
Nr.10 Sötestorp, Östergården 
 

Före detta soldat 
Carl Johansson Ljung  f 12/6 1828 i Skölvene  + 24/1 1875 
Hustrun 
Greta Magnusdotter  f 26/10 1828 i Levene  + 6/7 1879 
Barn 
Cristina                                    f 18/2 1854 i Källunga, utflyttade till Maria Magdalena                       
                                                  i   Stockholm 1890 
Manda Charlotta  f 7/12 1859 i Källunga, utflyttade till prästgården som   barnflicka 

1875 och till Levene 1879 
Johan Alfred   f 21/4 1862 i Källunga, utflyttade till Borås 1877 
Ada Josefina   f 24/9 1865 i Källunga, utflyttade till Skarstad 1882 
 
Carl var son till Johannes Jönsson och Cajsa Andersdotter från Sötestorp, Östergården. Carl 
flyttade till Levene 1852. Till Källunga bys soldattorp kom han 1854 och blev där nr 359 soldat 
Ljung vid Jonsgården. Greta var dotter till torparfolk i Håkantorp, Levene. Hon hade pigplatser, 
bland annat i Levene och Ryda innan hon blev soldathustru i Källunga. Till detta torp kom de 1874. 
Nuvarande ägare är Gun och Göran Larsson. 

Arrendekontrakt 
Vi undertecknad ägare av ett 1/ 4 mantal i Sötestorp Östergård bortarrenderar den andel som oss 
tillhör av den torplägenheten som före detta soldaten Ljung har innehaft, till soldat Johan Holm 
och hans hustru Maria Carlsdotter på femti 50 års tid räknat från den 14 mars detta år emot 
följande villkor nämligen. 
1. Arrendatoren skall betala varje år i skatt en kr, och 4 dagsverken med kost på stället vilken skatt 
skall betalas varje år den 1 maj och tager sin början 1 nästkommande maj och dagsverken skall 
utgöras under bergningstiden när jordägaren det tillsäger och dagsverken får utgöras hälften av 
man och hälften av kvinna. 
2. Arrendatoren får icke överlåta lägenheten till någon annan utom om han icke vill själv behålla 
det så skall han återlämna det till jordägaren emot det att jordägaren skall då betala till 
arrendatoren om han vill återlämna det inom 25 år äro förlidna så skall han i såsom 
odlingspenningar hava ett hundra kronor av jordägaren men om arrendatoren behåller 
lägenheten till föreskriven tid är förliden så skall han icke hava mera än 66 kronor och 67 öre i 
odlingspenningar. 
3. Med ovanstående kontrakt förklara vi oss å ömse sidor nöjda som skedde i Sötestorp den 9 
februari 1880. 
 

A Täck 
Vittne     Helena Andersdotter 
A.P. Andersson    kontraktsgivare 
Pär Andersson    jordägare 

 
Soldat J Holm 
Maria Carlsdotter 
arrendator 

 


