Hoga, Tegneby sn, 1614
Fogden Kristen Jönsson har inkallat sex lagrättsmän till Hoga i Tegneby socken för att
värdera boet efter bonden Jöns Andersson, som rymt bort med sin piga och övergett sin
hustru Cecilia. Halva boet fick hustrun behålla medan resten tilldömdes kronan som
konfiskering.
Kommentar: Egendomen verkar avsiktligt värderas lågt för att behandla den övergivna
hustrun så skonsamt som möjligt. Dokumentet är inte avskrivet i sin helhet. Mannen blev
sedan infångad och avrättad 1616.
Efter original på papper i Riksarkivet, Köpenhamn, på mikrofilm i Göteborgs Landsarkiv,
GLA., räkenskaperna för Bohus län och Viken 1614-1615. Daterat Hoga i Tegneby socken
den 25 oktober 1614. Avskrift: Folke Almegius.

Wij epthershreffuene Arffuidt ij Smeby, Bertil wdj Thuorssby, Simen ij Warkill, Engilbrett
wdj Thoutorp, Niels ij Gilleby och Bröntte ij Otteslett, lougrettismend paa Ordoust, kiendis
och hermed witterlige giör for alle med dette wordt obene breff, att aar 1614 den 25 october
wore wij thilkallade aff fougdenn Chresten Jensen att möde wdj Hoffue ij Thegneby sogen
och daa samme thid haffuer wij thildömbt hannom paa Kongl. Maijdz wegne Jens Andersens
epterladende halffue boeslodt, som bordtrömbte fraa sin egte hustru fra foreshreffne Hoffue
med sin thienstepige wid naffnn Kiersten Andersdotter, och fanttis daa dette eptershrefne som
wij haffuer worderidt som epterfölger:
j studt for
iij daller
ij andre smaa studhe for
j daller
j liden wng tyr for
i-j daller
iiij smaa gamill kiör for
viij daller
j liden /worshe?/ kohudt for
ij mark
iij smaa studkalffue for
iij mark
j horsföllj paa andet aar for
i-j daller
iiij lamb for
iiij mark
ij wng suinn for
j daller
iij smaa grisser for
xij shilling dansk
ij wnge gies for
xij shilling dansk
ij gammil smaa kister som bunden er oprödnidt for wden hengsell och laass for j mark
wdj en liden säng
viij shilling dansk
j liden sönderslagen /borde?/, krandz aff mesing iiij shilling dansk
j lidett stenkruss
iiij shilling dansk
j lidett stenfad
ij shilling dansk
j liden wdsleden handöxe
vj shilling dansk
j liden wdbrendt koberkiell weiger v-j sholpund iij mark
j liden wdbrent och bödt kobergryde weiger –v sholpundh i-j mark
Sammeledis haffuer Sidsel ij Hoffue som er hans egte höstru sonnidt och giffuidt for dend
halpardz kornsee och for engen
xxxv rixdaller.
Noch pennge att jndkreffue som belöbber sig paa hans partt viij daller iiij shilling i-j myndt.
Dissligeste fanttis /----------------------/

