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HOLJE 
BYNOTISER fram till 1726 

 
1619  Enligt  SÖLVESBORGS LÄNS RÄKENSKAPER 
  Olof Månsson,  
  Jörgen Pedersson dömd för lägersmål med Sissa Jönsdotter varpå han rymt till Sverige, 
  Peder Hansson dömd för lägersmål med Anna Larsdotter 
  Jöns Larsson, Olof Persson, Per Joensson, Hans Månsson, Peder Jönsson, 
  Joen Pedersson 

 
16390507  Enligt Kongens Rettarting i Köpenhamn 
  Olof Pedersson 

 
16490217  I Urshults Kyrkoräkenskaper står antecknat om en dansk man Peder Jönsson i Holje i Danmark i  
  Jämshögs sn och hans hustru Inga Nilsdotter som varit gifta i 4 år och har ett barn  
  tillsammans. Peder har bedrivit hor i Danmark och avlat ett barn med Kirstin Jönsdotter.  
  Vittne är Olof Persson i Holje och broder Jöns i Holje.  

 
1651  DECIMANTBOKEN   HOLIE BYE STOREGÅRDEN 
  Olof Pedersson 
  Erik Bengtsson 
  Håkan Olofsson 
  Jens Bengtsson 
  Jens Sörensson 

1651  DECIMANTBOKEN   HOLIE BYE JEPPESGÅRDEN 
  Erik Bengtsson 
  Olof Bommersson 
  Nils Kjellsson 
  Bengt Pedersson 

1651  DECIMANTBOKEN   HOLIE BYE BROGÅRDEN 
  Anders Nilsson 
  Håkan Olofsson 
  Jens Bengtsson 

1651  DECIMANTBOKEN   HOLIE BYE KNUTSINGEGÅRDEN 
  Olof Pedersson 
  Peder Pedersson 
  Änkan Elsa 

1651  DECIMANTBOKEN   HOLIE BYE  
  Jens Svensson 

 
16530510  Enligt Kongens Rettarting i Köpenhamn 
  Olof Pedersson 

 
 
1662  Enligt  GÖTA HOVRÄTTS DOM BVA:22 
  Per Giselsson är son till Gisel Persson i Nybygden 

 
1662-09-10:  Jöns Gammalsson i Farslycke och i domarsted till Bräkne härads ting och Jörgen Knutsson i Elleholm skrivare gör  

veterligt att år efter Guds börd 1662 onsdagen den 10 7bris, inom förenämnde ting, för oss och tingsmän flera, för  
rätten framkom ärlig och välförnäm man Söfren Jönsson rådman i Sölvesborg, på hans vägnar hans son  
välbetrodde Per Söfrensson och bevisade med kaldsmän nämligen; Gregers Holtz i Bodekull och Jon Persson  
ibm, kände efter lagen laglig att ha hitstämt välbetrodde Per Mauritsson uti Asarum, efter en kaldsedel här läst  
och påskriven. Låter jag underskrivne här med stämning eder Prebjörn Mauritsson uti Asarum med 8 dagars  
varsel att möta till Bräkne härads ting, till första ting eder utgivna handskrift och pantbrev, och därefter utställt  
tingsvittne att påhöra, och emot beskyllning och till doms. I lika måtta stäms med 8 dagars varsel till 1-2-3-4 ting  
om för nöden göres. I lika måtta edert föreskrivna utgivna brev att påhöra och emot beskyllning och till doms.  
Datum Sölvesborg den 27 augusti 1662, Söfren Jönsson.  --- rättelades Söfren Jönssons skriftliga försåt, som i  
lika måtto är läst och påskriven mäldandes; Eftersom jag underskrivne till Bräkne härads ting har låtit instämma  
ärlig och välförståndig Prebjörn Mauritsson i Asarum med 8 dagars varsel till första ting att höra på sin utgivna  
handskrift och pantbrev och emot beskyllning och till doms med vidare efter stämningssedelns förmedling, vilken  
stämningssedel samt handskrift och de på utstede tingsvittne nu lägges uti rätta, med --- begärande att samma  
brev för rätten måtte läsas, påskrivas och i tingsboken införas och mig igen tillställas. Och är detta min sakgivelse  
och talan till bemälte Prebjörn Mauritsson att eftersom han min hustrus fader Olof Persson i Holje har utgivit  

samma sin nu i rätta lagd handskrift och tingsvittne, då är samma handskrift och pantbrev mig tillfallna påskrivet,  
efter min hustrus saliga moder Elin Olof Perssons i Holje försålda betalning. Och eftersom jag pengarna ej  
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längre kan låta stå på ränta, då sätter jag uti rätta sedan till förordnande dem är, om icke Prebjörn Mauritsson  
pliktig är samma sin handskrift och pantbrev --- skall mitt påstående --- och --- betala inom 15 dagar, eller panten  
som är hans hus och gård, som han påbor, då handskriften blev utgiven, att vara mig följaktig, och han det att  
avstå, när jag därför giver övrig --- sin tillbörliga städsmål och huspanten icke kan tillsträcka, om han dock icke  
med nöjaktig vara bör resten att betala. Och Prebjörn Mauritsson att stande mig till efterföljande vittnens och allas  
bekostning, och är på dessa föreskrivna poster, en rättfärdig dom begärandes, och att detta motinlägg måtte för  
rätten läsas och påskrivas och i processen införas, och mig igen tillställas. Datum Sölvesborg den 3 september  
anno 1662, Söfren Jönsson. Nock rättelagde Per Söfrensen ett tingsvittne eller pantbrev, varuti handskriften  
finnes införd, vilken i lika måtta är läst och påskriven. Och från ord lydandes. Onsdagen den 16 januari 1656.  
Inom förenämnde ting för oss tingsmän flera, uti rätten framlade Prebjörn Mauritsson en handskrift lydandes på  
etthundra och en daler tio skilling danska, till ärlig och välbetrodde man Olof Persson i Holje, vilken här blev läst  

och påskriven lydandes; Kändes jag Prebjörn Mauritsson i Asarum häradsfogde uti Bräkne härad mig av rätt  
veterlig gäld skyldig att vara till ärlig och välförståndig man Olof Persson i Holje borgare och innevånare i  

Sölvesborg, etthundra och en släta daler tio skilling danska, var daler begärd till 64 S: danska, som han mig av ett  
vanligt lån mig lånat och med försträckt har, vilka förenämnda 101 daler och 10 skilling danska, jag lovar och  
bepliktar mig och mina sanna arvingar att betala till bemälte Olof Persson, eller hans rätta arvingar till Mikaeli nu  

förstkommandes med tillbörlig ränta, nämligen sex procent av förbemälde 101 daler och 10 skilling, har jag  
pantsatt till förenämnde Olof Persson min gård uti Asarum som jag nu påbor, och bepliktar mig den icke avsälja  
eller avhända till någon förrän Olof Persson det blir tillkännagivit, eller förenämnda summa med ränta blivit betald  
och erlagd. Och härpå steder jag Olof Persson tingsvittne att således hållas och rätteligen efterkommas,  

