
Byavandring 2014-07-18 i Björkmarken   LennartEriksson 

 

Björkmarken skattläggs 1757 till ränta och mantal av 5/16. 

Instenas med 11 råmarkeringar, och karta upprättas.  

 

  

 

 
 

”Råsten 1.)I SW. hörnet nedsattes ett femstena rår. Hjärtestenen flatsidig 2½ qvarter hög, ½ 

aln hög,wisar med 2ne utliggare S: SO. De 2ne andra utliggarna N: NO. Därifrån. 

Råsten 11.) En sten 3 qvarter hög 2½ dito bred skrofwelsidig wisar S Lit W til Råret nr.1. 

hedarmed denne Instening slutad blef.” 



Delas i två fastigheter 1827 om 5/32 mantal. Kartbild från ca. 1885. 
 

 

 

 

Ekonomiska kartan 1958. 
 

   

    

 

 



Första brukare i Björkmarken som omnämns i Finnerödjas kyrkoböcker är i födelseboken som 

omfattar åren 1725-1747. 

1737 maj 29 föds Maria, dotter till Bonden/Kolaren Nils Johansson och hustru Maria. 

Nils och Maria får 9 barn. 4 flickor: Maria, Margareta, Catharina och Kierstin. 5 pojkar: Nils, 

Jean, Peter, Anders och Lars.  

 

1771 juni 1 dör Maria Gunnarsdotter från Björkmarken av Bröstsjuka, gift, 60 år och 1 m. gl. 

 

Ca. 1774 gifter sig sonen Jean med Annicka Andersdotter från Barrud och övertar 

Björkmarken med sin syster Kierstin som gifter sig med Hans Svensson från Ranängen. 

 

1779 maj 1 dör Nils Jeansson från Björkmarken av Lungsot, änkling, 72 år gl. 

 

Ca. 1787 flyttar Jean och Annicka till Nyängen vid Långsbråten. Hans och Kierstin flyttar till 

Svarvarhemmet. 

F.d. Krögaren på Finnerödja Krog Lars Söderling o.h.h. Britta Jansdotter flyttar in. 

 

1807 flyttar Lars och Brittas son Arvid Larsson med hustru Maria Jansdotter in från Hova och 

övertar gården. 

 

1816 Dör Britta, 1818 dör Lars. 

 

1821 flyttar Arvid med 2:a hustrun Maria Anstensdotter till Hova. Anders Andersson med 

hustru Maja Jonsdotter flyttar in från Ramundeboda. 

 

1825 Anders och Maja flyttar till Östra Lövåsen. 

Arrendator blir Olof Jansson med hustru Maria Andersdotter från Ramundeboda. 

 

1827 delas Björkmarken i två fastigheter om 5/32 mantal vardera och Anders Andersson med 

hustru Catrina Andersdotter flyttar in från Ramsnäs till den nybildade fastigheten. 

 

1833 flyttar Olof och Maria till Undenäs. Peter Andersson med hustru Stina Larsdotter flyttar 

in från Långsbråten. 

 

1842 flyttar Anders och Catrina till Hartsviken.  

Peter Pehrsson med hustru Britta Greta Carlsdotter flyttar in från Baggetorp, Ramundeboda 

sn. Paret får 5 barn, Sofia, Johan, Johanna, Per och Carl. 

Arrendegården är i familjens vård fram till 1947. 

 

1850 Peter blir bara 48 år gammal och dör på julafton då hustru Greta med barnen övertar 

arrendet fram till sin död 1859.  

 

1859 dör Peter Andersson, änkan Stina bor kvar som inhyseänka. 

 

1859 dör Britta Greta Carlsdotter. 

 

 

 

 



De båda 5/32 mantal Björkmarken återgår till att var en arrendegård om 5/16 mantal under 

Laxå Bruk. 

Enligt Landtbo Contract daterat den 16 augusti 1859 mellan Laxå Bruk och Johan Persson,     

(Johan heter enligt egen underskrift på kontraktet och enligt kyrkoboken Pettersson, då hans 

fars förnamn var Peter.) 

 

1860 Peter och Gretas son, Johan Pettersson gifter sig med Lovisa Jansdotter från Grönelid 

och blir nu Arrendator efter sina föräldrar. Paret får 14 barn, 5 flickor och 9 pojkar. Alla 

barnen utom tvillingpojkarna Albert och hans dödfödda bror uppnår vuxen ålder.  

