
Holm 1604
Birgitta Börjesdotter i Strand och Kerstin Larsdotter på Valön stämmer Helge Elofsson i 
Holm och menar att de inte fått ut hela deras arvslott i Holm i Tegneby socken och 
Bohälletegen på Valön. Helge bevisar med pergamentsbrev att hans far Elof Olsson löst ut 
alla sina medarvingar. Tingsrätten på Orust har vidare fridömt Helge från kvinnornas krav. 
Efter lagmannens bön går dock Helge med på att ge kvinnorna vardera en kos värde för att 
komplettera deras arvslott.

Efter original på pergament i Göteborgs Landsarkiv (GLA), Holms gårdsarkiv. Daterat 
Kungälv den 27 augusti 1604. Avskrift: Folke Almegius.

Jens Chrestenssen laugmand i Wigen giör alle witterligt at aar effther Gudz byrd 1604 then 27
augustj paa laugtingit wdj Kongelff kom for meg och lagretit i Bahuss leen Bergite 
Börgisdother i Strand och Kiersten Lauritzdother paa Wardönn och tiltallit Helle Elluffssen i 
Holm for nogen odilsseijge och rettighet de mentte them effter deris foreldre at tilkomme j 
forshreffne söndre gaarden Holm, der theris foreldre eller them jngen fyllest war fore giortt. 
Der emod bewiste foreshreffne med hossfölgende pergamentzbreff huorledis hans fader Elluff
Olssen haffde wdlöst sin medeijger och odilssmend aff foreshreffne gaard Holm och 
Bohelleteijgen paa Wardönn, wdaff huilckit folck, der saaledis war wdlöst, foreshrefne 
Bergitte och Kierstin fantzs were kommne. Dernest bewiste hand med it sexmanndomsbreff 
sig at were for foreshrefne quinders tiltall i de maade quit och frijdömbt och mente derfor 
inttit wider haffue thenom at ssuare. Tha effter foreshrefne breff och dom, der wed deris fulle 
macht stod, wiste mand icke foreshrefne quinder nogit at tildömme, dog formedlist samme 
quinders w-bluelig clagt ssom de offuer foreshrefne lössenkiöb förde, och for wor bön skyld, 
bewilgit foreshrefne Helle at giffue huer denom en koiss werdt, och dermed shulle de ellers 
deris arffuinge aldrig haffue nogen wider clagt eller tiltall i foreshrefne jorder, men same 
Helle Elluffssen och hans arffuinge att were denom i de maade quit och angerlöss till evig 
tidt. Thess til windissbyrdt henger jeg mit jndzegle her neden. Dattis wt supra.


