Tingbok I Ad 11 1726-1730 for Hardanger, Voss og Lysekloster.
Dei prikka områda og ord i () viser at ein har med skadde sider å gjera.
1726: 1
In Nomine Jesu
Anno 1726 Tisdagen d: 26 Matj 1726 blef Et Extra Ting holden paa Wangen Tingsted
paa Woss i underdanig Følge høyEdle og Velbaarne Hr: Stift befalings Mand Undall ………
at Dømme Jmellem 2de bønder Naufnlig (Peder) Knudsen og Wiching Brynildsen (Øfre
Groue), Rættens Comministration af Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lem opnefnte Laug
Rætte, ware efterschrefne Andbiørn Græ, Ole Mossefind, Michel Grefle, ….. Lii, Isach
Lierhuus, David Kløve, Jacob ….., og …… Dagestad, saa var og overværende Lænds
Manden Wiching Tvilde, foruden Almuen som Tinget søgte, Høybemelte befaling med
forregaaende Memorial ordlydende Jndføres,
Dernest J Rettelagde Citanten hans Stefnemaal saalydende,
Dend Jndstefnte møtte og paa Tilspørsell svarede at hand war Loulig Stefnt,
Derpaa J Rette leverte Citanten sit Skiøde dat: .. …. ….. er formeldende, Dernest En
beskickelse af dato 25 Novbr: 1725 (udstedt paa) En Rixorts Papir, beskickelsen er med sin
paategning saa Lydende, Paastod dernest efter Kongl: May:ts Lof, ……… hand udj sin
Memorial til Stift befalings Manden og \efter/ hans Stefnemaal, med fremlagde Skiøde (at
have) bevist, at nyde hans Eyendom og Jord self (tillige) med sin Hustru og Mange børn,
saasom hand (er boes)Lids Mand og HusVill det hand Kand Sande med (sin Eed) og will
give sin Leylending (….?)d af ha.. …. (sin bøxell) igien, till Fardag videre efter Loven at
(affløtte) og Ryddig giøre ham Jorden Øfre Groue,
Dend Jndstefnte Svarede han mener at nyde at give …… Glimme sine Penger igien, heller
nyde Jorden sin (Lifs tid efter) sin bøxell, leverte samme saalydende, blev (tilspurt) om hand
har været hos Selgeren Sr: Miltzou ……….
1726: 1b
1726
……………….. den tilbuden at Kiøbe, og villed Kiøbt den …………… …y, hand hafde
ingen Penger, ………………. sine Vidner førte saasom hand for ……………indstefnte
Leylending søger udflugter,
(De indstefnte Vidner) blef paaRaabte som mødte Capit: des (Armes ……, (Torbiørn
Røcken, Tollef Øfregrove og Willem Leque, …………………… …stell,
(Jon Blomberg) fremstod og efter Edens forklaring for ham var (forelæst,) aflagde sin Eed
efter Loven, og forklarede at hand (tillige med) Torbiørn Røcken war hos Wiching Groue,
med dend (udstædte) beskickelse og oplæste dend for ham tvende gange (og spurte) om
hand ville Kiøbe Jorden og give de penger, saa (sagde han)d saa mange Penger er hand iche
god for at (skaffe, da) Spurte Vidned om hand iche hafde bødet paa Jorden …… …ne, da
svarede Vicking hand hand!! hafde bødet 230 Rd: (og vill)e betencke sig derpaa, og
Ra[a]dføre sig med sin Vær-….. (og) give svar enten till Miltzou eller Lieutenant Jør-….
……. (før) hand ville Kiøbe Jorden,
(Torbiørn) Røchen ilige maade fremkaldet og derefter aflagde Eed og forklarede det self
samme som forrige Vidne og at Jon Blomberg Spurte om han Vicking iche (hafde) bødet
paa Jorden, hvortil hand svarede hand hafde (bødet) 230 Rd: og ville betencke sig paa, og
give Svar enten (till ham) eller Lieutenant Nordal om hand ville (Kiøbe)
…… …… dernest og efter lagde Eed forklarede (Lieutenant) Nordall paa Sr: Hendrich
Meltzous wegne ….. …………. at hand med Willem Leque wille gaa … ….. ….. og efter

forrige beskickelse tilbyde …… ……… hand ville beholde ham for de 260 Rd:, saa ………
…. Willem Leque som var Onsdagen [d?]end 20de …….. nest afvigte Aar, till Wiching
Groue, da ……. ….d, at hand Kunde iche faa saa {at hand} {(kunne) bekomme saa} mange
Penger om hand ville ….. …yde/n, saa tilbød Vidned af sig self og efter …. …… hand ville
beholde Jorden for de 260 Rd: skulle ….. …. (m)ed till Miltzou, saa svarede hand ham at
hand ….. …dag, og at var Tillig om Morgen at Manden la-….. ….., og hand var iche
opstaaen,
….. …….. derefter aflagde Eed, og forklarede at hand var (hos) Lieutenant Nordall for
Miltzou, at gaa med Tollef Øfre (Groue tillige med) Wiching Grove om hand ville Kiøbe
Jorden ….. ………260 Rd: hand var dend tilforne tilbøde/n, saa fultes
1726: 2
1726
de begge ad till bemelte Vicking, og tilbøde (ham ……………., da svarede hand, at hand var
iche god for (at give saa mange) Penger, saa tilbøde de ham om hand ville Ki(øbe)
……………………. for de 260 Rd: skulle hand Reise strax till Mickell …… ………, saa
svarede hand igien, hand var saa svag, ………… ……. …-dags Morgen tillig Manden laa
paa Sengen ……………………. omtrent for Jull afvigte Aar 20 dager … ……… ………
Citanten dernest Citantanten!! tilkiendegaf (at have) udsagd sin Leylending Vicking Grove
for J(ul) …………… ham sin udgifne bøxell, hvilcket Contraparten ti. ………… Citanten
fremstillede at det var unødig sine Vidner (videre) at føre,
Contra parten tilspurtes hvormeget hand hafde gived (udj) bøxell med Støfle hud, svarede
hand hafde gived .. …. (mindre) end 2 Mark, hand hafde bøgd En boe, En Røgstue, saasom
Tollef hands Grande beholt Jldhuset, og En Floer (paa) Øde Tompt, og en Heste Stall, men
der er ingen ande/n til … same, og En liden Løe, og en Skugge,
Citanten Skiød sig till Loven at Kiøbe med ham, …… er Loffør jstand iche Kommer nu
denne Sag ved,
Parterne bleve paa Rettens Vegne tilspurt om de iche i Mindelighed Kunde forliges;
hvorpaa Citanten til (kiende) gaf at endschiønt hand er en boesdlids!! (boedslids) Mand med
Kone og børn og Trenger til sin Egen Jord at (bruge), og hans Contra part har sin Kones
Fader Størcks De………. Jord at Kand tiltræde og er En borløs M(and), (ville) hand dog lade
ham for Et Aar sidde paa (dend) Gaar[d] Groue som Er En Løb, indtill hand kand …. till
dend Anden som melt, skulle hand iche ville (mod-)tage dette Kierlige bud og 10 Rd: till
foruden hand at igien betale ham for fredeligheds Skyld, (og begierede) hand dom efter
Lovfens 3 bogs 13 Capit 1ste Art: (samt) denne Processes bekostning,
Contraparten Svarede Kunde hand beholde dend Løb hand (er bøden) og faae de Penger
till, saa vill hand tage der mod,
Citanten som en huusVild Mand svarede Kunde (ej mere) tilbyde end som hand har giort,
og det som hans (Contrapart) begierer er for meget, ihvorvell hand iche for ………………
saa finder hand sig dog iche forpligted at g(ive hannem) endsom scheed er, som er for at
udvise K…………
1726: 2b
1726
……………… pligtig efter Loven at give hannem widere ……………… hans udgifne bøxell
igien, og ville hand …………………. 1 Løb udj 3 aar i fald hand iche inden ……………….
samme till sin Kones tilfaldne Jord ………………. en lydig Leylending lever fredelig
………………. ham,
………………… modtaged det uden hand fick Sidde ………………..(de)nd Ene Løb, saa
ville hand iche have de ………… udj 3 aar og give ham samme 10 Rd: saa ville ………..

dem, hvilcket Citanten sagde sig at være ……….. Formue, og umueligt at indgaae, men paa
det ………. som hand har sagd, at hand maa blive ved dend ………. og de Penger till med
bøxele/n for dend anden Løb ………. self tiltræder, wille hand for fred og Roligheds ……
…re,
(Derefter) blef Parterne forligte, at Citanten Peder (Knudse)n lader sin Leylending sidde paa
dend Ene (Løb Smør) ..de Aar og faa sin bøxell for dend Anden (Løb so)m Citanten nu til
foraared tiltræder, skulle (hand senere) faa self Jord at beboe inden Et Aar fra …. … at
Regne, saa skall Citanten give ham …….. og sin bøxell for dend Anden Ene Løb, (men) faar
hand iche inden dend tid Jord self at (bebo)e, saa beholder hand samme Ene Løb udj Tre
(Aar at) beboe, mend iche de 10 Rd: at bekomme, ude/n …………….. i bøxell for samme
Løb, som er dend ……… Part, og nu at Skifte huserne og Ryddig giøre (for ham) som dend
Ene Løb tilkommer, hvorpaa de (toge) hver andre i hender, derpaa blef
Kient Dømt og Afsagd
(Citanten) som i Retten har bevist med Skiøde Lougl: (at være) Jorddrott till dend Gaard
Øfre Grove (skylden)de 2 Løber Smør Landskyld med bøxell og (herlighe)d till Evindelig
Odell og Eyendom, har (med) beskickelse \bevist/ som af de 2de Vidner Jon Blomberg og
Torbiørn Øfre Røcke Eedlig er (bevist) at Jorden er tilbøden Vicking Groue (men) som og
siden efter til overflød ved (Vidnerne) Tollef Øfre Grove og Villum (Leque) bleven Vicking
tilbøde/n, gotgiort
1726: 3
Martinij Ao: 1726
at hand \ikke/ uden hans Minde som iche har nu …… ville kiøbe Jorden, siden haver tilkiøbt
……………….. samme Summa som dend stod Leylendingen …………. at beholde \den/ for,
saa at hand Citanten (efter Lovens) 3 bogs 13 Capit: 1 Art:, som Jordrott, der er (boeslids)
Mand og self er Hus Vild er, berettede …… sin Eyende Jord at til træde og beboe ……… udj
Retten Jndgaaede formelte For(eening) med haande band har Stadfæsted, (saale)des for Rett
og billigt at samme (indgangne forlig) der efter Lovens 5te bogs 1 Capit 1ste Art: (bør) at
holdes, og da til neste Vaar efter (Lovens) pag: 514 Art: 40 bør hans Leylending da ……
lade ham Citanten som sin berettiged …… dend Ene Løb udj Jord og Mark samt (alle de)
huser som der till Kommer, alt sammen (som) Jndgaaed og beloved Er at holdes og
(efterkom-)mes, Skulle Leylendingen have bøgt (flere) huser som hand iche var pligtig efter
Loven, (saa) findes for billigt om de udj Mindelighed (her) om Kand foreenes, at hans
Jorddrot na……….. sin fulde Eyende Jord 2 Løber tiltræder at (beboe) Med ham som Loven
videre befaler udj 3 (bogs) 14 Capit: 32 Art: det alt til bekræftelse,

Dend 15 Martj 1726 var Skatte og Sage Ting berammed for Østensøe Skibredes Almue i
Hardanger Fogderie, og so(m forme)delst indfaldende Haarde og Onde Veyrlig Kongl:
May:ts Foged ey har Kundet fremkomme, saa blef hvad Sager (her paa kun)de være
Jndstefnt, dend 16 dito dagen efter \paa Tinget/ fo(retaget,) hvorda Retten i Kongens Høye
Nafn blef (satt og lyst tingfre)den, overwærende Lænds Mand Ole Berven (og de
efter)skrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, …. Norem, Lars Nesthuus, Tormoe Løpse,
Hover ……, Tron Berstøe, Rasmus Skaalem, Ole Nielsen ……., og Hover Moe, foruden
tilstæde af den Tingsøgende Almue,
Till hvilcken Tid og Stæd Sogne Præsten Hr: (Christopfer) Gelmeiden hafde ladet Stefne
Siur Olsen Yttre …… at lide Dom for Opsetzighed, Stive Sind og ……… Ord, mod ham, og

til Vidne i Sagen Stefnt (ham at) andhøre de 3de Mænd, Baar Jacobsen, N….. Biotved,
Daniel Røen, og Kunde hand forskaffe (flere) …..
1726: 3b
Martj Ao: 1726
(Vidner om hand) skulle fornøden have, ville formode hand ……………… til Rette satt, thi
hand giør det iche af noge/n ……………… Trette Kierhed, mend at andre af saadan
…………….. tage sig forargelse deraf, som Kand være ….. ……. …det,
(Dend Jndstefn)te tilstod Louglig Stefnemaal, og derhos …………………………. will
afbede sin forseelse ……………. Sorger, med Løfte aldrig herefter mod (Citanten) begaa
nogen Uschiællighed, mend skicke (sig som en) Christelig tilhører og Sogne Mand,
(Citante)n hertill gaf till giensvar, at hand iche ville ...… er Utilbøyelig till forlig, naar dend
Skyldige holder det, hvis iche er Sagen ham aabenstaaende, som hand nu har forbrut sig
skulle hand efter (Loven for)mode hand med bøder burde blive andseed,
….. dend Skyldiges afbedelse med Almuens (og Laug) Rættes bøn og begier, Sogne
Præsten eftergaf (ham m)ed dend aftale og forord eftersom dend Jndstefnte Gaf hannem for
Rætten sin Haand, og bad (ham om) forladelse, loved herefter aldrig at Skulle (være i) mod
sin Siæle Sørger i Ringeste Maader udj (nogen) Opsetzighed og Motvillighed, men som en
……. Tilhører betee sig mod han/nem, saa gaf hans (Siælesø)rger hannem sin forseelse till,
og Sagen blef (for Rætten) ophæved,
(Da) som ingen fleere Sager befantes at i Rette føre, (saa bl)ef Publicered efterskrefne
Documenter som udj (Rætte) kom,
(Skiø)de daterit udgiven dend 13 Oct: 1725 af Her(borg) ….. datter under hendes bomercke
og til Vitter(lighed medfor)seylet af Lars Olsen Øfsthus og Torsten ……... paa 3 Spand
Smør udj dend Gaard Norem (som for) Gield var udlagd, Solt og afhændt till …… …..sen
Norem den Eldre,
(Mageskifte)brever udgiven og indgaaed mellem (de 2de brø)dre Lars Siursen dend Eldre,
og hans broder (Lars) Siursen dend Yngre, dend første Mageschifter (udj) dend Jord
Schutleberg 3 Spand Smør med (alle) de og af ham tilbøgte Nye huser efter (brevets)
formeld, derimod dend anden igien (Mageskifter) 3 Spand og 12 Mrk: Jordegods udj
Aa(rhuus mo)d Norem, og gived udj Penger 64 Rd: saa …………. følge sit til Odel og
Eyendom, be:te
1726: 4
1726
Mage Skifte brever af dem med bomerker (undertrøgt, og dateret) 13 Oct: 1725: og til
Vitterlighed forseyled af ….. ….sen Nesthuus, og Mickell Knudsen Steene,

Dend 18de Martj blef holden sedvanlig Skatte og Sage ting holden med Gravens
Tinglaugs Almue paa (Tingstedet) ……, overværende paa Kongl: May:ts Fogeds Vegne
(hans Fuld)mægtig Tiener Niels Bager, paa Lends M(andens Vegne) hans Søn Ole Siursen,
og efterskrefne Eed(sorne Laug Rættes) Mænd som Retten med betiente vare, Elling …..,
….. ……., Torsten Sæ, Johannes Espeland, Daniel Bagne, ….. …..land, Magnus Randestvet,
og Ole Kierland, f(oruden) nerwærende dend Almue som Tinget Søgte,
Efter at Retten udj Kongens Høye Nafn, og T(inget) war satt og Tingfred lyst, blef da først,
Allerunderdanigst Kundgiort Kongl: May:ts Al(lernaadigst) udgifne Skatte Forordning dat:

Fredensborg S(lott dend) 4 Decemb: 1725 for indeværende Aar 1726:
Hørsomst publiceret Stift befalings Mandens ordre …… til Fogden med indslutted Placat
om Batallions Mønstr(ingen) … dend derom udgangne trøckte Placat,
Allerunderd: Publiceret Copie af Hans Kongl: May:ts (Allernaa)digste ordre till hans
Excelle/nce Hr: Stadtholder Wibe dat: .. ….. …. om dend Disput melle/m Stift Amt Mand
Hr: Andreas Undall (og Gene)rall Vey Mesteren er falde/n om Gastgivernens!! Indsette Hr:
Stift Amt Mandens Missive til Fogden, derom dat: 26 Feb: 17(26),
Publiceret Stift befalings Mandens Missive till Fogden dat: .. ……. 1726 om en Collect til
Fredrichshals Kircke, og Allerunderd: ……. hans Kongl: May:ts Allernaadigste befaling, udj
dend hosfulte …..bog Copialiter Jndført dat: 13 April 1725:, hvorpaa Almuen (som) tilstæde
var svarede at de af et got hierte ville give efter …. …… …. efter till Sommer og Høste
tinged nestKommende,
Publiceret, Peder Saaquitnes, Halsten Bilden p(aa sin Mynd)lings Elj Jons datters Vegne,
Jens Spilden lige saa (paa) …..datters Vegne, Lars Klyve paa Christj Jons datters Ve(gne, og)
….. Dahle paa Ane Jons datters Vegne, tilsammen deres udg(ivne Skiø)de dat: 16 Oct: 1725
paa 3 Spand 1 4/5 Marker Smørs (Landsskyld) udj dend Gaard Nessem i Gravens Sogn, Solt
og afhendet til Siur Siursen og hans Hustru Zigri Jons datter, til Vit(terlighed) Medforseylet
af Arne Saaquitne og Peder Spilden,
Publiceret Fogdens bøxell Seddell dat: 24 Deb: 172(5 paa) .. …., ½ faarsch:, og overbøxell
af ½ Spd: og 7 ½ mrk: Sm: sa….. (Land)schyld udj Houkenæs, bøxelen efter Loven betalt,
…. ……… …..de, ved Nafn Mons Arnesen, som er helften i Gaarden ……. ……..
1726: 4b
Martj, Ao: 1726
(Paa hans) May:ts Fogeds wegne, opstod hans Fuld(mægtig Tiener Niels Bager) i Retten, og
tilspurte Laug Retted og (den tilstædeværende Ting)søgende Almue, 1: Om Nogen bøxler
(her er falden) Ao: 1724 paa Kongens Eyendoms (Jordegods i dette) Tinglaged, hvortill
Almuen svarede (at her ingen) bøxler er falden ovenbe:te Aar 1724 paa ……….. Godset
dem Vitterligt, (undtagen) Torfing Ellingsen bøxlet afvigte Aar ………… var dat: 3 Martj
1 L: Sm: udj Gaarden ……. i Gravens Sogn beliggende, hvor for hand (har har betalt) bøxell
10 Rd:, item Kietel Magnusen …….. afvigte Aar 1725 den 1 Maj 2 pd: Smør, 1 buk(skind
og) 2/3 Løb Salt udj Gaarden Børsem i Ulvig Sogn beliggende for 10 Rd:, hertill Almuen
(svarede) det sig saaledes forholder som de er bekiendt (ved E)ed, som \og/ er Halsnøe
Closters Gods forbemelte …. Jordeparter der blef bøxled,
(Om) nogen bøxler afvigte Aar 1725 er falden (paa) Kongens Eyendoms Gods her i
Tinglauged (hvortil) Almuen svarede, at ingen war tilfalden,
tilspurte hand og Almuen om udj det Aar (1724) eller og nestafvigte 1725, 1: Om
Matriculen med (nogen) Ny oprydninger eller i andre Maader er (foran)dret, 2: Om noged
Strand Vrag og Gods (findes) her i Tinglauget, 3: item om i samme 2de Aar (er falden
no)gen 60 eller 3de 40 Lods Sølfs bøder, Slags (Maals) eller andre saadanne bøder, 4:
Engeslætter (eller andre o)pRøddede Pladser, 5te Forbrut Boes (Lodder og) Leyer Maals
bøder som overgaaer 20 Rd:, (6te Nogen) Leyer Maal, 7de Forlovs Penger eller (andet)
som hans Kongl: May:t burde være beregned, (8de Nogen) affelte Gaarder er i andre eller
bedre ……d tilforne, eller i andre Maader forbedret (til) deres Kongl: May:ts Skatters
erleggelse, (hvortill) forskrefne Poster Almuen svarede (at ingen) deslige Contributioner
eller Rettigheder (i de forbe)melte 2de Aar war falden, eller erlagd,
Fogdens tiener war begierende Tings Vidne beskreven under Rettens Seyl meddelt, (hvilket
ey) Kunde Nægtes,