 

1882 flyttar Änkan Karolina Pettersdotter in med sina 3 barn från Hartsmon Husarboställe vid 

Ramsnäs. 

 

1887 flyttar änkan Karolina Pettersdotter med sina 3 barn till Ragelängen. 

 

1888 dör änkan Stina Larsdotter. 

 

1900 Arrendekontrakt från 1859 överförs på Oskar Johansson enligt: 

  

Handskrivet tillägg 

Detta kontrakt transporteras härmed på Oskar Johansson från Björkmarken och förklara vi oss 

dermed nöjda. 

   St. Lassåna och Laxå d. 11/12 1900. 

 för Laxå egendom 

 Carl Sahlin   Johan Pettersson 

 Alrik Ljunggren  Oskar Johansson 

   Bevittnas 

   B. Sandberg  C.J. Molin 

       Laxå 

 

1901 Johan och Lovisas son, Oskar Johansson gifter sig med Augusta Johansdotter från 

Gullhögen och är nu Arrendator efter sina föräldrar som flyttar till Långsbråten. Johan och 

Augusta får barnen Ejnar, Ellen och Martin.  

 

1909 Arrendekontrakt från 1860 upphör f.o.m. 14 mars 1909 och nytt upprättas där den årliga 

arrendekostnaden är 143 kronor, 289/1000 av fastighetens hela ifrågavarande skatt samt 30 

dagsverken. 

 

1940 flyttar Gulli Viola Jakobsson från Bengtstorp, Tiveds sn. till Björkmarken och gifter sig 

med Oskar och Augustas son Gustav Martin Johansson som övertagit arrendet efter sina 

föräldrar. 

 

1941 avlider Oskar och Augusta. 

 

1944 flyttar arrendator Martin och Gulli till Norra Högberga Gård i Strömtorp. 

 

1944 arrendet övertas av Martins bror Ejnar Johansson. 

 



1947 Laxå Bruk köps av staten. Skogar och arrendegårdar överförs till Domänverket och 

industrierna till ASSI. Ejnar Johansson slutar som sista arrendator under Laxå Bruk och flyttar 

till Gungsebron. 

 

1948 flyttar Henry Fredrik Bernhard Johansson och Gunvor Teresia f. Nyman in med 3 barn 

från Stora Söderby, Tingslunda, Lunda socken i Stockholms Län, Uppland. 

 

1949 flyttar Henry Fredrik Bernhard Johansson och Gunvor Teresia f. Nyman med 4 barn till 

Rättartorp, Ösmo socken i Stockholms Län, Södermanland. 

 

1952 flyttar Alvar August Ågren och Ina f. Hellström in med 5 barn från Närpes i Finland. 

 

1953 flyttar Alvar August Ågren och Ina f. Hellström med 5 barn åter till Finland. 

 

Skrattefall 

Enligt hörsägen har funnits en Backstuga som låg på västra sidan om vägen mot Västansjö 

strax söder om skolan.  

Okänt när den byggdes och revs.  

På ungefär samma plats fanns under 1950-60-talet en skogsarbetarbarack. 

 

 

 

Björkmarkens skola 

Enligt sockenprotokoll 1868 beslutades att bygga skolhus i varje Rote. Björkmarks och 

Ramsnäs roteskolor var till en början ambulerande där läraren undervisade 3 dagar/vecka i 

respektive skola. Björkmarkens skola byggdes 1870, men då det dröjde några år innan 

bostadsdelen i Björkmarkens skola blev klar så blev Ullsandsmo först med bostadsdel för 

lärare med familj. När Björkmarkens folkskola invigdes är oklart men, den första lärare som 

flyttar in till den ambulerande skolan Björkmarken-Ullsandsmo och bor i Björkmarken hette: 

Olof Gustaf Engvall 1883 – 1886, därefter kommer Anders Svensson Hedgren 1887 - 1904, 

Anna Magnusson 1908 – 1916, Judit Henningsson f. Nilsson 1917 – 1943. 

Sista examen i skolan hölls den 18 juni 1943.  

