
Söbben 1640
Svorenskrivaren Mårten Frost med sex lagrättsmän och i närvaro av fogden Erik Jönsson 
avgör en gårdstvist om Söbben i Torps socken. Anders Olsson med sina brorsbarn har stämt 
Sven Björnsson som efter sin mor ärvt en mindre gårdsdel i Söbben och nu inflyttat på den. 
Efter sin far har Sven Björnsson bördsrätt till gårdarna Västerby och Timmerås i Forshälla 
socken och varit bosatt på Timmerås i 30 år men nu låtit sig utlösas och blivit husvill. 
Tingsrätten anser att Svens andel av Söbben är för liten att bosätta sig på och döms att flytta 
därifrån.

Efter original på papper i Söbbens gårdsarkiv, Göteborgs landsarkiv GLA. Daterat Ormebacka
ting (Hällsberg) den 3 juli 1640. Avskrift: Folke Almegius.

Morttenn Fröest suorenskriffuer paa Oroest oh Thiörnn, Bertell i Thorssby, Trond i Össmaall, 
Rassmus i Stalle, Gullih i Herlöcke, Olle i Liffuetorp oh Olle Ollessen i Warkiell, 
laurettersmend paa Oroest, giör witterligt att aar 1640 den 3 julj holties thing paa Oroest wed 
Orombacka, wed oss offuerwerendis welloct mand Erick Jenssenn paa Ellöss, Kongl. Maijt 
fouget paa Oroest oh Tiörn. Daa ibland andet der war att forrette, kom for oss Anders Ollessen
i Söbönn med sampt hans broders höstru oh bröderbörnn ij forshreffne Söbönn boende erre, 
alle dieris wegne haffde her i rette steffnet Suend Biörnssenn ibidem och honnum thiltallet for
hand nu forleden waar derudj gaardenn till dennem med höstru, börnn oh ganshe bou jnflitt 
foruden loug och domb, jmod dieris wilge oh forbud. Mötte herthill att suare forshreffne 
Suend Biörnssenn oh formentte sig att eije i forshreffne Söbönn iiij örisbolljord oh ett 
pengsboll jord hand haffde sig thillshifft, huorpaa hand wille haffue aassetteterett och waar 
hosswiell och dertill betrengt. Huarthill forshreffne Anders i Söbönn suarett oh hort paastod, 
att hand jngenlunde waar saa husswiell eller betrengt widere end hand sielff wille, mens 
haffde en gaardpartt nemllig Tömeraass, der hand nu paa en 30 aarss thied bossedet haffuer, 
oh lod sig nu derfra wdshieffte. Oh gaff sin broder firre örrisbolljord i forshreffne Tömeraass 
for iiij i Söbönn, wand /?/ andsseett den stund Suend Biörnssenn er elste broder och med 
hoffre /?/ burt nödett aassetteret i sin faders gaard i Westerby, hoffuesedet saa som elste broder
effter laugenn, och nu haffuer sig narret och ferdret först fra sin faders hoffuetsette saa well 
som den gaard Tömeraass hand bessedett, wnöed oh wtiungen, formena att slig hand egen 
forsseelsse oh effterladenhed icke kand regnis thill husswill eller bnösselmand /?/ att werre, 
thill med saa ehre Suend komen aff söesteregreenne, derhooss oh beklager forshreffne Söbönn
att werre en suag och ringe gaard thill tuenne mens bessedelsse, besöenderlig paa agerjorden, 
med widere aff parterne foregiffuis.

Daa effter tilltalle oh giendsuare saa wiet nu beuist ehre, och effterdj forshreffne Anders i 
Söbönn paa sin side att were kommen aff brodergreene och erre oh brodersönnenn, oh 
herforuden att Anders oh hans bröderbörn bestemand i forshreffne Söbönn, och den Suend 
Biörnsen att were end söstersöen, jtem her icke heller befindis eller lauligen kand eractis 
forshreffne Suend at werett haffuer slet husswiell mand, wden huis hand sielff haffuer sig wdj 
bruget, till med att forshreffne gaard Söbönn att werre broderssettet oh ringe mark thill thua 
mans bessedelsse, end sieden flere. Wiste wi icke paa denne thied forshreffne Suend Biörnsen 
i forshreffne Söbönn noget setter lauligen kunde thillkiendis, mens for rett och domb affsagt, 
strax med höstrou oh börn och sitt bou derfraa att wdflötte vnder segst som laugen siger, och 
huiss sig belanger om hand hoffuer der jndflöet foruden lau oh domb, daa stande derfor thill 
rette naar paasteffnis. Dess thill windisbyrd tröcker wi woress signetter her nedan wnder. 
Actum ut supra.