bepliktar jag med mitt signet här nedan under, och med egen hand skrivit och underskrivit, actum Asarum den 16  
januari anno 1656. Att så uti sannhet här nedan tingegått och varit är, till veterlighet etc. Prebjörn Mauritsson  
mötte och svor gärna göra Söfren Jönsson fyldesta uti panten, efter goda dannemäns sägelse, efter pantbrevets  
förmedling, när som helst på --- . Och begärde Prebjörn Mauritsson (att) 4 män måtte uppmäldas som panten  
kunde lagligen taxera och värdera. Då är utmäldet Lars Svensson i Tostarp, Valdemar Svensson ibm, Jöns  
Svensson i Asarum och Olof Brit i Torp, --- män för uti att göra och låta, så ingen av parterna på endera sidan  
bliver för---. Onsdagen den 17 dito 2-ting och 24 dito 3-ting. Onsdagen den 8 oktober; Närvarande år 4-ting,  
Söfren Jönsson rådman uti Sölvesborg, till Prebjörn Mauritsson i Asarum, och begärde dom efter första tings i  
rätta sättelse. Då är Prebjörn Mauritsson tillfunden att kide in vissning uti samma --- utsätta pant, efter pantbrevets  
förmedling och erstatte delen om kostning, och det inom 15 dagar att så uti sannhet här inom tinget gått och f---,  
som f--- står, dess till veterlighet våra signetter undertryckta, actum ut supra. Anno 1663 den 13 7bris; Var jag  
Jöns Gammalsson uti dommarsted med Söfren Jönsson uti Sölvesborg, och gjorde honom utlägg efter domens  
lydelse och innehåll, först uti Prebjörn Mauritssons halva gård, är värderad till 100 dlr, nock hö på den norra  
längan och i slindet, och 50 travar korn uti det norra loftet, är värderat av Olof Matsson i Asarum, Jöns Svensson  
ibm, Trued Nilsson i Kölja och Per Persson i Bökemåla, vilket hö och korn är värderat uti en summa för pengar 32  
daler, här med är denna dom fyldest gjord, vilket vi stadfäster med våra händer och bomärken, actum ut supra  
Jöns Gammalsson (samt fyra bomärken). Anno 1664 den 28 mars har ärlig och välförståndig man Johan Klasson,  
borgare och invånare uti Bodekull riktigt förnöjt och betalt mig under förenämnda denna införsel och värdering,  
som mig är till värderat i herr Prebjörn Mauritssons halva gård och i hans hö, och det korn som jag har nu  
liggandes i kyrkladan, varföre jag härmed nu --- avstår, all min frihet i samma förenämnda halva gård och  
värdering, och det till herr Johan Klasson, till vittnesbörd har jag --- min egen sannhet nedan under, actum  
Sölvesborg ut supra Söfren Jönsson. Att detta är en riktig kopia bekräves av tingsskrivaren uti Listers och Bräkne  
härader; Christen Larsson.  (från CD:n Bräkne Dombok 1668-1699) 

 
1663     Enligt  LISTERS HÄRADSRÄTTS PROTOKOLL 
     Olof Pedersson och hans son Mats Olofsson, Jöns Sebbesson och hans hustru Kerstin Jeppesdotter,  
     Jöns Bengtsson, Sven Olofsson, Bengt Eriksson, Håkan Olofsson, Håkan Påvelsson, Bengt Pedersson,  
     Gunnar, Peder Hansson, Lille Mats, Jöns Månsson, Sven Jönsson, Olof Truetsson, Jöns Jönsson,  
     Peder Jönsson, Mats Jönsson, Peder Matsson, Ingeman Larsson, Kerstin Ingemansdotter, Ingeborg  
     Pedersdotter, Bommar Svensson och hans hustru Bengta Jeppesdotter, Olof Leyer, Olof Pederssons  

     avlidna hustru Elna,  
 
1663-09-10     Enligt  LISTERS HÄRADSRÄTTS PROTOKOLL 
     Peder Pederssons gård  ¼ Holje öde år 1660 
 
1664  Enligt  LISTERS HÄRADSRÄTTS PROTOKOLL 
  Mats Olofsson, Olof Leyer, Peder Matsson, Jon Hansson, länsman Jöns Bengtsson, Olof Pedersson, 
  Sven Jönsson, Hanna Olofsdotter, Sven Olofsson, Jöns Månsson, Jöns Sebbesson, Bengt Carlsson, 
  Jöns Nilsson Brand, Kerstin Jönsdotter, Elna Bodelsdotter, Peder Pedersson, Bengt Pedersson,  
  Måns Matsson, 
   

 
1668-04-01:  Mats Bosson i Stilleryd angående försäljning av en fjärding jordegne gods plus en tolftepart, sin arvedel av  

jordegna godset i Håkan Olofssons gård i Holje, som han efter hans moster Kerstin Olofsdotter har ärvt med  
all dess rätt och till Olof Håkansson i Holje och hans arvingar och bekommit 20 släta daler. Christen  
Christensson i Duveryd är fullmäktig på Olof Håkanssons vägnar.  (från CD:n Bräkne Dombok 1668-1699) 
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1668-10-14:  1 ting. Jeppe Svensson i Boarp kärar Mats Andersson i Susekull angående den omtvistade holmen. Per  
Persson i Holje har för 38 år sedan tjänat sin farbror Sven Stas i fyra år, vilken bodde i Boarp. De höstade då  

holmen som då kallades Boarps holme. Holmen höstades under hela Svens levnad. Truls Nilsson i Slätten  
vittnar att han har bott i Boarps gård under tre år och då höstades holmen till Boarp. Toa Nilsdotter som  
bodde i Boarp före Truls visade honom Boarpsholmen, de två andra små holmarna hör till Susekull. Även ett  
fiske, Trineboget (Teineboget), ligger mellan Boarps land och Boarps holme. Truls Nilsson i Slätten och Hans  
Trulsson i Hallandsboda vittnar lika som Jeppe Svensson att Mats har höstat fel holme.  (från CD:n Bräkne  
Dombok 1668-1699) 

 
 
16691012  Brev till Kungl Majts Commissarier, SKÅNSKA KOMMISIONEN, betr klagomål dels på hur senaste  
  prästtillsättningen gått till och dels på för höga tullar, undertecknat av Jens Bengtsson i Holje,  

  Göte Bengtsson i Ljungryda, Ola Truedsson i Kärrabol, Harald Hansson i Jämshög, Nils Pedersson i  
  Mörbohult och Anders Larsson i Ljusaryd.  
 
1670-04-13:  4 ting. Mats Olofsson i Karlshamn kärar Bengt Henriksson i Vettekulla. I rätten inges en sedel av Bernt Meyer på  

Tararps gård utgiven till Per Henriksson. Likaså i rätten lagd förlikning mellan Henrik Bengtsson och Hanna i  

Holje, vilken blev läst och påskriven. Mats Olofssons inlägg blev läst och påskriven och därefter äskades dom.  
Bengt Henriksson här emot sade att han samma gård hade städt av Bernt Meyer och vidare av den sedel som  
Bernt Meyer utgivit har för sin broder att betala. Jämväl och med ed bekräftar Bernt Meyer icke att han hade  
fordrat några pengar av honom efter samma sedel, Meyer har ingen skuld till Olof Persson och hans arvingar.  

