
 
 

 
Utdrag av Lagfartsprotokollet hållit 
Lagtima Winter tinget med Tanums 

och Bullarens Härader å Hede  
den 23 mars 1859. 

§ 71 
Å ett fjerdedels mantal kronoskatterusthall Åseröd söka Josef Johannesson och 
hans hustru Lotta Larsdotter lagfart på grund af följande handlingar:  
1º Ett sålunda lydande köpebrev: 
Vi undertecknade gör härigenom kunnigt, det är af fri vilja och sunt förnuft, 
upplåter och försäljer härmedelst, vård egande fastighets andelar som 
tillsammans utgör 8/36 del mandtal efter helt räknat kronoskatte ...... hemmanet 
Åseröd, beläget i Tanums socken af Bohusläns Stam på Nº 43 vid Tanums 
Compani af Kongl. Bohusläns Regemente och det till Josef Johannesson och 
hans hustru Lotta Larsdotter i nämnda Åseröd, för en öfwerenskommen och 
genom heder betalt köpesumma betjände af TreTusenFemHundradefemtiofem 
/3555/ och 26 s Utgå. För den skull afhänder vi både från deras barn och 
arfwingar berörda skattehemmanet och tillegnar köparen hans hustru och 
arfvingar och .... innehafwaren med allt hwad dertill hörer af ålder lydt och 
lagligen tillwinnat... att tillträda nästa fardag den 25 mars nästa wår och 
hädanefter osnart nyttja ewärderligend ega och behålla, förbundande vi ej till 
hemmet efter lagen. 
 Till yttermera wisso warder detta med wård egna namnunderskrift och af 
wittnen styrkt. 
Åseröd den 12 September 1858 
Margaretha Hansdotter i Åseröd, Enka 
Anders Johannesson i Oxtorp 
Johan Jacob Larsson i Norra Röd i Kville och hans hustru Agnetha Johansdotter 
Gustaf Johannes Jarl i Åseröd 
Pål Olsson i Ejde och hans hustru Lovisa Johannesdotter 
Påll Kock i Stora Anrås Förmyndare och fader till omyndige Carl August Kock 
...... nöjd. Carl August Kock 
Att denna försäljning skett med samtycke och fri vilja så wäl af Enkan som 
arfwingarna samt att de detta Salubref underskrifwit betyga undertecknade på en 
gång närwarande wittnen. 
Joh... Nicolaui Jarl Heljeröd 
Påll Johannesson .... Halla 
 
 
 
 
 

Josef Josefsson i Åseröd 



Uppwist och annot wid 1859 års mantalskrifning 
     Ahlenius. 
/2º Ett af denna Häradsrätt den 3 Juni 1819 för Johannes Larsson och hans hustru 
Margaretha Hansdotter utfärdat Fastebref å ett ....... mantal kronoskatterustha... 
hemmanet Åseröd, som de genom af handling den 4 Juni 1818 köpt af Hans 
Olsson. 
/3º Bouppteckning den 1:e oktober 1858 arvskiftet den 19:e denna månad efter 
aflidne Johannes Larsson i Åseröd, utaf hwilka handlingar vi hemtar bland annat 
att han såsom sterbhusdelägare efterlemnat enkan Margaretha Hansdotter jemte 
... sammanaflade barn, myndige sönerne Gustaf , Anders och Josef, samt 
döttrarne Lovisa gift med Pål Olsson i Ejde och Agneta gift med Johan Jacob 
Larsson i Röd, samt en afliden dotter Johanna Christina, - i äktenskap med Kock 
i stora Anrås sammanaflade son Carl August, hwilken wid bouppteckning och 
arvskiftes tillfällena endast warit tjugo år gammal, hwadan hans rätt bewakats af 
hans förbemälde fader och förmyndare, äfwensom att Sterbhusets fastighet ett 
fjerdedels mantal Åseröd erfarit särskilda fördelar att enkan deraf erhållit ett 
tolftedels mantal samt efterlefwande barnen och dottersonen hwartdera ett 
trettiosjettedels mantal. 

Af förmynderskapsprotokollet för denna den § 84 inhemtat, att Häradsrätten på 
ansökan af Pål Kock i Stora Anrås,  såsom förmyndare för sin omyndige son Carl 
August, godkänt ifrågawarande de af honom widtagne försäljning af den 
omyndiges ärfda ett trettiosjettedels mantal Åseröd.  
 På grund af hwad sålunda förekommit i ärendet meddelar Häradsrätten 
första uppbudet å ett fjerdedels mantal kronoskatterusth... Åseröd, deraf Josef 
Johannesson ärft ett trettiosjettedels mantal efter sin fader Johannes Larsson samt 
gemensamt med sin hustru Lotta Larsdotter köpt återstående ... trettiosjettedels 
mantal af Enkan Margaretha Hansdotter, Gustaf Johannesson, Anders 
Johannesson, Pål Olsson och hans hustru Lovisa Johannesdotter i Ejde, Johan 
Larsson och hans hustru Agneta Johannesdotter i Norra Röd samt omyndige Carl 
August Kock genom dennes fader och förmyndare Pål Kock i Stora Anrås, efter 
Domstolens dertill meddelade tillstånd för TreTusenfemhundrafemtiofem 
Riksdaler 54 öre Riksmynt. 
      Som ofvan. 
     På Häradsrättens vägnar. 

 Å. Sewhenrlin 


