	tilltalet	falla307.

Mutanklagelse
Soldaten	 Nils	 Jonsson	 i	 Karsbo,	 Norra	 Unnaryd,	 anklagas	 vid	 sommartinget	 1692	 av	 Ingemar
Kjöllerström	 för	 en	 ohemul	 beskyllning.	Nils	 Jonsson	 uppges	 att	 till	 översten	Bernt	Mörner	med	 flera



personer	framfört	en	beskyllning	att	Ingemar	Kjöllerström	har	tagit	emot	två	bockar	som	ersättning	för	att
ha	gett	en	åttondel	av	bruket	i	Karsbo,	Norra	Unnaryd,	till	Lars	Bengtsson	i	Remma,	Norra	Unnaryd.

Nils	Jonsson	påstår	att	beskyllningen	ursprungligen	uttalats	av	Måns	Månsson	i	Remma,	Norra	Unnaryd,
och	att	nämndemannen	Måns	Persson	i	Remma,	Norra	Unnaryd,	varit	närvarande	och	hört	beskyllningen.
Nämndemannen	förklarar	 inför	 rätten	att	orden	 inte	 fallit	på	det	sätt	Nils	Jonsson	påstår,	eftersom	inget
sagts	om	orsaken	till	att	Ingemar	Kjöllerström	fått	bockarna.

Lars	 Bengtsson	 förklarar	 att	 han	 erbjudit	 sig	 att	 anta	 bruket	 i	 Karsbo	 och	 nekar	 inte	 till	 att	 Ingemar
Kjöllerström	fått	 två	bockar.	 Ingemar	Kjöllerström	har	dock,	enligt	Lars	Bengtsson,	 lovat	att	betala	 för
bockarna.

Ingmar	 Kjöllerström	 begär	 att	 Nils	 Jonsson	 skall	 plikta	 för	 ”en	 sådan	 ärerörig	 och	 obevislig
beskyllning”.	Nils	Jonsson,	som	visserligen	medger	att	han	framfört	beskyllingen,	begär	att	få	bli	frikänd
med	motiveringen	att	han	angivet	sin	sagesman	Måns	Månsson	i	Remma.

I	 sitt	utslag	 finner	 rätten	att	Nils	 Jonsson	vare	 sig	med	 skäl	 eller	vittne	kan	binda	 länsmannen	”en	 slik
otillbörlig	otro	och	egennyttighet	i	dess	länsmanstjänst”	utan	sakfäller	honom	till	40	marker	smt	böter.
Nils	Jonsson	döms	också	till	3	marker	smt	böter	för	”sidvördnad	emot	rätten	med	huvudristande”308.

Vid	påföljande	hösteting	1692	stäms	Måns	Månsson	i	Remma	av	Nils	Jonsson.	Ett	flertal	vittnen	säger	sig
ha	 hört	 Måns	 Månsson	 framföra	 anklagelserna	 mot	 Ingemar	 Kjöllerström.	 Bland	 annat	 uppges	 Måns
Månsson	på	tillfrågan	av	fältväbeln	Robertonig	ha	sagt	om	bockarna	som	Ingemar	Kjöllerström	fått	”att
det	må	ni	veta	han	givit	honom	dem	för	åttondelsbruket	 i	Karsbo”.	Nils	Jönsson	begär	att	bli	frikänd
från	 den	 vid	 föregående	 ting	 utfärdade	 domen	 med	 hänvisning	 till	 att	 Måns	 Månsson	 är	 den	 förste
sagesmannen.

Rätten	 kan	 inte	 fatta	 något	 definitivt	 beslut	 i	 målet,	 utan	 uppskjuter	 avgörandet	 till	 nästa	 ting.	 Dock
förklaras	att	”skall	soldaten	Nils	Jonsson	vara	otilltalt	för	de	honom	pådömde	40	marker	böter”309.

Överfallen	med	dragen	värja
Vid	höstetinget	1693	stäms	soldaten	Anders	Persson	i	Långhult,	Angerdshestra,	för	att	denne	har	överfallit
Ingemar	Kjöllerström	med	 en	 dragen	 värja.	Anders	 Persson	menar	 att	 han	med	 vittnen	Per	 Svensson	 i
Svinhult,	Angerdshestra,	Sven	Jönsson	i	Hökhult,	Norra	Unnaryd,	och	dennes	bror,	"en	liten	pojke",	kan
visa	att	länsmannen	först	slagit	honom	i	huvudet	med	en	käpp	två	eller	tre	gånger.	Då	vittnena	har	rest	till
Östergötland	för	att	köpa	säd	skjuts	målet	upp	till	nästa	ting310.

Målet	kommer	åter	upp	vi	sommartinget	1694.	Anders	Persson	säger	att	länsmannen	slagit	honom	med	ett
spö	på	hatten	och	att	han	därför	dragit	värjan.	Det	hela	skall	ha	skett	när	Ingemar	Kjöllerström	krävt	in
återstående	 mantal.	 Uppbördsmannen	 Per	 Svensson	 vittnar	 att	 länsmannen	 inte	 slagit	 med	 spöet	 i
vredesmod	eller	i	någon	ond	mening.

Anders	Persson	döms	att	böta	6	marker	enligt	ett	skyddsplakat	för	exekutionsbetjänter311.

Sidvördnad	mot	rätten
Vid	vintertinget	1694	stämmer	Ingemar	Kjöllerström	Jöns	i	Mulseryd	för	sidovördnad	mot	rätten.	Jöns	har
då	 en	 stämning	 överlämnats	 till	 honom	 rivit	 sönder	 den	 med	 händerna	 och	 kastat	 den	 under	 fötterna.
Orsaken	till	denna	protest	är	att	Jöns	redan	tidigare	under	dagen	underrättats	om	stämningen.	Jöns	döms
att	plikta	3	marker312.



Obevislig	beskyllning
Ingemar	Kjöllerström	har	till	vintertinget	1697	genom	Anders	Wendeberg	stämt	Nils	Claesson	på	Svansö,
Bottnaryd	 angående	 obevisad	 beskyllning,	 som	 inte	 bara	 riktats	 mot	 honom,	 utan	 också	 mot	 flera
nämndemän,	 föraren	 Johan	 Gyllenhammar	 och	 mönsterskrivaren	 Anders	 Wästberg.	 Svaranden,	 som
uppges	bo	i	Redvägs	härad,	har	inte	infunnit	sig.	Ingemar	Kjöllerström	lämnas	därför	av	rätten	fritt	att	ta
ut	stämning	i	annat	härad313.

Olämplighet	som	länsman
Vid	sommartinget	1702	förklarar	kronobefallningsmannen	Lars	Giers	att	han	sedan	han	kom	till	fögderiet
”märkt	 en	 särdeles	 stor	 oskicklighet	 hos	 länsmannen	 Ingemar	 Kjöllerström”.	 Lars	 Giers	 anser	 att
Ingemar	Kjöllerström	försummar	sin	tjänst	och	dessutom	att	han	både	är	sjuklig	och	att	han	är	begiven	till
”överflödigt	 fylleri”.	Det	 hela	 gör	 att	 kronolänsmannen	 ”håller	 för	 äventyrligt	 att	 Kungl.	Majts.	 och
Kronans	tjänst	igenom	en	sådan	oskickelig	person	förrättas	bör”.

Kronobefallningsmannen	ställer	 sig	också	 frågande	 till	 Ingemar	Kjöllerströms	bostadsort314	”ytterst	 uti
häradet	boendes	så	att	man	ringa	eller	nästan	alls	ingen	hjälp	av	honom	kan	få”.

På	begäran	av	kronobefallningsmannen	betygar	nämnden	och	allmogen	att	”allt	sådant	dem	väl	veterligt
är	 och	 att	 han	 i	 mångehanda	 måtto	 visar	 sig	 otjänlig	 till	 Kungl.	 Majts	 tjänst,	 varandes	 aldrig
nykter”315.

Bristfällig	uppbyggnad	av	kronomagasin
Med	hänvisning	till	landshövdingens	resolution,	av	den	8	mars	1704,	begär	rusthållaren	Jöns	Eriksson	i
Viken,	 Bottnaryd,	 och	 Anders	 Olofsson	 i	 Rud,	 Bottnaryd,	 på	 allmogens	 vägnar	 i	 Bottnaryd,	 att	 en
rannsakning	 skall	 hållas	 över	 disponerandet	 av	 uppburna	 medel	 och	 byggnadsmaterial	 vid	 bygget	 av
kronomagasinet	i	Jära,	Mulseryd.	Orsaken	är	att	byggnadsmaterial	blivit	”egennyttigt”	disponerat	och	att
magasinshuset	blivet	”odugligt	uppsatt”.

Då	 rannsakningen	 skall	 genomföras,	 finner	man	 att	 alla	 verifikationer,	 till	 den	 räkning	 som	 insänts	 till
landskontoret,	”icke	voro	vid	handen”.	Kronobefallningsmannen	Giers	förklarar	att	han	inte	kunnat	få	ut
verifikationerna	 från	 landskontoret,	 medan	 Ingemar	 Kjöllerström,	 ”över	 vilken	 allmogen	 i	 synnerhet
klaga”,	 säger	 att	 han	 först	 nu	 fått	 vetskap	 om	 rannsakningen	 och	 därför	 ”att	 han	 sig	 till	 förklaring	 ej
kunnat	bereda	eller	hava	sine	bevis	är	med	sig”.

Allmogens	fullmäktigar	påstår	att	byggnaden	i	Jära,	genom	Ingemar	Kjöllerströms	förvållande,	är	oduglig
och	att	de	därför	skulle	”påfodras”	en	ny	byggnad.	De	fullmäktiga	menar	att	Ingemar	Kjöllerström	anlitat
en	byggmästare,	”som	det	inte	förstått”	och	som	dessutom	varit	hans	torpare,	att	han	till	 timmerslagare
antagit	sina	egna	pojkar	och	gästgivarens	drängar	samt	flera	andra	”som	kanske	tillförende	sällan	eller
aldrig	 huggit	 någon	 knut”.	 De	 menar	 därför	 att	 Ingemar	 Kjöllerström	 skall	 svara	 för	 byggnadens
bristfälligheter.

Ingemar	 Kjöllerström	 medger	 att	 de	 omnämnda	 personerna	 hade	 timrat	 men	 säger	 att	 byggmästaren,
Anders	Nabbe,	aldrig	varit	hans	torpare.	Antagandet	av	timmerkarlar	förklaras	med	att	han	”i	hastighet”
måste	anta	dem	han	kunnat	få.

Han	erkänner	att	allmogen	lämnat	både	byggnadsmaterial	och	dagsverken	men	att	han	dessutom	måst	köpa
både	brädor	och	näver	samt	leja	dagsverke.



Vid	bygget	har	det	blivit	över	näver.	Allmogens	fullmäktigar	påstår	att	Ingemar	Kjöllerström	använt	denna
för	egen	räkning.	Mot	detta	invänder	Ingemar	Kjöllerström	att	den	överblivna	nävern	tagits	till	Unnaryd,
”vilket	allmogen	så	mycket	orimligare	hålla	före,	som	de	dessutan	utgjort	näver	till	Unnaryd”.

Tingsrätten	 finner	 att	 den	 inte	 kan	 genomföra	 någon	 rannsakning	 då	 vare	 sig	 verifikationer	 eller
besiktningshandlingar,	som	finns	på	landskontoret,	är	tillgängliga.

Slutligen	 framkommer	 att	 allmogen	 i	 Stengårdshult	 har	 liknande	 klagomål	 när	 det	 gäller	 byggningen	 i
Öreryd316.

Landshövdingen	 i	 egen	 person,	Mårten	 Lindhielm,	 infinner	 sig	 vid	 höstetinget	 1704	 för	 att	 ”göra	 sig
underrättad	om	vad	som	till	kronohusbyggningarna	är	uppburet	och	hur	det	till	allmogens	nytta	kan
vara	 använt,	 eftersom	 allmogen	 sig	 besvärat,	 som	 skulle	 länsmannen	 Kjöllerström	 någon
egennyttighet	därvid	förövat”.

Ett	förhör	hålls	och	separat	protokoll	förs	av	landskamreraren	Aegidius	Giers317.

Vid	 höstetinget	 1705	 inkommer	 ett	 brev	 från	 landshövdingen	 där	 allmogen	 i	Unnaryds,	Mulseryds	 och
Angerdshestra	 socknar	 uppmanas	 att	 framskaffa	 timmer,	 tiljor	 och	 bräder	 till	 ”ombyggande	 och
förfärdigande”	av	kronobyggningen	 i	Jära.	Varje	helt	hemman	skall	utge	4	syllar,	2	 tiljor	och	8	bräder.
Allmogen	 begär	 att	 få	 slippa	 arbetet	 med	 timring,	 täckning	 och	murning	 av	 två	 kammare	 ”emedan	 de
tillförende	sådant	gjort”318.

Andra	mål

Ormen	i	sädesfältet
Vid	sommartinget	1684	anklagas	Lars	Jonsson	i	Kanshestra,	Bondstorp,	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att
under	ett	skördeöl,	när	han	binder	säd,	ha	tagit	upp	en	orm.	Lars	Jonsson	hävdar	att	ormen	varit	slagen
med	ett	skärskaft,	av	ett	kvinnfolk,	så	att	den	inte	kunnat	röra	sig.	Då	Lars	Jonsson	är	”något	drucken”
något	drucken	tar	han	upp	ormen,	dock	utan	att	skrämma	någon	för	att	sedan	slänga	den	ifrån	sig.

Vitten	berättar	att	han	haft	handsken	på	när	ormen	tagits	upp	och	att	han	inte	skrämt	någon.	Kyrkoherden	i
Bondstorp,	Gabriel	Wilstadius,	och	skogvaktaren	Anders	Håkansson	i	Stenlida,	Stengårdshult,	säger	sig
ha	hört	att	han	haft	ormen	”i	bara	handen”.

Då	ingen	skrämts	frikänns	Lars	Jonsson319.

Dålig	honung
Hösten	1686	köper	 Ingemar	Kjöllerström	honung	av	Håkan	 i	Portesbo,	Norra	Unnaryd,	 för	1	daler	 smt
med	”förmodan	att	den	skulle	vara	god	och	behållen”.	När	detta	inte	var	fallet	sänds	honungen	tillbaka.

Vid	vintertinget	1687	vill	 Ingemar	Kjöllerström	visa	detta	genom	vittnen.	Han	uppmanas	dock	 först	 att
stämma	Håkan	till	nästa	ting320.

Inköp	till	kronan
I	Länsmannens	uppgifter	 ingår	att	göra	upphandlingar	 för	kronan.	Till	 sommartinget	1690	 inger	 Ingemar
Kjöllerström	 en	 specifikation	 på	 det	 som	 "kronan	 kommit	 till	 korta"	 vid	 inköp	 av	 proviant.	 En	 annan



specifikation,	som	lämnas	in	till	samma	ting,	avser	inköp	av	spannmål	och	fataliepersedlar	som	köpts	in
för	gärdespenningar321.

Vid	 ett	 ting	 i	 augusti	 1690	 får	 Ingemar	Kjöllerström	 häradsrättens	 bevis	 på	 att	 en	 del	 av	 den	 inköpta
provianten	förstörts	av	ohyra322.

Kvarstad	för	överste	Durell	egendom
Ingemar	 Kjöllerström	 begär	 vid	 vintertinget	 1692	 tingsrättens	 förbud	 för	 översten	 Nils	 Durell323	 att
bortföra	de	saker	och	den	egendom	han	deponerat	hos	Ingemar	Kjöllerström	före	det	att	översten	betalt
sina	skulder	till	Kjöllerström.	Rätten	utfärdar	förbudet324.

Brott	mot	tjänstehjonsordningen
Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 vid	 vintertinget	 1696	 soldaten	 Jöns	 i	 Öreryd	 för	 att	 han,	 i	 strid	 mot
tjänstehjonsförordningen,	 tagit	 inhysesfolk,	 pigan	 Elin	Håkansdotter.	Det	 berättas	 att	 Elin	Håkansdotter
försökt	att	 få	 tjänst,	också	 i	Halmstad,	och	att	när	hon	kommit	hem	fått	bo	 i	 Jöns	hus.	Rätten	 låter	 "för
denna	 gången"	 Jöns	 gå	 fri	 men	 "men	 i	 det	 övrig	 bliver	 tjänstehjonsordningen,	 honom,	 henne	 och
allmogen	till	rättelse	i	sådana	mål	publicerad"325.

Kallande	till	möte	i	länsmannens	namn
Bonden	Daniel	i	Snärebo,	Norra	Hestra,	anklagas	vid	vintertinget	1696	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att	ha
kallat	till	möte	i	länsmannens	namn.

Daniel	tillstår	att	han	”budat”	kvinnfolket	Elisabet	Antonsdotter	att	möta	länsmannen	i	Kyrkebo,	”om	en
söndag	efter	förrättad	gudstjänst”.	Syftet	var	dock	inte	att	möta	länsmannen	utan	ryttaren	Erik	Håkansson
Tillia,	som	ville	tala	med	henne	om	påstådda	beskyllning	rörande	”tjuvnad”.

Rätten	finner	att	”ett	sådant	missbrukande	av	kronobetjänternas	namn	till	mötes	budande	icke	står	att
lida”.	Daniel	döms	till	3	marker	böter326.

Ombud

För	släkten
Ingemar	Kjöllerström	förträder	flera	gånger	sin	far,	Mikael	Björnsson,	i	olika	mål.	Se	vidare	avsnittet	om
Mikael	Björnsson	på	sidan	12.

Ingemar	 Kjöllerström	 företräder	 också	 sin	 bror	 Håkan	 Mikaelsson	 i	 Skärvhult,	 Åsenhöga	 vid
sommartinget	 1681327.	 Håkan	Mikaelsson	 har	 av	 Lars	 Jönsson	 i	 Valdshult	 beskyllts	 för	 att	 ha	 tagit	 en
oxtöm.	Utifrån	denna	beskyllning	begär	Ingemar	Kjöllerström	att	Lars	Jönsson	i	Valdshult	bör	plikta.

Då	Lars	Jönsson	i	Valdshult	nekar	och	inga	vittnen	finns	finner	rätten,	som	dessutom	finner	saken	”av	föga
värde”,	upphävs	saken	efter	att	Lars	Jönsson	i	Valdshult	förklarat	att	han	inte	vet	annat	än	”ära	och	gott”
om	Håkan	Mikaelsson328.



För	andra
Vid	 höstetinget	 1683	 är	 Ingemar	 Kjöllerström	 ombud	 för	 Rickard	 Olofsson	 i	 Halmstad	 i	 ett
skuldfordransmål	mot	Sven	Andersson	 i	Flahult,	Norra	Hestra.	Skulden	gäller	 inköpt	 tobak,	 som	enligt
köparen	varit	rutten329.

Ingemar	 Kjöllerström	 är	 ombud	 för	 skomakaren	 Jöns	 Larsson	 i	 ett	 mål	 mot	 Beata	 Gyllensvärd	 vid
vintertinget	1686330.

Ingemar	 Kjöllerström	 företräder	 kornetten	 Jakob	 Hindriksson	 i	 ett	 mål	 vid	 ett	 extra	 ordinarie	 ting	 i
december	1687	mot	ryttaren	Jon	Jönsson	i	Mertesbo331.	Målet	gäller	betalning	för	humle332.

Öreryds	och	Valdshults	kyrkor	företräds	av	Ingemar	Kjöllerström	i	ett	mål	rörande	skuldfordran	till	Beata
Gyllensvärd333.

Vid	 höstetinget	 1688	 företräder	 Ingemar	Kjöllerström	 kyrkoherden	 i	 Bottnaryd,	 Andreas	Andreae,	 och
anmäler	att	stor	skada,	genom	hygge,	skett	på	prästgården	skog334.

Fru	Christina	Printz335,	hustru	till	landshövdingen	Peter	Örneklou,	företräds	i	en	tvist	med	Erik	Andersson
och	 soldaten	Nils	Nilsson	 om	 äganderätten	 till	 1/8	 i	 hemmanet	 Skogslid,	 Bottnaryd,336	 vid	 höstetinget
1690.

År	 1691	 är	 Ingemar	 Kjöllerström	 ombud	 för	 Anders	 Larsson	 i	 Mossebo,	 Öreryd,	 i	 en	 tvist	 om	 en
svedjefälla.

Jöns	Larssons	arvingar	i	Röksbergs	krog,	Mulseryd,	företräds	av	Ingemar	Kjöllerström	skuldfordransmål
vid	höstetinget	1691337.

Ingemar	 Kjöllerström	 företräder	 arvingarna	 till	 Ingerd	 Nilsdotter	 i	 Kullshestra,	 Stengårdshult,	 vid	 en
stämning	mot	den	avlidnas	man,	nämndemannen	Erik	Håkansson,	i	en	arvstvist.	Detta	sker	vid	höstetinget
1691338.

Vid	samma	ting	företräds	Joen	Mårtensson	i	ett	borgensmål	gentemot	Per	Persson	i	Björkebo339.

Vit	höstetinget	1693	inprotokollerar	Ingemar	Kjöllerström	en	skrift	åt	fru	Beata	Gyllensvärd	340.

Under	 åren	 1692,	 1693	 och	 1694	 företräder	 Ingemar	 Kjöllerström	 landshövdingen	 friherre	 Peter
Örneklou341	och	hans	hustru	Christina	Printz.	Målen,	som	förs	både	vid	såväl	Mo	häradsrätt	som	Vartofta
häradsrätt,	 är	 emot	 handelsmannen	 Niklas	 Printz	 i	 Göteborg,	 som	 också	 arrenderat	 Gunillaberg,
Bottnaryd342.

Såsom	ersättning	tillerkänns	Ingemar	Kjöllerström	en	”tillsägelse”	på	15	daler	smt.	Dessutom	har	han	lagt
ut	72	daler	och	8	öre	i	rättegångskostnader.	Vid	höstetinget	1698	begär	han	att	fodringarna	skall	intecknas
till	hans	säkerhet,	med	preferens	före	andra	kreditorer,	i	Niklas	Printz	dödsbo343.

Ingemar	 Kjöllerström	 har	 lagt	 ut	 15	 daler	 och	 24	 öre	 smt	 för	 ränta	 och	 kronouppbörd	 för	 hemmanet
Bäckanäs,	Bottnaryd.	För	detta	har	han	utpantat	sängkläder	i	Gunillaberg.	Dessa	har	återlämnats	mot	22
skäppor	 råg,	 som	 dock	 tillgripits	 av	 landshövding	 Örneklous	 betjänt	 och	 använts	 som	 utsäde	 på
Gunillaberg.	Ingemar	Kjöllerström	begär	att	fordran	skall	inprotokolleras344.

Ingemar	Kjöllerström	 företräder	 hejderidaren	Henrik	Willing	 dels	 i	 ett	mål	 rörande	 obetald	 lön	 till	 en
piga345,	vid	höstetinget	1692,	och	dels	 i	ett	mål	mot	fältskären	Johan	Georg	Killenback,	vid	höstetinget
1695346.



På	 uppdrag	 av	 kyrkoherden	 Andreas	 Hornaeus,	 Rogberga	 är	 Ingemar	 Kjöllerström	 ombud	 i	 ett
skuldfordransmål	mot	fru	Helena	Hård	vid	höstetinget	1693347.

Landsgevaldigern	Erik	Larsson	företräds	i	ett	mål	mot	profossen	Jon	Svensson	i	Skärebo,	Mulseryd,	och
skjutsrättaren	Anders	Nilsson	i	Ryd,	Mulseryd,	vid	höstetinget	1695348.

Vid	 sommartinget	 1698	 företräder	 Ingemar	 Kjöllerström	 tillsammans	 åbon	 Per	 Eriksson	 i	 Mossebo,
Öreryd,	kronan	i	en	 tvist	mellan	kronohemmanet	Mossebo	och	frälsehemmanet	Valdshult	med	framlidne
räntmästaren	Lars	Jonsson	Barckmans	sterbhus,	som	svarande.

Vid	 föregående	 vinterting	 har	 tingsrätten	 begärt	 bevis	 för	 att	 Mossebo	 är	 ett	 avgärdeshemman349	 från
hemmanet	Valdshult.	 Svaranden	 förmår	 inte	 att	 bevisa	 detta,	 varför	 rätten	 konstaterar	 att	Mossebo	 har
”bolbyrätt	och	rättighet”	emot	frälsehemmanet

Valdshult	i	den	utmark,	som	finns	mellan	hemmanen350.

Ingemar	Kjöllerström	är	ombud	för	murarmästaren	Johan	Håkansson	och	gesällen	Daniel	Jonsson	i	ett	mål
mot	Per	Eriksson	i	Mossebo	och	Per	Nilsson	i	Valdshult	rörande	ett	ihjälrivet	sto	vid	höstetinget	1705351.

Förmyndarskap

Förmyndarskap
Ingemar	 Kjöllerström	 påtar	 sig	 vid	 höstetinget	 1692	 förmyndarskapet	 för	 bröderna	 Jakob	 och	 Gustaf
Thorsöner.	Den	tidigare	förmyndaren,	halvbrodern,	tullbesökaren	Jakob	Thaske	i	Jönköping,	avsäger	sig
förmyndarskapet,	då	han	bor	i	staden	och	inte	på	landet	och	därigenom	har	svårt	att	utföra	uppdraget352.

Arvsförvaltning
År	 1693	 mottar	 Ingemar	 Kjöllerström	 30	 daler	 smt	 att	 förvalta	 för	 drängarna	 Jakob	 och	 Anders
Torstensöner.	Den	mottagna	summan	utgör	ett	arv.

Vid	 sommartinget	 1704	 stäms	 Ingemar	 Kjöllerström	 av	 drängarnas	 förmyndare,	 Anders	 Elversson	 på
Öjhults	ägor,	för	att	han	inte	vill	återbetala	penningaran.	Kronobefallningsmannen,	Lars	Giers,	har	redan
år	 1702	 beordrat	 skjutsrättaren	 Anders	 Nilsson	 i	 Ryd,	 Mulseryd,	 att	 genom	 utmätning,	 hos	 Ingemar
Kjöllerström,	hämta	penningarna.

Rätten	förklarar	att	det	åligger	Ingemar	Kjöllerström	att	”straxt”	återbetala	penningarna	”så	framt	han	en
prompt	exekution	undvika	vill”.	Förutom	kapitalet	på	30	daler	smt	skall	en	ränta	på	5	procent,	vilket	för
hela	 tiden	 summerar	 till	 15	 daler	 och	 24	 öre	 smt,	 betalas.	 Dessutom	 krävs	 ersättning	 för
rättegångskostnaderna	på	2	daler	smt353.

Förmyndare	för	Töre	i	Hunsabos	barn
Ingemar	Kjöllerström	 intecknar,	 som	förmyndare	 för	Töres	barn	 i	Hunsebo,	ett	 lån	på	15	daler	 smt	 till
Anders	Bengtsson	i	Lilla	Hökhult,	Norra	Unnaryd.	Säkerheten	består	av	Lilla	Hökhult354.

Vid	vintertinget	1694	uppvisar	Ingemar	Kjöllerström	en	kvittens	att	han	tagit	emot	30	daler	smt	från	Arvid
Håkansson	 i	 Hunsebo,	 för	 vars	 styvbarn	 han	 är	 förmyndare.	 Arvid	 Håkansson	 begär	 tingsrättens
verifikation	på	detta355.



Gårdsbruk	i	Stora	Bosarp

Länsmansboställe
Stora	Bosarp	 i	Mulseryd	 är	Mo	 härads	 länsmansboställe.	 Ingemar	Kjöllerström	 bor	 här	 från	 1683	 till
1694	eller	1695,	då	han	med	familj	flyttar	till	Klockaregården	i	Öreryd.	Ingemar	Kjöllerström	har	dock
kvar	Stora	Bosarp,	som	löneboställe,	även	efter	flytten	till	Öreryd.

Gården
I	december	1682,	året	innan	Ingemar	Kjöllerström	flyttar	till	Stora	Bosarp,	hålls	en	syn	av	gården.	Synen
är	initierad	av	landshövdingen	och	möjligen	är	orsakad	av	att	gården	görs	till	länsmansboställe.	Vid	detta
tillfälle	brukas	gården	i	två	delar.	Den	ena	halvan	brukas	av	Nils	Nilsson	medan	den	andra	halvan	brukas
av	Jon	Jonsson.	Nils	Nilsson	bor	kvar	till	1690	medan	Jon	Jonsson	försvinner	ur	längderna,	när	Ingemar
Kjöllerström	flyttar	till	gården.

Mangården	på	Nils	Nilssons	halva	består	av	två	stugor,	vilka	båda	har	spisar	och	bakugnar.	Vidare	finns
en	mindre	stuga	med	2	sängar	och	en	spis.	Det	finns	tre	bodar,	av	vilken	en	har	ett	loft	ovanpå.	Dessutom
finns	 ett	 brygghus	 och	 en	 kölna.	Under	 ladugård	 nämns	 en	 lada,	 en	 loge	 och	 ett	 fähus.	Vidare	 finns	 ett
fårhus	och	ett	stall	för	sju	hästar.

Med	undantag	av	fårhuset,	som	behöver	förbättras,	är	gårdsdelens	byggnader	i	gott	skick.

Även	mangården	på	Jon	Jonssons	gårdsdel	består	av	två	stugor,	båda	med	spisar	men	endast	den	ena	med
bakugn.	Det	finns	 tre	bodar,	av	vilken	en	har	ett	 loft	ovanpå.	Dessutom	finns	en	bod	som	är	”oduglig”.
Under	ladugård	nämns	en	lada,	en	loge	och	ett	fähus.	Vidare	finns	ett	fårhus	och	ett	stall	för	6	hästar.

Byggnaderna	på	denna	gårdsdel	är	 i	något	sämre	skick	än	på	den	andra	delen,	då	taket	på	ena	sidan	av
logen	är	”odugligt”	och	då	jordsyllarna	är	skadade.	Även	stallets	tak	är	”odugligt”.

På	båda	gårdshalvorna	finns	dessutom	skjul	till	redskap.

Åkern	består	av	9	1/3	tunnland	ensädesjord.	Denna,	beskriven	som	mulljord,	besås	med	vårsäd.	Ängen	är
blandad	med	ljung	och	det	finns	också	en	äng	vid	Nissan.	80	stackar	hö	kan	bärgas	och	på	denna	ort	går
det	4	stackar	på	ett	lass.	Gården	kan	föda	34	nötkreatur,	stora	och	små,	4	hästar	och	40	får.	Gården	har	två
beteshagar,	som	tidigare	varit	äng	men	är	nu	övervuxen	av	ljung.	Mulbetet,	som	nyttjas	tillsammans	med
intilliggande	byar,	består	av	mossar	och	ljungmoar.

På	gården	finns	också	en	humlegård,	som	ger	ett	halvpund	årligen.

Gärdesgårdarna	är	dels	”behållna”	och	dels	”odugliga”.

Skogen	är	bristfällig.	Timmerskogen	 räcker	knappt	 till	gårdens	eget	behov,	då	mycket	av	den	 fallit	ned
under	”blåsväder”.	Skog	till	svedjeland	finns	inte	mer	än	ung	och	späd	skog.	Tjärbränning	kan	göras	om
rötter	grävs	upp	och	tas	tillvara.

Både	fiskevatten	och	kvarnfall	saknas356.

Tvist	om	äng



Ingemar	 Kjöllerström	 klagar	 vid	 sommartinget	 1685	 på	 åborna	 i	 Långarum,	 som	 går	 över	 Nissan	 och
brukar	en	äng,	som	han	menar	hör	 till	 länsmansbostället	Stora	Bosarp.	Långarumsborna	protesterar	mot
detta	och	säger	att	ängen	aldrig	brukats	under	Stora	Bosarp.	Då	Ingemar	Kjöllerström	inte	kan	bevisa	att
ängen	hör	till	Stora	Bosarp,	dömer	rätten	att	ängen	ska	brukas	till	Långarum357.

Dräng	blir	soldat
Ingemar	Kjöllerström	anställer	omkring	1687	drängen	Anders	Persson	i	Långhult,	Angerdshestra.	Denne
dräng	blir	istället	soldat,	varför	han	stäms	till	vintertinget	1688,	där	han	dock	inte	infinner	sig.	Hans	far,
Per,	finns	dock	på	plats	men	säger	sig	inte	vilja	befatta	sig	med	saken.

Rätten	 uppmanar	 då	 Ingemar	 Kjöllerström	 att	 vända	 sig	 till	 den	 kapten,	 som	 har	 befäl	 över	 Anders
Persson	för	assistans	att	få	tillbaka	städjepengar	och	utfäst	lön358.

Skogsbrand
Sommaren	1690	bränner	Ingemar	Kjöllerström	en	fälla	vid	sitt	boställe	Stora	Bosarp.	Den	starka	hettan,
som	råder,	gör	att	elden	sprider	sig	och	förstör	ett	grankärr,	där	det	också	finns	några	furor.	Det	inträffade
anges	av	Ingemar	Kjöllerström	inför	tingsrätten	vid	ett	ting	i	augusti	1690.	Här	menar	han	att	det	avbrända
området	helt	ligger	inom	hans	boställes	råmärken.

Mot	detta	protesterar	åborna	i	granngården	Söttersbo,	som	menar	att	det	brända	grankärret	ligger	på	deras
hemman.	Då	Söttersbo	är	ett	frälsehemman	och	frälsemannen,	Nils	Durell,	inte	utgivit	någon	fullmakt	till
vare	sig	sin	fogde	eller	åborna,	kan	inte	rätten	ta	upp	saken	till	behandling,	varför	den	skjuts	upp	till	nästa
ting.	 Fogden	 Kiällner	 får	 i	 uppdrag	 att	 underrätta	 Nils	 Durell	 om	 det	 inträffade,	 så	 att	 saken	 kan
behandlas359.

Begäran	om	tingsbevis
Vid	ett	ting	i	augusti	1690	begär	Ingemar	Kjöllerström	ett	tingsbevis	över	beskaffenheten	på	sitt	boställe,
Stora	Bosarp,	rörande	äng,	åker	och	utmark.	Rätten	meddelar	att	man	inte	kan	bevilja	detta,	innan	Ingemar
Kjöllerström	inhämtat	tillstånd	från	landshövdingen360.

Tvist	med	grannen	Sven	Månsson	i	Lilla	Bosarp
Granntvister	var	vanliga.	Ingemar	Kjöllerström	är	inblandad	i	en	långvarig	process	med	grannen	i	Lilla
Bosarp,	 Sven	 Månsson361.	 En	 omtvistad	 beteshage	 verkar	 vara	 en	 av	 de	 utlösande	 orsakerna	 till	 de
långvariga	oenigheterna.	Rätten	beslutar	att	hålla	en	syn	direkt	efter	det	att	tinget	avslutats362.

Innan	rätten	hinner	resa	till	Bosarp	för	att	syna,	anmäls	att	parterna	ingått	en	förlikning.	Denna	innebär	att
var	och	en	skall	uppföra	gärdesgårdar	och	freda	sina	respektive	hagar.	Vidare	överenskomms	att	en	fägata
skall	anläggas	mellan	deras	hemman,	där	”boskapen	kan	hafva	sin	fria	gång	och	drev”.	Parterna	 lovar
också	 att	 inte	 ”förolämpa,	 förtreta	 eller	 prejudicera”	 varandra.	 För	 upprätthållandet	 av	 förlikningen
utsätts	ett	vite	på	ett	par	laggilla	oxar	för	den	som	bryter	mot	överenskommelsen363.

Någon	 verklig	 sämja	 mellan	 Ingemar	 Kjöllerström	 och	 Sven	 Månsson	 tycks	 dock	 inte	 uppstå.	 Vid
höstetinget	1692	stäms	åter	Sven	Månsson	av	Ingemar	Kjöllerström.	Sven	Månssons	hustru	anklagas	för
att	 ha	 slagit	 ihjäl	 en	 sugga	 för	 Kjöllerström.	 Suggan	 har	 hittats	 död,	 med	 sprucken	 skalle,	 vid	 Sven



Månssons	stall.	Sven	Månssons	tjänstegosse	har	berättat	för	Kjöllerström	att	hans	matmor	gått	ut	i	stallet
och	att	suggan	sprungit	runt	där	och	sedan	fallit	ned	död.

Sven	Månsson	nekar	både	själv	och	på	sin	hustrus	vägnar	och	säger	sig	vara	oskyldig	och	ovetande	till
det	inträffade	och	protesterar	"högeligen"	mot	Kjöllerströms	anklagelser.	Kjöllerström	står	dock	fast	vid
sitt	påstående	och	framför	också	vittnen	som	beskriver	suggans	skador.

I	protokollet	konstateras	vidare	att	"Sven	Månsson	visat	 sig	 fast	mycket	 ivrig	emot	käranden".	 Rätten
ber	 honom	 därför	 att	 "betänka"	 vad	 han	 säger	 men	 trots	 att	 han	 förmanas	 och	 avråds,	 uttalas	 grava
anklagelser	mot	Kjöllerström.

Kjöllerström	anklagas	för	att	ha	tagit	emot	osthjälp	för	att	avstå	ifrån	att	"förtörna	och	besvära".	Vidare
påstår	Sven	Månsson	att	det	är	väl	känt	att	Kjöllerström	"vid	rätten	får	göra	vad	han	vill"	och	att	han
också	skrytet	om	detta	 förhållande.	Kjöllerström	begär	att	Sven	Månssons	beskyllningar	 skall	 föras	 till
protokollet	och	reserverar	sig	för	att	stämma	Sven	Månsson	i	denna	sak.

Sven	Månsson	begär	att	vid	nästa	ting	få	svära	sig	och	sitt	husfolk	fri	från	suggans	död	med	en	3	manna	ed
vilket	beviljas.

Efter	 detta	 måls	 behandling	 begär	 Kjöllerström	 en	 attest	 av	 häradsnämnden	 och	 tingsallmogen	 att	 han
aldrig	begärt	osthjälp	av	allmogen	efter	det	att	detta	förbjudits.	Alla	"	i	gemen"	 intygar	att	något	sådant
inte	skett,	"som	någon	vet	eller	försport",	varför	attesten	beviljas	under	häradshövdingens	namn	och	med
häradets	 sigill.	 Sven	 Månsson	 påstår	 dock	 att	 han	 skall	 föra	 Kjöllerströms	 mottagande	 av	 osthjälp	 i
bevis364.

Vid	 vintertinget	 1693	 avlägger	 Sven	Månsson	 den	 vid	 föregående	 hösteting	 utfästa	 tremannaeden	 och
befriar	sig	därigenom	från	anklagelsen	att	hans	hustru	skulle	slagit	ihjäl	suggan	för	Ingemar	Kjöllerström.

När	 det	 gäller	 anklagelsen	mot	 Kjöllerström	 att	 han	 skulle	 tagit	 emot	 osthjälp,	 trots	 förbud,	 har	 Sven
Månsson	lämnat	in	attester	och	vittnesskrifter.	När	vittnena	Måns	Svensson	och	Olof	Månsson	i	Vallgårda
samt	Nils	Joensson	i	Löckna	vittnar	berättar	de	att	länsmannen	inte	alls	fått	någon	osthjälp.	Däremot	har
de	gett	osthjälp	till	länsmannens	hustru	som	ersättning	för	tjänster	hon	gjort	dem.	Vidare	inges	attester	från
kyrkoherdarna	 i	 Stengårdshult	 och	 Bottnaryd	 intygande	 att	 Kjöllerström	 aldrig	 begärt	 osthjälp	 i
församlingarna,	efter	det	att	sådan	hjälp	förbjudits.

Genom	 vittnesmål	 och	 attester	 faller	 anklagelserna	 mot	 Kjöllerström,	 varför	 han	 frias.	 Även	 Sven
Månsson	frias	från	att	ha	framfört	beskyllningarna,	då	han	antas	ha	missuppfattat	att	osthjälpen	getts	 till
länsmannens	hustru	som	"vedergällning".

Däremot	 kan	 inte	 rätten	 lämna	 Sven	Månssons	 sidovörnad	mot	 rätten,	 i	 samband	med	 att	 han	 anklagat
Kjöllerström	för	att	göra	vad	han	vill	i	rätten,	ostraffad.	Sven	Månsson	tvingas	göra	avbön	och	får	böta	3
marker365.

Tvisten	 med	 Sven	Månsson	 fortsätter	 vid	 sommartinget	 1693.	 Sven	Månsson	 har	 då	 i	 en	 supplik	 till
landshövdingen	 Erik	 Dahlberg	 besvärat	 sig	 över	 att	 förlikningen	 brutits.	 Sven	 Månsson	 påstår	 att	 ett
"gruveligt	intrång	och	oförrätt"	skett	på	skog,	mark	och	svedjeland.

Kronans	befallningsman,	Dahlström,	har	därför	av	landshövdingen	fått	 i	uppgift	att	noga	bevaka	kunglig
majistäts	 och	 kronans	 intresse	 så	 att	 inte	 "hemmanet	må	 igenom	ägors	 försnillande	 och	 avstympande
råka	uti	oförsvarligit	ödesmål	och	således	avkomma	att	det	intet	förmår	därefter	kasta	av	sig	de	räntor
som	det	bör	till	kunglig	majestät	och	kronan	avlägga".	Befallningsmannen	uppmanas	också	"hålla	sin
hand	över"	att	förlikningen	från	1690	upprätthålls.



Efter	att	supplik	och	stämning	lästs	upp	i	rätten	träder	Ingemar	Kjöllerström	fram,	varvid	han	"högeligen
påståendes	sig	icke	det	ringaste	gjort	emot	förlikningen,	mycket	mindre	någon	åverkan	i	skog,	ej	heller
velat	 hugga	 i	 skogen	 förrän	 Sven	Månsson	 visat	 honom	 de	 ägor	 som	 tillkommet	 Stora	Bosarp".	 På
dessa	utvisade	ägor	hävdar	Ingemar

Kjöllerström	att	han	hugget	en	liten	"fälleplats",	som	Sven	Månsson	tillägnat	sig,	bränt	och	sått	och	"till
nytta	brukat".	Utöver	detta	påstår	Kjöllerström	att	Sven	Månsson	tillfogat	honom	"mycken	annan	orätt",
som	bland	annat	påstås	bestå	i	att	Sven	Månsson	har	huggit	ned	en	gärdesgård	mellan	hemmanen.	Detta
påstående	verifieras	med	en	inlämnad	och	vittnesbestyrkt	attest.

Kjöllerström	menar	att	det	är	Sven	Månsson,	som	brutit	förlikningen	och	som	därför	skall	utge	det	vite,	ett
par	oxar,	som	förlikningen	satt	upp.

Rätten	beslutar	att	saken	skall	"avhjälpas"	med	full	häradssyn366.

Tvisten	fortsätter	vid	påföljande	hösteting	1693.	Här	stäms	Sven	Månsson	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att
inte	ha	betalt	kronoräntor	och	kronotionden	för	1692.	Sven	Månsson	nekar	inte	till	skulden	men	påstår	att
det	aldrig	krävts	att	han	skulle	betala.	Mot	detta	förklarar	häradsnämnden	att	möten	"till	samma	räntors
betalande"	alltid	har	utlysts.	Sven	Månsson	döms	att	betala	sin	skuld	till	kronan	inom	åtta	dagar.	I	annat
fall	skall	han	enligt	lag	betala	"fjärdingen	högre"367.

Vidare	stäms	Sven	Månsson	för	att	ha	anklagat	Ingemar	Kjöllerström	för	att	vilja	lägga	Lilla	Bosarp	öde,
en	anklagelse	som	framförts	 i	suppliken	 till	 landshövdingen.	Sven	Månsson	tillstår	"sådan	klagan"	och
begär	att	några	ur	nämnden	skall	utses	för	att	besiktiga	en	gärdesgård,	som	Kjöllerström	satt	över	vägen,
fällehygge,	 vedhygge	 och	 annat.	 Med	 detta	 menar	 Sven	 Månsson	 att	 det	 går	 att	 visa	 skäl	 för	 hans
klagomål.

Hela	nämnden	blir	förordnad	men	denna	återkommer	"straxt"	och	säger	att	Sven	Månsson	inte	velat	visa
något.	Rätten	 förklarar	 att	 en	 fullständig	 häradssyn	 beviljats	 på	 tidigare	 ting	men	 att	 ingen	 begäran	 om
dess	 genomförande	kommit	 från	någon	 av	parterna.	Utifrån	detta	 finner	 rätten	det	 skäligt	 att	 genomföra
synen	kommande	vår368.

I	 ytterligare	 en	 stämning	 anklagas	 Sven	 Månsson	 för	 att	 ha	 slagit	 ihjäl	 två	 och	 slagit	 tre	 andra	 av
Kjöllerströms	getter	fördärvade.	Vidare	anklagas	Sven	Månsson	för	att	ha	sagt	att	om	"länsmannen	skulle
komma	där	neder	så	skulle	han	lägga	honom	på	getterna".

Sven	Månsson	medger	att	han	slagit	ihjäl	getterna	men	säger	att	det	skett	i	hans	havreåker	men	först	efter
att	han	flera	gånger	bett	länsmannen	komma	dit	och	ta	bort	dem.

Kjöllerström	 berättar	 då	 att	 han	 stängt	 inne	 sina	 getter	 och	 att	 det	 inte	 kommit	 något	 bud	 från	 Sven
Månsson.	Att	de	kommit	lösa	har	han	fått	reda	på	av	"främmande".

Vidare	berättar	Kjöllerström	att	när	han	kommit	till	Lilla	Bosarp	har	Sven	Månsson	sprungit	in	efter	en
yxa	medan	hustrun	tagit	till	gärdesgårdsstören	för	att	överfalla	honom.	Hustrun	har	också	"tagit	alla	sina
kläder	upp	öfver	hufvudet	och	i	fast	otimliga	och	ohöviska	ord	utbrustit”.	Enligt	Kjöllerström	sker	detta
i	lantmätare	Ekebohms	närvaro	varför	det	kan	ledas	i	bevis.

Då	ihjälslagningen	av	getterna	skett	 i	Sven	Månssons	havreåker,	dömer	rätten	att	han	skall	betala	"kvitt
emot	 död".	 När	 det	 gäller	 de	 övriga	 anklagelserna	 nekar	 Sven	 Månsson	 varför	 ett	 vittnesmål	 från
lantmätare	Ekebohm	behöver	ges	vid	rätten.

Vidare	anklagas	Sven	Månsson	för	att	ha	brutit	upp	Ingemar	Kjöllerströms	brev.	Som	stöd	för	detta	anförs
profossen	Carl	Giöther.



Sven	Månsson	medger	att	han	en	gång	öppnat	ett	brev	i	samband	med	att	han	tillsammans	med	profossen
försökt	 fånga	 en	 tjuv	 vid	 Knutshult.	 Han	 har	 då	 trott	 att	 brevet	 innehållet	 något	 om	 tjuvnaden,	 vilket
profossen	bekräftar.	 Sven	Månsson	 förskonas	därför	 från	böter	men	 förmanas	 "taga	 sig	 till	 vara"	men
"där	slikt	oftare	med	skäl	klagat	varder	lärer	sådant	utan	allvarlig	näpst	icke	vidare	kunna	avlöpa”.

Slutligen	stämmer	Sven	Månsson	vice	versa	Ingemar	Kjöllerström	för	att	med	våld	ha	tagit	tillbaka	getter
som	Sven	Månsson	stängt	inne.	I	samband	med	detta	anklagas	Ingemar	Kjöllerström	för	att	ha	förstört	ett
trälås,	som	Sven	Månsson	visar	upp	i	rätten.	Då	Ingemar	Kjöllerström	nekar	till	detta	får	Sven	Månsson
tiden	på	sig	till	nästa	ting	att	komma	med	vittnesmål	och	bevis369.

Tvisten	mellan	Ingemar	Kjöllerström	och	Sven	Månsson	kommer	också	upp	på	den	andra	tingsdagen	vid
höstetinget	 1693.	Här	 konstaterar	 rätten	 att	 "skall	 samma	 syn,	 vill	 Gud,	 nästkommande	 vår	 verkligen
ske".

Sven	Månsson	anför	också	vittnena	soldaten	Anders	Svensson	och	dennes	hustru	Britta	Persdotter,	 som
under	skördearbete	sett	Kjöllerströms	getter	komma	över	gärdesgården	och	då	sänt	bud	efter	honom	för	att
"taga	dem	igen".

Ingemar	Kjöllerström	anför	soldaten	Sven	Jonsson,	som	sett	när	Sven	Månsson	slagit	ihjäl	getterna.	Efter
ihjälslagningen	"svor	och	skrek	Sven,	därvid	sägandes,	voro	länsmannen	här	så	skulle	jag	lägga	honom
på	 getterna	 och	 lade	 en	 stake	 på	 bordet	 och	 den	 andra	 på	 taket	med	 förmälan	 att	 om	 länsmannen
komme,	skulle	han	lägga	honom	där	med."	Sven	Månsson	nekar	inte	till	detta	men	berättar	att	han	gjort
det	 eftersom	 länsmannen	 gått	 efter	 honom	 med	 laddad	 bössa.	 Ingemar	 Kjöllerström	 nekar,	 i	 sin	 tur,
"enständigt"	till	detta370.

Det	finns,	såvitt	känt,	inga	handlingar	rörande	häradssynen	över	Stora	och	Lilla	Bosarp	bevarade.	Dock
kan	det	antas	att	denna	slutade	i	ett	beslut	om	en	delning	mellan	hemmanen.	Ett	mål	vid	höstetinget	1695
indikerar	detta.

Sven	Månsson	stäms	till	höstetinget	1695	för	virkeshygge	och	flående	av	näver.	Saken	kan	inte	tas	upp	då
han	 genom	 sjukdom	 har	 laga	 förfall.	 Här	 framkommer	 dock	 att	 tvisten	mellan	 de	 två	 kronohemmanen,
Stora	och	Lilla	Bosarp,	sedan	tidigare	är	"remitterad"	till	kronobefallningsmannen	"att	draga	försorg	det
bägge	desse	kronohemman	med	 laga	skillnad,	antingen	delning	efter	ör	och	örtug,	eller	annan	 laga
skillnad	måge	åtskilda	varda"371.

Vid	 vintertinget	 1696	 begär	 Sven	 Månsson	 att	 "den	 delning	 som	 igenom	 lantmätaren	 i	 kronans
befallningsmans	 närvaro	 efter	 förre	 resolutioner	 emellan	 bägge	 kronohemmanen,	 länsmansbostället
Stora	 Bosarp	 och	 posthemmanet	 Lilla	 Bosarp	 ske	 bör,	 med	 det	 forderligaste	 måtte	 kunna	 bliva
förrättad".	Genom	detta	har	Sven	Månsson	förhoppningen	att	alla	tvisterna	skall	kunna	lösas.

Tingsrätten	uppmanar	Sven	Månsson	att	hos	landshövdingen	"i	ödmjukhet	att	anhålla,	det	denne	ägotvist
och	 långelige	oreda	mellan	bägge	 kronohemmanen	 igenom	befallningsmannen	och	 lantmätaren,	 vad
själva	ägorna	angår	må	ändat	varda".	Före	detta	skett	anser	sig	inte	tingsrätten	kunna	ta	upp	anklagelser
om	åverkan	och	förbrytelser	mot	vitesförsedda	förlikningar372.

Tvisten	 fortsätter	 vid	 höstetinget	 1696.	 Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 Sven	 Månsson	 för	 ”ohemult
angivande	av	att	vilja	lägga	kronohemmanet	Lilla	Bosarp	öde”	samt	för	att	mot	förbud	ha	huggit	skog	i
det	omtvistade	området.

Rätten	finner	att	den	delning,	efter	”ör	och	örtug”	beslutats	och	att	lantmätaren	också	genomfört	delningen
men	att	kartan	över	denna	inte	ännu	är	tillgänglig.	Målet	skjuts	därför	upp	till	dess	att	delningskartan	finns
framme373.



Härpå	 framför	 Sven	 Månsson	 en	 anklagelse	 mot	 Ingemar	 Kjöllerström	 att	 denne	 skulle	 kallat	 Sven
Månsson	för	”oärlig	karl”.

Nämndemannen	Per	i	Ärnabo,	Bottnaryd,	vittnar	att	Sven	Månsson,	vid	lantmäteriförrättningen	i	Bosarp,
anklagat	Ingemar	Kjöllerström	för	lögn	och	även	”annan	otjänlig	och	skymfelig	utlåtenhet”,	vilket	 inte
förnekas	 av	 Sven	Månsson.	 Ingemar	Kjöllerström	 erkänner	 att	 ha	 då	 kallat	 Sven	Månsson	 för	 ”oärlig
karl”.	Båda	döms	att	plikta	10	daler	smt	vardera	för	utlåtenheterna.

Dessutom	vill	parterna	att	rätten	hör	deras	vittnen	i	ägotvisten	”eftersom	de	är	gamle	män”.	Rätten	menar
dock	att	detta	är	emot	rättegångsprocessen	och	att	det	inte	kan	ske	innan	saken,	som	sådan,	tas	upp374.

Uppröjning	av	kärr	till	äng
Vid	 vintertinget	 1692	 beviljas	 Ingemar	 Kjöllerström	 rätt	 att	 röja	 upp	 ett	 kärr	 till	 äng	 på	 sitt	 boställe
Bosarp375.

Brand	i	torkhus	på	Stora	Bosarp
I	februari	månad	1700	brinner	ett	torkhus	för	malt	(kölna)	på	länsmansbostället	Stora	Bosarp.	I	torkhuset
har	9	skäppor	malt	förvarats.	Varken	Ingemar	Kjöllerström	eller	hustrun	befann	sig	på	Stora	Bosarp,	när
branden	 inträffade.	Huset	 värderas	 av	 nämnden	 till	 6	 daler	 smt.	Tingsrätten	 utfärdar,	 vid	 sommartinget
1701,	ett	bevis	genom	vilket	ansökan	om	brandstodsersättning	kan	göras	"på	vederbörlig	ort"376.

Vid	höstetinget	1702	kvitterar	Ingemar	Kjöllerström	att	han	fått	de	tilldelade	brandstodsmedlen377.

För	hög	ränta	för	Stora	Bosarp
Vid	 sommartinget	 1700	 stäms	 den	 före	 detta	 uppbördsmannen	Per	 Svensson	 för	 att	 ha	 tagit	 för	mycket
ränta	för	Stora	Bosarp	år	1694.	Per	Svensson	har	inte	infunnit	sig	och	hänvisar	till	att	han	fått	stämningen
för	 sent	 varigenom	 han	 slipper	 att	 plikta	 för	 uteblivandet.	 Rätten	 uppmanar	 parterna	 att	 likvidera	 före
nästa	ting378.

