
Svanvik, Stala sn, 1568
Erik i Svanvik i Stala socken intygar att hans syster Anna med sin make Simon Eskilsson 
inlöst Holmstegen på Ängholmen och sedan sålt hälften av tegen till Anders Andersson. Tre 
fjärdedelar av den andra hälften som ärvts efter Simon Eskilsson har likaledes sålts till 
Anders av Olof Siggesson på sin hustrus vägnar. I vederlag har Olof Siggesson fått 1 1/8 
öresbol jord i   Röd i Morlanda socken.

Efter original på papper, Göteborgs Landsarkiv (GLA), Holms gårdsarkiv. Daterat Sundsby 
den 7 oktober 1568. Avskrift: Folke Almegius.

Jeg Eriich ij Suanwiig kendis och giör wetherligtt for alle mett dette mitt obne breff, att mig 
fuld wetherligtt er, att mijn sallige sösther Anne haffde sooltt Anders Anderssen en halff teijg 
paa Enghollmen ij Thegneby sogen som heder Holmsstegen, som hun tilfforn mett hindes 
sallige hosbonde Sijmmen Eskelssen indlöst haffde och haffer hand therfor fornyggt hinde 
mijndste peninge och meste /…?/ wdj theres kiöff kom for samme ½ teiig, huilket kiöff ieg nu
fuldbyrder och samttöcker ligeruis som ieg thet sielff gort haffde, epterdj ingen war nermir 
lössen end hand, och kiendis therfor mig och mijne arffwinge ingen rettighedt eller 
odelsstiltale att haffue till same Holmstegen eller nogen hans rette thilliggelze epther denne 
dag. Sameledis kiendes ieg Olluff Siggessen, att ieg och haffuer wntt och opladt foreshrefne 
Anders Anderssen ald then dell och anpartt som ieg och mijne mettarfuinge atte wdj samme 
teijg, som er the 3 parther aff then andre halffue part wdj samme teiig, huilcken partt min 
höstru och hindes mettarffuinge erffuede epther foreshrefne Sijmen Eskeldssen och ieg siden 
haffuer thennom ther alle /…?/ for huilche 3 parter vdj samme teiig hand haffuer wnt mig igen
1 örisboll och ottendepartten aff itt andet örisboll vdj Rudt som ligger wdj Mollende sogen. 
Thij kiendes ieg mig eller mijne arffinge och mettarffuinge aldelles ingen rettighedt eller 
odelstiltale att haffue till samme Holmstegen eller nogen hans rette tilligelze epther thenne 
dag, thy och ingen war nermere odelssmand end hand. Thill huis ydermere winisbyrdt att saa 
wdj sandingen er som forshreffuitt staar, tilbed wij erlig welbyrdig mand Lauretzs Olssen till 
Syndsby, lagmand ij Wigen, Hendrick ij Hogen och Halduord ij Rudt, lagritsmend paa Ordost,
att henge sijne indzigle for thette breff. Sundsby then 7 october anno d. 1568.


