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Sven Nilsson Krontoftan pa sin moders vagnar instamt Marta
Jonsdotter V Starrkarrs strand om samma plats vilka hon for J

.\&, _manga ér sedan undan garden pantat och aldrig avlagt nagot tillU garden. Marta och hennes man har givit 21 dl for samma plats,
och om platsen skall henne fréndomas begar hon :5 sina utlagda
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Nils Andersson Krontoftan haver instémt 5 h. Borta Nndersdotter

I) att vilja det hon uppsagt den forlikning som meliLn honom och
henne pé tinget 7.10.1736 tréffades ang. 3/16 sk h,fCrontoftann
och som han med forlikningens upphévande éven fudnitisig for~
nojd, sedan det mélet_om berttigandet till samma 3/l6 séledes,
skall komma i det sténd det var innan bem. forlikninq n 4

. \ '

2) som han formodar sig §ga r§tt att vinna bem, 3/l6;ifrén henne
o hennes barn péténker han dock sin rtt dértill fé_ett av
hennes barn under billigare villkor uppléta i N

-
V F !Nils Andersson séger att han tillstétt eller tillétyt énkan

efter hennes trégna begéran fé uppséga forlikningenfsé framt
saken kan komma i det sténd hon var innan forlikningeniingicks.
Héréver ingavs av Nils Andersson en inlaga som uppléstes.
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H Borta Olofsdotter begér att fé Jacob Vaks till sitt\bisténdvartill Nils Andersson med dess slékting forrige O1of’Aberg
lénsman avsade att de icke have négot att péminnalmen som han
icke ér tjénlig till négon ombudsman sé kan han ej vidépetillétas én denna géngen gora henne bisténd. / K
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Hustru Borta Andersdotter och hennes barns sysslingars man Olof
Andersson i Héllebol pé Orust utléta sig att de r nojdakdet
forlikningsdomen mé upphévas och saken séttas Q det sténd fore
forlikningen 7.10.1736. Rétten efterfrégade vilks som r Borta
Andersdotters med Nils Carlsson avlade barns npmsta skyldemén 5
fédernet emedan gérdsdelen som omtvista r der%s1f§derne akye-
jord. Nils Andersson svaradc, att han ér syskonbarn till Ekaml.
Nils Carlssons barns fader; klockaren i Skredsvik Nils ochydess
broder Johan Svenssoner éro lika néralslékt med barnen. likak
ledes Méns Svensson i Rora p5 Orust, men Olof Andersson i i '.
Héllebol ej nérmare en hans h, Olug Svensdotter och framlg Nils
Carlssons avl. moder Maret Jérpsdotter varit syskonbarn. iérom
Olof Aberg forklarade, att det var icke négon dom utan en: 7}forlikning som ingicks. Réttenifrégade om icke lénsman Amerg L
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vet. att forlikningen ér uppé begéran av tingsrétten stadfést.
Svarade att den r gillad béda parterna emellan. men frégan om
den kan anses som en laga kraft vunnen dom. sedan bégge parter
den upphévt. " N

Nils Andersson tillfrégade. om han upphévt forlikningen. Svara~
de nej icke vidare én det av rétten kan tillétas, detsamma énkan
avsager.
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Emedan framl. Nils Carlssons barn éro n5rmare f§derne frénden n
Olof Andersson i Héllebol néml. deras fédernes syskonbarn
Klockaren Nils och dess broder Joh, Svensson i Skredsvik samt' Méns Svensson i Rora och tvistigheten om berlaittigandet till 3/l6
Crontoftan som Nils Carlssons barn avfallit och till Nils
Andersson pantevis uppbjudit, och forlikninqen pé Olof
Anderssons begéran upphéves, finner rétten skéligt att innan
utslag gores; sé%b6r Nils 0 Johan Svenssoner o Méns Svensson i
Rora instémmas till nésta ting.
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5 B6rta Andersdotter instéllde sig och uppvisade Hovr5ttenéi i
utslag av den sistlidne april varigenom hon till tingsr§tten'blivit f6rvist att utfra det dérstédes instémda mél betr. en
frlikning om 3/16 sk Crontoftan uti vilket mél tingsrétten j ,
haver sig lagl. att utléta sedan rétten énkans omyndiga bagn med
négon laga férmyndare frsett. som om deras rétt sig vérdaj
léter. l anledning hérav énkan anhéller, att frmyndare ‘

tillséttes och énkan féreslér Henrik Jonsson i Hals. som ar V

slékt med barnen pé sin hustrus végnar. Henrik Jonsson ej sée
néra slékt utan i stéllet Méns Svensson Rra pé Orust Léngelanda
sn som ér dessa omyndiga barns avl- faders syskonbarn och*j§mv5l
nog vederhéftig dessutom klockaren Jon Svensson i Fékeréd i ; ViQ Fréikne, som skall vara lika néira besléiktad. ~
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it Efter utverkad stamning infinner sig 5 h Berta Andersdotter
bitradd av Peter Varlund landsfiskal mot drangen Olof Nilsson
fran Orust genom dess fullmaktig v. haradshévding Veffver ang.

' att svaranden icke skulle vilja fullborda det aktenskap som han
" med kar. a Bérta Andersdotter begart‘varjamte ratteg5ngskostna~

derna pastas och blev 5 karandesidan féljande anfértz drangen
Olof Nilsson fran Hellene b6r med skal visa denna trolovningens
upphavande. Svarar att han tankt pa aktenskap men ingen laga
trolovning. Olof Nilssons halvbror var med vid den péstadda
trolovningen. Hans husbonde Carl Bildt vill ha rattegéngsom~
kostnader och uppehalle i fem dagar. Kyrkoherde Grotte hade
skrivit en attest, men kunde icke komma pa grund av opasslighet

. och karanden anség hans narvaro nddvandig. Anders i Aplerdd
skall ha varit narvarande vid trolovningen; Vill inte ha
uppskov sévida karanden inte kan framvisa ojaviga vittnen till
den s.k. férlovningen.  r
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Np -forts. nasta dag._ " m e

prast och andra vittnen skall komma"
~

Olof Nilssons syster Anna i Hellene
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J6ran Larsson i Trétte bade instémt dess svégrar Nils Anderssoni Krontoftan, Rasmus 0 Olof Anderssoh i Gamleberg samt Anders
Andersson i Héllesdalen att pé dess hustrus del njuta del uti A

fastigheterna 2/ 6 dl. samt en kista, som fadern i livstiden
skall lovat kér. hustru.  3/ ll dl fordran, ’f"m?
Tréffad férlikning ‘f %‘

¢ 5 *
Anders Hékansson 0 Sisséla Nilsdotter gjort testamente ang
fastigheterna till sénerna. Hustrun fér kista + pengar§
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