1726: 5
Martj: Ao: 1726
Dend 19 dito blef Retten igien betient og H…. …., (og efter) at med Skatternes anammelse
war forre(tagen, blef med Sagerne) Forretagen,
Till samme tid og Sted hafde Kongl: May:ts Fo(ged ladet Jndstefne Inge)borg Niels datter
Ystaas for begangne (Leyermaal med) Peder Ystaas,
Dend Jndstefnte møtte iche, Kalds Mændene, (møtte til Stæde og) Edlig afhiemlede at de
hende Loulig hafde (Stefnt hende)
Fogdens Fuldmegtig paastod Laug dags paaleg (til neste Ting)
Forafskeediged
Dend Jndstefnte Jngeborg Ystaas paalegges neste (Ting at møde)
Hafde og ladet Stefne Siur Mehuus for Slags Maal (med sin) Vær Søn Mons Medhus, til
Vidne i Sagen Ole Tors….. ……s Kone Anne, og Ragnilde Jons datter til huus paa
Mid(huus, Til) wedermæhle bemelte Mons Midhuus,
Dend Jndstefnte for Sagen møtte iche, ey heller Vidnerne, (men) Mons Medhuus war
nærværende, Stefne Mendene An…. ……., og Wiglick Jbid:, Edlig afhiemlede, at haver
Stefnt forne(fnte, samt) de 2de Vidner Ane og Ragnilde, som og Ole sin Pige Jnge(borg
……s) datter, og En Persohn Christofer Hans/en, til Vidne og det Lo(ulig til) dette Ting,
Forafskediged
Till neste Ting bør de indstefnte at møde, saa fremt (de icke) for udeblivelse efter Loven vill
undgielde,
Hafde og Stefnt Østen Aasen efter forige tiltale og Kiendelses Ting, saa og Omund Bu til
Vedermæhle at med hafve sine Vidner,
Jngen Møtte, Kals Mændene Ole Magnuse/n og Ole Siursen afhiemblede bemelte Persohner
Loulig at have Stefnt,
Fogden[s] Fuldmegtig begierte opsættelse till neste Ting,
Forafskeedig[ed]
Sagen bevilges opsatt till neste Ting, og bør de fornefnte efter Stefnemaal at møde under
bøder efter Loven,
Till dette Ting hafde Anders Hansen J Rette Kaldet Christopfer Ødven efter forrige tiltale, og
hans broder Ole H(ansen) som!! (sin?) forklaring at giøre,
Parterne paa begge Sider Møtte, og tilkiendegaf bem:te (Anders og) forklarede at hand har
udgived sin attest udj Enfoldig(hed) ….. gaar iche at hand efter dens Jndhold har bytted (med
Christopfer) Ødven og hans broder som attesten ommelder, og (er det) gandsche Uvitterligt at
hans Søstre hafde Otte …….. Sagen førend i gaar hand saa det i Skifted ………… Moders
Part har hand Kiøbt og betalt hende …………
1726: 5b
Martj 1726
…………………. overdr[o]g till Christopfer Ødven og …………….. iche af, hand er \noged/
over 29 Aar gl: ………………….. samme som forhend, at erholde Sa\u/gen ………. Part, og
Leye for Saugen eller \betaling for/ de bord … (Christopfer Ødven) og hans broders Part som
hand dend tid ………… ……, og hafde Kiøbt af sin Moder udj …………… da uadspurt som
war hans Courator ………. …..g,

(Citanten) Refererede sig til sin forrige paastand, enten ……… ….t udj Hagestad Saug igien
og sine udlagde ………r og beholde sin tilbyted Eyendom Døsebeck Sage/n, ……. hørte
siden hand fick dend giorte Reparation ……… som Otte Hansen paa Hagestad Saugen, og der
…… (Ved)erlaug i fald hand skulde giøre ombytte,
(Mere haf)de Parterne iche at indvende uden paastod (og fo)rmodede Citanten at nyde sine
Omkostninger (i Sagen) andvente,
Da blef for Rett Kient og Dømt
(Det udfi)ndes at dend Jndstefnte Christopfer Ødven (har) forhandled sig dend Saug
Døsebeck eller Vangens (og) det af Citantens broder Ole Hansen mod Tolf (Rd: Re)de
Penger og for Siette part udj Hagestads (Saug) Kaldet, hvilcket samme Mand Ole Hansen
Fatland (erklærer) sig at være 29 Aar gl: her for Retten tilstaar (hand a)t hand well hafde
Kiøbt hans Moders Part (men) iche widende om hans 2de Søstres Lod som (de deru)dj
hafde, og saaledes fornemmes da at hand (ey he)ller Kand have afhendet bemelte hans Søstres
(Part ..… i som denne Sag iche udj Rette tid efter Love/n (er bleven) paatalt, da de dog er
Kommen udj Mands ….. Kand det iche heller andsees for noged Uhiem(let at) dend
Jndstefnte har tilhandled sig, mens saa(ledes) (han)d bør efter Lovens 6te bogs 1 Capit: \ste
og 2 Art:/ at ….. ….s som at Parterne haver erbødet sig ….. (fo)rnøyed med hvad hver deres
igien at ……., saa findes og for billigt at (Citanten) Anders Hansen bør at udløse Christopfer
(Ødven a)f Wangens Døsebecks Sag for de Penger …….. dend Siette part J Hagestad Sagen,
som hans (broder Ole) Hansen saavit hand af sin Moder havde ……… erholdet, og samme at
følge hanne/m …………., hvad sig dend giorte paastand om ………… bord schiering, saa
bør Christopfer
1726: 6
1726
Ødven at betale till Citantens Søstre hvads(om deres) Parter Kand paakomme i dend tid og
side(n) ……….. Saug, hvad som bevislig giøres, saasom ………….. Sag iche har wæred
Stefnt, og skulle hand fo……. …… Saugen og være noged Skyldig for S…… ……… det og
nu aparte og upaastevnte Sag, ……………… hiemmels Mand Ole Fatland har sin Søg……
for,
Hafde Poul Spaanum ladet Stefne Arne Leyre (efter forrige) tiltale,
Dend Jndstefnte møtte iche, Stefne Vidnerne ….. ……. og Wiglick Herrey, Edlig forklarede
nest afvigte …….. 14ten dager siden at de paa Poul Spaanums Vegne (hafde Stefnt) Arne
Leyre til i dag dette Ting, at Svare bemelte (Poul Spaanum) En half Kløf Talg som hand hafde
af ham Kiøbt, (men vidste) iche Prisen,
Citanten war begierende at hand maatte forrelegges (til neste) Ting at møde,
Afskeediget
Dend Jndstefnte som iche møder og befindes at være S(tefnt, paa)legges at møde til neste
ting, hvortill efter Citantens (begiær) Sagen Udsettes, saa vill og ved Varselen naufngives
(hvad) Penger som for dend halve Kløf talg paastaaes, a(lt til) Endelig doms paafølge,
Til samme tid og Sted hafde Siur Olsen paa sin ……..s wegne Britte Olsdatters, tillige med
hendes Hosbond …… KaalSkaar, Stefnt Ole Skaar, fordj hand iche ville holde forlig hand har
giort for Slags Maal paa samme (som) Skeede paa Støhlen, da hand tog hende af hendes S…
(og) haardrog hende, og hafde de til Vidne Lars Arnesen ….., og Siur Iversen Giøre, som
saae hende da hun Kom (hiem) fra Støhlen og war blodig og blaa slagen,
Dend Jndstefnte møtte iche, Stefne Vidnerne Nare!! (Arne) og Peder Saaquitne blef
paaRaabt, fremstod og Eedlig forklarede de Louglig Varslede bemelte Ole Skaar, fordj hand
iche (hafde holdt) forliget, dend tid de Kræfde ham, at hand hafde sla(get) Britte, og at

andhøre de Vidner som var hos da (de) Kræfde ham hvilcke ere Tormoe Kløve, og Torbiørn
Giøre,
Forafskeediged,
Dend Jndstefnte gives Laugdag till Neste ting, da hand (har at) i Rette møde,
Bemelte 2de Mænd Siur Olsen og Jon Skaar hafde (Stefnt) Ole Skaars Kone Ragnilde Eilefs
datter for (Skields) ord paa Brite Ols datter, til Vidne udj Sagen Tormoe Kløve og Torbiørn
Giøre,
1726: 6b
Martj Ao: 1726
(Dend Jndstefnte mø)tte iche, Kalds Mændene Arne og Peder Saaquitne (blef paaRaabt, og
Eedlig) forklarede at de hafde Stefnt hende (for Skie)lds ord talt om Britte Olsdatter, og
and(høre Vidner) Tormoe Kløve og Torbiørn Giøre, som war (nærværende og) vedgick hvad
hun hafde talt, deres (Eedlige forklaring,)
Afskeediged
Ragnilde Eilefs datter paalegges Neste ting at Møde, (hvorda) Sagen skall andtages, saa bør
hendes Lauf Værge At Stefnes till forsvar og i Rette gaa (for hende,)
Till denne Tid og Sted hafde \Omund Bue/ Stefnt sine Leylendinger ….. ….., (og Gun)der
Vig, for Ulydighed og Opsetzighed mod ham (som deres Jo)rddrot, og till tvinge ham, at lade
dem ned …. ….. den Stue som før deres tid har Staaed og en gammell huus Mand Jens
….esen med en blind Kone sidder … (og) samme hans Leyl[end]inger hverken villed betalt
deres …… eller tage bøgsell Seddell, men bruger Jorden U…., (der)for eftter Loven at lide
og deres Jord at quitere,
(De Jndstefn)te møtte {iche}, Kalds Mændene Anders og Torbiørn ……. de som Stefnt
hafde,
…. Leylendinger tilstod Varselen \at være Stefnt paa en Søndag/ og svarede at de (meente
iche) de hafde wæred Ulydig,
(Citanten) Sagde hand iche Kand vide derom, Kals Mændene ……. afhiemlede at det var en
Søndag som de Stefnte,
Afskeediged
(Da det udf)indes at Sagen iche Loulig er forkyndt saa afvises (Sagen) til Loulig Kald og
Varsel,
(Till dettte) Ting Hafde Olmoe Garetun paa hvis Vegne hans (Fuldmeg)tig Anders Hansen
Sagen i Rette Kalde, Stefnt Christopfer Ødven efter forrige tiltale, og hendschyder (sig til)
Lovens 6te bogs 15 Capit: 12 Art: som handler om saadant,
Christopfer Ødven Referede sig till Lovens 5te bogs 1ste C: 2det og ..de Art: at dend sidste
Contract bør holdes som var scheed melle/m (Olm)oe Møchlethun paa Møchletun, 1724:
som Vidner …….., at hand skulle bruge hans part til Aareds …….. 1724, Og hans Søster
side/n efter hendes bøxell Seddell, (samt at) Olmoe maatte betale ham denne Processes
bekostning med 9 mrk:, og hendschød sig til en Loug Mesig Kiendelse,
(Citantens Fu)ldmegtig svarede, hverken Olmoe eller hans ……… haver begiert af
Christopfer Ødven det som (han paar)aaber, men alt hendschyder sig till dend Odels (og
Løsnings Rett)ighed som si sin tid skall paa Aastedet Komme (naar Sagen) til Møchlethun er
hendstefnt, og for (hvad Omko)stning er hanne/m paaført af Christopfer
1726: 7
Martj 1726

Ødven maatte erstattes og betales, derfor(uden hand forme)ner at Christopfer Ødven har
beraabt tilfo(rne) …………… maatte fremføre dem, som (ope rum) ……. …fet,
Dend Jndstefnte svarede at tide/n var til K……….. …… det meere fornøden at opholde
Sagen ………….. der ere Vidner derforuden som haver vid(ned) ………. Contract paa
Møchlethun, og er endnu det ………… som da med Var, nu tilstæde Daniel {Leque} \Bagne/,
(og) ….. ……., (deres) forklaring at aflege,
Citantens Fuldmegtig var forlangende be(:te Daniel) Bagne maatte afhøres, som blef
fremk(aldet og vedtog) Varsell, og efter Edens forklarings Jndhold (blef ham forelest,)
aflagde sin Corporlige Eed, forklarede at hand …….. …. bad Christopfer Ødven paa
Møckletu/n Ao: ….. at Steningen var forRetted, at Olmoe det aar …….. Jorden, og Olmoe og
Christopfer blef forligt, at ……. skulle Styre det Aar Jorde/n, saasom hand giæred ….. og en
god Menig!! (Mening?) schyld at hand schulle beholde ….., Christopfer Ødven tilspurte
Vidne {tilspurte Vidne} (om) iche var formedelst de ord som var falde/n (af) Olmoe paa
Matriculerings tinged, og hand ha…. hans Søster dend Jordepart, og hun skulle til……. dend
samme Vaar, Vidned svarede hand (vidste) iche om det, Citantens Fuldmegtig tilspurte
Vidned om hand (kunde) sige at hand hørte at Olmoe bad ham at sk(ulle) bede for ham,
Vidned svarede hand Kand iche (sige det,)
Citantens Fuldmegtig paastod at de and(re Vidner) maatte Komme i Rette,
Dend Jndstefnte Paastod Dom, uden Videre ……….,
Forafskeediget samt Kient Dømt og Afsagd,
Till Sommer Tinged afvigte Aar hafde C(itanten Olmoe) Garetun stefnt sin tilforne Værende
Jord(drot) Christopfer Ødven fordj hand hafde Saae(t den) Jordepart hand tilforne hafde brugt
og pl(øyet,) derimod dend Jndstefnte Replicerede (at Olmoe) hafde dend opsagd, hvorpaa
hand hafde (bøxlet) dend till sin Søster, og derom Jndkald(et Laug Ret)tes Mænd som Ao:
1724 war paa M(øchlethun, der) Olmoe Garethun blef forligt me(d Christopfer
1726: 7b
1726
Ødven at beh)olde samme Jordepart det Aar …………… for Retten deres udsagde Forklaring
…………. neste Ting efter saa fremlegge …… ….te sin udgifne bøxell Seddell da(terit) ..
…… …. till sin Søster udstæd, som og (den samme) Tid Tinglyst, Citanten og \lader/ J Rette
………. af 13 Janvarj 1722, og nu er bleven ……. ene første Rettes dag udeblivende ……..
Daniel Bagne, Nu war det iche Ubekiendt (for Citanten) at hans Jorddrott hafde bortfæsted
………. bemelte bøxell Seddel dend paastefnte ………. saa at hand i Rette tid og neste ting
(kand ha)ve talt derpaa, hvorover det er aarsage/n …… …ed Ao: 1724 som Vidnerne har
hørt, er ….. …leed, der till veed at dersom hand og (har) haft nogen tiltale fordj at hans
Jorddrott (har) ....dtaged sin Jord afvigte aar 1725, saa (staar det) Citanten \og/ frit forre efter
Lovens Aller(naadig)st bydende at burde inden Midsommer (Tid St)efnt og Søgt dom derpaa
udj Sagen ……. iche at denne Sag Kand fornødiges lenger ….. …te mens Kiendes for Rett
og billigt at (bemel)dte Forlig mellem Olmoe Garetun og Christopfer Ødven Ao: 1724 bør
holdes ved (hæfd efter) dend seeniste i Rettelagde ovenbe:te bøxell (Seddel Ao:) .. Debr: 1723
derpaa Gyldig at vere, …… (Paast)and om Odels Løsnings Rett till dend (omtvistede)
Jordepart forbeholdes Citanten Olmoe Garetun, sin paatale og \Sags/ Loulig {Sags} udfør
(paa Aa)stedet, hvor udinden da gaaes hvis (Loulig) Rett medfører, Jmidlertid som (dend
Jnd)stefnte i denne Sag har tilbødet sig (at) …… {give} \fornøye/ Olmoe Garethun sin
Udlagde ….. {udlagde} Jgie/n saa bør det og at efter(kommes),
(Da ingen fle)re Sager Var at afhandle eller at (forretage, saa)

(fremkom) ……. Hansen og i Retten til Kiendegaf at …. …… (som Odels)baaren og
Løsnings Mand till dend Gaard
1726: 8
1726
Bilden som Halsten Knudsen bebor, og her (i Graven Sogn) beliggende, thi det var hans Sahl:
Fader J…. …… Hustrue Ane Catrine Anders Vegne der ……….. Moder, og war Odels
baaren, og lyser (hand sin) Odels Løsning samt Penge Mangell (till samme, og begjere)de i
Protocollen indført og forkyndt ………… Rett iche skulle forestaa, saasom …… …lighede/n
tillader will paatale sin …………. saafremt hand iche udj Mindelighed, dend (kand) erholde,
samme hans begier hanne/m icke ……….. men saaledes i Retten passered, hvornest (hand)
begierede dette under Et Tings Vidne besk(reven, som) bevilged blef,
Publiceret dernest Hans Poulsen Ophems (Skiøde) til sin Søn Poul Hansen paa 7 Spand Smør
u(dj sin) paaboende Gaard Ophem, dat: 18 Martj 1726 till Vitterlighed Medforseylet af
Elling Ose og Tor… Sæe,
Publiceret Elling Oses Gavebrev af 18 Martj (1726) paa egne og sin Hustrues wegne
underforseylet, saasom de ingen Lifs Arvinger haver, da Skien(ket og) gived deres Foster
datter Brite Halstens datter deres ha[l]ve boes Lodder, at bestaae udj 2 pd: (Smør i) deres
Gaard Osse og af deres boehave og ande(n Eyen)dom saa meget som deres halve hovedl(od
kand) tilstrecke enten naar skiftes skall efter dem (eller naar) hun med deres Samtøche med
got Egteskab bliver (indgaaed) dog dersom hun forinden de uden Lifs Arvinger …… og
ellers skall dette bref iche være hendes Slegt (hen)Rørende til nogen Nøtte, til Vitterlighed
und(erforsey)let af Christopfer Ødven, Hans Ophem og To…. Sæe,
Sluttelig som inted videre Var at forrette, (saa blef) Restantzernes forseyling, og Et Odels
……. som skeede, saa blef Retten for denne gang opsagd,

Anno 1726 dend 21 Martj blef Almindelig Ska(tte, Sage og) Vaarting holden med
Kintzervig Tinglaug (paa
1726: 8b
Martj 1726
Tingstedet) Hesthammer, overværende udj Retten (paa hands May:)ts Foged Sr: Oluf
Larsens Vegne hans (Fuldmegtig Tie)ner Niels Bager, Lænds Mand Jon (Øfre Quale), (med
efte)rskrefne Laug Rættes Mænd, Jacob ……. (paa) …. Ettrims Vegne, Isach Rougde, Knud
Tro(nes), …. ……., Knud Frem, Samson Langesetter, ….. ……., og Torsten Qualnes, foruden
(dend hele) Almuen som Tinged Søgte,
(Hvor eft)er Rettens Settelse udj Kongens Høye (Nafn som) sedvanligt, blef allerunderd:
Publiceret …….. ordres og befalinger som fol: 4 er Extraheret,
(Fogdens) Fuldmegtig i Retten opstod og paa sin Princi(pals Vegn)e tilspurte Almuen, om
dem iche Vitterligt (er at) Ao: 1724 som war d: 11 Aug: bøxled Lars Salomon(sen) ? Spand
Smør og 1 ½ L: Salt udj Gaarden Maakestad Halsnøe Closters Gods udj Ullensvang Sogn
beliggende (mo)d bøxell 9 Rd: 2 mrk: 4 s: hertill Almuen Svarede det er dem bekient og
Vitterligt,

(Om) Nogen bøxler samme Aar 1724 paa (Kongens) Eyendoms Gods her i Tinglauged var
(falden,) hvortill de Svarede Ney,
(Saa) blef og Svaret om denne Post for afvi(gte Aar) 1725,
(Ligeledes) tilspurt om nogen deslige Jndkomster (indeværende Aar) var falden, som folio 4
findes Jndført, (hvortill Al)muen tilstod ingen at være falde/n eller ……,
…to blef Retten igien betient som i gaard, (hvor som) helst blef Publiceret efterfølgende
Do(cument)er, som følger
(Et Skiøde) dat: 20 Martj 1726 paa 2 pd: Smør udj Gryten (af) ….. Levorsen og og!!
Torckell Omundsen udgiven (i Røldal) beliggende, derfor bekommed efter Kiøb og
(foreening) for samme Gods med Odels Ræt 100 Rd: till (Vitterlighed med)forseylet af Jon
Øfrequale og Osmund (Be)rge,
(Et Skiøde) dat: 20 Martj 1726 paa 2 pd: 5 mrk: udj Jndre …… af Gunild Ols datter 18
mrk: med bøxell og over!!
1726: 9
1726
over bøxell, noch Brynil Tioflot 1 pd: 11 mrk: ………………… Selger og Afhænder till
Torbiørn …..sen (som der for) har betalt hans Moder 8 mrk: for hver Mark ……………. sit
66 Rd: tilsamme/n 90 Rd:, til Vitterlig(hed medforseylet af) Gunder Alsager og Ole
Torbiørnsen …….,
Et Skiøde paa 2 pd: 5 mrk: Sm: 1/6 buch(schind) …………. Reiseter udj Ullensvangs Sogn
og Hardanger, (for ?? Rd:) 5 mrk: 8 s: Solt og afhent till Torsten ……sen, (af) ….de Berg,
Halsten Torstens/en, Torgiels Torstens/en, (og) …… (Tor)stensen paa sin Myndling Torbiør
Tors(tens datters) Vegne, til Vitterlighed underforseylet af …. ….. og Jon Aachre,
Skiøde dat: 21 Martj 1726 paa En Skouge og (Marke) Tey, Ome Teyen Kaldet liggendes
Jnden for ….Vig i Odde Sogn, for 7 Rd: af Samson Aase Solt og afhændt til Iver
Christopfersen en HusMand, til Vitterlighed Siur og Knud Sæxe,
Skiødet dat: 21 Martj 1726 hvorved Gunder Gundersen ….ven Skiøder og afhænder till
Knud Andersen Ha….. (et) halft pund Smørs Landschyld udj dend Gaard Selges(tad i Odde)
Sogn beliggende for 12 Rd: 3 mrk: betaling, til Vitterlighed …. Jøsendahl og Jacob Hildall,
Skiøde paa ½ L: 6 mrk: udj dend Gaard Odland i Røldal …….de Solt af \Lars/ Brynilds/en
Odland for oppe(baarne Penger) Et hundrede siger 100 Rd: till Hans Kystelsen, (til
Vitter)lighed under be:te Lars Brynildsens bomerke, (til Vitterlig)hed forseylet af Knud Horre
og Ole Rabbe,
Skiøde af Ole Jarandsen dat: 21 Martj 1726 paa (Odels og) Aasede Rett udj Gaarden Rabbe
i Røldal 2 Spand ….. til sin yngre broder \Søn/ Ole Helgesen, for 12 Rd:, som (hand) tilforne
haver Kiøbt efter Skiøde af 29 Oct: 1709, (til Vitterlig)hed forseyled af Hans Odland, og
Knud Horre,
Noch Publiceret ovenbe:te Mand Ole Helgesens Skiøde (dat: 29 Oct:) 1709 udj samme
Gaard Raabe!! (Rabbe) Kiøbt, og til (Vitterlighed) forseylet af Lars Beck, og Mons
Samsonsen ……,

