Alla har vi varit små (Svenska Gods och Gårdar)
Vi skall i några nummer framåt visa barndomsmiljön för några av våra
”kändisar”. Som sig bör börjar vi med Gösta Framme, född 1916.

1587, är mycket interessant eftersom gården Båleröd nämns samt att Nils
Rearsson i Treje är en av tre personer som tidigare hade sålt gården
Hedängen till Henrik Gyldenstjerne. Här har vi också bevis för att Nils i
Trejes farsnamn är Rearsson (Reerßenn). Brevet [2] börjar så:
Jegh Hendrick Gyldennstiernn till Aagaardt Höffuidtzmandt paa Bahus, Kienndiis
och giör witterligt for alle medt dette mit obne Breff adt ieg medt mynn friie wilge
och welberaadt houff och sinnd, haffuer sold schiött och affhenndt Och nu med dette
mitt Obnne breff selger schiöder och aldelis affhennder fra mig och mynne
Arffuinnghe till thennd Stormegtigste Högbaarnne Förste och herre Her Frederick
thennd anden, Danmarckis Norgis Wenndis och gottes Koning Hertug vdj Sleßuig
Holstenn Stormarenn och Dytmerschenn greffue vdy Oldennborg och Delmennhorst
mynn Allernaadigste Herre och Koning Thette Epterschreffnne aff mit kiöbe guodtz
vdj hanns maietts Riige Norge vdj Bahuuß Leenn i Synnderwigenn Liggendis
Norderwigen Skiede sogenn en gaardt kalldis Hedenng som Olffuer paaboer och
schyller mallt iiij txr som jeg kiöpte aff for.ne Olffuer, Hogenn Christofferßenn och
Niellß Reerßenn i Thrie for ij c [200] daller. Buwaldt som Gunnder paaboer
schyller mallt 1 ½ txr som jeg kiöpte aff for.ne Haagenn Christofferßenn och for.ne
Gunder for j c [100] daller.Borödt som Halword paaboer schyller mallt 4 ½ setting
som ieg kiöpte aff for.ne Hogenn Christofferßenn for xxx [30] daller

Det är för tidigt att dra några slutsatser, men min personliga mening är att
Haagen Kirkebøen på något sätt är släkt med Rear Nilsson i Treje. Haagen
äger i samma gård (Kangeröd) som Rear och hans medarvingar. I Gösta
Frammes artikel från 1978 nämns Rear Nilsson och hans medarvingar som
ägare av hela Treje i skattlängderna från 1610 och senare, men hur var det
med Kangeröd och Båleröd? Var Haagen en av dessa medarvingar, och fick
ut sitt arv innan 1613? Eller var han son till Hans A. i Båleröd, som var lagrättsman 1591? Och hur kommer lågadelsläkten Tordenstjerne in i bilden
(Båleröd)? (Denna släkt ägde i 1587 bl. a. i Källviken i Skee, Mällegården i
Näsinge, Skogtorp i Tanum och Mosstorp i Lommeland).
Ytterligare uppgifter om Rear och hans medarvingars (syskons) gods bör
man kunna hitta i jordeboken 1624 för Bohus län. Dessa uppgifter finns dock
i Svenska Riksarkivet.
Om någon önskar länkar till de norska källorna (Landskatten, Unions-skatten och
manntallet 1664) ovan kan ni skicka mig ett email: postmaster@slektsforskning.com
[1] Stattholderembetet 1572-1771, Digitaliserte dokumenter (RA/EA2870/Ek/L0009/0001), 1624-1626, folie 39.
[2] Ra Diplomsamlingen, Fra DRA 1937 VII, Kronens adkomster, nr. 16, 2/6 1587.
Brevet kan läsas i sin helhet i Genealogen 1/2005, sid. 12 – 16.
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