Upphittad	bistock
Ingemar	Kjöllerström	får	tillåtelse	att	nedfälla	och	hemföra	en	bistock,	som	upphittats	på	kronohemmanet
Öjhult.	För	detta	skall	han	ge	1	daler	och	6	öre	till	kronan	och	27	öre	till	bonden	på	vars	teg	bistocken
hittades379.

I	 samband	 med	 ett	 mål	 vid	 sommartinget	 1695	 där	 Ingemar	 Kjöllerströms	 bror,	 Nils	 Mikaelsson,
förekommer	och	anklagas	för	att	inte	ha	upplyst	om	att	han	hittat	en	bistock,	berättar	Ingemar	Kjöllerström
att	även	han	för	12	år	sedan	hittat	och	tagit	hand	om	en	bistock.	Dock	har	 inte	heller	han	vetat	att	detta
skulle	upplysas.	Jägmästaren	begär	att	få	det	som	framkommit	inskrivet	i	protokollet380.

Gästgivare	i	Öreryd

Förordnadet



Ingemar	Kjöllerström	får	den	11	maj	1694	landshövdingens	fullmakt	att	förestå	gästgiveriet	i	Öreryd.

Möjligen	 uppkommer	 någon	 svårighet	med	 tillträdet	 av	 gästgiveriet.	 Vid	 höstetinget	 1694	 framförs	 ett
klagomål	på	den	hittillsvarande	gästgivaren	Jöns	Torstensson,	då	det	berättas	att	översten	Bernt	Mörner,
löjtnanten	Lars	Mörner	 och	 föraren	Gyllenhammar	 vid	 ett	 besök	 på	 gästgivaregården	 5	 eller	 6	 veckor
tidigare	"mycket	 illa	med	mat,	dryck	och	sängekläder	 i	berörde	gästgivaregård	hos	Jöns	Torstensson
blifvit	 accomoderade	 så	 att	 de	 förmena	 bemälte	 Jöns	 alldeles	 vara	 otjänlig	 till	 gästgiveriets
förestående".	Ingemar	Kjöllerström	begär	att	klagomålet	skall	föras	in	i	domboken	vilket	beviljas381.

Skällsord	och	öknamn	till	Katarina	Eek
Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer,	 vid	 vintertinget	 1696,	 Britta	 Larsdotter	 i	 Öreryd	 Västergården	 för
skällsord	och	öknamn	mot	hans	hustru.	Målet	skjuts	upp	till	nästa	 ting,	då	stämningen	inte	kan	visats	ha
delgivits	i	tid382.

Målet	kommer	åter	upp	vid	sommartinget	1695,	då	Ingemar	Kjöllerström	anklagar	Britta	Larsdotter	för	att
ha	kallat	hans	hustru	för	”utridare	och	advokat”.	Komministern,	Lars	Bjugg,	vittnar	att	Britta	Larsdotter,
när	han	en	gång	varit	hos	henne	för	att	förlika	henne	och	hennes	fästman,	Jöns	i	Ulvestorp,	skall	hon	sagt
att	länsmannen	”vore	henne	mycket	emot”	och	om	han	inte	var	det,	så	har	han	en	”utri-dare	och	advokat,
nämligen	länsmannens	hustru”.

Då	målet	 inte	 berör	 ära	 och	 heder	 nöjer	 sig	 Ingemar	Kjöllerström	med	Britta	 Larsdotters	 avbön	 inför
rätten383.

Ihjälbitna	djur
En	hund	tillhörig	Anders	i	Svansjö,	Bottnaryd,	anklagas	av	Ingemar	Kjöllerström	för	att	för	honom	bitit
ihjäl	ett	får,	fem	lamm	och	en	kalkon.	Till	detta	nekar	Anders.

De	vittnen,	drängarna	Israel	Jönsson	och	Erik	Andersson,	som	Ingemar	Kjöllerström	för	fram,	säger	sig
inte	ha	sett,	när	angreppet	skedde.	Då	vittne	till	händelsen	saknas	frikänns	Anders,	dock	med	förmaningen
”att	han	antingen	låter	binda	sin	hund	eller	den	alldeles	afskedar,	vid	laga	böter	tillgörandes”384.

Tvist	med	grannarna	Sven	och	Nils	Olofssöner
Vid	 vintertinget	 1701	 stämmer	 Nils	 och	 Sven	 Olofssöner	 i	 Öreryd	 Ingemar	 Kjöllerström	 på	 ett	 antal
punkter.

Första	 stämningspunkten	 gäller	 resterande	 brandstodspenningar.	Här	 uppvisar	 Ingemar	Kjöllerström	 en
räkning	 med	 kärandena,	 utifrån	 vilka	 de	 senare	 är	 skyldiga	 18	 daler	 19	 4/5	 öre	 smt.	 Käranden	 vill
”disputera”	emot	denna	räkning.	Utslaget	blir	att	likvidation	med	häradsskrivaren	skall	ha	skett	före	nästa
ting.

Nästa	 punkt	 gäller	 en	 sugga,	 som	 Ingemar	 Kjöllerström	 skall	 ha	 slagit	 ihjäl	 för	 4	 år	 sedan.	 Ingemar
Kjöllerström	nekar	inte	till	detta	utan	betalar,	efter	ackord,	1	daler	smt	för	suggan.	Dessutom	lämnas	han
fritt	att	lagsöka	kärandena	för	den	skada	suggan	kan	ha	gjort.

Den	tredje	stämningspunkten	gäller	ofred	på	åker	och	äng,	som	gjorts	av	Ingemar	Kjöllerströms	svin	och
getter.	 Här	 kan	 inte	 kärandena	 presentera	 några	 bevis	 varför	 Ingemar	 Kjöllerström	 förklaras	 fri	 från
vidare	tilltal.



Inte	 heller	 när	 det	 gäller	 den	 fjärde	 stämningspunkten,	 en	 uppäten	 rågfälla,	 förmår	 kärandena	 att	 lägga
fram	några	bevis.	Rätten	sätter	dock	upp	ett	vite	på	20	daler	smt	för	den	part	som	förolämpar	eller	ofredar
den	andra	parten.

I	 den	 femte	 stämningspunkten,	 ödeläggande	 av	 soldattorpet,	 utses	 nämndemännen	 Sven	 Månsson	 i
Bjärsved	och	Lars	Jönsson	i	Valdshult	att	besiktiga	torpet385.

Gästgivarebeskyllning
Sven	 Olofsson	 i	 Öreryd	 anklagar	 vid	 vintertinget	 1701	 Ingemar	 Kjöllerström	 för	 att	 ha	 kallat	 honom
"gästgivare".	Då	detta	inte	kan	anses	som	någon	oärlighet	blir	målet	"som	av	intet	värde"	upphävt386.

Tvist	med	pigan	Ingeborg	Larsdotter
Pigan	 Ingeborg	 Larsdotter,	 som	 tjänar	 hos	 hederidaren	 Willing	 på	 Unnaryds	 Krog,	 stämmer	 vid
vintertinget	1702	Ingemar	Kjöllerström	för	att	han	tagit	en	tröja	från	hennes	bror,	Anders	Nabbe	och	för
två	års	innestående	lön.

På	detta	svarar	Ingemar	Kjöllerström	med	att	vice	versa	stämma	Ingeborg	Larsdotter	för	att	ha	gått	ur

hans	tjänst	i	olaga	tid	och	för	att	ha	tagit	halvannan	skäppa	råg.

Ingeborg	 Larsdotter	 kan	 endast	 visa	 att	 Ingemar	 Kjöllerström	 tagit	 tröjan	 och	 förklarar	 vidare	 blivit
ombedd	att	sluta	sin	tjänst	i	Bosarp	av	länsmannens	hustru.

Då	 Ingemar	 Kjöllerström	 inte	 kan	 visa	 på	 någon	 ”otrohet	 eller	 det	 olovligt	 är”	 ingås	 en	 förlikning.
Ingeborg	Larsdotter	 får	 tillbaka	 tröjan	och	den	 lön	som	är	obetald	 fram	 till	den	dag	då	hon	slutade	sin
tjänst.387

Förkomna	handskar	och	drunknade	oxar
Katarina	Eek	stäms	vid	höstetinget	1703	av	Per	Jönsson	i	Stigaryd,	Mulseryd.	Hon	uppges	ha	beskyllt	Per
Jönsson	 för	 att	 ha	 tagit	 pengar	 ifrån	 sin	 far	 och	 bror.	 Ingemar	 Kjöllerström	 stämmer	 vice	 versa	 Per
Jönsson	för	att	han	kört	ned	ett	par	oxar	i	en	sjö.

Det	visar	sig	att	Per	Jönsson	inte	kan	bevisa	anklagelsen	samtidigt	som	Ingemar	Kjöllerström	förklarar	att
hans	hustru	inte	skyller	honom	för	det,	utan	att	det	hela	beror	på	ett	par	bortkomna	handskar,	som	”någon
oreda	åstadkommit”.	Anklagelsen	blir	därför	upphävd.

När	det	gäller	oxarna	finner	rätten	det	skäligt	att	befria	Per	Jönsson	från	tilltalet,	då	det	hela	skett	i	våda.
Per	 Jönsson	 har	 på	 sin	 husbondes,	 Ingemar	 Kjöllerström,	 begäran	 kört	 över	 sjön	 för	 att	 hämta	 ved.
Dessutom	 har	 oxarna	 levt	 en	 stund	 efter	 olyckan,	 varför	 de	 kunnat	 slaktas	 och	 tas	 tillvara	 av	 Ingemar
Kjöllerström388.

Saknat	öl
Vid	höstetinget	1695	stämmer	Ingemar	Kjöllerström	pigan	Britta	Nilsdotter,	som	vid	gästgiveriet	i	Öreryd
varit	 "anförtrodd	 att	 förestå	 och	 utsälja	 länsmannens	 öl	 och	 dricka".	 Stämningen	 avser	 såväl
redovisning	av	ölförsäljningen	som	"mera	otrohet".



Ingemar	Kjöllerström	hävdar	att	det	 i	en	tunna,	vilken	rymt	23	kannor	fattas	6	kannor,	 i	en	annan	tunna,
vilken	rymt	48	kannor	saknas	det	24	kannor,	medan	det	i	en	tredje	tunna,	rymmande	72	kannor,	saknas	öl
för	2	daler	och	24	öre	silvermynt.

Dessutom	anklagas	Britta	Nilsdotter	för	att	"om	nattetid"	burit	bort	örngott	till	pigor	hos	Sven	i	Öreryd.
Hon	skall	vidare	ha	låtit	väva	linneband	av	Ingemar	Kjöllerströms	garn.	Vidare	skall	Britta	Nilsdotter	ha
tagit	5	alnar	från	en	"hampeväv"	i	Stora	Bosarp.

Som	stöd	för	anklagelsen	om	det	saknade	ölet	anförs	"den	gamle"	Jöns	Torstensson	 i	Öreryd,	som	mätt
ölet	i	tunnorna.	Drängen	Israel	vittnar	om	"hampeväven".	Avseende	örngotten	tillstår	Britta	Nilsdotter	att
hon	gått	bort	med	dem	men	att	de	köpts	för	hennes	egna	pengar.

Tingsrätten	 finner	 omständigheterna	 "graverande"	 och	 pålägger	 därför	 Britta	 Nilsdotter	 att	 göra	 en
redovisning,	som	hon	kan	bestyrka	såväl	med	egen	som	med	en	tremannaed389.

Britta	 Nilsdotter,	 som	 nu	 har	 tjänst	 hos	 översten	 Mörner,	 inställer	 sig	 vid	 sommartinget	 1696	 för	 att
avlägga	 den	 pålagda	 eden.	Då	 ingen	 av	 parterna	 kan	 uppvisa	 resolutionen,	 kan	 inte	 saken	 tas	 upp	 och
avgöras.

Carl	Walldon,	som	är	Britta	Nilsdotters	fullmäktige,	påstår	inför	rätten	att	”länsmannen	åtskillige	andra
sitt	folk	illa	lönt”.	Ingemar	Kjöllerström	begär	att	detta	skall	antecknas	till	protokollet390.

Britta	Nilsdotter	infinner	sig	på	höstetinget	1696	och	uppvisar	den	redovisning	hon	ålagts	inkomma	med.
Genom	 att	 hon	 edligen,	 tillsammans	med	 de	 två	 vittnena,	 den	 gamle	 gästgivaren	 Jöns	 Torstensson	 och
bonden	Sven	Olofsson	i	Öreryd	Landbogården,	betygar	redovisningens	riktighet	frikänns	hon	från	Ingemar
Kjöllerströms	anklagelser.

Ingemar	Kjöllerström	döms	att	betala	hennes	resterande	lön,	som	består	av	4	daler	smt	och	en	mark	ull.
Dessutom	skall	de	två	örngotten,	som	tagits	ifrån	henne	lämnas	tillbaka391.

Härefter	 anklagas	 Carl	 Walldon	 för	 de	 ”skymfelige	 ord”,	 som	 fällts	 mot	 Ingemar	 Kjöllerström	 vid
föregående	 ting.	 Efter	 att	 först	 ha	 klagat	 på	 att	 stämningen	 inte	 varit	 på	 stämplat	 papper	 och	 att	 den
dessutom	kommit	för	sent,	då	han	bor	utanför	lagsagan,	förklarar	sig	Carl	Walldon	ändå	beredd	att	svara
på	tilltalet.

För	att	bestyrka	sitt	påstående	om	att	Ingemar	Kjöllerström	”illa	lönt	sitt	folk”	förs	Kerstin	Simonsdotter
i	Lilla	Bosarp	 fram,	 som	vittne.	Vittnet,	 som	 tjänat	 hos	Kjöllerström	 för	 10	 år	 sedan,	 säger	 sig	 ha	 två
innestående	årslöner,	som	hon	inte	utkrävt.	Hon	berättar	vidare	att	hon	i	sin	tjänst	”lät	sig	besovas”	och	på
detta	sätt	”dädan	kommit”.

Då	Kerstin	Simonsdotter	vittnar	i	egen	sak	kan	inte	målet	tas	upp	denna	gång	varför	det	skjuts	upp392.

Ofredande	boskap
Ingemar	Kjöllerström	stämmer	vid	höstetinget	1695	samtliga	åbor	i	Öreryds	by	för	"ohägn	och	ofred	av
boskap	på	hö	och	säd".	En	förlikning	har	träffats	där	ett	vite	på	3	kannor	vin	till	kyrkan	utsätts393.

Tvist	om	kvarn	och	kvarnfall
Ingemar	Kjöllerström	stämmer	vid	höstetinget	1695	Jöns	Torstensson	och	Per	Andersson	i	Västergården,
Öreryd,	angående	deltagande	i	Klockaregårdens	kvarn	och	kvarnfall.



Rätten	 konstaterar	 att	 denna	 tvist	 är	 mellan	 två	 kronohemman,	 varför	 den	 "	 utan	 vidlyftig	 rättegång
igenom	 högvälborne	 herr	 landshövdingen	 efter	 Kungl.	 Majts.	 allernådigste	 förordning	 kunna
rättas"394.

Syn	av	Klockaregården
Anders	 i	 Långarum,	 Lars	 i	Kanhestra	 och	Lars	 i	Valdshult	 utses	 år	 1695	 att	 syna	 länsmannen	 Ingemar
Kjöllerströms	 kronogästgivaregård	Klockaregården	 i	Öreryd	 "alldeles	 efter	 husesynförordningens	 1:a
artikel"395.

Med	utgångpunkt	från	synen	tilltalar	Ingemar	Kjöllerström,	vid	sommartinget,	Jöns	Torstensson	i	Öreryd
och	Per	Andersson	i	Bösshult,	Norra	Hestra,	angående	husröta.

Vid	 tingsförhandlingen	 tillstår	 Ingemar	Kjöllerström	att	 han	 inte	 kräver	 ersättning	 för	 husröta	 från	 Jöns
Torstensson.	Orsaken	är	att	han	”nogsamt”	kommit	överens	med	Jöns	Torstensson	om	fönster,	inventarier
och	annat.	Det	enda	han	begär,	för	sin	framtida	säkerhet,	är	att	husesynsprotokollet	skall	inprotokolleras,
vilket	beviljas.

När	det	gäller	Västergården	framkommer	att	Per	Andersson	bebott	denna	i	15	år.	Husen	är	”fullbyggda”
för	10	år	 sedan.	Nämnden,	 som	genomfört	 synen,	 finner	att	det	 finns	en	 laggill	 stuga	med	 långbord	och
säten,	värderad	till	12	daler	smt,	som	räknas	för	3	års	byggnad.	Vidare	finns	ett	hus	med	fyra	knutar,	som
värderas	 till	6	daler	 smt	och	 räknas	 för	ett	års	byggnad.	Rätten	ålägger	Per	Andersson	att	”fullkomna”
denna	 byggnad	 eller	 att	 ersätta	 med	 penningar	 motsvarande	 5	 års	 byggnad	 eller	 30	 daler	 smt.	 Innan
slutgiltig	dom	kan	utfärdas	skall	dock	gärdesgårdarna	mätas396.

Uppmaning	att	skjutsa
Vid	vintertinget	1697	begär	Ingemar	Kjöllerström	att	allmogen	”vid	laga	plikt”	skall	tillsägas	att	infinna
sig	utan	”gensägelse”	när	det	”i	hastighet”	kommer	bud	från	gästgivaren	om	skjutsning397.



Även	vid	sommartinget	detta	år	uppmanas	allmogen	att	inte	eftersätta	skjutsningen398.

Försäljning	av	brännvin,	tobak	och	öl
Ingemar	 Kjöllerström	 besvärar	 sig	 vid	 sommartinget	 1700	 över	 samtliga	 åbor	 i	 Öreryds	 by,	 som	 gör
honom	”förfång”	i	gästgiveriet	genom	att	de	säljer	brännvin,	tobak	och	öl.

Då	denna	försäljning	strider	mot	gästgivareordningen,	förbjuder	tingsrätten	försäljning	utanför	gästgiveriet
och	sätter	upp	ett	vite	på	40	marker	smt399.

Ovilja	att	skjutsa
Sven	Olofsson	 i	Öreryd	stäms	vid	vintertinget	1701	av	Ingemar	Kjöllerström	för	ovilja	att	skjutsa.	Till
stöd	 för	 anklagelsen	 visar	 Ingemar	 Kjöllerström	 upp	 en	 attest	 från	 de	 resande,	 två	 borgare	 från
Helsingborg400.

Det	 framkommer	 att	 Ingemar	 Kjöllerströms	 egna	 hästar	 inte	 varit	 hemma,	 vilket	 också	 gällt	 Sven
Olofssons	 hästar.	 Då	 skjutsen	 istället	 ”straxt”	 antagits	 av	 skjutsrättaren	 Nils	 Olofsson	 frikänns	 Sven
Olofsson.

Vid	samma	tillfälle	stäms	ett	antal	personer	för	att	de	inte	uppfyllt	sina	skjutsningsskyldigheter	i	samband
med	 att	 Östgöta	 Kavalleriregemente	 marscherade	 förbi	 den	 1	 juni	 1700.	 I	 samband	 med	 denna
genommarsch	utfärdades	förbud	för	bönderna	att	fara	bort	med	sina	hästar.

Bengt	Ambjörnsson	 i	Brynsås,	Norra	Unnaryd,	Anders	 i	Krakhult,	 Jöns	 Johansson	 den	 yngre	 och	 Jöns
Johansson	 den	 äldre	 i	 Svinhult,	 Angerdshestra,	 Jöns	 Johansson	 i	 Helgabo,	Mulseryd,	 Nils	 Eriksson	 i
Gärde,	Norra	Unnaryd	och	Lars	i	Brynsås,	Norra	Unnaryd,	anklagas	för	att	ha	farit	bort	med	sina	hästar
och	därigenom	inte	kunnat	skjutsa	för	regementet.

Då	Bengt	Ambjörnsson	ligger	illa	sjuk,	uppskjuts	målet	till	nästa	ting.	Anders	i	Krakhult,	Norra	Unnaryd,
Jöns	Johansson	den	äldre	i	Svinhult	och	Lars	i	Brynsås	döms	att	plikta	3	marker	smt	för	tredska.

Då	Jöns	Johansson	den	yngre	i	Svinhult	mist	en	häst	i	skjutsningen,	förskonas	han	för	plikt.	När	det	gäller
Jöns	Johansson	i	Helgabo	och	Nils	Eriksson	i	Gärde,	har	dessa	fått	tillstånd	att	resa	bort	innan	regementet
kom401.

Fattiga,	sjuka	och	befängda	människor
Vid	vintertinget	1703	besvärar	sig	häradets	gästgivare	över	att	allmogen	 tar	 fattiga	personer	med	svåra
sjukdomar	 samt	 ”befängda	 människor”	 till	 gästgivaregårdarna	 för	 att	 de	 skall	 skjutsas.	 Tingsrätten
förbjuder	detta	och	sätter	upp	ett	vite	på	40	marker	smt	för	den	som	bryter	mot	förbudet402.

Tingsgästning
Vid	sommartinget	1707	 förklarar	gästgivaren	Hindrich	Hillebrand	 i	Norra	Unnaryd	att	han	på	grund	av
medellöshet	och	skulder	”i	desse	svåre	tider”	inte	längre	har	förmåga	att	förestå	tingsgästningen.	I	stället
åtar	sig	Katarina	Eek,	som	”då	tinget	stod	i	Bosarp	en	sådan	gästning	berömligen	och	väl	underhållit”,
tingsgästningen403.



Skuffande
Länsmannen	Anders	Andersson	anklagar	vid	höstetinget	1708	drängen	Tor	i	Unnaryd	för	att	ha	”skuffat”
länsmansänkan	Katarina	Eek.	Då	det	inte	kan	bevisas	och	då	Katarina	Eek	lägger	ner	sin	talan,	frikänns
drängen404.

Förvärv	av	Ryd	Mellangården
År	 1692	 köper	 Ingemar	 Kjöllerström	 en	 fjärding	 i	 Ryd	Mellangården,	Mulseryd,	 för	 20	 daler	 smt	 av
Anders	Nilsson.	Uppbud	 sker	 vid	 vintertinget	 1692,	 sommartinget	 1692	 och	 höstetinget	 1692,	 varefter
tingskötning	sker	vid	vintertinget	1694405.

Vid	 tingskötningen	 påstår	 Anders	 Nilsson	 att	 Ingemar	 Kjöllerström	 skulle	 lovat	 honom	 att	 ”få	 jorden
igen”,	vilket	Ingemar	Kjöllerström	nekar	till.	Då	löftet	inte	kan	bevisas	och	då	jorden	"över	natt	och	år"
är	 lagstånden,	 kan	 fasta	 inte	 förnekas.	Dock	 skall	 jorden	mätas	 för	 att	 se	 om	den	 är	mera	värd	och	 att
länsmannen	därför	skall	betala	mera406.

Vid	sommartinget	1694	begär	Anders	Nilssons	hustru	att	 få	återlösa	den	fjädring,	Rätten	konstaterar	att
fjärdingen	 är	 uppbuden	 och	 även	 tingsskött	 vid	 föregående	 ting,	 dock	med	 villkoret	 att	 den	 först	 skall
värderas.

Ingermar	Kjöllerström	går	nu	frivilligt	med	på	att	låta	köpet	gå	tillbaka	och	tar	inför	rätten	emot	18	daler
smt.	Det	resterande,	2	daler	smt	samt	2	daler	och	24	öre	smt	”intresse”	skall	betalas	inom	en	månad407.

Någon	 betalning	 sker	 inte.	Vid	 höstetinget	 1708,	mer	 än	 24	 år	 senare,	 stämmer	 Ingemar	Kjöllerströms
änka,	 Katarina	 Eek,	 genom	 sin	 son,	 länsmannen	 Bernt	 Kjöllerström,	 Anders	 Nilsson.	 Anders	 Nilsson
döms	 att	 betala	 kapitalet	 2	 daler	 smt	 samt	 räntan	 för	 hela	 tiden,	 3	 daler	 smt,	 och	 dessutom
rättegångskostnad	på	24	öre	smt.

Stämningen	avser	också	ett	lån	på	1	daler	och	16	öre	smt,	som	Anders	Nilsson,	nekar	till.	Detta	mål	skjuts
upp	till	nästa	ting408.

Bruk	i	Lilla	Bryna

Upptagande	av	bruk
Ingemar	Kjöllerström	får	höstetinget	1692,	häradsrättens	attest	på	att	han	upptaget	åkern,	som	varit	öde,
på	fjärdedelshemmanet	Lilla	Bryna	i	Angerdshestra.	Bakgrunden	är	att	han	inte	lyckats	finna	någon	annan
brukare	till	det	förfallna	hemmanet.

Vidare	stäms	de	två	tidigare	åborna,	soldaten	Anders	Månsson,	och	bonden	Anders	Ambjörnsson,	för	att
de	inte	byggt	tillräckligt	på	hemmanet	under	den	tid	de	brukat	det.	Anders	Månsson	döms	att	färdigställa
en	av	honom	påbörjad	lada	och	Anders	Ambjörnsson	döms	att	bygga	ett	fårhus.	Båda	döms	att	upprätta
gärdesgårdarna	runt	åker	och	äng409.

Nedhuggning	av	ekar



Ingemar	Kjöllerström	 begär	 att	 få	 hugga	 ekar	 på	 den	 av	 honom	 upptagna	 ödesfjärdingen	Lilla	Bryna	 i
Angerdshestra.	 Ekarna	 har	 redan	 utsynats	 fyra	 år	 tidigare	 men	 inte	 nedhuggits.	 Skogvaktaren	 och	 två
nämndemän	utses	att	genomföra	en	syn410.

Tvister	med	fältskären	Killenback

Pigan	Britta	Nilsdotter
Vid	 höstetinget	 1692	 stämmer	 Ingemar	 Kjöllerström	 pigan	 Britta	 Nilsdotter,	 som	 tjänar	 hos	 fältskären
Killenback	på	Röksberg,	Mulseryd.	Pigan	har	tagit	städja	hos	Ingemar	Kjöllerström	och	också	fått	lön	och
städjepenningar	 men	 stannar	 kvar	 på	 Röksberg.	 Rätten	 dömer	 pigan	 Brita	 att	 betala	 tillbaks	 lön	 och
städjepenningar	samt	att	böta	3	marker	för	att	hon	uteblivit	från	rättegången411.

Vid	 vintertinget	 1692	 stämmer	Britta	Nilsdotter,	 som	nu	 tjänar	 i	 Stora	Bosarp,	 fältskären	 Johan	Georg
Killenback	att	han	skall	betala	det	hon	dömts

för	1692.	Britta	Nilsdotter	menar	att	Killenback	lovat	att	fullgöra	tingsrättens	dom	för	henne.	Hon	säger
att	Killenback	uttalat	att	länsmannen	skulle	ha	stämt	honom	istället	för	henne.	Killenback	nekar	dock	till
detta	och	frikänns	från	åtalet412.

Drängen	Israel	Jönsson
Vid	 höstetinget	 1695	 stämmer	 Ingemar	 Kjöllerström	 fältskären	 Johan	 Georg	 Killenback	 för	 att	 denne
"tubbat"	Kjöllerströms	dräng,	 Israel	Jönsson,	att	 ta	 tjänst	hos	honom.	Rätten	finner	dock	att	Killenback
vare	 sig	 städjat	 drängen	 i	 olaga	 tid	 eller	 "tubbat"	 honom,	 utan	 istället	 förmanat	 honom	 att	 bli	 kvar.
Fältskären	frikänns	därför	från	Kjöllerströms	åtal.

Däremot	 döms	 drängen	 för	 att	 inte	 ha	 sagt	 upp	 sig	 hos	 Kjöllerström	 innan	 han	 låtit	 städja	 sig	 hos
Killenback.	Enligt	tjänstehjonsstadgan	döms	drängen	att	böta	en	hel	årslön,	som	i	detta	fall	uppgår	till	6
daler	smt413.

Vid	samma	ting	påstår	Ingemar	Kjöllerström	att	fältskären	Johan	Georg	Killenback	sagt	till	drängen	Israel
Jönsson	 att	 länsmannen	 klagat	 över	 honom	och	 sagt	 "som	 var	 han	 så	 styv	 och	motvillig	 att	 han	 intet
rådde	med	honom"414.

Rätten	finner	att	vare	sig	bevis	eller	"ringaste	vittne"	anförs	och	dessutom	att	saken	inte	är	instämd	och
uppmanar	Ingemar	Kjöllerström	att	”billigt	draga	försyn	med	en	sådan	otidighet".

Överfall	med	ohövliga	ord	och	slag
Fältskären	Johan	Georg	Killenback	stämmer	vid	höstetinget	1699	Ingemar	Kjöllerström	för	ohövliga	ord
och	slag	på	den	allmänna	landsvägen	mellan	Unnaryd	och	Bosarp.

Fältskären	uppger	att	han	kommit	från	Kind	och	att	han	då	mött	Ingemar	Kjöllerström,	som	kommit	från
Jönköping.	De	har	då	börjat	talas	vid	”i	vänlighet”	men	när	fältskären	tar	upp	frågan	om	indrivning	av	6
daler	 smt,	 som	 drängen	 Israel	 Jönsson	 blivet	 pådömd,	 antastar	 Ingemar	 Kjöllerström	 honom	 med
”ohövliga	 ord”.	 Enligt	 Johan	Georg	 Killenback	 stiger	 Ingemar	 Kjöllerström	 också	 av	 hästen	 och	 slår



honom	 i	 huvudet	 med	 värjskaftet.	 Slaget	 resulterar	 i	 sår.	 Såren	 har	 synts	 och	 besiktigats	 av
kronobefallningsmannen	Benjamin	Dahlström.

Ingemar	Kjöllerström	tillstår	att	han	mött	Johan	Georg	Killenback	och	talat	med	honom	”i	vänlighet”	men
nekar	till	att	”i	någon	måtto”	överfallit	honom	med	vare	sig	ord	eller	gärningar.

Rätten	 skjuter	 upp	 målets	 avgörande	 till	 nästa	 ting	 då	 kronobefallningsmannen,	 som	 besiktigat	 såren,
kommer	att	närvara415.

Vid	 vintertinget	 1700	 berättas	 att	 förlikning	 skett.	 Då	 förlikning	 ingåtts	 och	 då	 det	 inte	 finns	 bevis	 på
någondera	sidan,	låter	tingsrätten	saken	bero416.

Ingemar	Kjöllerströms	död
Ur	protokollet	för	sommartinget,	den	22	juni	1706,	kan	följande	citeras:

”Samtlige	 häradets	 nämnd	 och	 tingsallmoge	 ifrån	 Stengårdshult,	 Unnaryd,	 Öreryd,	 Valdshult	 och
Hestra	 socknar	 berättar	 huruledes	 kronans	 länsman,	 över	 bemälte	 socknar,	 välacktad	 Ingemar
Kjöllerström,	nyligen	genom	döden	avlidit	och	att	de	gärna	åstunda	få	en	redlig	och	uppriktig	man	i
stället	som	sin	tjänst	vederbörligen	kan	förrätta,	eftersom	de	alltid	ombeflitat	och	ombeflita	skola	sine
utskylder	 i	 rättan	 tid	och	 timma	utgöra,	görandes	dem	ont,	 att	 de	 en	 tid	 för	oriktighet	oskyldeligen
varit	debiterade.

Och	som	de	hört	av	sina	grannar	och	häradsbor	i	Norra	Pastoratet,	huru	ordentligt,	skickligt	och	väl
där	tillgår,	både	med	kronans	uppbörder	och	annat,	så	begära	de	allrahelst	att	länsmannen	välaktad
Anders	Andersson	ävenväl	måtte	bliva	deras	länsman,	efter	häradet	icke	större	är	än	det	av	en	sådan
riktig	 och	 vaksam	 person	 kan	 betjänt	 bliva,	 som	 allt	 efter	 deras	 påstående,	 en	 för	 alla	 för	 en,	 till
protokollet	antecknas,	havandes	de	hos	högvälborne	herr	baron	och	landshövdingen	sig	i	slikt	mål	att
angiva.”417

Önskemålet	 att	 få	Anders	Andersson	 till	 länsman	uppfylls	 inte.	 Istället	 blir	 Ingemar	Kjöllerströms	 son,
Bernt	 Kjöllerström,	 ny	 länsman	 för	 det	 södra	 pastoratet.	 Han	 verkar	 som	 sådan	 redan	 vid	 höstetinget
samma	år.

Vid	 sommartinget	 1707	 meddelar	 befallningsmannen	 Lars	 Giers	 att	 länsmansbostället,	 Stora	 Bosarp,
delats	mellan	Anders	Andersson	och	Bernt	Kjöllerström418.

Processer	efter	Ingemar	Kjöllerströms	död

Ouppklarad	redovisning	från	Östgöta	kavalleriregementes
genommarsch	1700
Vid	höstetinget	1707	stämmer	slottsbefallningsmannen	på	Visingsborg,	Benjamin	Dahlström,	Katarina	Eek
med	anledningen	av	en	supplik	till	landshövdingen.	Suppliken	gäller	vad	Ingemar	Kjöllerström	dels	köpt
och	dels	släppt	 till	själv	 i	samband	med	marscherna	år	1700.	Syftet	är	att	supplikanterna	skall	avhöras
edeligen.

Först	betygar	Katarian	Eek,	genom	sin	”salighetsed”,	att	hon	släppt	till	persedlar	enligt	en	attest	utgiven
den	1	maj	1706.	Anders	Larsson	 i	Skog,	som	bevittnat	attesten,	berättar	att	 länsmannen	släppt	 till	eget,



såväl	dricka,	havre,	hö	som	fläsk,	men	minns	inte	hur	mycket.

Flera	av	de	som	undertecknat	attester	är	avlidna.

Attestanterna	 Anders	 Nilsson	 i	 Södra	 Svansö,	 Bottnaryd	 och	 Anders	 Månsson	 i	 Söttersbo,	 Norra
Unnaryd,	vill	inte	kännas	vid	en	attest	rörande	12	tunnor	havre.

Hans	Gunnarsson	i	Söttersbo,	Norra	Unnaryd,	berättar	att	han	kört	tre	lass	havre,	av	länsmannens	säd,	från
Stora	Bosarp	 till	 Jära.	Erik	 i	Stora	Hålabo,	Bondstorp,	berättar	att	han	sålt	3	 tunnor	havre	 till	 Ingemar
Kjöllerström	vid	midsommartiden	1700.

Per	 Ambjörnsson	 i	 Portesbo,	 Norra	Unnaryd,	 vittnar	 att	 Ingemar	Kjöllerström	 köpt	 6	 tunnor	 havre	 av
honom	för	3	daler	 smt	 tunnan	när	Östgöta	Kavalleri	utgick.	Prästänkan	Catharina	Bergia	 i	Stengårdhult
vittnar	att	Ingemar	Kjöllerström	köpt	3	tunnor	havre	i	prästgården.

Vidare	vittnar	Anders	Pärsson	i	Sommarhult,	Stengårdhult	att	han	14	dagar	efter	midsommar	1700	sålt	en
tunna	havre	till	 Ingemar	Kjöllerström.	Vid	samma	tillfälle	har	Måns	i	Svinhult,	Angerdshestra,	sålt	5	½
skäppa	och	Mårten	i	Kärr	sålt	4	skäppor.

Anders	Svensson	i	Hösabo	berättar	att	han	vägt	upp	hö	till	halvannat	korporalskap,	då	Östgöta	Kavalleri
uppmarscherade.	Höet	var	Ingemar	Kjöllerströms	eget	och	bärgat	i	Stora	Bosarp.

Mattes	Persson	i	Öreryd	berättar	att	han	8	dagar	före	jul	1700	körde	åtskilliga	säckar	havre	från	Öreryd
till	Unnaryd.	Dessa	hämtades	 i	 länsmannens	kök	men	han	vet	 inte	om	de	 tillhörde	 länsmannen	eller	hur
mycket	det	var.	Sven	Håkansson	i	Fagerberg,	Öreryd,	bekräftar	detta.

Befallningsmannen	 framlägger	 sin	 journal	 och	 påvisar	 att	 han	 köpt	 både	 dricka	 och	 fläsk	 för	 flera	 av
kompanierna	men	att	detta	inte	gottgjorts	vid	likvidationen.

Också	Katarina	Eek	berättar	att	åtskilligt	 från	hennes	sida	blivit	uteslutet	vid	 likvidationen,	sådant	som
hon	senare	funnit	kvittenser	och	bevis	på419.

Målet	 kommer	 åter	 upp	 vid	 höstetinget	 1708	 då	 befallningsmannen	 Benjamin	 Dahlström	 åter	 stämmer
”änkan	gudfruktiga	hustrun”	Katarina	Eek.

Stämningen	 består	 denna	 gång	 av	 fyra	 punkter.	 Den	 första	 avser	 den	 attest	 om	 12	 tunnor	 havre,	 som
attestanterna	Anders	Nilsson	i	Södra	Svansö	och	Anders	Månsson	i	Söttersbo	inte	velat	kännas	vid,	då
målet	behandlades	vid	höstetinget	1707.

Den	andra	punkten	gäller	tveksamhet	om	hur	mycket	havre	Mattes	Persson	i	Öreryd	kört	från	Öreryd	till
Unnaryd.	Här	förmenas	att	det	inte	skulle	kunna	varit	så	mycket,	då	man	samtidigt	förde	med	sig	trossen
för	en	kornett.

Tredje	punkten	gäller	hur	mycket	säd,	som	först	från	Unnaryds	magasin	till	Jära.

I	den	fjärde	punkten	gäller	dricka	och	fläsk,	som	levererats	 till	olika	kompanier	hos	Östgöta	Kavalleri.
Här	framställer	Benjamin	Dahlström	ett	krav	på	ersättning	uppgående	till	37	daler	och	26	öre	smt.

Katarina	Eek	stämmer	Benjamin	Dahlström	vice	versa	för	att	denne	undandolt	räkningar	som	slutits	med
hennes	avlidne	man.

Rätten	 bygger	 sitt	 utslag	 på	 resolutioner	 från	 landshövdingen,	 vilka	 utfärdats	 den	 11	maj	 1706,	 den	 11
april	1708	och	den	5	 juni	1708.	Slutsatsen	är	 att	de	 likvidationer	 som	genomförts	 skall	 stå	 fast,	 då	de
granskas	 av	 lanträntmästaren	 Ekerot	 och	 då	 de	 dessutom	 vunnit	 laga	 kraft.	 Härigenom	 bortses	 från	 de
anförda	stämningspunkterna.	Däremot	lämnas	det	öppet	för	parterna	att	begära	likvidation	för	sådant	som
inte	ingått	i	genomförda	likvidationer420.



Pantsatt	silver
Kornetten	Jakob	Wulf	stämmer	vid	sommartinget	1708	Katarina	Eek	rörande	återlösen	av	pantsatt	silver,
en	blå	rock	och	ett	kyller.

Pantsättningen,	 av	 en	 stor	 och	 2	 mindre	 silverbägare,	 en	 kåsa	 och	 10	 silverskedar,	 har	 skett	 den	 5
september	1701.	Värdet	är	71	daler	och	18	öre	smt.

Jakob	Wulf	hävdar	att	silvret,	inklusive	det	kläde	det	förvarats	i,	vägt	3	½	marker	vid	inpantningen	men
att	det	enbart	haft	vikten	3	marker,	då	det	återlösts.	Då	inget	bevis	finns,	förutom	Jakob	Wulfs	ord,	och	då
en	sedel	utfärdad	av	Ingemar	Kjöllerström	anger	att	silvret	vägt	3	marker	anser	tingsrätten	att	Wulf	talan	i
målet	är	obefogad.	Tingsrätten	finner	också	att	Jakob	Wulf	har	att	betala	ränta	på	5	procent,	vilket	för	hela
tiden	blir	22	daler	och	18	öre	smt.

När	det	gäller	rocken	och	kyllret	skall	förfaras	enligt	resolution	på	föregående	ting.	Wulf	har	dock	ännu
inte	förklarat	sig	villig	att	återlösa	dessa	persedlar421.

Utgifter	för	kronokällare	och	magasin	i	Öreryd
Vid	sommartinget	1708	begär	Katarina	Eek,	utifrån	attester	utfärdade	av	komministern	Lars	Bjugg,	Nils
Olofsson	 i	Öreryd	och	Jöns	Svensson	 i	Ulvestorp,	Öreryd,	bevis	på	att	 Ingemar	Kjöllerström	betalt	25
daler	smt	för	”trossning	och	teldning”	på	kronokällaren	och	magasinet	i	Öreryd.	Han	har	också	utgivit	3
daler	smt	för	varje	knut422.

Oklarhet	om	uppbörd
Vid	sommartinget	1710	har	slottsbefallningsmannen	Benjamin	Dahlström	utverkat	stämning	mot	Katarina
Eek,	angående	oklarheter	i	Ingemar	Kjöllerströms	uppbörd.	Dock	har	Katarina	Eek	avlidit,	innan	hon	fått
stämningen.

Benjamin	Dahlström	begär	därför	att	 förmyndare	 för	de	omyndiga	barnen	skall	utses.	Nils	Mikaelsson,
den	 yngste	 farbrodern,	 är	 närvarande	 och	 menar	 att	 de	 äldre	 bröderna	 Håkan	 Mikaelsson	 i	 Skarköp,
Åsenhöga,	och	kommunistern	Per	Ingrell	i	Vetlanda	skall	utses	till	förmyndare.

Tingsrätten	 förklarar	 att	 den	 äldste	 brodern,	 Håkan	 Mikaelsson,	 enligt	 lag	 är	 närmast	 att	 utses	 till
förmyndare.	Han	och	de	övriga	uppmanas	att	återkomma	vid	nästa	ting	och	förklara	sig	i	frågan423.

Målet	kommer	åter	upp	vid	höstetinget,	då	såväl	förmyndarna	och	barnen	Petter	Kjöllerström	och	Helena
Katarina	Kjöllerström	infinner	sig.	En	rad	punkter	tas	upp	av	Benjamin	Dahlström:

1.	 Räntan	för	hemmanet	Lilla	Bryna	år	1692	och	följande	år.

2.	 Kronosakören	för	avlidne	Niklas	Printz.

3.	 Ingemar	Kjöllerströms	utmätning	av	9	daler	och	20	öre	smt	hos	fältskären	Killenback

4.	 Carl	Giöters	rest	på	19	daler	31	öre	och	9	9/10	runstycken	smt

5.	 Per	Svenssons	balans	för	år	1695	på	55	daler	25	öre	och	17	41/50	runstycken	smt

6.	 Om	Per	Svenssons	restlängd	för	åren	1695	och	1696	är	“exekverad”

Vidare	erbjuder	sig	Benjamin	Dahlström	att	svara	för	den	eventuella	fordran,	som	sterbhuset	kan	ha	till
honom.	Orsaken	är	att	landshövdingen,	genom	en	resolution,	förhindrat	utmätning	av	37	daler	och	26	öre



smt,	som	han	tillerkänts	vid	höstetinget	1708.

Sterbhuset	 visar	 på	 en	 attest	 från	 friherrinnan	 Elisabeth	 Maria	 Durell,	 daterad	 den	 15	 oktober	 1707,
angående	några	persedlar	som	köpts	av	henne.	Tingsrätten	anser	dock	inte	att	denna	attest	kan	anses	som
bevis	på	länsmannens	fordran	till	befallningsmannen.	Enligt	landshövdingens	resolution,	daterad	den	31
augusti	1709,	skulle	Katarina	Eek	vid	påföljande	ting	bevisa	sina	fordringar,	vilket	inte	skett.

Rätten	finner	nu	att	sterbhuset	inom	6	veckor	skall	”klarera”	ovannämnda	fordran	på	37	daler	och	26	öre
smt,	 ”vilket	 ock	 arvingarna	 godvilligt	 yttra	 sig	 hellre	 klarera	 än	 uti	 någon	 vidare	 vidlyftighet	 och
aktion	med	herr	 befallningsmannen	 ligga”.	Med	detta	 förklaras	 all	 vidare	 tvist	 i	 ”alla	måtto	 å	 båda
sidor	upphörd”424.

Vid	sommartinget	1711	framgår	att	utmätning	gjorts	för	att	reglera	skulden	på	37	daler	och	26	öre	smt425:

1	par	oxar	20	daler	smt

1	st	destillerpanna	6	daler	och	26	öre	smt

1	st	kopparkittel	7	daler	och	16	öre	smt

1	st	koppargryta	3	daler	och	16	öre	smt

Resterande	herrdagspenningar
Nämndemannen	Sven	Månsson	i	Bjärsved	Hulugården,	som	varit	 riksdagsman	1682	och	1697,	stämmer
vid	höstetinget	1710	Ingemar	Kjöllerströms	barn	och	arvingar	för	uppburna	herredagspenningar,	som	han
påstår	till	en	del	fortfarande	innestår.

Då	Sven	Månsson	medger	att	han	fått	en	del,	som	han	inte	kvitterat,	och	då	han	inte	kan	bevisa	vad	som
resterar	 finner	 rätten	att	arvingarna	 inte	kan	påläggas	att	betala,	 innan	 resten	bevisats,	”helst	 som	Sven
Månsson	i	föräldrarnas	livstid	häruppå	ingen	talan	gjort”426.

Betalda	kronoräntor
Gästgivaren	Måns	Zakariasson	i	Unnaryd	stämmer	vid	höstetinget	1710	Ingemar	Kjöllerströms	barn	och
arvingar	för	kronoräntor	för	Öreryds	Klockaregård	och	Västergård,	vilka	han	har	betalt.

Förmyndarna,	 Håkan	 Mikaelsson	 och	 Nils	 Mikaelsson,	 begär	 uppskov,	 då	 de	 inte	 hunnit	 ”göra	 sig
underrättade	om	sterbhusets	tillstånd,	måge	få	låta	överse	de	skrifter,	räkningar	och	dokumenter	som
där	finna	kunna”.	Målet	skjuts	därför	upp	till	nästa	ting427.

Skuld
Jon	 Persson	 i	 Stuveryd,	 Stengårdhult,	 stämmer	 vid	 sommartinget	 1711	 Peter	 Kjöllerström	 och	 hans
medintressenter	i	sterbhuset	för	en	skuldfordran	på	6	daler	och	2	öre	smt.

Petter	 Kjöllerström	 menar	 att	 även	 om	 han	 är	 stämd	 så	 är	 det	 inte	 hans	 ansvar	 att	 meddela	 övriga
sterbhusdelägare	 eller	 att	 svara	 för	 dessa.	 Rätten	 finner	 att	 stämningen	 gäller	 sterbhuset,	 varför	 Petter
Kjöllerström	uppmanas	att	meddela	övrig	delägare	att	inställa	sig	vid	nästa	ting428.

Lån	från	kyrkan



Katarina	Eek	lånar	30	daler	smt	från	kyrkan	mot	en	pant	bestående	av	silverkanna	på	32	lod429.	Möjligen
är	detta	en	del	i	hanteringen	av	de	skulder,	som	finns.

Silverkannan	 löses	ut	av	Ingemar	Kjöllerströms	bror,	Håkan	Mikaelsson	 i	Skarköp,	Åsenhöga,	som	vid
arvskiftet	har	tagit	en	kopparkittel	som	ersättning.

Saken	kommer	upp	vid	höstetinget	1718	där	Petter	Kjöllerström	berättar	att	han	flera	gånger	erbjudit	sin
farbror	att	emot	penningar	för	att	lösa	tillbaka	såväl	silverkanna	som	kopparkittel.

I	sitt	utslag	finner	rätten	att	Håkan	Mikaelsson	”emot	de	nu	inför	rätten	uppräknade	och	lagde	30	daler
smt	 samt	 13	 daler	 smt	 intresse”	 skall	 lämna	 tillbaka	 både	 silverkanna	 och	 kopparkittel	 till	 Petter
Kjöllerström	”utan	vidare	gensägelse”.	Vidare	skall	Håkan	Mikaelsson	ersätta	rättegångskostnaden	på	7
daler	och	8	öre	smt430.

Trots	detta	har	Petter	Kjöllerström	fortsatta	problem	att	lösa	tillbaka	silverkannan	och	kopparkitteln.	Vid
höstetinget	1719	begär	han	att	Jöns	Persson	 i	Ulvestorp,	Öreryd,	och	Nils	Nilsson	 i	Velebo,	Åsenhöga,
ska	få	framlägga	vittnesmål	om	att	Håkan	Mikalesson	erbjudits	lösen	i	femöringar.	Då	Håkan	Mikaelsson
inte	 är	 närvarande	 kan	 dock	 vittnesmålen	 ”edeligen”	 avhöras,	 dock	 konstaterar	 rätten	 att	 saken
”tillförende”	är	avgjord431.

Katarina	Eeks	äktenskapshandel	med	Petter	Sturck
Efter	 Ingemar	Kjöllerströms	 död	 planerar	Katarina	Eek	 att	 gifta	 om	 sig	med	 skytten	Petter	 Sturck	 från
Telestad,	Växjö.	Detta	fullbordas	dock	inte,	då	man	blir	oeniga.

Petter	Sturck	stämmer	barnen	och	deras	förmyndare	vid	höstetinget	1710	angående	gåvor,	som	han

kräver	att	få	tillbaka.	Kyrkoherden	i	Stengårdshult,	Sven	Tilliander,	berättar	att	han	varit	närvarande	då
Katarina	Eek	och	Peter	Storck	 ingått	en	 förlikning	över	deras	”äktenskapshandel”.	Enligt	denna	 skulle
ingendera	 sidan	 kunna	 föra	 någon	 talan	 eller	 ställa	 några	 krav	 mot	 den	 andra	 sidan.	 När	 det	 gäller
gåvorna,	 ville	 dock	båda	 sidorna	 att	 det	 skulle	 ske	 en	 likvidation.	Rätten	 förordnar	 därför	 länsmannen
Anders	Andersson	att	jämka	mellan	parterna432.

Peter	Sturck	stämmer	också	Petter	Kjöllerström	för	ett	par	förkomna	silverknappar.	Mot	detta	har	Petter
Kjöllerström	 enligt	 länsmannen	 sagt	 ”kan	 hända	 Peter	 Sturck	 tagit	 av	min	 faders	 silverknappar	 och
därav	 låtit	 göra	 det	 silverspänne	 som	 han	 givit	 mor”.	 Med	 detta	 frias	 Petter	 Kjöllerström	 från
anklagelsen.

Petter	 Kjöllerström	 stämmer	 vid	 samma	 tillfälle	 Peter	 Sturck	 angående	 ”förment	 ohemul	 beskyllning,
skällsord,	 och	 hotande	 till	 livet	 samt	 övervåld	 och	 dörrars	 igenslående	 och	 fönsters	 sönderslående
samt	 en	 spegels	 förkommande”.	 Denna	 stämning	 tas	 dock	 inte	 upp	 då	 Peter	 Sturck,	 som	 bor	 utanför
häradet,	fått	den	för	sent.	Saken	sätts	upp	till	nästa	ting433.	Denna	sak	verkar	inte	komma	upp	separat,	utan
hanteras	ihop	med	tvisten	om	äktenskapshandeln.

Vid	 vintertinget	 1712	 stämmer	 Peter	 Sturck	 åter	 arvingarna	 men	 har	 själv	 inte	 infunnit	 sig.	 Det
framkommer	 att	 länsmannen	 Anders	 Andersson,	 enligt	 rättens	 utslag	 1710,	 försökt	 få	 till	 stånd	 en
likvidation	och	”vänlig	förlikning”,	något	ingendera	av	parterna	varit	”bekväma”	med	utan	det	enda	som
skett	är	att	de	återupprepat	sina	krav	på	varandra.

Petter	Kjöllerström,	som	företräder	både	sig	själv	och	sina	syskon,	begär	att	saken	skjuts	upp	till	nästa
ting	 och	 förbehåller	 sig	 då	 också	 rätten	 att	 vice	 versa	 stämma	 Peter	 Sturck	 både	 avseende	 egne



”pretentioner”	men	också	för	omkostnader,	som	är	relaterade	till	Peter	Sturcks	uteblivande434.

Peter	Sturck	infinner	sig	vid	höstetinget	1712.	Han	presenterar	då	en	fordran	på	43	daler	och	15	öre	smt
samt	rättegångskostnader	på	109	daler	smt.

Rätten	finner	att	gåvorna	på	den	senaste	specifikationen,	som	är	daterad	den	1	oktober	1712,	tagits	upp	till
3	eller	4	gånger	högre	värde	än	vad	som	angivits	i	originalspecifikationen.	Vidare	tillstår	Peter	Sturck	att
han	återfått	guldringen,	värderad	 till	10	daler	smt.	Vidare	finner	rätten	att	”en	hoper	begåvingar”,	som
han	fått	tillbaka	av	änkan	och	barnen	vitt	överstiger	den	fordran	han	gör	anspråk	på.

Utslaget	blir	att	Katarina	Eeks	arvingar,	vars	egendom	”merendels”	gått	åt	att	 täcka	skulder	 till	kronan,
frias	från	vidare	tillmäle	i	målet.	Peter	Sturck	appellerar	”intra	fatalie”	mot	utslaget.

I	samband	med	rättegångsförhandlingen	har	anklagelser	om	”fönsters	uttagande	och	inkrypande	i	loftet”
samt	”låsars	uppdyrkande	och	sönderbrytande”	framförts	mot	Peter	Sturck.	Då	ingen	stämning	utfärdats,
kan	dock	tingsrätten	inte	ta	upp	anklagelserna435.

Barnen436

Dottern	Helena	Katarina	Kjöllerström
Helena	Katarina	Kjöllerström	är	äldsta	dotter	och	förmodligen	första	barn	och	föds	troligen	1686437.	Hon
gifter	sig	1711	i	Öreryd	med	Anders	Lindstedt,	som	är	född	omkring	1690438.

Anders	Lindstedt	nämns	som	gästgivare	i	Öreryd	1712,	då	han	stämmer	ryttaren	Jöns	Larsson	i	Mossebo,
tidigare	 skjutsrättare,	 för	 att	 han	 i	 samband	 med	 en	 fångtransport	 till	 Gislaved	 tagit	 2	 hästar	 på
gästgivaregården,	utan	att	betala	för	dem.439.

Anders	Lindstedt	är	sedan	länsman	i	Uppvidinge	härad.	Familjen	bor	först	i	Sandskog,	Sjösås,	och	sedan
i	Braås	torp,	Drev.

Anders	Lindstedt	avlider	1741	i	Drev.	Helena	Katarina	Kjöllerström	avlider	1760	i	Drev.

Barn
Ingemar	Lindstedt	(f	1717).	Soldat,	boende	i	Lunden	soldattorp,	Drev440.	Gift	med	Ingegerd
Jonasdotter	(f.	1723).	Har	barn.

