Beskxivning över torpet lläggestugan.
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l'199 den 23 november infaan sig på itliron slcedcl kalle1se uadertecloade
Kronoskogvaktare, tillika rned Nänsrdenänn€n Nils Jönsson och Börje Persson

med. Iland.börd-g hlia
i Högsby sooken för a*t i enllghet
,lrld
Lovlige lagrnansrätten,
xadsrätts utslag deu 1l sistlidue nars fastställde
skäTskåda och värdera d.e uppodlingar och förbättringar vid nämnde torpr som
åboa rJoa Persson där'etädes vidtag:it. Och \roro härom tillsagde och kmgjolde
åborrra uti lrageryd., Johannes Persson, Jon Larsson och Sven Olssonr wilka nu

vid torpet

Hägges*ugan

a1la voro tl11städes, den senare el.1er Sven Olsson genom dess f,ader 01of Petter-

sson.

Jon Persson förtälJer: att vid" desg tlllträåe av Eäggestuga.n son han den 15 mars
1JB! tillbandlat slg av Lars larsson dåirstäåes, var åbyggnaderrra, bestående av
endast en gannal och nedrutten stuga, son ännu är kvar och nlrttjas tiLl- foderbus samt hä,lrrt en u$i logen rnot Lars Latsson, änriu i gott behållr all den övri ga
nu vid hemmanet befintliga åbyggnad, är av honom uppsatt och bekostad uader åess
åbotid, tillika all stengärdsgård och e,.nnan trähiignad, medan ingen dug1ig gärdesgård vid dess tillträde av torpet fanns "
Vid halva torpet säge" Jon Petsson, att då i1l-a födde 2-ne f?i.kreatur r en ka1v,
en häst och några får, varemot det nu är som sJr$es kan, vå1 bebyggt ooh så odlat t
att det på Jon Perssons anåel skal1 föda B fäkreatur, I l:åst och 1o f,år.
$a,nningen varav Jon Persso säger sig både kunna och veta dettar nerl ed. fäs*a I
uppg:ivandet, såsom kånnare ?:iirom, utom fl"era anåra, Nänndernari }tril-s l,arsson i
Gösebo, Hemmansägare l,{aeJ:ius OLsson rlärstädes sarnt torpare: ilven Fast utd-er Tillingetergs ägor, wilIca. aLla har bott bredvid- l{äggestuganr inaan Jon ?ersson oet til-Iträd.åe .
le åberopad-e ?ersonerna Nils Larsson r l{e-gmrs Oisson och Sve Fast äro personligea til1städes och bestJrf,ka rilctigheten av Joå Perssons uppg'irrna, r,{lken Lars
Larsson i llä,ggestugan som har hälvien rflot Jon Ferssono jämväl erkände och dårernot lragezyds åboer ingenting påminte.
Seaan anmartt bliTitr a.tt Jon Pe"sson för detta hemrnan g'ivit 83 rd. bnnko til1
säl jaren Lars LEursson och dessutom.betaLt 1rd. uti årlg skatt ti1L lra6;eryds
åbor, va.reinom vars rågång d.etta henrna.n ).igger, wilket lragezXrds åbor nu jänvä1
medgiva, företogs förrättningen i a]la förenämdes överwaro, utan yidare påminnelser ooh upptog som följer:
Äbyggnader i nangården.
1) lh sätesstuga med kamnare r kontor och förstugae beståend-e av 4 lccut ar och på

östra gaveln vidh.ifta Lars larssons stuga, lång 14r hred Lo och hög 3 alnar t
täkt m;d näver ooh sand salt dänrppå bräåe? öoh ytor, uti stugan var öubbelt
goJ.v, 2-ne fönster r,oed länmar på gångjärn r.. zn'ne dörfar på gångJäxn och en med
iås sam+ takpasnel i kami1aren och lcontoret, ett fönster samt hy1lor på väggarna. i
kamnaren och ett litet fijnster sa.rnt dörr meå god lås för kontoret, d.essutom enkla .':l'
golv i lcarnmaren ooh konto"et sant förstugan.
Ä111 cletta är i behå,1l"et gott skiok, så vä1 som förstugan med sitt golv ocb
dubbla f6rstuguåörrar på gångjårn med klinkao uppsa*t av Jon Persson sedan han

tillträdde

Häggestugan

år

1?85.