Bengt i Vettekulla med kaldsman Olof Nilsson i Sandvik kärar Mats Olofsson i Karlshamn och Henrik Bengtsson i  
Häggarp angående att visa sin sannhet. Henrik Bengtsson i Häggarp berättar att Bengt Henriksson köpte halva  
Tararp av sin broder Per Henriksson, vilken Bengt städslar av kungens fogde Bernt Meyer. Bengt Henriksson  
köper andra halvan av Tararp av sin fader och får städsel av kungens fogde Bernt Meyer. (från CD:n Bräkne  
Dombok 1668-1699) 

 
 
1671-06-08:  På landsdomarens order och befallning har domaren Lorentz Holsten i Bräkne härad med de åtta männen  

Jon Jonsson i Slänsmåla, Hans Jönsson i Härnäs, Olof Brit i Tostarp, Bommar Åkesson i Tostarp, Jöns  
Matsson i Tostarp, Vollemar Svensson i Tostarp, Lars Matsson i Tostarp och Olof Jönsson i Ebbarp varit 
församlade på Boarpsholme i Mörrumsån. Parterna är Simon Djurs i Karlshamn och dess bonde Jeppe Svensson 
i Boarp på ena sidan och Mats Andersson i Susekull på den andra sidan. Vittnar gör Truls Nilsson i Slätten, 
Abraham Rasmusson i Kullen, Erik Trulsson Karstorp och Hans Trulsson i Hallandsboda. Holmen har höstats av 
Boarp. Magnhild Trulsdotter i Holje, vilken är en bosittande hustru, vittnar att hennes far Truls Nilsson i Slätten 

har bott i Boarp, då var hon med och räfsade hö på samma holme. Simon berättar att Nils Abrahamsson i Östad 
inte har mött idag, men har vittnat tidigare. Per Perssons i Holje vittnesmål kan inte tas nu då han är död, men 

hans tidigare vittnesmål bör stå fast. Mats Andersson tillspordes om sina vittnen. Nils Jönsson bosittandes i 
Öjamåla vittnar att Jöns Bengtsson i Kärrsjömåla har lejt sig för att hösta ängen åt Mats i Susekull, vilket skedde 
på östra sidan av holmen. Salige Hans Holst har i danska regeringens tid gett Mats lov att hösta holmen, enligt 
Mats. Mats vill också att Hans Trulsson i Härnäs och dess hustrus fader Nils Nilsson i Kråkekull vittnar. Mats 
svarar att det inte fanns någon träta om holmen på Holst tid. Dom fälld i Åkarp; Holmen ligger närmare Susekull 
än Boarp, dock har Simon Arendtsson bättre skäl till holmen. Holmen tillfaller således Simon.  (från CD:n Bräkne 
Dombok 1668-1699) 

 
1675-04-28:  Kristoffer Hansson i Björkenäs med kaldsmännen Jöns Trulsson i Karlshamn och Mats Persson i Hultaboda kärar  

Nils Olofsson i Hjortabråne angående skuld om 23 daler och 3 skilling som salige Kjell Matsson, vilken hade Nils  
Olofssons hustru till äkta, till salige Olof Persson i Holje 1656-04-10 är skyldig bliven. Likvidation skall göras med  
Kristoffer och hans medarvingar till nästa ting. Samma fordran är även till Mats Olofsson i Holje, vilken dock är  

betald. Kristoffer remonstrerar med skiftesbrevet att samma handskrift och fordran är riktig, hans käresta tillfallen  
efter skiftet.  (från CD:n Bräkne Dombok 1668-1699) 

 
1675-06-16:  Dom. Kristoffer Hansson inger en handskrift om cirka 23 daler daterad 1656-04-10 då skiftet hölls efter Kjell  

Matsson i Hjortabråne, vilken var gift med Gunnel Åkesdotter, änkan har obligerat och velat betala till salige Olof  
Persson i Holje. Nils Olofsson inger en handskrift som han har utgivit till Mats Olofsson i Holje daterad 1662-07- 

18 om cirka 28 daler. En kvittens från Mats Olofsson daterad 1675-05-05 (står så) inges om 20 daler, vilka Nils  
har betalat på Ingeman Nilssons i Hjortabråne vägnar och som skall vara Mats Olofsson på sin lott arveligen  
tillfallen. Domslut; Nils skall betala sin hustrus skuld.  (från CD:n Bräkne Dombok 1668-1699) 
 

1675-06-16:  Kristoffer Hansson i Björkenäs kärar Nils Olofsson i Hjortabråne, vilken har äktat salige Kjell Matssons hustru i  
Hjortabråne. Änkan har påtagit sig cirka 23 daler vid skiftet efter salige Kjell 1656-04-10. Denna gäld är Kristoffers  
hustru arveligen tillfallen efter hennes salige morfar och mormor salige Olof Persson i Holje (mormodern  

nämns inte vid namn). Eftersom handskriften inte är kasserad så bör dom gå. Nils Olofsson bör betala till Gunnel  
Åkesdotter eftersom han är trädd i sterbhuset. Nils inger en handskrift om cirka 28 daler daterad 1662-07-18 till  
Mats Olofsson, Nils inger även en kvittens av Mats 1675-05-15 om 20 daler som han på Ingeman Nilssons  
vägnar i Hjortabråne till Mats Olofsson har betalat.  (från CD:n Bräkne Dombok 1668-1699) 

 
1675-11-10:  1 ting. Nils Persson i Asarum på Mats Olofssons i Holje vägnar med kaldsmännen Jöns Nilsson i Skörje och  
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Hans Persson i Aplakärr kärar Olof Persson i Hoka angående gäld. (från CD:n Bräkne Dombok 1668-1699) 
 
1679-08-06:  Underfogden Elias Mandervet efter order av överstelöjtnant Knut Liljehök framställer fången och snapphanen  

Jöns Jönsson, född i Judland i Rostorps socken och by, ryttare under överste Brockenhus regemente sedan kriget  
började. Danska armadan gick först mot Tyskland. Danskarna gick senare upp mot Kristianstad under förra året  
och vidare mot Helsingborg, vid i byn Gylshult i Vedby socken blev Jöns sjuk, han låg sjuk länge, gick sedan runt  
och levde på mat som han fick av bönderna. I Vedby socken kom fem snapphanar till honom; Den ene är Jöns  
Olofsson född i Brokamåla Jämshögs socken, den andre är Mats Olofsson bror till Jöns i Brokamåla, den tredje  

är Marstrands Olof, den fjärde är Knut som är född i Lönsboda socken. Knut hade sitt umgänge hos Per Örn i  
Nyteboda. Den femte är Per Liten född i Lönsboda socken. De fem frågade Jöns vem han var, Jöns svarade att  
han ville till de danska och till sitt regemente. De fem sa att de hade varit på Själland under den gångna vintern.  
De sex gick mot Göinge härad och vidare in i Jämshögs socken, de fick mat och pengar av bönderna i Jämshög.  
Jöns har dock inte varit med på något parti att dräpa eller ihjälslå någon dansk eller svensk. Har inte varit i följe  
med flera snapphanar. I Lönsboda socken gick Knut och Per Liten åt ett eget håll och tillbaka in i Göinge. Då kom  
döve Pelle och bad dem följa med honom hem för att besöka sin moder. När de kom till Härnäs den 30 juli greps  
döve Pelle. Fången Jöns greps när han klev över ån och in i Bräkne härad. Jöns har hört talas om konungens  
pardonsbrev. Olof, Pelle och Jöns var hos Bengt Carlsson i Holje och bad honom att berätta om det hade lästs  

något pardonsbrev från predikstolen. Jöns nekar bestämt till att ha rövat. Jöns har hört att Hans, vilken kallar sig  
kapten, ville fara hit upp. Elias Mandervet anser att Jöns är en uppenbar snapphane och bör straffas med stegel  
och hjul, hans huvud på en påle, kroppen styckas i fyra parter, vilka uppläggs på fyra steglar. Domslut; Jöns döms  
till ovanstående eftersom han har försummat att återgå till den danska armadan samt försummat konungens  
pardonsbrev, ärendet remitteras till höga överheten.  (från CD:n Bräkne Dombok 1668-1699) 