 

(Första lärare i Ullsandsmo skola hette: Johan Nilsson 1875-1879 därefter Maria Elisabet 

Nilsson 1895-1897, Paulina Johansson 1900-1905, Maria Krall 1905-1908, Gerda Maria 

Engström 1908-1909, Anna Gunnarsson 1909-1914, Rut Sandin 1914-1920, Alma 

Mikaelsson 1920- 1938. Sista examen i skolan hölls 1938.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1927 avstyckas från Björkmarken 2:1 styckningslotterna 2:2 och 2:3. 

 

Björkmarken 2:2 bebyggs av Henning Persson o. h. h. Charlotta. Henning som tidigare arbetat 

på Laxå Bruk söker och får trafiktillstånd, köper 1925 en lastbil av märket Ford och startar 

åkerirörelse med Björkmarkens första lastbil. HP byter senare Forden mot 2 st. nya lastbilar 

av märket Chevrolet. Säljer den ena med tillhörande trafiktillstånd till Bernhard Persson i 

Finnerödja. Byter sedan till en Volvo med hemmabyggd vändskiva och trailer. Under andra 

världskriget blev den till en början stående på grund av drivmedelsbrist. Byggdes då om med 

större motor och gengasdrift. Till fastigheten fanns även en smedja belägen strax norr om 

garagebyggnaden. Garaget fick byggas högre och längre allteftersom lastbilarna blev större. 

Vid garaget fanns också en upphängningsanordning. En järnkonstruktion för trailervagnen när 

den kopplades från dragbilen. Användes även för att byta till flak eller spetsplog och motvikt 

för snöröjning. Henning var en klurig man och tekniskt intresserad i allmänhet. När han får 

frågan från några ungdomar om han inte skall skaffa sig en kristallmottagare, då de blivit 

vanliga i de flesta hem. ”Näe ja väntar allt te dä kummer en apparat så ja kan si di som talar.”  

 

1944 tar Rune Johansson över åkerirörelsen efter sin morfar och kör timmer till sågen i 

Röfors, massaved till Aspa Bruk, Katrinefors bruk och Köpings hamn. Allteftersom bilarna 

blev gamla och slitna byts de ut mot nyare med högre motorstyrka och större lastkapacitet. 

Först en Volvo 90 hk. Därefter en Volvo Viking 185 hk.  1964 köps den första Scanialastbilen 

av Normans Bilfirma i Laxå. Scania-Vabis 76 med Hiabkran 177 och 2-axligt ASJ-släp. 

Prislappen för hela ekipaget är 125.000 kr. För inbyte av Volvon och 2 trailer avgår 25.000 kr.  

Björkmarkens åkeri drivs i dag av nästa familjegeneration och är fortsatt en aktiv åkerirörelse 

med transport av skogsprodukter. 

 

Björkmarken 2:3 Erik Henningsson, son till Henning och Charlotta bygger en liten 

handelsbod på tomten. Erik flyttar sin affär till Björkmarken då han börjat sin 

handelsmannabana i Bro, där han öppnat en liten handelsbod 1924. Erik gifter sig med 

lärarinnan Judit Nilsson och flyttar in i skolan. De får döttrarna Gudrun -28 och Gertrud -30. 

Björkmarken ligger mer centralt till från angränsande byar. Erik går i faderns fotspår och 

skaffar trafiktillstånd och startar taxirörelse 1932, anställer då handelsbiträdet Ejnar Eriksson 

men säljer 1936 till Gunnar Stenqvist. Köpesumman på 2000 kr. kan synas liten för 

affärslokal inklusive tillhörande varulager. Affärslokalen var dock liten så Gunnar bygger till 

och på ett våningsplan för bostadsändamål och driver med undantag för krigsåren 1940-1945 

affären fram tills den läggs ned 1 juli 1965. 1947 flyttar Valborg Persson in som husfru = 

dåtidens sambo. Enda gången Gunnar tar semester är 1963 då han reser till USA för att träffa 

utvandrade syskon och syskonbarn. När Gunnar övertar affären är pengar en bristvara för 

många, så bönderna ville gärna göra byteshandel med bl.a. smör, svårigheten var ju att få 

avsättning då i stort sett alla kunder var självförsörjande på mejeriprodukter. Men Gunnars 

kompis som körde bussen mellan Finnerödja och Degerfors fann på råd. Gunnar cyklade till 

Finnerödja med smöret för vidare busstransport till Degerfors där det fanns god avsättning för 

denna vara.  Avansen på 20 öre /kilo delades lika mellan Gunnar och chauffören. 

