
 

 

Personakt 
Lars Jonsson 
 

 
 
Gästg. 1746-1759. Blev 47 år.  

 
Far Jon (Joen) Larsson. Född 1676-03-29 Tåby (E) Skällingstad [1]. Död 1736-10-03 Tåby (E) Skällingstad [1].  
Mor Maria Jonsdotter. Född 1681-07-03 Tåby (E) Fristad [1]. Död 1754-10-14 Tåby (E) Skällingstad [1].  

 
Född 1712-04-13 Tåby (E) Skällingstad [1].  

Tåby CI:2 (1697-1779) Bild 83 / sid 155 
 
D.13 april föddes Jon Larssons barn i Shillingstad blef döpt d.17 dito och kallad Lars. Testes: Nils 
Nilsson i Frista, Ol... i ...torp, Knut Jonsson i Frista, Nils Trulsson, Gustav Jonsson, H. Maria Sophia 
Drost. J. Maria Mörn, J. Catharina Orelia. 
 

Björkekinds 
härads 
dombok 

1745-05-13 Björkekinds Härad (E) [2].  
Lagtima sommarting den 13 maj 1745 i Kuddby. § 8. 
För mig och häradsrätten inkommo dannemännen Johan och Lars Jonssöner i Skällingstad och 
framgåvo, att gästgivaren Gustaf Jonsson och dess broder Knut Jonsson i Fristad uti underskrivne 
vitten, rådmannen i Söderköping välbetrodde Gabriel Kjällgren och Olof Zatzells när och övervaro 
den 3 maj 1743 utgivet och underskrivet köpebrev, vilket Gustaf Jonssons söner Magnus och Jonas 
Solliner med deras namn underställande även bekräftat. 
Varuti Gustaf och Knut Jonssöner göra veterligt sig hava av fri vilja och välberått mod upplåtit och 
försålt, som de och därmedels upplåter och försäljer till sina systersöner, då drängarna, nu 
sammanägare väl och beskedliga Johan och Lars Jonssöner i Skällingstad, två fjärdedelar uti halva 
skattegården Fristad by och Tåby socken, emot en föremodererad köpeskilling av tvåtusende fyra 
hundrade daler kopparmynt, och all den stund samma köpesumma 2.400 daler kopparmynt, den 
första penningen med den sista blivit dem till fullo nöje betalt. 
 
Då avhända de sig och sina arvingar, så födda som ofödda, denna halva skattegård i Fristad, som 
består av sju öresland, tillägandes den förbemälte fru systersöner Johan och Lars Jonssöner med 
hus, jord, åker , äng, skog och mark, fiske och fiskevatten, kvar och kvarnställe, torp och torpställe, 
nå by och fjärmer, intet undantagandes, av allt det som därunder av ålder lytt och legat, haver eller 
tilligger, som är utängen vid Stensvad samt en beteshage i Rundberg kallad, och eljest evad namn 
det helst haver kan, att egalt och klanderlöst nyttjas, brukas och besittas, nu och i tillkommande 
tider, som deras välfångna och lagtillkomna egendom, för sig och sina arvingar, varandes det 
försålda halva skattehemmanet för köparna Johan och Lars Jonssöner lagligt uppbudet trenne 
häradsting, nämligen den 9 maj och 5 september 1743 första och andra gången samt 30 januari 
1744 tredje gången. 
Alltså ansöker nu berörda köpare nu därom laga fasta och dombrev. Och som häradsrätten, att med 
detta köp behörigen lagfart är samt hemmanet trenne gånger lagligen uppbudet blivit, samt utan 
klagan över natt och år lag och fullständigt är. För den skull finner häradsrätten skäligt, enligt 4 
kapitlet jordabalken därå laga fast bevilja samt köpet för fast och oryggeligt dömt, att stånda och ej 
återgånga vid et straxt, som lag och domkval förmår. 
Härigenom, som mera beskedliga Johan och Lars Jonssöner i Skällingstad tilldömes halva 
skattehemmanet Fristad, som är gästgivare gård, med alla dess ägor och ägenheter, att för sina 
hustrur, barn och efterkommande arvingar nyttja, bruka, behålla och besitta, nu och till kommande 
tider. Dock oqvalt Kronans rätt till den så kallade Runnebergs hage, i fall den framdeles skulle kunna 
bevisas annan rättigheter här kommer till. 
 

Död 1759-04-30 Tåby (E) Fristad [1].  
Tåby CI:2 (1697-1779) Bild 150 / sid 289 
 
d.30 april dödde af wärk och hetsig feber Gästgifvaren i Fristad Lars Jonsson, Född Anno 1712 den 
14 aprilis 

 
 
 

Äktenskap med Maria Jostdotter 



 

 

 
Maka Maria Jostdotter. Född 1713-10-20 Tåby (E) Tåby [1]. Död 1749-04-20 Tåby (E) Fristad [1].  
  
Vigsel 1743-12-29 Tåby (E) [1].  

Tåby CI:2 (1697-1779) Bild 9 / sid 11 
 
December 29  vigdes drängen i Shillingstad Lars Joensson och enkian i Brestad H. Maria Jostdotter. Efter 
upgift arfsinteckning för lilla sonen Enkians Jean Botvidsson, ...vice härads...mörn författat d.2 1742 d.25 
oct., och blifvit incaminerad vid häradstinget 1743 d.28 Febr. .... tillgång min son, af ..............underättad. 
Morgongåfvan på 40 lod silfver och 2 sinater i guld. 

  
Son Jonas Larsson. Född 1744-10-31 Tåby (E) Brestad [1]. Död 1825-04-16 Tåby (E) Fristad [1].  
Son Jost Larsson. Född 1746-11-21 Tåby (E) Fristad [1]. Död 1805-02-19 Tåby (E) Fristad [1].  

 
 
 

Äktenskap med Margareta Nilsdotter 
 
Maka Margareta Nilsdotter. Född 1730-03-14 Styrstad (E) Bjärby [1]. Död 1798-03-31 Styrstad (E) Bjärby [1].  
  
Vigsel 1750-11-18 Styrstad (E) [1].  

Styrstad C:2 (1692-1796) Bild 20 / sid 33 
 
Nov. d.18 Gästgifvaren ifrån Fristad och Tåby sn. Lars Jonsson med past. bevis om .... 40 lod silfver ... och 
pigan Margareta Nilsdotter i Biärby. Chart: Sig. 3 

  
Son Niklas (Nils) Larsson. Född 1752-08-25 Tåby (E) Fristad [1].  
Son Lars Larsson. Född 1754-10-14 Tåby (E) Fristad [1]. Död 1755-01-14 Tåby (E) Fristad [1].  
Son Lars Larsson. Född 1759-04-24 Tåby (E) Fristad [1]. Död 1807-03-30 Styrstad (E) Bjärby [1].  

 
 
 

Källor 
 
[1] Kyrkoarkiv Alt. Församlingsbok 

 
[2] Stig Turevik 

 

 


