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År 1859 mars den 19 instälde jag undertecknad förrättningsman på Åseröd i
Tanums socken, för att efter hemmansegaren Johannes Larsson, som därstädes
aflidit den 16 augusti nestlidit år, och efter hvilken bouppteckning den 1
påföljande October blifwit wärkställt, förrätta laga afwitring och arfskifte
emelan hans efterlemnade enka Margareta Hansdotter, samt sex med hene
sammanaflade barn, nemligen sönerna Gustaf, Anders och Josef, alla myndige
och närvarande, samt döttrarne Lowisa gift med hemmanshegaren Påll Olsson i
Ejde, och Agneta gift med hemmansegaren Johan Jacob Larsson i Röd i Kwille
bägge närvarande och Johanna Christina död men efterlemnat en son nemligen
Carl August 20 år gammal, hwars rätt bewakades af hans fader förmyndaren
Hemmansegaren Påll Kåk i Stora Anrås och efterfrågades först alla handlingar
som tillrådig upplysning om boets tillstånd och beskaffenhet kunde lände
kwarefter framlemnades följande dokumenter.

1° Köpe och Fastebref å 1/4 mantal kronoskate n° 73 Åseröd.

2° Bouppteckningen af den 1e October Nestlidit år.

3° Auktjons protesterna af den 6 October den 4e, 5e och 19 nowember nestlidit
år, samt den 16 mars detta år.

Sedan förrättningsman jämte arfwingarna af dessa handlingar inhämtat
kännedom om boets beskaffenhet förrättades skiftet sålunda.

1875.16.Transport
1875.16.

                  Enligt bouppteckningen
upptages

Fast egendom
Wärdet af hemmanet n° 73 1/4 mantal kronoskate
Åseröd såsom förwärfad egendom.

Referens
KR

Regl.
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Transport    1377.26.1

1875.16.

4000.     

     13899.4
17899.4

  
               Då enkan bekommer till giftorätt.

1/3 del häraf, eller efter helt räknat 3/12 del.   625. 5. 4
sonen Gustaf bekomme i hemmanet 1/36 del. 208.17.9.2/6
sonen Anders likaledes           “        1/36 del. 208.17.9.2/6
sonen Josef    likaledes           “        1/36 del. 208.17.9.2/6
dottren Lowisa likaledes        “         1/36 del. 208.17.9.2/6
dottren Agneta   dito              “         1/36 del. 208.17.9.2/6
och dottersonen Carl August    “       1/36 del. 208.17.9.2/6
                                        Summa     1/4 dels hemman
nämda fastighet försåld och wärdet uppföres

                           Lösegendom

Contanta penningar wid bouppteckningens tillfälle   35.26.
af infordringar indrifne medel                                222. 5. 2
Utestående fordringar efter bouppteckningen        8120.14.
Ränta här å från bouppteckningsdagens till redo-
görelsedagen 5 m. 19 dag å 6 procent      gör         217.44. 2
Utgifter hemfö...  till sonen Gustaf                      1666.22.
Till sonen Anders  dito                                        1666.22.
Till dottren Lowisa   dito                                      300.    .
Till dottren Agneta    “                                         107.24.
Auktjons medlen för den öfrige försålde egendomen    1535. 3.
Inkommit af   ..förtjänst gamal osäkre fodran           17.17.    
                                                Summa tillgång    KR  Regl.

Härifrån afgår.

Den i bouppteckningen upptagna gäld                1146.42. 9
Ränta för samma summa från bouppteckningsdagen
till skriftesdagen 5 m. 19 dag å 6 procent  gör        30.31. 4
Som enkan förbehållit sig lifstids underhåll
wid försäljningen af sin andel i fastigheten
så förbehåller hon sig blåt.                                   200.  .

1875.16.Transport 

Transport    1377.26.1
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3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6

     1450.04.1

   2741.22.4.
2741.22.4
2741.22.4
2741.22.4
2741.22.4

     2741.22.4
16448.48.3

Arfwodet för de hålne auktjonerna 3 proc  gör       46.   .
för skiftets upprättande efter akord      dito             15.   .
Påll Olsson i Ejde gjort förskott för arwingarna        6.   .
För ett uttag löft för sterbhusdelegarna        dito       2.12.
För Wadbining betalt på Musön                dito         2.24.
Samt Josef betalt till Malin Andersdotter på
Valberg                                                                    1.  .      
       Återstående behållningen         4000 KR Regl.
 i Fastigheten och __ 12448. KR 48 s 4 efter i
lösören eller ___ 16448 KR 48 s 4 efter Regl fördelas
mellan barnen således.
Att sonen Gustaf erhåller för sin fastighets andel 666.22.
och i contanta penningar och fordringar af återstoden           

                        2077.48.4.3/6
Sonen Anders likaledes      “            “
Sonen Josef    likaledes      “            “   
Dottren Lowisa likaledes   “            “
Dottren Agneta   dito         “            “
Dotter Sonen Carl August   dito                                            

 Summa som ofwan  KR Regl.
 

Upprättat Åseröd som ofwan
J. Nicolausson

Utredning och skriftesman
Med förestånde arfskifte förklarar wi nöjde.

Margaretha Hansdotter Enka
Gustaf Johansson Anders Johannesson
Josef Johannesson Påll Olsson  i Ejde
Johan Jacob Larsson Pål Kock  förmyndare

        för den omyndige 
Att Josef Johannesson ärfda 1/36 mantal Åseröd
blifwit vid 1860 års mantalsskrifning sammanräknad
med hans förut egande 2/7 mtl. ... hemman betygas
på begäran af

Johannson
t.f  Häradsskrifvare
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