Affären var också slutstation för postturen fram tills lantbrevbäring med bil startade. Där 

lämnades posten buntade till varje by. 

Gunnar driver från 1957 och 5 år framåt även en filial i Backgården med öppethållande 5 

dagar i veckan under sommarmånaderna och 4 dagar i veckan resterande del av året.  

 

 

 



 

 

1946 avstyckas från Björkmarken 2:1 styckningslotten 2:4. Tomten är fortfarande obebyggd. 

 

Under 1950-talet var Björkmarken i ett expansivt skede och Domänverket hade planerat för 

uppbyggnad av ett centrum för huggare och körare med 3 st. 2-familjshus och 2 st. 1-

familjshus. Den tekniska utvecklingen inom skogsbruket med motorsågar och traktorer 

omintetgjorde dessa planer varför byggplanerna inskränkte sig till en huggarbarack samt ett 

tvåfamiljshus och ett enfamiljshus. 

 

1952 Bygger Domänverket en arbetarbostad med två lägenheter. Flyttar in gör Sven och Elsy 

Lundström och Bror och Stina Larsson.  

 

1953 avstyckas från Björkmarken 3:1 styckningslotten 3:2. Bebyggs av Rune Johansson. 

 

1955 avstyckas från Björkmarken 3:1 styckningslotten 3:3. Bebyggs av Gunnar Karlsson. 

 

1956 Bygger Domänverket ett enfamiljshus. Flyttar in gör Helge och Gunhild Johansson med 

4 söner. 

 

Björkmarkens IK 

Bildades den 26/11 1937. Sista protokollförda sammanträde hölls den 30/7 1939. Första 

styrelsen bestod av: Ordförande Martin Johansson, Sekreterare Rune Fredriksson, Kassör 

Gunnar Karlsson, vice ordförande Sten Blom, vice sekreterare Erik Johansson. Till revisorer 

valdes Oskar Eriksson och Sigvard Johansson. 13 medlemmar anslöt sig till klubben. 

Beslutades om en inträdesavgift på 50 öre och månadsavgift 25 öre. 

Bland aktiviteter som genomfördes under klubbens korta men intensiva verksamhetsperiod 

kan nämnas. Julfest i januari 1938 i Vidkäppen som gav en behållning på 2 kr. 75 öre. 

Finnerödja B-lag inbjöd till bandymatch 1938. BIK föreslog söndag den 27 feb. Om och när 

matchen spelades framgår inte av följande protokoll! Förslaget att anordna en fest den 5 mars 

genomfördes av festkommittén som bestod av Martin Johansson, Sigvard Johansson, Gunnar 

Karlsson och Karl Eriksson. Behållningen blev 8 kr. 31 öre. Paketauktion anordnades i 

Vidkäppen den 23 april och gav en behållning på 42 kr. 31 öre. Beslutades att arrendera 

fotbollsplan vid Gullkull av Henning Karlsson, Långsbråten. Kostnad för arrendet: 12 kr. 

Fotbollsmatch genomfördes mot okända motståndare och gav i inträde 5 kr. 2 öre. 

Invigningsfest av Idrottsplan gav en behållning på 20 kr. Fotbollsmatch mot Bäckedalen 

inbringade 5 kr. 8 öre i kollekt. Gymnastik i skolan varje onsdagskväll under ledning av Rune 

Fredriksson.  

1939 började med årsmöte där föregående års redovisade omsättning blev 250 kr. 80 öre. 

Behållning 17 kr. 56 öre. Ny styrelse valdes enl. följande:  Ordförande Karl Eriksson, 

Sekreterare Erik Johansson, Kassör Gunnar Karlsson, vice ordförande Nils Spång, vice 

sekreterare Rune Johansson. Till revisorer valdes Martin Johansson och Ivan Spång. Vid nästa 

möte beslutades att köpa ny fotboll och stav. Föreslogs att hålla en terränglöpning den 26 

mars kl. 3 em. Nästkommande möte beslutades att terränglöpningen skall hållas söndagen den 

16 april kl. 2 em. Sista protokollförda mötet hölls i Gullkull den 30 juli 1939. § 5 har rubriken 

Eventuellt. ”Till iordningställande av en fest som skall hållas den 13 augusti valdes Karl 

Eriksson, Martin Johansson, Gunnar Karlsson och Erik Johansson.” Huruvida det ordnades 

med fest eller inte står skrivet i stjärnorna, för resterande blad i Protokollsboken är oskrivna. 