Värdet av detta hus i det ski ak d.et befiruresr anses tilJ 22 rd.sp. av vilka
frångår tlmmrets värde 4 rd. eIler 4 tolfter på rot err samt skogens värde för
go).vån i förstugan, kontoret och kammaren sant enkla g.olvet i stugan tillika
ied talpanelet ä rå, tillhopa 6 rd., det övri ga har Jon Persson köpt ifrån and16:lott Persåon tillgodokornmeL är således.
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Ett ntrtt svinhus, J alnar i flrkant och 3 alnar högtr värt 5 rd. som gör
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4) Ett fäbus, nftt; 9 alna" i fyrkant och { alnar b6€t, täkt med näver och
;rtor, i gott behåLle+ skick ned J balkar och dessu*om .Flinder bott epn samt
dörr på gångjärn, värderas tiLl" 18 rd., därav t/3 a"tgär för Bkogen, blir i

behållning. .
5) LoSe t111 hå1vten rnot La;rs Larssön, täkt mod^ näv6r ooh ?rång, är i
brutcbart stånd och var det erida tn:s som Jon Persson emottag:it till torpet.
5) fkr taaa- byggd. inti11 d,enna 1oge, med 2-ne trorut ar, bredrt 6, 1ång 1O och
h.ög.5 a1nar, täkt med bräde" och Jrtor i bflrkbart gott stånd, ae6s värde är
7 Afz td., såLedes då timmrets värde med 2f3 avgCLr, år i behåll
?) Iårtntill ga.mtra etugan rned 6 krutar, påbyeCd 6 nya värf? utur unilersatta ]1ya syl1or, täkt ued bräder och ytor och uytt jas nu til.l foderlada ooh är alLåeles brr:lcbar, d.ess behållna värde sedan skogen är
avdragen trlae
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B) Så härvid flistades e*t vagossliderr 6om anses då skogen meö 32 skilling
avdragits tiLl..
!) Kvanehus, { alnar långt, 3 tfz atenl,- sarrc" 2 1'f2 aln högt, äges til1
hälvten mot L,ars tarsson ooh bör halva upphuggningen ooh inredskapen
ersättas med...
1O) Smedjan, J al-n i fyrkant och 3 elnar hög, tä)rt med br?ider och Srtor
sant dö"r på gångjäm med lås, anses sedan skogens värde avdragits till
4I/3 td,., lragerlrds åboer medger Jon Perssoo detta hus få avflytta,
vadan intet värde dårå utföres.
tI/ faftare till hålvten mot L,ars l,arsson, B alnar i fyrkant ooh 3 alna.r
hög, avdelad i 2<re Rrm, täkt rned bräd.or och ytor ooh därpå sand, sarnt
sedan nnu*alc välrmrrad och ftjrsedd ned. d.örr på gångjärn och lås sant kii}Lareti .a med ddr" fdre. Jon Persson.s halvpart som är i firllgott ståadl r berälqras då skogens värde avdragits ned 1 rd. 4 skill-ing till
letta hus a.nrnärka Drageryås åborzra, såsom överflödshus och uil1e diirför ej
betala något, utan säga, att Jon Persson nå borttaga källarenr nen som
Lars Larsson eom äger andra sammaobyggda d.elerr r d.etta bestrldde ooh
kälLaren vid hemnanet är nyttig ooh tjän1ig, så är värdet &irå utfört.
12) Husbyggd? tjärdat av Jon Persson ned virke och skog ansk-affade f$n
Ryningsnäs ägor, Jon Persson fcirbehål1er sig densamrfa antingea behålLa
eller få den ersatt med nrinst 5 rd. vilket filrra Dragerycls åboer med.giver.
Fbrsvarlig stengtirdesgård" äro lagde 2!O a'lnar, vilka böra 6 2 91ct11ing
aLnen , betalas son gör
Särskilda hoplagde stenrösen: en ga,nska stor och kostsan, varpå efter utseende ninst firrres 2fO a 300 lass hopfört ooh f}ån åkern v:id- krillaren

1r

16

L:-

5t24

:

uppbruten sten, anses

til1.

..

Sr dito dito nindrer anses til.I..