Elin	Lindstedt

Margareta	Katarina	Lindstedt	(1724-1806).	Boende	i	Brås.	Ogift.

Maria	Lindstedt	 (1728-1812).	 Gift	 med	 Johan	 Hedengren	 (1733-1772).	 Sockenskräddare	 i
Drev.	Boende	i	Braås	torp,	Drev.	Har	barn.

Katarina	Lindstedt.	Gift	1752	med	Jöns	Jonsson.

Sonen	Bernt	Kjöllerström
Bernt	Kjöllerström	är	förmodligen	äldsta	sonen.	Han	gifter	sig	1708	i	Åsenhöga	med	Katarina	Colliandra,
dotter	till	kyrkoherden	i	Åsenhöga,	Zacharias	Colliander	och	hans	hustru	Anna	Svensdotter	Langlia.



Bernt	Kjöllerström	efterträder	sin	far	som	länsman	vid	dennes	död	1706.	Troligen	är	han	då	ännu	inte	20
år	 gammal.	 Lönebostället	 för	 länsmannen	 är	 fortsatt	 Stora	 Bosarp	 i	 Mulseryd.	 År	 1707	 delas	 detta
hemmen	mellan	Bernt	Kjöllerström	och	den	andre	länsmannen	i	Mo	härad,	Anders	Andersson441.

Den	24	mars	1709	inträffar	en	tragisk	händelse.	Bernt	Kjöllerström	har	under	8	dagar	varit	i	Åsenhöga,
Källeryds	och	Hestra	socknar	för	att	utpanta	innestående	kronoräntor.	På	hemvägen	har	han	följe	med	sin
bror,	 Mikael	 Kjöllerström,	 ”en	 pilt	 om	 14	 år”.	 Förmodligen	 färdas	 man	 med	 en	 släde	 där	 Mikael
Kjöllerström	håller	 i	 tömmen.	 På	 stora	 landsvägen	mellan	 gästgivaregårdarna	Öreryd	 och	Unnaryd	 ser
man	en	orre	stå	i	snön	”tio	famnar”	ifrån	vägen.	När	Bernt	Kjöllerström	tar	fram	bössan	går	ett	vådaskott,
som	träffar	honom	”på	högersidan	av	bröstet	emellan	vårtan	och	armen	att	han	straxt	bliver	död”.

Vid	det	extra	ordinarie	tinget,	som	hålls	den	9	mars	1709,	berättar	nämndemännen	att	Bernt	Kjöllerström
var	en	”skicklig	och	saktmodig	person”	och	att	han	”tedde	sig	övlig	och	vänlig”

Utslaget	blir:

”Förmedelst	de	här	ovan	anförde	skäl	och	omständigheter	kan	extraordinarie	 tingsrätten	 icke	annat
finna,	än	att	detta	olyckeliga	skott,	som	ändat	salig	länsmannen	Bernt	Kjöllerströms	liv,	är	igenom	full
våda	och	oförvarandes	 skett	och	alltså	 i	anledning	av	det	18	kapitlet	1§	kyrkolagen	dömes,	att	han
ärligen	och	på	bästa	sätt	måtte	sin	död	befriad	varda	samt	kristerlig	begravning	njuta”.442

Katarina	Colliandra	gifter	om	sig	1710	med	gästgivaren	i	Norra	Unnaryd,	Måns	Zakariasson	Mård.	Hon
avlider	1738	i	Norra	Unnaryd.

Sonen	Petter	Kjöllerström
Petter	Kjöllerström	(169(0)-1773).	Se	nedan.

Sonen	Mikael	Kjöllerström
Mikael	Kjöllerström	föds	omkring	1692443.	Han	är	gift	med	Anna	Vallentinsdotter	Ljungqvist.

Mikael	 Kjöllerström	 är	 fältväbel	 vid	 Jönköpings	 regemente.	 Han	 kommer	 i	 tjänst	 1709	 sannolikt	 i
samband	med	att	Jönköpings	regemente	återuppsätts	efter	katastrofen	vid	Poltava.

I	 oktober	 1711	 förs	 fem	 av	 regementets	 kompanier	 över	 till	 fästningen	 i	 Stralsund	 för	 att	 förstärka
försvaret	 av	 Pommern.	 Påföljande	 år,	 i	 juni	 1712,	 förs	 regementets	 resterande	 delar	 över	 till	 den
Pommern.	 Vid	 sommartinget	 i	Mo	 härad	 1712	 inprotokollerar	Mikael	 Kjöllerströms	 bror,	 gästgivaren
Petter	Kjöllerström,	hans	”givna	testamente	på	dess	egendom	så	framt	han	icke	till	Sverige	återkomma
skulle”.

Mikael	 Kjöllerström	 kan	 antas	 ha	 tillbringat	 åren	 fram	 till	 1715	 i	 Pommern.	 I	 december	 detta	 år
kapitulerar	 huvuddelen	 av	 garnisonen	 i	 Stralsund.	 Huvuddelen	 av	 regementet	 faller	 i	 fångenskap.	 Då
Mikael	Kjöllerström	finns	med	i	generalmönsterrullan	för	1716	undgick	han	förmodligen	fångenskapen.	I
november	1716	får	Mikael	Kjöllerström	tjänsten	som	fältväbel	vid	Östbo	kompani.	Ett	kompani,	som	han
kommer	att	förbli	troget,	tills	han	tar	avsked.

Delar	av	regementet	deltar	i	fälttåget	mot	Norge	1718.	Om	Mikael	Kjöllerström	ingår	i	dessa	delar	är	inte
känt.	I	övrigt	är	regementet	huvudsakligen	förlagt	i	hemorten	under	den	återstående	delen	av	kriget	fram
till	freden	1721.



Freden	1721	innebär	att	krigsfångar	återkommer.	Det	är	delvis	svårt	att	finna	tjänster	för	dessa.	Bland	de
återvändande	fångarna	finns	fänriken	Johan	Barckman.	Denne	får	1722	Mikael	Kjöllerströms	tjänst,	som
fältväbel.	 Istället	 får	 Mikael	 Kjöllerström	 en	 lägre	 befattning,	 som	 förare.	 Samtidigt	 få	 den	 tidigare
föraren,	Carl	Seth,	den	lägre	tjänsten,	som	rustmästare.	År	1730	får	Mikael	Kjöllerström	åter	befattningen
som	fältväbel.

Under	 kriget	 mot	 Ryssland,	 1741-1743,	 kommenderas	 över	 900	 man	 ur	 Jönköpings	 regemente	 att
tjänstgöra	vid	 flottan.	Mikael	Kjöllerström	placerades	på	galären	Stören.	Detta	 fartyg	deltar	 i	 sjöslaget
vid	Korpoström	i	maj	1743.

Mikael	Kjöllerström	tar	avsked	1747	efter	38	års	tjänstgöring	vid	Jönköpings	regemente.

Barn
I	äktenskapet	med	Anna	Vallentinsdotter	Ljungqvist444:

Vallentin	Kjöllerström	(1722-1803).	Fältväbel,	Värnamo.	Gift	med	Anna.	Har	barn.

Gustaf	 Reinhold	 Kjöllerström	 (1728-1803).	 Sergeant,	 Värnamo.	 Gift	 1757	 med	 Stina
Ridderstråle	(1734-1795).	Har	barn.

Britta	Kjöllerström	 (1730-1800).	Gift	med	Carl	Fredrik	Schelle	 (1730-1768).	Utridare	och
sadelmakare	i	Värnamo.	Har	barn.

Dottern	Elsa	Kjöllerström
(f.	1697)

Vidare	öden	är	okända,	sannolikt	död	som	barn.

Sonen	Bengt	Kjöllerström
(f.	1698)

Vidare	öden	är	okända,	sannolikt	död	som	barn.

Sonen	Nils	Kjöllerström
(f.	1701)

Vidare	öden	är	okända,	sannolikt	död	som	barn445.

76	Katarina	Eeks	ursprung	är	oklart.	Sannolikt	är	hon	syster	med	gästgiverskan	Brita	Eek	i	Jära,	Mulseryd
(166(3)-1753).	Brita	Eek	var	först	gift	med	gästgivaren	Nils	Ambjörnsson	och	därefter	med	gästgivaren
Erik	Wallqvist	(1680-1750).	I	Britta	Eeks	dödenotis	[Mulseryd	C:1,	p	83]	anges	föräldrarnas	namn	till
Nils	och	Karin.	I	Bankeryd	och	Habo	en	släkt	Ek,	som	kronologiskt,	skulle	kunna	ha	ett	samband.	Släkten
förekommer	bland	annat	i	Stora	Svinhaga,	Bankeryd.	Konkreta	belägg	saknas	dock	[Anbytarforum	Eek].
77	Se	avsnittet	Barnen	på	sidan	60
78	Deltog	i	vintertinget	1706-02-22	men	omtalas	som	avliden	vid	sommartinget	(Nr	11)	1706-06-19.	Göta
Hovrätt	EVIIAABA:178
79	Nämns	som	avliden	vid	sommartinget	1710-06-	21	[Mo	AIa:4,	ST1710,	Nr	3]



80	Kallas	då	Mikaelsson
81	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:37,	HT1675,	onumrerat
82	Mo	AI:2,	VT1684,	onumrerat
83	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:42
84	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1690,	onumrerat
85	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1690,	onumrerat
86	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
87	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1692,	onumrerat
88	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1690,	onumrerat
89	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1691,	onumrerat
90	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1695,	Uppbud	Nr	3
91	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
92	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1692,	onumrerat
93	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1693,	Nr	30
94	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1694,	36
95	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1694,	37
96	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	14
97	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1700,	Nr	5	och	6
98	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1700,	Nr	13
99	Oklart	vem	som	stäms,	i	domboknotisens	inledning	nämns	Jöns	Jönsson	i	Mulseryd	men	senare	i	notisen
står	Jöns	Johansson	i	Svinhult.
100	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	VT1701,	Nr	9
101	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:178,	VT1706,	Nr	9
102	Mo	AI:2,	VT1688,	onumrerat
103	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1700,	Nr	15
104	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1700,	Nr	12
105	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1695,	Nr	7
106	Göta	Hovrätt	EVAAAAC:43,	VT1692,	onumrerat
107	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1692,	onumrerat
108	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	VT1704,	Uppbud	Nr	12
109	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	ST1704,	Nr	14
110	Mo:EVIIAABA:146,	ST1705,	Uppbud	Nr	8
111	Mo	AI:2:	VT1687,	onumrerat
112	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1690,	onumrerat
113	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	ST1701,	Nr	33
114	Från	1696	nämns	Unnaryd	som	”rättan	tingsstad”,	EVIIAAAC:44,	VT1696
115	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1695,	Uppbud	Nr	9
116	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1691,	onumrerat
117	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	ST1704,	Nr	9
118	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:146,	HT1705,	Nr	7
119	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1690,	onumrerat
120	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1692,	onumrerat
121	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1692,	onumrerat



122	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1693,	Nr	22
123	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1694,	Nr	3
124	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1699,	Nr	18
125	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1699,	Nr	4
126	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1700,	Nr	10
127	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	VT1701,	Nr	15
128	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	VT1704,	Nr	7
129	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	Ting	1690-08-23,	onumrerat
130	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1692,	onumrerat
131	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1686,	onumrerat
132	Mo	AI:2,	HT1688,	onumrerat
133	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	26
134	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1696,	Nr	11
135	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1698,	Nr	12
136	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1699,	Nr	8
137	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1699,	Nr	17
138	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1694,	27
139	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1699,	Nr	6
140	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1694,	Nr	17	och	18
141	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1694,	Nr	24
142	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1694,	Nr	26
143	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	ST1701,	Nr	4
144	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	ST1704,	Nr	6
145	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1694,	18
146	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1694,	19
147	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1696,	24
148	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1695,	Nr	21
149	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1698,	Nr	9
150	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1691,	onumrerat
151	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1689,	onumrerat.
152	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1690,	onumrerat.
153	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1691,	onumrerat
154	Före	1936	namn	på	Varnhems	socken	i	Valla	härad.
155	 Enligt	 [SAOB]	 betyder	 pinkare	 en	 ”person	 som	 drar	 omkring	 i	 landet	 o.	 försörjer	 sig	 med	 att
förtenna	grytor	o.	d.;	landstrykare.”
156	Detta	avser	sannolikt	förtenning	av	kärl.
157	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	extra	ordinarie	ting	1691-08-12.
158	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
159	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
160	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1692,	onumrerat
161	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1694,	Nr	2
162	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1694,	Nr	5
163	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1694,	23



164	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	Extra	ordinarie	ting	1696-03-12
165	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1696,	Nr	23
166	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1696,	Nr	26
167	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1696,	Nr	36
168	Det	utryck	som	används	för	ränsel	i	notisen	är	”prins”,
169	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1699,	Nr	5
170	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1697,	onumrerat
171	Ordern	att	fängsla	finns	inte	i	protokollet.
172	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1697,	Nr	4
173	Bror	till	Ingemar	Kjöllerström
174	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1697,	onumrerat
175	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1698,	Nr	15
176	 Göta	 Hovrätt	 EVIIAAAC:44,	 Extra	 ordinarie	 ting	 1698-04-04,	 Domboken	 refererar	 inte	 det	 som
avhandlas	vid	tinget	utan	anger	endast	att	protokollet	insänts	till	hovrätten.
177	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1697,	onumrerat,	VT1698	Nr	9
178	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1697,	onumrerat
179	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:178,	VT1706,	Nr	26
180	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1700,	Nr	9,	Nr	11
181	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:81,	HT1703,	Nr	18
182	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:42,	ST1683,	onumrerat
183	Mo	AI:2,	VT1684,	onumrerat
184	Mo	AI:2,	VT1685,	onumrerat
185	Mo	AI:2,	VT1686,	onumrerat
186	Mo	AI:2,	ST1686,	onumrerat
187	Mo	AI:2,	ST1689,	onumrerat
188	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1690,	onumrerat
189	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1691,	onumrerat
190	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat
191	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1693,	Nr	2
192	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1695,	Nr	7
193	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1696,	Nr	20
194	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1699,	Nr	3
195	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1699,	Nr	3,	Kärr	finns	i	både	Stengårdshult	och	Bottnaryd.
196	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1699,	Nr	3
197	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1699,	Nr	4
198	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1699,	Nr	31
199	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1700,	Nr	23
200	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1700,	Nr	1
201	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	ST1701,	Nr	5
202	GÖTA	HOVRÄTT	EVIIAABA:47,	HT1702,	Nr	2
203	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:81,	HT1703,	Nr	10
204	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	VT1704,	Nr	10
205	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1700,	Nr	2



206	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	HT1701,	Nr	2
207	Gift	med	kyrkoherden	Andreaes	Andreae,	Bottnaryd,	och	 syster	 till	 kyrkoherden	Sveno	Gunnarinus,
Bottnaryd
208	Mo	AIa:2,	VT1687,	onumrerat
209	 Ingrid	 Jönsdotter	 (1666-1738).	Gift	 första	gången	1683	med	Anders	Ambjörnsson	Rooth	 (d.	1688),
förvaltare	på	Källeryd.	Gift	andra	gången	1691	med	Clement	Svensson,	Håkansgården,	Öreryd.
210	Mo	AIa:2,	HT1689,	onumrerat,	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1690,	onumrerat
211	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1697,	onumrerat
212	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1698,	Nr	14
213	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	ST1702,	Nr	1,	Nr	10,	Nr	13,	Nr	21,	HT1702	Nr	1,	Nr	13,	Nr	18,	Nr	20
214	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:81,	VT1703,	Nr	3
215	”springa	genom	Björksskogen”	skulle	möjligen	syfta	på	att	springa	gatlopp	mellan	björkris.
216	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:81,	ST1703,	Nr	10,	HT1703,	Nr	17,	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	Nr	12
217	Den	7	mars	1704	hålls	ett	extra	ordinarie	ting	i	Arvidabo	med	anledning	av	att	Erland	Larsson	begått
självmord.	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114
218	Den	7	mars	1704	hålls	ett	extra	ordinarie	ting	i	Arvidabo	med	anledning	av	att	Erland	Larsson	begått
självmord.	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114
219	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1690,	onumrerat
220	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1697,	Nr	12
221	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1699,	Nr	29
222	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1700,	Nr	17
223	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1693,	Nr	22
223	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1693,	Nr	24
224	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1698,	Nr	22
225	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	VT1702,	Nr	12
226	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1699,	Nr	27
227	Mo	AIa:2,	ST1684,	onumrerat.
228	Avser	Jönköpings	slott
229	Mo	AIa:2,	VT1685,	onumrerat
230	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1700,	Nr	2
231	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	ST1702,	Nr	19
232	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	ST1704,	Nr	10
233	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1696,	Nr	7
234	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1696,	Nr	17,	18
235	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	12
236	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1691,	onumrerat
237	Undantaget	var	det	svenska	deltagandet	i	Pfalziska	tronföljdskriget	1688-1691,	men	detta	deltagande
var	begränsat	och	stridshandlingarna	skedde	på	kontinenten.
238	Mo	AIa:2,	ST1686,	onumrerat
239	Mo	AIa:2,	VT1687,	onumrerat
240	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1692,	onumrerat
241	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1698,	Nr	25
242	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1692,	onumrerat



243	Mo	AI:2,	extra	ordinarie	ting	1689-05-15
244	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:81,	HT1703,	Nr	8
245	Mo:EVIIAABA:146,	ST1705,	Nr	5
246	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:146,	HT1705,	Nr	15
247	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:200,	ST1707,	Nr	10
248	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:178,	VT1706,	Nr	23
249	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:178,	ST	1706,	Nr	11
250	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1690,	onumrerat
251	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1691,	onumrerat
252	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1693,	Nr	33
253	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	VT1701,	Nr	1
254	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	ST1701,	Nr	19
255	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	ST1702,	Nr	12,	Nr	17
256	Mo	AIa:2,	ST1685,	onumrerat
257	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:146,	Nr	13
258	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1691,	onumrerat
259	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1691,	onumrerat
260	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
261	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1692,	onumrerat
262	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1692,	onumrerat
263	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
264	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat
265	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1699,	Nr	21
266	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1693,	Nr	23
267	Mo	AIa:2,	HT1684,	onumrerat
268	Mo	AIa:2,	VT1687,	onumrerat
269	Mo	AIa:2,	VT1688,	onumrerat
270	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1689,	onumrerat
271	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	Ting	1690-08-23,	onumrerat
272	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1690,	onumrerat
273	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1690,	onumrerat
274	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1693,	Nr	12
275	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1693,	Nr	29
276	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1693,	Nr	16
277	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	14
278	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	39
279	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	43
280	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	45
281	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1696,	Uppbud	Nr	5
282	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1696,	Nr	13
283	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1696,	Uppbud	Nr	8
284	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1696,	Uppbud	Nr	11
285	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1696,	Nr	28



286	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1697,	onumrerat
287	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1697,	onumrerat
288	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1697,	onumrerat
289	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1697,	Nr	3
290	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1699,	Nr	14
291	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1699,	Nr	23
292	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1700,	Nr	13
293	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1700,	Nr	22
294	Se	[Gölebosläkten]	AC-58
295	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	Nr	23
296	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
297	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1697,	onumrerat
298	Mo	AIa:2,	ST1685,	onumrerat
299	Mo	AIa:2,	ST1686,	onumrerat
300	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ting	1690-08-22,	onumrerat
301	Mo	AI:2,	VT1687,	onumrerat
302	 Oklart	 vad	 formuleringarna	 i	 domboken	 verkligen	 betyder.	 En	 tolkning	 är	 att	 osthjälp	 innebär	 att
råvaror	för	ost	mottagits	varefter	ett	yste	skett	och	osten	lämnats	till	länsmannen.	Senare	uppgifter	i	målet
tider	på	detta.
303	 Häradsrätter	 står	 här	 för	 häradshövdingeränta	 som	 var	 den	 avgift	 eller	 skatt	 med	 vilken
häradshövdingens	 lön	 finansierades.	 Denna	 avgift	 togs	 ut	 per	 bostad,	 ”bolek”,	 och	 inte	 per
jordebokshemman.
304	Mo	AIa:2,	ST1689,	onumrerat
305	Mo	AIa:2,	HT1689,	onumrerat
306	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1690,	onumrerat
307	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1691,	onumrerat
308	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1692,	onumrerat
309	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat
310	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1693,	Nr	5
311	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1694,	Nr	28
312	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1694,	Nr	7
313	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1697,	onumrerat
314	 Ingemar	Kjöllerström	är	sedan	1694	bosatt	 i	Klockaregården,	Öreryd,	och	inte	på	länsmansbostället
Stora	Bosarp,	Mulseryd.
315	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	ST1702,	Nr	20
316	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	Nr	11
317	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	ST1704,	Nr	18
318	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:146,	HT1705,	Nr	22
319	Mo	AI:2,	ST1684,	onumrerat.
320	Mo	AI:2,	VT1687,	onumrerat
321	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1690,	onumrerat
322	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	Ting	1690-08-23,	onumrerat
323	Nils	Durell	(död	1694)	var	bror	till	Magnus	Durell,	landshövding	i	Jönköping,	och	boende	i	Källeryd.



324	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1692,	onumrerat
325	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1696,	Nr	23
326	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1696,	Nr	25
327	Kallas	då	Mikaelsson.
328	Mo	AI:1,	ST1681,	onumrerat
329	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:42,	HT1683
330	Mo	AIa:2,	VT1686,	onumrerat
331	Mertesbo	kan	möjligen	avse	Märsebo	i	Ljungsarps	socken.
332	Mo	AIa:2,	Extra	ordinarie	ting	1687-11-10/12
333	Mo	AIa:2,	VT1688,	onumrerat
334	Mo	AIa:2,	HT1688,	onumrerat
335	Dotter	till	Johan	Printz,	guvernör	i	Nya	Sverige	och	landshövding	I	Jönköpings	län.
336	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1690,	onumrerat,	ST1691,	onumrerat
337	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
338	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
339	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1691,	onumrerat
340	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat
341	Landshövding	i	Skaraborg	1682-1690	och	på	Ösel	1691-1701	då	han	avskedades	var	på	han	flydde
till	Lübeck	där	han	avled	[Elgenstierna].
342	Se	bl.a.	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1693,	Nr	18
343	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1698,	Nr	3
344	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1698,	Nr	4
345	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat
346	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	24
347	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat
348	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	24
349	Avstyckning
350	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1698,	Nr	21
351	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:116,	HT1705,	Nr	17
352	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat
353	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:114,	ST1704,	Nr	8
354	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1693,	Nr	27
355	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1694,	Nr	26
356	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:42,	Syn	1682-12-04
357	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:42,	extra	ordinare	ting	1685-05-20,	onumrerat
358	Mo	AIa:2,	VY1688,	onumrerat
359	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	onumrerat
360	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ting	1690-08-23,	onumrerat
361	Sven	Månsson	anges	då	han	vittnar	i	samband	med	en	syn	av	Röksberg	1693	vara	60	år.	Göta	Hovrätt
EVIIAAAC:43,	1693-10-19.
362	Göta	Hovrätt	EVVAAAC:43,	ting	1690-08-22,	onumrerat.
363	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	onumrerat,	ting	1690-08-22/23.
364	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat



365	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1693,	Nr	7
366	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1693,	Nr	40
367	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1693,	Nr	13
368	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1693,	Nr	14
369	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1693,	Nr	15
370	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1693,	Nr	22
371	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1695,	Nr	34
372	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1696,	Nr	6
373	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1696,	Nr	33
374	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1696,	Nr	34
375	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1692,	onumrerat
376	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1700,	Nr	8
377	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:47,	HT1702,	Nr	27
378	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	ST1700,	Nr	22
379	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	ST1694,	Nr	15
380	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1695,	Nr	13
381	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1694,	Nr	21
382	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1696,	Nr	22
383	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1696,	Nr	28
384	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1697,	onumrerat
385	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	VT1701,	Nr	13
386	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	VT1701,	Nr	14
387	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:47,	VT1702,	Nr	18
388	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:81,	HT1703,	Nr	13
389	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	28
390	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1696,	Nr	37
391	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1696,	Nr	31
392	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1696,	Nr	32
393	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	32
394	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	33
395	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	42
396	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1698,	Nr	19
397	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1697,	onumrerat
398	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1697,	Nr	21
399	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1700,	Nr	21
400	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	ST1710,	Nr	2
401	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:10,	ST1710,	Nr	3,	Nr	4,	Nr	5,	Nr	6,	Nr	7,Nr	8
402	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:81,	VT1703,	Nr	12
403	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:210,	ST1707,	Nr	18
404	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:242,	HT1708,	Nr	2
405	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1692,	ST1692,	HT1692,	onumrerat
406	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1694,	Nr	17
407	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1694,	Nr	30



408	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:242,	HT1708,	Nr	4
409	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat
410	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	VT1693,	Nr	30
411	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:43,	HT1692,	onumrerat
412	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1694,	Nr	20
413	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	ST1695,	Nr	23
414	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1695,	Nr	47
415	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	HT1699,	Nr	30
416	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:44,	VT1700,	Nr	15
417	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:178,	ST1706,	Nr	16
418	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:200,	ST1707,	Nr	15
419	Göta	Hovrätt	EVAIIAABA:210,	HT1707,	Nr	23
420	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:242,	HT1708,	Nr	21
421	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:242,	ST1708,	Nr	14
422	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:242,	ST1708,	Nr	23
423	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:306,	ST1710,	Nr	3
424	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:306,	HT1710,	Nr	21
425	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:368,	ST1711,	Uppbud	Nr	12
426	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:306,	HT1710,	Nr	3
427	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:306,	HT1710,	Nr	4
428	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:368,	ST1711,	Nr	17
429	Motsvarar	cirka	425	gram
430	Mo	HT1718,	Nr	5
431	Mo	HT1719,	Nr	13
432	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:306,	HT1710,	Nr	10
433	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:306,	HT1710,	Nr	11
434	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:370,	VT1712,	Nr	12,	Nr	20
435	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:370,	HT1712,	Nr	16
436	 De	 äldre	 barnen	 framgår	 av	 olika	 domboksnotiser	 medan	 de	 yngre	 barnen,	 Elsa,	 Bengt	 och	 Nils,
framgår	av	Öreryds	födelseböcker.
437	Enligt	åldersuppgiften,	77	år,	vid	hennes	död	1760	skulle	hon	vara	född	omkring	1683.	Då	föräldrarna
gifte	sig	först	tredje	dag	jul	1685	är	denna	uppgift	troligen	felaktig	och	det	är	mer	troligt	att	hon	föds	året
efter	föräldrarnas	äktenskap.
438	Enligt	åldersuppgift	51	år	på	5	veckor	när	i	dödenotis.
439	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:370,	ST1712,	Nr	23
440	Ej	återfunnen	i	husförhörslängden	efter	1753.
441	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:200,	ST1707,	Nr	15
442	<TBD>
443	Enligt	åldersuppgift,	26	år,	 i	GMR:368	Jönköpings	Regemente	1718.	I	målet	om	broderns	död	1709
sägs	att	han	är	14	år,	vilket	 skulle	ge	 födelseår	1695.	Då	det	är	mindre	 troligt	att	Mikael	Kjöllerström
kommer	i	tjänst	redan	vid	14	år	ålder	är	1692,	eller	möjligen	1691,	ett	troligare	födelseår.
444	 Ibland	 har	 det	 antagits	 att	Mikael	 Kjöllerström	 en	 son,	 inspektoren	 Petter	 Kjöllerström,	 född	 före
äktenskapet.	 Se	 avsnittet	 Inspektorn	 Petter	 Kjöllerström	 på	 sidan	 89,	 där	 är	 slutsatsen	 att	 inspektoren



Petter	 Kjöllerström	 troligen	 är	 son	 till	 Mikael	 Kjöllerströms	 bror,	 gästgivaren	 Petter	 Kjöllerström,
Öreryd.
445	Det	förekommer	en	soldat,	antagen	1725,	vid	Kronobergs	regemente,	Sunnerbo	kompani	nummer	123,
med	namnet,	Nils	Kyllerström	och	boende	 i	Angelstad.	Då	denne	uppges	ha	 fadersnamnet	Persson	och
uppges	 vara	 född	 omkring	 1705	 är	 han	 knappast	 identisk	 med	 Ingemar	 Kjöllerströms	 son	 Nils.
Kronobergs	regemente	Generalmönsterrulla	333a.



GÄSTGIVAREN
Gästgivarens	uppgift	 var	att	 tillhandhålla	 skjuts,	mat	och	husrum	för	 resande.	Gästgiveriväsendet
var	 noga	 reglerat	 i	 kungliga	 förordningar.	 Gästgivargårdarna	 var	 placerade	 längs	 de	 stora
landsvägarna.	En	av	dessa	är	Nissastigen,	mellan	Jönköping	och	Halmstad,	där	Öreryd	med	dess
gästgivaregård	 ligger.	 Nissastigen	 är	 en	 urgammal	 handelsväg	 och	 är	 en	 av	 de	 viktigaste
landsvägarna	i	denna	del	av	landet.	Antalet	resande	är	omfattande.

Petter	Kjöllerström
Petter	Kjöllerström	föds	i	på	länsmansbostället	Stora	Bosarp,	Mulseryd,	omkring	1690446.

Petter	gifter	sig	den	22	mars	1713	med	änkan	Elisabet	Fischer	från	Jära,	Mulseryd.	Elisabeth	Fischer	är
född	 i	 Starrike,	 Åker,	 den	 25	 juni	 1683	 och	 dotter	 till	 fältskären	 vid	 Jönköpings	 regemente,	 Kristian
Fischer	och	hans	hustru	Helena	Giös.

Elisabet	Fischer	har	varit	gift	en	gång	tidigare	i	Jära,	Mulseryd447.	År	1712	nämns	hon	som	änka	i	Jära,	då
hon	vittnar	i	en	tvist	om	arvet	efter	en	dotter	till	avlidne	Måns	Jonsson	i	Jära,	Sara	Månsdotter,	vars	hela
familj	dött	i	”farsoten”448.	Målet	är	instämt	av	Måns	Jonssons	änka	Märta.

Paret	får	4	barn.

Familjen	bor	och	brukar	Klockaregården,	Öreryd.	Dessutom	brukar	man	Öreryd	Västergård.

Petter	 Kjöllerström	 avlider	 den	 20	 januari	 1773	 i	 Klockaregården,	 Öreryd.	 Hustrun	 avlider	 1757	 i
Klockaregården	Öreryd.	Parets	gravsten	finns	kvar	på	Öreryds	kyrkogård.

Gårdsbruket

Klockaregården	och	Västergården
Petter	 Köllerström	 övertar	 bruket	 av	 Klockaregården,	 1	 mantal	 förmedlat	 till	 1/2	 mantal,	 och
Västergården,	 1	mantal	 förmedlat	 till	 5/8	mantal,	 1713.	Detta	 innefattande	 även	 gästgiveriet	 1713.	Vid
övertagandet	är	både	hus	och	gärdesgårdar	”illa	minutierade”	och	jorden	”vanhävdad”.	Vid	vintertinget
1723	utfärdas	ett	bevis	på	att	Petter	Kjöllerström	förbättrat	både	hus	och	stängsel	och	brukat	upp	jorden.
Dessutom	sägs	att	han	uppehållit	gästgiveriet	väl449.

Båda	 gårdarna	 är	 kronogårdar.	 Petter	 Kjöllerström	 förvärvar	 äganderätten	 genom	 skattelösen.
Klockaregården	förvärvas	från	kronan	den	21	april	1726	för	80	daler	och	9	öre	smt.

Förvärvet	 av	Västergården	 stöter	på	 en	del	problem	genom	att	Håkan	och	 Joen	Hansson	 i	Boshult	 och
Sven	Månsson	i	Mariebo	hävdar	bördsrätt	i	gården	med	utgångspunkt	från	ett	fastebrev	från	1583.	Efter
utredning	 får	 dock	 Petter	 Kjöllerström	 skatteköpa	 även	 Västergården	 vilket	 sker	 den	 30	 maj	 1730.
Köpesumman	uppgår	till	114	daler	och	18	öre	smt450.

Petter	Kjöllerström	brukar	Klockaregården	 och	 en	 fjärding	 i	Västergården	medan	 den	 övriga	 delen	 av
Västergården	brukas	av	två	andra	åbor.	När	dottern	Kajsa	Kjöllerström	gifter	sig	med	Svenning	Jonsson,
bosätter	de	sig	först	i	Västergården	men	flyttar	senare	till	Klockaregården.



Under	en	tid	äger	Petter	Kjöllerström	och	hans	hustru	också	frälsehemmanet	Norra	Björnaryd	i	Långaryd
som	år	1737	säljs	till	kyrkoherden	Nicolaus	Marchander.	Köpeskillingen	är	400	daler	smt.	Möjligen	har
denna	gård	förvärvats	som	förfallen	pant	för	något	lån451.

Från	och	med	1754	avstår	Petter	Kjöllerström	från	bruket	av	gårdarna	till	sin	måg	Svenning	Jonsson	och
enda	dotter	Kajsa	Kjöllerström.	Härefter	 förestår	 han	 endast	 värdskapet	 för	 gästgiveriet452.	Trots	 detta
vittnar	domböckerna	om	att	han	fortfarande	tar	en	mycket	aktiv	del	i	skötseln	av	gårdarna.

Vid	arvsdelningen	mellan	barnbarnen	1779,	då	gårdarna	lottas	ut	i	nio	åttondelar,	värderas	varje	åttondel
till	400	daler	smt,	vilket	innebär	att	det	totala	värdet	skattades	till	3200	daler	smt	vilket	skall	 jämföras
med	den	sammanlagda	lösensumman	på	194	daler	och	27	öre	smt	50	år	tidigare.

Även	 om	 gårdarna	 delas	 äganderättsmässigt	 1779	 är	 villkoret	 att	 de	 skall	 vara	 en	 enhet	 så	 länge	 som
Kajsa	Kjöllerström	lever.

Skuldfordran	för	säd
Petter	Kjöllerström	instäms	till	vintertinget	1711	av	ryttaren	Jöns	Andersson,	Karshult,	för	skuldfordran
uppgående	till	4	daler	smt	för	säd.



Figur	10:	Inägorna	hos	Öreryds	by	vid	storskiftet	1822.	Byn	har	säkert	sett	ut	på	detta	sätt	under	mycket	lång	tid.
Klockaregården	(markerad	K)	ligger	söder	om	landsvägen	alldeles	väster	om	kyrkan.	Västergården	(markerad	V)	ligger

nordväst	om	kyrkan	medan	Håkansgården	(markerad	H)	ligger	alldeles	norr	om	Klockaregården	på	andra	sidan	landsvägen.
Landbogården	(markerad	L)	ligger	norr	om	Håkansgården.

Här	konstaterar	rätten	att	Petter	Kjöllerström,	som	inte	infunnit	sig	men	som	heller	inte	nekar	till	skulden,
varit	stämd	i	laga	tid,	varför	han	döms	att	inom	6	veckor	betala	skulden	samt	ränta	uppgående	till	en	daler
smt	och	8	öre.

När	det	gäller	ett	påstående	från	Petter	Kjöllerström	att	Jöns	Andersson	är	skyldig	honom	en	daler	smt
nekar	den	sistnämnde	och	hävdar	att	denna	skuld	redan	är	betald.	Då	saken	inte	är	instämd,	tas	den	inte
upp	av	rätten453.

Skogsbrand
Vid	 sommartinget	 1726	 anklagas	 Petter	 Kjöllerström	 för	 att	 av	 våda	 ha	 orsakat	 en	 brand,	 ”genom
talleplåtars	brännande”,	i	Öreryds	skog	den	7	maj	1726.



Ett	område	av	en	storlek	på	drygt	¼	tunnland	har	brunnit.	Totalt	har	cirka	60	träd	”som	stod	i	växten	och
med	tiden	kunnat	bliva	timmer”	brunnit	upp.	Till	detta	kommer	ytterligare	40	träd	”som	stod	i	växten”.

För	 detta	 döms	 Petter	 Kjöllerström	 att	 ersätta	 halva	 skadan	 och	 plikta	 20	 marker	 smt	 till
frälsepossesorerna454.

Ox-	och	hästbyte	med	Zackarias	Jönsson	i	Mårtenstorp
Petter	 Kjöllerström	 byter	 till	 sig	 en	 oxe	 från	 Zakarias	 Jönsson	 i	 Mårtenstorp,	 Öreryd,	 mot	 en	 häst.
Zakarias	Jönsson	är	inte	nöjd	med	den	första	hästen,	utan	för	en	annan,	ett	sto,	istället.

Zakarias	Jönsson	är	inte	heller	nöjd	med	stoet,	som	uppges	vara	”ganska	orkeslöst	och	gammalt”.	Lars
Hansson	i	Unnaryd	Västergård	får	i	uppdrag	att	med	stoet	uppsöka	Petter	Kjöllerström	och	istället	begära
pengar	 för	 oxen.	 Petter	Kjöllerström	 säger	 då	 att	 han	 är	 villig	 att	 betala	 oxen	med	pengar,	 om	han	 får
tillbaka	stoet	i	samma	skick	han	lämnat	det.	På	väg	tillbaka	stupar	hästen	omkull	”av	sin	maktlöshet”.

Då	Zakarias	 Jönsson	 avlidit,	 stäms	Petter	Kjöllerström	av	 änkan	Maria	Håkansdotter	 till	 sommartinget
1727.	Lars	Hansson	i	Unnaryd	Västergården	och	Ambjörn	Bengtsson	i	Bosarp	vittnar	men	rätten	vill	ha
mer	underlag,	varför	målet	skjuts	upp	till	nästa	ting455.

Vid	 höstetinget	 1727	 inkommer	 Petter	 Kjöllerström	 med	 vittnena	 Jöns	 Clementsson	 i	 Håkansgården,
Öreryd,	Jöns	Davidsson	i	Lycke	och	Mårten	Andersson	i	Landbogården,	Öreryd.	Jöns	Davidsson	får	inte
vittna,	då	han	ännu	inte	fyllt	15	år.	De	övriga	vittnena	berättar	att	stoet	varit	i	bra	tillstånd,	då	Zakarias
Jönsson	 fått	 det	 av	 Petter	 Kjöllerström.	 Med	 detta	 frikänns	 Petter	 Kjöllerström	 från	 vidare	 tilltal	 i
målet456.

Misshandel	av	boskap
Petter	Kjöllerström	 stämmer	vid	höstetinget	 1731	Hans	Svensson	 i	Alabo	 för	 att	 denne	den	13	 augusti
samma	år	”illa	 skall	medfarit	och	 slagit	dess	boskap”.	Vice	versa	 stäms	Petter	Kjöllerström	av	Hans
Svensson	för	att	boskapen	gjort	skada	på	säd	och	bete.

Sven	Månsson	i	Hösabo	och	Lars	Nilsson	i	Espås	vittnar	att	de	sett	svin	och	kalvar	som	varit	inne	och
”snärjt	och	trasslat”	säden	men	vet	inte	om	Kjöllerstöms	boskap	”trasslat”	något.	Detta	uppges	ha	skett
söndagen	efter	det	att	korna	slagits.

Då	 Petter	Kjöllerström	berättat	 för	 nämndemannen	 Johan	Andersson	 i	Bjärsved	 att	 korna	 blivit	 slagna
frågar	han	Hans	Svensson	om	detta.	Till	svar	får	han	att	korna	äter	upp	havren.

Det	 framkommer	 också	 att	Hans	Svensson	 har	 tillstått	 att	 han	 slagit	 boskapen.	 På	 en	 av	 korna	 har	 han
slagit	av	hornen.	Petter	Kjöllerström	berättar	att	denna	ko	varit	värd	6	daler	smt	men	att	den	nu	inte	har
detta	värde.	Denna	ko	måste	sedan	nödslaktas.

Rätten	finner	att	Hans	Svensson	skall	ersätta	den	skadade	kon	med	6	daler	smt457.

Målet	kommer	åter	upp	vid	vintertinget	1732.	Petter	Kjöllerström	lämnar	här	en	förteckning	på	de	skador
och	omkostnader	som	misshandeln	av	boskapen	medfört:

Ersättning	för	”höstedelen”,	uppgående	 till	54	dygn,	av	den	mjölk	som	den	skadade	kon	skulle	ha
gett.	Kon	uppges	ha	mjölkat	en	kanna	per	dygn	vilket	med	ett	pris	på	2	öre	smt	per	kanna	blir	3	daler
och	12	öre	smt.



Mellanskillnaden	av	köpeskillingen	för	kon,	7	daler	och	16	öre	smt	och	den	utdömda	ersättningen	på
6	daler	smt	vilket	blir	1	daler	och	16	öre	smt.

Ersättning	för	att	de	övriga	3	korna	1	½	stop	mindre	än	annars.	Detta	ger	7	daler	och	17	öre	smt.

16	dagsverken,	 räknade	 till	 8	 öre	 smt	om	dagen,	 som	krävts	 för	 att	 hantera	 skadorna.	Detta	 ger	 4
daler	smt

Stämningspenningar	med	flera	omkostnader	uppges	uppgå	till	1	daler	och	16	öre	smt.

Domlösen	för	det	förra	tinget	16	öre	smt.

Stämningspenningar	för	det	senare	tinget	8	öre	smt.

Domlösen	för	det	senare	tinget	16	öre	smt.

Resepengar	och	försummade	dagsverken	för	det	senare	tinget	uppgående	till	1	daler	och	4	öre	smt

Vittnenas	resepengar	och	förplägning	uppgående	till	3	daler	smt

Sammanlagt	ger	detta	ett	krav	på	23	daler	och	4	öre	smt.

Hans	Svensson	stämmer	då	vice	versa	Petter	Kjöllerström	för	att	dra	en	redan	avgjord	sak	inför	rätta.

Lars	Svensson	i	Fagerberg	vittnar	att	han	synt	skadorna	och	minns	att	en	av	korna	haft	5	hål	på	ryggen.
Han	kommer	dock	inte	ihåg	hur	de	andra	korna	var	skadade	men	säger	att	ytterligare	2	eller	3	kor	slagits.

Pigan	 Ingeborg	Persdotter	 vittnar	 att	 bjällkon	 var	 slagen,	 så	 att	 hon	 knappt	 kunde	 gå.	En	 annan	 ko	 var
slagen	tvärs	över	ryggen	och	hade	en	stor	svullnad	men	inget	hål	medan	en	tredje	ko	var	slagen	så	att	den
hade	5	hål	men	ingen	svullnad.

I	rättens	utslag	konstateras	att	skadan	gällande	den	ena	kon	avgjorts	vid	föregående	ting	och	att	parterna
för	det	övriga	var	redo	att	i	vänlighet	ingå	förlikning.	Rätten	menar	här	att	Hans	Svensson	ska	ge	Petter
Kjöllerström	3	daler	smt	”i	ett	för	allt”	varmed	deras	tvist	anses	upphävd458.

Rivning	av	Ulvestorps	bro	över	Nissan
Samtliga	åbor	i	Ulvestorp	stämmer	vid	sommartinget	1735	Petter	Kjöllerström	för	att	han	”uppkastat”	en
bro	som	gått	över	Nissan	och	som	använts	för	att	komma	till	kyrka	och	farväg.	Den	väg	som	lett	från	bron
har	gått	över	Petter	Kjöllerströms	ängar.

Petter	Kjöllerström	begär	att	till	nästa	ting	få	inställa	vittnen,	som	kan	bestryka	att	den	aktuella	kyrkvägen
är	olaglig	och	att	den	inte	brukats	”av	ålder”.	Han	begär	också	att	får	en	syn	på	ängen	för	att	visa	på	den
”otroliga	skada”	han	lider	av	vägen.

Vidare	 anges	 att	 åborna	 i	Ulvestorp	 ”ensidigt”	 anlagt	 bron	och	 flyttat	 den	 från	 sitt	 gamla.	Orsaken	 till
flytten	uppges	vara	att	bron,	på	grund	av	flodens	”utskummning”,	inte	kunde	”ha	bestånd”	på	sitt	gamla
ställe.

Rätten	uppskjuter	avgörandet	till	nästa	ting	då	vittnen	kan	inkallas.	Dessutom	förordnas	om	en	syn	av	två
nämndemän.	Vidare	förbjuds	Ulvestorps	åbor	att	använda	vägen,	till	dess	att	”laga	utslag	i	saken	falla”
459.

Målet	kommer	åter	upp	vid	höstetinget	1735.	Clement	Svensson	och	Anders	Jonsson	i	Öreryd	vittnar	då
att	vägen	över	Kjöllerström	ängar	”icke	är	av	ålder”,	utan	att	Ulvestorps	åbor	tidigare	utnyttjat	en	annan



väg,	som	nu	övergivits.	Skälet	till	detta	uppges	vara	att	vattnet	bortskuret	landet	på	båda	sidor,	så	att	det
”nu	nästan	omöjeligt	vara	däröver	någon	bro	att	lägga”.

En	syn	har	genomförts.	Synen	visar	att	ängarna,	som	den	omtvistade	vägen	går	över,	tagit	”någon	skada”.

Peter	Kjöllerström	erbjuder	nu,	trots	att	hans	ängar	tar	skada	och	eftersom	han	”gärna	vill	leva	i	enighet
och	sämja	med	sina	grannar”,	Ulvestorpsborna	att	ha	 sin	kyrkväg	över	Stockängana	och	 sedan	genom
Ljunghagen	till	landsvägen.	Villkoret	att	de	inte	får	färdas	med	häst	på	vägen.	För	att	förhindra	detta	begär
Petter	Kjöllerström	att	en	låst	bom	skall	sättas	upp	vid	bron	samt	att	ett	vite	på	40	marker	ska	utsättas	för
de,	som	tar	någon	annan	väg	över	ängarna.

Ulvestorpsborna	förklarar	sig	nöjda	med	Petter	Kjöllerströms	erbjudande	och	har	som	enda	motkrav	att
Petter	Kjöllerström	håller	ledet	mellan	Stockängarna	och	Ljunghagen,	något	som	han	inte	motsätter	sig.

Rätten	finner	i	sitt	utslag	att	all	”oskälig	fart”	över	andras	odalägor	är	förbjuden	särskilt	som	det	i	detta
fall	funnits	en	annan	väg,	om	än	något	längre,	som	skulle	ha	kunnat	utnyttjas.	Dock	fastställer	rätten	Petter
Kjöllerströms	erbjudande	till	Ulvestorpsborna	och	sätter	ut	ett	vite	på	10	daler	smt	för	den	som	tar	någon
annan	väg	eller	för	den	som	färdas	med	häst460.

Skogsdelning	för	Öreryds	by
I	juni	1735	gör	lantmätaren	en	skogsdelning	mellan	de	fyra	hemmanen	i	Öreryds	by	och	upprättar	en	karta
över	 denna.	 Hemmanen	 utgörs	 av	 Klockaregården	 och	 Västergården,	 som	 ägs	 av	 Petter	 Kjöllerström,
Håkansgården,	som	ägs	av	Clement	Svensson,	samt	Landbogården	en	frälsegård,	som	ägs	av	presidenten
Niklas	Silfverschiöld	och	brukspatronen	Johan	Camitz.

I	 samband	med	delningen	 anges	 också	 gränserna	 till	 de	 omliggande	hemmanen.	 I	 norr	 gränsar	 byn	mot
Lindås	 i	Ljungsarp.	Den	norra	gränsen	är	 således	både	 landskaps-,	 läns,	härads-	och	sockengräns.	Mot
nordost	gränsar	byn	mot	Mossebo	och	i	öster,	på	andra	sidan	Nissan	finns	Alabo	och	Ulvestorp.	I	söder
finns	Gussjön,	som	gräns.	Mot	väster	är	Västerån	gräns	och	på	andra	sidan	denna	å	finns	Bjärsved	i	söder
och	Fagerberg	i	norr.

I	 samband	 med	 delningen	 avstår	 Håkansgården	 en	 del	 av	 en	 skogtrakt	 som	 kallas	 Hässlebråten	 till
Klockaregården.	 Orsaken	 är	 att	 den	 skog,	 som	 tilldelas	 Klockaregården,	 har	 mindre	 lövbrott	 och
dessutom	är	mer	uthuggen	och	avbränd.

Vid	delningen	överenskoms	att	de	olika	 intagen	 i	utmarkerna	 skall	 fortsätta	att	 tillhöra	 respektive	gård.
Dessa	ingår	alltså	inte	i	delningen.	Intagen	finns	främst	längs	Nissan	och	Västerån.

Byn	 har	 4	 kvarnar.	 Landbogården,	 Håkansgården	 och	 Västergården	 har	 sina	 kvarnar	 i	 Västerån.
Klockaregårdens	kvarn	ligger	i	vattendraget	mellan	Stora	och	Lilla	Hjelmsjö461.

Skogsdelning	fastställs	vid	höstetinget	1736462.

Utsättande	av	vite	för	åverkan	på	skog	och	äng
På	begäran	av	Petter	Kjöllerström	och	Clement	Svensson	utsätter	tingsrätten	år	1736	ett	vite	på	40	marker
för	 den	 som	 gör	 någon	 åverkan	 på	 skogar,	 ängar,	 lägenheter	 och	 gärdesgårdar,	 som	 hör	 till
Klockaregården,	Västergården	eller	Håkansgården	i	Öreryd463.



Figur	11:	Lantmätaren,	tecknad	på	kartan,	vid	lantmäteriförrättningen	i	Öreryd	1735



Figur	12:	Två	personer	som	biträder	lantmätaren,	tecknade	på	kartan,	vid	lantmäteriförrättningen	1735.	Kanske	är	en	av	dessa
Petter	Kjöllerström.



Figur	13:	Öreryds	by	1735



Förbättringar
År	 1736	 gör	 Petter	 Kjöllerström	 och	 hans	 granne	 Clement	 Svensson	 i	 Håkansgården	 en	 ansökan	 till
landshövdingen	 att	 få	 utöka	 sina	 beteshagar,	 åkrar	 och	 ängar	 genom	 uppröjning.	 På	 order	 av
landshövdingen	 utses	 nämndemännen	 Per	 Andersson	 i	 Ulvestorp	 och	 Jöns	 Månsson	 i	 Velebo,	 vid
vintertinget	1737,	att	 i	”vederbörande	skogvaktares	eller	 jägeribetjänters	närvaro”	göra	en	besiktning
av	de	”orter”	där	utökningarna	är	tänkta	att	göras464.

Besiktningen,	där	också	skogvaktaren	Sven	Stenman	deltar,	äger	rum	den	4	april	1737	och	ur	denna	kan
följande	citeras465:

”Öreryd	Klockaregård	och	Västergård	har	sin	skog	på	en	trakt,	varuti	en	del	på	Kålabacke	kallad,	när
vid	 själva	 åkergärdet,	 som	 förr	 synes	 varit	 åker	 och	 nu	 ljungbackar	 med	 enebuskar	 och	 litet	 karg
furuträd,	som	efter	handen	till	åker	och	bete	uppröjas	kan.

Därnäst	vid	Lilla	Hjälmsjö,	 som	är	en	mycket	 sumpig	äng,	där	ännu	utvidgas	kan	 till	 en	stack	vall,
däruti	synes	litet	skog	till	en	kolmila.

Nock	 Hässlebråten	 kallat,	 en	 liten	 park	 med	 stora	 mossar	 omkring	 finnes	 något	 skog	 samt	 en	 del
ringare	skog	och	är	god	gräsmark,	som	intet	kan	brukas	till	annat	än	något	därav	till	bete	uppröjas.

Västra	Hägn	över	vid	själva	åkergärdet,	här	ännu	utvidgas	kan	till	åker	vid	pass	2	kappeland	samt	en
liten	äng	till	en	stackvall	och	något	bete	och	är	till	gårdens	behov	något	vedbrand	och	gärdsle.

Foglamoen	 kallad,	 som	 är	 god	 timmerskog	 och	 står	 i	 bästa	 växten	 som	 nu	 och	 framdeles	 till	 båda
hemmanen	alldeles	fredas,	varandes	utan	denna	skog	vid	stora	mossen	över	¼	väg	lång.”

Vid	höstetinget	1738	begär	Petter	Kjöllerström	att	få	göra	förbättringarna	på	vilket	tingsrätten	svarar466:

”Fördenskull	och	som	ett	sådant	uppsåt	länder	till	åker	och	ängs	förvärvande	där	det	utan	skada	ske
kan,	och	efter	Skogsordningen	tillåtet,	alltså	hava	tingsrätten	för	sin	del	därvid	ej	något	att	påminna
som	 till	 högvälborne	 herr	 baron,	 generalmajorens	 och	 landshövdingens	 höggunstiga	 gottfinnande
överlämnas”.

Anders	Perssons	i	Ulvestorp	överfall
Den	11	mars	1737	kommer	Anders	Persson	i	Ulvestorp	till	Petter	Kjöllerström	och	anklagar	denne	för	att
ha	tagit	en	ljungstack.	Anders	Persson,	som	är	”drucken”,	utbrister	också	i	”faseliga	eder”	och	hotar	att	ta
timmer	 från	 Petter	 Kjöllerström,	 som	 då	 ber	 Anders	 Persson	 att	 ”gå	 bort	 dit	 han	 druckit”.	 Peter
Kjöllerström	säger	också	”Gud	nåde	mig	för	eder	Anders	som	är	så	drucken”.

Härefter	går	Petter	Kjöllerström	in	i	stugan,	varvid	hans	hustru	försöker	att	stänga	dörren.	Anders	Persson
följer	dock	efter	och	stöter	upp	dörren	och	utbrister	i	skällsord	som	”krasslare,	bästinge	och	skälm”	mot
Petter	Kjöllerström.

Saken	 kommer	 upp	 vid	 sommartinget	 1737	 där	 Anders	 Persson	 nekar	 till	 det	 inträffade	 och	 istället
anklagar	Petter	Kjöllerström	för	”ohemult	tillmäle	och	beskyllning”.

Efter	hörande	av	vittnen,	 Jon	Gudmundsson,	 Johan	Gunnarsson	 i	Mossebo	och	pigan	Anna	Mattsdotter,
som	varit	närvarande,	finner	rätten,	då	Petter	Kjöllerström	”icke	befinnes	hava	givit	Anders	Persson	den
minsta	anledning	till	något	sådant	förehavande”,	Anders	Persson	skyldig.	Påföljden	blir	böter,	5	daler
smt	 för	 dryckenskapen,	 1	 daler	 smt	 för	 svordom	 och	 bannskap	 samt	 3	 gånger	 1	 daler	 smt	 för	 tre



”utkastade	okväden”	mot	Petter	Kjöllerström.	Dessutom	döms	han	att	ersätta	vittnena	med	1	daler	och	8
öre	smt	samt	Petter	Kjöllerström	för	rättegångskostnaden	på	3	daler	smt467.