Dend 26 Martj blef holden Skatte Ting med
1726: 9b
1726 Martj

(Østensøe Skibrede)s Almue, overwærende paa Kongl: (May:ts Vegne hans Fuldmegtig,)
hans tiener Niels Bager (tilligemed Lænds) Mande/n og det sedvanlige Laug Ret ………..rt,
undtagen Tormoe Løbses …… .. Biørne Røcke/n, som nærvær[en]de (Tingsø)gende Almue,
(Hvor nest) efter Rettens Settelse blef Aller(underdanigst) Publiceret de befalinger som fol: (4
forhen) indført,
(Frem)stoed Fogdens Fuldmegtig Tiener i Rette/n (og tilsp)urte Laug Retted og Almuen som
paa (forrige) Tingstæder om nog/en Slags Kongl: Indkomster er falden det Aar 1724 og 1725
her udj (Ting)lauged, som fol: 4 de 7 Poster efter ande/n (fin)des andført,
… Om iche Ao: 1724 dend 12 Janv: Ole Stigt(sen) bøxlede 2 pd: 15 mrk: Sm: ½ hud og
1/8 Kalf schind og ? Løb Salt udj dend Jord Berven Halsnøe Closter Gods og gaf udj bøxell
11 Rd: 40 s:
… (Om) Ao: 1725 d: 13 Oct: bøxlet Soldat …… ….lsen 1 L: 3 mrk: Sm: udj Gaarden
Wang(dal) Lyse Closters Gods for 10 Rd: 40 s:
(Hvortil alt) Almuen svarede at det sig saa(ledes fo)rholder, som dem er witterligt,
(Videre) tilspurt om Nogen bøxler paa Kon(gens Eye)ndoms Gods er falden her udj
(Tingla)uget udj de Aaringer 1724 og (1725, de)rtill Almuen Svarede at dem (er uviden)de
nogen at være falden,
(Hertil) alt Fogdens Fuldmegtig begierede Protocolleret og Tings Vidner beskrev/en (under
Re)ttens forseyling meddeelt, som (ble)f bevilget, etc:
(Saa) blef publiceret Et Skiøde dat: 13 Oct: 1725 (udstæd) af Ole Olse/n ….., og Iver Olsen
Selsvig (paa) ? .. Landschyld udj dend Gaard Øfre Axnes
1726: 10
til Lars Olsen Axnes, for betaling .. ….. …, (til Vit)terlighed Ole Berven og Ole ……..,
Og som indted widere end med Sk(atternes anam)melse og med Restantzernes forsey(ling
……. ….rette saa blef derefter Tinged op(sagd,)

Dend 27 Martj blef sedvanlig V(aar, Sage og Skatte) Ting holden paa dend Gaard Drage
(for Jondal) Skibredes Almue i Hardanger (overværende) som paa forrige Tinger Fogdens
Tien(er, og Lænds) Mand Lars Drage, og efterschrefne La(ug Rettes) Mænd, Torgier Aase,
Ole Aauestad, Tor….. …wigen, Lars Ouestad, Torckell Eye, Iver ……, Ole Drage og
Johannes Tofte, foruden war ….. Almuen som Tinged søgte,
Allerunderd: som hørsomst Publiceret Kongl: May:ts Forordning, og andre foranstaltninger
som fol: 4 findes Extraheret,
Almuen ang: hielp til Fredrichs Halds Kirke belovet paa Høste Tinged at ville give dertill,
saavelsom de andre Tingsteder blef svaret,
Dernest udj Retten opstod Fogdens Fuldmegtig, og som paa forrige Tingstæder herudj
Hardanger, tilspurte Laug Retted og Almuen, om Nogen deslige Jndkomster war falden Ao:
1724: og 1725, saasom 1: Om Matriculen med nogen Ny opRødning ………. eller i andre
Maader, 2: Om Noget Stra(nd Vrag er) her i Hardanger falden, 3: Om nogen ……. 3de 40
Lod Sølfs bøder er falden, 4: Slags (Maal) eller andre Saadanne bøder, 5: Engeslætt Sk(att

af) opRøddede Pladser, 5te!! (6te) Forbrudt boes Lod, (Leyer) Maals bøder som overgaar 20
Rd:, 7: 6(te og 10de) Penger for uden Rigs arf, eller Forlof(s Penger) enten falden eller
betalt, hvortill Alm(uen paa) hvert Ting som dette Svarede at ingen d(eslige Skat)ter eller
bøder er falden,
Item tilspurgt om Nogen bøxler paa Kongen(s Eyendoms) Gods er falden Ao: 1724: 1725,
hvortill og A(lmuen) svarede at ingen war falden, herom tings V(idne),
1726: 10b
Ao: 1726 in Martj
(Publiceret Sr:) Christen Tumboes bøxell Seddell dat: .. ……. 1726 paa 2 ½ Spand Smør ¼
td: Salt ……….. (udj Gaar)den Ouestad, till Torgier Endres/en, (som …. ….)sen har opsagt,
(Publiceret) ….. Askildsøn Herrem i Soue Souven ………. Fogderie, hans Skiøde dat: 22
Oct: (1725 paa) .. …. 14 mrk: udj dend Gaard Eichen i Jondals Sogn, (til hans) broder som
nermest Odel berettiged for (til Vi)tterlighed med ham forseyled og undertegned ….. …..ed,
Haagen Knudsen, Knud Haagense/n og Peder ……sen,
(Till sam)me tid og Sted, hafde Hans og Torckell ……. paa Herreds tvet, hvorudj er Kongens,
….ors Præsteboels Gods med Eget til hørende, (lade)t Stefne Ole og Lars Herretz tvet som
Grander fordj de bruger Citanternes Mark og Fæe beite (før)end de bruger det self, som er
fælles udmark, (der)for efter Loven at lide,
(Contrapa)rterne møtte og tilstod Varsell, svarede at …. forbyder deres Grander at opføre
deres Creaturer naar de farer med sine, som er det (Sna)reste Snee gaar bort om Vaaren,
saasom de har indted andet bete,
Citanterne Replicerede at findes der iche andet som Retten Kand tage udj øyensiufn, saa
faar det saa ….., hv….od Citanterne det samme sagde at det ….d se….. udsteenes saaso/m
det er iche udstent ……….. …iørn Roalse/n Vigen, Eyere for dend ……. ……t,
Denne Sinde forafskediget
(Som den)ne Sag Reiser sig af Eyendom hvorpaa (iche kand) schiønnes uden Siufn og
besigtelse, (saa) hendvises dend till Aastedet efter Love/n …… ...ende Louglig Stefne Maal
ved Dommeren (og La)ug Rettes Mænd at paadømmes, i and…. …..r dog de Jndstefnte at
opfare med (sine Creat)urer sine Grander til fortrengsel, og for …… tid og de opfarer med
sine Creaturer, som …….. dog iche maa igien fra holde deres …….r de andre til Sinckelse,
saa fremt de (iche paa) begge Sider vill undgielde, og indtill at ….. ….n i Sagen Kand
paafølge,
1726: 11
Og som ingen fleere Sager var at i Rette (legge,) …………. at forrette uden Restantzernes
forseyl(ing, saa blef) Tinged for denne gang opsagd,

Anno 1726 den 29 Maj blef Alm(indelig Skatte og Sage) Ting holden paa Bolstad Øren
(med Wasver Tinglaugs Almue) paa Woss overwærende i Retten Kongl: (May:ts Foged Sr:
Jens) Lem, Lænds Manden Niels Horvey, (med de 8te efterschrefne Eedsor)ne Laug Rættes
Mænd, Mons ….., ….. ………, ….. Svange, Jon Wæle, Halvor ……., …….. ………, Niels
Jonsen Horvey, (og) …….. ………., (tillige med dend) tilstæde Almuen som (Tinget søgte,)

Hvor som helst efter Rettens Settelse udj Kongl: May:ts høye Nafn, blef Allerunderdanigst
Publiceret,
Kongl: May:ts Allernaadigste Skatte forordning for (indeværen)de Aar 1726, dat: 4 Deb:
1725,
Kongl: May:ts Allernaadigste befaling till hans Excellence Stadtholder Wibe, dat:
Fredrichsborg d: 8 Feb: 1726, om ….. Mændene og iche {Gastgieb} Vey Mesteren bør
indsette Gastgivere, og ellers at General Vey Mesterens derudinden (sig) tiltagne Myndighed
cesserer,
Cammer Collegj ordre till Fogden de dato 20 April (1726) at Rødnings Pladser udj dend Ny
Matricul skall ind(settes) og ellers om andre deslige befindes at være lagde efter
Forordninge/n, saa fremt det iche Kommer paa hans ……,
Hr: Stift befalings [Mandens] ordre til Fogde/n dat: 23 Martj 1726: a(t Præst)en skall have
fornøden frj Skyds efter Loven (til Vici)tations Reiser, og de forsømmelige eller dem som
….tig Folck eller Piger, da at blive udpanted, for dend ….. som derpaa skeer,
Ligeledes af 22 Janv: 1726 andg: en fra Fogderie …… Dahlerne udj Stavanger Amt bort
Rømt delinquent (Naufnlig) Michel Mickelse/n Feet, som for Omgiengelse mod Na(turen) er
Dømt fra Lived, at paagribes hvor hand Kand opspørges (eller) andtreffes. Er ellers af Statur,
Middels høy, tyck af …….., bred i Andsigted, med Rødagtig Skeg, og brunt slet (Haar, boer) i
Hetlands Præstegield ved Eggersund,
Noch af 23 Novb: 1725 med hos fulte Specification over ……… udj dend Allernaadigst
paabudne hielpe Skatt, till ……. Grøndl: Compagnie er andsatt at betale deres Co…….,
Jtem Hr: Stift Amt Mandens Resolution d: 26 Oct: 1725, …. …..ger, til en broe udj Aasene
Anex i Arne Skibrede og Nor[dhordlehn Fogderie],
1726: 11b
1726 in Majus
(Publiceret Et Skiøde af) ……. Niels datter Sahl: Jon Knudsen Horveys …… (dateret d: 29
Maj 1726 paa 21 Mrk: Smørs Landschyld …………… ……d udj dend Gaard Wassende/n,
Solt (og afhændet til) …… Jonsen til Evindelig Odel og Eyendom (hvor for er betalt) 29 Rd:,
til Vitterlighed medforseylet (af) ……. …….., (og) ….. Horvey og de 2de Mænd, Jacob
……., (og) …….. ……….,
(Publiceret) ….. Horveys Skiøde dend 29 Maj 1726 paa 1 pd: 7 ½ mrk: (Sm: Landsch)yld
med bøxell og herlighed, og overbøxel ……….. til andet Gods (udj dend) Gaard Horvey,
solt (og afhændet) till sin Svoger Brynild Siurse/n Horvey, med ……. fra Sr: Warner
Hosevinckel i Bergen har indløst ……. self arved som ……. …..ed d: 7 April 1725, til
Vitterlighed medforseylet af Jacob Styve og ….. Øfsthuus,
(Til) samme tid og Sted hafde Haldor Horvey paa sin Datter Karj Sahl: Brynild Aarhuus
hendes Vegne som var nerwærende (lad)et Stefne Niels Nachen for nogen Nergaaende
Ubequems (Ord som) hand om hende hafde talt paa Hernes en gaard her (i Skibrede)d noged
efter Jul nest afvigte Aar,
(Dend ind)stefnte war tilstæde tilstod warsell, og sagde at hand ……. at have talt noged ont
om hende saasom hand ingen (aarsag) der till hafde, hand war paa Hernes og blef Skencked
…. (og) blev drucken, saa at om hand hafde talt noged udj (sin dru)ckenskab erbyder hand
sig at bede hende om forladelse, (Hand) veed iche andet end som alt Erligt og Skickeligt (at
sige om) hende, hvilcked hans tilbud blef af Citanter(ne imodtag)ed, h..ged, og derpaa gaf
hand Enken sin haand Erklæred sig for Retten og bad om forladelse, hvorpaa (Parterne ble)f
forligt, Skulle nogen herefterdags i Rin... …. …..de Jlde tale paa nogen af Siderne om

denne/m (hvilcket a)ldeeles er og skall være død og Magtesløs, da (den Skyldige) at forvente
sig tiltale og paafølgende Straf (som Lo)ven allernaadigst i slige tilfæller paabyder,
(Til denne) Tid og Sted hafde afgangne Brynild Aarhuus (Enke Karj) Haldors datter tillige
med hendes Laug værge (Haldor Hor)vey som med hende tilstæde var, ladet Stefne …..
…huus fordj hand afvigte Høst omtrent efter Micaeli (var) Kommen hos hende og mod
hendes Villie da hand ville (vide hvad Et) Sølf belte hvor meget det Veyede som paa Skifted
var (udlagt) efter hendes Sahl: Mand 7 Rd: og 3 Rd: till hans arving, …. (beret)tiged sig det
og taged det fra hende med sig af Gaarden, (derfor at) lide efter Loven, og betale denne
forvolte Processes (omkostning),
dend Jndstefnte møtte og forklarede at hand iche
1726: 12
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tog belted, mend Niels Naches Kone Brit… …………….. og hand tog det fra hende paa sin
{Kones} \Moders/ ….. …………………….. Wegne som Elste Søster at skulle Kunde
……………. Enken iche ville lade sig Løse, betalt ………………. det her i Retten, som og
skeede, Hand …………….. som efter sine forfædre og Gaf efter ……………………….
Enken med sin Laug værge sagde sig at ……………….. som en Gafve af hendes Sahl:
Mand, og …………………… største Lod derudj, og ville løse og betale de …………….
derudj hvilcket hun for Retten …….. tilbød ………….. (for)nøyed naar hun fick sit
………….
Dend Jndstefnte svarede at …………………… og Brite Thoe, og Borgilde …… ….. Søstre
hver 4 ……. som giør fornefnte 3 Rd:,
Citanteinden svarede ved hendes Laug wærge at Skifte b(revet) skulle udvise det som hun
iche med hafde, og forlangede op(sættelse),
Denne sinde forafskeediged
Till neste Ting beroer Sagen, at de som fornemmes at have faaed Udleg udj belted og ey er
indstefnt, Kand blive til Sagens oplysning indkaldede, saa og bør Skifte breved i Rette legges,
til hvilcken tid da Parterne paa begge (Sider) bør at møde till Endelig Doms paafølge,
Hafde Enken Karj Sahl: Brynild Aarhus ladet Stefne ….. …børg, fordj hand nu afvigte
Kyndels Mise bill, war (Kommen) i hendes huus, hafde opled Nøgelen paa hendes Skab ti(l
hendes) boe, oplugt samme huus og udtaged En Kiste hende (tilhørende) opbrød dend, og
Kastede hendes Gods deraf og Tog Kisten (med sig) for samme at lide Dom till at levere
hende sin Kiste (igien) og betale denne forvolte Processes bekostning,
Dend Jndstefnte svarede at Kisten var udlagd for (Resterende) paa tieniste Løn till Brynild
Aarhuses tieniste dreng …. (Chri)stensen, for 4 Mrk: og løste hand dend, saa hand formente
(sig) dend tilkom,
Enkens Laug værge forKlarede herimod at drengen v(ar i) hendes tieniste og hans
Resterende Løn var ham udlagt (i Skif)ted efter hendes Sahl: Mand, Kisten hørte hende till, og
…….. drengen omendschiønt ham udlegg var skeed,
Parterne treffede forlig, at dend Jndstefnte bad Enken (om for)ladelse, og gaf hverandre sine
hender, og hand lovede (der)hos at leve fredelig og Skickelig mod hende, saa (gaf hand)
hende den samme Kenje som hand fick udj hendes hus (og som) var paa Skifted efter hendes
Sahl: Mand, og saa fre(mt hand) iche holder sit Løfte skall Sagen staa ham aabe/n, h… …..
1726: 12b
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………… denne Processes omkostning med 2 mrk: 4 s: saa ………… ….f ophæved, og
dette forlig efter beg… …………
(Till denne Tid og Stæd) hafde Jon Nielsen Mugaas i Rette Kaldet de 2de Erlige ………..
bøyde Mænd her udj Tinglauged, Naufnl: …… ……. og Anders Iversen Wange, Edlig at
(afhiemle hvor) nær hand er udj Slægt med (Karj Haldors datter) Sahl: Brynild Aarhuses
efterladte (Enke) som hand nest (Gu)ds Forsiufn agter at (Komme) udj Egteskab (med
hende), og till samme (Egteskab) fuldbyrde, (hand Allerun)derdanigst vill Søge (og an)holde
om Kongl: May:ts Allernaadigste (Tilladel)se, til hvilcket ….. hand var begierende (sine)
Vidner afhørte,
(Bem)elte Mænd blef fremkaldet, og efter at Edens (for)klaring war dem forkyndt, aflagde
En hver for sig deres Corporlige Eed efter Loven, og derpaa begge Enstemmig Forklarede,
(Pa)a Dend Gaard Wæle Boede dend Kone afg: Bar(bara Ha)ldors Datter, hun var Kiødelig
Søster till (Anne) Haldors datter Horvey, bemelte Barbare hen(des da)tter Mario Knuds
Datter Mugaas var Moder (til Ci)tanten Jon Nielsen Mugaas, og paa dend an(den Side) Anne
Haldors datter Horvey war Moder (til be)nefnte Enke Karj Aarhuuses Fader Haldor …..sen
Horvey som endnu lever, saa at Citanten (Jon Niel)sen Mugaas, og til bemelte Enke Karj
Hal(dors da)tter Aarhuus er icke nermere udj blod og Slegt hver andre som nu vill begive sig
udj Egteskab (end) udj Tredie lige Leed,
(hvilcket) hand var Tings Vidne begierende som (ham) med billighed ey Kunde negtes,
mend blef (bevilge)t, Saaledet!! at være passeret, etc:

(Anno 172)6 dend 1ste Junj blef Almindelig Skatte og Sage (Ting holde)n paa Wangen og
Woss, overværende i Retten (Kongl: May:)ts Foged Sr: Jens Lem, Lænds Manden Wiching
(Tvilde o)g de 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, Nembl: Siur ….., Knud Dagestad, Isach
Lierhuus, Lars Tachle, … ….., Ole Grouve, Torsten Leehdahl, og Colben ….., saa var
nærværende dend Tingsøgende Almue,
(Hvo)r efter Rettens Settelse først Allerunderd:t (blef Publi)ceret de høye Anordninger som
fol: 11 er Extraheret:
1726: 13
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Publiceret Siur Jonsen Øfre Groves ..….. (udstæd til Kongl:) May:ts Foged Sr: Jens Lem, dat:
…… ... .. …. (paa) Capital Laante Penger 60 Rd: siger Sextj Rd: (og pantsatt sin) Eyende og
paaboende Gaard Groue …………….. Hoved Sog[n] beliggende Skylder 2 Løber Sm:
…………….,
Publiceret Et Skiøde dat: (Wangen) ... .. …. (udstæd) af Jon Knudsen Quale paa 2 pd: 15
mrk: (med) ………….. paa 1 pd: 9 mrk: till sin Søn Knud Jonsen Solt og afhe(ndet, hvorfor
er betalt) 98 Rd:, og med Vilckaar om Faderen self trenger ………. have sin Lifs tid Vilckaar
… samme sin Søn, (be:te Gaard) ligger i Guldfierdings Otting her paa Woss,
Publiceret Miltzous Bøxel Seddel dat: Lille Graven (… .. ….) 1726 paa En Løb Smør i
Houve i Bordals Otting, (til) Torsten Olsen, som Michel Andfingse/n for ham har opsagd,
(Bøxellen) efter Loven at være betalt,
Publiceret Hr: Niels Veinvigs bøxell Seddel dat: 7 Martj 1726 paa 12 mrk: Præstebols Jord
Wassenden, till Lars Olsen Sty(ve) bøxlet,

