l
Text från Varnhemsbygden 2005, Alf Hansson;
Köpeavtal
Det äldsta dokumentet som finns tillgängligt rörande Ivarstorp år ett köpebrev från 1759 med
nedanstående lydelse, Stämpelavgiften var 4 öre. Likalydande avtal även upprättat med
Rusthållaren Olof Andersson. Översättning av köpebrevet med reservation för tolkningen av
texten.
Kungl. Maj:ts .och Sveriges Rikes Kammarkollegie, undertecknade friherre och president, samt
kommendanten av Kongl. Maj:ts Nordstjärneordern, och samtidigt kammarråd, giver veterlig, att
såsom Hans Kungl. Maj :ts, vår allernådige Konung, genom utfärdad förordning av den 19
September år 1723, allernådige behagat förklara, vilka kronohemman och lägenheter må till
skatte försäljas, ochhur där med förhållas bör, samt vad därmed kommer att tagas i akt, såsom
ock, att själva köpebreven av Kungl. Kammarkollegie skall utfärdas. Alltså, till underdånigt
följer därav, har vi velat upplåta och försälja, efter som vi härmed och i kraft av detta vårt
öppna brev, på Hans Kungl. Maj :ts, vår allernådigste Konungs, vägnar, upplåta och försälja
till rusthållaren Jonas Andersson kronohemmanet i Skaraborgs län, Valle härad och Skarke
socken, nämligen Ivarstorp, mantal ett fjärdedels, augment vid Västgöte kavaller vid Gudhems
kompani No 5 i rote med No 33 1 därav ett sextondels mantal.
Under Skattemanna börd och rättighet att njuta och behålla för tretton daler, sexton öre
Silvermynt, den här i Skaraborgs läns lantmäteri under av 54 § dömt enligt Lanträntemästaren
David Malmborgs här ingivna original kvittat den 22 dec, 1759 riktigt avlagt och betalt.
Avhände fördenskull Hans Kungl. Maj:t samt Sveriges Krona förbemälte 1/16 mtl av hemmanet
Ivarstorp, mtl 1/4 beläget i Skaraborgs län, Valle härad och Skarke socken och tillägna
detsamma rustmästare Jonas Andersson dess hustru barn och arvingar så ock arvingar
efterarvingar, med hus, jord, åker, äng, skog, mader, fiske med fiskevatten, kvarnen och
kvarnhällen samt, torp och torp ställen samt alla andra tillägor i vått och torrt, närbelägna
och fjärran, intet undantages av allt det, som därtill lyder, med rätta ligga bör, och lagligen
tillvinnas kan, att njuta, bruka och behålla under Skattemanna Börd och Rättighet till evärdlig
ägo, som lag förmån, dock bevittnat augment till underdånigt följa av
Kungl Maj:ts nådige resolution beseglats besvärs dat av 18 aug 1752 skiljas från Rustkammaren
utan därvid förbliva oskiljakterligt till samma släkt.
Där ock så skulle hända, att han eller de framdels skulle vilja försälja denna skatterättighet,
eller på någon annan transportera; Så förbehåller sig Hans Kungl. maj:t och kronan, att han ock
de skall vara skyldig, såvida där kan vara utom rätta börd, detta Kungl. kollegiet den först
till lösen att hembjuda med själva rustningshemmanet så framt å Kungl. maj:ts vägnar ej inlösa
då har makt eller transporter.
Skulle ock berörda hemman på varjehanda fått gå köparen eller dess arvingar ifrån. Så till Hans
Kungl. Maj:t och kronan hålla dem avdelades framledes. Så skall berörde hemman efter
nedanstående datum från krono till skatte i Jordeböckerna införas, till vilken ända, detta
köpebrev ofördröjligen i landskontoret i orten uppvisas. Där alle, som detta vidkommer, och för
Hans Kungl. Maj:ts och kronan skall veta och göra låta, ha sig hörsamma och underrätta icke
görandes genom Rusthållaren Jonas dennes hustru, barn eller arvingar häremot hinder, men eller
förfång i någon måtto, nu eller i tillkommande tider. Till yttermera Visso är detta med Kngl.
Maj:ts och Kammarkollegiet sigill samt våra egenhädnige underskrift bekräftat Stockholm den 13
juni år efter vår Herrre Jesus Kristi Nådeliga Födelse Ett Tusen sjuhundrade och på det
sextionde året
På dragande kall och å ämbetets vägnar
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