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§ 209

Undantagskontrakt.
Wid denna dag skedd försäljning af 1/4 mantal Åseröd hafver jag förbehållet
mig följande förmåner att till mig årligt utdelas under min återstående lifstid,
neml.
Tre och en half tunna Råg och en half tunna Hvete, som skall vara af god
beskaffenhet samt föras till kvarn att siktas samt lemnas till mig på loftet vid på
fordran under hvarje år;
Två Lispun fläsk och två Lispun fårkött årligt under min lifstid;
Ett Skålpun Smör, ett Skålpun kaffe och ett halft skålpun Socker i veckan
under min lifstid;
Tre skålpun ren ull, en bunt bomullsgarn No.12
Fem kannor fotogen och en tunna potäter årligt under min lifstid;
En half kanna oskummad sötmjölk om dagen årligt dito;
Ett par känger första året och andra året ett par skor och så framledes
annat hvart år under min lifstid;
Kontant tjugo kronor årligt dito;
Tre skjutsar till och från Kyrkan med tjenlig åkdon och körsven å
månaden under min lifstid;
Bränsle af ved och torf i vedboden så mycket jag behöfver, årligt;
Till husrum aflages mellankammaren samt del i kök, loft och källare för mina
tillhörigheter, derhjemte skall jag åtnjuta skötsell och vård när jag det behöver
och påfordrar.
Så länge jag är i köparens bröll och finner mig dervid utbetalas allenast
de kontanta penningarna, ull och bomullsgarn samt skodon och fem H kaffe
samt tre H socker årligt.
Med förestående vilkor äro vi å ömse sidor nöjda och skall för framtida säkerhet
intecknas uti 1/4 mantal Åseröd.
Åseröd den 21 februari 1894.

Lotta Larsdotter

m.h.o.p

Godkännes af Johan

Josefsson
H.O Josefsson
Gustaf B. Josefsson

Antages till fullgörande af

David Josefsson
Samtida vittnen:

Albert Gustafsson

G. Ferm

Skogtorp

Åseröd
sida 1

§:27. År 1894 den 22 juni vid lagtima sommartinget i Tanums härad, blef
inteckningen beviljad uti 1/4 mantal skatte Åseröd, i Tanums socken. Lotta
Larsdotter derstädes till säkerhet för utbekommande af undantagsförmåner
enligt denna afhandling, betygar,
På Häradsrättens vägnar:

Axel Dandenell
Lösen 50 öre
se exp.
Omstående undantagsförmåner har jag uppburit från kontraktets
utgifvande till den 21 februari 1910 som erkänes och qriteras.
Åseröd den 1 April 1910

Lotta Larsdotter
egenhändigt
Undertecknade utgifvare af förestående undantagskontrakt till min moder Lotta
Johansson född Larsdotter men som hon är afliden, anhålles att häradsrätten måtte
döda denna kontrakt.
Åseröd den 28 april 1915

D. T. Josefsson
Bevittnas af

Olga Karlsson Kalleby

C. A. Hansson
Unneberg
Vid lagtima ting med Kville; Tanums och Bullarens härad, blev denna
inteckning dödad, betygar
På Häradsrättens vägnar:

Osvald Lindow
sida 2