 
 
16820329  Jens Ibbesson från Lilla Holje död 26 år gammal av "blodtaab ur näsa och mun" i Hjörlunde  

        (Härlunda?) församling. Kallades då Jep Ibson Frischytte och hade deltagit i kampen mot Pontus  
  de la Gardies invasion i västra Blekinge i slutet av oktober 1676.  
 
1694  Vid vintertinget instämmer hustrun Ingeborg Richert i Carlshamn genom dess laga fullmakt  
  till Per Nilsson i Gränum Olof Håkansson i Holje för skuldfordran. Olof Håkansson död  
  man, å dess vägnar svarar Per Håkansson i Holje och lovar till nästa ting skulle vara  

  betalt vilket han åtager sig bevisa eller betala. Käranden var förnöjd med detta.  
 
16940712  Vid sommartinget uppbuder för 2:a gången Blanting Trulsson i Holje 1/4 av Brogården i Holje. 

 
16940712  Vid sommartinget uppbuder för 1:a gången Jakob Åkesson i Farabol 2 parter av Övre Jöns Sibbessons Gård i  
  Holje som han köpt av Jöns Bengtsson i Asarum och dess bröder.  
 
16941022  Vid hösttinget anhåller Håkan Bengtsson i Holje att hans nuvarande hustru Sissa Giselsdotter ska få fasta  

  på 1/3 av 1/4 i skattehemmanet Bengtingegården i Holje eftersom han av henne dels bekommit 70 daler  
  silvermynt jordegods penningar av Håkantorp Norregård, vilket Tingsrätten beviljar. Håkan Bengtsson hade  

  fått fasta och sköte på 1/4 Bengtingegården i Holje den 9/4 1685 efter det han tvenne delar ärvt och tredje delen  
  köpt av sin syster hustru Sissa Bengtsdotter och hennes man Sven Giselsson i Nybygden.  
 
16941025  Vid hösttinget tillstod Nils Nilsson att 1/4 Norra Rödhult som han sålt till Erik Svensson i Holje är betalt. 

 
16950218  Vid vintertinget framkom för Tingsrätten gästgivaren välaktade Jöns Bengtsson i Asarum och begärde  
  sannfärdiga attester uppå dess faders Bengt Carlssons i Holjes vägnar om nämnden visste om det var  

  något efter salig Carl Bengtsson och Sissa Olsdotter på Röan. Nämnden berättade att salig Carl  
  Bengtsson blev uti så stor fattigdom död så att dess son Bengt Carlsson i Holje måste kosta av sitt eget  

  med stor del vad till begravningen uppgick och förtärdes. Modern Sissa Olsdotter blev sedan underhållen  
  av bemälte son Bengt Carlsson till ungefär 14 dagar före dess död, varför något arv efter dessa ej fanns.  

 
16950219  Vid vintertinget uppbuder för 3:e gången Jakob Åkesson i Farabol 2 parter av Östra Jöns Sibbessons Gård i  
  Holje som han köpt av Jöns Bengtsson och dess bröder. Framkom gårdmannen Lars Jonsson i Holje och  

  sade sig vara närmaste arvinge och med tiden ville inlösa hemmanet men var just nu med inga penningar  
  stadder. Jakob Åkesson protesterar för alla omkostnader för reparationer som han gjort på gården.  
 
16950219  Vid vintertinget uppbuder för 3:e gången Blanting Trulsson 1/4 av Brogården i Holje.  

 
16990713  Vid sommartinget döms Hans Bengtsson i Lilla Holje böta 14 + 14 + 14 för stöld. 

 
1701  Drängen Truls Johnsson i Holje figurerar i Göta Hovrätts Dombok. Har inflyttat från Gnubbarp. 

 
1701  Vid vintertinget tas upp Björn Nilssons i Gränum (nr 53) talan till sin styvfader Mats  
  Matsson i Holje (nr 22) om det arv han pretenderar efter sin salig moder Botil Andersdotter.  

 
1701  Vid vintertinget beviljas Nils Nilsson i Holje fasta på 1/4 Bengtingagården ibm som han köpt  
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  av sin fader Nils Trulsson född 200 daler silvermynt enligt KÖPEBREV av 30/11 1683  

  och lagbuden samt lagstånden är.  
 
1701  Vid tinget beslöts att Olof Joensson i Holje som påtagit sig att hålla Tullestorpa Bro skall  

  förfärdiga densamma och underhålla den så länge han därför uppbär pengar.  
 
1701  Vid tinget avslås Olof Perssons i Sibbarp talan till Olof Matsson i Östra Rösjö om 1/3 hemman  
  i Östra Rösjö som har sålts av Olof Persson i Holje. Olof i Sibbarp äger börd till hemmanet  

  på sin hustrus vägnar och vill inlösa det men Olof Matsson har redan fått fasta.  
 
1701  Vid tinget inlägger konseljvaktmästaren Jöns Bengtsson Hollström en skriftlig protest  
  mot det uppbud Joan Frostensson gjort på 1/4 skatte Holje som Jöns ska köpa av sin  
  fader och Hollström den yngre påstår sig vara närmare i börd än Joan vars hustru är  

  Jöns halvsyster. Jöns har laglig rätt men kan nu inte hindra uppbudet då han inga pengar  
  har att betala gårdens lösen. I det Jöns anför framgår följande släktskap: 
  Bengt Carlsson är son till Carl på Röan och Bengta Olsdotter. Bengta Olsdotter är dotter till  
  Olof Persson i Holje som en gång ägde gården. Bengt Carlsson var gift 1:a gången och  
  fick barnen konseljvaktmästaren i Karlskrona Jöns Bengtsson Hollström, Sven  
  Bengtsson Hollström och den nu avlidne Olof Bengtsson Hollström vars hustru nu är  

  omgift med kyrkoherde Anders Schönbeck. Bengt Carlsson var gift 2:a gången med en dotter  
  till Jöns Sibbesson och hade barn med henne. Båda kullarna barn gör anspråk på bördsrätt  
  till gården. Se även år 1702 och 1706 i detta ärende. 
   
1702  Vid tinget framkom för rätten Bengt Carlsson i Holje och bedyrar att han inte kunnat finna  
  det köpebrev som dess son Jöns Bengtsson (Hollström) påstått att få fram och att han  

  inte vet var det är eller tagit vägen, vilket han edeligen bedyrar och visar på ett vittne till  
  själva köpet som han ingått med sin morfader Olof Persson anno 1664 den 28/1. Köpet  
  hade skett innan han trädde i äktenskap med sin första hustru, Jöns Bengtssons moder,  
  varför Jöns Bengtsson (Hollström) och dess syskon åligga att om gården som intresse  
  för deras mödernes penningar som Jöns Bengtsson (Hollström) fordrar, lagligen till  

  nästa ting instämma.  
 