 

 



 

 

Dansbanan 

1919 byggdes en dansbana av Hjalmar ”i Bro” Johansson. Det dröjde inte länge förrän den 

var upprutten. 1922-23 byggdes en ny dansbana på samma plats av Hjalmar, med hjälp av 

arbetsvilliga ungdomar i stugorna runt Björkmarken som även samlade ihop några kronor till 

material. Platsen för dansbanan skall vara öster om vägen norrut strax före Nyängen där det i 

dag växer en liten ek. När sista dansen tråddes på dansbanan var enligt hörsägen 1932. 

En kväll i början av 30-talet när det var dans kom skolfröken gående på vägen och möter en 

av traktens flickor som ännu inte läst fram och säger förmanande: ”Inte trodde jag att jag 

skulle få se dig här!” Svaret blir: ”Å inte trodde jag att få se fröken här heller!”  Varpå fröken 

vänder på klacken och går hem.  

 

Telefonens och elektricitetens ankomst till Björkmarken 

1944 Torsdag 13/1 installeras telefon hos Henning och Charlotta. 

1949 Torsdag 10/2 Vi har fått lyse här kl. ½ 1! Elektriciteten kommer till Björkmarken med 

kringliggande byar. 

 

Bussförbindelse 

Linjebuss trafikerade under en kort period från slutet av 40-talet och ca. 10 år framöver 

Finnerödja- Björkmarken. Morgonturen från Björkmarken transporterade bl.a. skolbarnen 

som hade längre än 3 km. skolväg till Finnerödja. 

 

Filminspelning 

Per Persson, brorson till Valborg Persson spelade in en film i Björkmarken. Titeln är 

”Kalabalik i byn”. Huvudrollsinnehavare är Gunnar Stenqvist. I biroller och som statister syns 

flera av övriga bybor, bl.a. Anders och Tommy Johansson. 

 

 

 

 

Björkemarken (2:1) i dag 3:12 är sommarbostad för Tommy Malm 

 

Björkemarken 2:2 är i dag sommarbostad för fam. Nordström 

 

Björkemarken 2:3 är i dag åretruntbostad för Tomas Larsson och Birgitta Lindkvist. 

 

Björkemarken 2:4 är fortfarande obebyggd, ägare Tomas Larsson. 

 

Björkemarken (3:1) idag 3:3 är åretruntbostad för fam. Reine Pettersson 

 

Björkemarken 3:2 är i dag åretruntbostad för Märta Johansson. 

 

Björkemarken 3:3 är i dag sommarbostad för två fam. Stolt 

 

Björkemarken 3:7 är i dag åretruntbostad för Maud Svanberg och sambo Jonny. 

 

Rom 3:2 Björkmarkens skola är i dag sommarbostad för Sören Sten 

 

 



 

Bilaga 1  Björkemarkentrakt  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Karta Björkmarken 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga3 

 

 

Landtbo Contract. 
 

Avskrift av arrendekontraktet:  

Björkmarken 5/16 Mantal Krono Skatte i Finnerödja Socken och Laxå-Werken 

underlydande, upplåtes till bruknings ifrån den 14:de Mars År 1860 åt Johan Persson i 

Björkmarken emot följande skyldigheters noggranna iakttagande: 

 

1:o Byggnaden widmagthålles efter lag, husesyn samt behof, och enär så tarfwas ånyo upp-

föres. 

 

 

2:o Åker, Äng och Hagar häfdas wäl, samt med dikning, rödsjel och stängsel lagligen hålles 

och förmeras. 

 

 3:o Skogen begagnas ej annorledes än efter utsyning och till sparsammaste husbehof; 

waktas noga för getter, näwerflät, tjärubränning, spån- och laggweds- samt alla andra 

olofliga hyggen, så inom som utom hägnads. Till bränsle hämtas först och främst lågor, tort 

och qwist så långt det förslår, och sedan hwad som med skogens bestånd kan anwist blifwa. 

 

4:o Getafwl eller Getters födande,inom eller utom hus, ware för alltid föbjuden; äfwensom att 

från Hemmanet bortföra Foder eller Gödsel. 

 

5:o Samhälls-pligter Hemmanet åtföljande, kända eller okända, närwarande eller 

blifwande, afbördas i rättan tid. 

