
~APLER5D

_N.r....-.....3.2..--nnn...2@;;ei199
  

A

B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d
3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i
Préstorp. M i  

Nr. 22. Oktober 1700 l§_ i g "

Bengt Eskilson, Aplerd, skall betala Bengta Persdi 4 dsmt i ett
fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg.  

I

§. Ap1e&ad 29.1.;1o6 35”§ 

N. Apler6d pantsatt av Daniel Spanskéld till Michael Keck f6r  

200 dl. Uppb l g 16.10.1706.

29.6.1706 nr 31 “@X@ 
Jonas And. Fullm. f6r en skepp. Peter Hansson efter stémningtill h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson
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13.3.1740 .
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Efter stamninq Mans Jonsson pa Orust och Rora och karanden Hakan
Persson'i Aplerod som bitradd av Cedercrona bestaende karomélet
egentligen dari, att karanden. som skatterattigheten till l/4 S.
Aplerod nu anklagar svaranden for att skolat skogen daré illa
undfarit och séledes péstar bem. kar. att svaranden ma vara
forlustig av de 11 12.1734 op 7.2.1735 nu uppvista emellan dem
traffade avhandlingar, som innehéller, att Hékan Persson med sin
h. i deras livstid skola bemalta hemman innehava och som nu
skall kunna ‘ ‘ 2

skog och pastér att Jacob Hansson ma hemmanet till Mans Svensson
avsta. Attestifran Olof Aberg nm Marten Larsson, Per Jonsson i
Aplerod samt Per Esbjornsson i Jordhammar intygar om huggen ved.
Hakan Persson ar nojd om kontraktet upphavs om blott inte kopet
med syskonen upphavs. Svaranden gor bevisligt med.kvittobrev
1.3.1735. 28.12.1738, 8.3.1735 det han av kér- Mans Svensson och
dess sy. Borta Svensdotter samt Olof Bengtsson i Nas h. Annika
Svensdotter och Erik Andersson i Korsqérden h. Inqrid Svensdot~
ter deras arvlotter inlost likaledes gm kopebrev av samtl. Sven
Ménssons barn 13.2.1734 bevisar. att de alla till honom avstétt
all deras borderatt genom ett testamente 22.10.1734, att Hakan
Persson 5 sin h. vagnar skall hava 1/4 hemmanet.

Forlikning.
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Per Jonsson i Aplerod tilltalar Hans Bcngggson i Vrélan att
emottaga sina sonebarns arv och’Hans Bengtsson i Vraland vice
versa stamt Per i Aplerod och Anders Larsson i Widdesgarde att
uppvisa skiftesbrevet efter Karin Ménsdotter i Aplerod samt ett
av Per Jonsson upprattat testamente. Karanden sager att han for
henne ér sedan tillbjudit svaranden sina omyndiga sonebarns arv
sasom deras malsman att emottaga och forbehaller sig for barnen
att taga ersattning vad rantan vidkommer for berorda barnens
arv. Svaranden sager sig icke understétt siqiberorda pengar be-
stéende av 15 d emottaga emedan samma pengar forenamnda barns
fastighet angingo, som det har for rattan uppvista arvskiftes~
instrumentet 12.12.1734, icke nekandes dessa pengar varit honom
anbjudna. Efter svar. péstaende uppvisas nu skiftesbrevet
jamval det av Hans Bengtsson péyrkade testamentet 1.2 1735. som
upplastes, vartill han intet hade att péminna.

Hans Benqtsson form. for Per Jonssons omyndiqa barn.
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6.10.1741   Q2£@iX— 

Hékan Persson i Apleréd uppvisade ett testamente som dess svéqer
Nils Svensson gjort pé sitt yttersta dat. 3 10.1734. varuti
Hékan Perssons h. Karin Svensdotter belovas att éga njuta bruka
och behélla 1/4 S Apler6d emot den l6sen till de andra
arvingarna. Jmvél visas Hékan en férlikning av 13.2 1734
underskriven av Méns Svensson, Erik Andersson, Olof Bengtsson
och Ingeborg Nilsdotter, varvid Méns lémnar all sin brderétttill sin sy. Karin. ~  » 1 % 1

Uppb. 19.3, 6.5, 8.10.1740
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- Zr~.2~.1v3s nr 36  
Méns Svensson i Rora pé Orust kontrakt med sin svéger Hékan
Persson och modern h. Ingeborg Nilsdotter av d 11.12.1734 in~
géngna kontrakt och stédjobrev pé 1/4 hemmanet Sodra Aplerod.
vilket Hékan Persson den 4 dennes inprotokollerat létit anf6ran-
de Méns Svensson, att han nér detta kontrakt skrevs ej var rétt
vél i den saken besinnad utan tycker nu. att han lémnat Hékan
Persson och dess h. for ling tid att bebo detta hemman éstun-
dande fé det sévida nu éndrat att ifall han sjélv skulle bliva
utdriven pé sin h. odaljord och séledes icke veta négon utvégtill gérdsbruk, att han dé métte fé tilltréda detta hemman i S”
Aplerod och fordrar Méns, att skogen icke forodes. c 

Hékan Persson vill hélla sig fast vid kontraktet vad stédjan
angér. -‘ h
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8.10.1742 nr 15 .QIi 
Framkom fr rétten Helqa Larsdotter och testamenteréde t'll '1 sln
man Per Jdnsson all sin l6sa egendom ifall han henna éverleva
skulle. Hans testamente l 2.1735 stadfést hér vid tingsrétten
4-2.1735. . ¢