17020531 F Nils Holgerssons och Sissa Olsdotters dotter Botil föds kl. 8 på förmiddagen i Värhult i Gammalstorps  
  Sn och döps där. Gudmor är Carls (Perssons) hustru Signe i Slagesnäs i Jämshögs sn. Faddrar är  
  Sven Olsson i Rösjö, Mats Olsson i Holje och Sven Svensson i Värhult.  

 
17030625  Vid tinget avhandlades efter laga stämning kärande Mats Matsson i Holje till dess måg  
  Truls Bengtsson ibm angående 1/16-del uti berörda Holje som Mats Matsson fordrar  
  tillbaka igen av Truls Bengtsson eftersom han ej skall vara berättigad till den gårdsdelen  
  men då det befinnes att Mats Matsson sina barn till arv efter deras moder hade. Mats  
  Matsson avstått denna 1/16-del till sin son Olof Matsson vilken sedan genom förlikning  
  den 7/4 1702 samma 1/16-del uppdragit till sin svåger Truls Bengtsson för det arv  
  som dess hustru Bengta Matsdotter, med all därtill hörande lägenheter, att behålla till  

  Brogården, vartill han tillförne lytt vilket ock herr befallningsman välborne Petter Wizell  
  berättades vara enligt med jordeboken. Fördenskull finner tingsrätten skäligt det Truls  
  Bengtsson efter förlikningen nästkommande fardag tillträder och behåller den omtvistade  
  1/16-delen Holje, börandes dock återbetala Mats Matsson det som bevisligen hade prövats  
  överskjuta något som dess hustru Bengta Matsdotters arvedel, samt lämna till sin  
  svärfader Mats Matssons livsuppehälle ett tillbörligt contingent.  

 
17031130  Vid tinget beviljades fasta för Truls Bengtsson i Holje på 1/4 av 7/8 hemmanet ibm som  

  vid 3 ting lagligen blivit uppbudet.  
 
17041023  Vid tinget behandlas Jöns Olssons i Holje talan till Truls Bengtsson och Håkan  
  Jakobsson ibm angående inlösen av den 1/16-del Holje som Håkan Jakobsson köpt av  
  Truls Bengtsson. Då Truls avstått denna 1/16-del till Håkan Jakobsson och som Jöns  
  Olsson icke kan visa sig ha någon börd eller rätt till benämnda gårdspart än att Trulses  
  svärfader Mats Matsson sålt till hans fader Olof Håkansson från samma 1/16-del  

  av hemmanet, hus och fiske med mera. 
 
17041024  Vid tinget beviljades Håkan Jakobsson fasta på 1/32-dels hemman Brogården i Holje som  
  han köpt av Truls Bengtsson ibm för 60 daler silvermynt enligt KÖPEBREV 22/4 1702.  

 
17050228  Vid tinget dömes att det åligger Håkan Bengtsson i Holje efter den med Jöns Bengtsson  

  ingångna föreningen anno 22/1 1689 att nybygga det brygghus som genom hans förvållande då  
  kommit att uppbrännas. Håkan lovar det strax fullkomma.   
 
17050612  Vid tinget beviljades fasta på 1/2 fjärding och halva 1/6-del som Bengt Carlsson i Holje  
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  sålt till Joen Frostensson i Öjamåla (i Asarum).  

 
1706  Vid tinget hade kyrkoherden i Wram i Skåne Anders Schönbeck låtit instämma Bengt Carlsson i Holje  
  angående Kyrkoherdens styvbarns arvpengar 83 riksdaler silvermynt  innestående hos Bengt Carlsson.  
  Å Bengt Carlssons vägnar, som för sjukdom och ålderdomssvaghet icke själv kunnat komma till tinget,  
  infann sig hans son Carl Bengtsson med pengarna och betalade.  

 
1706  Vid tinget beslutas att Truls Bengtsson och Håkan Bengtsson i Holje ska förlikas och  

  betala varandra 3 skeppors råg resp. 2 kappar för den skada deras svin gjort på deras mark. 
 
1706   Vid tinget begär Håkan Jakobsson och Truls Bengtsson i Holje som tvistar med Håkan Bengtsson  

  ibm om en gärdesplats vilken Håkan vill tillägna sig, att nämdemännen ska komma dit och avhjälpa denna  
  tvistighet.   
 
17060213  Från förra tinget; Angående slagsmål mellan Christian Didriksson och bönderna Sven Persson och Jöns 

Persson i Härnäs samt Åke Persson i Forneboda i Asarums gästgivargård 1704-01-04, då Christian Didriksson 
på sitt hemman Svinaryds ägor var ditkallad att bevaka några saxiska fångar. Sven och Jöns inställde sig och 
förklarade att dess broder Åke inte var inblandad. Dessutom tillhör han Listers härad, där han bor. Sven däremot 
hade slagit Didriksson med en rönnpåk för att Didriksson påpekade att böndernas bössor var snapphanegevär. 
Didriksson hade rusat Sven i håret. Även andra bönder hade attackerat Didriksson med påkar medan Didriksson 
var fasthållen mot väggen av Sven. Vittnade för Didriksson gjorde borgarna i Karlshamn Jakob Hackert och 
Mikael Sonnenberger. Sven Persson stämde Didriksson för skällsord och som vittne kallade han Trued Nilsson 

i Holje, vilken var inblandad i slagsmålet samt avsatte skogvaktaren Olof Bengtsson i Gungvala, avsatt för 
brukande av flärd vid fruktbärande träds utstämpling. Didriksson protesterar mot vittnena, vittnena ej godkända 
av rätten. (CD:n Bräkne Härad Dombok 1700-1750 av Vanja Stjernberg och Per Frödholm) 

 
 
1708 F Ryttaren Jöns Larssons barn Kerstin föds i Östa i Näsums sn och döps där. Testes är Niklas  
  hustru Kerstin i Axeltorp, båtsman Nils (Bodelsson) Tysk i Holje, Jöns Bengtsson ibm  

  och Carl Jönsson i Hässlehult.  
 
1708 F Nils Åkessons barn Kerstin föds i Axeltorp i Näsums sn och döps där. Testes är Jöns hustru  
  Bengta i Åmma, ? Nilsson i Holje och Nils Jönsson i Axeltorp och Sven Haraldsson ibm.  

 
17081104  Vid tinget fick Jöns Trulsson i Holje böta för att ha lagt sig i annans talan.  

 
17081104  Vid tinget behandlas uti tvistigheten mellan kärande Nils Nilsson och Jöns Bengtsson i  

  Holje samt de andra byamännen ibm svarande angående gårdsfolks stuvor som på fällesmarken  
  (=allmänning) är uppsatta dömdes att alla sådana stuvor som icke på byamännens enskilda ägor  
  och platser är finnas uppsatta skall nedrivas och bortställas såvida de inte sinsemellan  
  annorlunda kunna åsämjas.  
 
17090615  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 3/16 västra Jöns Sibbessons gård i Holje av Håkan Persson i Källeboda  
  som han köpt av Jon Olsson i Holje för 400 daler silvermynt enligt  KÖPEBREV av den 18/3 1709.  