Dagen	efter	att	domen	fallet	kommer	parterna	åter	upp	i	rätten	och	meddelar	att	de	ingått	en	förlikning	”på
det	hädanefter	 emellan	dem	så	mycket	 större	 sämja	och	vänskap	bliva	må”.	 Förlikningen	 innebär	 att
Petter	Kjöllerström	avstår	från	sin	andel	av	de	utdömda	böterna	och	nöjer	sig	med	en	ersättning	på	4	daler
smt	 för	 vittnen	 och	 annan	 rättegångskostnad.	 Dessutom	 utsätts	 ett	 vite	 på	 5	 daler	 smt	 för	 den	 som
förolämpar	den	andre	med	ord	eller	gärningar.	Rätten	bekräftar	förlikningen468.

Rengöring	vid	slakt
Genom	Öreryds	by	rinner	en	bäck	som	är	Petter	Köllerströms	och	hans	hushålls	närmaste	”vattenstad”.
Samma	bäck	används	av	de	andra	”byamännen”	i	Öreryd	för	rengöring	i	samband	med	slakt.	Detta	får	till
följd	att	vattnet	förorenas	och	får	”en	elak	lukt	och	smak	samt	varken	av	honom	eller	de	resande,	som
stanna	på	gästgivaregården,	kan	nyttjas	till	te-	eller	kallvatten”.

Efter	att	nämnden	betygat	att	det	hela	är	sanningsenligt	beskrivet	av	Petter	Kjöllerström	och	att	det	finns
ett	annat	ställe	i	bäcken	lite	nedanför	bron	som	kan	utnyttjas	med	”lika	bekvämlighet”,	utsätts	ett	vite	på	5
daler	smt	för	den	som	förorenar	Petter	Kjöllerströms	och	de	resandes	vatten469.

Oxbete
I	Öreryds	by	finns	ett	”obytt”	gärde	där	Petter	Köllerström	på	sommaren	1742	låter	sina	oxar	beta,	innan
gröda	 och	 gräs	 inbärgats.	 För	 detta	 stäms	 han	 av	 de	 övriga	 intressenterna	 i	 byn,	 som	 är	 Adam
Clementsson,	Mattis	Persson,	Jöns	Persson	och	Erland	Erlandsson.

Vid	 vintertinget	 1743	 träffas	 en	 förlikning	 där	 Petter	 Kjöllerström	 ”i	 ett	 för	 allt”	 ger	 2	 daler	 smt	 i
ersättning	till	sina	medintressenter470.

Delning	av	åker	och	äng
Petter	Kjöllerström	lämnar	vid	vintertinget	1747	in	en	begäran	om	delning	av	åker	och	äng,	”efter	öre	och
örtug”,	 emellan	 de	 fyra	 hemmanen	 i	Öreryds	 by.	Övriga	 hemmansägare	 i	 byn	 förklarar	 sig	 vara	 nöjda
denna	 begäran,	 varför	 tingsrätten	 lämnar	 sitt	 bifall.	 Det	 åläggs	 nu	 Petter	 Kjöllerström	 att	 lämna	 in	 en
ansökan	till	landshövdingen	med	syfte	att	få	en	lantmätare	förordnad471.

Petter	 Kjöllerström	 inkallar	 de	 övriga	 byintressenterna	 till	 vintertinget	 1748	 för	 avhörande	 av
förrättningen	och	för	”rättande	och	jämkande”	mellan	den	olikhet	som	finns	mellan	Petter	Kjöllerströms
och	Adam	Clementssons	hemmansdelar.

Fullmäktigen	för	innehavarna	av	frälsehemmanet	Landbogården,	bruksinspektoren	Olof	Folckberg,	säger
sig	 inte	 ha	 något	 att	 påminna	 givet	 att	 befintlig	 andel	 i	 åker	 och	 lyckor	 består	 enligt	 den	 gamla
ägofördelningen.

Petter	 Kjöllerström	 bestrider	 inte	 frälsehemmanets	 andel	 i	 åker	 och	 äng.	 Däremot	 menar	 han,	 i	 fallet
lyckorna,	att	skogsdelningen	1736	gäller	orubbad.

Adam	Clementsson	är	inte	nöjd,	då	han	anser	att	Petter	Kjöllerström	fått	de	bästa	delarna	i	åker	och	äng.
Trots	att	Petter	Kjöllerström	nu	erbjuder	omlottning	vill	Adam	Clementsson	ha	anstånd	till	nästa	ting	för



att	han	”må	kunna	därtill	förse	sig	med	någon	fullmäktig,	som	saken	bättre	begripa	kan”.	Rätten	skjuter
upp	till	nästa	ting,	då	det	åligger	Petter	Kjöllerström	att	inkalla	samtliga	delägare472.

Vid	det	påföljande	sommartinget	1748	infinner	sig	Adam	Clementsson	men	inte	ägarna	för	Landbogården,
trots	att	Petter	Kjöllerström	påstår	att	stämning	sänts	i	laga	tid.

Petter	Kjöllerström	erbjuder	att	sig	dra	lott	med	Adam	Clementsson	om	åkrarna.

Då	 rätten	 menar	 att	 Petter	 Kjöllerström	 inte	 kan	 visa	 att	 stämning	 skett	 i	 ”rättan	 tid”	 och	 då	 Adam
Clementssons	påminnelser	gäller	alla	deltagarna,	skjuts	avgörandet	upp	ytterligare,	om	inte	det	hela	kan
lösas	med	en	”vänlig	förening”473.

Saken	 kommer	 åter	 upp	 vid	 höstetinget	 1748.	 Petter	 Kjöllerström	 visar	 nu	 upp	 en	 skrift	 där
Landbogårdens	ägare	förklarar	att	de	är	underrättade	om	kartan	med	dess	ägobeskrivning	och	att	de	inte
har	något	att	invända.	Efter	detta	framlägger	Petter	Kjöllerström	kartan	och	det	av	lantmätaren	upprättade
”projektet”	till	lottkastning.

Håkansgårdens	ägare,	Adam	Clementsson,	har	som	fullmäktig	anlitat	Johan	Cassel	från	Jönköping	och	er
nu	helt	emot	den	upprättade	delningen.	I	en	skriftlig	diktamen	anför	Cassel	följande:

”Emedan	i	denna	orten	efter	dess	beskaffenhet	icke	skall	kunna	praktiseras	att	efter	lag	lägga	byns

tegemål	 och	 åkerskifte	 i	 rätta	 solskifte	 och	 väderstreck,	 utan	 det	måste	 förbliva	 vid	 ortens	 vanliga
bruk	eftersom	till	vart	och	ett	hemman	blivit	uppodlat	och	hävdat,	allenast	derutinnan	vid	förfallande
tillfällen,	 enär	 över	 olikhet	 klagas,	 jämkning	 bruklig	 då	 i	 byalag	 var	 och	 ens	 hävd	 och	 handom
havande	åker	bör	till	kvantitet	överslås	och	uträknas,	samt	sedan	efter	lag	jämkas.

I	 anseende	 vartill	 den	 av	 gästgivaren	 välaktad	 Petter	 Kjöllerström	 nu	 företedde	 geometriska
avfattning	 över	 Öreryds	 bys	 åker	 och	 äng	 ingalunda	 kan	 samtyckas	 att	 bliva	 stadfästad	 efter
uppvisade	orediga	projekt,	 utan	är	 jag	å	min	huvudmans	 vägnar	 föranlåten	däremot	 i	 högsta	måtto
protestera,	hälst	de	 samma	 icke	är	 efter	 lag	och	 instruktion	 inrättade,	att	 åkern	blivit	utnämnd	och
uträknad	till	tunne-	ock	kappeland	eller	dess	beskaffenhet	utförd	och	utsatt,	att	höglovliga	domstolen
kan	den	samma	överse	och	jämka	enligt	första	kapitlet	byggningabalken.

Att	fördenskull	är	mitt	ödmjukaste	påstående,	att	jag	såväl	som	frälsehemmanet,	Landbogården	kallad,
måtte	 få	 behålla	 de	 åkrar	 jag	 innehar	 och	 hävdar,	 att	 gästgivaren	 Kjöllerström	 förmenar	 sig	 hava
mindre	än	han	bör,	må	han	till	däröver	låta	anställa	en	laga	syn,	som	visar	åkrarna	storlek	till	utsäde
och	 godhet,	 varefter	 de	 sedan	 av	 respektive	 domare	 likmätigt	 förenämnde	 lagens	 rum	 bör	 kunna
jämkas.	Skulle	jag	då	befinnas	mera	inneha,	än	min	rätt	byproportion	får	jag	som	Landbogården	giva
ifrån	 mig	 och	 vice	 versa,	 men	 att	 samtycke	 denna	 påfästade	 olaglighets	 stadfästande	 kan	 jag
ingalunda	göra.”

Efter	detta	begär	Petter	Kjöllerström	uppskov	till	nästa	ting	för	att	”förskaffa	sig	lantmätarens	förklaring
över	kartan	uti	de	mål	som	andra	sidan	desiderar,	varigenom	den	förmodligen	skall	finnas	så	laglig	att
den	äskade	fastställelsen	kan	ske”.

Johan	Cassel	menar	att	kartan	är	så	olaglig	att	han	inte	erkänner	någon	förklaring	över	den.

Då	rätten	anser	att	en	förklaring	”länder	till	mera	ljus	i	saken”	beviljas	Petter	Kjöllerströms	begäran	om
uppskov	till	nästa	ting474.

Till	 vintertinget	 1749	 inger	 Petter	 Köllerström	 lantmätarens	 förklaring	 över	 delningen,	 där	 nu	 också
delningen	beskrivs	i	tunnland	och	kappeland	och	begär	härigenom	stadfästelse.



På	tillfrågan	säger	sig	nu	Adam	Clementsson	inte	kunna	säga	eller	visa	att	hans	hemman	tilldelats	mindre
eller	sämre	del	i	åkern	än	vad	han	tidigare	innehaft.

Med	 denna	 utfästelse	 från	 Adam	 Clementsson	 och	 med	 hänvisning	 om	 den	 skrift	 som	 lämnats	 in	 vid
föregående	ting	av	ägarna	till	Landbogården	beslutar	tingsrätten	att	fastställa	delningen475.

Skogen	Hässlebråten
Vid	den	skogsdelningen,	överenskommen	1736,	avstår	Håkansgården	en	del	av	skogen	Hässlebråten	till
Klockaregården.	 Denna	 överenskommelse	 träffas	 1736	 mellan	 Petter	 Kjöllerström	 och	 den	 dåvarande
innehavaren	av	Håkansgården,	Clement	Svensson.

Mot	detta	vänder	sig	Adam	Clementsson,	son	till	Clement	Svensson,	som	menar	att	han	far	 inte,	genom
förening,	skall	ha	haft	rätt	att	”stympa”	något	av	den	skog	som	tillfallit	Håkansgården	vid	den	egentliga
delningen.

Vid	 vintertinget	 1750	 uppvisar	 Petter	 Kjöllerström	 föreningen	 från	 1736	 och	 inkallar	 dessutom	 två
vittnen,	Mårten	Andersson	i	Ulvestorp	och	Mårten	Persson	i	Husbacke,	som	varit	med	vid	delningen.

Tingsrätten	 finner	 att	 föreningen	 från	 1736	 gäller	 och	 att	 Hässlebråten	 fortsatt	 bör	 tillhöra
Klockaregården476.

Försummad	skallgång
Hejderidaren	 Henrik	 Vilhelm	 Thiemern477	 stämmer,	 till	 höstetinget	 1752,	 ett	 antal	 personer	 i	 Öreryd,
däribland	Petter	Kjöllerström,	för	försummad	skallgång.

De	 anklagade	 erkänner	 visserligen	 att	 de	 försummat	 skallgången	 men	 säger	 att	 de	 inte	 gått	 med	 dels
eftersom	postbonden	Adam	Clementsson	inte	gått	med	men	också	eftersom	en	ny	skallgång	skulle	ske.	De
anklagade	döms	att	böta	2	daler	smt	vardera478.

Utebliven	piga
Kronolänsmannen	Daniel	Bogren	stämmer,	vid	vintertinget	1755,	pigan	Sara	Bengtsdotter	i	Smedjebo	för
att	 hon	 i	 ”laga	 städjetid	 tagit	 städja	 av	 Kjöllerström	 men	 sig	 icke	 i	 tjänsten	 infunnit	 vid	 sistlidna
Mickelsmäss”.	Då	målet	kommer	upp	visar	det	sig	att	pigan	infunnit	sig	till	sin	tjänst	varför	talan	faller479.

Betalning	för	furustockar
Vid	 sommartinget	 1762	 stäms	 Petter	 Kjöllerström	 av	 Jöns	 Persson	 i	 Rannebo,	 Åsenhöga,	 angående
betalning	för	två	stycken	furor	som	inköpts	10	år	tidigare	och	som	skulle	användas	för	tillverkning	av	en
ekstock,	d.v.s.	en	båt.

Jöns	Persson	hävdar	att	han	kommit	överens	med	Petter	Kjöllerström	om	ett	pris	på	4	daler	smt	men	att
han	endast	fått	1	daler	och	8	öre.	Petter	Kjöllerström	erkänner	att	han,	med	Jöns	Perssons	tillstånd,	huggit
och	bortfört	två	furustockar	men	att	han	inte	lovat	att	betala	4	daler	smt	för	dessa.	Med	detta	menar	Petter
Kjöllerström	att	han	inte	är	skyldig	Jöns	Persson	någonting	och	framhåller	att	han	alltid	genast	betalar	det
han	utlovar.



Vittnena	Mårten	Persson	i	Husbacka;	Norra	Unnaryd,	och	Sven	Andersson	i	Mossebo,	Öreryd,	berättar	att
de	huggit	furorna	för	Petter	Kjöllerströms	räkning	men	att	de	inte	av	någon	hört	vad	priset	för	dessa	skulle
vara.

Rätten	finner	att	Jöns	Persson	inte	kan	visa	att	priset	på	4	daler	överenskommits	utan	att	han	måste	nöja
sig	med	den	summa	han	fått,	särskilt	då	värdet	för	stockarna	inte	kan	anses	vara	högre480.

Till	saken	hör	att	Petter	Kjöllerström	vid	samma	ting	var	inblandad	i	en	tvist	med	Jöns	Persson	rörande
hållskjuts,	se	sidan	93.	Möjligen	är	denna	stämning,	särskilt	med	tanke	på	att	orsaken	ligger	tio	år	bakåt	i
tiden,	en	del	i	osämjan	mellan	Petter	Kjöllerström	och	Jöns	Persson.

Missväxt
År	 1764	 förstörs	mer	 än	 hälften	 av	 säden	 på	 Klockaregården	 och	Västergården	 av	 nattfrost	 och	 stark
torka.	En	granskning	över	detta	 inlämnas	till	höstetinget	1764.	Petter	Kjöllerström	uppmanas	att	anmäla
skadan	till	landshövdingen	för	att	”njuta	den	lindring	som	kungliga	förordningen	medgiver”481.

Försäljning	av	ett	skabbsmittat	sto	till	handelsmannen	Simon	Elg
Vid	Gislaveds	marknad	1767	säljer	Petter	Kjöllerströms	dotterson,	Ingemar	Svenningsson,	ett	rödbläsigt
sto	till	handelsmannen	Simon	Pettersson	Elg	från	Jönköping.	Priset	är	33	daler	smt.

Simon	Elg	stämmer	vid	vintertinget	1767	säljaren,	som	företräds	av	Petter	Kjöllerström,	för	att	stoet	varit
skabbsmittat,	vilket	säljaren	enligt	Elg	inte	berättat.

Dessutom	påstås	att	även	flera	andra	hästar	smittats	av	stoet.	För	att	leda	detta	i	bevis	begär	Elg	anstånd
till	 nästa	 ting.	 De	 andra	 hästarna,	 som	 skabbsmittats,	 är	 två	 av	 Elgs	 egna	 samt	 hästar	 tillhöriga
hovrättspresidenten	Wennerstedt	och	häradshövdingen	Hård.

Petter	Kjöllerström	hävdar	att	den	sålda	hästen	varit	friskt	när	den	såldes	och	begär	att	få	inkalla	vittnen,
som	kan	bevisa	detta.

Mattias	Svensson	i	Brynsås,	Norra	Hestra,	vittnar	att	har	god	kännedom	om	stoet	då	han	dagen	innan	själv
varit	intresserad	att	köpa	det.	Dagen	innan	marknaden	var	stoet,	enligt	vittnet,	friskt	och	rent	från	skabb.
På	tillfrågan	säger	också	vittnet	att	han	inte	sett	eller	hört	att	någon	annan	häst	omkring	Öreryd	skulle	varit
skabbsmittad.

Mårten	Andersson	 i	Ulvestorp;	Öreryd,	 instämmer	 i	Mattias	Svenssons	 berättelse	med	 tillägget	 att	 han
”förstår	sig	på”	hästsjukdomar	och	att	han	gärna,	på	begäran,	botar	dessa	sjukdomar.

Ytterligare	ett	vittne,	Daniel	Svensson	i	Inslared,	berättar	samma	som	Mattias	Svensson.

Vidare	berättar	nämndemännen	Lars	Persson	i	Skog	och	Daniel	Persson	i	Ulvestorp,	Öreryd,	tillika	med
den	 närvarande	 tingsallmogen,	 att	 det	 varken	 hört	 eller	 sett	 att	 hästar	 från	 Öreryd	 skulle	 vara
skabbsmittade.

Rätten	beslutar	att	uppskjuta	målet	till	nästa	ting	för	att	ge	Elg	tillfälle	att	presentera	sina	bevis482.

Då	målet	 åter	 kommer	upp	vid	 sommartinget	 1767	 lämnar	Simon	Elg	 in	 ett	 vittnesmål	 från	hovsmeden
Mattias	Bark	vilket	 tagits	upp	av	 rådstugurätten	 i	 Jönköping.	Mattias	Bark	vittnar	att	han	av	Simon	Elg
ombetts	att	bese	hästen.	Han	har	då	”såsom	kännare	av	hästsjukdom”	genast	 konstaterat	 att	 hästen	var
drabbad	av	någon	svår	invärtes	sjukdom,	som	gjorde	att	den	”skabbade”	och	att	håren	föll	av.	Hästen	har
också	 bitit	 sig	 själv	 i	 skinnet	 och	 haft	 sår	 och	 utslag.	Även	 andra	 hästar	 i	 Simon	Elgs	 stall	 smittades.



Utifrån	detta	begär	Simon	Elg	att	få	tillbaka	köpeskillingen	och	att	få	ett	skadestånd	på	30	daler	smt	samt
ersättning	för	andra	omkostnader.

Petter	 Kjöllerström	 bestrider	 kravet	 och	 begär	 att	 få	 inkalla	 vittnet	 Gustaf	 Johansson	 i	 Mossebo,
Mossebo.

Gustaf	Johansson	berättar	att	Simon	Elg	bett	honom	att	följa	med	till	Petter	Kjöllerström	för	att	visa	det
skabbade	stoet	som	varit	”mycket	utslaget,	matt	och	håren	avfallne”.	Tidigare	menar	Gustaf	Johansson
att	stoet	varit	i	”gott	bruk”	och	att	han	också	kört	det	i	skjuts	med	sina	egna	hästar.

Målet	slutar	med	en	förlikning,	som	bekräftas	med	handsträckning	inför	rätten,	där	Petter	Kjöllerström,	på
sin	systersons	vägnar,	betalar	tillbaka	halva	köpeskillingen.	Återbetalningen	sker	genast483.

Åverkan	på	Bråtängen

Figur	14.	Bråtängen	på	karta	från	1735.	Förmodligen	har	ån	brutit	igenom	på	det	smala	stället	och	då	bildat	den	”ö”	som	tvisten
gäller

På	västra	sidan	av	Nissan	ligger	en	äng	kallad	Bråtängen,	som	brukas	under	Petter	Kjöllerströms	hemman.
Mitt	emot	ängen,	på	andra	sidan	ån,	 ligger	en	utjord	som	brukas	av	Ulvestorp	men	som	tidigare	tillhört
Julved	i	Källeryd.	Sommaren	1768	bärgas	en	del	av	denna	äng	av	Mårten	Andersson	och	Gunne	Månsson
i	Ulvestorp.

Petter	 Kjöllerström	 stämmer	 därför	 Mårten	 Andersson	 och	 Gunne	 Månsson	 till	 höstetinget	 1768	 för
förrövad	åverkan.	Svarandena	stämmer	då	Petter	Kjöllerström	för	”osannfärdig”	beskyllning.

I	 en	 skriftlig	 inlaga	 till	 rätten	 hävdar	 Petter	Kjöllerström	 att	 den	 omtvistade	 ängen	 ”av	mig	 och	mina
företrädare	 i	Öreryd	brukats	utan	någon	mans	anspråk	eller	åtalan”.	Vidare	berättas	en	ny	brukare	 i



Julved,	en	åbo	vid	namn	Sven	och	som	inte	kände	till	denna	gårds	tillhörighet,	för	24	år	sedan	hade	gått
över	ån	och	slagit	på	det	omtvistade	stället.	När	Erik	i	Julved,	Svens	svärfar,	fick	kännedom	om	detta	gick
han	genast	till	Petter	Kjöllerström	och	gav	”nöjaktig	förlikning	för	en	sådan	oförrätt”.

Med	detta	begär	Petter	Kjöllerström	att	 svarandena	skall	pliktfällas	och	ge	ersättning	 för	höförlust	och
rättegångskostnad.	Vidare	krävs	även	att	ett	vite	på	40	marker	smt	skall	utgå.

Svarandena	hävdar	att	 ån	 tidigare	haft	 sin	gång	på	den	västra	 sidan	men	att	den	 sedan	 skurit	ut	på	den
östra	sidan	så	att	det	här	bildats	något	som	kan	liknas	vid	en	ö.	Det	är	denna	ö	som	tvisten	gäller	och	den
ger	enligt	uppgift	något	mer	än	en	halv	stack	hö.

Svarandena	inkallar	tre	vittnen,	nämndemännen	Lars	Persson	i	Skog,	Daniel	Persson	i	Ulvestorp	och	Sven
Andersson	i	Bjärtorp.

Lars	Persson	berättar	att	han	för	60	år	sedan	gått	över	det	omtvistade	stället	och	att	det	då	mitt	i	ån	inte
syntes	mer	 än	några	grässtrån.	När	han	 sedan	efter	några	 års	krigstjänst	 återkommer,	noterar	han	att	 ån
tagit	sig	in	på	Ulvestorps	ägor.

Daniel	Persson	vittnar	att	han	i	sin	barndom	fiskat	på	den	omtvistade	platsen.	På	denna	tid	var	ån	smalare
men	har	nu	blivit	bredare	genom	att	den	skurit	 in	på	Ulvestorps	ägor.	Vid	västra	 sidan	har	det	 samlats
mycket	bråte,	som	Petter	Kjöllerström	röjt	och	gjort	äng	av,	vilket	nu	är	”en	liten	ö	eller	tuva”.

I	 sitt	 utslag	 finner	 rätten	 inledningsvis	 att	 målet	 gäller	 åverkan	 och	 inte	 äganderätt.	 Utifrån	 detta	 är
slutsatsen	 att	 svarandena	 ”av	 eget	 bevåg	 våldsammeligen”	 försökt	 tillägna	 sig	 den	 äng,	 som	 Petter
Kjöllerström	 brukat	 under	 flera	 års	 tid.	 Då	 det	 hela	 skett	 ensidigt	 och	 utan	 medverkan	 från	 vare	 sig
landshövding	eller	domare,	anses	svarandena	skyldiga	till	åverkan.

För	detta	”deras	egenvillige	förhållande”	döms	de	att	böta	20	daler	smt,	ersätta	det	förlorade	höet	med	1
daler	smt	och	att	betala	rättegångskostnaden,	som	uppgår	till	2	daler	smt.	Däremot	står	det	svarandena	fritt
att	 lagligen	 försöka	vinna	den	omtvistade	 ängen	 från	Petter	Kjöllerström.	 Innan	detta	 har	 skett,	 ska	 det
vara	Petter	Kjöllerström,	som	har	äganderätten484.

Vid	 samma	 ting	 begär	 sedan	Mårten	Andersson	 och	Gunne	Månsson	 en	 syn	 av	 den	 omtvistade	 ängen.
Nämndemännen	Jöns	Mattsson	i	Elghult	och	Arvid	Svensson	i	Mo	förordnas	att	utföra	denna485.

Skällsord	från	Adam	Clementsson
Petter	Kjöllerström	stämmer,	vid	höstetinget	1770,	sin	granne	Adam	Clementsson	för	ohemul	beskyllning
och	skällsord.	Vid	tinget	infinner	sig	Petter	Kjöllerström	medan	Adam	Clementsson	företräds	av	sin	son
Fredrik	Adamsson486	i	Ulvestorp,	som	dock	inte	är	försedd	med	fullmakt	från	sin	far.

Fredrik	Adamsson	förklarar	att	hans	far	inte	kan	ha	kallat	Petter	Kjöllerström	för	skällsord,	eftersom	de
två	inte	talats	vid	på	lång	tid.

Petter	Kjöllerström	begär	att	få	kalla	sitt	vittne,	änkan	Karin	Svensdotter	i	Öreryd	Landbogård.	I	mål	som
detta	finner	rätten	att	den	tilltalade	själv	bör	vara	närvarande,	när	vittnesmål	avläggs.	Fredrik	Adamsson
lovar	då	att	hans	far	kommer	att	inställa	sig	nästa	dag487.

Nästa	dag	infinner	sig	Adam	Clementsson.	Då	vittnet,	Karin	Svensdotter,	kallas	anför	han	jäv	bestående	i
att	hon	inte	upprätthåller	en	gärdesgård	mellan	en	hage,	som	tillhör	henne	och	en	annan	hage,	som	tillhör
Adam	Clementsson.	Detta	innebär	att	en	av	Karin	Svensdotters	bockar	kommit	in	i	Adam	Clementssons
sida.	För	detta	skall	han	”finna	sig	befogad,	att	henne	till	ett	annat	ting	instämma”.



Rätten	underkänner	Adam	Clementssons	påstående	om	jäv,	då	han	inte	nu	är	 i	delo	och	i	rättegång	med
Karin	Svensdotter.

Karin	 Svensdotter	 berättar	 nu	 att	 hon,	 Ingemar	 Svenningsson	 i	 Västergården,	 Petter	 Kjöllerströms
dotterson	samt	flera	andra	kommit	till	Håkansgården	för	att	hjälpa	Adam	Clementssons	måg	att	skära	av
en	rödja,	där	grödan	skadats	av	svinkreatur.

Vid	detta	tillfälle	uppkommer	en	ordväxling	mellan	Ingemar	Svenningsson	och	Adam	Clementsson	om	ett
sto	som	den	förre	vill	att	den	senare	skall	”fängsla”,	eftersom	den	är	oren	och	”gjort	honom	stor	ohägn”.
Adam	 Clementsson	 nekar	 till	 att	 göra	 detta,	 varefter	 Adam	 Clementssons	 hustru	 blandar	 sig	 in	 i
diskussionen	 och	 säger	 att	 både	 Ingemar	 Svenningssons	 och	 Klockaregårdens	 kreatur	 ofta	 ”gjort
Håkansgårdens	åbor	på	deras	ägor”.

Nu	yttrar	Adam	Clementsson	enligt	vittnet	följande	om	Petter	Kjöllerström:

”Den	förbannade	tjuvkarlen	har	i	alla	tider	gjort	mig	orätt	i	både	bete	och	annat.”

Ingemar	 Svenningsson	 ber	 då	 Karin	 Svensdotter	 att	 vara	 vittne.	 Efter	 detta	 avstannar	 diskussionen	 då
Adam	Clementssons	hustru	ber	dem	”tiga	still”.

Adam	Clementsson	nekar	i	rätten	till	att	ha	fällt	sådana	ord	och	säger	också	att	det	inte	finns	något	annat
vittne	till	detta.

När	det	 endast	 finns	 ett	 vittnesmål,	 ger	 lagen	den	anklagade	 rätt	 att	 svära	 sig	 fri	med	ed	 i	 det	 fall	 den
anklagade	är	”välfrejdad”.

Petter	Kjöllerström	frågar	nu	nämnden	om	den	är	medveten	om	Adam	Clementssons	”frejd”	om	det	skulle
gå	så	långs	som	till	edgång.	Nämndemännen	Lars	Persson	i	Skog	och	Jöns	Mattsson	i	Elghult	svarar	då	att
Adam	Clementsson	varit	dömd	för	stöld	men	att	detta	varit	före	det	att	de	blev	nämndemän.



Figur	15:	Klockaregården	idag,	byggnaden	är	av	senare	datum	men	platsen	är	den	samma	som	på	Petter	Kjöllerströms	tid.
Bakom	träden	skymtar	kyrkan.

På	tillfrågan	måste	nu	Adam	Clementsson	berätta	att	han	en	gång	dömts	till	döden	för	åtskilliga	stölder.
Straffet	omvandlades	dock	av	hovrätten	till	30	par	spö	och	uppenbar	kyrkoplikt488.

Rätten	 finner	nu	att	det	varken	finns	skäl	 för	vare	sig	 fällande,	då	ett	vittne	endast	är	halvt	bevis,	eller
friande	dom,	då	Adam	Clementsson	inte	är	”välfrejdad”	och	därigenom	inte	kan	svära	sig	fri	med	ed.	När
det	gäller	rättegångskostnaden	får	varje	part	stå	för	sin	del489.

Vid	 samma	 ting	 finns	 det	 ytterligare	 ett	mål,	 som	 visar	 på	 osämjan	mellan	 de	 två	 familjerna.	 Ingemar
Svenningsson	 begär	 att	 Håkansgårdens	 ägare,	 vid	 vite,	 skall	 förbjudas	 att	 använda	 en	 väg	 till	 genom
Västergårdens	gärde	 till	Håkansgårdens	beteshage.	Skälet	 är	 att	 Ingemar	Svenningsson	blir	 lidande	”så
väl	genom	ofred	av	kreatur	på	gården,	 som	eljest	medelst	 trampning,	och	samma	väg	dessutom	 icke
skall	vara	nödvändig,	gammal	eller	laglig”.

Målet	skjuts	upp	till	nästa	ting	då	Håkansgårdens	ägare	måste	höras	i	ärendet490.	Vid	detta	ting	har	dock
en	överenskommelse	 träffats,	 genom	medling	 av	nämndemannen	Daniel	Persson,	 som	 innebär	 att	 vägen
kan	nyttjas	utan	att	någon	ofredas	eller	att	gräset	betas491.



Gästgivaren

Nissastigen
Öreryd	ligger	på	Nissastigen,	landsvägen	mellan	Jönköping	och	Halmstad,	en	av	de	större	landsvägarna.
Från	gästgivaregården	skjutsas	till	Norra	Unnaryd	i	norr	och	till	Gislaved	i	söder.

Gästgiveribyggnaden
En	syn	1727	ger	upplysningar	om	”kronobyggningen”	i	Öreryd,	som	bör	vara	den	byggnad,	som	nyttjas
för	gästgiveriet.	Kronobyggningarna	används	också	för	ting.

Byggnaden	består	av	två	våningar.	En	kvist	med	två	dörrar	och	tre	fönster	leder	in	i	byggnaden.	På	första
våningen	finns	en	sal	med	fyra	fönster	och	spis,	spjäll	och	bord.	Vidare	finns	en	förstuga	och	tre	kammare.
Kamrarna	är	försedda	med	dörr	och	lås,	spis,	spjäll,	bord	och	säng.	Slutligen	innehåller	första	våningen
också	ett	kök.

Andra	våningen	består	av	en	sal	och	fyra	kammare,	vilka	är	beskaffade	på	samma	sätt	 som	rummen	på
första	våningen.

Vidare	finns	en	kronobod,	ett	kronostall	samt	två	bodar.

Synen	 visar	 på	 en	 del	 brister.	 Inte	mindre	 än	 37	 fönsterrutor	 behöver	 bytas.	 Taket	 över	 kvisten	måste
repareras	med	24	brädor	och	144	spik	och	taket	över	byggningen	behöver	både	nya	brädor	och	nytt	näver.
Skorstenarna	 behöver	 muras	 upp	med	 60	 tegel.	 Vidare	 behöver	 väggen	 vid	 norra	 och	 södra	 sidan	 av
kvisten	fodras	med	brädor.	Totalt	beräknas	kostnaden	för	reparation	uppgå	till	86	daler	och	10	öre	smt492.

En	ny	besiktning	av	kronohusen	i	Öreryd	och	Unnaryd	genomförs	1740,	varav	framgår	att	reparationer	för
340	 daler	 och	 20	 öre	 smt	 behövs.	 Det	 framhålls	 särskilt	 att	 gästgivarna	 skall	 vara	 ansvariga	 för
våningshusen493.

I	 samband	 med	 en	 besiktning	 av	 kronohusen	 1748	 framkommer	 ett	 förslag	 om	 att	 tingen	 skall	 hållas
”ömsom	 i	 Jära	och	ömsom	 i	Öreryd”	 varigenom	 tingsbyggningen	Unnaryd	 skulle	 bli	 överflödig.	Emot
detta	protesterar	både	Petter	Kjöllerström	och	gästgivaren	Erik	Wallqvist494	i	Jära.	Dessa	menar	att	de	i
så	fall	skulle	få	”uthärda”	både	de	militära	genommarscherna	och	tingsgästningarna495.

År	1762	beslutas	att	 tingshusen	 i	Öreryd	och	Jära	skall	 försäljas	och	att	ett	nytt	 tingshus	skall	byggas	 i
Unnaryd496.

Gästgiveritaxa
Prissättningen	 vid	 gästgiverierna	 är	 noga	 reglerad.	 Nedan	 ges	 ett	 exempel	 på	 taxan	 för	 år	 1768.
Upprättandet	av	taxan	sker	vid	vintertinget	i	närvaro	av	gästgivare	och	kronobetjäningen497:

	 Öre	smt

1	måltid	med	tre	goda	rätter	samt	en	sup	brännvin	och
svagdricka,	då	den	tillagas	för	en	person

24



1	do	tillagas	för	flera 20

1	sup	destillerat	brännvin	av	¼	kvarter 4

1	sup	odestillerat	brännvin 2

1	kanna	dubbelt	öl 6

1	do	enkelt 4

Öre	smt	1	do	svagdricka 2

Nattläger	med	uppbäddad	säng	och	rena	lakan 6

1	ljus	om	1/8	mark 3

Eldbrasa	av	torr	ved 2

1	do	av	sur	ved 1

1	kanna	havre 4

1	lispund	uppvallshö 10

1	lispund	madhö 6

1	lispund	råghalm 4

1	do	småhalm 2

	 	

Gästgivare	och	reserv	böra	undfå	i	lega	neml. 	

1	vagn	för	milen 2

1	kärra 1

1	sadel 1

1	släde 1

Smörja	till	en	stor	vagn 6

do	till	en	postvagn 4

1	chaise 2



Av	all	 de	 förenämnde	persedlar,	 brännvin	undantagandes,	 böra	gästgivarna	vid	 tio	daler	 silvermynt
vite	vara	försedde	med	tillräckligt	förråd	till	de	resande,	så	att	något	klagomål	ej	kan	yppas.	Varjämte
gästgivarna	 vid	 lika	 eller	 tio	 daler	 smt	 vite	 ej	 skola	 utfordra	 och	 de	 resande	 vid	 lika	 vite	 ej	 heller
förneka	eller	avhålla	gästgivarna	den	betalning	 i	 föregående	 taxa	är	utstakad.	Denna	 taxa	skall	 till
Konungens	 Befallningshavande	 i	 länet	 översändas,	 att	 där	 behörigen	 stadfästas	 och	 sedan	 på
gästgivargårdarna	anslås.

Ordentligheten	vid	gästgiveriet
Gästgiveriet	är	utsänkningsställe	för	starka	drycker,	främst	öl	och	brännvin.	Det	finns	en	rädsla	att	detta
kan	leda	till	”oordentlighet”,	varför	både	kyrka	och	myndigheter	övervakar.

Av	taxeringslängder,	som	inges	till	sommartinget	1753,	framgår	att	den	årliga	utskänkningen	av	brännvin
uppgår	 till	 drygt	100	 liter	 eller	40	kannor.	Detta	 är	 samma	volym	som	utskänks	vid	gästgivaregården	 i
Jära.	I	häradets	två	övriga	gästgivaregårdar,	Ledshestra	och	Unnaryd,	utskänks	30	kannor498.

Då	 biskopen	 Daniel	 Justenius	 är	 1750	 visiterar	 Stengårdshults	 pastorat	 konstateras	 det	 att	 det	 inte
förekommer	någon	 ”oordentlighet”	 vid	 gästgivaregården	 i	Öreryd,	 då	 starka	 drycker	 inte	 försäljs	 före
eller	under	gudstjänsten499.

En	granskning	av	gästgiveridagböckerna	1768	berättar	att	allting	hålls	”i	gott	stånd”	vid	gästgivaregården
i	Öreryd.	Vidare	sägs	om	dagböckerna	”fann	ej	annat	antecknat	än	mycket	berömsamt”.

Skjutsväsendet

Reserv-	och	hållskjuts.
Ett	 ständigt	 återkommande	 problem	 är	 tillgången	 till	 hästar.	 På	 gästgiveriet,	 som	 består	 av
Klockaregården	och	Västergården,	finns	6	hästar.	Till	detta	kommer	reservhästar	på	intilliggande	hemman.
Detta	räcker	dock	inte.

En	 granskning	 av	 gästgiveridagböckerna	 ger	 en	 bild	 av	 skjutsningens	 omfattning.	 Under	 en
fyramånadersperiod	från	oktober	1767	till	och	med	januari	1768	är	antalet	utgående	hästar	 från	Öreryd
212	varav	de	egna	hästarna	uppgår	till	156	och	reservhästarna	till	56.	Vid	de	andra	gästgiverierna	i	Mo
har	353	hästar	utgått	från	Unnaryd,	371	från	Ledshestra	och	252	från	Jära500.

Ett	 system	 med	 hållhästar,	 där	 hästar	 från	 mer	 avlägsna	 gårdar	 kan	 utnyttjas,	 ger	 upphov	 till	 ständigt
återkommande	tvister.	Här	åtar	sig	Petter	Kjöllerström,	och	sannolikt	även	andra	gästgivare	i	häradet,	att
mot	pengar	befria	hållskjutshemmanen	 från	 sina	 skyldigheter,	något	 som	 inte	är	 fullt	 i	överenstämmelse
med	regelverket	men	några	fällande	domar	kring	detta	kommer	inte	till.

Utöver	den	skjutsning,	som	är	direkt	relaterad	till	gästgiveriet,	finns	skyldigheter	att	skjutsa	för	kronans
behov,	vilket	kallas	kronoskjuts.	Även	vid	militära	genommarscher	uppkommer	skjutsbehov.

Ett	 problem	 för	 en	 del	 av	 de	 reservskjutshemman,	 som	var	 underlagda	 gästgiveriet	 i	Öreryd,	 är	 att	 de
samtidigt	var	frälsehemman	under	Nissafors	bruk,	vilket	också	detta	innebar	skjutsskyldigheter.

Tillsläppt	halm	och	ved	vid	militära	genommarscher



I	 samband	 med	 militära	 genommarscher	 1718,	 1719	 och	 1720	 har	 landshövdingen	 beordrat	 åborna	 i
Åsenhöga	socken	att	leverera	4	kärvar	halm	och	2	lass	ved	för	varje	gård.

Petter	Kjöllerström	har	släppt	till	denna	halm	och	ved	men	har	inte	fått	ersättning	från	åborna	i	Åsenhöga,
varför	han	stämmer	dessa	till	höstetinget	1721.	Rätten	finner	att	Petter	Kjöllerström	skall	”tillfredställas”
med	8	öre	för	varje	lass	ved	och	1	öre	för	varje	kärve	halm	motsvarande	20	öre	för	varje	hel	gård.	Till
detta	kommer	att	han	ska	ersättas	för	rättegångskostnader	på	16	öre	smt501.

Skjutsning	förbi	Unnaryd	och	Jära	gästgivaregårdar
Länsmannen	stämmer	vid	höstetinget	1723	Petter	Kjöllerström	för	att	han	skjutsat	förbi	Unnaryds	och	Jära
gästgivaregårdar.

Gästgivarna	i	Unnaryd	och	Jära	vill	dock	inte	föra	någon	talan	denna	gång.	Däremot	berättar	gästgivaren	i
Unnaryd,	Måns	 Zakariasson	Mård,	 att	 både	 han	 och	 den	 skjutskyldiga	 allmogen	 beväras	 av	 att	 Petter
Kjöllerström	skjutsar	förbi,	när	det	är	bra	väglag	men	inte	när	det	är	dåligt.

Tingsrätten	 varnar	 Petter	Kjöllerström	 för	 att	 fortsätta	med	 denna	 ”överskjutsning”	 och	 ett	 vite	 på	 40
marker	sätts	ut.	Dock	undantas	”foror	eller	andra	körslor,	som	för	ett	visst	betingat	pris,	hit	eller	dit	till
städerna	ackorderas”	502.

Farväg	till	Byarum
Vid	vintertinget	1751	begär	Petter	Kjöllerström	intyg	från	häradsrätten	att	den	3	¾	mil	långa	vägen	mellan
Öreryds	gästgivargård	och	Byarum	inte	är	någon	ordinarie	landsväg	eller	någonsin	har	varit	det.	Bevis,
med	utdrag	ur	protokollet,	meddelas	503.

Försummad	hållskjuts
Åborna	 i	Granstorp,	Bondstorp,	Skärvhult,	Abborrakull	och	Norra	 Ingarp	 stäms	av	Petter	Kjöllerström
till	 höstetinget	 1754	 angående	 ersättning	 för	 hållskjuts,	 som	 de	 inte	 utfört.	 Då	 målet	 kommer	 upp	 har
förlikning	ingåtts504

Försummad	hållskjuts
Ett	stort	antal	hemmansåbor	stäms	till	sommartinget	1758	av	Petter	Kjöllerström,	som	nu	benämns	förre
gästgivaren,	vilket	pekar	på	att	det	är	mågen,	Svenning	Jonsson,	som	formellt	företsår	gästgiveriet.	Totalt
har	man	uteblivit	med	94	hästar.

Svarandena,	 som	 företräds	 av	Arvid	 Svensson	 i	Mo,	 förklarar	 att	man	 förnöjt	 Petter	 Kjöllerström	 för
”vårterminen”	men	att	man	varit	befriade	från	hållskjuts	under	”höstterminen”.

Petter	Kjöllerström	förklarar	att	han	erbjudits	ersättning	för	”vårterminen”	men	att	han	inte	antagit	detta,
då	de	inte	velat	betala	för	”höstterminen”.

Rätten	finner	att	svarandena	”godvilligt”	erbjudit	ersättning	för	”vårterminen”	och	låter	saken	bero	med
detta.	De	 kan	 inte	 beläggas	med	 någon	 plikt	 för	 försummad	 hållskjuts,	 eftersom	 käranden	 inte	 själv	 är
gästgivare	utan	endast	att	mot	betalning	fullgör	hållskjutsen	för	dem.



När	 det	 gäller	 ”höstterminen”	 menar	 rätten	 att	 svarandena	 varit	 befriade	 från	 hållskjuts	 från
Mickelsmässotiden	 och	 inte	 blivit	 uppbådade	 igen	 förrän	 vid	Andersmässotiden.	Med	 detta	 befrias	 de
även	från	denna	del	av	anklagelsen505.

Hållskjutsar	från	Åsenhöga
När	 gästgiveriet	 inte	 kan	 få	 fram	 hästar	 har	man	 rätt	 att	 begära	 så	 kallade	 hållhästar	 från	 gårdar,	 som
indelats	för	detta.	Ett	större	mål	 inleds	vid	vintertinget	1760,	då	Petter	Kjöllerströms	måg,	gästgivaren,
Svenning	Jonsson,	stämmer	samtliga	åbor	i	Åsenhöga	socken	för	resterande	270	hållskjutsar.	Bakgrunden
är	 att	 åborna	 i	 Åsenhöga	 socken	 vägrat	 att	 inställa	 sig	 med	 hållhästar	 vid	 Öreryds	 gästgiveri.
Landshövdingen	har	i	ett	beslut,	den	20	juli	1759,	ålagt	Åsenhögaborna	att	ställa	upp	med	hållskjuts.

I	inlagan	till	häradsrätten	för	Svenning	Jonsson	fram	fyra	punkter.

I	den	första	punkten	framförs	att	församlingarna	i	det	södra	gäldet,	d.v.s.	Stengårdshult,	Norra	Unnaryd,
Norra	Hestra,	Öreryd	och	Valdshult,	utom	lands-,	tings,	kyrko-	och	prästvägar	även	har	en	”svår	bruksväg
och	masungsväg”	samt	en	”besvärlig”	bro	att	årligen	underhålla	medan	Åsenhöga	och	Källeryd	inte	har
någon	”känning”	av	brounderhåll	eller	bruksvägsunderhåll.

Den	 andra	 punkten	 berättar	 om	 att	 det	 södra	 gäldet	 är	 tungt	 belastat	 av	 salpetersjuderiet	 genom	 olika
transporter,	som	är	förenat	med	detta.	Dessutom	har	man	tre	år	tidigare	hjälpt	Tveta	härad	med	transporter
omfattande	4	lass	per	helgård.	Åsenhöga	åbor	uppges	inte	ha	utfört	”det	ringaste”	av	detta.

Den	 tredje	punkten	 säger	 att	Åsenhöga	 socken	varken	gett	 hö	 eller	utfört	 kronoskjuts,	 något	 som	Norra
Hestra	socken	gjort.

I	 den	 fjärde	 punkten	 refereras	 ”i	 glorvördig	 åminnelse	 av	 salig	 kung	 Carl	 XII’s	 ofärdsår”	 till	 att
Åsenhöga	gäld	vid	denna	tid	hållit	fyra	hållhästar	om	dygnet	vid	Öreryds	gästgiveri.	Detta	var	dock	inte
tillräckligt	 vilket	 fick	 länsmannen	 Ingemar	 Kjöllerström	 att	 hos	 ”höga	 vederbörande”	 utverka	 att
Åsenhöga	 gäld	 överfördes	 från	Västbo	 härad	 till	Mo	 härad.	Den	 enda	 orsaken	 till	 detta	 var	 att	 stödja
Öreryds	gästgiveri	”för	den	långa	och	svåra	landsvägen	som	här	är”.

Svenning	Jonsson	avslutar	sin	inlaga	till	häradsrätten	på	följande	sätt:

”Min	ödmjukaste	begäran	för	den	skull	är,	det	välborne	herr	häradshövdingen	och	vällovliga	berörde
tingsrätten	täckes	denna	sak	skärskåda,	och	mig	till	någon	ersättning	gunstigt	förhjälpa	av	Åsenhöga
socken,	 som	måste	 hämta	 och	 leja	 hästar	 i	 Västergötland	 1	¼	mil	 från	 gästgivaregården	 med	 stor
kostnad	och	tidsspillan.	Och	utan	dess	påstås	plikt	 för	var	gång	Åsenhöga	socken	uteblivit	med	sina
hästar	emot	höga	landshövdingens	höga	order,	men	välborna	assessorskan	Flack	på	Kiellerö	för	sitt
gods	straxt	framställt	13	hästar	till	Gislaved	för	högvälborne	herr	landshövdingen	Hummerheilm	efter
gästgivarens	begäran	samt	sedan	med	några	hästar	skjutsat	med	utlåtande	så	snart	något	bud	kommer
starxt	hållhästar	 till	Öreryds	gästgivaregård	 till	de	resandes	 förhjälpande	efter	höga	vederbörandes
utslag.”

Till	rätten	inlämnar	även	länsmannen	Bogren	en	undersökning	om	skjutsordningen	vid	gästgivaregården	i
Öreryd.	 I	 denna	 framkommer	 att	 alla	 reservskjutshemmanen,	 som	 är	 tilldelade	 under	 gästgiveriet,	 är
frälsehemman.	Dessa	 frälsehemman	 är	 ”hårt	 och	 ständigt	 överhopade”	med	 transporter	 för	 Nissafors
bruk.

Även	kronobefallningsmannen,	Georg	Reinhold	Liedbeck,	begär	på	ämbetets	vägnar	att	Åsenhögaborna
skall	plikta	för	försummad	hållskjuts.



Härefter	 inlämnas	 en	 skrift	 från	Åsenhögas	 representanter,	Arvid	Svensson	 i	Mo	och	 Johan	Eriksson	 i
Söderskog.

För	 det	 första	 menar	 man	 att	 gästgivaren	 aldrig	 utnyttjade	 hållskjutsen,	 under	 en	 tidigare	 period	 när
Åsenhöga	 var	 ålagda	 hållskjuts,	 utan	 att	 han	 nöjt	 sig	 med	 pengar.	 Vidare	 anges	 att	 den	 nu	 ålagda
hållskjutsskyldigheten	kungjordes	efter	det	att	den	börjat	gälla.

Slutligen	 anhåller	man	 att	 bli	 från	 ”någon	olydnandsbeskyllning”	 tills	man	 blir	 underrättad	 om	 varför
Åsenhöga	och	Källeryd	ålagts	hållskjuts,	medan	andra	socknar	i	häradet	sluppit.

I	 utslaget	 frikänner	 häradsrätten	 Åsenhögaborna	 från	 Svenning	 Jonssons	 krav	 på	 ersättning	 för	 270
hållskjutshästar.	 Motiveringen	 är	 att	 Svenning	 Jonsson	 lejt	 ersättningshästarna	 under	 den	 tid	 då	 såväl
Åsenhöga	som	länets	andra	socknar	varit	befriade	från	hållskjuts.

Häradsrätten	frikänner	också	från	anklagelsen	för	försummad	hållskjuts	efter	det	att	skyldigheten	införts.
Orsaken	är	att	kungörelse	om	detta	inte	utfärdats	i	tid.

Däremot	 förklarar	 häradsrätten	 att	 den	 hållskjuts	 som	 nu	 gäller,	 enligt	 landshövdingen	 beslut,	 skall
upprätthållas	 till	 dess	 att	 ändring	 kan	 utverkas	 från	 landshövdingen.	 Detta	 utslag	 skall	 kungöras	 i
Åsenhöga	kyrka	redan	nästkommande	söndag.

Häradsrätten	säger	sig	också	vara	villig	att	stödja	en	begäran	till	landshövdingen,	då	man	anser	det	”vara
drägligare	för	hållskjutslaget,	att	de	på	sätt	som	vid	andra	gästgivaregårdar	sker,	få	utgöra	ett	visst
kvantum	 hö	 och	 halm	 av	 varje	 hemman	 till	 gästgivaregården	 i	 Öreryd,	 varigenom	 icke	 allenast
gästgivaren	bliver	understödd	till	flera	och	dugligare	hästars	hållande	till	de	resandes	tjänst,	utan	ock
därigenom	 erhålla	 en	 märkelig	 lindring	 och	 lika	 tunga	 i	 detta	 mål	 med	 andra	 långt	 ifrån
gästgivaregården	belägna	hemmansbrukare”506.

Efter	 detta	 ansöker	 Åsenhögaborna	 hos	 landshövdingen	 om	 befrielse	 från	 hållskjutsen.	 Redan	 vid
sommartinget	1760	är	Svenning	Jonson	inkallade,	tillsammans	med	åborna	på	reservskjutshemmanen,	för
att	 höras	 om	 ”huruvida	 hållskjutsens	 hållande	 vid	 Öreryds	 gästgivargård	 är	 oumbärlig	 samt	 om
allmogen	 i	 denna	 socken	 vid	 nämnde	 gästgivargård,	 på	 samma	 sätt,	 som	 vid	 gästgiverier	 ska	 med
foders	framlevererande	till	något	visst	kvantum	av	varje	hemman,	emot	betalning	efter	markegången,
icke	skulle	kunna	lindras	och	gästgiveriet	likafullt	bliva	understött”.

Svenning	 Jonsson	 företräds	 nu	 av	 svärfadern	 Petter	 Kjöllerström	 medan	 reservskjutshemmanen
representeras	av	Anders	Månsson	i	Mossebo	och	Måns	Håkansson	i	Fagerberg.

Det	tillkännages	att	Petter	Kjöllerström	träffat	en	överenskommelse	med	Åsenhögaborna	innebärande	att
de	befrias	från	hållskjuts	mot	att	de	tar	del	i	kostnaden,	som	gästgivaren	har	för	att	leja	de	hästar	som	inte
reservskjutshemmanen	kan	ställa	upp	med.	Kronobefallningsmannen	förklarar	sig	inte	ha	något	emot	denna
överenskommelse	så	länge	den	inte	påverkar	gästgiveriets	skjutsningsförmåga.

Kronobefallningsmannen	 begär	 också	 att	 reservskjutslaget,	 vid	 vite,	 skall	 åläggas	 att	 skjutsa	 vid
gästgiveriet	”oacktat	deras	körslor	vid	bruket”.	Detta	eftersom	fullmäktigen	för	reservskjutslaget	berättar
att	man	oftast	hindras	att	fullgöra	reservskjutsningen,	då	de	måste	köra	”foror	av	järn”	för	Nissafors	bruk.

Petter	 Kjöllerström	 begär	 också	 att	 hemmanet	 Ulvestorp,	 som	 tidigare	 varit	 reservskjutshemman,	 och
hemmanet	Julved	skall	indelas	som	reserv-skjutshemman	mot	att	de	slipper	forvagnens	skjutsande.	Denna
kan	istället	utföras	av	hemman,	som	ligger	längre	bort	från	gästgivaregården.

Häradsrätten	 finner	 såväl	 överenskommelsen	 med	 Åsenhögaborna	 som	 förslaget	 om	 ytterligare
reservskjutshemman	 skäliga	 och	 lämnar	 dem	 till	 landshövdingens	 avgörande.	 Däremot	 avvisas



kronobefallningsmannens	krav	på	vite	för	reserv-skjutshemmanen507.

Försummad	hållskuts	från	Jöns	Persson	i	Rannebo
Vid	sommartinget	1762	stäms	Jöns	Persson	i	Rannebo,	Åsenhöga,	av	Petter	Kjöllerström	för	att	5	gånger
under	åren	1753,	1754,	1755,	1756	och	1757	ha	försummat	hållskjuts.

Jöns	Persson	hävdar	att	han	inte	någon	gång	underlåtit	att	ställa	upp	med	hållskjutshästar	”då	sådant	efter
ordningen	honom	tillkommo”.	Mot	detta	begär	Petter	Kjöllerström	att	Jöns	Persson	skall	förpliktigas	visa
att	han	fullgjort	sin	skyldighet.

