De äldsta Buregårdarna

Bureå nr 1. Uppfördes enligt Johan Bure av Olof Andersson vilken möjligen kan ha varit född ca 1440 och gården
kanske byggd omkring 1470. Betecknas av Bure som den fjärde gården i byn. Ägare 1539–1582 var Daniel Andersson.
Bureå nr 2. Enligt Johan Bure bodde Herse Faleson på platsen vilken senare ägdes av ättlingen Johan Jonsson. Herse (om
han har funnits) bör ha varit född ca 1360. Gården ägdes 1539–1558 av Olof Jonsson. Den här gården verkar vara den
ursprungliga gården i Bureå. Hos Johan Bure står att gården fanns söder om Bureälven vilket inte stämmer.
Bureå 3. Ambrosius Andersson Burman var en bror till Nils Andersson på Bureå 5. Han bröt ut en del av dennes hemman
1599 som blev Bureå 3. Ambrosius Andersson Burman ägde gården 1599–1618.
Bureå 4. Olof Jonsson ägde bården 1593–1601 samt 1604–1605. Han var en son till Jon Olsson på Bureå 2.
Bureå 5. Anders Olsson som var son till Olof Jonsson på Bureå 2 anlade gården 1554 och ägde hemmanet till 1563.
Anders Olsson var landsköpman och birkarl och hade sannolikt skutan intill gården vilken ligger nära havet.
Bureå 6. På gården bodde enligt Johan Bure Anders Olofsson, en sonson till Herse. Anders Olofsson född ca 1440 var far
till Herse Andersson som ägde gården 1543–1549. Denne kan ha varit född ca 1475. Gården kan ha kommit till ca 1470
men det är oklart om detta är riktigt.
Bureå 7. Björn Olsson som var född på Bureå 8 och son till Olof Björnsson delade faderns hemman 1601 och var ägare
till Bureå 7 1601–1630.
Bureå 8. Karl Mosesson vilken kan ha varit född ca 1490 uppförde gården enligt Johan Bure. Det kan ha skett omkring
1520. Gården kallas av Johan Bure den femte gården i Bureå. Karl Mosesson ägde gården enligt skattelängderna 1539–
1559. Det verkar märkligt att gården skulle vara så sent som från ca 1520. Uppgiften kan vara felaktig.