Publiceret Sogne Præstens bøxell Seddel dat: 3 April 1726 paa 1 pd: 12 mrk: Præstebols
Jord Grove i Quitler Otting og 1 pd: andet Gods bøxlet til Lars Einersen, bøxel/en efter
Loven at have betalt,
Dend 3 Junj blef Tinged igien satt og Retten betient udj for indførtes overwærelse,
hvorda blef forRetted nest de Kongl: Skatters anammelse som følger
Efter Commissionens ordre andg: Sahl: Stift Amt skri(ver Svanen)hielms Gods at selges de
dato 18 Martj 1726 til Fogden, (paa Condi)tionerne de dato 4 Decemb: 1725, blef opbøden
2de (Gaarder) Tøen Smør 1 ½ Løb og i Øfre Mæland 18 mrk: uden bøx(ell op)bøde/n, til
dend første bød ingen paa uden Leylendingen Aad Iversen som opsiddere blef ved sit forrige
bud 55 (Rd: saa) fremstod Iver Biørcke og sagde sig at Cavere for betali(ngens) Sickerhed,
inden Sex Uger fra Dato, paa dend Anden (Gaard) som blef indsatt for 9 Rd: var ingen som
ville byde,
Dernest publiceret Hr: Niels Weinvig, Hr: Marcus (Faye, Hr: Hen)rich Veinvigs, og Otte
Veinvigs underskrefne og f(orfatted) Skiøde daterit Wangen d: 29 Maj 1726 paa 1 L: Smør
(med) bøxell i dend Gaard Dugstad i Vine!! (Vinje) Otting beliggende og afhændt till
Opsidderen Biørne Mickelsen …… som derfor har betalt Penger Et Hundrede Rd:
1726: 13b
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(Publiceret) ….. ….sen Vestreim i Hardanger hans Gave (Brev paa) .. …. Smør Landschyld
udj dend Gaard Biørcke ………………… Woss, Skiencket og gived hans Søn Lars ….sen
(til) …….. Eyendom, til Vitterlighed medforseylet (af) …… …… (og) hans Søn Siur Jonsen
Westrem,
(Publiceret …… Syndve, Erich Olsen Syndve, Bottel …….., Siur Olsen Nessem, og Ole
Olsen deres under(skreved og for)seyled Skøde dat: 3 Junj 1726 paa 2 pd: 20 mrk: (Smørs
Landsch)yld udj dend Gaard Syndve i Holbøyder Otting, (Solt og af)hændt till Ole Odsen
Syndve efter betaling mindste med meste Skilling, til Vitterlighed forseylet af Torsten ……
og Colben Herreim,
(Publice)ret Hr: Niels Weinvigs Skiøde dat: Wangen dend .. …. 1726 paa 1 Løb Smør med
bøxell og herlighed, Solt og afhændt udj dend Gaard Øfsthuus i Wangens Sogn og (i Win)je
Otting till Niels Josepsen hans Hustru børn og arvinger till Odel og Eyendom, som derfor
har betalt 100 Rd:, til Vitterlighed af Hr: Marcus Faye, Hendrich og Otte Veinvig,
Publiceret Ole Brynilsen Store Grouves Skiøde dat: 1ste Junj 1726 paa 8 Marker Jordegods
med bøxell udj dend Gaard Tvete i Bøer Otting til sin Værbroder Od Knudsen for 8te Rd:, til
Vitterlighed medundertegned af Hagtor og Lars Fenne,
(Publicer)et Torbiørn Larsens Skiøde dat: 3 Junj Anno 1726 paa ½ Løb Smør med bøxell og
herlighed udj dend (Gaard) (Giell?)ie i Bordstrands Otting till sin broder Johannes (Larsen),
(som) derforuden har arved ½ Løb, og Eyer 1 Løb Smør, (for det) tilkiøbte ½ Løb betalt sin
broder 40 Rd:, til Vitterlighed medforseylet af Siur Bygd og Kolben Herreim,
(Den 4de) dito blef igien Retten satt og betient udj de forand førte …...de, hvor da blef
(Publiceret) Sergeant Anders Pedersen Haldens Skiøde dat: ? Junj Ao: 1726 paa 1 pd: 21 mrk:
Smørs Landschyld for 50 Rd: (udj dend Gaar)d Hage i Holbøyder Otting med bøxell og
overbøxell, Solt till Opsidderen Knud Nielsen, til Vitterlighed (medforsey)led af Siur Bygd og
Kolben Herreim,

(Publiceret Hen)drich Miltzous Skiøde dat: Lille Graven d: 6 Debr: (1725 paa) ? Løber med
bøxell i Øfre Groue i Bøer Otting, (Solt til) Peder Knudsen, for dend betalte Summa 260 Rd:,
hvilck/en (først Opsidd)eren Wiching Brynilsen tilbøden som ey ville Kiøbe,
1726: 14
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Publiceret Eilef Zachariasens Skiøde dat: .. ….. 172? paa dend Jord Eggereid i Rundahl
…………., Solt og afhænt till Mons Sølfestse/n ………………………… Rede Penger 86
Rd:, til Vitterlighed (medforseylet af) ….. Andersen Almendingen og Ole Størcksen ……..
Dernest blef de indstefnte (Sager foretaget,)
Till samme Tid og Sted havde Kongl: May:ts Foged (Sr: Jens Lem) i følge af høyEdle og
Velbaarne Hr: Stift befal(ings Mand) Andreas Undals høyRespective befaling de dato .. ….
1725 ladet Jndkalde, Alf Fladequal, Ole Oen, (Stephen) Traae, som og Anders Giere, Knud
Lille Ring(em, og) (Arne) Mit Ringem formedelst de har nægted Sti(fts Prousten) Hr: Peter
Mathiasen Tancke Skyds udj sin Vicita(tions Reise) her afvigte Aar paa Woss, hvilcke af
Skafferne Knud (Fitie og) Siur Seim var tilsagt, høybe:te ordre saaledes Lydende,
af de Jndstefnte var fraværende Ole Oen og Knud Lille (Ringem) saa og var ey tilstæde
dend Ene Skaffer Siur Seim,
Stefnevidnerne Lænds Mand Vicking Tvilde og Knud Fitie Ee(dlig) forklarede at de 2de
Mænd Ole Oen og Knud Lille Ringem af dem Lovlig var Stefnt, mend iche Skafferen Siur
Seim,
Alf Fladequal forklarede at hand paa Veyen fra …….. til sit huus blef tilsagd af Skafferen
Knud Fetie at (Skydse) Stifts Prousten, mend Stifts Prousten war Reise ferdig (og self) Kom
hiem i sit huus en gl: Mand trett og Møde, og (blev) ham sagt enten det var for Penger eller
friskyds at (Skydse),
Stephen Traae Svarede at Skafferen Knud Fitie (sagde) ham till at hand Strax skulle Komme
og Skydse Prousten, (men) hans Hæst var saa langt i Fieldet at hand iche Kunde Ko(mme,)
dette war Nons billed paa Dagen,
Anders Giære svarede hand var \langt/ i Marken og slog og anden dagen hiem, da sagde
hans Kone ham at Skafferen (havde) tilsagt Prouste Skyds, hand har aldrig wæred Motvillig
og ey heller vill wære, saa hand formoder at være undsc(hylded,)
Arne Mit Ringem svarede at begge Skafferne Knud Fe(tie og Siur Seim) Kom till ham og
Sagde at hand skulle skydse Prousten, (men) hand Svarede at hans {….} hæst war paa
Støhlen (langt) fra hans huus, og var ham umueligt at Kunde saa (snart faa) sin hæst og
Komme i Skyds, det Kunde være lidt efter …… at Skafferne var hos ham, saa hand iche
Negtede at Sk(ydse,)
Fogden tilspurte Skafferen Knud Fitie om det sig sa(aledes forholder) som de tilstæde
værende har forklared, hand svarede ham, den anden Skaffer war hos dem og Sagde dem till,
og
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………………. de svarede ham deres Leylighed iche var …………… deres hæste,
………………. Laugdag til neste ting for de udebli(vende at) møde samme tid
(Denne) Sinde forafskeediged
………… …. (Ole O)en og Knud Lille Ringem med Skaf(feren Siur Seim, forel)egges neste
Ting at møde under bøder ……………. tilsvare, saa har og de tilstæde værende (samme tid at
mød)e,

(Till samme Tid) og Sted hafde Iver Biørcke ladet J Rette Kalde ….. …… Soue, at modtage
Penger efter Skiftebref, og ….. ..este … som Citanten …… hustru som Elste Datter ….. og
locke Penger hand i Mindelighed har tilbødet ham ved …….. Ole Kyte og Torbiørn
(Ne)quitne, som hand har nægted …….. Skifte breved af dato 10 Novb: 1725: holden efter
hans Vær Moder (Herborg) Siurs Datter, hvor efter hans Kones Søster dend Jndstefnte Hustru
har arved 2 pd: 2 mrk:, Noch et Skifte bref dat: 28 Sept: 1723 holde/n (efter) den 3die Søster
Ingeborg, hvor dend Jndstefnte Hustru har arved ? Marker, hafde forglemt det Ene Skifte
breve efter hans Kones …. Fader, Endnu fremlagde hand Skiødet dat: 30 Sept: 1709 paa ? …
12 mrk:, som hans Vær Fader paabode, og hafde Et Skiøde till ….. ….ds Parten 2 pd: 12
mrk:, som hand formente at burde Kom(me i Hov)edbølled, hvilcket hand ville producere, saa
alt Jor(degods udgjør) 3 Løber med det hans Hustru Brite som Elste Datter ……,
(Den Jndste)fnte svarede hand iche tager mod Penger eftersom (det iche er) Odels men Arve
Gods, hand hafde Stefnt Contra …….. Citanten var forligt om bruged, hafde Vidner …..,
Lars Hæve, Jon og Siur Vicke, og Mickel Grefle, (Stephen) Scherven og Mons Toen, som war
overværende,
(Den Jndst)efnte Svarede herimod at hand formode ingen Vidner (Kunde find)es om nogen
løse ord, og hvad Snack udj et bele (Maal) være (sch)eed, og tilspurte hans indstefnte Svoger
om (om hand hafde) loved ham noget Løfte thi da Kunde hand iche love sin ……… fæste
Mons Ret og Gods bort,
(Cit)anten forlangede sine Vidner forhørte, hvilcke bleve (fremkaldet) og tilstod Loulig
Varsell, og efter at Eden var oplæst da (blef formane)d om Sandheds udsigende, Fremstod
Lars Hæve aflagde sin Corporlige Eed, og forklarede at for om(trent 3 Aar) siden, war hand
paa Soue hos Sahl: Herborg som var hans Vær Moder, og Parternes Vær Moder, og da Sagde
hun till Iver Biørke (hand Skulle ic)he faaed Ja paa sit Gifter Maal med hendes datter, om
hand (iche ville vær)e fornøyed med at de baade skulle boe paa halve Jorde/n ………..
paastod Vidned, og da svarte hand hand Kunde iche giøre bref derpaa førend hand hafde
faaed Lof paa hendes Datter at faa til Kone, (Citan)ten spurte om hand iche hørte hand
svarede at hendes Rett
1726: 15
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Kunde hand iche sætte i Tvang, det er en U………….. svarde hand hørte det siden samme
tid og S………..,
Jon Wicke dernest aflagde Eed, at hand ………………….. Efter at Iver Biørke hafde haft
be… …………….. høsten tilforne, war det om voren ……………………. …..en Jorden till
benefnte Iver, ……………………… Datters Mand Niels skulle hand ………………… hand
skulle forliges og være fornøyed med halve Jorden ………….. laa paa hendes Syge seng,
siden Waaren efter tog ha… …………… hand er en gl: Mand og Mindes iche saa well,
Siur Vicke aflagde Eed, forklarede at hand var paa (Soue da Iver) Biørke Kom og begierede
Sahl: H(erbor)g Souves Elste Da(tter til) Egte, og hafde Herborg bedet ha. ……., da paastod
(Sahl: Herborg) at begge hendes døttre skulle (være) paa halve Jorden (saa fick) Iver iche
Lov paa Datteren førend hand maatte love (at hand) iche skulle trenge Niels af Jorden, mend
sagde at hendes (Rett sætter) hand iche i Tvang, Et Aar derefter om Vaaren war hand
overværende med sin Vær Fader fornefnte Jon Wicke, og da sagde Enken at de skulle
forliges om Jorden, det første skall være omtrent 3 aar i denne Sommer siden bille!! (bele)
Maaled var,
fornefnte 2de Vidner blef tilspurt om de vare beslægtede till Herborg Soue, hvortil de
svarede Ja,

Mickel Grefle aflagde Eed, og forklarede hand var iche paa Souve da bele Stefnen var med
Iver, mend Et Aar om Va[a]ren (da) Jon og Siur med Iver Soue var der, da laa Enke/n, og
(hun) ville sige Jorden op for ham, med de Lov!! (Løfter) at hand og N(iels Skulle) Skifte
halve Jorden, da svarede hand Iver will Vær Moder …… op for mig, da wille wj og høyes
derom, Nels!! (Niels), ta…. …. (at) wille have brev derpaa, og Iver svarede det gi… …… Vj
Kand med got og gode Komme til Rette derom, …… min Kones Ret er til Jorden det lader
ieg være Uf….. (denne) gang, og hand loved at høyes med Niels om Skif… ….. Lifstid,
Stephen Scherven aflagde Eed, og forklarede at En(ken) Herborg Soue med all hendes Folck
som var nærværende (bede) Maaled da hand var med Jver paa Soue og begierede hendes
datter Brite til Egte, som Kand være 3 aar side/n paastod (at) skulle lade Niels Souve som
har dend Anden datter Zigri t(il Egte,) blive besiddende paa halve Jorden, Iver Svarede (hand
Kunde) give hendes Ret bort, og Pigen som hand begierte v…. widere hørte hand iche, thi
hand gick ud og ind, og side/n ………. Kom hiem war hans talsMand til hende,
Mons Thøen aflagde Eed, og forklarede at wære ….. Scherven, som talsMand med Iver
Biørke at Beyle till Enken Herborgs Souves Elste datter, da paastod hun Enken at Iver
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……………. dend halve Jord, det samme begierede og …………………. nembl: Lars Hæve
og Siur Wicke, Iver ……………………. Skickelig med Eder, naar will …………………
Pigen som hand beiled till Kand ………………… iche hos mend paa støhle/n, og Kand
………………………. Mangt blef Snacked, det ………………… dricked En Skaal Øll, ord
……………… ….lig (Citant)erne om … iche var drucken ………….. andre da der blef talt
om at Nels!! (Niels) …………….. halve Jorde/n besiddende, Lars Hæve, Siur Vicke, …..
……., og Mons Thøen sagde at Iver war drucke/n i ……….. derom blef ta… …….. og
Mickel Grefle svarede ……….. paa Gaarde/n ………….. og de Edru der var inted …………,
……. …..est tilkiendegaf at det Gier som hans Sahl: Vær (Moder gi)orde dend tid Jon Vicke
og Mickell Grefle war der (paa S)oue, holtes iche thi hand fick iche Jorden førend Vintere/n
(efter) da hun var død, forklarede at efter Skiødet er det Hoved (bøl)et som hans Sahl: Vær
Fader paabode, det samme Contra Citanten og tilstod,
Forafskeediged
Det fornødiges til Sagens Oplysning at det paaberaabte (Skif)te bref, og Skiøde bør frem
legges, thi bør det schee (paa neste T)ing, hvor da Parterne haver \igie/n / at J Rette Komme
……… doms paafølge,
…… …ud Lusand igien efter forrige tiltale Stefnt Berge (Jarald at) betale ham efter Skifte
breved, som paaberaabt ………..,
(Den Jndstefnte) møtte og svarede at hand har glemt Skifte (breved) …….,
(Citanten paa)stod hand maatte Komme frem der med, og for….. ………,
Forafskeediget
(Det er) tilforne paalagt Berge Jarald at i Rette (legge) Skifte breved, thi bør dend Jndstefnte
at være (Retten over)hørig og lydig, og paalegges ham at i Rette Komme (til neste) Ting med
Samme Skifte bref till Sagens oplys(ning, og) det under 3de Lods Sølfs bøder efter Loven,
(Til samme) Tid og Sted hafde Steffen Schierven Jndstefnt (Mons Sæ)ve paa sin Hustrues
Vegne Torbiørn Niels datter at ….. Penger mod Penger for 5 Pund Smørs Landschyld udj
……. (efter) Skifte breved holden efter Citantens Kone Sophie ……. (da)tter Sæves Fader
Mads Torbiørns(en Sæve, saasom hun (er El)ste datter, og har arved i samme Jord 1 Spand,
(Den) Jndstefnte Svarede at hand med sin Kone sidder paa ….. …d Sæve, som hans Stifsøn
Mads Knudsen har arved
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efter sin Sahl: Fader Knud, og naar hand bliver …………….. Jorden, saa at hans Kone derfor
fick ………………….. till de 5 Pund, udj Hæve, Hand haver ………………….. sig efter
begge hendes Mænder ……………………
Citanten paastod at adKomster ……………………… som skall forklare hans Kones
………………
Forafskediged
Till neste Ting bør dend Jndstefnte Mons Hæve (her) møde med de paabetaabte adKomster,
hvorefter ………….. Sagen gaaes hvis Loven befaler,
Hafde Lænds Manden efter forrige tiltale neste Rettes dag indstefnt fornefnte Læg Mænd,
Paa Johannes Gieres Vegne møtte Stephen Traa og fr(emviste) en quitering som Lænds
Manden tilstod at være betalt 3 Rd: ? ... saa der Rester igien de paastefnte 3 Rd: 11 s:
Knud Finne svarede \i denne Sag/ at hand leverede Pengerne til sine Lægs brødre Arve og
Torgiels Ullestad, som de hafde levert \ham/ og var hand Lægs Mand dend tid for 8te Løber,
Lænds Manden ville iche tage mod dem, Hertill svarede Lænds Manden hand Kunde \ey/
tage mod noged førend hand fick for det fulde Lægd, thi Knud Finde hafde self 4 Løber
Ringere endsom 18 mrk:, og tilstod Knud Finde hand iche hafde betalt for sig self,
Knud Nestaas møtte iche ey heller nogen paa hans Vegne, Kalds Mændene Rognald Tvet
og Lars Gierager blef (fremkaldet,) aflagde Eed og forklarede at de Loulig hafde Stefnt (ham)
i denne Sag, og self forkynte ham Stefnemaalet ……….,
Torckeld Schieldes Enke paa hvis Vegne ingen (møtte, men Kalds) Mendene fornefnte
Vidner Eedlig forklarede at (have) Stefnt hende \og/ hendes nu havende Mand Wilem
Schie(lde) (som var) hiemme dend tid,
Størck Lunde var og fraværende, fornefnte Kals (Mænd) afhiemlede hanne/m Loulig at
have Stefnt, til dette (Ting) og forkyndte hans Kone Stefnemaalet saasom hand var
(fraværende),
Lars Rød Svarede at hand hafde baared Pengerne t(il Lænds) Manden undtagen paa 4 mrk:,
hand ville iche tage dem u(den hand) fick fylnest!! (fyldest) betaling, Lænds Mande/n tilstod
det, og \sagde det/ var …… og langt efter at de andre betalte, Kunde iche holde Reg/ning
……, thi hand hafde betalt Fogden fyldest, som og dom over ……,
Lars Tachle Svarede hand hafde iche betalt, og paa St….. efter Sahl: Siur blef udlagd for 2
L: 1 pd: 18 Mrk:, saasom …. 8 Løber i Lægdet, hand har iche faaed noged af (de andre Lægs)
brødre, Lends Mande/n Replicerte at Lars Tachle Kand self
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…………… holder sig til Lægs Mændene,
…………….. hans Formand var Lægs Mand, hans …………….. erbød Læns Mande/n
\hendes/ Penger{ne}, Lænds (Manden) …………. iche Kand tage mod noged uden
…………. efter Fogdens beregning,
……… ……d Dom, og hendschyder sig under Loven,
…………… betaling, hand har maatt {………} \af sine egne Penger giort/ betaling
(saa)som Fogden Tog Dom over ham og har hand maatted betale,
Videre hafde Parterne iche (at) indvende uden at de indstefnte som tilstæde var, sagde at de
hafde iche begiert at Lænds Manden skulle svare noget forskud, eller Stille Caution for det,
Lends Manden svarede hand giorde det af sin godhed,,
Der Paa blef for Ret Kiendt Dømt og Afsagd,