Rätten	friar	Jöns	Persson,	då	Petter	Kjöllerström	inte	har	några	bevis	och	då	det	enligt	rättegångsbalken
åligger	käranden	att	bevisa508.

Ersättning	för	hållskjuts
Då	många	av	de	hemman	som	är	anslagna	för	hållskjuts	ligger	långt	ifrån	gästgivaregården	anlitas	ibland
skjuts	 från	mer	 närbelägna	 gårdar.	 Petter	Kjöllerström	 organiserar	 detta	men	 hade	 problem	med	 att	 få
ersättning.

Vid	 höstetinget	 1762	 inkallas	 Jöns	Persson	 i	Rannebo,	Åsenhöga,	 av	Petter	Kjöllerström	 för	 att	 intyga
”det	han	lagt	hästar	till	gästgivaregården	för	resandes	befordran	med	skjuts	ifrån	andra	orter”.	Efter
avlagd	ed	berättar	Jöns	Persson	att	han,	som	är	fri	från	både	håll-	och	reservskjuts,	under	de	två	senaste
åren	 skjutsat	 med	 36	 hästar	 på	 begäran	 av	 gästgivaregården.	 Han	 har	 då	 inte	 fått	 de	 av	 Kjöllerström
utlovade	8	öre	per	häst,	eftersom	Petter	Kjöllerström	själv	inte	fått	betalt	av	de	hållskjuts-skyldiga.	Han
berättar	också	att	åbor	från	Lindås,	Fiås,	Kvistbäck	och	Gölingsstorp	i	Västergötland	varit	i	Öreryd	och
skjutsat.

Petter	Kjöllerström	åberopar	också	gästgivaren	Lars	Månsson	i	Unnaryd,	som	berättar	att	andra	skjutsare,
i	brist	på	hästar,	blivet	övertalade	att	ta	”bakskjuts”	där	hästar	från	den	omtilliggande	byn	använts	istället
för	avlägsnare	hållskjutsar.

Rätten	konstaterar	genom	detta	att	det	är	bevisat	att	Petter	Kjöllerström	underhållit	skjutshästar	istället	för
de	 avlägsna	 hållskjutsarna.	 Petter	Kjöllerström	 förklarar	 sig	 vara	 nöjd	med	4	 öres	 ersättning	 för	 varje
häst,	som	han	anskaffat	från	sina	grannar	istället	för	hållskjutshästar.

Rätten	 uppdrar	 åt	 länsmannen	 Daniel	 Bogren	 och	 nämndemannen	 Arvid	 Svensson	 i	 Mo	 att	 hålla	 en
likvidation	och	jämka	mellan	gästgivaregården	och	Åsenhöga	sockenbor.	Det	är	Åsenhöga	sockenbor,	som
på	detta	sätt	sluppit	ställa	upp	med	hållhästar509.

Forvagnskjuts
Bland	böndernas	skyldigheter	ingår	även	att	forsla	den	så	kallade	forvagnen.	Petter	Kjöllerström	åtar	sig
denna	skyldighet	för	åborna	i	Åsenhöga	men	har	problem	att	få	ersättning.	Av	denna	anledning	stämmer
länsmannen	Daniel	Bogren	Åsenhögas	samtliga	åbor	 till	vintertinget	1765.	Här	begärs	ersättning	för	26
hästar	med	10	öre	per	häst,	vilket	ger	8	daler	och	4	öre	smt.	Dessutom	begärs	ersättning	för	120	kärvar
halm,	som	Petter	Kjöllerström	tillskjutit	i	samband	med	militära	genommarscher.

Postmästaren	Kjellerstedt	 i	Qvarsebo	 intygar	 att	Petter	Kjöllerström	 två	gånger	hämtat	 forvagnen	 i	Vik
och	fört	den	2	och	en	halv	mil	till	Unnaryd.



Rätten	 ger	 länsmannen	 Daniel	 Bogren	 i	 uppdrag	 att	 genomföra	 en	 likvidation	 och	 utreda	 vem	 som	 är
skyldig	att	betala.	Om	någon	tvistighet	uppkommer	skall	stämning	till	nästa	ting	ske510.

Penningar	istället	för	hållskjuts
Kronobefallningsmannen	Georg	Reinhold	Liedbeck	kärar	vid	vintertinget	1767	till	nämndemannen	Arvid
Svensson	i	Mo,	som	vid	jordransakningen	uppgett	att	gästgivarna	i	häradet	tar	penningar	istället	för	att	ta
emot	hållskjuts	 in	natura	och	att	kronobetjäningen	skulle	veta	om	detta.	Kronobefallningsmannen	vill	att
Arvid	Svensson	skall	leda	detta	i	bevis.

Arvid	Svensson	säger	att	även	om	han	gjort	detta	angivande	vid	jordransakningen	så	har	han	inte	åtagit	sig
att	 leda	 det	 i	 bevis.	 Däremot	 nekar	 han	 inte	 till	 att	 han	 betalt	 för	 andra	 och	 gett	 pengar	 till	 Petter
Kjöllerström	för	att	slippa	hållskjuts.

Målet	skjuts	upp	till	nästa	ting	så	att	kronobefallningsmannen	ska	kunna	kalla	ytterligare	vittnen511.

Ordnande	av	skjutsväsendet	1767	och	följande	år
Med	utgångspunkt	från	Kungl.	Majts	nådiga	förklaring	av	den	11	december	1766	ordnas	skjutsväsendet	i
Mo	härad	vid	sommartinget	1767.

Det	 anges	 att	 Öreryds	 gästgiveri	 ägs	 och	 bebos	 av	 Petter	Kjöllerström	 och	 utgör	 1	 1/8	mantal,	 vilket
innebär	 att	 man	 räknar	 in	 både	 Klockaregården	 och	 Västergården.	 Gästgiveriet	 har	 ”tillräckliga	 och
riktiga	restyg”.	Skjutsning	sker	dels	 till	Gislaved,	2	½	mil,	 samt	 till	Unnaryd,	1	¼	mil.	Hemmanet	kan
underålla	6	hästar.

Till	gästgiveriet	anslås	nu	följande	reservskjutshemman:

Öreryd	Landbogården,	4	hästar

Fagerberg,	6	hästar

Mossebo,	4	hästar

Ulvestorp,	3	hästar

Bjärsved	Hulugård,	2	hästar

Bjärsved	Andersagård,	2	hästar

Södra	Valdshult,	2	hästar

För	sådana	resande	som	har	”förebud”	får	dessutom	reservskjuts	från	följande	hemman	utnyttjas:

Julved,	4	hästar

Espås	Södregård,	2	hästar

Stora	Valdshult,	4	hästar

Svenhult,	4	hästar

I	en	skrift	från	talmannen	Josef	Hansson,	på	hans	egna	vägnar,	föreslår	han	att	all	hållskjuts	skall	upphöra.
Tingsrätten	 finner	 dock	 att	 hållskjuts	 behövs	 höst	 och	 vår	 för	 gästgivargårdarna	 Jära,	 Unnaryd	 och
Ledshestra.



”Skjutsallmogens”	 betalning	 skall	 enligt	 1734	 års	 gästgiveriförordning	 utgöras	 av	 2	 öre	 per	 mil,	 om
skjutsen	sker	med	vagn,	och	1	öre	per	mil,	om	skjutsen	sker	med	kärra,	släde	eller	sadel.

En	 annan	 fråga	 som	 kommer	 upp	 är	 inrättandet	 av	 en	 gästgivaregård	 mellan	 Öreryd	 och	 Gislaved,
eftersom	vägen	 häremellan	 är	 lång.	Här	 föreslås	 hemmanet	Lida	 i	Båraryd,	 som	 ligger	 i	Västbo	 härad
varför	detta	ärende	måste	föras	vidare	till	landshövdingen.	Dock	anges	att	det	finns	näraliggande	hemman
i	Mo	härad,	som	kan	utnyttjas	för	reservskjuts.

Vidare	klagar	både	gästgivare	och	allmoge	på	att	en	del	”herrskap”	kräver	att	bli	skjutsade	hem	till	sina
gårdar	och	att	det	är	 fler	 som	utnyttjar	gästgivareskjuts	än	de	som	är	berättigade	 till	den.	Här	hänvisar
rätten	till	1766	års	förklaring,	som	skall	följas.

Slutligen	 uppmanas	 gästgivarna	 vara	 nog	 med	 ordningen,	 när	 det	 gäller	 skjutsens	 uppbådande	 och
fullgörande	samt	”ständigt	ha	skjutsbricka	som	efter	ordning	får	gå	skjutslaget	omkring”.	Gästgivarna
förbjuds	”vid	laga	bot”	att	utnyttja	andra	än	de	som	är	anslagna.	Om	andra	närliggande	hemman	utnyttjas
för	hållskjuts,	får	de	inte	”ackordera	eller	emottaga	obillig	eller	stegrad	betalning”.

Gästgiveridagböcker	ska	lämnas	in	till	kronolänsmannen	inom	åtta	dagar	efter	varje	månads	utgång512.

Redan	på	 det	 följande	 höstetinget	 begär	Petter	Kjöllerström	 få	 utnyttja	 hållskjuts.	Motivet	 är	 det	 långa
avståndet	mellan	Öreryd	och	Gislaved.

Rätten	 konstaterar	 att	 det	 beslutats	 att	 Öreryds	 gästgiveri	 med	 tillgängliga	 43	 hästar	 kan	 ”bestå	 utan
hållhästar”.	 Detta	 särskilt	 eftersom	 ett	 nytt	 ”hjälpegästgiveri”	 föreslagits	 vid	 Lida	 på	 vägen	 mellan
Öreryd	och	Gislaved.

Vidare	har	bruksinspektoren	vid	Nissafors	begärt	om	lindring	i	skjutsningsskyldigheten	vid	Öreryd	för	de
4	reservhemman,	som	lyder	under	Nissafors.	Även	här	anses	att	skyldigheten	kommer	att	”lindras”	när	det
nya	gästgiveriet	upprättas513.

Missnöjet	 med	 skjutsordningen	 fortsätter	 och	 vid	 sommartinget	 1769	 tas	 frågan	 upp	 på.
Kronobefallningsmannen	 Liedbeck514	 har	 nu	 fått	 landshövdingens	 uppdrag	 att	 höra	 ”huruvida	 någon
bättre	inrättning	kan	vinnas	vid	gästgiverier	och	skjutsens	utgörande”.	Främst	verkar	missnöjet	gälla
skyldigheten	till	hållskjuts.

Då	inte	alla	handlingar	från	tidigare	ting	är	på	plats,	skjuts	saken	upp	till	nästa	ting515.

Vid	 höstetinget	 1769	 tas	 saken	 åter	 upp.	 Här	 framkommer	 att	 bondeståndets	 riksdagsmän	 från	 länet
diskuterat	om	hållskjutsen	skulle	kunna	ersättas	med	en	årlig	avgift	uppgående	till	2	daler	smt	för	varje
hemman.	Landshövdingen	begär	nu	in	synpunkter	på	detta	förslag.	De	hållskjutsskylldigas	fullmäktiga	ser
positivt	 på	 förslaget	 med	 förbihållet	 att	 gästgiverier	 och	 reservhemmanen	 hädanefter	 ”i	 alla	 tider”
ensamma	måste	upprätthålla	skjutsen.

Petter	Kjöllerström	begär	även	vid	detta	ting,	som	vid	höstetinget	1768,	att	Öreryds	gästgivargård	skall	få
hjälp	 av	 hållskjuts.	 I	 detta	 krav	 får	 han	 understöd	 av	 bruksinspektoren	 Magnus	 Kjellerstedt516,	 som
framför	 att	många	 av	 reservskjutshemmanen,	 tilldelade	Öreryds	 gästgiveri,	 lider	mycket	 av	 körslor	 för
Nissafors	bruk517.

Saken	tas	åter	upp	vid	vintertinget	1770,	nu	i	närvaro	av	både	kronobefallningsman	Liedbeck	och	länsman
Daniel	Bogren.

De	hållskjutsskyldiga	förklarar	nu	att	de	helst	helt	vill	”undslippa”	hållskjutsen,	men	”att	om	sådant	ej
ske	kan,	äro	de	nöjda,	att	till	gästgivarna	och	reservens	lisa,	utgöra	2	daler	smt	för	var	helgård”.



Petter	 Kjöllerström	 fortsätter	 att	 ”högeligen	 yrka	 att	 få	 njuta	 hållskjuts”	 och	 säger	 att	 han,	 sedan
hållskjutsen	 avskaffades	 för	 Öreryds	 gästgivargård,	 har	 måst	 leja	 250	 hästar	 för	 att	 ”forthjälpa”	 de
resande.

Även	de	flesta	andra	gästgivarna	och	reservskjutshemmanens	fullmäktiga	vill	ha	kvar	ordningen	med	att
hållskjuts	utgör	in	natura.

Med	utgångspunkt	från	suppliker,	insända	till	landshövdingen,	tar	Kronobefallningsman	Liedbeck	upp	att
gästgivare,	med	rätt	till	hållskjuts,	försöker	utnyttja	denna	för	egen	vinning	genom	att	de	hållskjutsskyldiga
får	köpa	sig	fria.	Allmogen	uppmanas	av	kronobefallningsmannen	att	uppge	om	detta	skett	så,	att	han	kan
åtala	”men	oansett	en	eller	annan	av	allmogen	förmente,	att	allt	med	hållskjutsen	ej	torde	ha	så	riktigt
tillgått,	så	var	det	dock	ingen	som	ville	åtaga	sig	för	sådant	fulltyga”.

Det	som	inhämtats	i	detta	ärende	skall	”skyndsamt”	utskrivas	och	sändas	till	landshövdingen518.

Begäran	om	hållskjuts
I	 två	 suppliker	 till	 landshövdingen	begär	Petter	Kjöllerström	att	Öreryds	gästgiveri	 åter	 ska	 får	 rätt	 att
använda	 sig	 av	hållskjuts	 från	Åsenhöga	och	Källeryds	 socknar.	 I	 denna	begäran	 ingår	 också	 att	 dessa
socknar	befrias	från	kronoskjuts	på	annat	ställe	än	i	Öreryd.

Landshövdingen	 remitterar	 denna	 fråga	 vidare	 till	 kronobefallningsmannen	Liedbeck	med	 order	 om	 att
genomföra	en	undersökning	och	att	instämma	frågan	till	tinget.	Frågan	kommer	upp	vid	vintertinget	1771.

De	skäl	Petter	Kjöllerström	anför	är	att	flera	av	reservskjutshemmanen	lyder	under	Nissafors	bruk,	vilket
innebär	 att	 de	 måste	 utföra	 transporter	 för	 detta.	 Vidare	 framhålls	 att	 skjutsning	 sker	 till	 ”åtskilliga
gästgivaregårdar	 och	 herrgårdar”	 omkring	 Öreryd.	 Dock	 säger	 sig	 Petter	 Kjöllerström	 inte	 behöva
hållskjuts	om	ett	gästgiveri	inrättas	i	Lida,	på	vägen	mellan	Öreryd	och	Gislaved.

Rätten	finner	inte	att	förhållanden	ändrats	sedan	1767,	då	gästgiveriet	i	häradet	ordnades	och	då	Öreryds
gästgiveri,	som	en	del	i	detta,	miste	rätten	till	hållskjuts.	Den	nuvarande	ordningen	får	därför	kvarstå519.

Anskaffning	av	kronoskjuts	1772
Petter	Kjöllerström	anskaffar	och	betalar	kronoskjuts	 för	Åsenhöga	och	Källeryds	socknar	år	1772.	Då
socknarna	inte	betalar	stäms	de	till	vintertinget	1773.

Då	ärendet	kommer	upp	i	rätten	meddelas	att	Petter	Kjöllerström	avlidit520	och	att	svarandena	gjort	upp
med	 arvingarna	 rörande	 ersättning	 för	 kronoskjutsen.	 Uppgörelsen	 innebär	 att	 de	 ska	 betala	 12	 daler
smt521.

Klagomål	från	gästgivarna	i	Mo	på	bevillningen	1765
I	 samband	 med	 taxeringen	 för	 1765	 inger	 gästgivarna	 i	 Mo	 härad	 en	 skrift	 till	 ”respektive	 ständers
deputerade”	 om	 lindring	 i	 den	 på	 dem	 ålagda	 bevillningsavgiften522.	 Skriften	 som	 läses	 upp	 på
vintertinget	1765	lyder:

”Sedan	 vi	 undertecknade	 gästgivare	 i	 detta	 härad	 vid	 sistlidna	 1764	 års	 vinterting	 till	 högtärade
domstolen	 och	 respektive	 herrar	 taxeringsmännen,	 i	 djupaste	 ödmjukhet	 anhållit	 att	 i	 anseende	 till
våra	svaga	gästgiverier	på	ganska	mången	ort,	samt	allt	för	ringa	inkomst	av	avsalu	bliva	lindrade	i
den	oss	ålagde	dryga	bevillning,	har	väl	oss	den	rättvisa	 förmån	hänt	att	en	någorlunda	modererad



taxering	för	oss	blivit	utsatt,	men	sedan	kungliga	landskontoret	i	detta	län	däröver	gjort	observation
att	vi	en	drygare	och	verkeligen	över	vår	förmåga	utstakad	summa,	skola	erlägga,	och	vilken	vi	även
vid	 detta	 års	 taxering	 sökt	 få	 lindrad,	 utan	 att	 därå	 något	 avseende	 till	 bilagde	 landskontorets
observation	blivit	gjort.

Så	 nödgas	 vi	 till	 förekommande	 av	 vår	 fullkomliga	 undergång,	 sedan	 större	 delen	 av	 vår	 egendom
ända	 in	 till	 skatterättigheternas	 pantsättning,	 till	 gästgiveriernas	 vidmakthållande	 och
kontributioners	 betalande,	 blivit	 graverade,	 i	 djupaste	 ödmjukhet	 hos	 lovliga	 tingsrätten	 vårat
betryckat	och	näst	intill	obotliga	tillstånd	anmäla,	med	lika	anhållan,	att	en	sådan	vår	välfärd	rörande
angelägenhet	måtte	i	protokollet	intagas	jämte	vederbörande	härvid	avgivna	bevis	och	intygande,	att
härvid	sannfärdeligen	 förorätter,	som	ovan	förmält	är,	och	att	 i	 fall	en	sådan	dryg	beräkning	av	oss
skall	erläggas,	vi	ovedersägligen	större	delen	av	oss	måste	inom	kort	övergiva	både	gästgiverier	samt
hus	och	gård,	varför	utan	tingsrätten	täckes	på	ömse	sätt	beledsaga	detta	vårt	ödmjukaste	anmälande
med	 sitt	 kraftiga	 tillstyrkande	 om	 lindring	 för	 oss,	 på	 det	 vi	 därefter	måge	 på	 en	 sådan	 grund	 hos
konungens	 befallningsavande	 anföra	 denna	 vår	 nödtorft	 till	 nådgunstigt	 och	 ömsint	 bejakande,	 att
icke	allenast	bliva	befriade	från	tillökningen	för	1764,	utan	ock	hädanefter	nådigt	därifrån	förskonas.

Unnaryd	den	13	februari	1765

Å	egna	och	de	övriga	gästgiveriers	ägares	vägnar

Petter	Kjöllerström

Bengt	Kielldal

Gästgiveriinnehavarnas	namn:

Petter	Kjöllerström	i	Öreryd

Ellika	Biugg	i	Unnaryd

Bengt	Kielldal	och	Svens	Andersson	i	Jära

Gustaf	Johansson,	Gustaf	Svensson,	Anders	Torsson	och	Sven	Håkansson	i	Ledshestra”

Efter	uppläsandet	säger	man	också	att	man	kommer	att	avsäga	sig	utskänkning	av	både	brännvin	och	öl,
om	man	inte	från	någon	lindring.	Dessutom	framhåller	man	föregående	års	missväxt	som	haft	till	följd	att
man	 inte	 bara	 varit	 tvungen	 att	 köpa	 brödsäd,	 utan	 också	 utsäde.	 Det	 hela	meddelas	 genom	 utdrag	 av
protokollet523.

Långivaren

Inledning
Petter	Kjöllerström	 är	 en	 välbärgad	 person.	Ett	 vanligt	 sätt	 att	 förvalta	 överskottskapital	 är	 att	 låna	 ut
pengar.	Av	domböckerna	framgår	att	Petter	Kjöllerström	också	driver	en	låneverksamhet.	Pant	för	lånen
utgörs	av	inteckningar	i	gårdar	eller	av	värdeföremål.	Även	Petter	Kjöllerströms	måg,	Svenning	Jonsson,
ägnar	sig	åt	låneverksamhet.

Borgensförbindelse	för	torparen	Sven	Persson



Ryttmästaren	 Gustaf	 Otto	 Billberg	 stämmer	 vid	 höstetinget	 1731	 Petter	 Kjöllerström	 avseende	 en
borgensförbindelse	på	7	daler	smt	till	torparen	Sven	Persson	på	Hestra	ägor.

Kjöllerström	 svarar	 dels	 att	 han	 inte	 är	 stämd	 och	 dels	 att	 han	 inte	 gått	 i	 borgen	 för	 Sven	 Persson.
Ryttmästare	Billberg	begär	att	få	detta	fört	till	protokollet524.

Lån	till	änkan	Britta	Arvidsdotter	i	Ulvestorp
Petter	Kjöllerström	lånar	den	22	januari	1734	ut	140	daler	smt	till	änkan	Britta	Arvidsdotter	i	Ulvestorp
mot	pant	i	3/8	mantal	Ulvestorp	Nedergård.	Panten	intecknas	till	säkerhet	vid	sommartinget	1734525.

Senare	 lånas	 ytterligare	 60	 daler	 ut	 för	 vilka	 inteckning	 sker	 vi	 höstetinget	 1736.	Räntan	 uppgår	 till	 6
procent526.

Lån	till	ryttmästaren	Gustaf	Otto	Billberg
Vid	sommartinget	1739	 intecknas	diverse	 lösöre	som	pant	 för	 lån	55	daler	smt,	 till	 ryttmästaren	Gustaf
Otto	Billberg.	Lånet	 är	daterat	den	3	 juli	 1737	panten	och	panten	består	 av	1	 förläggarsked,	1	 förgyllt
silversaltkar.4	silverskaft	till	knivar	med	blad	och	2	använda	skedar.	Totalt	uppgår	panten	till	44	lods	vikt
vilket	motsvarar	585	gram.

För	ett	lån	på	33	daler	smt,	utgivet	den	1	oktober	1737,	består	panten	av	tapeter	och	linkläder	inlagda	i	ett
förseglat	örngottsvar.

Utöver	detta	nämns	ytterligare	ett	lån	på	18	daler	smt,	utgivet	den	18	september	1738,	ett	lån	på	11	daler
och	 1	 öre	 smt,	 utgivet	 den	 22	 november	 1738,	 och	 ett	 lån	 på	 5	 daler	 och	 22	 öre	 smt,	 utgivet	 den	 3
december	1738.	Totalt	uppgår	ryttmästare	Billbergs	skuld	till	122	daler	och	23	öre	smt.

I	villkoren	för	de	förstnämnda	lånen	ingår	att	Petter	Kjöllerström	får	sälja	panten	till	högsbjudande,	om
lånen	inte	betalas	tillbaka	före	påsktiden	1738527.

Lån	till	grevinnan	Elsa	Christina	Oxenstierna
Den	 9	 december	 1740	 lånar	 Petter	 Kjöllerström	 ut	 171	 daler	 och	 7	 1/3	 öre	 smt	 till	 grevinnan	 Elsa
Christina	Oxenstierna.	Då	lånet	inte	betalas	vid	förfallodatum,	stäms	grevinnan	av	Petter	Kjöllerström	vid
sommartinget	1742.

Vid	 tinget	 infinner	 sig	 korpralen	 Casper	 Ridderstråle,	 som	 fullmäktig	 för	 grevinnan,	 och	 förklarar	 att
grevinnan	 erkänner	 skuldebrevet	 men	 att	 hon	 vill	 ha	 3	 månaders	 anstånd	 med	 betalningen.	 Petter
Kjöllerström	 går	med	 på	 detta	 och	 får	 också	 ersättning	 för	 rättegångskostnader	 på	 1	 daler	 och	 16	 öre
smt528.

Lånen	till	grevinnan	och	även	till	hennes	man	friherre	Gabriel	Fredrik	Kruck,	fortsätter.	Vid	vintertinget
1755,	då	låntagarna	avlidit,	inlämnas	en	förteckning	av	de	hos	Petter	Kjöllerström	pantsatta	persedlarna.
Dessa	utgör	pant	för	lån	på	totalt	606	daler	smt.

Det	pantföremål,	som	har	störst	värde	är	en	klädedräkt	värderad	till	80	daler	smt.	Ett	antal	silverförmål
ingår	också	men	en	sammanlagd	vikt	på	över	2	kg	och	värderade	till	341	daler	smt.	Vidare	finns	några
guldringar.



Också	 bruksföremål	 ingår	 i	 panten.	 Här	 finns	 exempelvis	 en	 kittel,	 en	 gryta,	 två	 gamla	 spinnrockar,
lerburkar	och	krukor,	en	koffert	utan	lås	och	ett	antal	andra	föremål.

Arvingarna	får	en	månad,	efter	kungörelse,	att	lösa	in	panten529.

Lån	i	samband	med	hästbyte
Petter	Kjöllerströms	son,	Ingemar	Kjöllerström,	säljer	en	häst	till	Jon	Andersson	i	Kullshestra.	I	samband
med	detta	lånar	Petter	Kjöllerström	ut	7	daler	smt	till	köparen.	Jon	Andersson	avlider	1743530.

Vid	vintertinget	1756	stämmer	Petter	Kjöllerström	Jon	Anderssons	änka,	Karin	Jönsdotter,	nu	omgift	med
Arvid	Larsson	i	Kullshestra	och	den	som	inställer	sig	i	rätten.

Arvid	Larsson	säger	sig	inte	ha	någon	kunskap	om	denna	skuldfordran,	utan	begär	att	Petter	Kjöllerström
ska	framlägga	bevis	eller	i	annat	fall	ersätta	rättegångskostnaden.	På	detta	svarar	Petter	Kjöllerström	att
Karin	Jönsdotter	aldrig	nekat	till	skulden,	varför	han	begär	att	hon	skall	 inställa	sig	personligen.	Rätten
bifaller	denna	begäran	och	förelägger	Karin	Jönsdotter,	att	vid	ett	vite	på	10	daler	smt,	inställa	sig	redan
nästa	dag.

Då	 målet	 åter	 kommer	 upp	 påföljande	 dag,	 har	 en	 förlikning	 skett	 som	 innebär	 att	 svaranden	 betalar
käranden	6	daler	smt,	med	vilket	rätten	låter	saken	bero531.

Diverse	mål

Sågbrädor	som	hämtats	i	Unnaryd
Petter	Kjöllerström	och	Anders	Jönsson	i	Landbogården,	Öreryd,	stäms	vid	vintertinget	1720	för	att	de	i
Unnaryd	hämtat	4	tolfter532	sågbrädor	som	tillhört	Anders	Svensson	i	Lilla	Bosarp,	Mulseryd.

Petter	Kjöllerström	berättar	att	brädorna	hämtats	på	begäran	av	 ryttmästaren	Gustaf	Otto	Billberg.	 I	 ett
uppvisat	brev	från	Billberg,	daterat	i	Stockholm	den	19	december	1719,	förklarar	Billberg	sig	beredd	att
själv	föra	svaromålet	vidare533.



Figur	16:	Öreryds	kyrka	idag.	I	bildens	vänstra	kant	skymtar	Klockaregården.

Erbjudande	att	köpa	stöldgods
År	 1726	 begås	 en	 kyrkstöld	 i	 Valdshult	 samtidigt	 som	 det	 förekommet	 en	 del	 annan	 stöld.	 Den	 som
anklagas	 för	detta	är	Lars	Andersson,	Sven	Jönsson	och	Adam	Clementsson.	Målet	 föranleder	ett	extra
ordinarie	 ting	den	8	 januari	 1726	medan	domen	 faller	 vid	vintertinget	 1726.	 I	 denna	döms	bl.a.	Adam
Clementsson	att	mista	livet.

Av	en	undersökning	framgår	att	den	anklagade	Lars	Andersson	tjänat	hos	Petter	Kjöllerström	och	att	det
då	skett	”några	oriktiga	grepp	både	 i	 ett	 och	annat”.	Två	 år	 tidigare	har	Lars	Andersson	 sålt	 ett	 par
hästskor	 till	 Petter	 Kjöllerström	 för	 7	 öre	 smt.	 När	 Petter	 Kjöllerström	 ytterligare	 erbjudits	 att	 köpa
hästskor,	förstår	han	att	det	är	frågan	om	stöldgods	och	”låter	handsken	fara”.

Vidare	anklagas	Lars	Andersson	för	att	16:e	söndagen	efter	Trefaldighet	ha	druckit	öl	och	brännvin	för	en
carolin,	som	han	inte	betalt	för534.

Stulna	tobaksrullar



Petter	Kjöllerström	gör	en	del	resor,	bland	annat	 till	Halmstad.	När	han	på	en	sådan	resa	övernattar	på
gästgivaregården	Nissaryd	 i	Långaryds	 socken,	blir	11	 stycken	 tobaksrullar	 stulna	 från	hans	 lass.	Detta
trots	att	gästgivarna	på	gården,	Per	Knutsson	och	Lars	Andersson	lovat	att	ha	uppsikt	över	 lasset	under
natten.

På	 grund	 av	 detta	 stämmer	 Petter	 Kjöllerström	 gästgivarna	 i	 Nissaryd	 till	 Västbo	 sommarting	 1727.
Kronolänsman	Hans	Hansson	är	ombud	för	Petter	Kjöllerström.

Gästgivarna	 tillstår	att	de	 lovat	att	ha	uppsikt	över	 lasset	och	har	därför	sin	hanhund	bunden	vid	 lasset
under	natten.	Om	tobaken	blivit	stulen	på	natten	eller	när	lasset	stod	utan	uppsikt	på	landsvägen	under	2
timmar,	vet	de	dock	inte.	Icke	desto	mindre	utfäster	sig	svarandena,	för	vänskaps	skull	och	för	att	tobaken
blivit	stulen	på	deras	gård,	att	ersätta	Kjöllerström.	Förbehåll	är	att	de	ska	få	efterspana	den	bortstulna
tobaken.	 Svarandena	 skall	 med	 hälften	 vardera	 betala	 de	 11	 tobaksrullarna	 med	 2	 daler	 smt	 samt
rättegångskostnad535.

Öreryds	kyrka536
Kyrkan	är	en	viktig	del	 i	 samhället.	 I	 egenskap	av	en	av	de	mer	 framträdande	personerna	 i	 socknen	är
Petter	Kjöllerström	involverad	på	olika	sätt.	Dessutom	ligger	Klockaregården	alldeles	intill	kyrkan.	Den
gamla	 medeltida	 kyrkan	 i	 Öreryd	 är	 sannolikt	 en	 träkyrka.	 Kyrkbyggnaden	 blir	 genom	 åren	 allt	 mer
bristfällig	vilket	år	1736	föranleder	domkapitlet	att	initiera	en	besiktning.	Två	år	senare	har	besiktningen
genomförts	och	en	ombyggnad	föreslås.

Församlingen	 ges	 tillstånd	 att	 uppbära	 extra	 ordinarie	 kollekter	 i	 pastoratet	 för	 att	 få	 medel	 till
kyrkobygget.	Då	arbetet	 ännu	 inte	kommit	 igång	år	1741	begärs	 förlängning	av	kollekttillståndet.	Bland
skrivelsens	undertecknare	finns	såväl	Petter	Kjöllerström	som	svärsonen	Svenning	Jonsson.

Kyrkan	invigs	den	14	maj	1750	av	biskop	Daniel	Juslenius.

Klockstapeln	är	inledningsvis	fristående	men	byggs	åren	1763-65	ihop	med	kyrkan	varigenom	den	får	sitt
nuvarande	utseende.



Figur	17:	Treenigheten	i	Öreryds	kyrka

Under	 1750-talet	 skänker	 Petter	 Kjöllerström	 en	 förtent	 mässingsskål	 till	 dopfunten.	 År	 1769	 skänker
Petter	 Kjöllerström	 en	 tavla	 över	 Treenigheten.	 Tavlan,	 som	 förmodligen	 är	 målad	 av	 Detloff	 Ross.
Denna	tavla	hänger	fortfarande	i	Öreryds	kyrka.

Även	kollektsmedel	från	hela	stiftet	ges	till	bygget.	År	1750	utkvitteras	110	daler	och	30	öre.	Bland	de
som	kvitterar	ut	dessa	medel,	för	socknens	räkning,	finns	Petter	Kjöllerströms	svärson,	Svenning	Jonsson.

Den	 nya	 kyrkan	 får	 12	 bänkrader.	 I	 koret	 finns	 prästens	 och	 klockarens	 bänkar.	 Här	 finns	 också	 två
herrgårdsbänkar	samt	Klockaregårdens	bänk.	Placeringen	i	koret	kans	ses	som	ett	tydligt	tecken	på	Petter
Kjöllerströms	status.

Under	1750-talet	skänker	Petter	Kjöllerström	en	förtent	mässingsskål	till	dopfunten.	År	1769	skänker	han
en	 tavla	 över	 Treenigheten.	 Tavlan,	 som	 förmodligen	 är	 målad	 av	 Detloff	 Ross.	 Denna	 tavla	 hänger
fortfarande	i	Öreryds	kyrka.

Gravstenen
Fragment	av	Petter	Kjöllerströms	och	Elisabet	Fischers	gravsten	finns	bevarad	på	Öreryds	kyrkogård	där
den	står	lutad	mot	kyrkogårdsmuren	nära	ingången	till	kyrkan.



Figur	18:	Fragment	av	Petter	Kjöllerstöms	och	Elisabet	Fishers	gravsten

Arvet
Den	lösa	egendomen	efter	Petter	Kjöllerström	tillfaller	dottern	Kajsa	Kjöllerström.	Den	fasta	egendomen,
Öreryd	 Klockaregården	 och	 Öreryd	 Västergården,	 skall	 enligt	 Petter	 Kjöllerströms	 förordnande	 delas
lika537	mellan	samtliga	barn	till	Kajsa	Kjöllerström	och	Svenning	Jonsson.

Uppdelningen	sker	1779.	Vid	förrättningen	är	talmannen	Josef	Hansson	god	man	för	Kajsa	Kjöllerström.

Ur	arvsdelningsdokumentet	kan	följande	citeras:

”Således	 och	 sedan	 alla	 förbemälte	 voro	 församlade	 gavs	 tillkänna	 i	 vad	 ärende	 sammanträdet	 nu
skett	är.	Varjemte	änkan	Kajsa	Kjöllerström	underrättade	samtelige	dess	kära	barn	och	arvingar	om
den	moderliga	huldhet	och	omvårdnad,	hon	städse	burit	för	samtelige	barnen,	i	anseende	vartill	och
medan	hon	än	 lever	nu	åstundade,	det	barnen	 sins	 emellan	 lagligen,	 samt	 i	 god	 sämja	och	enighet,
såsom	 vedermälen	 av	 all	 barnslig	 vördnad	 och	 erkänsla	 överenskomma,	 jämka	 och	 dela	 den	 fasta
egendomen,	 som	 dem	 gemensamt	 skänkt	 och	 given	 är	 av	 deras	 morfader,	 gästgivaren	 Petter
Kjöllerström	och	dess	hustru,	enligt	testamente	och	förordnande	av	den	20	februari	1754,	dock	så	att
samma	förordnande	i	alla	delar	bliver	oförkränkt,	och	efterleves,	att,	förmedelst	denna	delning	ingen
rubbning	 eller	 ändring	 rörande	 dispositionen	 och	 fastigheterne,	 änkan,	 eller	 arvingarnas	 moder	 i
någon	måtto	betaga,	varav	följer	att	samtelige	barnens	nu	tillfallande	lotter	och	andelar	av	dem	icke
får	 tillrädas,	 disponeras	 eller	 förvanskas,	 så	 länge	 deras	 moder	 lever,	 eller	 härom	 av	 henne
annorlunda	förordnat	varder”.



Figur	19:	Josef	Hansson	på	Stommen,	Mossebo,	bondeståndets	talman,	god	man	för	Kajsa	Kjöllerström	vid	arvsskiftet.	Porträtt
som	hänger	i	Mossebo	kyrka

Öreryd	Klockaregården,	1/2	mantal,	värderas	i	skattebrevet	från	1726	till	80	daler	och	8	öre	smt	medan
Öreryd	 Västergården,	 5/8	 enligt	 skattebrevet	 från	 1730	 värderas	 till	 114	 daler	 och	 18	 öre	 smt.
Sammantaget	omfattar	härigenom	fastigheterna	9/8	mantal.

Vid	arvskiftet	hanteras	 fastigheter	 i	åttondelar	där	varje	del,	av	arvingarna,	värderas	 till	400	daler	 smt
eller	66	riksdaler	och	32	skilling	specie.	Gårdarnas	sammanlagde	värde	blir	genom	detta	3600	daler	smt.

En	 lottning	 genomförs	 vilken	 innebär	 att	 gårdsdelarna	 fördelas	 så	 att	 Magnus	 Svenningsson,	 Lisken
Svenningsdotter,	 Maria	 Svenningsdotter	 och	 Johannes	 Svenningsson	 vardera	 får	 en	 del	 i	 Öreryd
Klockaregården.

Petter	 Svenningsson,	 Ingemar	 Svenningsson,	 avlidna	 Stina	 Svenningsdotters	 barn538	 och	 Jonas
Svenningsson	för	vardera	en	del	i	Öreryd	Västergården.

Lottning	sker	också	när	det	gäller	den	överblivna	åttondelen,	som	då	tillfaller	Ingemar	Svenningsson	mot
att	han	betalar	50	daler	smt	eller	8	riksdaler	och	16	skilling	till	var	och	en	av	de	övriga	arvingarna539.

Lisken	 Svenningsdotter	 förvärvar	 tillsammans	 med	 sin	 tilltänkte	 man,	 Johannes	 Jönsson,	 de	 övriga
syskonens	 andelar	 i	Klockaregården	1781,	 för	 83	 riksdaler	 och	16	 skilling	 andelen540.	Härigenom	blir
Lisken	Svenningsdotter	och	hennes	man	ägare	till	hela	gården.

När	det	gäller	Västergården	förvärvar	Jonas	Svenningsson	sin	bror	Petter	Kjöllerströms	andel	1780	för
83	 riksdaler	 och	 16	 skilling.	 Vidare	 förvärvar	 han	 1783	 halva	 den	 andel,	 som	 tillfallit	 Stina
Svenningsdotters	barn.	Den	andra	halvan	av	denna	andel	 förvärvas	av	 Ingemar	Svenningsson.	För	hela
denna	 andel	 betalas	 100	 riksdaler.	 Härigenom	 äger	 Ingemar	 Svenningsson	 ena	 hälften	 och	 Jonas
Svenningsson	andra	hälften	av	Västergården.



Barnen
Med	pigan	Elsa	Månsdotter:

Sonen	Per
Född	1712.	Sannolikt	identisk	med	inspektorn	Petter	Kjöllerström541.	Gift	med	1745	i	Kjellna	med	Anna
Elisabeth	Scheibe,	född	1720.

Petter	 Kjöllerström	 är	 inspektor	 på	 Rössjöholm	 i	 Tåsjö	 fram	 till	 1745.	 Rössjöholm	 ägs	 av	 Niklas
Silfverschiöld,	som	också	bland	andra	äger	Bjärsved	och	Landbogården	i	Öreryd.

I	samband	med	giftermålet	flyttar	familjen	till	Bolestad	i	Kjellna.	Omkring	1759	flyttar	man	till	Skånsberg
i	Östra	Ljungby.

Petter	Kjöllerström	avlider	1772	och	hustrun,	Anna	Elisabet	Scheibe,	år	1790.

Barn:

Ulrica	Eleonora	Kjöllerström	(1746-1799)	542.	Gift	1795	med	kyrkoherden	 i	Svartorp,	Sven
Folin	(1745-1815).

Anna	Christina	Catarina	Kjöllerström	(1748-1826).	Gift	1776	med	gästgivaren	Sven	Nilsson
(1844-1811),	Plätt,	Byarum.	Har	barn.

Magdalena	Fredrika	Kjöllerström	(1749-1811).	Ogift.	Har	barn543.

Petronella	 Alexandrina	 Kjöllerström	 (1751-1808).	 Gift	 med	 1779	 med	 dragonen	 Hans
Holmgren	(1746-1831),	Skånsberg,	Östra	Ljungby.	Har	barn.

Alexander	 Peter	 Kjöllerström	 (1752-1799).	 Fänrik	 vid	 Kronobergs	 regemente.	 Gift	 med
Beata	Rundquist	(f.	1764).	Har	barn.

Elisabet	Benedikte	Kjöllerström	 (1754-1820).	Gift	 1782	med	Peter	Hultquist	 (1748-1814).
Frälseinspektor	i	Göteryd.	Har	barn.

Sofia	Gustava	Kjöllerström	(f.	1757)

Med	hustrun	Elisabet	Fischer:

Dottern	Katarina
Född	1714	och	död	som	barn.

Dottern	Helena
Född	1716	och	död	1717.

Dottern	Kajsa
Född	1718.	Gift	omkring	1738544	med	Svenning	Jonsson	från	Fiås	i	Nittorp545.	berättar	traditionen:



”Denna	Cajsa	Kjöllerström,	 såsom	enda	dotter	 från	ett	 förmöget	och	ansett	hus	hade	enligt	uppgift
många	förnäma	fästmän	men	hade	envist	fäst	sig	vid	en	mindre	bemedlad	skräddarelärling	Svenning
från	Fiås	i	Nittorps	socken”.546

Svenning	 Jonsson	och	Kajsa	Kjöllerström	bosätter	 sig	 till	 en	början	på	Västergården	där	de	brukar	 en
fjärding.	Från	1743	bor	man	i	Klockaregården.	År	1754	överlåter	Petter	Kjöllerström	hela	bruket	till	sin
måg	och	dotter.

Svenning	Jonsson	är	gästgivare	i	Öreryd	tillsammans	med	sin	färgstarke	svärfar	Petter	Kjöllerström.	Ofta
företräds	gästgiveriet	av	Petter	Kjöllerström	i	mål	vid	häradsrätten	och	liknande	men	någon	gång	är	det
Svenning	 Jonsson	 som	 representerar,	 bland	 annat	 i	 ett	 omfattande	 mål	 rörande	 Åsenhöga	 sockens
hållskjutsskyldighet	1760547.

Bilden	som	framträder	är	att	Petter	Kjöllerström	ytterst	styr	över	verksamheten	på	gästgivaregården	ända
fram	till	dess	att	han	avlider	i	januari	1773,	vilket	endast	är	ett	knappt	år	före	det	att	Svenning	Jonsson
avlider.

Också	 Svenning	 Jonsson	 ägnar	 sig	 åt	 utlåningsverksamhet.	 År	 1756	 lånar	 han	 ut	 1000	 daler	 smt	 till
överstelöjtnantskan	A.C.	Stierngranat	mot	pant	i	gårdarna	Örshestra	och	Ljungsarps	Mickelsgård.	Samma
år	lånar	han	ut	1000	daler	smt	till	korpralen	Arvid	Mentzer	mot	inteckning	i	halva	säteriet	Lagmanshaga,
Ljungsarp.	Denna	inteckning	byts	dock	ut	mot	annan	säkerhet548.

Svenning	Jonsson	avlider	i	december	1773.

Bouppteckningen	efter	Svenning	Jonsson,	upprättad	1773,	visar	på	en	välbärgad	gästgivarefamilj.

I	kontanta	penningar	finns	464	daler	och	2	öre	smt.	Silvret,	som	tillsammans	väger	motsvarande	1.9	kg
upptas	till	ett	värde	av	225	daler	smt.	Fordringarna	uppgår	till	255	daler	smt.

Boskapen	består	av	fyra	hästar,	vilka	värderas	till	sammanlagt	145	daler	smt.	Vidare	finns	två	par	oxar
och	 sju	 kor.	 Bland	 boskapen	 finns	 också	 stutar,	 kalvar,	 bockar,	 baggar,	 får	 och	 en	 sugga.	 Sammanlagt
värderas	boskapen	till	326	daler	smt.

Totalt	uppgår	behållningen	i	boet	till	2557	daler	smt549.	Förmodligen	har	Svenning	Jonsson	skänkt	en	del
pengar	till	sina	barn.	En	post	i	dottern	Stina	Svenningsdotters	bouppteckning	pekar	på	detta.	Här	finns	en
skuld	 på	 718	 daler	 smt	 till	 Svenning	 Jonsson	men	 vid	 denna	 post	 står	 antecknat	 ”som	 förmentes	 vara
skänkt”550.	Dessa	pengar	tas	inte	upp	i	Svenning	Jonssons	bouppteckning.	Rimligen	har	även	övriga	barn
fått	motsvarande	gåva	vilket	gör	att	familjen	förfogat	över	betydligt	större	tillgångar,	kanske	upp	mot	10
000	daler	smt,	än	den	i	bouppteckningen	upptagna	summan.

Kajsa	Kjöllerström	överlever	sin	man	med	32	år	och	bor	kvar	på	Klockaregården.	På	gården	bor	också
dotter	 Lisken	 och	 hennes	 två	 första	 män	 gästgivaren	 Johannes	 Jönsson	 och	 bruksinspektoren	 Magnus
Kjellerstedt.	Mot	slutet	på	sitt	liv	är	hon	blind551.	och	avlider	i	mars	1805	i	en	ålder	av	87	år.

Efter	Kajsa	Kjöllerströms	död	gifter	dottern	Lisken	om	sig	med	kronolänsmannen	Carl	Eriksson	Bånge
och	 flyttar	 1805	 till	 Kalv.	 Till	 Klockaregården	 kommer	 istället	 Sven	 Niklas	 Lidell	 med	 hustru	Maria
Hansdotter,	dotterdotter	till	Kajsa	Kjöllerström	och	dotter	till	Maria	Svenningsdotter	Kjöllerström.	Dessa
bor	kvar	till	1815.

Barn:
Barnen	till	Svenning	Jonsson	och	Kajsa	Kjöllerström	tar	släktnamnet	Kjöllerström	och	utgör	tillsammans
med	sina	ättlingar	släktens	Örerydsgren.



Stina	Svenningsdotter	Kjöllerström	(174(0)-1773).	Gift	1757	i	Öreryd	med	Mårten	Larsson
(1728-1774).	Gästgivare	i	Gölingsstorp,	Nittorp.	Har	barn552.

Ingemar	 Svenningsson	 Kjöllerström	 (1741-1805).	 Gästgivare	 i	 Öreryd	 Västergården.	 Gift
med	Cajsa	Bengtsdotter	Moberg	(1740-1822).	Har	barn.

Petter	Svenningsson	Kjöllerström	(1744-1797).	Gästgivare	i	Gölingstorp	Norregård,	Nittorp.
Gift	1773,	Nittorp,	med	Catharina	Hansdotter	(1749-1828).	Har	barn.

Maria	Svenningsdotter	Kjöllerström	(1748-1821).	Gift	med	Hans	Josefsson553	 (1750-1801).
Gästgivare	 i	 Gölingstorp	mellan	 1774-1783	 och	 därefter	 bonde	 på	 Stommen,	Mossebo.	Har
barn.

Katarina	Svenningsdotter	Kjöllerström554	(f.	1751).

Jonas	Svenningsson	Kjöllerström	 (1853-1789).	Gästgivare	 i	Öreryd	Västergården.	Gift	med
Ingeborg	Hansdotter	Moberg	(1757-1837).	Har	barn.

Magnus	Svenningsson	Kjöllerström	 (1756-1808).	Bonde	 i	Åsen,	Mossebo.	Gift	 första	1780
med	Katarina	Andersdotter	(1755-1800).	Gift	andra	gången	med	Eva	Maria	Eckerström555	 (f.
1752).	Har	barn.

Johannes	Svenningsson	Kjöllerström	(1758-1831).	Bonde	i	Stackebo,	Mossebo.	Gift	1784,

Mossebo,	med	Catharina	Arvidsdotter556	(1764-1852).	Har	barn.

Lisken	Svenningsdotter	Kjöllerström	(1761-1761).

Lisken	 Svenningsdotter	 Kjöllerström	 (1764-1824).	 Gift	 första	 gången	 1782,	 Öreryd,	 med
Johannes	Jönsson	(1758-1797).	Gästgivare	i	Öreryd	Klockaregården.	Gift	andra	gången	1801,
Öreryd,	 med	 Magnus	 Kjellerstedt557	 (1742-1803).	 Bruksinspektor	 vid	 Nissafors	 bruk.	 Gift
tredje	 gången	 1805	med	Carl	 Eriksson	Bånge	 (1781-1849).	Kronlänsman	 i	 Södra	Kind.	Har
barn.

Sonen	Ingemar
Född	1720.	Död	som	ung,	omnämns	i	mantalslängden	sista	gången	1740.

Ingemar	 Kjöllerström	 säljer	 en	 häst	 till	 Jon	 Andersson	 i	 Kullshestra,	 Stengårdshult.	 Jon	 Andersson
avlider	1743	men	hästaffären	kan	mycket	väl	ha	skett	tidigare558.

446	Födelseåret	beräknat	utifrån	åldersuppgift	73	år	i	dödenotis.
447	Hon	nämns	som	hustru	i	vigdenotisen	Stengårdshult	LIa:1
448	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:370,	ST1712,	Nr	21
449	Mo	AIa:7,	VT1723,	Nr	3
450	Mo	AIa:9,	ST1728,	Nr	21
451	Västbo	AI:21,	HT1737,	Uppbud	Nr	18
452	Mo	AIa:14,	VT1754,	Nr	34
453	Mo	AIa:5,	VT1711,	Nr	3
454	Mo	AIa:8,	ST1726,	Nr	5
455	Mo	AIa:9,	ST1727,	Nr	9



456	Mo	AIa:9,	VT1727,	Nr	9,	Nr	19
457	Mo	AIa:9,	HT1731,	Nr	10
458	Mo	AIa:10,	VT1732,	Nr	9
459	Mo	AIa:10,	ST1735,	Nr	3
460	Mo	AIa:10,	HT1735,	Nr	11
461	 Skogsdelningen	 är	 dokumenterad	 med	 två	 kartor.	 Den	 ena	 finns	 i	 Lantmäterimyndighetens	 arkiv,
Jönköpings	 län,	 Öreryd,	 06-ÖRE-2,	 detta	 kan	 anses	 vara	 den	 karta,	 som	 upprättades	 på	 plats.	 På	 den
första	kartan	 finns	 teckningarna	 enligt	Figur	11	och	Figur	12.	Den	 andra,	 som	 är	 en	 renritning,	 finns	 i
Lantmäteristyrelsens	arkiv	under	Öreryds	socken,	Öreryd	nr	1-4.
462	Mo	AIa:11,	HT1736,	uppbud	Nr19	och	Nr	21.
463	Mo	AIa:11,	HT1736,	nummer	saknas
464	Mo	AIa:11,	VT1737,	Nr	25
465	Mo	AIa:11,	ST1738,	Uppbud	Nr	17
466	Mo	AIa:11,	HT1738,	Nr	16
467	Mo	AIa:11,	ST1737,	Nr	7
468	Mo	AIa:11,	ST1737,	Nr	26
469	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:1100,	HT1741,	Nr	24
470	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:1155,	VT1743,	Nr	12
471	Mo	AIa:12,	HT1747,	Nr	2
472	Mo	AIa:12,	VT1748,	Nr	19
473	Mo	AIa:12,	ST1748,	Nr	29
474	Mo	AIa:12,	HT1748,	Nr	22
475	Mo	AIa:12,	VT1749,	Nr	20
476	Mo	AIa:12,	VT1750,	Nr	27,	Nr	28
477	Son	till	kaptenen	vid	Jönköpings	regemente	Bernt	Thiemern.
478	Mo	AIa:13,	HT1752,	Nr	19
479	Mo	AIa:14,	VT1755,	Nr	29
480	Mo	AIa:17,	ST1762,	Nr	20
481	Mo	AIa:18,	HT1764,	Nr	45
482	Mo	AIa:19,	VT1767,	Nr	16
483	Mo	AIa:19,	ST1767,	Nr	14
484	Mo	AIa:19,	HT1768,	Nr	10
485	Mo	AIa:19,	HT1768,	Nr	43
486	Fredrik	Adamsson	blev	sedan	riksdagsman.
487	Mo	AIa:20,	HT1770,	Nr	31
488	Se	sidan	90
489	Mo	AIa:20,	HT1770,	Nr	34
490	Mo	AIa:20,	HT	1770,	Nr	42
491	Mo	AIa:20,	VT1771,	Nr	28
492	Mo	AIa:9,	HT1727
493	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:1070,	VT1740,	Nr	4
494	Erik	Wallqvist	är	gift	med	Brita	Eek,	sannolikt	moster	till	Petter	Kjöllerström
495	Mo	AIa:12,	VT1748,	Nr	3



496	Mo	AIa:17,	VT1762,	Nr	3
497	Mo	AIa:19,	VT1768,	Nr	2
498	En	kanna	är	cirka	2.6	liter
499	Stengårdshult	NI:1,	Biskopsvisitation,	Nr	19
500	Mo	AIa:19,	VT1768,	Nr	9
501	Mo	AIa:7,	HT1721,	Nr	9
502	Mo	AIa:7,	HT1723,	Nr	3
503	Mo	AIa:13,	VT1751,	Nr	15
504	Mo	AIa:14,	HT1754,	Nr	52
505	Mo	AIa:15,	ST1758,	Nr	17
506	Mo	AIa:16,	VT1760,	Nr	19	och	Nr	22
507	Mo	AIa:16,	ST1760,	Nr	8
508	Mo	AIa:17,	ST1763,	Nr	19
509	Mo	AIa:17,	HT1762,	Nr	23
510	Mo	AIa:18,	VT1765,	Nr	14
511	Mo	AIa:19,	VT1767,	Nr	13
512	Mo	AIa:19,	ST1767
513	Mo	AIa:19,	HT1767,	Nr	22
514	 På	 tinget	 förs	 dock	 frågan	 av	 länsman	 Bogren	 då	 kronobefallningsman	 Liedbeck	 ”nu	 i	 natt	 på
tingsstället	blivit	ganska	sjuk	och	idag	måst	mycket	opasslig	begiva	sig	på	hemvägen”.
515	Mo	AIa:20,	ST1769,	Nr	3
516	 Magnus	 Kjellerstedt	 är	 mellan	 1801	 och	 sin	 död	 1803	 gift	 med	 Petter	 Kjöllerströms	 dotterdotter
Lisken	Svenningsdotter	Kjöllerström.
517	Mo	AIa:20,	HT1769,	Nr	11
518	Mo	AIa:20,	VT1770,	Nr	11
519	Mo	AIa:20,	ST1771,	Nr	12
520	Målet	kommer	upp	på	tinget	den	29	januari.	Petter	Kjöllerström	avled	den	20	januari.
521	Mo	AIa:21,	VT1773,	Nr	37
522	Bevillning	var	en	sammanfattande	benämning	på	statens	alla	extraordinare	inkomster.
523	Mo	AIa:18,	VT1765,	Nr	16
524	Mo	AIa:9,	HT1731,	Nr	13
525	Mo	AIa:10,	ST1734,	Uppbud	Nr	9.
526	Mo	AIa:11,	HT1736,	Uppbud	Nr	9
527	Mo	AIa:11,	ST1739,	uppbud	Nr	18
528	Göta	Hovrätt	EVVAABA:1125,	ST1742,	Nr	11
529	Mo	AIa:14,	VT1755,	Uppbud	Nr	18
530	Stengårdshult	LIb:1
531	Göta	Hovrätt	EVVAABA:1538,	VT1756,	Nr	12,	Nr	14
532	48	brädor	då	en	tolft	svarar	mot	12
533	Mo	AIa:7,	VT1720,	Nr	4
534	Mo	AIa:8,	HT1725,	extra	ordinarie	ting	1726-08-08,	VT1726
535	Västbo	AI:14,	ST1727,	Nr	117
536	Avsnittet	bygger	i	huvudsak	på	[Persson	1952]



537	Enligt	 1734	 års	 lag	 ärver	 söner	 dubbelt	 emot	döttrar,	 om	 inte	 annat	 bestämts	 testamentariskt,	 vilket
skett	i	detta	fall.
538	 Lisken	 Mårtensdotter	 (1758-1848),	 gästgiverska	 i	 Gölingstorp,	 Lars	 Mårtensson	 (1761-1819),
gästgivare	i	Kättsjö,	Ljungsarp,	Nittorp,	Petter	Mårtensson	(1765-1811),	bonde	i	Amundabo,	Ljungsarp.
Dessa	 uppfostras	 efter	 föräldrarnas	 död	 1773	 respektive	 1774	 av	 fastern	 Maria	 Svenningsdotter
Kjöllerström	och	hennes	man,	talmanssonen	Hans	Josefsson.
539	Mo	AIa:22,	VT1779,	Förmyndarskapsprotokoll	Nr	1
540	Mo	FII:5,	p	641
541	Se	avsnittet	Inspektorn	Petter	Kjöllerström	på	sidan	111
542	[Växjö	Stift	Herdaminne],	Svarttorp,	band	VII,	beskriver	henne	som	”En	ogudaktig	och	elak	kvinna”
vid	vilkens	död	hemska	tecken	lär	ha	försports”
543	Har	en	dotter	Johanna	Fredrika	(f.	1782).
544	Svenning	Jonsson	finns	första	gången	i	mantalslängden,	under	Öreryd	Västergården,	1737,	men	uppges
då	vara	ogift.	I	mantalslängden	1738	anges	han	vara	gift.
545	Se	avsnittet	Nils	Gunnarsson	ursprung	på	sidan	119
546	[Kjöllerström	1907]
547	Se	avsnittet	Hållskjutsar	från	Åsenhöga	på	sidan	77.
548	Kind	AIa:36,	VT1756	Uppbud	LBB,	HT1756	Uppbud,	HT	1756	Inteckningar	Nr	14
549	Mo	FIIa:3,	p	207
550	Kind	FIIa:8,	p	265
551	Öreryd	AI:2,	p	62
552	Sonen	Petter	Mårtensson	(1765-1811),	bonde	i	Amundabo,	Ljungsarp,	är	mm	ff	mf	till	författaren.
553	 Son	 till	 Josef	Hansson,	Stommen,	Mossebo,	 som	var	nämnde-	och	 riksdagsman	 samt	bondeståndets
talman.
554	Sannolikt	död	som	barn	men	saknas	i	dödebok.
555	Kallas	Sandström	i	vigdenotisen	men	Eckerström	i	husförhörslängden.
556	Sondotter	till	talmannen	Josef	Hansson.
557	Magnus	Kjellerstedt	 var	 gift	 första	 gången	med	Anna	 Josefsdotter	 (1742-1796)	 som	 var	 dotter	 till
talmannen	Josef	Hansson.
558	Se	sedan	90.



