
Rossön 1631

Syskonen Olof Reersson (Green) på Rossön och Elin Reersdotter på Kärreberg, gift med  Nils
Munck, förrättar arvskifte efter sina föräldrar Reer Olsson (Green) och Ingeborg Trulsdotter 
på Kärreberg. Olof övertar säteriet Rossön och Elin säteriet Kärreberg. Till säterierna hörde 
ett tiotal gårdar samt ödegårdar, öar, skogs- och ängstegar främst på Orust och Tjörn. 
Kärreberg ansågs vara bättre bebyggt än Rossön. Utöver cirka 380 daler i reda pengar fanns 
i boet en del föremål av silver, mässing, tenn och koppar. Av järn fanns bland annat harnesk 
och vapen, vilket ingick i kravet på frälsegårdarna att utgöra rusttjänst. Arvskiftet bevittnades
av länets främsta tjänstemän såsom lagmannen och landsfogden.

Efter kopia på papper i Göteborgs Landsarkiv (GLA), Bohusläns Kopiebok volym 2  sid 574-
576. Daterat Kärreberg den 14 oktober 1631. Avskrift: Folke Almegius.

Wij eptershreffne Olluff Reersen till Rossön paa min egen och Niels Munch til Tierberg paa 
sin hustruis welborne Ellin Reersdaaters wegne, giöre alle witterligt at epttersom wij nogre 
gange till forn effter wor salig fader welborne Reer Olsen till Tierberg, Gud hans siell haffue, 
paa arffueshiffte haffuer warit om huiss jordegodz oss effter hannem war arffueligen efterlat, 
om huilchet jordebytte oss dog nogen jring? War indfalden, saa haffuer wij nu sedan 
neruerende 1631 aar den 14 october effter wor salig moder hustru Jngeborg Troelssdaatters 
affgang, hendis siell Gud naadig ware, warit offuer et wenligt och edeligt arffueshiffte baade 
wdj lösse och faste, och nu huer? anden er stedit och wdlagt, huiss mangell och brest wdj 
godtzit paa ferde kunde ware, och det nu saaledis lignet och shifft och afftallit, som det her 
epter for oss och wor arffuinger holdiss shall wdj saa maade, at först er mig Olle Reerssen 
effter mit gode nöije worden wdlagt paa broderloden min saedegaard Rossön medh tilligande 
öer, Walön teijgen, Kalffuen, met diss engeteij pa Waardöen regnit for 16 örissboell jord, 
woris anpart wdj Hellisöen, jeg sielff nogit haffuer bekostit regnit for iij örissboell jord, 
Oppegaarden wdj Hielmuig met fierdeparten i Kalfföen, halff Walön teigen den westre och 
Hagegupssteijgen, tillhobe regnit for xxij örisboell, for wden huiss eijedell Closter fölger i 
gaarden, Synder Hualsenng paa Thiören, som oss er frakient till lössen, huorwdj mig Oluff 
Reerssen den halffue paart till min egen lod er effterlatt, der met at staa min egen croneteije 
wdj steden for det ödegierde Bache som bleff lagt wnder Tierberg brugs, en gaard paa Thiören
er 6 örissboell jord (tillägg nedtill: NB desse 6 öresbohl berettas at wara den halfwegård 
Rönängh), wdj Hoffue paa Orust xij örisboell jord, wdj Lille Huenne i Rör sogen iiij örisboell.
Store Aspang medh Dueshor och Hermandzröd wdj Wigen er tillhaabe regnit xxxvj örisboell, 
och wdj Edsem Wig iiij örisboell jord. Her jmod er mig Nielss Munch paa en systerlod 
worden wdlagt effter min hustruiss begiering den saedegaard Thierberg met sin ödegaarde, 
Gaadegaard och Naess? medh diss anpart i Engholmen regnit for xxx örisboel jord met en 
fierdepaart i Steffie, och den öde jord Ranggaard liggendiss wnder Thierberg, den ödegaard 
Bache hos Tierberg liggende, er viij örisboell jord, en gard Hualsseng paa Thiören x örisboell 
jord, och er en shougeteijg wdj Warkielssnaess. 



Huad belanger hussbygning paa Tierberg som er agtet bedre end bygningen paa Rosöen, 
derom befindiss diss besigtning och worderingsbreffue oss jmellen giffuit, huer sig haffuer at 
epterrette. Belangende wort lössöreshiffte effter begie wore foraeldre, sa befindoss en dell wdj
faederne shiffte at ware clarerit och fuldgiort och huiss derwdjnden iche delt bleff er det nu i 
wort möderneshiffte, worden aldeliss begie shifft och delt som effterfölger, först huiss 
pantegodz och jord wor salige foraeldre war tilstillide, belöb sig in alles i rede penge oss 
tillstod – 379½ slette daler – oss huilchen nu met dedtz haandshriffter och bleff jmellem dielt, 
broder til borderlod och söster til sösterlod, som oss adnöijes. Belangende wor salig faders 
regenshab bog, huorwdjnden adshiellige tillstaaendes gield befindis, dog en deell noch? well 
annit, huilchen bog wij oss sielffuer haffuer wnder hender tagit, epter leijligheden dem at 
clarere och jndfordra och jmellem delle som det sig böör, wdj sölffuit i dette shiffte kom paa 
broderlod – 80 lod, och sösteren – 40 lod sölffuer huer sin part annammit – belangende thin 
och maesing bleff shifft och huer sin part hen tagit, wdj en dell kaaber effter wegt och 
wordering fich broderen 40½ och sösteren 20 daler j mark, wdj grydekaaber effter wegt och 
wordering fich broderen - 12 daler och sösteren – 6 daler. Belangende atskillige kleder i husit 
sampt alt wldit och linne tyg? er shifft och annammit, sammeledis och alt kornit, quegh och 
faeet er delt och annammit dissligiste ald anden huss gere? thraewerch atshillige jerntögg, 
harnish, waaben, werge fenad? redshab, quernefang, söbaader, rop och kowild? som dj kaldis, 
jntet wndertagande i nogen maade som jo delt bleff, at wij saaledis eftter wor kiere foraeldre 
baade om jordegodz och lössöre er worden shifft, sampt och fordragen, saa wij hermet for oss 
och wor arffuinger giffuer hin andre for wider tiltall eller anfodring i dette shiffte aldelis quit 
och angerlöst i alle maade. Diss till windisbyrd haffuer wij wore signeter her neden trygt och 
wenlig ombeder welborne oxh welagt mend Knud Pederssen til Odtznes, Jens Christensen paa
Tofften, laugmand i Wigen, Erich Jensen landtzfogit paa Orust och Thiören, och Hans 
Rasmussen i Wrellen, som offuer dette wort arffueshiffte warit haffuer, at beseijle dette breff 
medh oss. Datum Thierberg den 14 october aar 1631.

 


