
Utdrag av lagfartsprotokollet, hållet vid
lagtima vårtinget med Kville, Tanums och

Bullarens härad å tingsstället i Strömstad
den 30 april 1923.    

§108 Kommissionären O.B. Dahlström i Strömstad ingav för lagfart åt David

Teodor Josefsson å 1/8 mtl Åseröd ett med vad därå fanns tecknat så lydande

“ Inbördes Testamente

Wi undertecknade äckta makar hafva oss emellan öfverenskommit om 

följande inbördes Testamente, att som inga barn eller Bröstarvingar i vårt

Egtenskap finnes, hvilken at oss som den andre öfverlever skall för sin lifstid

med full egande rätt nyttja bruka och behålla all vår gemensamma egendom af

vad namn och beskaffenhet den vara må af såväl fast som löst, utan minsta

intrång eller klander af våra arfvingar från någondera sidan. men efter bägges

vår död skall den då efterlemnade kvarlåtenskapen delas emellan bägges våra

arvingar efter lag.

Till yttermera visso hava vi detta testamente med våra egenhändiga namn

underskrivit uti 2:ne på engång närvarande för ändamålet tillkallade vittnens

närvaro, som skedde på Åseröd den 11 februari 1918.

David Theodor Josefsson  Katharina Albertina Josefsson

Att makarne David Theodor och Katharina vilka vi personligen känna

erkändt denna handling utgöra deras yttersta vilja och testamente, samt 
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densamma bägge egenhändigt underskrivit hvilket allt skedt med sundt förnuft

och af fri vilja intyga vi på en gång närvarande för ändamålet tillkallade vittnen.

Bernard Julius Johansson   Karl Johan Berntsson

båda Heljeröd

Nr. 69 År 1918 den 12 mars vid lagtima ting med Kville, Tanums och Bullarens

härad blev angående detta testamente vittnesförhör för dödsfalls skull anställt

med f.hemmansägaren Bernard Julius Johansson och hemmansägaren Karl

Johan Berntsson i Häljeröd ; betygar

På häradsrättens vägnar :

B. Hellborn

§1. År 1922 den 10 januari vid lagtima ting med Kville, Tanums och Bullarens

härad blev detta testamente, jämväl i avskrift, för bevakning efter avlidna

Katharina Albertina Josefsson från Åseröd till häradsrätten ingivet ; betygar

På häradsrättens vägnar :

B. Hellborn

Bestyrkt afskrift af omstående testamente är mig denna dag

behörigen delgiven försäkras

Unneberg den 15 mars 1922

Josefin Carlsson

Bevittnas

Hj. Ljungkvist

Fjärdingman”
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Därjämte företeddes :

1/ En efter avlidna Katarina Albertina Josefsson från Åseröd den 29

december 1921 upprättad och den 10 januari 1922 under nr. 20 inregistrerad 

bouppteckning, vilken såsom bodelägare upptog änkeman David Teodor

Josefsson och moder Josefina Elisabet Carlsson.

2/ Två lagfartsbevis den 22 juni 1894, §§ 39,40, för David Theodor

Josefsson å tillhopa 1/4 mtl. Åseröd i Tanums socken, varifrån hälften blivit

sålt, lagfaret enligt mom.3/ här nedan.

2/ Lagfartbevis den 19 november 1895, § 15, för Katarina Albertina

Andersdotter å 1/8 mtl. Åseröd i Tanums socken, vilken hemmansdel hon köpt

av sin tilltänkte man David Theodor Josefsson.

Det antecknades, att i åberopade lagfartsbevisen upptagne 1/4 mtl. Åseröd

utgjorde del av registernumret 1³. 

Häradsrätten meddelade lagfart å 1/8 mtl. Åseröd  av Tanums socken för

David Teodor Josefsson, vilken enligt testamente den 11 februari 1918

bekommit nämda hemmansdel efter sin hustru Katharina Albertina Josefsson.

På häradsrättens vägnar :

Eric  Thunbergh
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