 
17091103  Vid tinget uppbudes för 2:a gången 3/16 västra Jöns Sibbessons gård i Holje av Håkan Persson i Källeboda.  

 
17100705  Vid tinget uppbudes för 3:a gången 3/16 västra Jöns Sibbessons gård i Holje av Håkan Persson i Källeboda.  

 
17101102  Vid tinget uppbudes för 1:a gången  1/2 av Bengtsinge gård i Holje av Truet Nilsson ibm  
  som han köpt för 190 daler silvermynt av Mats Olsson enligt KÖPEBREV av den 8/4 1709. 

 
17101102  Vid tinget uppbudes för 1:a gången  1/4 av Bengtsinge gård i Holje av Truet Nilsson ibm  
  som han bytt till sig av Mats Olsson enligt BYTESBEVIS av den 26/9 1709. 

 
17101102  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 1/8 av Bengtsinge gård i Holje av Truet Nilsson ibm som  

  han köpt av Bengt Svensson i Nybygden enligt BYTESBEVIS av den 26/9 1709. 
 
17130218  Vid tinget upplästes en försäkringsskrift som Erik Bodelsson utgivit till sin hustru Kerstin  
  Nilsdotter att hon efter hans död skall vara berättigad till tredjeparten av 9/32  
  skattehemman i Hässlehult emedan Erik försålt en lika stor del i samma hemman som hans  
  hustru Kerstin hade förärats av sin fader Nils Nilsson i Holje.  

 
17130219  Vid tinget åtog de ordinarie nämdemännen Nils Nilsson i Holje och Carl Jönsson i Boa att  
  uppå begäran av Jöns Trulsson och Jon Jönsson i Tomakulla dela och jämka dem emellan  

  angående det barnagods som salig Nils Persson i Tomakulla hade innehaft av vilket Jöns  
  fordrar sin lott. Jon pålägges att vid 40 daler silvermynt vite upprätta inventarium på  
  egendomen.   
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17130219  Vid tinget lät Jöns Trulsson i Holje inprotokollera den förlikning han med Jon Jönsson i  

  Tomakulla ingått efter salig Gunnila Persdotter i Jämshög. Jon lovar till Jöns betala inom en  
  månad och en dag 20 daler silvermynt, varför Jöns lovar göra Jon fri för vidare tilltal i  

  detta mål.  
 
17130219  Vid tinget lät Jöns Trulsson i Holje upplysa om en svart häst som kommit till honom. 

 
17130219  Vid tinget upplästes det KÖPEBREV daterat 15/2 1713 som Sven Sonesson i Farabol till  
  Thomas Mattisson i Holje på 1/4 skattehemmanet Holje kallad Brogården (nr 23) vilket han  

  på salig Håkan Sonessons omyndiga barns vägnar sålt till Thomas som nu med en av bemälte  
  Håkans döttrar trätt i äktenskap, varför Thomas Mattisson tillika med dess hustrus lott  

  lovat betala 125 daler silvermynt.  
 
17130609  Vid tinget uppbudes 3/16 skattehemmanet Sibbingegården i Holje av Lars Olofsson i Väghult  

  som han av Håkan Persson i Hässlehult för 100 daler silvermynt sig tillhandlat enligt  
  KÖPEBREV daterat 9/3 1712.  
 
17130609  Vid tinget uppbudes för 3:e gången 1/4 skattehemmanet Brogården (nr 23) i Holje nr 14 av  
  Jöns Matsson ibm som han köpt av Jöns Trulsson ibm, Kerstin Bengtsdotter i  
  Gammalstorp och (änkan efter Mats Svensson) Ingri Bengtsdotter i Gillaruna för 120 daler  
  silvermynt efter KÖPEBREV daterat 26/3 1712.  
 
17130609  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 5/16 av skattehemmanet Brogården och Stora Holje för  
  Jon Persson ibm som han sig tillhandlat av Harald Åkesson i Väghult, Erik Bodelsson i  
  Hässlehult, Lars Jeppsson i Björkefalla, Håkan Jonsson i Klagstorp (i Näsums sn) och Nils  
  Persson i Vestanå (i Näsums sn) för 190 daler silvermynt efter KÖPEBREV 1/3 1712.  

 
17130609  Vid tinget uppbudes  för 3:e gången 1/2 av skattehemmanet Holje Bengtingagården kallad av  
  Sven Svensson från Gylsboda (i Örkeneds sn) som han av Nils Nilsson i Nyteboda sig  

  tillhandlat för 300 daler silvermynt efter KÖPEBREV 30/1 1712. Uppbuden till Kungl. Majt och  
  Cronan efter det utom rätta börden försålt är.  
 
17130609  Vid tinget uppbudes för 2:a gången 1/4 av skattehemmanet Holje Bengtingagården av  
  Jöns Trulsson ibm som han av Nils Nilsson i Holje sig tillhandlat för 240 daler silvermynt efter  

  KÖPEBREV 9/1 1712 och givit köparen en obligation på köpeskillingen.  
 
17130609  Vid tinget uppbudes  för 3:e gången 9/10 av skattehemmanet Holje Storagården kallad av  
  Sven Svensson från Gylsboda (i Örkeneds sn) som han av Bengt Carlsson sig tillhandlat  

  för 600 daler silvermynt efter KÖPEBREV 25/12 1711. Uppbuden till Kungl. Majt och Cronan  
  efter det utom börden försålt är.  
 
17130609  Vid tinget uppbudes 1/4 skattehemmanet Mörbohultagården i Jämshög för Nils Truetsson i  
  Lönsboda som han sig tillhandlat av Jöns Matsson i Holje och Tyke Olofsson i Målatorp för  

  62 daler silvermynt efter KÖPEBREV 27/4 1712. Uppbud till Kungl. Majt och Cronan efter det  
  utom börden sålt är. Kvittens på köpeskillingen ska uppvisas vid nästa ting.  
 
1713 14postTriniti  F  Ett lösqvinnfolk vid namn Elin Niklasdotter från Holje i Jämshögs sn födde en oäkta son Per i  
  Bögamålen i Mörrums sn hos Sone Månsson. Till barnafader angavs båtsman Per Klockare i Bögamålen 

  i Mörrum. Sone Månssons hustru ibm bar barnet. Testes var Truet Olsson ibm och Gerton Månsson i  
  Lönnemåla och Daniel Klockare ibm. 
  I Mörrums sn år 1714 stods kyrkoplikt  av qvinnfolket av Elin Niklasdotter från Holje för begånget lägersmål  
  med båtsman Per Persson Klockare i Bögamålen. 
 
17131103  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 1/4 skattehemmanet Stora Gården (nr 20) i Holje av Måns Nilsson  
  som han köpt av Erik Bengtssons i Holje omyndiga barns förmyndare Nils Nilsson i Ljungryda och  
  Jöns Trulsson i Holje för 100 daler silvermynt.  

 
17131103  Vid tinget uppbudes för 2:a gången 5/16 skattehemman Brogården och Stora Gården i Holje av  
  Jon Persson ibm (nr 20).  