FÖRDJUPNINGAR



Björn	i	Bockebo

Släktöversikt	2:	Släktförhållanden	för	Björn	i	Bockebo	enligt	Växjö	stifts	herdaminne	och	Einar	Perssons	gissning.	I	detta
avsnitt	visas	att	dessa	antagna	släktförhållanden	är	felaktiga.

Utgångspunkt
I	 Einar	 Perssons	 artikel	 ”Släkten	 Kjöllerström	 från	 Åsenhöga”,	 en	 utgångspunkt	 för	 forskningen	 om
släkten	Kjöllerström,	sägs559:

”Björn	är	ett	i	bygden	ännu	icke	vanligt	förnamn	vid	denna	tid.	Kanske	gissningsvis	Michel	Björnsson
var	ättling	till	den	samtida	mångomtalade	befallningsmannen	Björn	i	Bockebo,	Åkers	socken”

I	Växjö	stift	herdaminne	anges	att	Bergerius	Erlandi	Colliander,	kyrkoherde	i	Åsenhöga	mellan	1657	och
1683,	är	gift	med	Ingegerd	Björnsdotter,	som	uppges	vara	dotter	till	befallningsmannen	Björn	i	Bockebo
och	systerdotter	till	Jakob	Andreae,	kyrkoherde	i	Åker	mellan	1623	och	1657560.

Einar	Persson	är	i	artikeln	noga	med	att	framhålla	att	det	är	frågan	om	en	gissning.	Denna	gissning	har,	på
oklara	grunder,	i	vissa	släktsammanställningar	tagits	för	en	sanning.

I	skattelängder	noteras	ingen	Björn	under	Bockebo,	Åker.	Inte	heller	i	Östbos	domböcker	har	några	belägg
för	 en	 befallningsman	 Björn	 i	 Bockebo	 kunnat	 återfinnas.	 Som	 frälsebefallningsman	 behöver	 han	 inte
nödvändigvis	ha	förekommit	i	skattelängder	men	det	märkligt	att	han	i	en	sådan	roll	inte	efterlämnat	några
spår	 i	 domböckerna.	 Varpå	 Einar	 Persson	 grundar	 påståendet	 att	 Björn	 i	 Bockebo	 är	mångomtalad	 är
därför	oklart.

Björn	i	Nennesmo
Under	perioden	1591	till	1615	är	Björn	i	Nennesmo,	Reftele,	länsman	i	Åsenhöga	och	Kulltorps	prästgäll.
Nennesmo	doneras	1	september	1613	av	kung	Gustav	II	Adolf	till	Björn561.

År	 1627	 säljer	Björn	 i	Nennesmo	 gården	Södra	Tokarp,	Anderstorp,	 till	 sin	 son	Björn	Björnsson	 och
dennes	 hustru	 Ingegerd	 Svensdotter	 för	 206	 daler562.	 En	 notis	 från	 ett	 ting	 i	Anderstorp	 1635	 berättar
sedan	följande563:



Lasse	 i	Elghult	och	hans	bröder	Björn	 i	Tokarp	och	Jakob	 i	Nennesmo	om	köpepenningar
och	arv.	Parterna	bevisar	då	att	deras	fader	Björn	i	Nennesmo	köpt	Tokarp	gård	av	sin	son
Lasse	och	 förutom	gårdsköp	gav	honom	20	daler	 för	byggning	och	att	dessa	20	daler	 inte
skall	räknas	in	i	arvet	efter	fadern.

Björn	 i	Nennesmo	har	 således	 tre	 söner,	 Jakob,	Lars	 och	Björn.	Sonen	Björn	Björnsson	blir	 även	han
länsman.

Tokarp	 säljs	1672	av	 en	hustru	 Ingegerd,	 svärmor	 till	 kyrkoherden	Bergerus	Colliander	 i	Åsenhöga564.
Denna	 Ingegerd	 är	 sannolikt	 identisk	 med	 Björn	 Björnssons	 hustru	 Ingegerd	 Svensdotter.	 Att	 hustru
Ingegerd	 varit	 gift	 med	 en	 Björn	 framgår	 av	 att	 kyrkoherdens	 svärmor	 1668	 nämns	 som	 ”Björns
efterleverska”	565.	 Inga	andra	 transaktioner	 i	Södra	Tokarp	 inte	kunnat	 återfinnas	 i	domböckerna	under
perioden	1627	till	1672.

Släktöversikt	3:	Björn	i	Nennesmos	släkt

I	samband	med	en	tvist,	vid	försäljningen	av	Tokarp	1672,	framgår	att	kyrkoherden	Bergerus	Colliander
har	två	svågrar566:

Korpralen	Ernest	Grelsson

Sven	Jönsson	i	Kareby

Hustrun	till	korpralen	Ernest	Grelsson	heter	Ingeborg567	och	bor	senare	i	Hillerstorp568.

Vad	 Sven	 Jönssons	 hustru	 heter	 är	 inte	 helt	 klart.	 Dock	 framgår	 det	 av	 en	 notis	 från	 1635	 att	 Björn
Björnsson	har	en	dotter	Karin	Björnsdotter.	Detta	skulle	kunna	vara	Sven	Jönssons	hustru569.

Förmodligen	har	också	Björn	Björnson	i	Tokarp	tre	söner.	Dessa	är570:

Peter	Torchelius,	komminister	i	Anderstorp.	Var	död	1664,	d.v.s.	före	försäljningen	av	Tokarp	1672

Suno	Bernhardi,	student	I	Dorpat

Jonas	Bernhardi,	skolgosse	på	Visingsö	1655,	student	i	Åbo	1664,	död	som	student	i	Åbo

Jakob	Andreaes	släktkrets



Enligt	 herdaminnet	 är	 Jakob	Andreae,	 kyrkoherde	 i	Åsenhöga	mellan	 1623	 och	 1657,	 född	 i	Bockebo
1564.	 I	 herdaminnet	 beskrivs	 han	 som	 en	 ”stor,	 stark	 och	 sträng	 man”571.	 Jakob	 Andreae	 begravs
allhelgonadagen	1657572.

I	 källorna	 kan	 ingen	 relation	 mellan	 Jakob	 Andreae	 och	 Bockebo	 beläggas.	 Sitt	 fädernearv	 har	 han	 i
Slungsås,	Kävsjö.	Detta	framgår	klart	av	två	gårdstransaktioner,	den	första	1624,	då	hans	bröder,	Trotte
Andersson	och	Per	Andersson,	löser	ut	övriga	syskon.	Vid	transaktionen	1639	löser	Trotte	ut	arvet	efter
den	barnlöse	brodern	Per	Andersson573.

Jakob	Andreaes	 far	kan	antas	vara	den	Anders,	 som	nämns	 i	 landskapshandlingar	och	Älvsborgs	 lösen
mellan	1603	och	1612574.	År	1613	och	1614	nämns	en	änka	varpå	Trotte	nämns	första	gången	1615575.
Utifrån	detta	är	det	troligt	att	Anders	avlider	omkring	1612.

Före	Anders	finns	en	Per	i	Slungsås	omnämnd,	åtminstone	från	1562	till	1592576.	Slungsås	består	av	två
brukningsenheter,	 där	Per	 finns	på	den	 ena	och	 Jöns	på	den	 andra.	 Jöns	 i	Slungsås	 tillhör	 sannolikt	 en
annan	 släktkrets577.	 Då	 Slungsås	 är	 skattejord,	 kan	 det	 förmodas	 att	 Per	 är	 Anders	 far	 eller	 möjligen
svärfar.

Släktöversikt	4:	Jakob	Andreaes	släktkrets

Av	transaktionerna	1624	och	1639	framgår	att	Jakob	Andreae	har	tre	bröder573:

Trotte	Andersson,	Slungsås,	Kävsjö

Per	Andersson,	Slungsås,	Kävsjö

Jöns	Andersson,	Bissefäll,	Åker

Jakob	Andreae	har	också	fyra	systrar	vars	namn	inte	är	kända:

Syster,	gift	med	Germund	i	Svanö,	Bottnaryd

Syster	gift	i	Högabråten	alternativt	Klevshult578

Syster	gift	med	Håkan	som	1624	bor	i	Kävsjö	och	1639	i	Slungsås579

Syster	gift	med	Peder	Andersson	i	Harfall,	Åker580



Slutsats
Kyrkoherde	Collianders	 är	 uppenbart	 gift	med	en	dotter	 till	 länsmannen	Björn	Björnsson	 i	Tokarp	och
dennes	hustru	Ingegerd	Svensdotter.

Att	Ingegerd	Svensdotter	är	syster	till	Collianders	företrädare	Jakob	Andreae,	saknar	stöd.	För	det	första
har	 Ingegerd	 Svensdotter	 och	 Jakob	 Andreae,	 olika	 fadersnamn,	 Svensdotter	 respektive	 Andreae
(Andersson).	För	det	andra	framgår	Jakob	Andreaes,	syskon	av	gårdstranskationer	 i	Slungsås	1624	och
1639581.	Här	nämns	vare	sig	Ingegerd	Svensdotter	eller	Björn	Björnsson.

Björn	i	Bockebo	har	inte	kunnat	identifieras	i	någon	samtida	källa.

Kända	 uppgifter	 om	 länsmannen	Björn	Björnsson,	 och	 i	 synnerhet	 de	 rörande	 försäljningen	 av	 Tokarp
1672,	innehåller	ingenting	som	talar	för	att	Mikael	Björnsson	skulle	vara	son	till	länsmannen.

Slutsatsen	är	att	det	inte	finns	några	belägg	för	vare	sig	existensen	av	Björn	i	Bockebo	eller	än	mindre	att
han	 skulle	 ha	 varit	 far	 till	Mikael	 Björnsson.	Möjligen	 föreligger	 en	 förväxling	 innebärande	 att	 Björn
Björnsson	i	Tokarp	är	identisk	med	Björn	i	Bockebo.	Vari	relationen	till	Bockebo	skulle	bestå	i	är	dock
oklart.

559	[Persson	1957]
560	[Växjö	Stifts	Herdaminne],	Åsenhöga,	band	V
561	 Göta	 Hovrätt	 EVIIAAAC:8,	 Ting	 1649-10-19.	 Här	 framgår	 att	 Björn	 Björnsson	 varit	 länsman	 i
Anderstorp,	Åsenhöga	och	Kulltorps	prästegäld	i	34	år	och	att	hans	far	haft	samma	tjänst	före	honom	i	24
år.
562	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:7,	Ting	1627-02-09
563	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:8,	Ting	1635-12-15
564	Västbo	AI:5,	HT1673
565	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:11,	Ting	1668-06-25
566	 Tvisten	 gällde	 vem	 som	 skulle	 få	 köpa	 gården,	 kaptenen	 Göran	 Stierna	 eller	 ryttmästaren	 Adolf
Fleetwood.	Det	är	Göran	Stierna,	 som	köpt	gården	men	mot	detta	protesterar	Adolf	Fleetwood.	Hustru
Ingegerd	uppges	dock	två	gånger	ha	erbjudit	Adolf	Fleetwood	att	köpa.	Västbo	AI:5	HT1673.
567	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:12,	HT1676
568	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:12,	VT1674
569	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:8,	VT1635
570	Enligt	artikel	av	professor	Sten	Carlsson	i	Anderstorp,	Från	småbruk	till	småindustri,	ISBN	91-	7260-
448-4,	1980
571	[Växjö	Stifts	Herdaminne],	Åsenhöga,	band	V
572	Åsenhöga	C:1,	p	263
573	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:34,	1624-09-17	och	1639-10-14
574	Första	gången	nämnd	i	Smålands	handlingar	1603:16,	 tiondelängd,	och	sista	gången	i	1612:18,	årlig
ränta
575	Älvsborgs	lösen	1613:32
576	Första	gången	nämnd	i	Smålands	handlingar	1561:25,	sista	gången	1592:1
577	Se	avsnittet	Mikael	Björnssons	möderne	på	sidan	101
578	 Enligt	 uppgift	 från	 Jan	 Åke	 Sandberg:	 ”På	 tinget	 1624-09-17	 säljer	 Lasse	 i	 Högabråten	 på	 sin
hustrus	 och	 hennes	 syster	 vägnar.	 Samma	 säljartrio	 (m	 fl	 säljare)	 säljer	 vid	 tinget	 1626-02-01	 en



treding	 i	 Klevshulta	 gård	 (köpare	 Erik	 Jonsson	 o	 h	 h	 Sigrid	Månsdotter).	Detta	 tolkar	 jag	 som	 att
Lasses	hustru	och	hennes	syster	är	döttrar	till	NN	Andersdotter	(ja,	jo	det	kan	naturligtvis	vara	en	NN
Andersson,	placeringen/ordningsföljden	i	de	olika	besluten	skulle	kunna	styrka	en	sådan	uppfattning;
jag	tror	att	det	var	en	Andersdotter,	utan	att	kunna	belägga	denna	uppfattning).	Lasse	i	Högabråten
var	gift	med	en	dotterdotter	till	Anders,	sannolikt	den	Inger	som	nämns	1639	(då	Lasse	och	den	andra
dotterdottern	 är	 döda).	 Det	 kan	 ju	 faktiskt	 vara	 så	 att	 Lasse	 i	 Högabråten	 var	 gift	 med	 en	 syster
Andersdotter	och	hon	hade	en	syster	som	inte	är	nämnd	med	namn.	Men	mittåt,	varför	skulle	hon	inte
nämnas	 vid	 namn?	 Ogift,	 helt	 klart,	 men	 kanske	 också	 minderårig.	 Min	 uppfattning	 blir	 att	 NN
Andersdotter	gifte	sig	till	Klevshult,	att	båda	dessa	makar	var	döda	1624,	att	Lasse	gift	sig	med	ena
dottern	medan	den	andra	flyttade	med	systern	och	hennes	man	till	Högabråten.	Efter	den	flytten	kunde
de	 föräldralösa	döttrarna	sälja	sin	moders	del	 i	Slungsås	och	sin	 faders	del	 i	Klevshult.	Ytterligare
argument	 kan	 vara	 att	 ovannämnde	 Erik	 Jonsson	 tillsammans	med	 Nils	 Jonsson	 (sannolikt	 bröder)
1617	 löser	 ut	 sina	 systrar	 från	Klevshult	 och	 det	 skulle	 då	 vara	Nils	 Jonssons	 del,	 som	Erik	 löser
1626.	Spekulativt,	ja,	men	inte	osannolikt.”
579	Se	avsnittet	Lille	Håkan	på	sidan	103
580	Enligt	 uppgift	 från	 Jan	Åke	Sandberg:	 ”Syster,	 gift	med	Peder	Andersson	 i	Harfall	 (patronymikon
efter	ett	ärende	VT	1622	där	han	är	 fullmäktig	vid	ett	 fastighetsköp).	Här	är	både	Peder	Andersson
och	 hans	 hustru	 NN	 Andersdotter	 döda	 men	 de	 har	 tre	 barn:	 Nils,	 Ingegerd	 och	 Kerstin	 (1624).
Problemet	 uppstår	 1639,	 då	Nils	 ånyo	 nämns	men	 systrarna	 har	 ersatts	 av	Måns	 i	 Berg	 och	Märit
Pedersdotter.	Måns	kan	naturligtvis	vara	gift	med	en	syster	men	det	löser	inte	frågan	med	Märit.	Jag
har	inga	bra	svar,	både	Måns	och	Märit	kan	ju	vara	barn	till	systrarna	Ingegerd	och/eller	Kerstin”
581	Se	avsnittet	Jakob	Andreaes	släktkrets	på	sidan	94.



Mikael	Björnssons	fäderne

Halvfaster	i	Hillerstorp
Vid	 höstetinget	 1683	 begär	 länsmannen	 Ingemar	 Mikaelsson,	 på	 sin	 faders	 vägnar,	 arv	 efter	 Kerstin
Nilsdotter,	som	uppges	vara	halvsyster	till	Mikael	Björnssons	far.	Kerstin	Nilsdotter	är	hustru	till	Jöns	i
Hillerstorp.

Ytterligare	en	halvsyster,	som	senast	hörts	av	i	Östergötland,	nämns.	Det	är	osäkert	om	denna	halvsyster
är	i	livet.

Per	Bengtsson	i	Gunnilstorp,	Åsenhöga,	morbror	till	Kerstin	Nilsdotter	och	hennes	syster,	protesterar	och
menar	sig	vara	närmare	berättigad582.

Då	det	konstateras	att	Mikael	Björnssons	far	var	död	långt	innan	hans	halvsyster	föddes,	finner	rätten	att
Per	Bengtsson	är	såväl	närmare	 till	 förmyndarskapet	 för	systern	 i	Östergötland	som	till	arvet,	 i	det	 fall
systern	inte	skulle	vara	i	livet.	”Halvbrodersonen”	Mikael	befinns	”alldeles	utesluten”	från	arvet,	då	en
död	inte	kan	ärva	en	levande583.

Jöns	 i	Hillerstorp	 bör	 vara	 identiskt	med	 den	 Jöns	 som	 tillsammans	med	hustru	 nämns	 första	 gången	 i
mantalslängden	1666584.	År	1678	anges	att	Jöns	är	änkling.	Kerstin	Nilsdotter	kan	därför	antas	ha	avlidit
1677	eller	1678.

Slutsatsen	av	ovanstående	uppgifter	är	att	Mikael	Björnssons	far	heter	Björn	Nilsson	och	hans	farfar	heter
Nils.

Björn	Nilsson	i	Hillerstorp

Förekomsten	av	namnet	Björn
Namnet	 Björn	 tillhör	 inte	 de	 vanligaste	 i	 det	 aktuella	 området.	 Detta	 ger	 en	 möjlighet	 att	 i	 befintliga
längder	 bestående	 av	 landskapshandlingar,	 boskapslängder,	 utskrivningslängder	 och	 militära	 rullor
försöka	 identifiera	 personer	med	namnet	Björn	Nilsson,	 som	kronologiskt	 och	geografiskt	 skulle	 kunna
vara	 far	 till	 Mikael	 Björnsson.	 Ett	 problem	 är	 att	 längderna	 ofta	 endast	 innehåller	 förnamn	 vilket
försvårar	identifiering.

För	1632	saknas	längder,	däremot	finns	en	boskapslängd	från	1631,	som	torde	ge	en	ganska	heltäckande
bild	 av	 namnen	 på	 gårdarnas	 brukare.	 En	 genomgång	 av	 Åsenhöga	 och	 dess	 grannsocknar	 Kävsjö,
Källeryd,	Stengårdshult,	Valdshult,	Åker	och	Öreryd.	ger	följande	fördelning	av	namn	på	brukare585:

Anders 35

Per 28

Sven 28

Nils 24



Jon 22

Lars 19

Jöns 18

Måns 18

Knut 8

Håkan 7

Bengt 6

Erik 5

Björn 4

Jakob 4

Johan 4

Ingemar 3

Töris 3

Ambjörn 2

Arvid 2

Börje 2

Germund 2

Gunne 2

Hans 2

Mats 2

Olof 2

Tor 2

Abraham 1



Brodde 1

Gudmund 1

Mårten 1

Simon 1

Trotte 1

Truls 1

Zackarias 1

Figur	20:	Namnfrekvens	hos	brukare	i	Åsenhöga	och	dess	grannsocknar	1631

Fyra	 personer	 heter	 Björn,	 Björn	 i	 Öjhult,	 Valdshult,	 Björn	 i	 Starrike,	 Åker,	 Björn	 i	 Gunnilstorp,
Åsenhöga	och	knekten	Björn	i	Hillerstorp,	Kävsjö.

Trumslagaren
I	landskapshandlingarna	för	1628	finns	en	rulla	för	Lars	Kaggs	regemente.	Under	Per	Ribbings	kompani
finns	en	trumslagare	med	namnet	Björn	Nilsson.	Av	rullan	framgår	att	flera	av	soldaterna	är	rekryterade
från	Åker	och	Tofteryd,	det	vill	säga	det	aktuella	området586.

I	en	rulla	upprättad	den	16	april	1628	är	Per	Ribbing	löjtnant	under	överstelöjtnant	Lars	Kaggs	kompani.
Björn	Nilsson	kan	inte	återfinnas	i	denna	rulla587.	Denna	rulla	är	uppenbarligen	upprättad	före	den	rulla,
som	 finns	 i	 landskapshandlingarna	 då	 Per	Ribbing	 ännu	 inte	 fått	 ett	 eget	 kompani.	Möjligen	 har	Björn
Nilsson	rekryterats	under	detta	år	men	han	kan	inte	återfinnas	i	utskrivningslängden.

Tvist	om	penningar	och	pistoler
En	Björn	Nilsson,	 uppenbarligen	 soldat,	 förekommer	 i	 ett	mål	 vid	Västbo	 häradsrätt	 vid	 sommartinget
1629588.	Det	kan	noteras	att	Hillerstorp	i	rullorna	förs	under	Kulltorp,	som	ligger	i	Västbo	härad.

På	hemväg	från	Kalmar,	förmodligen	i	slutet	av	1628,	har	en	ryttare	vid	namn	Måns	Gunnarsson	i	Råsilt
avlidit	 i	 Ringhult,	 Lenhovda	 socken.	 På	 ”sitt	 yttersta”	 berättar	 Måns	 Gunnarsson	 att	 han,	 med	 sin
”stallbroder”	Björn	Nilsson	hemsänt	två	pistoler	och	6	daler	penningar.

Björn	Nilsson	stäms	av	den	avlidnes	bror,	Ambjörn	Gunnarsson	 i	Råsilt	och	nekar	då	 till	penningarna.
Däremot	medger	 Björn	Nilsson	 att	 han	 fört	 hem	 pistolerna	men	 att	 han	 köpt	 den	 ena	 av	 dessa.	 Björn
Nilsson	 inlägger	 ett	 vittnesmål	 från	 ”ryttarna”,	 där	 det	 framgår	 att	 de	 velat	 låna	 pengar	 av	 Måns
Gunnarsson,	när	de	”stego	 till	 skepps”	 i	Pillau589.	Då	Måns	Gunnarsson	endast	ägt	en	riksdaler	är	 inte
detta	möjligt,	dock	får	Björn	Nilsson	låna	en	halv	riksdaler.	För	denna	köper	Björn	Nilsson	”fertaillie”,
som	de	”behövde	till	sjöss”.	När	de	kom	i	land	i	Kalmar,	fick	Måns	Gunnarsson	”inga	penningar	utan
allena	 det	 som	 lovades	 efter	 riksdalern	 i	 Pillau”.	 Rätten	 finner	 att	 rannsakning	 av	 målet	 bör	 ske	 i
Uppvidinge	tingsrätt590.



Soldat	under	Adolf	Hårds	skvadron
I	rullan	för	Eriks	Axelssons	kompani	år	1630,	under	Adolf	Hårds	skvadron,	finns	en	knekt,	Björn	Nilsson
i	Hillerstorp,	om	vilken	det	antecknas	att	han	varit	trumslagare591.	För	1630	finns	tre	rullor	och	i	de	två
senaste	 av	dessa	noteras	Björn	Nilsson,	 som	”igenfunnen”.	 I	 den	 senaste	 rullan	 anges	 att	 han	 nu	 skall
föras	under	Jöns	Bengtssons	kompani592.

I	rullan	för	Jöns	Bengtssons	kompani	den	13	oktober	1631	anges	att	Björn	Nilsson	är	kommenderad	och
”på	tåg”	med	Östgöta	fotfolk,	benämnt	Erik	Hands	regemente593.

Utifrån	ovanstående	kan	slutsatsen	dras	att	den	i	rullan	från	1628	förekommande	trumslagaren	och	den	i
boskapslängden	1631	nämnde	knekten	Björn	 i	Hillerstorp	är	 identisk	med	knekten	Björn	Nilsson	under
Adolf	Hårds	skvadron.

Fälttåg	i	Tyskland

Figur	21:	Rådhuset	i	Bamberg	som	fick	sitt	nuvarande	utseende	under	1400-talet



Av	rullan	för	Erik	Hands	regemente	1631	framgår	att	Björn	Nilsson	tillsammans	med	andra	soldater	ur
Adolf	Hårds	skvadron	anländer	till	Stettin	den	19	juli	1631.	Han	är	då	förd	under	Salomon	von	Sackens
kompani594.	Om	Erik	Hand	och	hans	regemente	och	dess	fälttåg	i	Tyskland	berättas:595:

Figur	22:	Rullan	där	det	framgår	att	Björn	Nilsson	tillfångatagits	i	Bamberg	1632

”Efter	halvtannat	års	organisationsarbete	med	sitt	nya	 regemente	 i	Östergötland	och	andra	 särskilt
ålagda	uppgifter	anlände	H	sommaren	1631	till	Stettin,	där	han	med	sitt	förband	anslöt	sig	till	Gustaf
Horns	trupper	vid	Oder	för	avmarsch	till	den	k	huvudarmén	vid	Elbe.”

Det	första	större	fältslaget	Östgöta	fotfolk	deltar	i	är	slaget	vid	Breitenfeld	den	7	september	1631:

”I	slaget	vid	Breitenfeld	 förde	han	befälet	över	en	av	de	 fyra	brigaderna	 i	 första	 träffen.	Brigaden,
som	aldrig	direkt	kom	i	strid,	berömdes	av	Horn	för	att	»mit	grossem	Ardeur	und	Tapferkeit»	ha	härdat
ut	 i	artillerielden.	H:s	regemente	åtföljde	Gustav	Adolf	 till	Würzburg	och	kvarblev	där	under	Horns
befäl,	sedan	huvudarmén	tågat	vidare.”

Horns	 armé	 förläggs	 såsmåningom	 i	 Würzburg.	 Den	 20	 januari	 1632	 beordras	 Horn	 att	 besätta
biskopsstiftet	Bamberg.	Horn	åtföljs	av	ett	hundratal	musketerare.	Till	 följd	av	ett	14	dagars	stillestånd
avbryts	marschen	tillfälligt	i	Ochsenfurt	varpå	den	fortsätter	till	Bamberg.	Den	28	februari	1632	utkämpas
ett	slag	i	Bamberg,	där	den	svenska	armén	förlorar596.

Björn	Nilsson	tillfångatas	i	Bamberg	1632597.	Sista	kända	anteckningen	om	honom	är	i	en	rulla	från	1634,
där	det	noterats	att	han	tillfångatagits598.

Av	 detta	 kan	 slutsatsen	 dras	 att	 Björn	 Nilsson	 var	 musketerare.	 En	 musketerare	 kan	 beskrivas	 enligt
följande599:

”Musketerarna	var	arméns	skyttesoldater	och	hade	som	sitt	främsta	vapen	musköten,	ett	eldhandvapen
med	 en	 kaliber	 på	 cirka	 tjugo	 millimeter	 och	 en	 vikt	 som	 kunde	 överstiga	 sex	 kilo.	 Den	 var	 ett
otympligt	 vapen	 som	 helst	 borde	 stödjas	 på	 en	 lång	 gaffel	 och	 avfyras	 på	 några	 tiotal	 meter	 från
målet.	 Musköterna	 var	 oftast	 försedda	 med	 luntlås,	 som	 innebar	 att	 man	 vid	 avfyrning	 förde	 en
glödande	 lunta	mot	krutet	 i	 fängpannan	som	 i	 sin	 tur	antände	en	 större	krutladdning	 i	pipan	 så	att
skottet	gick.	Hela	omladdningen	 för	ett	nytt	 skott	 var	omständlig	och	kunde	 ta	 långt	över	en	minut.
Musketerarna	hade	även	en	värja	samt,	 som	skydd,	 till	en	början	ryggoch	bröstharnesk	samt	hjälm.
Men	 under	 trettioåriga	 kriget	 lade	 man	 av	 harnesken	 då	 de	 ansågs	 vara	 till	 hinder	 genom	 sin
otymplighet.	Hjälmen	kunde	ibland	ersättas	av	en	filthatt.”

Nils	Björnsson	i	Hillerstorp
I	Hillerstorp	förekommer	fältväbeln	Nils	Björnsson,	som	bor	på	en	av	kronogårdarna	i	byn.	När	han	först
förekommer	 i	 Hillerstorp	 är	 svårt	 att	 avgöra.	 Namnet	 Nils	 är	 vanligt	 och	 åtminstone	 från	 1573	 finns
personer	med	namnet	i	Hillerstorp.

Första	 gången	 han	 nämns	med	 patronymikon,	 under	Hillerstorp,	 är	 i	 en	 avkortningslängd	 från	 1622600.
Redan	 1621	 nämns	 dock,	 utan	 ortsangivelse,	 Nils	 Björnsson	 som	 vaktmästare	 under	 Per	 Börjessons



kompani,	 Johan	 Baners	 regemente601.	 Åren	 1622	 och	 1623	 nämns	 han	 som	 fältväbel	 vid	 samma
kompani602	och	åren	1624	och	1625,	som	fältväbel	under	Salomon	Adams	kompani603.

Efter	1625	kan	Nils	Björnsson	inte	återfinnas	i	rullorna	men	enligt	uppgift	i	en	boskapslängd	från	1628	är
han	på	”tåg”604.

År	1630	anger	roteringslängden	att	Nils	Björnsson	är	över	60	år.	vilket	innebär	att	han	bör	vara	född	före
1570605.

Nils	Björnsson	nämns	med	patronymikon	sista	gången	1639606.	Dock	nämns	en	Nils	i	Hillerstorp	fram	till
1644	i	mantalslängden,	hans	hustru	heter	Karin.	År	1645	nämns	änkan	Karin,	varför	det	kan	förmodas	att
Nils	avlidit	omkring	1645.

Slutsats
Av	arvstvisten	1683	framgår	att	Mikael	Björnssons	far	heter	Björn	Nilsson.	Av	samma	tvist	framgår	att
Mikael	Björnsson	 har	 en	 faster	 i	Hillerstorp.	Vidare	 har	Mikael	Björnsson	mödernearv	 i	 Slungsås,	 en
gård,	som	ligger	alldeles	norr	om	Hillerstorp.	Geografiskt	knyter	detta	Mikael	Björnsson	till	området.

Enligt	 åldersuppgiften	 i	 dödboken	 är	 Mikael	 Björnsson	 född	 omkring	 1632.	 Kronologiskt	 är	 det
härigenom	fullt	möjligt	att	Björn	Nilsson,	som	först	sommaren	1631	sänds	till	Tyskland,	är	hans	far.

Det	faktum	att	Björn	Nilsson	har	en	halvsyster,	som	är	född	efter	hans	död,	pekar	på	att	han	måste	avlidit
tidigt.	Det	kan	förmodas	att	Björn	Nilsson	avlider	under	fångenskapen	i	Tyskland.

Slutligen	är	Björn	Nilsson	 i	Hillerstorp	den	ende	Björn	Nilsson,	som	identifierats	 i	området	under	den
aktuella	tiden.	Detta	utesluter	givetvis	inte	att	det	skulle	kunna	ha	funnits	andra	personer	med	namnet	den
aktuella	tiden.

Sammantaget	gör	de	uppgifter,	som	presenteras	ovan,	det	troligt	att	trumslagaren	och	knekten	Björn

Nilsson	i	Hillerstorp	är	Mikael	Björnssons	far.	Är	detta	fallet	har	Mikael	Björnsson	aldrig	träffat	sin	far.

Geografiskt	och	kronologiskt	är	det	möjligt	att	Nils	Björnsson	i	Hillerstorp,	som	är	född	före	1570,	är	far
till	 Björn	Nilsson,	 som	 kan	 antas	 vara	 född	 omkring	 1600.	 Då	 Björn	Nilsson	 uppenbart	 kommer	 från
Hillerstorp	 och	 då	 Nils	 är	 den	 ende	 där	 med	 namnet	 Nils	 är	 det	 troligt	 att	 han	 är	 fadern.	 Att	 hans
fadersnamn	är	Björnsson	stärker	möjligheten,	då	barn	vanligen	uppkallas	efter	äldre	avlidna	släktingar.
Björn,	som	framgår	av	ovan,	är	ett	mindre	vanligt	namn	i	trakten.



Släktöversikt	4:	Mikael	Björnssons	fädernesläkt

582	 I	 domboksnotisen	 talas	 om	 Per	 i	 Gunnilstorp.	 Att	 denne	 är	 identisk	 med	 den	 Per	 Bengtsson	 i
Gunnilstorp,	som	avlider	1692	i	en	ålder	av	92	år,	framgår	av	att	det	i	begravningsnotisen	anges	att	Per
Bengtsson	bott	i	Gunnilstorp	i	60	år.
583	Göta	Hovrätt,	EVIIAAAC:51,	HT1682,	Nr	139
584	Det	förekommer	endast	en	person	med	namnet	Jöns	i	Hillerstorp	under	den	aktuella	perioden.
585	Boskaps	m.fl.	längder	Småland	1631:32
586	Smålands	Handlingar	1628:5
587	Rulla	1628:7,	p	63
588	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:7,	Ting	1629-05-19
589	 Pillau,	 idag	 Baltijask	 i	 ryska	 enklaven	 Kaliningrad,	 var	 1626-1629	 bas	 för	 Gustav	 II	 Adolfs
operationer	mot	Preussen	i	Andra	polska	kriget	1626-	1629.



590	Något	 relaterat	mål	vid	Uppvidinge	 tingsrätt	 [Uppvidinge	AIa:2]	under	åren	1629	 till	1631	har	 inte
kunnat	identifieras.
591	Rulla	1630:9,	p	78
592	Rulla	1630:11,	p	89,	förd	1630-09-15,	samma	rulla	p	64,	förd	1630-10-04.
593	Rulla	1631:7,	p	56
594	Rulla	1631:5,	p	62
595	Artikel	Erik	Hand,	Svensk	Biografiskt	Lexikon
596	Kungl.	Första	Livgredanjärregementets	historia,	Andra	delen	1619-1679,	Gustaf	Petri,	1928
597	Rulla	1633:7,	p	16,	anger	1631	för	tillfångatagandet	medan	Rulla	1634:7,	p	113,	anger	1632	vilket	är
den	riktiga	uppgiften	då	aktionen	mot	Bamberg	beordras	först	den	20	januari	1632.
598	Rulla	1634:7,	p	113
599	[Larsdotter/Wolke	2006]
600	Smålands	Handlingar,	1622:7A
601	Rulla	1621:3,	p	37
602	Rulla	1622:3,	p	45,	och	Rulla	1623:4,	p	107
603	 Smålands	 Handlingar,	 1622:55,	 Rulla	 1624:2,	 p	 42,	 Rulla	 1624:7,	 p	 661,	 Smålands	 Handlingar
1624:55,	Rulla	1626:1
604	Boskaps.	m	fl.	längder	Småland	1628:24
605	Smålands	Handlingar,	1630:14
606	Roterings-	och	utskrivningslängd	volym	121
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Mikael	Björnssons	möderne

Arv	i	Slungsås
Vid	 höstetinget	 1684	 begär	 nämndemannen	 Jakob	 Jakobsson	 i	 Slungsås,	 att	 få	 lösa	 in	 den	 åttondel	 i
Slungsås,	som	ägs	av	Mikael	Björnsson.	Av	domboken	framgår	att	Mikael	Björnsson	har	arv	i	gården	och
att	han	också	löst	ut	sina	halvsyskons	arv.	Då	Mikael	Björnsson	bor	på	annan	ort	och	eftersom	han	inte
anses	vara	”fullsutten”,	ges	Jakob	Jakobsson	rätt	att	lösa	in	åttondelen	för	30	daler607.

Av	föregående	avsnitt	framgår	att	Mikael	Björnssons	far	kan	antas	ha	avlidit	tidigt.	Utifrån	detta	kan	det
antas	att	modern	gifter	om	sig	och	att	de	halvsyskon,	som	Mikael	Björnsson	löser	ut,	är	födda	i	moderns
andra	äktenskap.	Då	både	Mikael	Björnsson	och	halvsyskonen	har	arv	i	Slungsås,	är	slutsatsen	att	modern
har	arv	i	nämnda	gård.

Karin	Jönsdotter	i	Slungsås	klandrar	vid	höstetinget	1689	Jakob	Jakobssons	köp	av	en	åttondel	i	Slungsås.
Skälet	är	att	detta	är	hennes	mors	jord.	Jakob	Jakobsson	uppvisar	ett	fastebrev	daterat	den	1684-10-31.
Då	ingen	klandrat	köpet	tidigare,	begär	han	att	det	skall	stå	fast.	Rätten	dömer	att	köpet	skall	stå	fast608.

Hänvisningen	till	fastebrevet	1684	innebär	att	den	andel	som	Karin	Jönsdotter	klandrar	är	den	andel,	som
Jakob	Jakobsson	löst	från	Mikael	Björnsson.	En	rimlig	slutsats	är	därför	att	Karin	Jönsdotter	är	Mikael
Björnssons	halvsyster.

Jakob	 Jakobsson	 säljer	 1691	 en	 fjärding	 i	 Slungsås	 till	 Nils	 Persson.	 Vid	 höstetinget	 1693	 begär
länsmannen	 Ingemar	 Kjöllerström,	 på	 sin	 fars	 vägnar,	 att	 köpet	 skall	 upphävas,	 då	 det	 är	 utom	 börd.
Mikael	Björnsson,	som	enligt	domboksnotisen	är	syssling609	med	Jakob	Jakobsson,	förklaras	vara	närmste
bördeman	 och	 träder	 i	 köparens	 ställe.	 Då	 rätten	 inte	 vill	 tillåta	 värdering,	 deponerar	 Ingemar
Kjöllerström	appellationspenningar	för	att	kunna	föra	saken	vidare	till	lagmansrätten610.

Saken	kommer	upp	i	 lagmansrätten	den	10	december	1694,	där	det	konstateras	att	en	förlikning	träffats.
Vad	 förlikningen	 innehåller	 framgår	 inte	men	allt	 tyder	på	att	den	omtvistade	andelen	behålls	 av	 Jakob
Jakobsson611.

Jakob	Jakobssons	släktkrets
År	1664	köper	Jakob	Jakobssons	far,	Jakob	Eriksson,	en	broderlott	i	Slungsås	för	20	riksdaler	av	Stefan
Håkansson	i	Granstorp,	Åsenhöga612.

Jakob	Jakobsson,	får	vid	sommartinget	1676	fastebrev	på	en	fjärdedel	 i	Slungsås.	Fjärdedelen	har	dels
sitt	 ursprung	 i	 den	 broderlott	 Jakob	 Ericsson	 köpt	 1664	 av	 Stefan	Håkansson	 samt	 den	 systerlott	 som
Jakob	Jakobsson	och	hans	syster	ärvt	efter	sin	mor.	Dessutom	förvärvas	ytterligare	systerlotter:

”Samma	dag	insinuerades	och	upplästes	Börje	Svenssons	i	Mo,	Lars	Börjessons	i	Håkentorp	och	Elin
Håkansdotters	i	Slungsås	original	köpebrev,	varuti	tillstå	och	bekänna	sig	hava	med	sina	hustrurs	och
förvanters	goda	ja	och	samtycke	upplåtit	till	Jakob	Jakobsson	i	Slungsås	vardera	en	systerlott	uti	en
fjärding	i	Slungsås…”

Den	sammanlagda	köpeskillingen	är	23	daler	och	36	öre	samt	ett	lispund	humle613.



Någon	åldersuppgift	för	Jakob	Jakobsson	är	inte	känd.	Däremot	finns	en	uppgift	att	hans	son	med	samma
namn,	Jakob,	är	35	år	gammal	1691614.	Om	sonen	är	född	omkring	1655,	är	ett	rimligt	antagande	att	Jakob
Jakobsson	är	född	25	till	30	år	tidigare,	vilket	gör	honom	till	jämngammal	med	Mikael	Björnsson.	Jakob
Jakobssons	mor	kan	då	knappast	vara	född	mycket	senare	än	1610.

Stefan	Håkansson	återfinns	under	tidsperioden	1656	och	1665	i	Granstorp,	Åsenhöga615.	Det	förstnämnda
året	står	han	som	dräng,	d.v.s.	ogift,	medan	han	från	1657	står	tillsammans	med	hustru.	Om	han	är	30	år
när	han	gifter	sig,	ger	det	att	han	är	född	under	1620-talets	senare	hälft,	vilket	sannolikt	gör	honom	yngre
än	Jakob	Jakobssons	mor.

Börje	Svensson	kan	identifieras	med	Börje	Svensson	i	Mo,	Åsenhöga,	som	avlider	84	år	gammal	år	1684.
Hans	hustru	Elin	Nilsdotter	avlider	år	1690	och	var	då	90	år	gammal616.

Värdet	av	en	broderlott,	enligt	köpet	1664,	är	20	riksdaler.	Då	bror	ärver	dubbelt	mot	syster	kan	värdet	av
en	 systerlott	 vid	 samma	 tidpunkt	 sättas	 till	 10	 riksdaler.	Den	 sammanlagda	 köpeskillingen	 1676	 är	 23
daler	och	36	öre	samt	ett	lispund	humle.	I	köpet	förekommer	tre	säljare,	köpeskillingen	pekar	snarare	på
två	än	tre	systerlotter.

Utifrån	ovanstående	uppgifter	kan	följande	syskonkrets,	barn	till	en	Håkan,	identifieras:

Stefan	Håkansson	i	Granstorp,	Åsenhöga

N.N.	Håkansdotter617,	gift	med	Jakob	Eriksson	i	Slungsås.

Elin	Håkansdotter

Då	köpet	1676	rör	minst	två	systerlotter	är	det	rimligt	att	anta	att	Lars	Börjesson	i	Håkontorp,	Åsenhöga,
är	gift	med	ytterligare	en	syster.

Det	återstående	problemet	är	hur	Börje	Svensson	i	Mo,	Åsenhöga,	kan	placeras	in	i	sammanhanget.	Börje
Svensson	 är	 åtminstone	 1672	 gift	med	 en	Elin	Nilsdotter,	 som	möjligen	 är	 dotter	 till	 länsmannen	Nils
Nilsson	i	Hökhult	Kävsjö618.

En	möjlighet	är	att	Börje	Svensson	tidigare	varit	gift	med	en	syster	och	att	han	i	köpet	representerar	barn
eller	 barnbarn	 han	 haft	 med	 en	 första	 hustru.	 Kronologiskt	 skulle	 en	 första	 hustru	 ha	 kunna	 ingått	 i
syskonkretsen.

Ett	 annat	 alternativ	 är	 att	 Börje	 Svensson	 säljer	 en	 oinlöst	 lott	 i	 gården,	 som	 inte	 innehafts	 av
syskonkretsens	 föräldrar.	 Domboksnotisen	 är	 en	 summarisk	 sammanfattning	 av	 bakomliggande
köpehandlingar	 och	 därför	 inte	 primärkällan.	 Något,	 som	 möjligen	 talar	 för	 detta	 alternativ	 är	 att
köpeskillingen	1676	indikerar	två	systerlotter.

En	 Jakob	 nämns	 i	 mantalslängden	 1666	 och	 är	 sannolikt	 identisk	 med	 Jakob	 Jakobssons	 far	 Jakob
Eriksson.	Från	1667	till	1691	nämns	en	änka	Karin,	som	enligt	ordningen	i	mantalslängden	tar	över	bruket
efter	Jakob.

Börje	Håkanssons	släktkrets
Jöns	Börjesson	i	Slungsås	köper	1690	andelar	i	gården	av	sina	syskon	Joen	Börjesson	i	Mjogaryd,	Håkan
Börjesson	i	Slungsås	och	hustrun	till	Sven	Larsson.	Tillsammans	med	den	del,	som	Jöns	Börjesson	själv
ärvt,	uppgår	andelen	till	en	åttondel.



Jakob	Jakobsson	d.ä.	säljer	1692	en	åttondel	till	Jöns	Börjesson	i	Slungsås619.	Fasta	på	hela	fjärdingen	i
Slungsås	ges	1701620.	Innan	dess	har	Jakobs	Jakobssons	d.ä.	son	Jakob,	försökt	klandra	köpet,	ett	klander
som	dock	inte	fullföljs621.

En	Börje	Håkansson,	 förekommer	 i	mantalslängden	mellan	 1655	och	1686	och	nämns	 som	 jordägare	 i
Slungsås	år	1675622.	Börje	Håkansson	i	Slungsås	är	rimligen	identisk	med	den	pojke,	”vid	pass	15	år”,
som	nämns	i	en	roteringslängd	under	Slungsås	år	1630623.	Året	därpå	skrivs	denne	Börje	Håkansson	ut	till
knekt624.

Då	 Jöns	 Börjesson	 har	 arv	 i	 gården	 och	 då	 inga	 andra	 transaktioner	 förekommer	 är	 rimligen	 Jöns
Börjesson	son	till	Börje	Håkansson.

Börje	 Håkansson	 innehar	 en	 åttondel	 i	 Slungsås,	 vilket	 också	Mikael	 Björnssons	 mor	 gör.	 Andelarna
torde	tillhöra	samma	fjärding	i	gården.	Det	ligger	därför	nära	till	hands	att	Börje	Håkansson	och	Mikael
Björnssons	mor	är	syskon.	Visserligen	borde	Börje	Håkansson	haft	en	dubbelt	så	stor	andel	jämfört	med
Mikael	Björnssons	mor	men	det	skulle	kunna	förklaras	med	att	det	finns	ytterligare	en	syster,	som	lösts	ut
av	Mikael	Björnssons	mor,	utan	att	det	satt	spår	i	domböckerna.

Då	domböckerna	saknar	transaktioner	där	Börje	Håkansson	förvärvat	Slungsås,	har	han	förmodligen	ärvt
gårdsdelen.

Två	Håkan	i	Slungsås
Jakob	 Jakobssons	morfar	 och	 Börje	 Håkanssons	 far	 heter	 båda	 Håkan.	 Att	 det	 inte	 frågan	 om	 samme
person	 framgår	 av	 att	 Börje	 Håkansson	 inte	 finns	 med	 vid	 transaktionen	 1676.	 Dessutom	 är	 Jakob
Jakobsson	 och	Mikael	 Björnsson	 sysslingar.	Detta	 innebär	 att	 någon	 av	 Jakob	 Jakobssons	 och	Mikael
Björnssons	morföräldrar	syskon.

I	 Slungsås	 förekommer	 det	 två	 brukare	 med	 namnet	 Håkan,	 Håkan	 Jönsson	 och	 lille	 Håkan.	 Troligen
brukar	 dessa	 en	 fjärding	 vardera,	 medan	 den	 andra	 halvan	 av	 gården	 brukas	 av	 Jakob	 Andreaes
släktkrets625.

Håkan	Jönsson
Håkan	Jönsson,	nämnd	mellan	1613	och	1645626,	är	den	äldre	av	de	två	Håkan	i	Slungsås,	vilket	framgår
av	att	benämns	”gamle	Håkan”627.	Den	andre	kallas	vanligen	”lille	Håkan”.	En	annan	benämning,	som
används	för	att	skilja	honom	från	”lille	Håkan”	är	”store	Håkan”628.	I	en	roteringslängd	från	1639	uppges
han	vara	över	60	år,	vilket	innebär	att	han	bör	vara	född	före	1580629.

Håkan	 Jönsson	 förvärvar	 andelar	 i	 gården	 av	 Jöns	Börjessons	 syskon630.	Det	 är	 oklart	 hur	 stor	 del	 av
gården	 andelarna	 utgör.	 Vid	 detta	 tillfälle	 framgår	 att	 hans	 hustru	 heter	 Elin	 Jonsdotter.	 Utifrån
fadersnamnen	kan	bördsätt	i	gården	vara	genom	antingen	Håkan	eller	hustrun	Elin.

Givet	att	ordningen	i	mantalslängden	inte	ändras	över	åren	efterträds	Håkan	Jönsson	år	1646	och	1647	av
en	änka,	vilket	då	sannolikt	är	hans	hustru	Elin	Jonsdotter.

Änkan	 efterträds	 av	 Joen	 och	 hustru	 Elin,	 som	 förkommer	 mellan	 1648	 och	 1654.	 Året	 därpå,	 1655,
återfinns	Börje	Håkansson.



År	 1622	 nämns	 en	 knekt,	 Börje	 Jönsson,	 som	 är	 på	 fälttåg	 och	 som	 brukar	 en	 åttondel	 i	 Slungsås631.
Sannolikt	är	denne	identisk	med	den	Börje,	som	nämns	i	Älvsborgs	lösen	1615	och	1617632.	Troligen	är
Börje	 Jönsson	 bror	 till	 Håkan	 Jönsson	 eller	 hans	 hustru.	 Börje	 Jönsson	 förekommer	 inte	 efter	 1622,
kanske	avled	han	under	fälttåget.

Lille	Håkan
Lille	Håkan	förekommer	i	Slungsås	mellan	1626	och	1661633.	Av	transaktioner	1624	och	1639	framgår	att
lille	Håkan	är	gift	med	en	syster	till	kyrkoherden	Jakob	Andreae.	Av	mantalslängden	framgår	att	hustruns
namn	är	Ingegerd.	Vid	transaktionen	1624	bor	lille	Håkan	i	Kävsjö634.

Lille	Håkan	efterträds,	som	brukare,	av	knekten	Jöns	som	nämns	mellan	1662	och	1667.	År	1666	nämns
Jakob,	sannolikt	identisk	med	Jakob	Jakobssons	far,	Jakob	Eriksson.

Då	Lille	Håkan	är	gift	med	en	syster	till	kyrkoherden	Jakob	Andreae,	som	innehar	den	andra	gårdshalvan	i
Slungsås,	är	det	troligt	att	han	är	den,	som	har	bördsrätten	till	den	fjärding	han	brukar.

Jöns	i	Slungsås
Under	perioden	1571	till	1615635	finns	en	Jöns	i	Slungsås.	Jöns	nämns	som	knekt	1591636.	År	1613	nämns
Håkan,	sannolikt	Håkan	Jönsson,	för	första	gången.

Jöns	i	Slungsås	kan	antas	vara	identisk	med	den	Jöns	Börjesson,	från	vars	syskon	Håkan	Jönsson	och	hans
hustru	köper	andelar	1624630.

Börje	i	Hillerstorp
År	1546	hette	bonden	i	Slungsås	Börje637.

