
Kärra, Röra sn, 1562
Lagmannen Laurits Olsson och fyra lagrättsmän intygar att Karin Nilsdotter med sin nu 
avlidne man Evind Torkelsson sålt 4 öresbol i Kärra i Röra socken till Olof Björnsson, vars 
hustru har bördsrätt till gården Kärra. Betalningen har utgjorts av en slaktmogen oxe, 2 pund
”grytkoppar” och 2½ daler, vilket mottagits av Karin och hennes make medan han levde.

Kommentar: Enligt ett dokument från Kärra i Röra socken 1575 hette Olof Björnssons hustru
Åsa Olsdotter. Makarna var bosatta i Halsbäck på Tjörn.

Efter original på pergament i Bohusläns Museum, Uddevalla. Rester av två sigill 
vidhängande. Daterat Skår på Tjörn aftonen före sankt Matteus dag (20 september) 1562. 
Avskrift: Folke Almegius.

Jeg Karin Nijelsdotther kenndis och giör wittherligtt for alle mett thette mitt obne breff at jeg 
och min kiere hosbonndt zalliig mett Gudt, Ewendt Torckildssen haffuer saaltt beskedeliig 
mand Olluff Biörnssen iiij örisboll iord vdj end gaardt heder Kerre, liggendis ij Röre sogen 
paa Ordost, fra oss och wore arffuinge och vnder foreskreffne Olluff Biörnssen, hans hustru 
som er ther rett odelsmandt till, och terres aruinger, till ewindelig odelseijendom mett ald som
rette tillatze, som nu tilligger och aff Arildz tid ligget haffuer, aldelles inttet vndertaget i 
nogen maade. Kiendiis jeg att foreskreffne mijn hosbonde oc jeg haffuer oppeborit aff 
foreskreffne Olluff Biörnssen förste penge och sidste oc alle the emellom som vdj wort köff 
kom, som wor en gild oxse, ij pund grydekober och ii-j daller for foreskreffne iiij örisboll. 
Therfore kendis jeg meg eller mijne arffuinge ingen ydermere tiltall eller rettighett och at 
haffue till same iiij örisboll iord vdj Kierre epther thenne dag, och wor alle thesse foreskreffne
penge vdgiffne oc foreskreffne min sallig hosbondt haffde thennom vdj sin liffzstiedt selff 
oppeboritt. Thill huis ydermere winisbyrdt och beder forworing tiilbeder ieg erliig welbyrdig 
mandt Laurittzs Olssen till Sundsby, lagmand ij Bahus lenn och Wigenn, Thorkild Jonssen, 
Haldword Anderssen, Giödick Hanssen och Laurittz Olluffssen, edsuorne lagrettsmend paa 
Thiörn, att henge sine jndzigle for dette breff. Datteret Skor paa Thiörn sanct Mattij apostolj 
affthen (20 september) aar 1562.


