
Björneröd, Tegneby sn, 1624

Malin Tollesdotter i Björneröd genom sin son Reer Nilsson, bosatt i Moss i Norge, säljer 7 
öresbol jord i Björneröds Sörgård i Tegneby socken till Reer Olsson (Green) till Kärreberg i 
Stala socken.

Efter kopia på papper i Landsarkivet Göteborg (GLA), Bohusläns Kopiebok, volym nr 2 sidan
591. Daterat Kärreberg den 3 maj 1624. Avskrift: Folke Almegius.

Kiendes jeg Mallin Tollesdotter boendis i Biöneröd at jeg met min sön Reer Nielsen boendis 
paa Mooss j Rygge sogen i Agershuus leen, at jeg (avser tydligen Reer) paa min egen och min
broders wegne, wij begge boendis i Agershuus leen, dissligeste begge mine söstere wed naffn 
Berite och Guerönn? Nielsdaathre i Biönneröd paa deris egne wegner, kiendis at wij met allis 
woris wilge och samtycke at wij medh dette wort aabne breff, selger, shöder och affhender 
fraa oss och alle wore arffuinger och effterkommere, föde och w-föde, sjuff örissboell jord 
liggendiss i den synder gardh Biönneröd i Thegneby sogen paa Orust thill erlig och welborne 
mand Reer Olsen till Thierberg och hans sande arffuinger och effterkommere thill ewindelig 
odelseijendomb, at nyde, bruge och beholde friett, frelst och hiemholst?, wdj shouff, 
fishewand, march, ager och eng jnden gierdis och wdengierdis wdj waat och thört, fra fiels till
fiolss medh ald sin eijedom och tilliggelse, och haffuer foreshreffne Reer Olsen nöijagteligen 
och well fornöijet och betalt oss sidste penge met förste efftersom wdj wort kiöb kom, saa wij 
tacker hannem for god nöijachtig betalling, fordi bepligter wij oss at tare? hans sande 
arffuinger fuldkommeligen fri hiemaall och thilstand thill dj siuff örisboell jord for alle och 
enhuar mandtz tilltalle derpaa komme kand wdj nogen maade, at saa wdj sandheed er och i 
alle maade w-ryggeligen holdis shall haffuer wij kierligen ombedet disse dannemend aff 
lourettet for oss at besijgle, som er Bertell j Torsby, Niellss i Gildeby, Brynte i Otteslett, 
edsoerne lourettismend paa Orust, at besegle dette breff for oss och medh mitt egit bomerche 
her neden wndershreffuit som giort och giffuit er i Thierberg den 3 maij 1624.

Reer Nielssens bomerke