Börje	i	Hillerstorp
Vid	 sommartinget	 1675	 klagar	 jordägarna	 i	 Slungsås,	 företrädda	 av	 Jakob	 Jakobsson,	 på	 att	 några
”nyttobol”	i	Hillerstorps	gärde,	som	tidigare	brukats	av	Slungsås,	föregående	år	av	häradsrätten	tilldelats
Kronogården	 i	 Hillerstorp.	 Börje	 Håkansson	 berättar	 att	 han	 hört	 sägas	 att	 det	 funnits	 två	 bröder,	 en
boende	 i	 Slungsås	 och	 en	 boende	 i	 Hilllerstorp	 Skattegård.	 Dessa	 bröder	 hade	 en	 fattig	 syster	 som
brodern	i	Slungsås	tog	till	sig,	varför	han	fick	rätt	till	några	”nyttobol”	i	Hillerstorp.	Häradsrätten	förblir
dock	vid	det	beslut	man	fattat	föregående	år.

I	Hillerstorp	nämns	1562	en	Börje	Jonsson.

Slutsatser
Slungsås	är	en	hel	gård	i	Kävsjö.	Den	ena	halvan	innehas	av	Jakob	Andreaes	släktkrets,	medan	den	andra
brukas	av	Mikael	Björnssons	mödernesläkt	uppdelad	i	två	fjärdingar.



Den	ena	 fjärdingen	 innehas	av	Jakob	Jakobssons	släktkrets.	Genomgången	ovan	visar	att	bördsrätten	är
genom	modern	och	att	morfadern,	som	då	måste	haft	andelar	i	gården,	haft	namnet	Håkan.

Den	andra	fjärdingen	tillhör	Börje	Håkanssons	släktkrets.	Både	Börje	Håkansson	och	Mikael	Björnssons
mor	äger	andelar	i	fjärdingen.	I	genomgången	ovan	görs	antagandet	att	de	är	syskon.	Detta	skulle	innebära
att	Mikael	Björnssons	morfar	heter	Håkan.

Jakob	Jakobsson	och	Mikael	Björnsson	är	sysslingar,	vilket	innebär	att	deras	morfäder	antingen	är	bröder
eller	svågrar.	I	Slungsås	finns,	som	brukare	på	de	båda	fjärdingarna,	Håkan	Jönsson	och	lille	Håkan	vilka
rimligen	 är	 de	 båda	 morfäderna.	 Ordningen	 i	 mantalslängderna	 ger	 att	 Håkan	 Jönsson	 kan	 antas	 vara
Börje	 Håkanssons	 far	 och	 då	 troligen	 också	 Mikael	 Björnssons	 morfar.	 Lille	 Håkan	 är	 då	 Jakob
Jakobssons	morfar.

Oklarheten	består	i	hur	relationen	mellan	Håkan	Jönsson	och	lille	Håkan	är.

Då	lille	Håkans	hustru,	Ingegerd,	tillhör	Jakob	Andreaes	släktkrets,	blir	utgångspunkten	att	det	är	han	som
har	bördsrätt	i	den	aktuella	fjärdingen	i	Slungsås.	Lille	Håkans	benämning	är	ett	sätt	att	i	längderna	skilja
honom	från	Håkan	Jönsson.	Hade	han	haft	ett	annat	fadersnamn	än	Jönsson	kan	det	tyckas	att	detta	använts
istället	för	epitetet	”lille”.	Det	är	ett	indicium	för	att	även	lille	Håkan	kan	ha	fadersnamnet	Jönsson.

Alternativen	som	finns	är	att	Håkan	Jönsson	och	lille	Håkan	är	bröder	eller	att	lille	Håkan	är	bror	med
Håkan	Jönssons	hustru	Elin	Jonsdotter.

Att	 två	 samtidigt	 levande	 bröder	 har	 samma	 namn	 förekommer638.	 Ett	 exempel,	 från	 närområdet	 och
samma	 tidsperiod,	 där	 epitetet	 ”lille”	 används	 för	 att	 skilja	 två	 samtidigt	 levande	 bröder	 finns	 hos
sönerna	 till	 Bonde	 Ingemarsson	 i	 Bondarp,	 Åsenhöga,	 farfar	 till	 Mikael	 Björnssons	 hustru	 Elsa
Ingemarsdotter.	Bonde	Ingemarsson	har	två	söner	Nils,	där	den	ene	kallas	”lille	Nils	Bondesson”639.

Då	Jakob	Jakobsson	och	Mikael	Björnsson	är	sysslingar	är	sannolikt	Jöns	Börjesson	i	Slungsås,	som	då
är	 far	 till	 lille	Håkan	 och	Elin	 Jonsdotter	 eller	Håkan	 Jönsson,	 även	 benämnd	 store	Håkan	 och	 gamle
Håkan.

Namnet	Börje	är	inte	särskilt	vanligt.	Det	ligger	nära	till	hands	att	den	Börje,	som	nämns	1546,	är	far	till
Jöns	Börjesson.



Släktöversikt	6:	Hypotetisk	översikt	av	Mikael	Björnssons	mödernesläkt	enligt	alternativet	att	Håkan	Jönsson	är	son	till	Jöns	[Börjesson].



Släktöversikt	7:	Hypotetisk	översikt	av	Mikael	Björnssons	mödernesläkt	enligt	alternativet	att	Håkan	Jönsson	är	son	till	Jöns	[Börjesson].

607	Göta	Hovrätt	EVIAAAC:51,	HT1684,	Nr	48
608	Göta	Hovrätt	EVIAAAC:53,	HT1689,	Nr	81
609	 ”	…bestyrker	 Ingemahr	 Kyllerström	 det	 hans	 fader	 till	 tredie	 medh	 Jakob	 Jakobson	 skylld	 ähr
Warandes”
610	Göta	Hovrätt	EVIAAAC:54,	HT1693,	Nr	50
611	Tiohärads	Lagmansrätt	EVIICD:3,	1694-12-19,	Nr	3
612	Köpet	refereras	i	samband	med	att	fasta	ges	vid	ST1676,	Göta	Hovrätt	EVIAAAC:51
613	Göta	Hovrätt	EVIAAAC:51,	ST1676
614	Växjö	stifts	domkapitel,	FII:11,	sid	574.
615	Mantalslängder
616	[Gölebosläkten]
617	 Möjligen	 är	 denna	 syster	 är	 identisk	 med	 en	 änka	 Karin,	 som	 efterträder	 Jakob	 Eriksson	 i
mantalslängden.	Dock	anges	1676	att	Jakob	Jakobsson	och	hans	syster	ärvt	sin	mor,	vilket	 indikerar	att
modern	är	död	vid	denna	tidpunkt.	Änkan	Karin	förekommer	fram	till	1691.	Namnet	Karin	är	dock	relativt
vanligt,	varför	det	kan	röra	sig	om	olika	personer.
618	[Gölebosläkten]	s	107.
619	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:56,	VT1699,	Uppbud
620	Göta	Hovrätt	EVIIAABA:13,	ST1700,	Nr	31
621	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:56,	VT1700,	Nr	49
622	Göta	Hovrätt	EVIIAAAC:37,	ST1675



623	Smålands	Handlingar,	volym	14
624	RoU:116
625	Se	sidan	94.
626	Första	gången	nämnd	i	Älvsborgs	lösen	1613:27,	sista	gången	i	mantalslängden	1645.
627	Boskaps	m.fl.	längder	Småland	1635:37.	I	samma	längd	nämns	den	andre	”lille	Håkan”.
628	Boskaps	m.fl.	längder	Småland	1635:37
629	RoU:121
630	 Göta	 hovrätt	 E	 VIIAAAC:34,	 ting	 1624-07-14,	 de	 nämnda	 syskonen	 till	 Jöns	 Börjesson	 är	 Per
Börjesson	i	Trollsbo,	Nils	Börjesson	i	Grunahule,	Kerstin	Börjesdotter	i	Hjulved	och	Marit	i	Svenshult
631	Smålands	handlingar	1622:7A
632	Älvsborgs	lösen	1613:32
633	 Första	 gången	 nämnd	 i	 Boskap	 m.fl.	 längder	 1626:17,	 sista	 gången	 i	 mantalslängd,	 saknas	 i
mantalslängden	1655
634	Se	avsnittet	Jakob	Andreaes	släktkrets	97
635	Första	gången	nämnd	i	Älvsborgs	lösen	1571:10,	sista	gången	i	Smålands	handlingar	1615:11	under
årlig	 ränta	 (jordebok).	Det	kan	dock	 finnas	 eftersläpningar	 i	 jordeboken.	Sista	gången	 Jöns	nämns	 i	 en
annan	längd,	en	tionedlängd,	är	i	Smålands	handlingar	1612:18.	Det	kan	också	noteras	att	Jöns	inte	nämnd
i	 längderna	 för	Älvsborgs	 lösen,	 som	börjar	 1612.	Utifrån	 detta	 görs	 antagandet	 att	 1612	 är	 sista	mer
säkra	belägget	för	att	Jöns	var	i	livet.
636	Smålands	handlingar	1591:7,	längd	över	ryttare	och	knektar
637	Smålands	handlingar	1546:8
638	Bakgrunden	 till	att	 samtidigt	 levande	syskon	har	samma	namn	är	att	de	uppallats	efter	olika	avlidna
personer,	vanligen	släktingar,	som	”råkat”	ha	samma	namn.
639	Västbo,	AI:3,	Ting	1627-01-31.



Eventuella	döttrar	till	Mikael	Björnsson

Inledning
Mikael	Björnsson	 har	 fyra	 belagda	 söner.	 Frågan	 är	 om	han	 även	 har	 döttrar.	 I	Åsenhögas	 kyrkböcker
förekommer	 tre	 kvinnor,	 Karin	 Mikaelsdotter	 i	 Abborrakull,	 Elsa	 Mikaelsdotter	 i	 Mo	 och	 Ragnel
Mikaelsdotter	i	Broddhult,	som	kronologiskt	skulle	kunna	vara	döttrar	till	Mikael	Björnsson.

Samtidigt	med	Mikael	Björnsson	finns	i	närområdet	åtminstone	två	ytterligare	personer,	som	bär	namnet
Mikael	och	som	tillhör	samma	generation.

Mikael	Andersson	i	Abborrakull,	Åsenhöga,	som	avlider	den	18	maj	1690	i	en	uppgiven	ålder	av	63	år
innebärande	att	han	är	född	omkring	1627640.

Mikael	Andersson	i	Galtås,	Åker,	som	avlider	den	9	mars	1691.	Han	uppges	då	vara	”åldersstigen”641.
En	 sonson	 till	Mikael	Andersson,	Mikael	Amundsson,	 Skarköp,	Åker,	 är	 gift	med	Karin	Håkansdotter,
dotter	till	Mikael	Björnssons	son	Håkan	Mikaelsson.

Karin	Mikaelsdotter
Karin	Mikaelsdotter	är	gift	med	Måns	Eriksson	i	Abborrakull,	Åsenhöga.	Hon	nämns	åtminstone	vid	tre
tillfällen	i	kyrkboken.	Vid	sonen	Mikaels	födelse	är	Håkan	Mikaelsson	i	Skärvhult	fadder642.

I	 mantalslängden	 noteras	 Måns	 Eriksson	 med	 hustru	 första	 gången	 1681.	 Mikael	 Andersson	 Mikael
Andersson	finns	kvar,	som	brukare	fram	till	1681.

Elsa	Mikaelsdotter
Elsa	 Mikaelsdotter	 är	 gift	 med	 Jon	 Börjesson	 i	 Mo643.	 Hon	 förekommer	 åtminstone	 sju	 gånger	 i
kyrkböckerna.

Vid	sonen	Börje	Jonssons	dop	1693	är	Amund	Mikaelsson	i	Galtås,	son	till	Mikael	Andersson	i	Galtås,
fadder.	Jon	Börjesson	är	fadder	till	Amund	Mikaelssons	barn	1698644.

Elsa	Mikaelsdotter	 i	Mo	 är	 1690	 är	 fadder	 till	 Anna	Håkansdotter,	 dotter	 till	Mikael	 Björnssons	 son
Håkan	Mikaelsson.	Mo	och	Skärvhult	är	grannbyar.

Ragnel	Mikaelsdotter
Ragnel	Mikaelsdotter	är	gift	med	Anders	i	Broddarp.	Hon	nämns	åtminstone	fyra	gånger	i	kyrkböckerna.

Bland	 faddrarna	 till	 dottern	 Ingeborg,	 född	 1694,	 finns	 Jon	 och	 Sven	 i	Mo.	 Det	 kan	 antas	 att	 Jon	 är
identisk	med	Jon	Börjesson,	gift	med	Elsa	Mikaelsdotter.

Möjligen	 är	 Ragnel	 Mikaelsdotter	 identisk	 med	 den	 Ragnel	 Mikaelsdotter,	 som	 avlider	 i	 Trollsebo,
Åsenhöga,	den	30	juli	1742	i	en	ålder	av	88	år	och	två	månader.	Detta	ger,	om	åldersuppgiften	är	riktig,
födelseåret	1654.



År	 1686	 gifter	 sig	 en	Ragnel	Mikaelsdotter	med	Anders	 Persson	 i	 Ingarp.	Vid	 vigseln	 uppges	Ragnel
Mikaelsdotter	komma	från	Gummestorp645.	Möjligen	är	detta	ett	tidigare	äktenskap.

Slutsats
I	 fallen	 Karin	 Mikaelsdotter	 och	 Elsa	 Mikaelsdotter	 finns	 faddersamband	 med	 Håkan	 Mikaelsson	 i
Skärvhult.	Vanligen	släktingar	och	grannar	faddrar.	Skärvhult	gränsar	i	söder	till	Abborrakull	och	i	öster
till	Mo.	Detta	gör	att	fadderssambandet	inte	med	självklarhet	innebär	nära	släktskap.

När	det	gäller	Karin	Mikaelsdotter,	är	det	troligare	att	hon	är	dotter	till	Mikael	Andersson	i	Abborrakull.
Karin	 Mikaelsdotter	 bor	 i	 Abborrakull	 och	 hennes	 man,	 Måns	 Eriksson,	 tar	 efterhand	 över	 bruket	 i
gården.

Elsa	Mikaelsdotter	och	Ragnel	Mikaelsdotter	är	troligen	döttrar	till	Mikael	Andersson	i	Galtås.	Korsvisa
faddersamband	pekar	på	detta.	Avståndet	mellan	Mo	och	Galtås	är	relativt	långt.

640	Åsenhöga	C:1,	p	40
641	Åker	C:1,	p	16
642	Då	sonen	Måns	föds	1694,	då	dottern	Elin	föds	1702	och	som	fadder	för	Anders	Svensson,	Göshult,
1699.	Åsenhöga	C:1.
643	Kan	antas	vara	son	till	Börje	Svensson	i	Mo,	se	avsnittet	Jakob	Jakobssons	släktkrets	på	sidan	101.
644	Åker	C:1,	p	60.
645	Åsenhöga	C:1,	p	27



Inspektorn	Petter	Kjöllerström

Figur	23:	Rössjöholms	gods	i	Tåssjö.

Inspektor	i	Skåne
I	Skåne	 finns	 inspektorn	Petter	Kjöllerström,	som	fram	 till	omkring	1745	är	 inspektor	på	Rössjöholm	 i
Tåssjö	 och	 därefter	 på	 Bolestad	 i	 Källna.	 År	 1759	 flyttar	 ha	 till	 Skånsberg	 i	 Östra	 Ljungby646.	 Han
avlider	 1772	 i	Östra	 Ljungby	 i	 en	 uppgiven	 ålder	 av	 62	 år647.	 Åldersangivelsen	 indikerar	 födelseåret
1710	men	det	skall	understrykas	att	åldersuppgifter	i	dödenotiser	är	andrahandsuppgifter,	som	innehåller
ett	mått	av	osäkerhet.

Anknytningen	till	Mikael	Kjöllerström
Inspektor	Petter	Kjöllerströms	äldsta	dotter	heter	Ulrika	Eleonora	Kjöllerström	och	gift	med	kyrkoherden
Sven	Folin	i	Svartorp.	Ulrika	Eleonora	Kjöllerström	har	inga	egna	barn,	utan	testamenterar	vid	sin	död
1799	 kvarlåtenskapen	 till	 brors-	 och	 systerbarn.	 Företrädare	 för	 avlidne	 brodern	 Alexander
Kjöllerströms	omyndiga	barn	är	löjtnanten	Anders	Vilhelm	Kjöllerström648.



Anders	 Vilhelm	 Kjöllerström	 är	 son	 till	 Gustaf	 Reinhold	 Kjöllerström	 och	 sonson	 till	 Mikael
Kjöllerström.	Utifrån	detta	kan	slutsatsen	dras	att	inspektorn	Petter	Kjöllerström	tillhör	släkten.

I	 de	 handlingar,	 som	 rör	 testatmentet,	 sägs	 inget	 om	 släktskapet	 mellan	 Alexander	 Kjöllerström	 och
Anders	Vilhelm	Kjöllerström.	Närmast	möjliga	 släktskap	är	att	de	är	kusiner,	vilket	 skulle	 innebära	att
inspektorn	Petter	Kjöllerström	är	son	till	Mikael	Kjöllerström	och	bror	till	Gustaf	Reinhold	Kjöllerström.

Mikael	Kjöllerströms	testamente
Mikael	Kjöllerström	går	i	fält	med	Jönköpings	regemente	är	1712.	I	samband	med	detta	upprättar	han	ett
testamente.	 Protokollet	 inprotokolleras	 vid	Mo	 härads	 sommarting	 1713	 av	 brodern	 gästgivaren	 Petter
Kjöllerström	och	lyder649:

”Gästgivaren	 i	 Öreryd	 Petter	 Kiöllerström	 insinuerar	 sin	 broders	 Mikael	 Kiöllerströms	 givna
testamente	på	dess	egendom	så	framt	han	icke	till	Sverige	återkomma	skulle,	vilket	efter	begäran	blev
till	protokollet	fört	och	in	qvantum	juris	konfirmerat	så	vida	ingen	annan	av	dess	medarvingar	som	nu
frånvarande	äro,	härigenom	känna	sig	prejudicerade”.

”Dess	medarvingar”,	relaterat	till	ingivaren	av	testamentet,	Petter	Kjöllerström,	kan	inte	tolkas	på	annat
sätt	 än	 att	 det	 är	 syskonen,	 som	 är	 förmånstagare	 i	 testamentet.	 Detta	 gör	 det	 osannolikt	 att	 Mikael
Kjöllerström	har	barn	1712,	som	är	födda	inom	äktenskapet.	Om	inspektorn	Petter	Kjöllerström	är	son	till
Mikael	Kjöllerström,	bör	han	vara	född	utom	äktenskapet.

Ingenstans	 i	 domböckerna	 för	 Mo,	 Östbo	 och	 Kinds	 härader	 finns	 någon	 information	 om	 att	 Mikael
Kjöllerström	skulle	ha	fått	barn	före	äktenskapet.	Då	inspektoren	Petter	Kjöllerström	bär	släktnamnet	bör
han,	 även	 om	 han	 fötts	 utom	 äktenskapet,	 ha	 erkänts	 av	 fadern.	 Avsaknaden	 av	 domboksuppgifter,
rättsväsendet	 var	 oftast	 nitiskt	 i	 dessa	 ärenden,	 gör	 det	 inte	 till	 självklart	 att	 Mikael	 Kjöllerström	 är
fadern.

Gästgivaren	Petter	Kjöllerströms	”oäkta”	son	Per
Vid	 sommartinget	 i	Mo	härad	1712	anklagas	Petter	Kjöllerström	 för	 att	ha	”besovit”	 sin	 legopiga	 utan
äktenskapslöfte.	För	detta	döms	han	att	böta	40	daler	smt	samt	att	”stå	uppenbar	skrift”.	Dessutom	döms
han	att	betala	ett	underhåll	på	4	daler	årligen	tills	barnet	fyller	15	år650.

Senare	 överenskoms	 att	 Petter	Kjöllerström	 ska	 försörja	 och	 uppfostra	 barnet	mot	 att	 Elsa	Månsdotter
betalar	 10	 daler	 smt.	 Elsa	 Månsdotter	 har	 dock	 problem	 med	 betalningen,	 varför	 hon	 stäms	 till
sommartinget	1714.	Utslaget	blir	att	överenskommelsen	består	och	att	Elsa	Månsdotter	bör	skaffa	borgen
för	det	hon	inte	kan	betala651.

Niklas	Silfverschiölds	relation	till	Öreryd
Bland	 frälsejordägarna	 i	 Öreryd	 finns	 Niklas	 Silfverschiöld,	 som	 äger	 både	 Bjärsved652	 och	 Öreryd
Landbogården653,	den	sistnämnda	en	av	gårdarna	i	Öreryds	by	och	granngård	till	Klockaregården.	Niklas
Silfverschiöld	är	också	ägare	till	Rössjöholm	i	Tåssjö,	där	inspektoren	Petter	Kjöllerström	finns	fram	till
1745652.



Att	Niklas	Silfverschiöld	har	en	relation	till	Bjärsved	och	Öreryds	by	gör	det	 troligt	att	han	känt	Petter
Kjöllerström	 d.ä.	Utifrån	 detta	 är	 det	möjligt	 att	 han	 ordnat	 en	 anställning	 för	 den	 oäkta	 son,	 som	 han
uppfostrat.

Relation	till	gästgivaren	Petter	Kjöllerströms	dotterdotter
En	av	inspektorn	Petter	Kjöllerströms	döttrar,	Anna	Christina	Kjöllerström	visats	under	några	år	före	sitt
giftermål	1776	på	Stommen	i	Mossebo,	Kinds	härad654.	På	Mossebo	stom	bor	bondeståndets	talman	Josef
Hansson	 och	 hans	 hustru	 Ingeborg	 Arvidsdotter.	 Sonhustrun,	 Maria	 Svenningsdotter	 Kjöllerström,	 är
dotterdotter	till	gästgivaren	Petter	Kjöllerström.

Slutsats
Utifrån	 ovanstående	 är	 det	mer	 troligt	 att	 inspektoren	 Petter	 Kjöllerström	 är	 identisk	med	 gästgivaren
Petter	Kjöllerströms	son	Per,	född	1712,	än	att	han	är	son	till	Mikael	Kjöllerström.

646	[Kjöllerström	web]
647	Östra	Ljungby	CI:2,	p	179,	benämns	inspektor.
648	Tveta	härad	AIa:84,	Nr	124
649	Mo	AIa:5,	ST1713,	Nr	18
650	Mo	ST1712,	Nr	6
651	Mo	ST1714,	Nr	11
652	Göta	Hovrätt,	EXIBA:17,	1753,	sid	3
653	Se	avsnittet	Skogsdelning	för	Öreryds	by	på	sidan	72.
654	Mossebo	AI:1,	p	18



Nils	Gunnarsson	ursprung

Inledning
Örerydsgrenen	utgår	från	barnen	till	Petter	Kjöllerströms	dotter	Kajsa	och	hennes	man	Svenning	Jonsson.
Svenning	Jonsson	är	son	till	Jon	Nilsson	och	Karin	Zakariasdotter655	i	Fiås,	Nittorp,	och	sonson	till	Nils
Gunnarsson	i	Fiås,	Nittorp.	Svenning	Jonssons	bror,	Nils	Jonsson	(1707-1773),	är	gästgivare	i	Tostarp,
Tranemo.	 En	 svåger,	 Jöns	 Hansson	 (172(2)-1791),	 gift	 med	 systern	 Stina	 Jonsdotter	 (1727-1765),	 är
gästgivare	i	Bredaryd.

En	vanligt	förekommande	uppgift,	som	kan	återfinnas	i	släktsammanställningar	och	litteratur656,	är	att	Nils
Gunnarsson	 är	 bror	 till	 länsmannen	 Anders	 Gunnarsson	 Gröndell	 och	 son	 till	 länsmannen	 Gunnar
Andersson.	Varifrån	denna	uppgift	ursprungligen	kommer	är	svårt	att	avgöra.

Anders	Gröndells	köp	av	Skogarp
Den	uppgift	som	främst,	vid	sidan	av	fadersnamnet,	kan	anföras	som	skäl	Nils	Gunnarssons	 tillhörighet
till	 släkten	Gröndell	är	att	 länsmannen	Anders	Gunnarsson	Gröndell	otvivelaktigt	har	en	bror	vid	namn
Nils.	Detta	framgår	av	då	Anders	Gunnarsson	Gröndell	år	1680	köper	Skogarp.	Notisen	lyder657:

”Item	 hustru	 Lisbet	 i	 Gryttered	 såldt	 sin	 …	 uthi	 Skogarpa	 gårdh	 till	 sin	 son	 länsmannen	 Anders
Gunnarsson	för	47	Dr	22	öre	Sölfrmt:	Broderne	Nils	såldt	honom	sin	anpart	 ibidem	för	10	Dr	2	öre
sölfrmt:	Johan	Gröndell	såldt	sin	anpart	ibidem	för	33	Dr	14	öre	och	Matis	allenast	2	Dr	22	2/3	öre
Sölfrmt:	att	Anders	Gunnarsson	gienom	arf	och	kiöph	äger	hela	5	 llb	uthi	Skogarp	 som	upbiudes	1
gången.”

I	 ovanstående	 notis	 sägs	 inte	 uttryckligen	 att	 ”brodern	Nils”	 bor	 i	 Fiås.	 Inte	 heller	 den	 renoverande
domboken	innehåller	något	som	relaterar	nämnde	Nils	till	Fiås658.	Denna	notis	är	därför	inget	bevis	på	att
Nils	Gunnarsson	i	Fiås	och	länsmannens	bror	Nils	är	identiska.

Nils	Gunnarssons	köp	av	Amundabo
En	 annan	 omständighet	 som	kan	 peka	 på	 en	 relation	 är	 att	Nils	Gunnarsson	 1691	 köper	Amundabo	 av
Anders	Gunnarsson	Gröndells	mor,	Elisabeth	Jonsdotter	och	hennes	andre	man	Anders	Pihl.	Dock	finns
det	 ingen	 notering	 i	 domböckerna	 som	 explicit	 anger	 att	 det	 finns	 ett	 släktskap	 mellan	 säljare	 och
köpare659.

Mönsterskrivaren	Nils	Gunnarsson	Gröndell
I	 december	 1678	 förekommer	 ett	 mål	 i	 Ulricehamns	 rådstugurätt	 där	 ett	 antal	 ryttare	 ur	 riksamiralen
Gustaf	 Otto	 Stenbocks	 livkompani	 begår	 övervåld	 i	 rätten.	 Bland	 de	 som	 förbryter	 sig	 nämns	 Jonas
Gröndell	 och	 hans	 bror	 Nils	 Gunnarsson660.	 Under	 rättsprocessen	 benämns	 den	 sistnämnde	 även	 Nils
Gröndell661.	 I	 rullan	 för	 Gustaf	 Otto	 Stenbocks	 livkompani	 1679	 är	 Nils	 Gröndell	 upptagen	 som
mönsterskrivare662.



Med	 detta	 kan	 den	 Nils	 Gunnarsson	 som	 förekommer	 vid	 köpet	 i	 Skogarp	 identifieras	 med
mönsterskrivaren	Nils	Gröndell.

Åldersskillnaden	mellan	Nils	och	de	förmenta	bröderna
Av	 köpet	 av	 Skogarp	 framgår	 att	 Gunnar	 Andersson	 har	 de	 fyra	 sönerna	 Anders,	 Nils,	Mattias	 s	 och
Johan.	De	två	sistnämndas	arv	överlämnades	år	1679	till	moderns	andra	man	Anders	Pihl	som	är	deras
förmyndare.	 Myndighetsåldern	 är	 15	 år	 vid	 denna	 tidpunkt	 varför	 de	 bör	 vara	 födda	 efter	 1664663.
Åldersskillnaden	mellan	Nils	Gunnarsson	och	hans	förmenta	yngre	bröder	skulle	då	vara	mer	än	30	år.

Anders	Gunnarsson	Gröndell	nämns	som	länsman	redan	1676664.	Han	bör	då	åtminstone	varit	20	år	eller
möjligen	 något	 år	 yngre.	 Barnen	 är	 födda	mellan	 1688	 och	 1703.	 Ett	 rimligt	 antagande	 är	 att	 Anders
Gunnarsson	Gröndell	är	född	omkring	1655.	Ålderskillanden	till	den	förmente	brodern	Nils	Gunnarsson	i
Fiås	skulle	då	vara	nästan	25	år.

Mot	 ovanstående	 skulle	 kunna	 anföras	 att	 åldersuppgifter	 i	 äldre	 dödeböcker	 är	 osäkra	 och	 att
åldersangivelsen,	 73	 år,	 för	 Nils	 Gunnarsson	 i	 Nittorps	 dödebok	 1705665	 är	 felaktig.	 Samtidigt
förekommer	Nils	Gunnarsson	under	Fiås	i	mantalslängden	från	år	1666.	Att	han	skulle	vara	mer	än	10	år
yngre	är	då	inte	rimligt	vilket	gör	att	ålderskillnaden	gentemot	de	förmenta	syskonen	är	fortsatt	stor.

Födelsetidpunkten	för	Gunnar	Andersson
Gunnar	Anderssons	 far,	 länsmannen	Anders	Gunnarsson	 har	 en	 ”frilloson”,	Gunnar,	 och	 en	 ”styvson”,
Måns.	Under	lek	mellan	pojkarna	skadas	Gunnar	av	Måns	kniv	så	allvarligt	att	han	kort	därefter	avlider.
Detta	inträffar	1631	då	Gunnar	är	på	sitt	14:e	år	och	Måns	på	sitt	11:e	år666.

Styvsonen	Måns,	som	är	född	omkring	1620,	är	sannolikt	identiskt	med	det	barn	till	Anders	Gunnarssons
hustru	 Elin	 Nilsdotter	 i	 hennes	 första	 gifte	 med	 ryttaren	 Bryngel	 Månsson,	 som	 nämns	 i	 en	 arvstvist
1622667.

Ett	rimligt	antagande	är	att	Anders	Gunnarsson	fått	sin	”frilloson”	innan	ha	gifter	sig.	Ytterligare	belägg
för	 detta	 är	 att	Anders	Gunnarsson	 år	 1617,	 alltså	 vid	 tiden	 för	 ”frillosonens”	 födelse,	 av	Bogesunds
rådhusrätt	får	böta	”skökepenningar”	tre	marker668.	Hade	han	varit	gift	skulle	det	varit	frågan	om	”hor”
och	betydligt	högre	böter.

Det	är	oklart	vad	som	avses	med	 frilloson	 i	detta	 sammanhang.	Svenska	Akademins	Ordbok	definierar
frilla	på	följande	sätt:

”Kvinna	 som	 lever	 tillsammans	 med	 en	 man	 utan	 att	 vara	 gift	 med	 honom:	 älskarinna,	 mätress,
konkubin;	ofta	om	hustru	av	lägre	rang	som	orientens	konungar	hade	jämte	den	förnämsta:	bihustru”.

Frillobarn	har	enligt	Magnus	Erikssons	landslag	rätt	till	såväl	underhåll	från	fadern	som	arv	efter	denne.

Ovanstående	pekar	på	att	sonen,	länsmannen	Gunnar	Andersson,	är	född	efter	1620	vilket	skulle	innebära
att	han	är	tolvårsåldern	1632,	födelseåret	för	Nils	Gunnarsson	och	därför	knappast	dennes	far.

Vidare	är	det	mycket	ovanligt,	även	om	det	förekommer,	att	två	samtidigt	levande	syskon	har	samma	namn
även	om	det	förekommer.	Kanske	är	det	istället	så	att	länsmannen	Gunnar	Andersson	fått	sitt	namn	efter
sin	omkomne	halvbror	Gunnar	och	därigenom	är	född	efter	1631	vilket	skulle	göra	honom	jämnårig	med
Nils	Gunnarsson.



Slutsats
Det	finns	inget	som	talar	för	att	Nils	Gunnarsson	i	Fiås	är	identisk	med	mönsterskrivaren	Nils	Gröndell.
Nils	Gunnarsson	är	bonde	i	Fiås	medan	Nils	Gröndell	är	mönsterskrivare	vid	ett	värvat	livkompani.	Av
mantalslängderna	 1678	 och	 1679	 framgår	 att	Nils	Gunnarsson	 i	 Fiås	 betalar	mantalspenning,	 en	 avgift
som	militärer	var	befriade	ifrån.

Av	 källorna	 framgår	 vidare	 att	 ålderskillnaden	 mellan	 Nils	 och	 hans	 förmenta	 syskon	 är	 stor.	 Av
biologiska	skäl	bör	det	därför	vara	ställt	utom	allt	tvivel	att	de	inte	har	samma	mor.

Ålderskillnaden	 och	 de	 uppgifter	 som	 pekar	 på	 att	 länsmannen	Gunnar	Andersson	 är	 född	 efter	 1617,
kanske	troligare	i	början	av	1630-talet,	gör	det	osannolikt	att	Nils	Gunnarsson	skulle	vara	son	till	Gunnar
Andersson.

Sammantaget	kan	inte	slutsatsen	bli	någon	annan	än	att	Nils	Gunnarsson	i	Fiås	inte	är	son	till	länsmannen
Gunnar	Andersson.

Nils	Gunnarssons	ursprung	är	svårt	att	ha	någon	uppfattning	om.	Om	han	är	född	i	Dalstorps	pastorat	ger
en	 boskapslängd	 från	 1631	möjliga	 fäder.	 I	 längden	 nämns	 följande	 personer	med	 namnet	Gunne	 eller
Gunnar,	 Gunne	 i	 Gunlabo,	 Dalstorp,	 Gunne	 i	 Ryd,	 Ölsremma,	 Gunne	 i	 Åkerhult,	 Hulared,	 Gunne	 i
Hackered,	Hulared,	Gunnar	i	Ryda,	Nittorp	och	Gunnar	i	Hornhult,	Nittorp669.	Fiås,	där	Nils	Gunnarsson
bor	 ligger	 dock	 i	 utkanten	 av	 pastoratet,	 i	 söder	 ligger	 Mossebo	 i,	 och	 i	 öster	 finns	 Mo	 härad	 med
socknarna	Norra	Hestra	och	Öreryd.	Nils	Gunnarsson	kan	mycket	väl	härstamma	från	dessa	håll.

655	Tillhör	Fiåsasläkten	och	sonsons	sondotter	 till	dess	äldste	kände	stamfar,	Måns	 i	Fiås,	död	omkring
1600	[Gölebosläkten].
656	Bl.a.	[Andersson	1989]	och	[Junhall	2004].
657	Kind	AIa:4,	HT1680,	onumrerat	under	lagbudning.
658	Göta	Hovrätt	EVIIAAAB:61,	HT1680
659	Kind	AIa:5,	VT1694
660	Ulricehamns	rådstugurätt	och	magistrat	AIa:4,	1678-12-09,	Nr	5
661	Ulricehamns	rådstugurätt	och	magistrat	AIa:4,	1679-05-17,	Nr	1
662	Rullor	1620-1723,	SE/KrA/0022/1679,	volym	16
663	Kind	AIa:5,	VT1692,	Nr	6
664	Kind	AIa:4,	HT1676,	Nr	41
665	Nittorp	C:1
666	Kind	AIa:2,	Ting	1631-11-03/04/05,	p	311
667	Göta	Hovrätt,	EVIIAAAB:1,	ting	1622-11-11.
668	Göta	Hovrätt,	EVIIBAA:5565,	ting	Bogesund	1617
669	Boskaps-	m	fl	längder,	Västergötland,	Volym	37



AVSLUTANDE	REFLEKTION

Mikael	Björnsson	 föds	 samma	år,	 som	Gustaf	 II	Adolf	 stupar	 vid	 Lützen	medan	 hans	 sonson	Petter
Kjöllerström	 avlider	 ett	 år	 efter	 Gustaf	 III:s	 statskupp	 1772.	 De	 tre	 generationerna	 –	 korpralen,
länsmannen	 och	 gästgivaren	 –	 omfattar	 därmed	 två	 epoker	 i	 svensk	 historia,	 stormaktstiden	 och
frihetstiden.

Stormaktstiden
Stormaktstiden	 är	 på	 många	 sätt	 den	 tid	 då	 grunden	 för	 det	 moderna	 Sverige	 läggs.	 Landet	 får	 sina
naturliga	 gränser.	 Städernas	 antal	 ökas	 genom	 nygrundande.	 Nya	 skolor	 och	 universitet	 etableras.
Rättsväsende	byggs	ut	och	rättsäkerhet	tilltar.	Postoch	vägväsende	organiseras.	Dessutom	blir	Sverige	en
mer	 integrerad	 del	 av	 Europa	 genom	 ett	 aktivt	 deltagande	 i	 den	 europeiska	 storpolitiken	 vilket	 också
innebär	krig.

I	denna	bok	observeras	stormaktstiden	från	Mikael	Björnssons	och	Ingemar	Kjöllerströms	perspektiv.	Det
är	 självklart	 inget	 heltäckande	 perspektiv	 utan	 mer	 glimtar	 genom	 vilka	 delar	 av	 de	 historiska
sammanhangen	kan	skymtas.

Deltagande	 i	 den	 europiska	 krigen	 är	 en	 del	 av	 stormaktstiden.	Ett	 deltagande,	 som	 innebär	 betydande
påfrestningar	 för	 bondebefolkningen,	 såväl	 i	 form	 av	 skatter	 och	 pålagor	 såväl	 som	 utskrivningar	 av
soldater.

Under	hela	 stormaktstiden,	mellan	1621	och	1721,	 avlider	var	 tredje	vuxen	 svensk	man	 i	 arméns	 eller
flottans	tjänst.	Många	av	dessa	dör	inte	i	strid	utan	till	följd	av	sjukdomar.	En	naturlig	följd	är	att	antalet
knektänkor	är	betydande.

En	 av	 dessa	 knektänkor	 är	 troligen	Mikael	 Björnssons	mor,	 som	 förmodligen	 havande	 får	 se	 sin	man,
troligen	knekten	Björn	Nilsson	i	Hillerstorp,	ge	sig	ut	i	fält	sommaren	1631	för	att	aldrig	mer	återkomma
till	hembygden.	Mikael	Björnsson	träffar	sannolikt	aldrig	sin	far	utan	växer	upp	med	en	styvfar.

Själv	skrivs	Mikael	Björnsson	ut	till	soldat	på	hösten	1658.	Han	får	nästan	genast	marschera	söderut	mot
Danmark.	 Någon	 längre	 soldatutbildning	 har	 knappast	 skett.	 Sannolikt	 deltar	 han	 i	 drabbningar,	 såväl
försöket	att	storma	Köpenhamn	såväl	som	slaget	vid	Nyborg.	Han	överlever	striderna.

Den	 första	 vistelsen	 i	 fält	 varar	 till	 sommaren	 1660.	Det	 faktum	 att	 hans	 hustru	 antecknas	 som	 änka	 i
mantalslängden	pekar	på	att	han	anses	död.	I	brist	på	kommunikationen	lever	man	i	ovisshet	om	utsända
knektar	 är	 vid	 liv	 eller	 inte.	 Det	 går	 att	 föreställa	 sig	 reaktionen	 när	 Mikael	 Björnsson,	 ansedd	 som
avliden,	åter	dyker	upp	på	Ingarp	i	Åsenhöga,	sommaren	1660.

Ytterligare	två	gånger	drar	Mikael	Björnsson	ut	i	fält.	Vid	båda	tillfällena	till	Pommern.	Den	ena

gången	 mellan	 1666	 och	 1668	 och	 andra	 mellan	 1674	 och	 sent	 1675	 eller	 tidigt	 1676.	 Under	 den
förstnämnda	 kommenderingen	 befordras	 Mikael	 Björnsson	 till	 korpral.	 Sammanlagt	 tillbringar	 Mikael
Björnsson	minst	fem	år	i	fält.

Säkert	ger	upplevelser	från	slagfält	och	vistelserna	i	Danmark	och	Pommern	intryck,	som	han	förmedlar
då	han	kommer	hem.	Detta	är	en	tid	då	hela	befolkningen	för	första	gången,	genom	hemvändande	soldater,
får	en	mer	direkt	kännedom	om	andra	länder	och	andra	kulturer.



Att	teckna	en	heltäckande	bild	av	Mikael	Björnssons	personliga	egenskaper	låter	sig	inte	göras	utifrån	det
begränsade	källmaterial,	som	finns	tillgängligt.	Dock	ger	källorna	en	fingervisning.	Att	Mikael	Björnsson
befordras	till	korpral	pekar	på	ledaregenskaper.	Försök	till	förvärv	av	ytterligare	andelar	i	Slungsås	och
förvärv	av	andelar	 i	 Ingarp	 tillsammans	med	kompenserandet	av	den	egna	gårdens	bristfällighet	genom
bruk	 på	 andra	 håll	 vittnar	 om	 driftighet.	 Att	 Mikael	 Björnsson	 överlever	 tre	 vistelser	 i	 fält,	 där
dödligheten	var	hög,	indikerar	fysisk	hälsa	och	kondition.

Det	 är	 också	 uppenbart	 att	 Mikael	 Björnsson	 skapar	 ett	 visst	 ekonomisk	 välstånd,	 tillräckligt	 för	 att
bekosta	präststudier	för	sonen	Per,	som	inleder	sin	utbildning	på	Växjö	gymnasium,	grundat	1643	och	ett
exempel	på	de	läroanstalter	som	tillkom	under	stormaktstiden.

Att	 en	 del	 av	 den	 ekonomiska	 grund,	 som	 bland	 annat	 möjliggjorde	 sonens	 präststudier,	 kommer	 från
Mikaels	Björnssons	idoghet	att	bruka	och	odla	är	troligt.	Frågan	är	om	detta	är	hela	förklaringen,	trots	allt
är	det	inga	stora	gårdsbruk	det	handlar	om.

Sonen	Per	blir	präst,	 sonen	 Ingemar,	 som	 tar	upp	släktnamnet,	blir	 länsman	och	sonen	Nils	ger	sig	 in	 i
fastighetstransaktioner	med	adeln.	Mikael	Björnsson	har	ett	femtontal	barnbarn,	som	når	vuxen	ålder.	Av
dessa	 är	 en	 länsman,	 en	 är	 borgare,	 en	 är	 underofficer,	 en	 är	 inspektor	 och	 två	 är	 gästgivare.	 Ett	 av
barnbarnen	gifter	 sig	med	en	prästdotter,	 ett	med	en	 länsman,	ett	med	en	 fältskärsdotter	och	ett	med	en
fältväbelsdotter.	Detta	ger	bilden	av	att	släkten	utvecklar	en	social	status	där	flera	medlemmar	efterhand
lämnar	bondeståndet.

Vari	 den	 sociala	 statusen	 har	 sitt	 ursprung	 är	 svårt	 att,	 med	 utgångspunkt	 i	 källmaterialet,	 ha	 någon
bestämd	uppfattning	om.	Ställningen	som	korpral	är	 förmodligen	en	del	av	detta.	Kanske	 tillhör	Mikael
Björnsson	också	en	släkt	med	viss	ställning.	Troligen	är	hans	farfar	fältväbel.	I	Slungsåssläkterna,	i	vars
sammanhang	hans	mor	ingår,	finns	relationen	till	kyrkoherden	Jakob	Andreae	i	Åsenhöga.

Genom	sonen	Ingemar	Kjöllerström	träder	stormaktstiden	fram	genom	andra	perspektiv.

Under	stormaktstiden	växer	en	omfattande	förvaltningsapparat	fram.	På	det	lokala	planet	har	länsmannen
en	central	roll.	Uppgifterna	är	mångskiftande.	Länsmannen	svarar	för	upprätthållande	av	ordningen	och	är
åklagare	vid	tinget,	han	svarar	för	skatteuppbörd	och	indrivningar,	han	deltar	i	besiktningar	och	syner	och
han	övervakar	att	allmogen	genomför	alla	de	skiftande	de	uppgifter	som	läggs	på	dem.

Länsmannen	har	inte	endast	civila	uppgifter	utan	också	sådant,	som	är	relaterat	till	det	militära.	Ingemar
Kjöllerströms	 länsmanstid	 sammanfaller	 med	 upprättandet	 av	 det	 yngre	 indelningsverket.	 Det	 yngre
indelningsverket	 utgjorde	grunden	 i	Karl	XI´s	 arbete	 att	 konsolidera	den	 svenska	 stormakten	genom	att
skapa	 en	 hållbar	 soldatförsörjning	 till	 armén.	 Etableringen	 av	 det	 yngre	 indelningsverket	 innebar
byggande	av	såväl	soldattorp	som	etablering	av	andra	boställen.	Detta	är	 inte	friktionsfritt	och	kan	 inte
alltid	ske	utan	påtryckning.

Värvningar	är	ytterligare	ett	exempel	där	problematik	uppstår.

Militära	förflyttningar,	där	genommarscherande	regementen	skall	förses	med	proviant	och	skjuts,	kräver
uppoffringar	 från	 allmogen.	Nissastigen	 där	Öreryd	 ligger	 tillhör	 en	 av	 huvudvägarna	 söderut.	Östgöta
kavalleriregementes	genommarsch	år	1700	leder	till	en	lång	och	komplicerad	process	vid	tinget	rörande
redovisning,	en	process	som	fortsätter	efter	Ingemar	Köllerströms	död.

I	början	av	sin	bana	är	han	länsman	för	hela	häradet.	Senare	delas	länsmanskapet	upp	med	en	länsman	för
det	norra	och	en	för	det	södra	pastoratet.

Det	 är	 uppenbart,	 utifrån	 det	 omfattande	 domboksmaterialet,	 att	 det	 uppstår	 missnöje	 och	 konflikter
rörande	Ingemar	Kjöllerströms	utövande	av	länsmannaskapet.	Missnöjet	tar	sig	både	uttryck	av	skällsord



och	mer	handgripliga	överfall	från	både	personer	och	hundar.	Variationen	av	skällsord	är	stor,	”skälm”,
”svinbetjänt”,	”hynnestickare”	och	”krökerygg”	är	några	exempel.

Åtminstone	en	gång	framkommer	anklagelser	om	mutor	då	Ingemar	Kjöllerström	påstås	ha	tagit	emot	två
bockar	som	ersättning	för	att	han	förmedlat	ett	gårdsbruk.

Två	 gånger	 uppkommer	 större	 klagomål.	 År	 1702	 menar	 kronobefallningsmannen	 att	 Ingemar
Kjöllerström	är	olämplig	som	länsman	motiverat	med	att	han	är	både	sjuklig	och	begiven	till	”överflödigt
fylleri”.	I	samband	med	bygge	av	kronomagasin,	1704,	i	Norra	Unnaryd,	för	vilket	Ingemar	Kjöllerström
ansvarar,	uppkommer	betänkligheter	både	på	grund	av	brister	i	bygget	som	när	det	gäller	var	överblivet
byggmaterial	tar	vägen.	Detta	föranleder	landshövdingen	själv	att	komma	till	höstetinget	för	att	underrätta
sig	om	förhållandena.

Det	finns	sannolikt	flera	bottnar	i	Ingemar	Kjöllerströms	verksamhet,	som	länsman.	Att	han,	i	egenskap	av
kronans	 förlängda	arm,	driver	 in	 skatter	och	övervakar	 laglydnad	 skapar	ovänner	 ligger	 i	 sakens	natur.
Samtidigt	pekar	källorna	otvivelaktigt	på	brister.	Om	bristerna	beror	på	svårighet	att	ha	kontroll	över	de
mångskiftande	uppgifterna,	personliga	 tillkortakommanden	eller	en	kombination	går	endast	att	spekulera
om.

Kronobefallningsmannens	 klagomål	 vid	 tinget	 1702	 är	 allvarligt,	 ändå	 leder	 det	 inte	 till	 någon	 åtgärd.
Omständigheterna	rörande	byggandet	av	kronomagasinet	i	Norra	Unnaryd	ger	också	stor	uppmärksamhet.
Inte	heller	här	blir	det	några	konsekvenser.

Möjligen	 har	 Ingemar	 Kjöllerström,	 av	 någon	 orsak,	 landshövdingen	 Mårten	 Lindhielms	 stöd.	 Det	 är
samme	landshövding,	som	efter	Ingemar	Kjöllerströms	död	utser	sonen,	Bernt	Kjöllerström,	till	länsman,
detta	trots	att	både	nämnd	och	tingsallmoge	begär	att	få	norra	pastoratets	länsman,	Anders	Andersson,	till
länsman.	Mårten	Lindhielm	är	landshövding	i	Jönköpings	län	mellan	1696	och	1716.

Likt	sin	far,	Mikael	Björnsson,	framstår	Ingemar	Kjöllerström,	som	driftig.	Han	brukar	länsmansbostället
Stora	Bosarp	och	försöker	1692	även	förvärva	Ryd	Mellangården	i	Mulseryd	men	detta	köp	går	tillbaka.
Under	en	tid	brukar	han	också	en	fjärding	i	hemmanet	Lilla	Bryna,	Angerdshestra,	som	legat	öde.

Under	stormaktstiden	blir	kommunikationer	och	resande	allt	mer	viktigt.	Stor	vikt	läggs	vid	förbättrandet
av	vägar	och	ett	mer	ändamålsenligt	skjutsväsende.	Gästgiveriförordningen	1649	är	en	milstolpe	i	denna
utveckling.	Här	föreskrivs	att	det	skall	finnas	en	gästgivaregård	”på	varje	två	mil	när”	längs	de	allmänna
landsvägarna	och	här	bestäms	taxan	för	skjuts.

År	1694	övertar	 Ingemar	Kjöllerström	bruk	och	gästgiveri	 i	Öreryd.	Övertagandet	 föregås	av	klagomål
mot	 den	gamle	 gästgivaren,	 Jöns	Torstensson.	Om	 Ingemar	Kjöllerström	utnyttjat	 sin	 ställning	och	 sina
kontakter	för	att	få	ta	över	gästgiveriet	är	omöjligt	att	ha	någon	uppfattning	om	men	kan	inte	uteslutas.

Frihetstiden
Stormaktstidens	 slutpunkt	 och	 frihetstidens	 början	 är	Karl	XII´s	 död	 och	 förlusten	 i	 det	 stora	 nordiska
kriget.	Det	kungliga	enväldet	försvinner	och	den	reella	makten	hamnar	hos	riksdagen.	Tiden	kännetecknas
av	 en	 vilja	 till	 ekonomiska	 framsteg	 där	 manufakturer	 grundas	 och	 där	 jordbruket	 omvandling	 genom
skiften	påbörjas.	En	annan	viktig	del	 i	 utvecklingen	av	 jordbruket	 är	 skatteköpen,	genom	vilka	kronans
gårdar	säljs	ut	till	förmånliga	villkor.

Genom	detta	ökar	andelen	självägande	bönder	väsentligt.



När	Petter	Kjöllerström	år	1713	tar	över	gästgiveri	och	gårdsbruk	är	dessa	i	dåligt	skick.	En	turbulent	tid
kantad	av	processer	rörande	faderns,	Ingemar	Kjöllerstöms,	länsmansförvaltning	ligger	bakom.	Sextio	år
senare,	vid	Petter	Kjöllerströms	död	1773,	är	situationen	helt	annorlunda.	Källorna	ger	bilden	av	att	både
gårdsbruk	och	gästgiveri	är	välskött.	Samtidigt	finns	i	boet	en	inte	oansenlig	förmögenhet.

Uppenbarligen	har	mycket	hänt	under	de	sextio	åren.	Genom	skatteköp	förvärvas	Öreryd	Klockaregården
år	1726	och	Öreryd	Västergården	1730.	Petter	Kjöllerström	lägger	stor	vikt	vid	gårdsbrukets	förbättring.
Skogsdelningen	1735	är	i	detta	ett	av	stegen.	Ansökan	om	ett	större	förbättringsföretag	med	utökning	av
både	beteshagar,	åkrar	och	ängar	lämnas	in	1736	och	får	tingsrättens	gillande	1738.

En	 delning	 av	 byns	 åker	 och	 äng,	 begärd	 1747	 och	 fastställd	 1749,	 utgör	 ett	 ytterligare	 steg	 i
effektiviseringen	av	gårdsbruket.	Delningarna	är	inte	friktionsfria	utan	leder	till	konflikt	med	grannar.

Granntvister	är	vanliga	och	förekommer	med	de	flesta	av	grannbyarna	förekommer.	Mot	Ulvestorp	drivs
flera	processer.	En	tvist	gäller	en	bro	över	Nissan,	som	Petter	Kjöllerström	har	låtit	riva.	Ytterligare	en
konflikt	uppkommer	efter	att	Nissan	ändrat	sitt	lopp	vid	intagan	Bråtängen.

Tvisterna	leder	också	till	långvarig,	kanske	till	och	med	livslång,	osämja.	Förhållandet	med	den	närmsta
granngården,	Håkansgården,	som	endast	 ligger	några	meter	bort	 från	Klockaregården,	alldeles	på	andra
sidan	 landsvägen,	är	 särskilt	 ansträngt.	Petter	Kjöllerström	och	hans	granne	Adam	Clementsson	uppges
inte	ha	talat	med	varandra	på	många	år.	I	samband	med	en	tvist	1770	beskylls	Adam	Clementsson	för	att
ha	sagt	”den	förbannade	tjuvkarlen	har	i	alla	tider	gjort	mig	orätt	i	både	bete	och	annat”	vilket	ger	en
bild	av	osämjans	natur.

Gästgiveriet	 är	den	andra	källan	 till	 inkomst.	Öreryd	 ligger	 längs	den	vältrafikerade	Nissastigen	vilket
sannolikt	 ger	 goda	 förutsättningar.	 Försäljning	 av	 öl	 och	 brännvin	 utgör	 förmodligen	 en	 lukrativ
verksamhet.	År	1753	säljs	100	liter	brännvin	i	Öreryd.

Ett	ständigt	bekymmer	består	i	att	upprätthålla	skjutsväsendet	vilket	kräver	att	tillräckligt	antal	hästar	finns
tillgängliga.	 Ett	 antal	 processer	 om	 reservskjutsar	 och	 hållskjutsar	 förekommer	 under	 åren.	 En
komplikation	utgörs	av	att	gästgiveriet	 inte	är	den	enda	 i	närområdet	förekommande	verksamheten,	som
har	 behov	 av	 hästar.	 Det	 närbelägna	 Nissafors	 bruk,	 ett	 järnbruk	 grundat	 1725	 har	 ett	 behov	 av
transporter,	som	ibland	kommer	i	konflikt	med	gästgiveriets	behov.

När	 Petter	Kjöllerström	 år	 1754	 frånträder	 gårdsbruket	 till	 sin	måg,	 Svenning	 Jonsson,	 och	 sin	 dotter,
Kajsa	Kjöllerström,	kvarstår	Petter	Kjöllerström	som	gästgivare	och	är	djupt	engagerad	i	hästanskaffning
och	skjutsväsende.	Petter	Kjöllerström	har	oavslutade	mål	vid	tinget	då	han	avlider	1773.