 
17131103  Vid tinget uppbudes för 3:e gången 1/4 skattehemmanet Holje Bengtingagården (nr 2X) av  
  Jöns Trulsson ibm som han köpt för 240 daler silvermynt av Nils Nilsson i Holje enligt  
  KÖPEBREV av den 9/1 sistlidne (=1712).  

 
17140221  Håkan Sonesson i Källeboda säljer fjärdeparten av en jordägande gård av 7/8 hemman i  
  Levershult  till Håkan Olofsson i Kärrabol för 100 daler silvermynt. Undertecknat  i Holje av  
  Håkan Svensson i Källeboda och Jöns Svensson i Gonarp i Näsums sn. Bevittnat av  
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  John Björnsson i Levershult och Jöns Trulsson i Holje. 

 
17140809  Vid tinget uppbudes för 3:e gången 1/6 skattehemmanet Bärkagården nr 28 (nr 24) av Jon Bodelsson.  

 
17140809  Vid tinget uppbudes för 3:e gången 1/4 skattehemmanet Stora Gården i Holje (nr 20) av Måns Nilsson.   

 
17140809  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 5/16 skattehemmanet Stora Gården Holje (nr 20) av  
  Olof Bommarsson ibm som han tillhandlat sig för 60 daler silvermynt av Mats Sonessons och  

  Erik Bengtssons omyndiga barns förmyndare enligt KÖPEBREV av 10/10 1711.  
 
17140809  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 1/4 skattehemmanet Holje Brogården (nr 23) av  
  Thomas Mattisson ibm som han sig tillhandlat för 125 daler silvermynt av sin hustrus syskons  
  förmyndare Sven Sonesson i Farabol och sin hustru Ingrid Jakobsdotters lott enligt  

  KÖPEBREV av den 15/2 1713. 
 
17140812  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 1/3 skattehemmanet Bärkagården Holje (nr 2X) av  
  Thomas Mattisson ibm som han tillhandlat av sin hustrus syskons och dess farbroders  

  omyndiga barns förmyndare nämdeman Sven Sonesson i Farabol, Olof Larsson ibm och Mats  
  Svensson i Gränum för 300 daler silvermynt enligt KÖPEBREV av 11 hujus sistlidne (=11/8  
  1713).  
 
17140812  Vid tinget beviljas Jöns Mattisson och hans hustru Karin Svensdotter fasta på 1/4 skattehemmanet  
  Brogården Holje (nr 23).  

 
17151010  ”Det varder härmed betygat att jag och Elina Olofsdotter, som jag tillstår hävdat hava, är sålunda förlikte, det  

  jag skall giva henne ett för allt till fosterlön 6 skeppor råg uppmält , ett pund fläsk och betala böterna 5 skr?,  
  vilka 5 skr? består uti hennes lön, som hon haver av mig attt fordra. Ock att ovanberörda kontrakt med hennes  
  vilja och efter hennes pigande? Slutat och gjort är, hava sig? Detta med våra bomärken stadfästat och xxx  
  ombett  för undertcknade gode män detta till vitterliga sant att underskriva, Jöns Trulsson och  
  Thomas Matsson i Holje.   Holje den 10 oktober 1715. 
  Sven Matsson     Elina Olofsdotter (deras bomärken) 
  Till vittnen: Jöns Trulsson  Thomas Mattisson (deras bomärken)” 

 
17151103  Vid tinget uppbudes för 3:e gången 5/16 skatte Brogården och Stora gården Holje av Joen Persson i Holje  
  (nr 20). 
 
17151103  Fasta beviljas på 1/6 skatte Backagården Holje nr 28 av bonden Jon Bodelsson. Utan klander sedan 9/8 1714.  

 
17151103  Fasta beviljas på 1/4 skatte Stora Gården Holje av Måns Nilsson. Utan klander sedan 9/8 1714.  

 
17160203  Vid tinget uppbudes för 3:e gången 1/3 skatte Holje Backagården av Thomas Mattisson i Holje.  

 
17160203  Vid tinget uppbudes för 3:e gången 1/4 skatte Holje Brogården av Thomas Mattisson i Holje.  

 

17170622 Listers Häradsrätt ordinarie ting d; 22 juni 1717. 

Efter Herr Befallningsmannens order vara vi undertecknade och syna brännplatserna i Holje, samt värdera de hus 

som vid den olycksaliga vådelden äro blivna avbrända som följer nämligen: 

Holje 28, 1/3-dels Mtl: Brukas av Thomas Matsson. 

9 st: olika byggnader till ett värde av, 93 Daler, Smt., (En stuga 13 alnar lång och 11 alnar bred, En liten 
gästkammare 6 alnar lång och 10 alnar bred, Ett loft med ovanrum 10 alnar långt  och 9 alnar brett, ett dito loft 8 
alnar långt och 9 alnar brett, en loge med 2 ladugolv 34 alnar långt och 8 alnar brett, ett fähus 19 alnar långt och 9 
alnar brett, ett stall 10 alnar långt och 9 alnar brett, en foderlada med portskjul 14 alnar långt och 9 alnar brett, ett 
fårhus  10 alnar långt och 9 alnar brett.) 

Holje 28, 1/6-dels Mtl: Brukas av Jon Bodelsson.  

7 st; olika byggnader till ett värde av, 77 Daler Smt. 

Holje 5, 1/4-dels Mtl: Brukas av Måns Nilsson. 

5 st; olika byggnader till ett värde av, 48 Daler Smt. 

Holje 6, 1/2-dels Mtl: Brukas av Sven Svensson. 

12 st; olika byggnader till ett värde av, 140 Daler Smt. 
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Holje 6, 1/4-dels Mtl: Brukas av Jöns Trulsson. 

10 st; oloka byggnader till ett värde av, 110 Daler Smt. 

Holje 6, 1/4-dels Mtl: Brukas av Lars Svensson. 

8 st; olika byggnader till ett värde av, 85 Daler Smt. 

Holje 14, 1/4-dels Mtl: Brukas av Håkan Jakobssons omyndiga barn. 

8 st; olika byggnader till ett värde av, 101 Daler Smt. 

Holje 14, 1/4-dels Mtl: Brukas av Jöns Matsson, Åbo 

9 st; olika byggnader till ett värde av, 94 Daler Smt. 

Summa, 758 Daler Smt. 

Holje den 17 juni, 1717. Hans Carlsson. 

Nämndemän. Per Jönsson och Nills Nilsson. 

Källa: Listers häradsrätt FIa:2 (1715-1722) Bild 130 
 
 
17180205  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 5/16  
 
171803  Åbon Thomas Matssons och Sissas dotter Ingar föds i Holje by i Jämshögs sn  

  enligt Vånga sn Dödbok. Ingar var gift med åbon Bengt Larsson i Dyneboda i 36 år och  
  hade 11 barn med honom av vilka 3 söner och 3 döttrar leva. Ingar dog 14/7 1797 i nr  
  1 Dyneboda i Vånga sn.  
 
17180609  Vid tinget uppbudes 5/16 Kronogården Holje för 2:a gången av Nils Persson i Emmeneboda,  
  Anna Persdotter ibm, Johan Persson dito och Kerstin Persdotter i Holje som de köpt av  
  avlidna Kerstin Persdotter för 130 daler silvermynt enligt KÖPEBREV av den 13/2 1718 

  Omnämnd är halvsystern Karin Persdotter.  
 