(Paa) Høste Tinget afwigte Aar hafde Lænds Manden indstefnt forskrefne Lægs Mænd at
betale for denne/m self og deres Lægs brødre, Resterende Udrednings Penger (fo)r Annis
1713 og 1714 efter Høye Øfrigheds foranstaltning ……. svares, hvorom hand da i Rette lagde
forrige (Con)stituerede Foged Daniels Rafnsbergs Skriftlig tilmeld(ing o)g itzige Foged Sr:
Jens Lems derover forfattede …………, Af de Jndstefnte møtte ingen, Till dette Ting
(Lænds Manden) igien ladet indkalde denne/m, hvoraf deres ………….. som møtte befindes
at Lænds Manden iche (har faaet) dend Restantz hos denne/m som søges, de ude(blivende
ov)er bevises at wære Louglig igien Jndkaldet (i Følge) hans Kongl: May:ts Allernaadigste
paabud (om Contributioner som Lægderne de aaringer Skulle (betale) (saa) befindes \og/ at
Lægs Mændene iche har vigile …….. Jndkræve det og betale dem, saa findes for Ret (og
billigt) at de Jndstefnte bør betale En hver i sær (til Læn)ds Manden Vicking Tvilde
forskrefne UdRe(dsler) (hvilcke) er saa well de tilstæde Værende som og de ude(blivende)
nembl: Johannes Giere 3 Rd: 11 s: Knud Finne ? Rd: ? s: Knud Nestaas 2 Rd: 2 mrk: 8 s:,
Torckiel Schiel(des) Enke \(Wilem) er hendes Mand/, 3 Rd: 1 mrk: 6 s:, Størk Lunde 1 Rd:
5 mrk: 11 s:, Lars (Rød) ? Rd: 4 mrk:, Brynild Schutle 2 Rd: 5 mrk: 3 s:, Lars Tackle ?
Rd: ? mrk: 3 s:, og Knud Tveitem 1 Rd: 3 mrk: 13 s:, og det inden 15 da(ger under) Nam og
Execution, tillige med Processens omkostning ? Rd: 3 mrk: 12 s:, hvorimod dersom de
skulle formene nogen Regres igien at have hos deres Lægs brødre da Kand de Søge det som
de best ved og Kand,
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Til samme Tid og Sted hafde Opsidderen paa (Gaarden Jaral) David Nielse/n ved Skriftlig
Stefning ladet (Jndkalde) (Od) ….sen (Sondve og) hans Søn Erich Odsen, Stefningen
………………. lyder som følger,
De indstefnte møtte tilstod Varsel, og sagde …………. paa dend Contract David Jaral har
ind(gaaet) ……………… blive 3 aar paa Jorden efter hans (Sahl: Kone døde, men ej) lenger,
herom til Vidne indstefnt Knud Finne, (Jacob Phere, Knud Nedre Quitne,) Knud Nyre og
Niels i Teyen, derom Edlig fo(rklaring at udsige)
Citanten tilstod at være Stefnt, paastod efter (Stefne) Maal Sage/n efter Loven forretaged,
Dend Jndstefnte Od svarede at have de paaStefnte (Documenter) mend iche hos sig, og paa
dend Contract har hand pløy(et) Jorden, som hand tencker at sette sin Søn paa, og tenk(er at)
forsørge ham,
Citanten paastod sine Vidner afhørte som blefve fremKaldet, og møtte, tilsam/men tilstod
Varsell, og efter at Edens forklaring blef for dem oplæst og formaned, om deres Sandheds
udsigende saavit denne paastefnte Sag vedKommer, da fremstod
Jacob Phere aflagde Eed, og want at hand og Knud Nedre Quitne, war neder hos Od Sondve
omtrent 14 dager fra i Gaard at Regne, efter David Jarals begiering og Krævde
Documenterne, og Od Sondve svarede Ney, og andgaaende Forbudet da var hand med Knud
Nedre Quitne hos Od Honve, Mandagen som var 8de dagen efter 2den dag Pa[a]ske (og)
forbød Od Sondve iche at skulle befatte sig med Jarald (førend) Lov og Dom hafde Skilt dem
ad, og dend gang forgle(mte de) om Documenterne at Kræve fra Od Sondve,
Knud Nedre Quitne aflagde Eed og forklarede det s(amme) som forrige Vidne, Ens lydende i
samme forRet(ning) hand var med ham samme, tid,
Dernest igien om dend anden Post i Sagen Knud Quitne aflagde Eed forklarede, at hand
tillige med Od Øfre (Sondve) Kom med David Jarals dreng Ole gaaende til Jaral …… da
hvidede!! Od Sondve{s} hans Søn Erich og hans dr(eng) …. {hafde da Pløyed}, og Davids
Jaralds dreng Pløye(de) {David Jaralds dreng og} med hans husponds, og Svercke Ods

dr(eng med) sin hosponds hæst, og i det samme de Pløyed i Age(ren) saa tog David Jarald i
Ods Sondves Ploug og (veltede) neder om furren, og Erich Tog i Davids Ploug og (veltede)
dend og, David Reiste hiem med sin Plouv, og sagde nu
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…………….. Drengen efter dem at de skulle Komme …………….. og Od Sondve med sit
folck blef Efter ……………….,
………. (Knud Ner)e Quitne aflagde Eed, og forklarede …………… hand var hented med at
Komme ……………….. paa,
……………….. at hand hafde Stefnt David Jaral at ………………. som var hos ham og
tilsagde ham …………… befatte sig med Jorden efter Contracten …….. hafde de ….d Kand
… ..ære det saasom hand …….. som (en) Skriftlig Stefning forkyndt,
Lænds Manden Stephen Rondve og …. Gernes blef fremkal(det, aflagde) Eed og forklarede
at samme dag som David (Jaral hafde) Stefnt Od, da var de fra Od og hans Søn Erich hos
…… (og) forkyndte ham først at hand hafde taged {deres} Jorden ……….. imod dend
Contract hand indgick i sit bele Vetle, …… Stefnt David at andhøre Knud Nedre Quitne og
Od ….e Quitne, mend at andhøre Jacob Fere og Knud Quitne {at andhøre} deres Eedlig
forklaring før Jul at væred hos David, det tilkiende gaf Od Sondve og hans Søn, og begierte
dem afhørt, det tilstod David Jarald
Bemelte Vidner bleve fremkaldet, og efter [af]lagde Eed (derefter for)klarede At Erich
Odsen Kom til dem 14 dager for Jul (og begi)erede de ville følge ham til David Jarald, hand
(ville) Laug byde ham pengerne for sin Jord, saa fulte de med ham, og dend tid hand Kom paa
Jaral saa tilbød hand David Penger for sin Jord, og tilsagde ham at fløtte der (ifra og gi)øre
huserne Røddig til 1ste Fardag, David svarede (hand modtog) iche penger, {da sagde Erich}
og sagde hand skyder (sig under) Lov og Ret hvad dend Kiender ham, till, da (sagde) Erich,
saa stefner ieg dig til Tocke Tisdag, mend (forkynd)te ingen Stefning,
……. ……erne forlangede sine Vidner afhørte, og frem(stod) ….. \......./ (og for)klarde efter
aflagde Eed, at for 24 aar siden (hand var) paa Sondve saavit hand Kand mindes, da begierte
(David Jar)al Attestantens broder Od Sondves Kones Moder til Egte ……. den Contract at de
paastod at ville have Godset Ube…. …… …..rf naar hand Kom der ind, og hand skulle iche
nyde ……… hendes Klædes Kiste Ubeskaared, og hvad hand lagde …. ………. self beholde,
og det inde/n 2 á 3 Aar at quitere Gaarde/n …… iche nyde noged derudj,
….. …..al efter aflagde Eed, og forklarede at mod 24 (Aar siden) var Od Sondve paa Jaral, i
Bele Vetle hos (hans Vær) Moder, da sagde hand til hende og David Jaral var hos …. Et Aar
eller Toe og wer det!! det 3, efter min Vær (Moders) død, skall David have Jorden, dette gick
over alt
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Og bele Mændene de var Davids talsMænd ………….. mange ord, videre hafde hand \icke/ at
forklare ………….. Od Sondve at wære udj Fierde Leed (beslægtiged),
Knud Nyre aflagde Eed og forklarede …………..(bele) Stefnen paa Jaral, da David fride!!
(friede) (til Ods) Vær Moder, som Kunde være omtrent …………… helft, og war drucken,
saa talte Od Sondve ………. at David skulle sidde efter hendes Død paa Jorden ……. hand
have dend, og hvis hand forbedrede dend s(aa Skulle hand faa) betaling for, og var talt o(m 3)
aar, hand Min(des iche meer da) det er saa lang tid side/n, …. var drucke/n, wid(ere hand)
sagde sig paa tilspørsel at være beslægted til beg(ge Parter),
Niels Lødve Teyen, aflagde Eed og forklarede (iche at vide) andet ved i Sagen, end at hørte
det af sin Sahl: … ….. Jver Odsen, som var Morbroder til Od Sondves Kone ….. sagde at

David Jaral iche skulle have Jorden lenger (efter) sin Kones Død endsom udj 3 Aar, videre
ved hand iche,
David Jaral Replicerede at hand iche veed deraf, thi hvad de har talt mellem sig, hand Kand
iche erindre det somt Kunde hand have hørt og somt iche, paastod dom i denne Sag efter
Loven at erholde Documenter igie/n, og sin Jord, Ubeskaared, samt Processens omkostning af
Od Sondve betalt,
Od Sondve svarede at hand formeen at hol…. …….. dend Contract, og faae Jorden mod
betaling ………. Skulle meene det er hans Kones Odell,
Videre hafde ingen af Parterne at indvende me(nd gaf) sig under Dom,
Daa!! blef for Ret Kiendt Dømt og Afsagd,
Dend Jndstefnte Od Sondve Kand iche nægte at (hand) io har til sig taged Citanten David
Jarals den(nem) i hænde havende Skiøder, som og Skiftes breved (efter) bemelte Citantens
Sahl: Hustrue Anne {Erichs} \Ods/ datter, mend end og af de 2de Mænd \Jacob Fere og Knud
Nedre (Quitne)/ at h(ave) fordred dem hos Od Sondve og dem Ey erholdte, ….. fornefnte Od
Sondve dog hverken Kunde bem(ægtige) sig forskrefne Documenter eller nægte David J(aral)
dem at tilbage levere, hvilcken handel saaledes strider mod Loven, og som David Jaral i
sa…ning ey videre paastaar endsom at erholde bemelte
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(Documenter, saa) findes for billigt at Od Sondve till (Citanten David Jaral at) levere samme
brever Uskad inden …………….. ….., og der under 2 Rd: bøder till hans ……………. sig
angaard Citantens videre …………… Stefne Maal, at Od Sondve haver ………… Jord Jarals
Ageren, {som} \hvilcke/ David Jaral ……………. og brug som en opsiddere med videre
………….. (Citant)ens Vidner har forklared nembl: Jacob (Fære og Knud) Nedre Quitne,
(de)r vare som 2de Mænd ………….. forbød som Lovens 1ste bogs 19 Capit: ? Art: …….
om forklarer …. \holdes/ hvorimod som ………….. være af hende endsom Od Sondve
desuag(ted) …….bemegtiged … Jorden Jaral mod Opsidderens ………… Minde og Forlof,
Vell har Od Sondve …. ….det sine Vidner som har forklared at derom (skulle) væred talt for
25 aar siden udj Bele Stefnen (med) dend Enke hand fick hendes Venner ville hand have
Jorden i det lengste 3 aar efter hendes Død, mend alt det Kunde iche (gi)ve dend Jndstefnte
Od Sondve \Ringeste Magt/ at bemegtige Jorden som hand \nu/ haver giort uden Lov og
Dom, thi dersom hand (nu) havde væred boedslid og Trengende, saa burde hand …. som
efter Lovens 3de bogs 13 Capit: 1ste Articuls Jndhold …... …dEyers Minde, og i alle maader
Loulig at …. Loug, altsaa Kiendes og for Ret og billigt udj (denne Han)dell, at David Jaral
maa høste dend Sæed ..….. som Od Sondve har bemegtiged sig, uden nogen ……. (af) Od
Sondve eller hans Søn Erich Odsen, som ………… Sed og Arbeid forbrudt, og bør der
………. Jndstefnte Od Sondve for sin forseelse (efter Lovens pag:) 482 Art: 1 at {betale}
\bøde/ till hans Kongl: (May:ts Casse ? Rd:) … …f, og till Citanten udj Processens
bekost(ning ? Rd:) alt inden 15 dager under Lovens Videre Medfart, og (iche meere) befatte
sig med David Jarals paaboende Jord, mend (dersom Od) Sondve formeener sig nogen
Løsnings Ret, saa …. (h)erom efter Loulig Kald og Varsell paa Aastedet alt (hvad Loven)
widere Allernaadigst byder og befaler,
(Public)eret 2de Mageskifte brever indgaaed og Underskreven (af Anders) Johansen Søre
Bryn, som Mage Skifter fra sig Sex Marker (Lan)dschyld udj Fannestøl arved efter sin Moder
broder …… Fannestølen, till Jon Lie till Odel og Eyendom hvor(imod) Jon Lie har
Mageschifted til dend Anden Et Enge Støcke (udj) Aals Præste gield i dend Gaard
Søgnedahlen, Locke (Løcke) …. Kaldet, og der for uden gived Anders Johanse/n 30 Rd:,
saa(ledes) bliver hver sit Odel till Eyendo/m, til Vitterlighed
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var samme 2de Gave brever som er dateret .. ….. 1726, forseyled af David Kløve og S….
……,
Publiceret, Warner Hose Vinckel i Bergen (hans udgivne Skiøde dat:) 1 Junj 1726: paa Et
Pund Smørs Landschyld … ……. … (i dend) Gaard Øfre Schutle, for 8 Rd:, item
…………… 1 pd: 18 Marker, og Torsten Hermand …………. Alt i Øfre Skutle for 21 Rd:,
til ……………. paaboer og Eyer 1 Løb Smør uden bøxell, till (Vitterlighed) Brynild
Mitskutle og …. Grouve,
Publicered biscop Marcus Møllers Bøxell Se(ddell dat:) 1 Feb: 1726 paa 1 Løb 1 Spand
Bispe Stohls Gods (i Gaarden) Groue bøxlet og fæsted till Jørgen Olsen, s(om) …..
Aslachsen godvillig har opsagd, bøxelen efter (Loven) at være betalt,
Publiceret Sahl: Rasmus Siursens Enke Britte Ivers datters, Lars Setre, Baar Dumbe, Ole
Nielse/n og Anders Nielsen, (Ole) Rockne paa deres Myndlingers Vegne, Lars Odsen Røe,
deres Skiøde dat: 4 Junj 1726: selger og afhender efter Skiftebref d: 27 Feb: 17.. till Iver
Olsen udj alt 2 pd: 12 mrk: udj Store Rockne, till Vitterlighed Andbiørn Gree og Jacob Færre,
Publiceret Vicking Torgiersen Hyldes Skiøde paa 1 Løb med bøxell i Store Rockne solt og
afhendt till Iver Olsen Osgier, dat: 4 Junj 1726: til Vitterlighed Andbiørn Gre(e og Jacob)
Ferre,
Till samme tid og Sted hafde Rognald Tve(te indstefnt Niels) Isachsen Fiose Soldat under
Capit: Meidels (Compagnie) at betale ham 10 Rd: 1 mrk: for 3 Slagter Nød ……. af ham og
førde till byen, og da hand hiemkom (sagde hand) at de 2de vare Ureene og det Ene war got,
og har (hand) iche Kundet faa sin betaling, En hud siger hand at (have solgt) i byen og 1 hud
førte hand hiem med sig, og da ti(ente hand) ham for Løn og Klæder, og hand tilspurte om
bevis, ………. har svared at hafde indted, uden at hans Cammera(t som var) hos,
dend Jndstefnte svarede at Gudve Himble var med (paa) baad, og Øyel Størcksen paa
Oppeland, og Svend Mi….sen Fenne var hos i Bergen da besterne blef Slagted, (som til)stoed
at de 2de var Ureene, hvilcke Vidner hand forlangede indstefnte til neste ting deres Eedlig
forklaring at giøre,
Citanten svarede at hand hafde indgaaed et forlig da hand Kom fra
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…………….. som for det Ene Slagter Nød 3 ½ Rd:, og for ……………. som det var saaledes
passered, ville Citante/n ……………. eller og beholde huden som hand tog til sig
…………… (Wicking) Gielde og Helge i Teyen som har ………………. af dend Jndstefnte
beloved, hvilcke …………
………. at hand var stefnt at andhøre …………. …..det, og tilstod Loulig Varsell (og efter
at Ede)ns forklaring war dem forkyndt, da (fremstod) …. ……. og forklarede, (at) de tog ham
nembl: Rognald (Tvete) ……… …dags Efter Predicken for en Maaned omtrent (siden) ……
og tilspurte Rognald, Niels Isachsen, war ………. høst da Vj var frem paa Fleetene at hand
………. ….e halve (dee)lle paa Omkostningerne, da drog (Niels Isa)cksen paa Maaled
langsom, og svarede Jon, ieg …. …sted om det og inted hafde hand betenckt sig, og tøckte{d}
…ed at bemelte Niels var noged drucken,
Helge i Teyen aflagde Eed, forklarede at hand Kom frem en Søndag som Vicking Gielde var
hos, da Spurte Rognald Tvete Niels Jsackse/n, war wj iche forligte i høst da Vj sad paa
Fleeten, at ieg skulle svarede dig halve omkostning, Joe sagde Niels og lang drog paa talen,
videre veed hand (iche) derom,

Afskeediget
…….r beroer til neste Ting at dend Jndstefnte Kand Jnd(kalde) …..ne sine paaberaabte
Vidner, at bevise det de 2de (sol)gte bester ware Ureene, saa haver Parterne igie/n (at m)øde,
(Till samme Tid og) Sted Hafde Peder Flise Raufn Stefnt Anders (Mørque) (a)t betale ham 6
Rd: paa de 20 Rd: for Odels …….. (i Gaarde)n Mørque, som hand iche har holt, saa og (at
erstatte sig sin) bekostning,
(Dend Jndstefnte svar)te at hand formeente at have betalt Odels ……. (i) mange aar, som
Peder lovede self at betale …….. holt det.
(Citanten) svarede hand hafde Vidner som Kunde forklare herom (Naufnlig) …r Bygd og
Hans Hørte, som hand begieret afhørte,
(Dend Jndst)efnte Svarede hand var iche stefnt at andhøre (nogen Vidner), hvilcket og
Citanten tilstod,
Afsagd
(Sagen be)ror til neste Ting, og at Citanten Kand Jndstefne …….. for Retten paaraabte
Vidner, og Anders Mørque dem at andhøre, og da Parterne at møde her i Rette/n,
Publiceret Knud Haldorsen Nedre Quitnes bøxell Seddell dat: 4 Junj 1726 paa 9 Marker
Smørs Landschyld (i de)nd Jord Øxne berg till Torsten Hermandsen bøxelet,
1726: 20
Junij 1726
Dend 5te dito blef igien Sage ting holdet (i de foran) førte deres overwærelse,
Hvor som helst i Retten møtte de 2de Mænd ....... ………, (og) …….. Rochne som
Formyndere for Sahl: Mathis St….. ………………… Skifte breved de dato 26 Maj 1724
holden efter ………………….. har arved som de har giort i Penger og ……………… som
er 71 Rd: 2 mrk: 2 s: hvilcke de sagde sig …………………… satt paa Rente og der for
begierede …………….. …bøden, som og skeede udj Retten, …………….
Hafde Getle Skutle efter forige (tiltale) Jndstefnt (Ole Hansen Hou)ve at betale ham sine
Penger, forklarede ……….. hand Kom hos Ole Houve og ville have de 10 … …….. forligt
om for Renter, og Et Kiørs Foster …………. hans Kone Ane Lars datters Arve Midler, saa
(sagde) bemelte Ole at hand iche skulle faae meere (end) 15 Mrk: førend Lov og Rett skilte
dem ad,
Dend Jndstefnte Møtte iche, ey heller nogen paa hans Vegne, Kalds Mændene Vicking
Tvilde Edlig afhiemblede tillige \med/ Lars Gierager at de ham Lovlig til dette ting Stefnt,
Citanten Paastod Dom, i sin Sag, saasom dend Jndstefnte iche vill Møde,
Afsagd
Ole Hansen som Loulig er Stefnt og iche Møder, Tilldømmes at betale Citanten de paastefnte
3 Rd: 4 mrk: 4 s: i følge af Lovens 1ste bogs 4 Capit: 32 Art: og det inden 15 dager efter
Lovens rette Medfart,
Saa Hafde Knud Biørgo i Rette Kaldet Lars Tachle (efter forrige) tiltale at lide Dom,
Producerte Skifte brevet (dat:) .. ….. 1725 holden efter Johannes Biørgo, hvor udj blant
Jn….. (fin)des indført 4 Rd: som Lars Tachle søges for, og samme p….. lod falden,
dend Jndstefnte møtte, og svarede at hand ville og (kan) giøre sin Sahligheds Et!! (Eed) det
hand har betalt Sahl: Johannes Biørge de 4 Rd:, hvilcket hand erbød sig till, hertill svarede
Citanten at wære fornøyed der(som) hand det giør, som hand og paastod af ham at giøre,

(der)paa Eeden blef ham oplæst af Lov bogen, og der efter (med) opragte Fingre aflagde hand
sin Corporlige Eed at (hand) hafde betalt Sahl: Johannes Biørgo de paastefnte 4 Rd: udj de
2de Ganger som hand har forklaret, og iche er
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(Citanten Knud Biørgo) Ringeste Skilling Skyldig eller hans ………….. for En Half tønde
Kull,
Afsagd
……… (den Jnd)stefnte Lars Tachle har her for Retten ga… ……… (sin) høyeste Sahligheds
Eed at hand har (betalt till Sahl:) Johannes Biørgo de paastefnte Fire Rd: (som hand denne)
Rettes dag har forklared, saa frj Kiendes (Lars Tachle for) denne fordring, og bør herefter
mel(lem Parterne) …….. …ad Eenighed og Christen Om(giengelighed) wære saa fremt de
iche efter Loven (vill blive at) andsee,
(Efter at) 3de ganger paaRaabt om nogen var at (fremkomme) eller have Sager at faa
afhandled hvorpaa …… …..s, og derefter blef Restantzerne over de Kongl (Contributi)oner
(foreta)gen under forseyling efter Fogdens for(tegnelse), saa fremkom udj Retten Lars
Schutle og fick ….n med fleere en Memorial over deres Eyere,
(Den)d 19de Junj blef Retten udj Kongens høye Nafn satt og betient udj dend Sag som
forhend dend 17de Febr: 1725 war her paa Traa om Gravens Kircke (hvis) Laug Retted vare
de forrige undtagen udj …der Haaversens Urems Svaghed war dend Laug (Rettes) Mand udj
Hans Steed Siur Tvete,
(Hvo)rsom helst møtte begge Siders Parter, og i (Rette) lagde Citanterne deres Stefning saa
lydende,
(Sogn)e Præsten tilstod Stefningen for ham at være forkyndt Lovlig,
(Derefter Jn)dlagde Citanterne deres Jndleg af følgende for(meld) dateret Ødven d: 28 Maj
1726,
(Der)es Kongl: May:ts Allernaadigste Skiøde till f..d.ns (dateret) d: 26 April 1725, som udj
Retten Allerunderd:t blef (oplæst), Noch En Designation paa Kirkernes inventariis, Skoug
…… ….e, hvoraf denne Sag vedKommende Extraheret,
(Sogne Pr)æsten derefter til kiendegaf at have Contra (Stefnt) Kircke Kiøberne Christopfer
og Siur Ødven, till (før)st at andhøre hans udeblivende Vidner, dend 1ste ….. Afvigte Høst
1725, Baar Spaanum, Siur Jonse/n ……, og Otte Paasche saavell til i dag indkaldede
Vid(ner) …..t Tronse/n Holven, Knud Tronsen Houslies, …… Spaanum, deres Vidnes byrd
og forklaring, om (hvorle)des dend omtvistede Tey, er bleven brugt af Alders (Tid) mellem
Gravens Kircke og Gravens Præstegaard Store Graven samt deres Forklaring og udvisning
paa Selstoft Støhls hafner, Slotter, beite, Skoug og videre, ligesaa og endnu (Jnd)stefnt Tore
Larsen Eide at giøre forklaring, (Saa) at J Rettelegge endten Original eller Copie forret1726: 21
1726 in Junj
ning af dend paaberaabte Steenings forretning ……………. af Sornskriveren Sahl: Funk og
Mænder ………………….. bemelte Tey er steent fra Præsteg(aarden) (og efter) gammell
hæfds tid fulte ………………. fra Lille Gravens Skoug, Eyen(deel) ……………….. at
producere deres Skiøde ………………….. beviste at de med andet u…… …………………..
gods og Eyendeel haver ……………………. serdeeles lige saavell so(m) ………………….
deres wære i høyst ben…. …………………….. om Kircken, eller de paa ………………….