Gårdsbruk	och	gästgiveri	ger	upphov	 till	 ett	överskott	och	ofta	han	är	välförsedd	med	kontanter,	vilket
visas	 av	 att	 Petter	 Kjöllerström	 gärna	 framhåller	 att	 han	 betalar	 direkt.	 Överskottskapitalet	 placeras	 i
låneverksamhet.	Lån	sker	till	alltifrån	torpare	till	grevinnor.

Nissastigen	 är	 en	 av	 de	 viktigaste	 kommunikationslederna	 i	 den	 aktuella	 delen	 av	 landet.	 Mötet	 med
resande	 gör	 förmodligen	 att	 Petter	Kjöllerström	 är	 ganska	 välinformerad	 av	 vad	 som	 sker	 och	 då	 inte
enbart	i	närområdet.	Han	gör	säkert	själv	också	en	del	resor.	Att	han	ibland	besöker	Jönköping	kan	anses
som	sannolikt	och	det	finns	även	belägg	för	resor	till	Halmstad.

I	 bekantskapskretsen670	 finns	 talmannen	 Josef	 Hansson	 i	 Mossebo,	 en	 av	 frihetstidens	 allra	 mest
inflytelserika	bondepolitiker.	Det	kan	därför	förmodas	att	Petter	Kjöllerström	är	ganska	välinformerad	om
den	politiska	utvecklingen.

Den	bild,	som	träder	fram	av	Petter	Kjöllerström,	är	bilden	av	en	driftig	men	också	stridslysten	person.
Han	drar	sig	inte	för	att	processa	vid	tingsrätten	vare	sig	det	gäller	gästgiveriärenden,	grannfejder	eller



lån	till	adliga	personer.

670	 En	 dotterdotter	 till	 Petter	 Kjöllerström,	Maria	 Svenningsdotter,	 gifter	 sig	med	 Josef	 Hanssons	 son
Hans	 Josefsson	 och	 en	 dotterson,	 Johannes	 Svenningsson,	 gifter	 sig	 med	 Josef	 Hanssons	 sondotter,
Catharina	 Arvidsdotter.	 Josef	 Hansson	 är	 också	 god	 man	 för	 Petter	 Kjöllerströms	 dotter	 Kajsa
Kjöllerström	vid	arvsskiftet	1779.
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PERSONREGISTER
A

Adamsson	Fredrik,	Håkansgården,	Öreryd	→
Ambjörnsson	Anders,	Lilla	Bryna,	Angerdshestra	→
Ambjörnsson	Bengt,	Bjärsved,	Öreryd	→
Ambjörnsson	Bengt,	Brynsås,	Norra	Unnaryd	→
Ambjörnsson	Johan,	Norra	Unnaryd	→
Ambjörnsson	Per,	Portesbo,	Norra	Unnaryd	→,	→,	→
Ambjörnsson	Rooth	Anders,	förvaltare	Källeryd	→
Amundsson	Mikael,	Skarköp,	Åsenhöga	→,	→
Anders,	Broddarp,	Åsenhöga	→
Anders,	Krakhult,	Norra	Unnaryd	→
Anders,	Slungsås,	Kävsjö	→
Anders,	Sommarhult,	Stengårdshult	→
Anders,	Svansö,	Bottnaryd	→
Andersdotter	Anna	→,	→
Andersdotter	Anna,	Roten,	Bondstorp	→
Andersdotter	Elsa,	Arvidabo,	Angerdshestra	→
Andersdotter	Ingeborg,	Broddhult,	Åsenhöga	→
Andersdotter	Karin,	Jönköping	→
Andersdotter	Katarina,	Åsen,	Mossebo	→
Andersdotter	Stahle	Kerstin,	Uddevalla	→
Andersson	Anders,	artillerist	→
Andersson	Anders,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Andersson	Anders,	länsman	→,	→,	→,	→
Andersson	Anders,	Ryd	Matsagård,	Mulseryd	→
Andersson	Anders,	Öreryd	→
Andersson	Erik	→
Andersson	Erik,	dräng	→
Andersson	Erik,	riksdagsman,	Skogslid,	Bottnaryd	→
Andersson	Gunnar,	frilloson	→
Andersson	Gunnar,	länsman,	Grytered,	Hulared	→,	→
Andersson	Håkan,	dräng,	Öreryd	→
Andersson	Håkan,	soldat	→,	→
Andersson	Johan,	Bjärsved,	Öreryd	→,	→
Andersson	Johan,	Bålabo.	Bottnaryd	→
Andersson	Johan,	torpare,	Nackebo,	Bottnaryd	→
Andersson	Jon,	Kullhestra	→
Andersson	Jon,	Soldat,	Nackebo,	Bottnaryd	→
Andersson	Jöns,	artilleriknekt	→,	→
Andersson	Jöns,	Bissefäll,	Åker	→
Andersson	Jöns,	Hånger	→
Andersson	Jöns,	Karshult	→,	→
Andersson	Jöns,	kyrkvaktare,	Åsenhöga	→
Andersson	Jöns,	Mulseryd	→,	→



Andersson	Kinberg	Jon,	handelsman	Borås	→
Andersson	Lars	→
Andersson	Lars,	gästgivare,	Nissaryd,	Långaryd	→
Andersson	Lars,	Svansjö,	Bottnaryd	→
Andersson	Lars,	Öjhult,	Valdshult	→
Andersson	Mikael,	Abborrakull,	Åsenhöga	→
Andersson	Mikael,	Galtås,	Åker	→
Andersson	Mårten,	Landbogården,	Öreryd	→
Andersson	Mårten,	Ulvestorp,	Öreryd	→,	→,	→
Andersson	Mårten,	Valdshult	→
Andersson	Nils,	Källenäs,	Angerdshestra	→
Andersson	Nils,	Nissanäs,	Angerdshestra	→
Andersson	Nils,	soldat,	Skogslid,	Bottnaryd	→
Andersson	Peder,	Harfall,	Åker	→
Andersson	Per,	Bösshult,	Norra	Hestra	→
Andersson	Per,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Andersson	Per,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→
Andersson	Per,	Ulvestorp,	Öreryd	→
Andersson	Per,	Västergården,	Öreryd	→
Andersson	Per,	Öreryd	→
Andersson	Sven,	Bjärtorp	→
Andersson	Sven,	Fagerberg,	Öreryd	→
Andersson	Sven,	Flahult,	Åsenhöga	→
Andersson	Sven,	Hyltan,	Åsenhöga	→
Andersson	Sven,	Mossebo	→
Andersson	Trotte,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→
Andersson	Zackarias,	Töllstorp,	Gnosjö	→
Anderssson	Lars,	Gynnås,	Åsenhöga	→
Andreae	Andreaes,	kyrkoherde,	Bottnaryd	→,	→
Andreae	Jakob,	kyrkoherde,	Åsenhöga	→,	→,	→,	→
Anna	Håkansdotter,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Anna	Katarina	Persdotter,	borgmästaränka,	Jönköping	→
Anna,	Vallentin	Kjöllerströms	hustru	→
Antonsdotter	Elisabet	→,	→
Arvidsdotter	Britta,	Ulvestorp,	Öreryd	→
Arvidsdotter	Catharina,	Stackebo,	Mossebo	→
Arvidsdotter	Catharina,	Stommen,	Mossebo	→
Arvidsdotter	Gunnel,	Öjhult,	Valdshult	→
Arvidsdotter	Ingeborg,	Stommen,	Mossebo	→
Arvidsson	Sven,	Mårtenstorp,	Öreryd	→

B

Barckman	Johan,	fänrik	→
Bark	Mattias,	hovsmed,	Jönköping	→
Bengt,	borgare,	Hörnet,	Jönköping	→
Bengt,	Spexhult,	Bottnaryd	→
Bengtsdotter	Moberg	Cajsa,	Öreryd	→



Bengtsdotter	Ragnela,	Ledshestra,	Bottnaryd	→
Bengtsdotter	Sara,	Smedjebo	→
Bengtsson	Ambjörn,	Bosarp,	Mulseryd	→
Bengtsson	Anders,	Lilla	Hökhult,	Norra	Unnaryd	→
Bengtsson	Gunne,	soldat,	Kvarnarp,	Berga	→,	→
Bengtsson	Lars,	Lunnarsbo,	Stengårdshult	→
Bengtsson	Lars,	Remma,	Norra	Unnaryd	→
Bengtsson	Per,	Gunnilstorp,	Åsenhöga	→,	→
Bergia	Catharina,	prästänka,	Stengårdshult	→
Bergman	Hans,	häradshövding,	Västbo	→
Bernhardi	Jonas,	student	→
Bernhardi	Suno,	student	→
Billberg	Gustaf	Otto,	ryttmästare	→,	→
Biugg	Ellika,	gästgiverska,	Norra	Unnaryd	→
Bjugg	Lars,	komminister,	Stengårdshult	→,	→,	→,	→
Björn,	Gunnilstorp,	Åsenhöga	→
Björn,	länsman,	Nennesmo,	Reftele	→
Björn,	Starrike,	Åker	→
Björn,	Öjhult,	Valdshult	→
Björnsdotter	Karin	→
Björnsson	Anders,	Gynnås,	Åsenhöga	→
Björnsson	Björn,	länsman,	Tokarp,	Anderstorp	→,	→,	→
Björnsson	Jakob,	länsman,	Nennesmo,	Reftele	→
Björnsson	Mikael,	korpral,	Ingarp,	Åsenhöga	→,	→,	→–→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→–→
Björnsson	Nils,	fältväbel,	Hillerstorp,	Kävsjö	→,	→,	→
Bo,	Lönekulla,	Berga	→
Bogren	Daniel,	länsman	→,	→,	→,	→,	→
Bondesson	"lille”	Nils	→
Bondesson	Ingemar,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Bondesson	Jöns	→
Broddesson	Lars,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Bryngelsson	Måns	→
Bånge	Carl,	kronolänsman	Se	Eriksson	Bånge	Carl,	kronolänsman
Börjesson	d.ä.	Jöns,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→
Börjesson	Håkan,	Slungsås,	Kävsjö	→
Börjesson	Joen,	Mjogaryd,	Kävsjö	→
Börjesson	Jon,	Mo,	Åsenhöga	→
Börjesson	Jöns,	Slungsås,	Kävsjö	→
Börjesson	Lars,	Håkontorp,	Åsenhöga	→,	→

C

Camitz	Johan,	brukspatron	→
Carlsdotter	Karin,	Elsabo,	Mulseryd	→
Cassel	Johan	→
Claesson	Nils,	Svansö,	Bottnaryd	→
Clementsson	Adam,	Håkansgården,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Clementsson	Jöns,	Håkansgården,	Öreryd	→



Colliander	Bergerus,	kyrkoherde,	Åsenhöga	→,	→,	→,	→,	→,	→
Colliander	Zackarias,	kyrkoherde.	Åsenhöga	→
Colliandra	Katarina,	Norra	Unnaryd	→

D

Dahlberg	Erik,	landshövding	→,	→,	→
Dahlberg	Johan	→
Dahlström	Benjamin,	befallningsman	→,	→,	→,	→,	→
Daniel,	Snärebo,	Norra	Hestra	→,	→
Daniel,	Tunnabo,	Stengårdshult	→
Danielsdotter	Kerstin,	Jonas	Skamfoots	hustru	→,	→,	→,	→
Danielsdotter	Kerstin,	Älmås	→
Danielsdotter	Maria	→
Davidsson	Jöns,	Lycke	→
Durell	Elisabeth	Maria,	friherrinna	→
Durell	Magna	Birgitta	→
Durell	Magnus,	landshövding	→,	→
Durell	Nils,	överste	→,	→

E

Eckerström	Eva	Maria,	Åsen,	Mossebo	→
Eek	Brita,	Jära,	Mulseryd	→
Eek	Katarina,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Ekeberg	Zackarias,	befallningsman	→,	→
Ekebohm,	lantmätare	→
Ekerot,	lanträntmästare	→
Elg	Pettersson	Simon,	handelsman,	Jöknöping	→
Elg	Simon,	handelsman,	Jönköping	→,	→
Elin,	Slungsås,	Kävsjö	→
Elsa,	änka,	Gärde,	Norra	Unnaryd	→
Elversson	Anders,	Öjhult,	Valdshult	→
Erik,	Julved,	Källeryd	→
Erik,	Stora	Hålabo,	Bondstorp	→
Eriksdotter	Sigrid,	Skogslid,	Bottnaryd	→,	→
Eriksson	Bånge	Carl,	kronolänsman	→
Eriksson	Jakob,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→,	→
Eriksson	Johan,	Söderskog,	Åsenhöga	→
Eriksson	Jöns,	soldat	→
Eriksson	Jöns,	Viken,	Bottnaryd	→
Eriksson	Måns,	Abbrorrakull,	Åsenhöga	→
Eriksson	Nils,	Gärde,	Norra	Unnaryd	→,	→
Eriksson	Per,	Erkeberg	→
Eriksson	Per,	Mossebo,	Öreryd	→,	→
Erlandsson	Anders,	Håkentorp,	Åsenhöga	→
Erlandsson	Erland,	Öreryd	→
Esbjörn,	Isatorpet,	Mulseryd	→

F



Fischer	Elisabet,	gästgiverska,	Öreryd	→
Fischer	Kristian,	fältskär,	Starrike,	Åker	→
Flack,	assessorska	→
Fleetwood	Adolf,	Ryttmästare	→
Folckberg	Olof,	bruksinspektor	→
Folin	Sven,	kyrkoherde,	Svarttorp	→,	→
Fredik	Vilhelm,	kurfurste,	Brandenburg	→

G

Gabrielsson	Daniel,	Skövde	→
Germund,	Svansö,	Bottnaryd	→
Giers	Aegidius,	landskamrerare	→
Giers	Lars,	kronobefallningsman	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Giös	Helena,	Starrike,	Åker	→
Giöther	Carl,	uppbördsman	→,	→
Grelsson	Ernest,	korpral	→
Gröndell	Johan	→
Gröndell	Jonas	→
Gröndell	Mattias,	kyrkoherde,	Tvååker	→
Gröndell	Nils,	mönsterskrivare	→,	→
Gudmundsson	Jon,	Mossebo,	Öreryd	→
Gunnar,	Hornhult,	Nittorp	→
Gunnar,	Ryda,	Nittorp	→
Gunnarinus	Sveno,	kyrkoherde,	Bottnaryd	→,	→,	→,	→,	→
Gunnarsson	Ambjörn,	Råsilt	→
Gunnarsson	Anders,	länsman	→
Gunnarsson	Gröndell	Anders,	länsman,	Grytered,	Hulared	→
Gunnarsson	Hans,	Söttersbo,	Norra	Unnaryd	→
Gunnarsson	Johan,	fiskal	→
Gunnarsson	Johan,	Mossebo,	Öreryd	→
Gunnarsson	Måns,	ryttare,	Råsilt	→
Gunnarsson	Nils,	Fiås,	Nittorp	→–→
Gunne,	Gunlabo,	Dalstorp	→
Gunne,	Hackered,	Hulared	→
Gunne,	Ryd,	Ölsremma	→
Gunne,	Åkerhult,	Hulared	→
Gunnel,	Söttersbo,	Norra	Unnaryd	→
Gustafsson	Gustaf	→
Gustav	II	Adolf,	Kung	av	Sverige	→
Gyllenhammar	Johan,	förare	→
Gyllensvärd	Beata,	Stigaryd,	Mulseryd	→,	→,	→,	→

H

Hagelberg	Olof,	pipare	→
Hand	Erik,	överste	→
Hans,	Mellangården,	Norra	Unnaryd	→
Hansdotter	Britta	→



Hansdotter	Catharina,	Gölingstorp	Norregård,	Nittorp	→
Hansdotter	Moberg	Ingeborg,	Öreryd	→
Hansdotter	Märit,	Jära,	Mulseryd	→
Hansson	Arvid,	Mellangården,	Norra	Unnaryd	→,	→,	→,	→
Hansson	Hans,	kronolänsman	→
Hansson	Håkan,	Boshult	→
Hansson	Ivar,	soldat,	Styrshult,	Stengårdshult	→
Hansson	Joen,	Boshult	→
Hansson	Jonas	Se	Jonas	Skamfoot
Hansson	Josef,	talman,	Stommen,	Mossebo	→,	→,	→,	→,	→
Hansson	Jöns,	gästgivare,	Bredaryd	→
Hansson	Jöns,	Södra	Valdshult,	Valdshult	→,	→
Hansson	Lars,	frälsefogde,	Stora	Hökhult,	Norra	Unnaryd	→
Hansson	Lars,	sockenskomakare,	Hösabo	→
Hansson	Lars,	Sulebo,	Byarum	→,	→,	→
Hansson	Lars,	Västergården,	Norra	Unnaryd	→,	→
Haquini	Benedictus,	Skrake	→
Hedengren	Johan,	sockenskräddare,	Braås	torp,	Drev	→
Hillebrand	Hendrich,	gästgivare,	Norra	Unnaryd	→
Hindriksson	Jakob,	kornett	→
Holmgren	Hans	→
Horn	Christer	→,	→
Hornaeus	Andreaes,	kyrkoherde,	Rogberga	→
Hultquist	Peter,	inspektor,	Göteryd	→
Håkan	(→,	→,	→,	→
Håkan,	Karsbo,	Norra	Unnaryd	→
Håkan,	nämndeman,	Kolabo,	Stengårdshult	→,	→
Håkan,	Portesbo,	Norra	Unnaryd	→,	→,	→
Håkan,	soldat	→
Håkansdotter	Anna,	Skärvhult,	Åsenhöga	→
Håkansdotter	Elin,	Bränneshylte,	Kulltorp	→
Håkansdotter	Elin,	piga,	Öreryd	→,	→
Håkansdotter	Elin,	Slungsås,	Kävsjö	→
Håkansdotter	Elin,	Öreryd	→
Håkansdotter	Elsa,	Hillerstorp,	Kävsjö	→,	→
Håkansdotter	Karin,	Skärvhult	och	Skarköp,Åsenhöga	→,	→,	→
Håkansdotter	Maria,	Mårtenstorp,	Öreryd	→
Håkansson	Ambjörn,	dräng	→
Håkansson	Amjörn,	Långarum,	Norra	Unnaryd	→
Håkansson	Anders,	Ljungsarp	→,	→
Håkansson	Anders,	skogvaktare,	Stenlida,	Stengårdshult	→
Håkansson	Anders,	Stora	Bryna,	Angerdshestra	→
Håkansson	Arvid,	Hunsebo,	Norra	Unnaryd	→,	→,	→,	→
Håkansson	Börje,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→
Håkansson	Erik,	nämndeman	Se
Håkansson	Kjöllerström	Mikael,	gästgivare,	Bölaryd,	Villstad	→
Håkansson	Lars,	Essebo,	Mulseryd	→



Håkansson	Lars,	soldat	→
Håkansson	Måns,	Fagerberg,	Öreryd	→
Håkansson	Per,	den	yngre,	Skärvhult,	Åsenhöga	→
Håkansson	Per,	den	äldre,	Skärvhult,	Åsenhöga	→
Håkansson	Per,	Skärvhult,	Åsenhöga	→
Håkansson	Peter,	kommissarie	→
Håkansson	Samuel,	soldat,	Arvidabo,	Angerdshestra	→,	→
Håkansson	Stefan,	Granstorp,	Åsenhöga	→,	→
Håkansson	Sven,	Fagerberg,	Öreryd	→
Håkansson	Sven,	gästgivare,	Ledshestra,	Bottnaryd	→
Håkansson	Sven,	Kolabo,	Stengårdshult	→
Håkansson	Tillia	Christoffer,	ryttare,	Älvshult,	Ambjörnarp	→,	→
Håkansson	Tillia	Erik,	ryttare,	Elgarem,	Anderstorp	→
Håkonsdotter	Elin,	Slungsås,	Kävsjö	→
Hård	Helena	→,	→
Hård	Johan,	korpral	→
Hård,	häradshövding	→

I

Ingasson	Erik	→
Ingasson	Jon,	Furåset	→
Ingeborg	Mickelsdotter,	Skärvhult,	Åsenhöga	→
Ingegerd,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Ingemar	Håkansson,	Skärvhult,	Åsenhöga	→
Ingemarsdotter	Brita,	Äspås,	Norra	Hestra	→
Ingemarsdotter	Elsa,	Ingarp,	Åsenhöga	→,	→,	→
Ingemarsson	Bonde,	Bondarp,	Åsenhöga	→
Ingemarsson	Joen	→
Ingemarsson	Zackarias,	Torestorp,	Åsenhöga	→,	→
Ingrell	Brita	Kristina,	Lidhult	→
Ingrell	Katarina	Elisbet	→
Ingrell	Per,	komminister,	Lidhult	→,	→,	→
Ingrell	Ulrica,	Lidhult	→
Ivarsson	Anders,	Elghult,	Källeryd	→,	→,	→
Ivarsson	Hans	→

J

Jakobsdotter	Ingeborg,	Hunsebo,	Norra	Unnaryd	→
Jakobsdotter	Ingrid,	Källnäs,	Angerdshestra	→
Jakobsdotter	Wulf	Gertrud	→
Jakobsson	d.y.	Jakob,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→
Jakobsson	d.ä.	Jakob,	nämndeman,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→,	→,	→,	→
Joen,	Slungsås,	Kävsjö	→
Joen,	soldat,	Kvarnarp,	Berga	→,	→
Joensson	Nils,	Löckna,	Mulseryd	→
Joensson	Per,	Granstorp,	Åsenhöga	→
Joensson	Per,	Skeda,	Rydaholm	→



Joensson	Sven,	korpral	→
Johan,	Helgabo,	Mulseryd	→
Johan,	Isatorpet,	Mulseryd	→
Johansson	Ambjörn,	Norra	Unnaryd	→
Johansson	d.y.	Jöns,	Svinhult,	Angerdshestra	→
Johansson	d.ä.	Jöns,	Svinhult,	Angerdshestra	→
Johansson	Gustaf,	gästgivare,	Ledshestra,	Bottnaryd	→
Johansson	Gustaf,	Mossebo,	Öreryd	→
Johansson	Johan,	soldat	→
Johansson	Jöns,	Helgabo,	Mulseryd	→
Johansson	Jöns,	Svinhlt,	Angerdshestra	→
Johansson	Lars,	Elghult,	Källeryd	→,	→,	→
Johansson	Lars,	Ledshestra,	Bottnaryd	→
Johansson	Sven,	Norra	Unnaryd	→
Jonae	Andreas	→
Jonasdotter	Ingegerd,	Lunden	soldattorp,	Drev	→
Jonsdotter	Barbro,	Hjälmsrödjan	→
Jonsdotter	Bengta,	Bygget	→
Jonsdotter	Elin,	Grenhestra,	Mulseryd	→
Jonsdotter	Elin,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→
Jonsdotter	Elisabeth	→
Jonsdotter	Gunilla,	Hösabo	→
Jonsdotter	Karin,	Slungsås,	Kävsjö	→
Jonsdotter	Märit,	Västergården,	Öreryd	→
Jonsdotter	Stina,	gästgiverska,	Bredaryd	→
Jonsson	Anders,	Hunsebo,	Norra	Unnaryd	→
Jonsson	Anders,	Öreryd	→
Jonsson	Barckman	Lars,	räntmästare	→
Jonsson	Bengt,	torpare	→
Jonsson	Börje,	Hillerstorp,	Kävsjö	→
Jonsson	Börje,	Mo,	Åsenhöga	→
Jonsson	Daniel,	gesäll	→
Jonsson	Erik	→
Jonsson	Jon,	Ingelsbo,	Norra	Hestra	→
Jonsson	Jon,	Stora	Bosarp,	Mulseryd	→
Jonsson	Jöns,	Katarina	Lindstedts	man	→
Jonsson	Lars,	Kanshestra,	Bondstorp	→
Jonsson	Måns,	Jära,	Mulseryd	→
Jonsson	Nils	→
Jonsson	Nils,	gästgivare,	Tostarp,	Bredaryd	→
Jonsson	Nils,	Löckna,	Mulseryd	→
Jonsson	Nils,	soldat,	Karsbo,	Norra	Unnaryd	→,	→
Jonsson	Olof,	korpral,	Karsbo	soldattorp,	Norra	Unnaryd	→
Jonsson	Per,	soldat,	Assarebo,	Angerdshestra	→
Jonsson	Sven,	förare	→
Jonsson	Sven,	Knutshult,	Mulseryd	→
Jonsson	Sven,	rustmästare	→



Jonsson	Sven,	soldat	→
Jonsson	Sven,	torpare	→
Jonsson	Svenning,	gästgivare,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Josefsdotter	Anna	→
Josefsson	Hans,	Stommen,	Mossebo	→,	→
Justenius	Daniel,	biskop,	Växjö	→
Jöns,	Hillerstorp,	Kävsjö	→
Jöns,	Hjälmsrödjan	→
Jöns,	knekt,	Slungsås,	Kävsjö	→
Jöns,	Millomgården,	Norra	Unnaryd	→
Jöns,	Mulseryd	→
Jöns,	Slungsås,	Kävsjö	→
Jöns,	soldat,	Öreryd	→
Jöns,	Ulvestorp,	Öreryd	→
Jönsdotter	Elsa,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Jönsdotter	Elsa,	Södra	Valdshult,	Valdshult	→
Jönsdotter	Ingeborg,	Rannebo,	Åsenhöga	→
Jönsdotter	Ingrid,	Håkansgården,	Öreryd	→
Jönsdotter	Ingrid,	Marsås,	Kävsjö	→
Jönsdotter	Ingrid,	soldathustru,	Virvhult,	Stengårdshult	→
Jönsdotter	Ingrid,	Öreryd	→,	→
Jönsdotter	Karin,	Kullhestra	→
Jönsson	Anders,	Landbogården,	Öreryd	→
Jönsson	Anders,	Öreryd	→
Jönsson	Börje,	knekt,	Slungsås,	Kävsjö	→
Jönsson	Erik,	Norra	Unnaryd	→
Jönsson	Håkan,	Portesbo,	Norra	Unnaryd	→
Jönsson	Håkan,	Slungsås,	Kävsjö	→,	→,	→
Jönsson	Hörnberg	Anders,	ryttare,	Elgarem,	Anderstorp	→
Jönsson	Isak,	Brännhult,	Norra	Hestra	→,	→
Jönsson	Israel,	dräng,	Öreryd	→,	→,	→
Jönsson	Johan,	Roten,	Bondstorp	→
Jönsson	Johannes,	gästgivare,	Öreryd	→
Jönsson	Jon,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Jönsson	Jon,	ryttare,	Mertesbo	→
Jönsson	Jöns,	Håkentorp,	Åsenhöga	→
Jönsson	Jöns,	klockare,	Mulseryd	→
Jönsson	Jöns,	Mariebo	→
Jönsson	Jöns,	Mulseryd	→
Jönsson	Jöns,	sockenskomakare,	Rackhult,	Åsenhöga	→
Jönsson	Jöns,	soldat	→
Jönsson	Lars,	nämndeman,	Valdshult	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Jönsson	Lars,	Stigaryd,	Mulseryd	→
Jönsson	Magnus,	Kärr	→
Jönsson	Måns,	Jära,	Mulseryd	→
Jönsson	Per	→
Jönsson	Per,	Granstorp,	Åsenhöga	→



Jönsson	Per,	Hestra,	Åsenhöga	→,	→
Jönsson	Per,	Stigaryd,	Mulseryd	→
Jönsson	Sigfrid,	Ryd,	Mulseryd	→,	→,	→
Jönsson	Sven	→
Jönsson	Sven,	Espås,	Norra	Hestra	→
Jönsson	Sven,	Hökult,	Norra	Unnaryd	→
Jönsson	Sven,	Karebý	→
Jönsson	Sven,	Karsbo,	Norra	Unnaryd	→
Jönsson	Sven,	ryttare,	Mjogaryd,	Kävsjö	→,	→
Jönsson	Tore,	soldat	→
Jönsson	Zackarias,	Mårtenstorp,	Öreryd	→,	→,	→
Jöransson	Jon,	Harphulta	torp,	Angerdshestra	→

K

Kagg	Lars,	överstelöjtnant	→,	→
Karin,	piga,	Fåglabo,	Mossebo	→
Karin,	Yås,	Angerdshestra	→,	→
Kerstin,	Plombo,	Stengårdshult	→
Kielldal	Bengt,	gästgivare,	Jära,	Mulseryd	→
Killenback	Johan	Georg,	fältskär	→,	→,	→
Kinberg	Jon	Se	Andersson	Kinberg	Jon
Kiällner,	fjärdingsman	→,	→,	→
Kjellerstedt	Anders,	postmästare	→
Kjellerstedt	Magnus,	bruksinspektor	→,	→
Kjöllerström	Alexander	Peter,	fänrik	→,	→
Kjöllerström	Anders	Vilhelm,	löjtnant	→
Kjöllerström	Anna	Christina	Catarina,	Byarum	→,	→
Kjöllerström	Bengt,	Öreryd	→,	→
Kjöllerström	Bernt,	länsman	→,	→,	→
Kjöllerström	Bernt,	länsman,	Öreryd	→
Kjöllerström	Britta,	Värnamo	→
Kjöllerström	Elisabet	Benedikte	→
Kjöllerström	Elsa,	Öreryd	→,	→
Kjöllerström	Erland,	borgare,	Uddevalla	→,	→
Kjöllerström	Gustaf	Reinhold,	sergeant,	Värnamo	→,	→
Kjöllerström	Helena	Katarina,	Drev	→,	→
Kjöllerström	Helena,	Öreryd	→
Kjöllerström	Ingemar,	gästgivare,	Öreryd	Se
Svenningsson	Kjöllerström,	gästgivare,	Öreryd	Kjöllerström	Ingemar,	länsman,	Öreryd	→,	→,	→,	→,
→–→,	→,	→,	→–→

Kjöllerström	Ingemar,	Öreryd	→
Kjöllerström	Johannes,	Stackebo,	Mossebo	Se
Svenningsson	Kjöllerström	Johannes,	Stackebo,	Mossebo

Kjöllerström	 Jonas,	 gästgivare,	 Öreryd	 Se	 Svenningsson	 Kjöllerström	 Jonas,	 gästgivare,	 Öreryd
Kjöllerström	Kajsa,	gästgiverska,	Öreryd	→,	→,	→,	→–	→,	→,	→

Kjöllerström	Katarina,	Västergården,	Öreryd	Se
Svenningsdotter	Kjöllerström	Katarina,	Västergården,	Öreryd



Kjöllerström	Katarina,	Öreryd	→
Kjöllerström	Magdalena	Fredrika	→
Kjöllerström	Magnus,	Förenta	Staterna	→
Kjöllerström	Magnus,	Åsen,	Mossebo	Se	Svenningsson
Kjöllerström	Magnus,	Åsen,	Mossebo	Kjöllerström	Maria,	Stommen,	Mossebo	Se
Svenningsdotter	Kjöllerström	Maria,	Stommen,	Mossebo

Kjöllerström	Mikael,	fältväbel,	Värnamo	→,	→,	→,	→
Kjöllerström	Mikael,	gästgivare,	Bölaryd,	Villstad	→
Kjöllerström	Månsson	Håkan,	gästgivare,	Bredaryd	→
Kjöllerström	Månsson	Johan,	Hillerstorp,	Kävsjö	→
Kjöllerström	Nils,	Öreryd	→,	→
Kjöllerström	Per	August	→
Kjöllerström	Peter,	gästgivare,	Öreryd	→
Kjöllerström	Petronella	Alexandrina	→
Kjöllerström	Petter,	gästgivare,	Gölingstorp	Norregård,	Nittorp	...............	Se	Svenningsson	Kjöllerström
Petter,	gästgivare,	Gölingstorp	Norregård,	Nittorp

Kjöllerström	Petter,	gästgivare,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→–→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Kjöllerström	Petter,	inspektor,	Tåssjö	och	Östra	Ljungby	→,	→,	→–→
Kjöllerström	Ulrika	Eleonora,	Svarttorp	→,	→
Kjöllerström	Vallentin,	fältväbel	→
Kjöllerström,	Lisken,	Öreryd	..............Se	Svenningsdotter
Kiöller¬ström	Lisken,	Öreryd

Knutsson	Per,	gästgivare,	Nissaryd,	Långaryd	→
Kruck	Gabriel	Fredrik,	friherre	→

L

Lars,	Brynsås,	Norra	Unnaryd	→
Lars,	skjutsrättar,	Norregården,	Ryd,	Mulseryd	→
Larsdotter	Britta,	Västergården,	Öreryd	→
Larsdotter	Ingeborg,	piga,	Unnaryds	krog	→
Larsdotter	Ingrid,	Bottnatyd	prästgård	→
Larsdotter	Karin,	Lilla	Älmåsa	torp,	Angerdshestra	→
Larsdotter	Kerstin,	Älmås,	Angerdshestra	→,	→,	→
Larsson	Anders,	frälsefogde	→
Larsson	Anders,	Mossebo,	Öreryd	→,	→,	→,	→
Larsson	Anders,	Skog	→
Larsson	Anders,	Älmås	→
Larsson	Arvid,	Kullhestra	→
Larsson	Erik,	landgevaldiger	→
Larsson	Erland,	Arvidabo,	Angerdshestra	→,	→
Larsson	Fällberedare	Erik,	Jönköping	→
Larsson	Johan,	Bråten	→
Larsson	Jon,	Ekornahult,	Bondstorp	→
Larsson	Jon,	Karshult,	Månsarp	→
Larsson	Jöns,	Mossebo,	Öreryd	→
Larsson	Jöns,	Röksberg,	Mulseryd	→
Larsson	Jöns,	skomakare	→



Larsson	Lars,	soldat	→
Larsson	Mårten,	gästgivare	Gölingstorp,	Nittorp	→
Larsson	Per,	Åsenhöga	→
Larsson	Sven,	Håkentorp,	Åsenhöga	→,	→
Larsson	Sven,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Larsson	Sven,	Kålgränna,	Bottnaryd	→
Larssson,	Anders,	Mossebo,	Öreryd	→
Lasse,	Högabråten,	Åker	→
Lejonhuvud	Carl	Fredrik,	greve	→
Liedbeck	Georg	Reinhold,	kronobefallningsman	→,	→,	→
Lindhielm	Mårten,	landshövding	→,	→,	→
Lindstedt	Anders,	länsman,	Drev	→
Lindstedt	Elin,	Drev	→
Lindstedt	Ingemar,	soldat,	Lunden	soldattorp,	Drev	→
Lindstedt	Katarina	→
Lindstedt	Margareta	Katarina,	Braås,	Drev	→
Lindstedt	Maria,	Braås	torp,	Drev	→
Lindstorphius	Petrus,	prost,	Korsberg	→
Linnartsdotter	Kerstin,	Bäckebo	torp	→
Litenius,	kyrkoherde,	Stengårdshult	→
Ljungqvist	Anna	Vallentinsdotter,	Värnamo	→,	→

M

Marchander	Nicolaus,	kyrkoherde	→
Matsdotter	Cathrina,	huspiga,	Gunillaberg,	Bottnaryd	→
Mattesdotter	Britta	→
Mattsson	Jöns,	nämndeman,	Elghult,	Källeryd	→
Mattsson	Per,	Elghult,	Källeryd	→
Meck	Erik	Johan,	överste	→
Mentzer	Arvid,	korpral	→
Mikaelsdotter	Elsa,	Mo,	Åsenhöga	→
Mikaelsdotter	Ingeborg,	soldathustru	→
Mikaelsdotter	Karin,	Abborrakull,	Åsenhöga	→
Mikaelsdotter	Ragnel,	Broddhult,	Åsenhöga	→
Mikaelsson	Amund,	Galtås,	Åker	→
Mikaelsson	Håkan,	Skärvhult	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,
119	Mikaelsson	Nils,	Ingarp,	Åsenhöga	och	Marsås,	Kävsjö	→,	→,	→,	→–→,	→,	→,	→,	→
Moberg	Cajsa,	Öreryd	Se	Bengtsdotter	Moberg	Cajsa,
Öreryd

Moberg	Ingeborg,	Öreryd	Se	Hansdotter	Moberg
Ingeborg,	Öreryd

Måns,	Berg	→
Måns,	Hestra,	Åsenhöga	→
Måns,	nämndeman,	Norra	Hestra	→
Måns,	Svinhult,	Angerdshestra	→
Månsdotter	Anna,	Skarköp,	Åsenhöga	→
Månsdotter	Elsa,	piga,	Klockaregården,	Öreryd	→



Månsdotter	Ingeborg,	Kärr	→
Månsdotter	Kerstin,	Landbogården,	Öreryd	→
Månsdotter	Kerstin,	Äspås,	Norra	Hestra	→
Månsdotter	Ragnela	→
Månsdotter	Sara,	Jära,	Mulseryd	→
Månsdotter	Sigrid	→
Månsson	Anders,	Mossebo,	Öreryd	→
Månsson	Anders,	soldat,	Lilla	Bryna,	Angerdshestra	→
Månsson	Anders,	Söttersbo,	Norra	Unnaryd	→,	→,	→
Månsson	Bryngel,	ryttare	→
Månsson	Gunne,	Ulvestorp,	Öreryd	→,	→
Månsson	Håkan,	Karsbo,	Norra	Unnaryd	→
Månsson	Jöns	→
Månsson	Jöns,	Brännhult,	Norra	Hestra	→
Månsson	Jöns,	Norra	Hestra	→
Månsson	Jöns,	Velebo,	Åsenhöga	→
Månsson	Lars,	gästgivare,	Norra	Unnaryd	→
Månsson	Lars,	Rödjan,	Åsenhöga	→
Månsson	Måns,	Hillerstorp,	Kävsjö	→
Månsson	Måns,	Remma,	Norra	Unnaryd	→,	→
Månsson	Olof,	Vallgårda	→
Månsson	Per,	Löckna,	Mulseryd	→
Månsson	Samuel,	borgare,	Skövde	→
Månsson	Sven,	Hösabo	→
Månsson	Sven,	Lilla	Bosarp,	Mulseryd	→,	→,	→–→
Månsson	Sven,	Mariebo	→
Månsson	Sven,	nämndeman,	Bjärsved,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→
Mårten,	Kärr	→
Mårtensdotter	Lisken,	gästgiverska,	Gölingstorp,	Nittorp	→
Mårtensson	Joen	→
Mårtensson	Jon,	Svenshult,	Åsenhöga	→
Mårtensson	Lars,	gästgivare,	Kättsjö,	Ljungsarp	→
Mårtensson	Peter,	Amundabo,	Ljungsarp	→
Mårtensson	Petter,	Amundabo,	Ljungsarp	→,	→
Märit	→
Mörner	Bernt,	överste	→,	→,	→,	→
Mörner	Hans	Georg,	landshövding	→

N

Nabbe	Anders,	byggmästare	→,	→
Nils,	Ingelsbo,	Båraryd	→
Nils,	Kärr	→
Nils,	nämndeman,	Älgåsen	→
Nils,	Skjutsebo,	Norra	Hestra	→
Nils,	Soldat,	Karsbo,	NorraUnnaryd	→
Nils,	Ulvestorp,	Öreryd	→
Nils,	Östra	Svinhult,	Angerdshestra	→



Nilsdotter	Anna,	Marsås,	Kävsjö	→
Nilsdotter	Britta,	Bölaryd,	Villstad	→
Nilsdotter	Britta,	piga,	Öreryd	och	Röksberg,	Mulseryd	→,	→,	→
Nilsdotter	Elin	→
Nilsdotter	Elin,	Hansbo	→
Nilsdotter	Elin,	Mo,	Åsenhöga	→,	→
Nilsdotter	Elsa,	Österskog,	Kulltorp	→
Nilsdotter	Ingerd,	Kullshestra,	Stengårdshult	→
Nilsdotter	Johanna,	Mulseryd	→
Nilsdotter	Kerstin,	Hillerstorp,	Kävsjö	→,	→
Nilsdotter	Märta	→
Nilsson	Anders	→,	→
Nilsson	Anders,	Hammelsbo,	Åsenhöga	→
Nilsson	Anders,	Hösabo,	Norra	Unnaryd	→
Nilsson	Anders,	Lunnarsbo,	Stengårdshult	→
Nilsson	Anders,	Ryd,	Mulseryd	→
Nilsson	Anders,	skjutsrättare,	Ryd,	Mulseryd	→,	→
Nilsson	Anders,	soldat	→
Nilsson	Anders,	Södra	Svansö,	Bottnaryd	→,	→
Nilsson	Björn,	soldat	och	trumslagare,	Hillerstorp,	Kävsjö	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Nilsson	Ingemar	→
Nilsson	Joen,	handelsman,	Jönköping	→
Nilsson	Jon	→
Nilsson	Jon,	Fiås,	Nittorp	→
Nilsson	Jöns,	Korphult,	Bjurbäck	→
Nilsson	Jöns,	soldat,	Hestra,	Åsenhöga	→,	→,	→,	→,	→
Nilsson	Lars,	Espås,	Norra	Hestra	→
Nilsson	Lars,	Nåthult,	Bottnaryd	→
Nilsson	Mikael,	Marsås,	Kävsjö	→
Nilsson	Måns,	Bränneshylte,	Kulltorp	→
Nilsson	Nils	→
Nilsson	Nils,	fänrik	→
Nilsson	Nils,	länsman,	Hökhult,	Kävsjö	→
Nilsson	Nils,	soldat	→
Nilsson	Nils,	Stora	Bosarp,	Mulseryd	→
Nilsson	Nils,	Velebo,	Åsenhöga	→
Nilsson	Olof,	dräng,	Öreryd	→
Nilsson	Per,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Nilsson	Per,	soldat,	Munkabo	torp,	Angerdshestra	→,	→
Nilsson	Per,	Stora	Bosarp,	Mulseryd	→
Nilsson	Per,	Valdshult	→
Nilsson	Sven,	gästgivare,	Byarum	→

O

Olof,	Kohult,	Bottnaryd	→
Olofsson	Anders,	Rud,	Bottnaryd	→
Olofsson	Anders,	soldat,	Fagerberg,	Öreryd	→



Olofsson	Nils,	skjutsrättare,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→,	→
Olofsson	Rickard,	Halmstad	→
Olofsson	Sven,	Landbogården,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→
Olofsson	Sven,	Öreryd	→
Oxenstierna	Elsa	Christina,	grevinna	→

P

Palmgren	Sven,	student	→
Pedersdotter	Ingegerd,	Harfall,	Åker	→
Pedersdotter	Kerstin,	Harfall,	Åker	→
Pedersson	Nils,	Harfall,	Åker	→
Per,	Enebo	→
Per,	klockare,	Kyrkebo	→
Per,	klockare,	Västergården,	Öreryd	→
Per,	Långhult,	Angerdshestra	→
Per,	Mellangården,	Norra	Unnaryd	→
Per,	nämndeman,	Arnabo	→
Per,	Skjutsebo,	Norra	Hestra	→
Per,	Slungsås,	Kävsjö	→
Per,	soldat,	Saxhults	rote	→
Per,	Stuveryd,	Stengårdshult	→
Per,	Ärnabo,	Bottnaryd	→
Persdotter	Brita,	Sulebo,	Byarum	→
Persdotter	Britta,soladten	Anders	Svenssons	hustru	→
Persdotter	Ingeborg,	piga	→
Persdotter	Ingegerd,	Karsbo	soldattorp,	Norra	Unnaryd	→,	→,	→
Persdotter	Ingegerd,	Karsbo,	Norra	Unnaryd	→
Persdotter	Ingegärd,	Nissanäs,	Angerdshestar	→
Persdotter	Karin,	Hagelstorp,	Åsenhöga	→
Persson	Anders,	Bränneshylte,	Kulltorp	→
Persson	Anders,	Ingarp,	Åsenhöga	→,	→
Persson	Anders,	Långhult,	Angerdshestra	→
Persson	Anders,	soldat,	Långhult,	Angerdshestra	→
Persson	Anders,	Ulvestorp,	Öreryd	→
Persson	Daniel,	Ledshestra,	Bottnaryd	→
Persson	Daniel,	nämndeman,	Ulvestorp,	Öreryd	→,	→,	→
Persson	Daniel,	Ryd	Mulseryd	→
Persson	Isak,	Lönekulla,	Berga	→
Persson	Jakob,	dräng,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Persson	Jon,	Stuveryd,	Stengårdshult	→
Persson	Jonas,	länsman,	Korsberga	→
Persson	Jöns,	nämndeman,	Öllmestad	→
Persson	Jöns,	Rannebo,	Åsenhöga	→,	→
Persson	Jöns,	Ulvestorp,	Öreryd	→,	→,	→,	→
Persson	Jöns,	Öreryd	→
Persson	Lars,	befallningsman,	Stora	Hökhult,	Norra	Unnaryd	→
Persson	Lars,	frälsefogde	→,	→



Persson	Lars,	Långhult,	Angerdshestra	→,	→
Persson	Lars,	nämndeman,	Skog	→
Persson	Lars,	Skog	→,	→
Persson	Lars,	Stora	Hökhult,	Norra	Unnaryd	→
Persson	Lund	Jon,	korpral	→
Persson	Mattis,	Öreryd	→,	→,	→
Persson	Måns,	nämndeman,	Remma,	Norra	Unnaryd	→
Persson	Mårten,	Husbacka,	Norra	Unnaryd	→
Persson	Nils,	Slungsås,	Kävsjö	→
Persson	Per,	Björkebo	→
Persson	Per,	Elghult,	Källeryd	→,	→,	→
Persson	Per,	Flahult,	Norra	Hestra	→
Persson	Per,	ryttare,	Harvared,	Gällstad	→
Persson	Samuel,	Kramphult.	Åsenhöga	→
Persson	Sven	→
Persson	Sven,	Hösabo,	Norra	Unnaryd	→
Persson	Sven,	uppbördsman	→,	→
Pihl	Anders	→
Printz	Christina	→
Printz	Niklas,	handelsman	→,	→,	→
Pärsson	Anders,	Sommarhult,	Stengårdshult	→

R

Ragnela,	kyrkoherdehustru,	Bottnaryd	→
Ridderstråle	Casper,	korpral	→
Ridderstråle	Stina,	Värnamo	→
Robertonig	Magnus,	fältväbel	→,	→
Rooth	Anders	→
Ross	Detloff,	kyrkmålare	→
Rosvik	Mikael,	soldat	→
Roting	Anders,	Jönköping	→
Rundquist	Beata	→
Rythenius	Olof,	komminister,	Bottnaryd	→

S

Scheibe	Anna	Elisabeth,	Östra	Ljungby	→
Schelle	Carl	Fredrik,	utridare	och	sadelmakare,	Värnamo	→
Siggesson	Nils,	Löckna,	Mulseryd	→
Silfverschiöld	Niklas,	landshövding	→,	→
Simonsdotter	Kerstin,	piga,	Bosarp,	Mulseryd	→,	→,	→
Skamfoot	Jonas	→–→
Staffansdotter	Ingrid	→
Staffansson	Johan,	Fagerhult,	Angerdshestra	→
Stegman	Maria	Greta	→,	→
Stenman	Sven,	skogvaktare	→
Stierna	Carl	→
Stierna	Göran,	Kapten	→



Stierngranat	A.C.,	överstelöjtnantska	→
Stiernklou	Anders	→
Storck	Jonas	Se	Skamfoot	Jonas
Strumselia	Lucretia,	Lidhult	→

Struve	Caspar,	kommissarie	→
Struve	Peter,	kapten	→
Sturk	Peter	→,	→
Ståhl	Olof,	beslagare	→
Sven	Linnar,	Hösabo,	Norra	Unnaryd	→
Sven,	Beet,	Bottnaryd	→
Sven,	Julved,	Källeryd	→
Sven,	knekt,	Hult	→
Sven,	Mo,	Åsenhöga	→
Sven,	Nygård	→
Sven,	Svedbrandshult,	Mulseryd	→
Svenningsdotter	Kjöllerström	Katarina,	Västergården,	Öreryd	→
Svenningsdotter	Kjöllerström	Maria,	Stommen,	Mossebo	→,	→,	→
Svenningsdotter	Kjöllerström	Stina,	Gölingstorp,	Nittorp	→,	→,	→,	→
Svenningsdotter	Kjöllerström,	Lisken,	Öreryd	→,	→,	→
Svenningsdotter	Maria,	Stommen,	Mossebo	→
Svenningsson	Ingemar,	Västergården,	Öreryd	→
Svenningsson	Johannes,	Stackebo,	Mossebo	→
Svenningsson	Kjöllerström	Ingemar,	gästgivare,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→
Svenningsson	Kjöllerström	Johannes,	Stackebo,	Mossebo	→
Svenningsson	Kjöllerström	Johannes,	Stommen,	Mossebo	→
Svenningsson	Kjöllerström	Jonas,	gästgivare,	Öreryd	→,	→
Svenningsson	Kjöllerström	Magnus,	Åsen,	Mossebo	→,	→
Svenningsson	Kjöllerström	Petter,	gästgivare,
Gölingstorp	Norregård,	Nittorp	→
Svenningsson	Kjöllerström	Petter,	gästgivare,	Gölingstorp,	Nittorp	→
Svensdotter	Beata,	piga,	Håkansgården,	Öreryd	→
Svensdotter	Ingegerd,	Tokarp,	Anderstorp	→,	→,	→
Svensdotter	Ingrid,	Hunsebo	soldattorp,	Norra	Unnaryd	→
Svensdotter	Karin,	Ingarp,	Åsenhöga	→
Svensdotter	Karin,	Landbogården,	Öreryd	→
Svensdotter	Karin,	Larsbo	→
Svensdotter	Karin,	Södra	Valdshult,	Valdshult	→
Svensdotter	Malin,	Mossebo,	Öreryd	→
Svensdotter	Märta,	piga,	Öreryd	→
Svensson	Anders,	Hösabo	→
Svensson	Anders,	Lilla	Bosarp,	Mulseryd	→
Svensson	Anders,	soldat	→
Svensson	Anders,	soldat,	Öreryd	→
Svensson	Anders,	Starkeryd,	Skövde	→,	→
Svensson	Arvid,	Mo,	Åsenhöga	→,	→
Svensson	Arvid,	nämndeman,	Mo,	Åsenhöga	→,	→,	→
Svensson	Arvid,	Södra	Valdshult,	Valdshult	→



Svensson	Börje,	Mo,	Åsenhöga	→,	→,	→
Svensson	Clement,	Håkansgården,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Svensson	Daniel,	Inslared	→
Svensson	Erik	→
Svensson	Erik,	dräng	→
Svensson	Erik,	Tranhult,	Stengårdshult	→
Svensson	Gustaf,	gästgivare,	Ledshestra,	Bottnaryd	→
Svensson	Hans,	Alabo,	Öreryd	→
Svensson	Hans,	tjänstepojke	→,	→
Svensson	Håkan,	Marsås,	Kävsjö	→
Svensson	Håkan,	soldat,	Assarbeo,	Norra	Hestra	→
Svensson	Jon,	Lilla	Älmåsa	torp,	Angerdshestra	→
Svensson	Jon,	Skärebo,	Mulseryd	→
Svensson	Jon,	Älmåsa	torp,	Angerdshestar	→
Svensson	Jöns,	Brynsås,	Angerdshestra	→
Svensson	Jöns,	ryttare,	Ulvestorp,	Öreryd	→
Svensson	Jöns,	Ulvestorp,	Öreryd	→
Svensson	Lars,	Fagerberg,	Öreryd	→
Svensson	Lars,	klockare,	Åsenhöga	→
Svensson	Mattias	→
Svensson	Mattias,	Brynsås,	Norra	Hestra	→
Svensson	Måns,	Vallgårda	→
Svensson	Nils,	Skeda,	Rydaholm	→
Svensson	Olof,	postbonde,	Kålgränna,	Bottnaryd	→
Svensson	Per,	Svinhult,	Angerdshestra	→
Svensson	Per,	uppbördsman,	Elsabo,	Mulseryd	→,	→,	→,	→,	→,	→
Svensson	Swart,	Hans,	korpral.	Sånarp,	Dalstorp	→
Svensson	Sven,	dräng,	Stora	Bosarp,	Mulseryd	→
Svensson	Sven,	Spikhemmet,	Angerdshestra	→,	→
Svensson	Sven,	Äspås,	Norra	Hestra	→
Svensson	Sven,	Öreryd	→
Svinhuvud	Elisabet	→

T

Thaske	Jakob,	tullbesökare	→
Thiemern	Bernt,	kapten,	Jönköpings	regemente	→
Thiemern	Henrik	Vilhelm,	hejderidare	→
Thorsson	Anders	→
Thorsson	Gustaf	→
Thorsson	Jakob	→,	→
Tillia	Christoffer	.............	Se	Håkansson	Tillia	Christoffer
Tillia	Erik	Se	Håkansson	Tillia	Erik
Tilliander	Sven,	kyrkoherde,	Stengårdshult	→,	→,	→
Timström	Jonas,	skrivare	→
Tor,	dräng,	Norra	Unnaryd	→
Torbjörn,	Jönköping	→
Torbjörnsson	Olof,	Karsbo	Lillegården,	Norra	Unnaryd	→



Torchelius	Peter,	komminister,	Anderstorp	→
Torsson	Anders,	gästgivare,	Ledshestra,	Bottnaryd	→,	→
Torsson	Gustaf,	Ledshestra,	Bottnaryd	→
Torsson	Jon,	länsman,	Högabråten,	Åker	→
Torsson	Per,	Lesdashestra,	Bottnaryd	→,	→
Torstensson	Jöns,	gästgivare,	Öreryd	→,	→,	→,	→,	→,	→,	→
Tyres,	Apelskift,	Habo	→
Töre,	Hundebo,	Norra	Unnaryd	→
U

Uddesson	Per,	Österskog,	Kulltorp	→
Uroo	Petter,	inspektor	→

V,W

Walldon	Carl	→
Wallqvist	Erik,	gästgivare,	Jära,	Mulseryd	→
Wendeberg	Anders	→
Wennerstedt,	hovrättspresident	→
Wessing	Claes	→
Willing	Henrik,	gästgivare	och	hejderidare	→,	→,	→,	→
Willstadius	Gabriel,	kyrkoherde,	Bondstorp	→
Wulf	Jakob,	kornett	→
Wästberg	Anders,	mönsterskrivare	→

Z

Zackariasdotter	Karin,	Fiås,	Nittorp	→
Zakariasson	Mård	Måns,	gästgivare,	Norra	Unnaryd	→,	→,	→

Ö
Örerydsgrenen	utgår	från	barnen	till	Petter	Kjöllerströms	dotter	Kajsa	och	hennes	man	Svenning	Jonsson.
Svenning	Jonsson	är	son	till	Jon	Nilsson	och	Karin	Zakariasdotter	i	Fiås,	Nittorp,	och	sonson	till	Nils
Gunnarsson	i	Fiås,	Nittorp	→–→

Peter,	landshövding	→
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