17180930  Vid tinget uppbudes för 3:e gången 5/16 Brogården Holje av Nils Persson i Emmeneboda,  
  Anna Persdotter ibm, Kerstin Persdotter i Holje och Johan Persson ibm vilka köpt 
  hemmanet av avlidna Kerstin Persdotter enligt KÖPEBREV av den 13/2 1718 för 130  
  daler silvermynt. Johan Persson har inlöst sina medarvingar.  

 
17190511  Fasta beviljas på 1/3 av 1/4 Berkingagården Holje för Lars Svensson i Holje som han köpt  

  för 126 daler silvermynt av Mats Matsson i Hemmingsmåla enligt KÖPEBREV av den 20/2  
  1717. De övriga delarna av denna 1/4-dels hemman har han fått av sin hustru Sissa  
  Giselsdotter.  

 
17200118  Vid tinget beviljades fasta och sköte på 1/4 av Mörbohultagården i Jämshög till Nils  
  Truetsson som förut varit bonde i Eddema i Lönsboda sn. Det slutna köpet hade gjorts 27/4  
  1712 med arvingarna till hemmanet: Jöns Matsson i Holje, Tyke Olofsson i Mulatorp och  

  änkan Hanna Haraldsdotter i Jämshög. 
 
17200118  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 3/16 av ett helt skattehemman Knutsingegården i Lilla Holje av  
  Gumme Håkansson i Slagesnäs som mot 400 daler silvermynt köpt det av Olof Matsson i  

  Rönåsa enligt KÖPEBREV av den 12/12 1719.  
 
17200626 V Sven Svensson gifter sig i Oppmanna sn med Anna Truetsdotter och de bor i Holje (nr 20).  

 
17211013  Vid tinget uppbudes för 1:a gången 9/16 skatte av nr 5 Holje (nr 20)  av Sven Svensson ibm som  
  han fått av sin fader Sven Svensson enligt GÅVOBREV av den 18/7 1719.  

 
17211107  Vid tinget uppbudes för 2:a gången 9/16 skatte nr 5 Holje av Sven Svensson ibm.  

 
17220612  Vid tinget uppbudes för 3:e gången 1/2 skatte Holje by av Per Jonsson på Röan som köpt  
  2/3 och fått 1/3 av det 1/2 hemmanet av sin svärfader Sven Svensson i Holje enligt  

  KÖPEBREV av den 7/7 1721 för 500 daler silvermynt. Tidigare uppbud 7/11 1721 och 20/2  
  1722.  
 
17220817  Enligt Lagmansrättsprotokoll beträffande tvist om uppsättning av gärdesgård för att inhägna  
  Boafalls skogsmark vilket Alltidhults åboer bestrider är  Jon Larsson i Gränum (nr 52), Jöns  
  Svensson i Sibbarp, Hanna Persdotter i Västanå, Olof Bommarsson i Holje (nr 20), Per  
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  Olofsson i Sonarp och Bengt Persson i Sibbarp instämda som vittnen. Jon Larsson 60 år gammal  
  intygade att han är född i Alltidhult tillika med sin fader samt att det var 50 år sedan han kom  
  från Alltidhult. Jöns Svensson i Sibbarp, 50 år gammal, berättade att han kom från Boafall då  
  han var 10 år gammal. Hanna Persdotter i Vestanå, 70 år gammal, sade att hon uti förra  
  ofreden blev gift till Boafall och bott där i 13 år. Hon berättade att Alltidhults och Boafalls  
  åboar hade samfällt mulbete men uti skog hade de var sitt stycke avdelat. Olof Bommarsson  
  i Holje (nr 20), emot 60 år gammal, berättade att hans morfaders fader Clemet (Frostensson)  

  som var 106 år gammal hade uppsatt den omtvistade gärdesgården och bränt av densamma och  
  flyttade därifrån för 10 år sedan. Per Olofsson i Sonarp, 79 år gammal, intygade att han var  
  uppfödd i Boafall och att gärdesgården fanns 20 famnar innanför Boafalls markaskäl vilket  
  bestod av en treklyngad bok varuti tre eller fyra stenar sitta. Bengt Persson i Sibbarp, några  
  och 70 år gammal, utsade att han tjänat i Boafall då han var tämligen vuxen. Å Alltidhults  
  frälsehemmansbrukares och egna vägnar hade inställt sig Olof Westerström.  

 
17221113  Vid tinget beviljas Truls Jönsson i Holje fasta och sköte på 3/8 skatte Gillaruna som han  

  köpt av sin svärfader Erik Gummesson i Hässlehult. Uppbuden har varit 21/2 1721, 13/6  
  1721 och 7/11 1721. 
 
17250303  Vid tinget beviljades kronolänsman Hans Carlsson uppbud för 1:a gången på 13/16 Knutingagården i Holje  
  som han sig tillbytt mot 7/24 skatte i Levershult av Sven Folkesson i Holje varjämte han uti mellangåva givit  

  100 daler silvermynt enligt KÖPEBREV av den 7/12 1724.  
 
17250303  Första uppbud av 1/3 skatte Skrubbagården i Gränum (nr 58) för Erik Jonsson i Holje som köpt den av  

  Abraham Trulsson föd 290 daler silvermynt enligt KÖPEBREV av den 28/11 sistlidne. 
 
17250303   Vid vintertinget upplästes ett mellan Sven Svensson och dess måg Per Jönsson i Holje upprättad  

  överenskommelse om några lyckor och ängastycken samt gärden.  
 
172506  Bengta Bengtsdotter i Hässlehult död enligt BOUPPTECKNING efterlämnande änklingen Per  
  Matsson och 4 barn:  
  (Bengt Persson) omyndig 
  (Kerstin Persdotter) omyndig 
  (Erik Persson) omyndig 
  (Carl Persson) omyndig  
  Bouppteckningen underskriven av: 
  Jöns Larsson i Bjäraryd i Gammalstorp 
  nämdeman Nils Nilsson i Ljungryda 
  nämdeman Erik Persson i Torsabjörke i Gammalstorp 
  Erik Bodelsson i Hässlehult (gift med Kerstin Nilsdotter) 
  Erik Gummesson i Hässlehult (gift med Kerstin) 

  Bengt Persson i Kylinge i Gammalstorp efter sin salig moder 
  Per Jönsson i Holje (nr 22; gift med Ingar) 

  Måns Olsson i Gillaruna 
  Olof Sonesson i Gillaruna. 
 
17250622  Vid sommartinget uppbuder för 2:a  gången 3/16 Knutingagården i Holje för länsman Hans Carlsson. 

 
17251105  Vid hösttinget uppbuder för 3:e gåmgen länsman Hans Carlsson 3/16 Knutsingegården i Holje. 

 
17251105 Hans Nilsson och Jöns Bengtsson, förmyndare för Hans’  broder Olof Nilsson, vill vid tinget upphäva det byte  
  som skett dem ovetandes mellan deras styvfader fjärdingsmannen Per Jonsson och Thomas Matsson av 1/4  

  kronohemmanet Nyteboda mot en 1/3 skatte i Holje. Deras avlidne fader hade efterlämnat modern samt barnen  
  Hans och Olof samt  ytterligare 3 omyndiga syskon, av vilka en var Nils Nilsson vars förmyndare var Jon  

  Svensson i Nebbeboda.  