 

6:o I Landtbo-skyld utgöres årligen: 

 

Kolning efter utsyning att wid Laxå- eller annat på lika afstånd beläget Bruk lefwerera 

Storstigar Tio (10) 

 

Tackjerns- eller Malm-körsel från Nora eller Lekebergs Bergslager Tio (10) 

 

Stångjerns-körsel till Örebro, Lyrestad, eller annan lika näraliggande sjöhamn Tio (10) 

 

Dagswerken, mans-, fullgode, på åboens egen kost Sommar Tio (10) Winter Tio (10) 

 

Spånad: grofblåner Fyra (4) då sådan lemnas 

Och dessutom, i händelse af påkommande behofwer, efter förmåga och i billig tour med 

öfrige Godset, samt mot lika wedergällning, lämpad till de inom Egendomen förefallande 

olika omständigheter, såsom närmare eller fjärmare wägar, bättre eller svårare marker, 

swedjelands eller dylikt, betjäna med Kolning, Körslor och andra Arbeten, så widt påkallat 

skulle blifwa. 

 

7:o Bränwinsbränning får icke af Åboen idkas utan Bruksägarens uttryckeliga medgifwande, 

och all Bränwinsförsäljning hemma i gården ware dessutom strängeligen och wid äfwentyr, 

som i 10:de puncten bestämmes, förbjuden. 

 



8:o Wid Prest- eller Klockare-wal, äfwensom wid alla andra tillfällen der röstning för 

Hemmanet kan komma ifråga, förbehåller sig Bruksägaren röstningsrättigheten, änskönt 

han icke wore inom församlingen boende. 

9:o Såsom säkerhet för det förlag, som Bruksägaren till Brukaren kan komma att lemna, så 

ock för brist i Byggnad, Häfd eller Afgälder till Bruket, förbehåller sig Bruksägaren 

rättigheten, att med den å Hemmanet wäxande eller inbergade Gröda, när han sådant nödigt 

finner, göra sig betald; kunnande Grödan, af hwad den vara må, till följe häraf, emot 

Bruksägarens medgifwande hwarken till annor förpantas eller på något sätt Hemmanet 

frånhändas eller för Brukarens andra skulder i mät tagas. 

 

10:o För hwarje påkallad Resa eller Dagswerkw, som Åboen försummat utgöra, påföres 

honom i räkning: för den förra, Banco Riksdaler En (1) och 16 skillingar, och för det sednare 

Trettiotwå (32) skillingar samma mynt, så widt laga förfall ej wisas kan; och skulle han i 

öfrigt brista uti fullgörande af de honom enligt detta Contract åliggande skyldigheter, eller 

beträdas med ohörsamhet eller olydnad, wanhfda Hemmanet  eller begå förbrytelser emot 

allmän lag, harwe han förwerkat rättigheten att å Hemmanet njuta Vardag och ware skyldig, 

att, om Bruksägaren sådant yrkar, wid nästa flyttningstid Hemmanet afträda, utan att laga 

kraftvunnet utslag i berörda afseende, parterna emellan desförinnan behöfver afvaktas.  

Som detta är en ömsesidig friwillig öferenskommelse, så warder den härmed till noggrann 

efterlewnad fastställd och underskriven. Laxå Bruk den 16 Augusti 1859 

 

  W Cassel  Johan Pettersson 
  
            Såsom Wittnen härtill: 

 

  P. M. Bredin  R. Öhrman 
Handskrivet tillägg 

I händelse af nybyggnad för rotens soldat drabba kostnaderna derför bruksägaren, hvad sjelfva 

uppsättandet af Soldattorpet beträffar efter nu varande varandes tids tilländalöpande. 

   Laxå Bruk som ofvan 

 W Cassel 
    
1900 Arrendekontrakt från 1859 överförs på Oskar Johansson enligt:  

Handskrivet tillägg 

Detta kontrakt transporteras härmed på Oskar Johansson från Björkmarken och förklara vi oss 

dermed nöjda. 

   St. Lassåna och Laxå d. 11/12 1900. 

 för Laxå egendom 

 Carl Sahlin   Johan Pettersson 

 Alrik Ljunggren  Oskar Johansson 

   Bevittnas 

   B. Sandberg  C.J. Molin 

       Laxå 

 

 