Kunde tilegne sig nogen videre ………………… af gam\m/ ell tid Kirken fult haver, For
………. ham andsvarlig for deres Uloflige ……………….. dend af dem i bemelte Tey
flecked Næver ………… …lige Nævers bort førelse af Skouven, med w(idere),
Citanterne Referede sig till d(eres) Loulig beviser (og) i Rettelagde Adkomster, som og ….
demonstr… ….. Sage/n og deres Vidner afhørte, (som) ey seniste Rettes d(ag) møtte,
bemelte 2de Vidner bleve paaRaabte, og møtte alleene Elling Dahlen, desligest Contra
Citantens Vidner paaRaabt og møtte Baar Spaanum, Siur Jonsen Følckedahl, Tore Eye og
Sygni Spaanum, som tilforne ey hafde giort forklaring, for hvilcke Eden blef oplæst og
formaned om deres Sandheds Udsigende,
Hvorpaa fremstoed Elling i Dahlen, og sagde sig en Mand paa ? (Aar) forklarede indted
andet at have till at udsige, end hand hørte at Sahl: Lars Spilden da de skulle tæcke
Borgestuen i Præstegaarden eller Røgstuen som Almuen holder vedlige, sagde hand till (de)
som var der, Kommer og følger mig ieg skall hugge for ……. i Kircke teyen, som de ville
have till udsvall Stenger ……….. og Sviler till samme Stue, og gik hand …… og ……
mindes hvem var, og Kom der saadan ………………. hand var iche hos eller saa om det blef
huggen i Kir(cke Teyen) …. Kand være mod 15 eller 16 aar side/n, derom meener hand ……,
Citanten tilspurte Vidned, om hand veed hvoraf det (kom sig at) ingen ville gaa med ham,
Vidned svarede hand v… ……… dise Ord Sagde dend Mand, hand Vidned var ……….
bemelte Stue, og veed iche heller hvor Næver kom fra, Sogne Præsten Spurte Vidned, om
hand veed hvorle(des Præste) gaarden har brugt i denne Tey, Vidned svarede ha(nd veed) iche
herom, mend har hørt af andre at Præsterne har …… hugged i dend, og det har wæred Kaldet
Kircke Teyen, Herefter aflagde Vidned sin Eed efter Loven, at hand sa(aledes) har hørt for
sig, og videre ved hand iche,
Dernest af Contra Citantens Vidner fremkaldet, og (fremstod) Baar Spaanum, og forklarede
hand fick 12 Voger
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(Næver) ………….. (se)ndte Præsten sit Folck med ham at hendte Næ(veren)
………………….. Kircke Teyen, og paa det Sted hand …………………….. dend var
flæcked derudj, ………………………. Vidned om hand iche vidste ……………………
Kircke Teyen, Vidned svarede ……………. (Re)ttes dag (hand) har hørt Sahl: Hr: Jørgen
hafde ……………………………. iche hørt at være paa ………………………. vidste at
Præste gaarde/n …………………….. Vidned svarede hand ……………….
……………….. samme sin forklaring, aflagde Eed efter (Loven)
(Siur Jonsen Følckedahl ………, forklarede hand har iche hørt andet (end den Kaldes)
Kircke Teyen, og naar Almuen har haft fornøden (Reparation i) Præstegaarden, saa hugte de i
dend, videre ved hand (iche), (Paa) Sogne Præstens Spørs (Maal) som forhend, Svarede
Vidnet (hand) veed det iche, (Citan)terne tilspurte Vidned om Præstegaarden hafde nogen
Eyendom i Kirke Teyen, Svarede Ney hand ved det iche, derefter hand aflagde sin Eed paa
samme forklaring,
Tore Eyde forklarede, at have iche videre, endsom da hand var mod 16 aar og hans Moder
var husfolck hos (Sahl: Hr:) Jørgen, da paa Store Graven Præste Gaard boende, (hørte) hand
sige at det hafde væred en Støhl i Tunge br(æckene) Kaldet, og der vistes som der skulle haft
Staaed Støhl, men (iche) hørte hvem der hafde brugt eller haft Støhl der i Forige (Tider), hand
er nu 70 Aar og Kand iche mindes at Præsterne (brugte nogen) Støhl paa det Sted, Tunge
bræckene som ligger ………….. ….en, Sogne Præsten tilspurte Vidned om hand iche
……….. ….des Sogne Præsten brugte i denne Tey, Svarede ………… Jørgens Tid, og i her
Peder Paasches tid at ………… Næver till Floren, og hafde deres Fæe/n ………… Teyen som
en aaben Mark, og blef brugt …………..Løv Skoug, og blef hugged Tømmer til en nye

………… Jørgens tid blef nedReve/n og opbygt, ………… tilspurte Vidned om hand iche
hafde hørt at Sahl: (Peder Paasche) hafde bevilling at lade hugge i Kirke Teyen, ………. hand
var en Umage og børn dend tid og gik ………………. iche derom tale, dernest aflagde (sin)
Eed efter Loven,
(Sygni Sp)aanum fremstoed, forklarede at Sælstofterne, ……. Tunge bræcken paa et lidet
flaat, og der paa skule …… de ved Nafn Zacharias, have Støled som boede paa (Store)
Graven, førend der Kom Præst at boe, dette hafde (hun) hørt fortelle af hendes Sahl: Fader
Svend Torkelse/n Lille ….. og \af/ hendes Sahl: Moder Kirstj Davids datter, hun vidned (at
være ? Aa)r gammell, anderledes veed hun iche, Sogne (Præsten til)spurte Vidned om hun
iche veed hvorledes Præsterne
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har haft deres brug i Teyen, wed …………………..det og af hendes forældre, at Præsterne
……………. (Nød)Tørfte af Skoug, Mark og Næver, …………………. det var deres
Eyendom, hendes …………………………… Hr: David, Sogne Præsten Spurte Vidned (om
dend ommelte Kircke Tey) som nu tvistes om, iche var Ko… ………………………. Kirke
Tey, Svarede Vidned (hand ved iche andet) end dend er Kaldet Kirke Tey, Citantene Spurte
om Vidned vidste …………………. alleene i Teyen, eller om fleere omlig(gende) ………….
der, hvorpaa hun svarede at Præsterne ……………….. der, mend deres Creaturer har i denne
………… (gaa)ed og beited, hvorefter hun paa sin For(klaring aflagde) Eed,
Citanterne dernest forlangde Teyen (taget under siun og grandskning i) Vidners og Parternes
overværelse, de Skiell og (Mærker som) Lougl: befindes, og som hand de forrige Vidner har
Stefnt under deres forrige Eed at giøre andvisning derpaa,
Og forføyed Vj os med Parterne og En deel Vidner med fulte till samme omtvistede Tey,
hvor Eyeren og opsidderne paa Lille Graven Sr: Hendrich Miltzou møtte og, En god fierding
vey at Regne fra denne Gaard Traa hvor Retten holdes, Er samme Teys begyndelse, som de
medværende Vidner Lars og Jon Seim (samt) Mads Velcke efter deres første Rettes Dag
giorte Edlig (be)kræfted forklaring, andviste os en Stor Steen Kir(cke) …… Kaldet strax
ovenfor Elven, derudj war Et Kors hugged, som Laug Rettes Mændene forretted Ao: 1709, og
i f(ra denne Steen) gaar det op efter og følger dend tid nedsatte Mar(ke Steener,) som de
meener skall wære Tolf Støcker med dend sids(te, som) Staar øverst i Lyng bergs hoven
Kaldet høyest i F(ieldet i) himell Siufned,
Saa forføyed Vj os derfra i (overværelse) med Parterne og Vidnerne, og paa dend Anden
Ende ……… Ost gaaende andviste fornefnte Vidner os udj En M(yr) …… Myren Kaldet,
En Stor Jordfast Steen, derudj var (Et Kors hugged) som de Sagde Samme tid af Rettens
Middell Skeede, ……. og er dise 2de Korser Ende bytter nede/n om, dette sidste i Bred Myren
sagde de at Vise op efter og i Syd Ost (lige) efter nedsatte Marke steene og hugne Korser, i
fie(ldet) En Stor Synlig Nut, Middags Manden Kaldet, og saa …. det i himmell Siufned, saa at
denne omtviste[de] Tey (er) neden for samme Mærker, og paa begge Sider om den er Gravens
Skoug og Marck af denne Tey,
Paa Veyen ind efter mellem forbenefnte 2de Korser viste de 2de Vidner, Tore Eye, og Sygni
Spaanum … Et Sted udj en Myr som de formente den Støhl
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…………………… skulle haft væred, hvortil ingen …………………. er op der er ey heller
nogen Lignelse ………………………, de blef paa Rettens Vegne …………………… hørte
Saadant har Seet ………………………… andet, ………. paa de svarede …………………..
30 Aar side/n, og iche andet seed …………………….. hende Pladset, det andet Vidne

……………………….. seed andet end nog/en Rodde/n trær …………………… paa En tolf
Aar, at hans Kone …………….. …me ham ….. og sagde at der var Støhls ……….,
……………. neder Kommen i Retten \her/ paa Gaarde/n Traa ……….. Sogne Præsten at
hand formente, Præste Gaarde/n ……………. og efter Vidners førelse, af gammell Tid
…….... …..s efterdj at Kircke Kiøberne iche har fremlagt det Ste…. (bre)v eller forretning, og
dermed bevise at Præste Gaarden …. …elred fra denne Tey, andg: aresten saa Kunde hand
(iche) Stefne derpaa førend Sage/n Kom paa Aastedet, og som Christopfer Ødven med Siur
Geltnes paastaar erstatning for sin Tort og Skade, saa Referer hand sig til Lovens 6te bogs 15
Capit: 15 Art: leverte derpaa hans forsett saa lydende,
Citanterne Referede sig Allerunderdanigst till Kongl: May:ts (Aller)naadigste Skiøde, saa og
til Loven, og till deres (Adko)mster widere, med Stefne Maaler og \førte/ Widner …t deres
Jndleg, hvorefter de paastod dom i denne Sag,
Denne Sinde afskeediged
(Da Dagen) er forløben, saa optages Sagen till i Morgen ……dese/n eftersiufn, og haver da
Parterne her in(den Retten a)t møde till Endelig Doms afhørelse,
(Dagen) efter dend 20de hujus war Retten igien af os som (Sagen ha)r paa Gaarden Traa
betient, og møtte Citan(terne, m)end Contra Citanten war fra wærende \ey heller nog/en paa
hans Vegne møtte/, saa var (og nærværende) En deel af Vidnerne,
Da blef for Ret Kiendt Dømt og Afsagd
(I denne) Sag mellem Citanterne Christopfer og Sivert (Ødven) som Kiøbere \paa dend eene
side/ till Gravens Præstegields Kircker (i Har)danger med desen underliggende Jorde Gods
og …….. og Sogne Præsten til samme Præste Gield (paa den)d anden Side, Welærværdige
Hr: Hendrich á Mønnecken, Reiser sig {.. ……} \Her af/, at Velbe:te Sogne Præst vill (bruge)
Skoug hogster i denne omtvistede Tey, af Furre Tømmer, Marcke og beite Skoug, og Næver
flæckning, og {………} formeened Citanterne dend Næver som (findes i) denne Kirke Tey,
siden de var bleven Kiøbere (til de b)enefnte Kirker, hafde ladet flæcke till Kir(kens
R)eparations fornødenhed, og saaledes derom
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Er for denne Ret, Sagen bleven af dem …………………. at afhøre Parternes Vidnes byrde,
samt …………………… …… udj denne Sag, hvorhend …………………. med paafulte høy
Respective Resolutioner ……………………. forklaring, det erfares … og J denne (Sag af
de) fremførte Vidners forklaring, at Gra(vens Kircke) tilkomme denne Tey, {hvorudj} \som/
altid (forhen har været Kaldet) Kircke Tey, hvorudj til Kirckernes Reparation (fornøden
Tøm)mer og tilfang har wæret Hugged og (det befindes) at Almuen derudj og har hugged til
Præste (Gaarden Store) Gravens Husers Reparation fornødenhed ……………… vedlige
holder, som og at Præste Gaarden ……… (har) brugt Marcke og Løfskoug, J blant hvilcke
……… omstendelig fornemmes af dend bonde M(and) …… Nessems udsigende at forrige
Sogne Præst Sa(hl: Peder) Paasche lod iche hugge noged i denne Tey, og da ……. Stift
Skriver befalede Vidned, som Kircke Værger at h(ave) nøye indseende med Skouge Teyen,
En anden Almues Mand Torckell Torblaa forklarer og at samme Præst iche lod hugge noged
i bemelte Kircke Tey, hvilcked Ydermeere Stadfæstes af 2de andre Vidner Maren Jørgens
datter Paasche og Sahl: Peder Paasches Enke, at saadan brug har wæred efter høy øfrigheds
beviling for Hr: Jørg(en) Paasche till hielp udj sin underholdning, saa at Præsterne iche har
haft nogen Eyendoms Ret i denne Tey, Sogne Præstens indstefnte Vidners forklaring
ud(gaar) paa det samme som dend øfrige Almues Mænd …… stefnt, mend ingen af begge
Parters Vidner ha(r for)Klared nogen Eyendom, Præstegaarden at have (i denne) Kircke Tey,
hvilcket desto meere bevises af …… med i Rettelagde Kirckestohl, hvorudj befindes (under)

Pagina 97 indført denne Tey for Disputes Sky(ld) …… Kircken udsteened, og af
bekostningen beta(lt af) 4re Mænd, hvilcket og \med/ i Rettelagde Designation ….. Stift
befalings Manden Undal og Hr: Biscop Møller, benefnte Kirckens Skouge Tey bevises
indført som (Kircken) er tilhørende, og Sogne Præsten icke med nogen for…… Jordebog
\over Gravens Præster allernaadigst beneficered Jordehods/ haver bevist at denne Kircke Tey
{..} Graven(s Præ)ste Gaard udj andeel tilhørte, Altsaa udj allerunderdanigst følge efter
Lovens {bydende} 2den bogs 21 Capit: 22 Art: og (Kongl:) Allernaadigste Skiødes indhold,
samt ellers efter fremf(ørte) beviser Kiendes og dømmes for Rett og billigt at den Næver som
Citanterne har ladet flæcke udj Kirckens for h….. melte Tey, hvilcken Tey Vj efter Vidners
andvisning \og fo…../ har
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……………. med Marke skiell udskifted, bør høre (Gravens Kircke) till, saasom denne Tey
baade har væred …………. bør følge Kircken, thi Præste gaarde/n ………… …yer, hvo…..
fornemmes at Kircken …………….. haver, ……… Fægang og Græsbeite ……….. dens
Creaturer saasom meer bemelte Kirke ………. …..s derom liggende Eyendom er aaben
Marck …………… andet \af os/ endsom derudj Kand tillades ……… hvad sig andgaar
Marcke, Løv og Ris ……… (for)nøden Tømmer til Præste Gaarden Store (Graven, (saa)
efterdj denne Kircke Tey ich er nogen (Andeel til) Præste gaarden \for/ det brug som derudj
har (forekomm)ed, Kand og ey heller anderledes befindes ………… Misbrug, og inden nogen
Høy øfrigheds ……, eller Kirckens forsvars beviling at være (Saa hermed) Kiendes og for
Ret og billigt at det icke herefter (i sam)me Tey maa haves uden \Høy øfrigheds
Foranstaltning, og udj/ {…} Minde og som …. af Kirckens Forsvar, enten nu værende eller
Kommende Kircke Eyere, Og i det øfrige om (vell) Sogne Præsten Kand formeene sig
andlediged af Almuens beretning at ville tilegne Præste gaarden Andeel udj Kircke Teyen af
Skoug hugster og Næver flæckning, saa har hand dog foraarsaged Kircke Kiøberne at formere
denne Process till at forsvare Kirckens tilhørende (Eyendo)m, Thi bør hand og \till
Reparation/ udj omkostninger at betale til Citanterne 6 Rd:, hvorimod efter Kongl:
Allernaadigste Reglement \af 24 Febr: 1708/ for Reise bekostning med fortæring …. …de
dagers forrettning til Sornskrivere/n 8 Rd: 1 mrk: og …. Meddoms Mændene 4 Rd:
Citanterne \haver at/ betale og for ….. (for)uden denne Forretnings beskrivelse med
(Stemplet Pa)pir hvem af Parterne dend begierer betales, ……ehed efter Loven, altsam/men
som forhend Kient …….. at efterKommes under Lovens widere Aller(naadigste) bydende og
Medfart, det till bekræftelse under(trøgt med Vo)res Signeter Actum etc:
…….. dend 25 Junj blef Retten betient paa dend (Gaard Fr)øm eller Freim i Odde Sogn og
Hardanger belig(gende, m)ed vare Laug Retted som var Lovlig opnefnt, ….. ….ns, Knud
Jaastad, Jon Quitne, Siur Tvet, Helge ….., og Lars Dregnes, till igien efter høye ordres (og
fora)nstaltning, at grandsche og Siufne denne Jords Skade, hvorom dend 6 Julj 1724
forRetning scheede formedelst overgangne fieldskreede og Sneløb,
Samme tid og Stæd møtte Sogne Præsten till (Kintze)rvig Præste Gield, Prousten Hr:
Magister Jørgen som beneficered Eyer udj denne Jord, Paa (hand)s wegne møtte Lænds
Mand Jon Øfre Quale
1726: 24
1726
efter havende Fuldmagt, ………………………………….. oplæst det høye Cammer Co(llegj
ordre) ………………….. (Stifts be)falings Mand Undal,

a…………………………………………. Dernest forrige af(tag)s forr(etning)
…………………………………. formeld,
Denne Gaard er efter dend ………………………………………. 2 Løber, og og huder 2de,
………………………………………. Smør, Er hverken fæ….
………………………………………….. Matricul, heraf Er Præst(en) ……………………..
(benifi)ceret 3 Spand Smør m(ed bøxe)ll \.........../ ……………………. Jord som deres
forfædre …………………………….. dend øfrige Rest her i Jorden Smør ………………….
bøxell till,
Heraf Skatter, Knud for for!! 1 L: 1 pd: 12 mrk: med 18 Mrk: ………………….. tilhører,
og hans Landschyld som sit Eget Sm: ……………….. er lige med Skatte/n, hans broder
\(den) anden opsidder/ Jacob Skatter og af …………. 1 pd: 12 mrk: Præsteboels gods, og
hans Landschyld som …..…... 1 pd: 16 mrk: Smør og 8/9 hud, ligeledes med Skatte/n
(uR)educeret i Sm(ør), de Skatter hver helften, men Eyer iche lige meged her i Gaarden, Er
ingen Aftag forhend skeed paa denne Jord, for(uden) tagne Skade, undtagen som melt dend
Ao: 1724,
Dend Skade som denne Jord har taged, er Skeed efter opsiddernes forklaring wed Uløckelig
overgangne Field skrede, samme Høst Nogen tid førend deres Memorial dend 13 Debr: 1723
(som) till Hr: Stift befalings Manden blef Skreven og forfatted …. yttred sig først af
overflødig Vand og Snee i Fieldet, ……. udbrudt saa forfærdelig, og haver wj nu igien
sa(mme) efterseed \Ska/dend, og Er af denne beskaffenhed, paa dend S(øndre) Side af denne
Jord Er Fielskrede øverst fra Fieldet ………. udj Siøen, hvor der er bort taged af Fæebedet,
Lø(v og) …… Skouv, og paa dend Nordre Side Er og Field skr(ede men) mindre, hvilcken
hvercken Kand opRyddes eller (forbedres) og af Slotte eller Enge Land, stillet fødning, er
bor(t taget) saa meget baade af Marke eller Skov, og Græs, som (Løv) Skoug, till Smaler,
Creaturer og Kiør, om Vinteren (Kand) holdes 4re Kiør med, foruden \Tolf Smahler og er
End v(idere)/ denne Jords Fæebe(iter) meget bort tagen og bederved, hvilcken Skade efter
…..tigs Skiøn i det allermindste Endnu er 2 pd: Skatte og (Landschylds) afgang og foringelse
paa denne Jord udj hver Sort,
Efter saadan Nøye Skiøn saa haver Præste boeled .. (Mar)Ker Smør, og Opsidderne med
Smør og hude Landschyld till hans Mayt: 1 pd: 12 mrk:
bliver saa igien for Opsidderne nembl: Knud at Skatte (till) deres Kongl: May:t af 1 L: 12
mrk:, og give Landschyld til Præsteboled af …… dend øfrige Landschyld som hand self
Eyer Smør 2 pd: 2 mrk: og hud 1 1/9 h...f ta… for Ligheds Skyld \mod Smør/ udj hude
Landschyld 5/9 de…d dend Anden Deell Skatter Opsidderen Jacob \og/ af 1 Løb 12 Marker
\Smør/ til der(es) May:t, Mend er udj Landschyld till Præsteboelet af 1 pd: 4 mrk: S(mør)
1726: 24b
1726
……………………………….. 4/9 hud afgaar bliver ………………………………….. hver
Opsidderes ………………………………….. Skatt, som Landschyld
………………………………. dend gl: Matricull …………………………….. Landschyld af
3 Løber ………………………………. Jord her efter ……………………………….. og
\iche heller/ giord skiell …………………………….
…………………………………………… self altsaa …………………………………. en
havende Eyen(dom) ………………………………. Settes høyere ………………………….
af os forhend benefnte ………………………………….. wores Eed, Saa Sant (hielpe os
Gud) og hans hellige Ord, samtl: med wores (undertrøgte Signeter Act: ut supra,)