1Or-

6z-

3;-

B st dito än mindre sa.mt en över landsvägen vid Ekef.illan gjord
dukti g stentrumna, a"nses til1 ..
Åt<errr val odLad ooh bör vara T|LI 2/3 not ved den var vid Jon Perssons
tilLträde ocb har odlingen skett så srnåningrom, så att på en deL ägodel lcke nyttjas mer än 2-ne sådana vid Jon ?erssons tiIlträder e'nmäldes
att vid torpei näst vari* IfZ tunaa höstutsäåe och näs* L/2 turura om
våren. Nu firmes utotl denne' ganla åker nyodlade 2-ne turlnland 28 tca,ppland,
utom lcål och jo rdpäronl and, beståend.e uti:
-7T
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9 It ocb uppbrr:.tna B st. hoplagda nrindre rör
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2 tu.nnland. 28 kappland väl odlat.
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tr'ör d.enna åkerod.ling fordrade väl Jon Persson minst 15 rd.. ersättning, sedan
han då avräkne* det ....... gagn han därav havit, särd.eles som Jon Persson
havit denna torpandel för både skatt och giver: köpeski1Ling, för vaflb ränta.
ban tror sig att rått nyttja andelens ägor sig tiLl- bästa fördel, men på nrageryd.s åboer som å*erfå dessa ägor ned märkeliaste förbättring ehuru med dess
sätt ooh möda, må firma Jon Persso$s efterg'i ft oah fogligtret i d.et Iängota, så
1ämar han även åsido d.enna billiga ersättning, så rriåa ocb d-ärest d.et andra
honom nu wid värderingen tilLäggande ersättningskostnaåer b1iva i godo gottgjorda.o
eller ock i a:rnat fal1 bonorn överLåtes fritt begagnende, bortflyttande ell"er försäLjning av dessa
.. aruoärkte upplyggda hus och sed.an d.en tris*ande bel a.Lningen för irägnaCer unfå.
itqCn'l vat hiivda-d, hava,ndes Jon Perrson nyodlat följande!
Sjötäppan vid landsvägen åt Tillingeberg on 3-ne såtevaL1,
Sergmofållan , &i,ri fin:cs 2-ne häokar hårdvallshö om året.
Mellaof?illarr varl ävEn årligen fås 2-ne tuickar, bägge inhiignad.e rneå fällehag.
I,i1längen, ny?öjd und,er JoD Perssons åbotid. Uti Bergmof?illanr finns ooh en ny
foderlada byggå av Jon Persson .
Jon Persson anmäler, att vad ängsodlingen aagår, får det förbliva utanr ersättning
on lrageryd.s åboer godv:i lli gt betala honom dees övrl-ga utrönade kostnad.er vid.
torpet, innan dess avträde däri flån, eljest förbobåller sig åärför B rd. i ersåttning. DragerXrås åboer sågarat* de sig icke nu kunna yttra sig om d.etta, innarr
de fått d-e1 av värtleringsprotokollet och det genomsett.
GÄRDES CÅFD fanns ingen duglig vid Jon Pe?s6ous tillträde, nu fin.nes ornkring
åker, äng oah täppor.
varfbr fordras ersättning för 320 hot 6132
3ehå11en god gårdesgård 9ä n! .,.,...,
0136
lito kring Srottlandet, ?2 bot, vilka nu halvgoda, endast upptages *i11
Orl6rc
nlto, nito vid Sjötäppanl Dito, 33 hot a 6 runstycke
Ord<rj,ng Elce fEillan finnes 102 hot halvgodl garnmal gåirdsgård.
nito ornkr:ing torpet 2{O d.ito, varav 180 ho* böra omhotas och något trinde
pål"äggas ftjr 1 rd. och 2{. skiLl-ing.
Uti Tjuvbå1lehagen fin:res 'f0 hot oduglig gärdesgård, nen som dervra hage vid
Jon Perssons tillträde bestod av mäst Rishag?, så k6n ingen arlnaxi förbättr:ings stgrld.i ghet åläggas, än a.tt ?O tr&i risha.gslägping som kan ske f6r 3l sp.
Jon Persson aylmärker, att han intagit och inhägnat en beteshager SKOGSfrAGU{
kal1ad och d:i,r nedlagt myoket albete, varför ersättning 6kä1i gen väntasr nen
lämnar detta, ',rrrder samma. förbehåll som förr avsag*s.
K-Å-L octr JoRDiiiRoIlLANn till
V2 kapplanå odlaae, uppbnrtna och med. jord på3116
fy1J.da, , E.ll"t åä1 oah behållet, varför fordras mr ersättning som ook billig:t
Ett päronträd fanns här, som nrage:yds åboer sade sig 6j behövar utan att
Jon Persson kan *aga det självr emedan de det ändå ej viLle betella'
S1'ne och

värder{ngsp"otokollet upplåstes ut an vida.re erinringar

Persson

i

SUti$[A

B2r 36rg

anmodade ooli utkall-ade mätismån uti nragerS'd-s åboers se.mt Jon
l{ä,ggestugans näraiaro, så värdorat färegående åbyågno.c1 och ooling.".,r,

.,!tt u:rderskriv$a

wi efter bästa först;9,nd och samvete prövat det värt v;ra, bestyrka, uppå vår
före avlagda ä,mbets och donnrared. Eiiggestugan den 23 novenber L799.
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