
Valön 1589
Fogden Kristen Vinter med sex lagrättsmän från Orust fastställer rågång på Valön i 
Stigfjorden mellan Krog Olssons i Kyrkefjäll på Tjörn enskilda skogsteg och betesmark och 
kronans mark på ön. Gränsdragningen föranleds av att Krog vill inhägna sin del av ön. 
Bestäms att kronan skall svara för tredjedelen och Krog för resterande del av hägnadsarbetet.

Efter original på papper i Kyrkefjälls gårdsarkiv, GLA. Sex lacksigill påtryckta. Daterat 
Valön, Orust, den 7 juli 1589. Avskrift: Folke Almegius.

Wij effterschreffne Madtz Simonssön ij Warrekijll, Halduor Börgessenn i Röd, Biörn 
Halduorssen i Mögelby, Gregers Olssen i Kierre, Suend Engilbrettsenn i Totorpp och Arffuett 
i Smedeby, Kongl. Maijts edsuorne lagrettismend paa Ordost, kienndes och giöre alle 
witterligt mett thette woris obne breff att aar effter Gudtz byrd 1589 thennd 7 dag julij worre 
wij forsamblede vde paa Waröenn, offueruerendes erlig och welforstandig Chrestiern Winter 
riidefogett offuer Ordost och Tiörnn, paa enn gange och syne emellom kronens theigh och 
marckestöcke thersammestedtz paa thend ene och Kraaigh Olssen i Kierckefieldt hans marck 
och skouffuetheig paa thennd andre side. Och beklagede forshreffne Kraaigh Olssen i 
Kierckefield sigh att the som paa forshreffne Waröenn bode, ocsaa andre, giorde hannom 
mögen forfangh bode mett bede och andett paa hans theig, aarsaagenn att thieris wor gierdett 
och indhegnett, och hans lhaa vnder feisfoidt v-hegnett. Och therhois wor begierenndes om 
hand icke mett alle rette burde att indehegne sin theig som the andre giort haffde, pa thett att 
hannd saa well som the andre motthe nijude freed och shonssell paa sitt. Thisligste therhois 
frembhaffde samme tijd Kraaig Olssen i Kierckefieldt shellige och nochsom nögagtige 
wittnisbyrdt som vduiste rette deelle och marckeshiffte miellom forshreffne kronens och 
hanns theigh som war fra skerrett och sydoust offuer öenn imellem kronnens och forshreffne 
Kraaigh Ollssenns teigh, huilcke forshreffne deelle och marckeshell wij icke mett rette andet 
befinde kunde end louglige och rette att werre. Huorfore forshreffne Kraaigh Olssen mhaa 
och shall indhegne och gierde sin theig lige effter rette deelle, saa well som ehr andre giort 
haffuer paa forshreffne Waröenn boenndes ere, och thennd mand som nu paa kronnens theig 
boendes er, och effter hannom komendes worder, shall gierde tredieparten vdj samme heigne 
mett forshreffne Kraaigh Olssen i Kirckefield, saa att ingenn giörer hinanden forfangh eller 
shade paa huer andens shouffuetheig effter thenne dag i nogenn maade. Till ydermere 
windisbyrdt haffue wij tröckt woris signete her neden vnder. Actum Ordost aar, dag och tijd 
som forshreffuitt stannder.


