
Ringseröd 1609
Tingsskrivaren Jöns Pedersson och sex lagrättsmän bevittnar på Ormebacka ting, Hällsberg i
Stala socken, att Lars Eriksson i Svanvik i samma socken säljer sin hustru Karin 
Jakobsdotters arvejord, 8 penningbol jord i Lundby i Kareby socken på Inland, till Torbjörn 
Mattsson och hans hustru Ingeborg Larsdotter i Ringseröd i Stala socken.

Efter original på papper i Kyrkefjälls gårdsarkiv, Göteborgs Landsarkiv (GLA). Sex lacksigill 
påtryckta. Daterat Ormebacka ting (Hällsberg) den 20 januari 1609. Avskrift: Folke Almegius.

Kiendis jeg Lauers Erickssen ij Suanuigh ij Staall sogen paa Ordost och giör for alle witterligt
med dette mitt obnne breff att jeg aff min frij guode wilghe och welberaad houff haffuer soldt,
skiödt och affhenditt och nu med dette mitt obene breff selger, sköder och strax affhender fra 
migh och mine arffuinger och vnder erligh mand Torbiön Madtzen ij Ringsrödt och hans 
sande arffuinger, otte penningsboll jord ligendis i Lundbye i Karebye sogen paa Indland, som 
waar min quindis Karen Jacobsdotters odell, huilcke foreshreffne viij penningsboll jord vdj 
foreshreffne Lundbye jnden gaardtz och vden gardtz med alle sinne rette tilligelsse 
foreshreffne Torbiön Madtzenn och hans höstru Ingeborig Lauersdotter och dieris börn och 
rette arffuiger maa och skaall haffue, nyde, brughe och beholde for euindelig odelseijdom, och
kiendis jeg mig eller mine arffuiger ther for aldielis jngen ydermiere rett eller rettighed till 
foreshreffne viij penningsboll jord effter denne dag ij nogen maade att haffue. Och derfor 
haffuer jeg oppebaaritt fuld werdt och betallingh, mieste pending och midste, och alle denom 
ij kiöb wortt kom, saa jeg tacker hanom och hans arffuiger gaatt for god nöijactig betalling ij 
alle maader. Thill ydermiere undisbyrd och bedre foruaring haffuer jeg wenligen tilbeditt dette
breff for mig att beseglle, erlig och welfornumstige mend Suend i Tottorp, Arffuidt i 
Smedbye, Anders i Ödtzmaall, Olle i Dalle, Berttell ij Torsbye och Simen i Warkiill, 
laugrettismend paa Ordost, Jens Pedersen tingshriffuer samestedtz. Giffuidt paa Ormbacke 
ting thenn 20 januarij anno 1609.


