
Holm 1617
Helge Elofsson med sin brorson i Holm stämmer Helge Lock med sin hustru Kerstin 
Larsdotter på Valön och hennes släkting Birgitta Börjesdotter i Strand om arv av lösöre och 
rätten till Bohälletegen på Valön. Lagtinget finner att Helge Elofsson har flera domar som 
stöder honom och dömer att Helge Lock måste avstå Bohälletegen till Holms bönder.

Efter brev på papper i Göteborgs Landsarkiv (GLA), Holms gårdsarkiv. Daterat Bohus lagting
(Kungälv?) den 1 april 1617. Avskrift: Folke Almegius.

Jens Chrestenssen laugmand i Wigen giör alle witterligt, att aar effter Gudz byrd 1617 then 1 
aprilis kom wdj rette for then gode mand her Jörgen Lunge, meg och menige lagrettet, Helle i 
Holm sampt hans broderssön paa den ene, och paa den anden side Helle Lock mett hans 
höstrw Kiersten Lauritzdotter sampt hendis frencka (Birette) Börgissdoter i Strand, som for 
atskilig tiltalle de förde emodt hinanden, nu haffde steffnet huerandre i rette och gaff de först 
Helle i Holm och hans broderssön tilkiende, huorledis foreshreffne Helle Lock och hans 
hustru mett offuerwald och w-rett haffder och beseder en theigh kaldis Borhelleteijgen paa 
Wardöen, som liggendis er met bede och brug till deres gaard Holm de wdj boer, att endog 
ssame Helle Lock met sin hustru med loug och dom er deriffra funden, wille de icke affwige, 
men met traadz och offerwald behalde same Wardöteij wdj bessiddelse, theris gaard Holm til 
stor skade och affbreck, begierende therfor herwdinden til rette att forhielpis. End haffde 
Helle Lock mett sin höstru och foreshrefne Berette same Helle i Holm til at talle, att hand och 
hans broderssön them jffraholt deris arffuelig eijge them i foreshrefne Holm och samme 
Borhelleteijgen mett rette tilkomme. Item at och Helle i Holm jffraholt same Kierstin 
Lauritzdatter nogen lässörearff, som hans broder effter same Kierstins moder haffde optagit, 
och Helle siden effter sin broder skal haffue sig tilarffd, dett forshrefne /…/ nu begierit them 
wdj löst och fast at motte bliffue indlagt. Herpaa i rette lagde Helle i Holm först itt lössenbreff
wnder laugmandens och thuende mendz bessiegling, daterit aar 1575, huorledis foreshrefne 
quinders foreldre redelig ere wdlöste aff foreshrefne Hellis fader Elluff i Holm wdaff ald then 
eijgendell de aatte i same Holm och wdj Bohelleteijen paa Wardöen. Dernest i rette lagtt 
laugmandens domssbreff, giffuet paa Bahus laugting anno 1604, huorledis foreshrefne 
quinder ere effter foreshrefne lössenbreffzs lydelse theriffra dömde. Och for thet siste haffde 
Helle i Holm att fremwisse itt quitandtzbreff aff sex mend och tingshriffweren giffuit paa 
steffneting wdj Buxwig aar 1604, huorledis foreshrefne Kierstin Lauritzdotter paa steffne 
haffde bekientt sig at haffue opborit huis lössörearff, som foreshrefne Helles broder haffde 
optagit effther hendis moder, och derfor gaff hun same Helle quit och kraffuesslös j alle 
maade, som same Helles breffue i sig sielffue widere wdwisser. 

Tha effther sagens leijlighed, slig adkom, loulig heffd, dome och quitandz foreshrefne Helle i 
Holm nu fremwiste, bleff derpaa med welbemelte gode mandz raad och menige lagrettis 
samtöcke saa for rette affsagtt, mand icke kunde foreffinne foreshrefne Helle Lock med 
samme tho quinder emod foreshrefne breffuitz lydelsse, nogen widere sögning louligen at 
haffue i thette maall, entten om löst eller fast, men samme Helle i Holm och hans broderssön j
de maade att were them quitte och angerlösse. Och foreshrefne Helle Lock mett sin hustru /
…/ ske kand, plichtige were same Wardöeteijgen strax att wige och afflötte, eller effter lougen
der at afföris, och att staa foreshrefne bönder i Holm til rette for huis bessidelsse de same teijg
emod loug och dom bessiddit haffue. Och deroffuer gielde til koningen /…/ effther lougen. 
Thess til winissbyrd tröcker jeg mitt signett her neden. Dattis vt supra. Jens Chrestenssen, 
mett egen handt.