(Dend) 25de …. blev Retten som forhend melt paa Præstegaard(en i Od)de Sogn, og D(om)
efter Cammer Collegj ordre som følger (dern)est forrige Aftags forretning d: 4 Julj 1724;
Jndføres, (Den)ne Gaard Er Præste boelet Kintzervig Gield tilhørende og Prousten Hr:
Magister Jørgen Brose som nærwærende tilkiendegaf til opsidderen \..... ……s/en / af ham
wæred bøxled, for en (Ri)nge ting, alleene at Jorden for desen Ringheds Skyld skulle icke
blive gansche Øde, saasom ey nogen Kand nære sig derpaa, (J dend) gl: Matricul Er denne
Jord andført Skatte Skyld ……., men Landschyld Smør 2 pd:, og 1 hud, saa dend er (Aftaged
i) Skatten 12 mrk:, og paa den Ny Matriculering fælt 1 pd:, ….de d..s overgaaende Skade af
Fieldskreede og Elvebrud …..d Ao: 1723 om efter Høsten, og er denne Jords beste Eng eller
……… og med Skreeden opfylt, saa at maat legges igien ……. \...... af/ Agerland, saa og udj
Fæe beited eller hagen …… …de udtagen opfylt og bederved, hvilcket iche staar (til at
opry)dde, eller nogen sinde efter øyensiufn Kand Ryddes ...... (efte)r forrige besigtelses
forklaring, af dend Ringe Eyendom …… ….d haver igien, saasom dend haver taged Skade
paa …………. Kiørs Foster Land, er ichun Mager, tør, og Sand Jord, …….. med god
Samvittighed at denne Jord iche Kand ……gs Skatte og Skylde af høyere endsom af 1 pd:
Smør …..ged er efter dend gl: Matriculs Skyld, udj Skatternes ….. dend er forRinget 1 pund
og 12 mrk: Sm:, og udj Landschylde/n ……. 1 Pund Smør, og bliver saa igien baade udj
Skat(ten) ……, og udj Landschyld ligesaa, hvoraf Ey høyere denne (Gaard) Kand Svare for
endsom 1 pund Smør,
Som Laug Rettes Mænd under wores Eed bekræfter (Vj) Saa sant hielpe os Gud og hans
hellige Ord, og med wores undertrøgte Signeter Act: ut supra,
(Dend) 26 Junj med foranførte Laug Ret fol: 23 betientes (Rette)n paa dend Gaard Wasstun i
Odde Sogn igien (efter hø)y øfrigheds ordre at besigte samme Gaards
1726: 25
1726
tagne Skade ved Elve brud og Fieldskrede, ………….. paa Kongl: May:ts Foged Sr: Oluf
Larsens w(egne Lænds) Mand Jon Øfre Quale, som og Opsidderne de (tvende) ware til
Stæde, det høyloflig Cammer Co(llegj) ………….. Underdanigst tilstæde wærende …..
Knud g……… ….ger, saa forrige besigtelse forretning, ………………
Gaarden Vastun Efter dend gl: Matricul (Skylder udj Skatt) 1 ½ Løb Smør, og udj
Landschyld Smør 2 pd: 6 mrk:, bu(ckskind) 2de, og Et Kalfskind er saa 1 pd: 3 mrk: meere i
Skatt, …..….. dend Eyes og beboes af 2de Opsiddere som er Fa(deren Elling) og Sønnen
Thor deres gl: bonde Odels Gods ……………… Adkomster hver helften Eyende,
Er ey andet Aftag forhend uden paa dend Nye (Matricul) fælt 6 Marcker,
denne tagne Skade efter Eyer (og Opsid)dernes forklaring skeede som forhend indført, om
ef(ter Høsten) 1723, ved Fieldskrede paa deres Skoge slotter i Fieldet …… Udløen, og deres
Marckeskoug dend beste som de sk(ulle føde) deres Creaturer af ud paa Vinteren, saasom de
har liden hie(mme hage), af hvilcken Elven har udbrødt en Stor brede og lengde, og en(da)
meere tiltegner, og indted hvercken er opRyddet eller Kand med tiden opRyddes, saa deres
Fæe hage er nu iche andet endsom bare Sten Uhre igien der som Skreden er gaaen,
Af denne Skade som er udj Fosterlande, i Mindste till 4re Kiør har hver af Eyerne og
Opsidderne mist half deelen som efter hvores!! (vores) nøyeste Skiøn er udj Skatt og
Landschyld i det mindste 1 pd: 12 mrk: paa hver Sort,
Saa igien denne Jord iche Kand herefter saafremt Elven og Fieldskreden iche giør meere
Skade, staa høyere endsom udj Skatt 1 Løb Smør, og for Landschyld lige(saa 1) Løb eller 1
buckschind og 2 pd: 6 mrk: Smør, og Er saa Ellings …….. efter 1 pd: 12 mrk: Smør, og Thor
Ellingsens 1 pd: 12 mrk: Smør, ……… Landschyld som Self Eyere,

Aftaged er paa denne Jord som dend har taged Sk(ade) som tilforn forklared udj Skatten ½
Løb Smør, (og Land)schylden saasom efter dend gl: Matricul at Ligne m… …. Afgaar 2
faareskind og 1 Kalfskind, og igien beholden udj Skatt og 1 Løb Smør udj Landschyld, at
denne Jord af os er saaledes befunden som forklared, og Vor… …. er det denne Jord Wastun
hverken udj Skatt eller (Landschyld) mod dends Eign af Ager og Eng, og Ringe Mark iche
herefter Skatte og Skylde høyere end den nu er Satt {det} af os, som Laug Rettes og
besigtelse Mænd bekræftes Saa sant hielpe os Gud og hans hellige Ord, og med Samtlig
undertrøgte Signeter,
Anno 1726 dend 26 Junj Var i lige maade Retten efter høy øfrigheds ordre betient med
samme og forindførte Laug Rett, paa dend Gaard Mands1726: 25b
1726 in Jun:
(ager) ……… …..ende, Cammer Collegj ordre lyder saaledes, ….. (besigtelses) forretning,
Ao: 1724 d: 5 Julj her indføres ……. (Gaarden Mands)ager Skatter efter dend gl: Matricul
indført ………………. ……get ……. Landschylden Sm: 3 L: 9 mrk: ………. faarsk: 7, (½
geedsch:,) Eyede Ullensvangs Præste (boel) ………. og med bøxell og over bøxelen til dend
gansche ………… 7 d: …….. Er ved Rettens Middell skeed Aftag ……………. formedelst
Fieldskrede 1 Løb, hvorefter \bliver 2 L: 1 pd: 12 mrk: deraf/ Opsidder.. …………. Eyer
dend øfrige deel saa deres for ……… ….nde Odels Gods,tilforn været efter AdKomster
………. Reduceret 1 Løb ……, som giør 3 Løb 2 pd: 1 ½ Mrk: Smør efter ………….. bøxell
Eyer Hr: Magister Broses, samt for ……………. ….ere deres Overwærelse har wj efterseed
og nøye (besigtiged denne) Jords Eyendeele, og befunden saalede,
(Det første) Fieldskrede som Ao: 1697 denne Jord er fælt for, haver (ved Opsid)dernes flid
og udj saa mange Aars tid, hid og did nøget …….. wæred, {…..} \Elven/ opRyddet, hvorpaa
Kand høstes saa meget høe (efter) wores Nøyeste Skiøn, \som/ af os \derfor/ denne Jord
paalagt udj Skatt …….. 30 Marker, siger 1 pd: 6 Marker Smørs ….schyld,
(Me)nd derimod er dend Ny Skade ved Field Skrede og Elve brug!! (brud) udj Ager og Eng
bort taged, som denne Jord tog Ao: 1723 som Alle Helgens tid brød Elven deres Ager og
beste bøe ud, og mod Paasche tider derefter over gick Snee og Fieldskrede dem, alt som
forhend forklaret er denne Skade endnu i samme tilstand og hvercken er eller Kand opryddes
og forbedres, saa Aftaged (er) det samme, og derforuden har wj øyensiufnlig befunden (at
in)gen Endnu har udbrødt, siden Vj sidst var her paa Jorden (og be)sigted samme Skade, og
tegner sig at denne Elv aarlig aar… …der indtill at lageste af Jorden er borte, hvilcket nye
udbrud (har) bort taged af Ageren till 1 Skieppe Seed, og udj Enge/n (lige) meget, som Vj
\Laug Rettes Mænd/ till det forrige med all Sandferdighed Kand (bekræfte) giøre till ½ tønde
Sæde Land, og Foster \Land/ for 5 Kiør for …….. 3 Kyllag eller 18 Smahle Creaturer, hvoraf
hver …….. Opsidder paa denne Jord har taged half Skade ………….. efter wores
Samvittigheds Skiøen 1 L: 1 pd:, …….. er denne Jords Landschyld og udj Skatten efter dend
… (Ma)triculs Paaleg bliver dend 3 Løber 1 Pund, hvormed …….. fragaar 1 Løb 1 pd: \Smør/
Saa Skatter herefter Opsidder/en …… (af) 1 Løb, og Orm ligesaa af 1 Løb Aarlig til deres
May:ts …….d med Smør og Varer efter dend gamle Matricul, og med ……… Aftags Rest fra
Ao: 1697: afgaar og har Lods Eyerne (saaso)m Ullensvangs Præsteboele 11 mrk: Smør,
begge Opsidderne (der hav)er {ubøxled} bøxellløs Gods Mister hos dem self 2 pd: 22 mrk:
Sm: (½ geedschind) og 7 Faarskind, og bliver beholden for Præsteboled ……. Smør med
bøxell og Overbøxell till all denne Jord, (og bli)ver Lars Aarlig Landschyld dend halve deel
for 12 ½ mrk: (Smør), og Orm ligesaa af 12 ½ Mrk: Smør, og Opsidder hver 2 pd: 11 ½
[mrk:] Sm: …...... bøxell som giør 2 Løber Smør

Efterskrefne Skade som denne Jord Mansager haver ved Field (Skre)de og Elvebrød taged
siden Ao: 1720 efter wores beste (Skiøn) er 1 L: og 1 Pund Smør og Varer, og at dend igien
… sin beholdne Sæde og Foster Land icke Kand med all …..hed her efter dags høyere Staae
for, heller Skatte og (Schyld)e af Meere endsom 2 Løber Smør udj Skatt, og lige(saa mege)t
udj Landschyld, det bevidnes af os forhend benefnte
1726: 26
Laug Retted og besigtelse Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige Ord, med samtl:
wores herneden trøgte Signeter,
Dend 27 Junj betientes Retten igien at fo(retage en besigtelses forretning) paa Backe og
Bustetun, dise 2de Jo(rder) ……………………… Snee og Vandløb, hvor(om) det her….
……………. (forret)ningens fuldførelse efter …………………………… (for)retning dend 4
Julj saa ……………………………………
Og udj \Fogdens Fuldmegtig Lends (Mand Jon Øfre Quale)/ Eyernes og Opsi(ddernes)
(overværelse har Vj be)seed dise Jorder, hvorefter ………………………... Matricul findes
indført udj Skatt ……………………………….. Smør, 3 Giedschind og 3 Kalfschind \heraf
Kongens Halsnøe Closter ……../ ……………….. …. (og) Lars Omund Sønner Degrenes,
beboes ………………………….. Er for Jordens Ringhed fælt udj den… ……………
forhend forklared, Skaden paa denne …………………… herom Kring liggende Jorder
Præstgaar(den) ………………….. 1723 ud paa Efterhøsten, hvilcken har …………….. Jords
Engeboe, hvor for igien saa fr… …………………………. i hæfd holdes, \.../ ..dlagt af Ager
Sex Ske(pper) Sædes ………………… hagen og beedet til deres Creaturer saa med
………………. gruus overgaaen og opfylt, som icke Kand (opryddes eller) forbedres, denne
Jord med de andre er og ……………………. Mose gaaen Jord, saa at efter nærværendes
fork(laringer) siufnlig Kand sluttes, de aarlig frem for paa en … \......../ … En 3die part
Tockere, og naar heede og Tørke aa(rlig) …………….. Grøde, derimod i Vaade Aar Kand der
nydes efter …………………….. der Efter en tønde hafre med udsæden, som de
…………………. bekræfter,
Efter all omstendelig Skiøn og S…. ……………………… (Af)tag af os andsees {udj Skatte
Skyld} med forr…. ………………….. 6 Smahle fosterland, som udj Skatte Skyld
……………. Landschyld med Smør og Varer ligesaa, og er Op(sidderne) …….. udj Skatt 1
pd: 12 mrk:, og udj Landschyld til sin Eyere ………………… fornefnte Aftag bliver udj
Skatte/n 2 pd: 15 ¾ mrk: Smør, ………………Smør, 1 44/49 giedsch: og 1 44/49 K:sch:,
Mend denne Jord som meldt iche (Kand) for \høyere/ eller giøre Skiæll af widere endsom af 1
pd: 12 mrk: Smør …. i Skatt som Landschyld, og for Lighed i begge deele, beholder ha… ½
giedsch: eller 4 mrk: Sm: og de ovenbe:te Jorddrotter 1 pd: Sm: 1 giedschind,
Dend Gaard Bustetun efter dend Gamle Matricul udj Sk(att) . … Smør, og Landschyld Sm: 2
L:, hud 1 og giedsch: 2de, er ……… beboes af Eyerne, Baar Mickelse/n Eyer helften, og Ole
Jørgense/n ……. efter deres Adkomster, Er icke for nogen Skade fælt, uden i Skatt …. efter
dend gl: Matricul 2 pd: 6 mrk:, og efter dend Ny Matricul 12 mrk: Smør,
Denne Jords tagne Skade paa samme Stæder og Tid Ao: 1723 er som ovenmelte Jord
{Bustetun} \Bache/, og i Jord Kion ey anderledes og taged Skade paa Enge land eller bøe En
half gang meere endsom oftbemelte Gaard Backe, som og er gandsche udbrudt i Elven,
foruden \saa/ ha… ..ller Fæebeedet, hvilcket efter billig Skiøn er afgaaen for 3 Kiør og 12
(Smaler) udj Fosterland, mend Skadens Aftag med forrige Er i sig self 1 Løb Smør udj Skatte
Skyld, og J Landschyld Smør 1 L: hud 1: og geedsch: 2 stk:, hvorudj af denne Jords Eyere
haver Mist helften, og bliver saa igien for

1726: 26b
1726 in Junj
…………………….. af 1 Løb Smør, saasom Baar for ½ Løb, og ………………………. udj
Landschyld beholde/n, saa at denne ………………………………… Skatte og Skylde
………………………………………….. dends beholdne …………………………………..
skiønt opsidder… …………………………….., saasom de ……………………………….
affælling …………………………………….. Bustethun af os som ………………………..
(be)sigted og aftaged scheed ……………………… nøyeste Skiøn, Backe hvercke/n
………………… endsom for ½ Løb Smør, og Baard ……………………… Smør, det
bekræfter Vj Laug (Rettes Mænd med) wores Eed Saa Sant hielpe (os Gud og hans hellige
Ord med under trøgte Signeter) ………………….. superius,
……………… d: ? Junj betientes som forhend melt Retten …………….høyloflig Rente
Cammeretz ordre her indført ………………. besigtelses forretnings slutning d: 4 Julj 1724:
(overværende paa Fog)dens Vegne Lænds Mand Jon Øfre Quale, ………………. Eitrem,
samt Jacob og Oles Enke Ingeborg ………………….. denne Jord i Skatt 3 L: 2 pd: 6 Marker
……………. 3 Løber Smør og 2 huder, som fornefnte ……………….. Forældre har Eyed,
hand med En broder ………………, heraf som Oles Enke og Jacob hver ………………… ½
hud, det øfrige er hans eget Land ……………….. 1 pd: 12 mrk: og hud 1:
…………….. …ed Aftag skeed paa denne Jord, mend paa …. dend Nye Matriculering 1 pd:
12 mrk: udj Skatte Skylden,
……. …vele efter forrige begranschning, som og nu igien befaren ….. (sam)me, og efter
wores Nøyeste Skiøn Kand iche mi…. …….. taxeres endsom for \1 pd: og/ 18 Marker Smørs
Skatteschyld, thi …… …er Fæebeited er wed Fieldskrede udtagen og bederved ….. de er
overgaaen, hvilcket icke Kand opRyddes, saa ….. ….s Creaturerne om foraared holdes paa
hiemme bøen ……. Et par Maaneder er paa Sommeren forløben, at de ……. Kand opkomme,
i hvilcken tilfælde afgaar igien paa …..der Fosterland saa meget, som er Aftag giort for ….
som og for Marcke og Løf Skouv hvormed Creaturne og (Kand fø)des med ud paa Vinteren
naar foret er fortæret, hvilcke saadant …. {….} \..../ og ved Fieldskreeden er Reent udtagen,
saa denne Skade ….. 18 Marker, som er 6 Marker Aftag paa dend gl: Matriculs
(Skatte)schyld, hvor efter da Opsidderne Skatter herefter som følger …. …… for 1 L: 2 pd:
12 mrk:, Jacob for 2 pd: 18 mrk:, og Oles Enke 2 pd: 18 mrk: Smør, (J) Landschylden
Mister Opsidderen og Eyeren Christen efter ad alvandt ….. Skatteskylden ½ hude
Landschyld, hvoraf udj {Jacobs} \hands egen/ Landschyld
1726: 27
1726
afgaar ¼ hud, og udj Jacobs brug 1/6(?) (1/8?), ligesaa Oles Enke ……….. saa denne gaards
Landschyld bliver igien 3 Løber Smør ……………. Skaden som Vj har befundet
……………………….. og at denne Jord Kand taale …………….. Ska(den) ………… det
Gud forbyde \at/ skulle meere (Jorde)n paako(mme) …………. 3 Løber og 2 pd: Smør ……
udj Landschyld som melt /: {…………………………………….} /: er d.. …………… dens
Egen igien beholdne Jnd og Udmark at Ka…. …………… giør Skiell og UdR..n, det
bekræfter Vj, forh(en opnefnte Laug) Rettes Mænd under wores Eed Saa Sant hielpe (os Gud
og) hans hellige Ord, og med under trøgte Signeter,

Anno 1726 dend 28 Junj var fornefnte Laug Rett(es Mænd tillige med) Sornskriveren paa
dend Jord Frøsvig udj Ullensvangs Sogn i Hardanger, igien at oversee og befare dend Skade
som denne Jord ved Field og Sne Skrede har taged, hvorom til Forretningen det høy Louligen
Rente Cammeretz Ordre af 27 …. som ord efter andet her indføres, Dernest er forrige
besigtelse Forretning saa lydende af dato .. (Ju)lj 1724:
Paa Kongl: May:ts Fogeds Vegne var Lænds Mand Jon Øfre Quale nerwærende, og
Opsidderne efter advarelse paa Egne og deres Med Eyeres Vegne, som ere Opsidderene Lars
og Siurs 2de brødre der har arved med dennem her i Jorden efter deres Sahl: Forældre,
Efter dend Gamle Matricul Skatter denne Jord Frøsvig for 3 Løber Smør mend udj
Landschyld 2 Løber Smør og 1 hud, heraf Opsidderen Pe(der) Skatter af 1 Løb Smør, og Eyer
udj Landschyld ½ L: Sm: og (hans) Søn \Samson/ Pedersen/ Skatter af ½ Løb, og Eyer ½
Løb Smør, Lars Ska(tter af) ? …. Smør, og Eyer som Elste broder Landschyld 18 Mrk: Sm:
og ½ ……, (Siur) Skatter af ½ Løb Smør, og Eyer … … Spand, deres ….. ….lig Eyer 1
Spand, og Siur dend yngre 1 Spd: Smør, deraf er (hans) brug i Landschyld 1 pd: Smør, og udj
Siur dend Eldres, Landschyld ? … ….. efter deres forklaring og Adkomster, Efter dend Nye
Matricul ….. denne Jord udj Skatt,
Foruden forrige Skades beskrivelse hvilcken efter Opsiddernes Forklaring Ao: 1724 Natten
till Aske Onsdag skeede, gaf de …… til Kiende at nu i Vinter 3 uger før Nye Kors Mise,
for(etog) samme Skrede sig igien, og atter udtog af deres dybeste Eng wed Siøen som med
Elven blef udført, de har iche ti(dligere) nødt nogen Aftag for Skreederne som saa ofte
den(nem) er overgaaen,
Saa vell dend forrige Skade ved Field Skrede Ao: 1724, som er anseed og Nøye befared,
som baade er deres Marke og Løf (Skoug) hvormed de største deel paa Vinteren Kunde føde
deres Creaturer, saa en god Field Slotte er udtaged, og indted side/n findes ey heller Kand
sees at Kand opryddes og igiengroe, og denne Skade er og ligesaa neder ved Siøen af deres
Tock Eng ud(taged) saa meget som Et Koes Foster udj høe, Saa at efter wores i mindste
Ma[a]der er af Marke Skouv og høe Foster land denne Jord forringed till 5 Kiørs foster, og af
Løv Skouv til S…er for 6 Støcker, og denne Skade efter dend gamle Matricul og vores billig
Mesig Skiøn taxeret for 2 pd: Smør udj Skatt, ogs(aa) efter forhøyelsen mod Landschylden,
saa gaar deraf 12 Marker Smør
1726: 27b
1726 in Junj
…………………………………………… for denne Gaars …………………………………..
2 pd: 8 mrk:, Samson Peders: ……………………………………….. 1? mrk: og Skatte af 2
pd: ………………………………………… beholde/n 1 pd: 4 mrk: saa
…………………………. og udj Landschyld ………………………………… dend Gamle
Matricul ……………………………………… dem self tilhører ……………………………..
Viglick 1 1/5 Mrk: Sm: …………………………….. saa igien {Lars} \Peder/ 36 mrk: Sm:
……………………………………. 13/30 hud, Siur 16 4/5 mrk:, Viglick
………………………………. 1 L: 2 pd: Sm: og 5/6 hud, …………………….. og
Øyensiufnlig besigtelse (over) saavell Skaden at være Skeed som tilforne forklared, som
(denne) Jords Eng eller bøe udj ….ge Jord art høyt til Fields, Tørre ….d Jord og backer, som
lidet (Græ)s giver, der og formodes for vo…… at … over 3 tønder …… tønde Sæed aufles
med udsæde/n ………………………… Kand denne Jord Frøsvig hverke/n (ga)a for høyere,
eller giøre (Skiæll) for meere endten udj Skatter eller Landschyld endsom dend nu er Satt for
2 Løber 1 pd: baade udj Smør og Varer, bekræfter wj som Laug Rettes og besigtelses Mænd
Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige ord, og med undertrøgte Signeter Act: etc:

(Anno) 1726 dend 28 og 29 Junj betientes Retten med for(hen indfør)te Laug Rett igien paa
dend Gaard Moue udj …….. Sogn og Hardanger, wed Siufn og Gransch(ning over) dend
Skade samme Jord ved Field og Snee (Skreede) med Elve brud har taged, hvor paa Fogdens
(Fuldmegtig) møtte efter Fuldmagt, Lens Mand Jon Øfre (Quale) saa og Opsidderne med
Svend Berven paa den …..ds Eyers Vegne naufnl: Ole Torbiørnsen som ….. være under
Granader Gaarden i Kiøbenhafn,
(ble)f da i Retten først oplæst Cammer Collegj ordre i underdanigst følge i denne Forretning,
lyder saaledes, (Den) forrige besigtelse Forretning d: 3 Julj 1724, over (denne) Jords tagne
Skade som dend saaledes i sig self vir(kelig) befantes, mend i hendseende at Jorden igien
……n beholdne Sædeland, med Eng og Marke skouv (den) tid Kunde staae for 5 L: 12 mrk:
Smør at Skatte af, (og) efter dend Ny Matriculs paa\leg/ samme Skade udj (Afta)g paa en hver
Opsidder tilsamm/en 1 L: 18 mrk:, saaledes Opsidderne dernest beklagede sig, og med
Sandheds (bekræ)ftning forklarede, at fornefnte Skade Reiser (sig af Skreede Løb i Mange
Aar, mend allermest oven (fra Fie)ldet Løb dend baade omtrent 14 dager efter gamle
1726: 28
Korsmise og derefter Kort før Juul udj aared ………….. Side over deres beste bøe og neder i
Siøen, En…. ………… Fæe hage og Markeskouv, og d… …..e atter …….. Kiels Mise Tider
afvigte (Aar 172)5: udløb …………… fleere Stæder af deres Enge bøe, som de …………
(anmo)dede at blive besigtiged og t…ret,
Efter dend Gamle Matricul er denne Jord ……………… 8 Marker Smør, deraf Skatter Jon
for 1 L: 18 mrk: (Smør, og) Torsten 1 L: og for afdøde Evinds Part 2 pd:, og ……………
altsammen Smørschyld, men udj Landschyld findes …………. 18 mrk: Smør, 2 huder og 5
Løber Salt, hvoraf Deres (May:t) er Eyende uden bøxell 9 Marcker Smør og En half
………….. udj Opsidderen Hans sit brug som han beretter deraf at være (Reste)rende Skatter
i betaling udlagt, Jon Eyer 1 L: 18 mrk: Sm: 1 hud, med ….. brug tilsammen, Torsten Eyer
1 L: Sm: ½ L: Salt, og giver Landschyld … Granaders part ½ L: Sm: 1 ½ L: Salt, Resten
hører Opsidderen Hans me(d hans) Stifbørn hver helften af 1 L: 3 mrk: (Smør) 1 hud og ? ½
Løber salt saa har Vj da atter overseed (saa)vell dend forr(egaaende som se)niste Ao: 1725
paakomne Skade …cket og befindes (som forhen) forKlaret, og har sin Omstendighed …
mellem de ……… som ligger strax oven for Jorden hvor dend Gl: Sne (ligger som) aldrig
afgaar, er et Gild eller en Trang dahl (hvor Skreden) nedløber, og Skreden samler sig af
Fieldet som ………….. naar det saa demmer indtill at wandet forøger ………….. (saa) bryder
og nedløber den, thi tilforne har der wæret ……. høyt paa begge Sider for Enden paa bøen
mod (Siøen, men) nu er det udbrøt af Skrede/n at dend har nu (kun) efter backen i Siøen at
løbe efter, hvor dend paa …………. baade tilforne og siden Vj war her Ao: 1724 \paa …../
har u(dgravet) denne Jords beste Eng, og igien ligger \Fields (skreden) af/ Steen og Field som
aldrig Kand opryddes og forbedres, og E… …… der paa Mange Stæder, paa dend Syndre
Side af (denne) Gaard har Skrede/n udtaged af deres Marke og L(øv Skoug) og bederved
Fæebeedet eller udhagen, hvilken (Skade) i det Mindste af os er befunden og andseed for …..
….men 5 Kiørs fosterland eller udj Skatt 2 pd: 18 [mrk:] Smør (efter) dend gl: Matriculs taxt,
og i Landschyld mod samme Matriculs forhøyelse Smør og Varer Reduceret 2 .. 14 mrk:
Smør, (er) 2 pd: 14 mrk:, saa Jorden igien bliver 4 L: 1 pd: 12 mrk: Smør, og er Skatten
\beregned/ paa hver Opsidders brug, saasom Jon for 15 Mrk: Smør igien Skatter af 1 L: 3
mrk: Sm: Peders Brug 6 mrk: og Skatte af 2 pd:, Torsten 6 mrk: (og) Skatte af 2 pd: 18
mrk: saa og for Evinds brug 6 mrk: bliver igien 1 pd: 18 mrk:, Hans faaed Skade for 1 pd:
9 mrk: og at Skatte af 1 L: 21 mrk: Sm: Efter skyldens aftag saa haver han beholden 2 pd: 22
mrk: Sm: og 1 hud, heraf at … Landsch: af Peder for 2 pd:, Torsten i behold 2 pd: 18 mrk:
Sm: ½ L: Salt, og ……….. i Landssch: af 1 pd: 6 mrk: Sm: 1 ½ L: Salt, for deres May:t part

afgaar 2 2/3 mrk: Smør (og Land)schyld bliver af 6 1/3 mrk: Sm: og ½ L: Salt, Resten er
Opsidderen Han(s) …..
1726: 28b
1726 in Julio
……………… (2) 2/3 mrk: Sm: 1 hud og 2 ½ L: Salt, tilsam/men 3 L: 4 mrk: Sm: 2 huder, 5
L: Salt, ………………… Skaden i sig self er som forhend for ……………….. og Jordens
beholdne Mark og Eyendeeler ……………… befared ….. at denne Gaard Moue efter
………….. og ……….. herefter dags for dend Ska(de) …………. ….ed, hvercken udj Skatt
eller Landschyld …………… meere Kand taale at blive bestaa…. …….. for ? Løber 1 pd: 12
mrk: Smør udj Skatterne …………. Landschyld, dette wj fornefnte Laug Rettes (og
besigtelses) Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige (Ord bekr)æfter, og med
und[er]trøgte Signeter \til Vitterlighed/ Actum ……. superius,
(Anno) 1726 dend 3 Julj blef et Extra Ting holden paa (Wang)en og Woss till et Tings
Vidnes udstedelse mellem …… (Olle) Mossefind, og Knud Finne andg: Gaarden ………….,
for hvilcket Extra Tings holdelse høy Edle og Vel(baarne Hr:) Stift befalings Mands befaling
med forregaa(ende Memo)rial lyder som følger, det af Kongl: May:ts (Fogeds udnef)nte
Laug Retted som Retten med betiente (Naufnlig) (Andbi)ørn Græ, Johannes Lj, Knud
Dagestad, …. ……., Lars Tachle, Isack Lierhuus, Willem Eye, og …… …….ll, saa var
overwærende Lænds Mand Wicking (Tvilde samt) tilstæde dem som samme Ting Søgte,
(Citant)en og i Rettelagde hans Skriftlig Stefning (af følgende) Jndhold,
(Dend Jn)dstefnte møtte og tilstod Loulig Varsel,
(Paa Sogne) Præsten Hr: Niels Vegwigs Vegne møtte dette (Gields Kl)ocker Sr: Carsten
Horsenius og leverte Skriftlig (Jndleg som) følger, dernest paa Sogne Præsten Hr: Marcus
(Vegne) møtte Studios: hederlige Sr: Hendrich Balser …. og i Rette lagde hans Skriftlig
Vidne saa lydende,
(Derefter) tilpurte Knud Finne og Knud Ragde om …..en Miltzou {Miltzou} iche tilbød dem
Gaarden …..e førend hun solte ham dend, de svarede iche ……. saasom paa \hverken/ Ting
eller Kircke backe,
(Citante)n war tings vidned begierende beskreven med(delt) under Rettens forseyling,
hvilcked hanne/m blev bevilget, Saaledes at wære passeret bekræfter,
(Anno) 1726 dend 10 Julius var paa Rettens Vegne med efterskrevne Laug Rettes Mænd,
Jacob Huus, Knud Jaastad, Jon ….., Siur Tvet, Helge House, og Lars Degrenes og besigtiged
paa dend Jord Gertved i Ullensvangs Sogn og Hardanger beliggende, dend Skade og Afbreck
som Fieldskrede og …………… har giort, hvor da paa Sogne Præsten Magister
1726: 29
1726: in Julj
Jørgen Broses Vegne som ……………………………. hans Capelan Hr: Andreas
………………………………. Lænds Mand Jon Øf(re Quale) ………………………………..
Jens Gertved, Hv…. ………………………………….. Kongl: Cammer C(ollegj)
………………… Affalds wærkes slut(ning) ………………………………… Denne Jord
som ligger ……………………………………. gl: Matricul 1 pd: 12 mrk: \Smør/ og
……………………… tilhørende af 1 pd: Sm: er sa… ……………………… En opsidder,
Har indt…. ……………………………. om Vaaren udbrød \af/ øverste Fieldet {ved} Sne og
Va(nd) løb over dend lille Eng eller bøe, saa inted er igien ude/n (Steen) Uhrer, har og ingen

Fæe hage anderledes \end/ hvor med stor fare ……. med nød Kand op og ned Komme, og
efter hvad denne Jords Ey(endom) igien er beholden, Kand dend herefter iche høyere taale at
Skatte og give Landschyld af endsom hvert 1 Pund Smør, saa at Deres May:t Mister udj sine
Skatter herefter ½ Pund eller 12 mrk: Smør, og ….den er som tilforne 1 pd:, hvorefter
opsidderne Kand Skatte og Skylde for mend høyere iche, hvilcket er wores nøyeste Skiøn, at
denne Jord iche Kand her efter wære for høyere taxt endsom 1 pd: Smør, det bekræfter
benefnte Laug Rettes og Grandschnings Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige Ord,
med under trøgte wores Signeter Act: etc:
Anno 1726 dend 11te Julj vare efterschrefne Laug Rettes Mænd med at betiene Retten paa
dend Gaard Indre Jaastad i Ullensvang Sogn og Hardanger till at Siufne og taxere dend
(Skade) som denne Jord ved Fieldskreede og Vandløb med (Elve) brud har taged, og ware
forhend pag: 28 indførte Mænd (Naufnlig) \overværende paa Kongl: May:ts Fogeds vegne
Lænds Mand Jon Øfre Quale/, i Knud Jaastads Stæd war opnefnt Haldgrim Mæland, ………,
Ole Nielsens Enke Ingeborg Pouls datter med hendes Laug (Værge) Knud Jensen og Peder
Olsen møtte, desligeste derforuden (efter) warsell paa Sahl: Ole Nielsens Medarvingers
Vegne var ner(wærende) Lars Sexe og Omund Lofthuus, og blef da hørsomst i Rette (lagt) till
denne Forretnings i agt tagelse, de Høye Herrer u(dj Cammer) Collegio deres Skrivelse saa
lydende, dernest dend ……… {dend} forrige paa denne Jord Ao: 1724 d: 29 Junj skeede
forr(etnings) slutning saaledes,
Denne Jord har Skatted efter dend Gamle Matricul af 6 Løber Smør, udj Landskyld findes
Jndført for 6 L: Sm: og 3 huder, heraf Skatter Sahl: Ole Nielsen{s} \af 2 Løber og hans/ Enke
med hendes børn som \(al)/ Hoved bøllen ….. Sahl: Mands 2 Søskende derudj arved 1 hud
og 9 Marker Smør, Er i Alt s…. bruger og \hendes Sahl: Mand Løsning Rett till/ {Jndløser}
2 L: Sm: og 1 hud, Aasidderne Knud Jensen (eyer) self sit paaboende brug, 1 ½ L: Sm: og ½
hud, Peder Olsen \Skatter af 2 ½ L: Sm:/ som sit arfved \1 ½ L: Sm:/ og af hans Moder \til
ham/ som Aasede berettiged afstaaed ved Gave …. {S….}, tilsammen Eyer og beboer 2 ½ L:
Sm:, og 1 ½ hud, saa dend udj Skatten …. 1 ½ L: Ringere end Landschylden Skatte taxt, ….
For tilforne overgangne Skade saasom denne Jord er Skre(dløb) undergiven har {….} \ey/
wæred nogen Aftag scheed uden paa den Nye Matriculering,
1726: 29b
1726: in Julj
……………………………………… Jord af Field og ……………………………….. 1723
om Vaaren saa og ……………………………… hvor dend de……d ………………………..
med Skrede/n af ……………………………… 6 Stæder deres ……………………………….
igien nu løber ……………………………….. taged meere bort af ……………………………
med Steen Røyser ………………………… ….schelige øyensiufn ………………………….
Skade i det mindste ………………………… (høye)st till 1 ½ td: Sæde (Korn)
……………….., Opsiddere/n Knud …………………. Korn Sed Land, og af sin beste bøe till
……………………., Peder Olsen ligesaa af Agere paa ….. …der till 6 Skiepper Sædeland,
og 3 Kiørs foster land, foruden ….. 3de beboeres Fæe Hage og beete hvor Skreede/n baade
har aftaged mangfoldig Skoug til Løef og bete for Smaale (foste)r om Vinteren, Saa at saa vit
som har Kundet wed Maal ..ættes og iche Kand opryddes eller forbedres er det udj det minste
paa denne Jord udj Skade og Aftag 1 L: 1 pd: 6 mrk: Skatte Skyld saasom af dend beholdne
hiemme Mark af Ager og Eng samt overblefen Skoug, dend iche Kand Skatte \høyere/ efter
dend Skade \Jord/ dend nu har faaed endsom af 4 L: 1 pd: 18 Marker Smør, derefter Kand
Oles Enke som har paa hendes Jord mist 2 pd: Smør iche Skatte af høyere endsom 1 L: 1 pd:
Smør (Knu)d som Skatted tilforne af 1 ½ L: nu igien haver ickun for 1 L: 12 mrk: og

taged (Skade) for 1 pd: Smør, Peders Skatte brug 2 ½ Løb tilforne, har og taged (Skade) paa
1 pd: 6 mrk:, og herefter ey Kand Skatte for meere endsom af 2 Løber 6 Mrk: (Smør)
(Hvad) Landschylden andgaaende saasom Wj baade i Gaar og i (Dag) …… Kajus har
overseed og befared denne Jords igien havende …… (Eyen)dom af Ager og Eng saavit \efter
vores tyide/ dend med Rett og Skiell till …………. og fødning Kand staae for, hvilcket med
En god Sam(vittighed) (eft)er wores Skiøn \Kand siges at/ dend og iche høyere er god for,
heller Kand ….. ….d lige med ovenbe:te Skatte Skyld, saa at det øfrige ….. Skatte Ligningen,
Retmesig Kunde fæddes for denne Jords ….. Skyld Smør og Varer 2 L: 2 pd: 6 mrk: Smørs
Landschyld,
(Ha)ver da igien Oles Enkes brug 1 L: 1 pd: Sm: hvoraf hun giver ………. till hendes Sahl:
Mands brøder!! (broder) Endre af 6 1/3 mrk: Sm:, hans …..ts børn af 35/96 hud eller 11 2/3
mrk: \Smør/ og Anden Søster Ingas Bør/n af ligeledes af 35/96 hud …… taber hun self og
uforkrenked Arvingernes Lodders betaling efter Skifte brevene, ……. Landschyld brug bliver
herefter 1 L: 12 [mrk:] Smør, og Peders (brug) det hans Moder var Eyende bliver \2 L: 6
mrk: Smør/ hvilcket i det høyeste Kand (Skatte) for som melt,
… (de)nne Jords Aftag er Smør og Vahrer {er} som ovenmelt, mend …. J Skatt, som og udj
Landschyld, i begge deele hver for 4 L: ? Marker Smør Kand denne Jord herefter dags baade
for(medel)st dend Skade til denne tid er skeed, som og \af/ dends Jgienhavende (Ager) og
Enge Land med Ringe Skouv, icke høyer taxt taale, hvilcke af os forhend benefnte Laug
Rettes og besigtelse Mænd (efter) nøyeste og billig mesig Skiøn, med Eed Saa Sant hielpe os
Gud og hans hellige Ord bekræftes, og ved undertrøgte Signeter til Vitterlighed, Actum ut
supra
1726: 30
1726 in Julij
Anno 1726 dend 20 Julij betientes Retten af (efterskrefne) Laug Rettes Mænd Tollack
Nætte Land, .…. …….., …… Øfsthuus for Knud Tvet, Biørne R(øcke)n, Ger(mund) ……..,
Per Haagensen Øfre Wig, (paa dend) Gaard (Reistvet i Wigørs) Kircke Sogn beliggende, wed
at siufne og besig(tige hvad Skade) som samme Jord hafver faaed af Elve brud, …………….
Ao: 1724 d: 17 Junj war (besig)ted og fælt, overwær(ende paa Deres) Kongl: May:ts Fogeds
(Vegn)e, beskicked Lænds (Mand …. …….., saa var og self Eyerne (til) denne Jord som er
opsidderen (Ole Arne)sen Reistvet, hvorsom helst til Forretningens …….. (fuld)byrdelse
Cammer Colleg: Skrivelses Jndhold til (Stift befalings Mand) Undal af 27 Janv: 1725 blef
oplæst, dernest f(oretoge Vj …..nings feldnings Forretning, hvorudj da Skatte Schylden
{…………………………………………………………………………………………………
……………….} 1 L: 9 mrk: Smør, :/ efter Skadens bes(igtelse) og derfor 1 pd: 3 mrk:
affeldning lyder saaledes,
Hvilcken Skade \paa denne Jord/ Vj igien har overseed og befunden at wære som tilforne
forklared, thi hvor Elven har udbrudt, der løber dend og daglig meer og meere udtager saa
dend nu er Kommen nær op till hused og har dend af sit Rette Løb paa dend anden Side hvor
dend tilforne gick, der igien lagt Sand og Steen hvor aldrig woxer noged Græs \til Aflings
nøtte/ og som Elven endnu, seenist Wj var her paa Stædet har udtagen af Ager endnu En
Skeppe Sæd Land, hvilcket efter opsidder(ens) forklaring skeede afvigte {Høst} \Winter/ mod
Jule tider at Elven opvoxte \af Regn og Snee vand/ og forrige Skade skeede mellem Alle
helgens og Mortens Mise Ao: 1723, saa denne Jords Skade er i sig self paa Sæde Land 3
Skepper hafre Sæd, (Foster) Land til føding for 4 Kiør, og efter wores (Siufn) som denne Jord
igien haver af Ager og Eng eller ….. Kand dend iche taale høyere, og i det meste s(katte) her
efter dags efter dend Skade dend nu har taged ….. af 1 Løb og 6 mrk: Smør udj Skatt til deres

May:t, og (Land)schyld lige saa 1 L: 6 mrk: Smør, saa Aftaged med all ….mestighed er og
bliver 1 pd: 6 mrk: Sm:, Altsaa som (hand) efter dend Gamle Matricul har Skatted af 1 ½ L:
Smør og udj Landschyld befindes den \ikkun/ 2 pd: 6 mrk: Smør og 1 ½ bu[ck]skind, (som)
Opsidderen ovenbe:te Ole Arnesen self Eyer efter sit Ad(komst) saa Mistes hands May:ts
Skatter som ovenmelt, og i Landschyld Kand inted afg(aa) uden 3 Marker Smør, Og J det
øfrige at denne Jord herefterdags saafremt (El)ven Jche giør widere Skade, i begge deele i det
meste (Kand) staae for at Skatte og Skylde efter af 1 L: 6 mrk: Smør, og (icke) høyere Kand i
saa maader giøre Skiell for, det bekræfter (for)nefnte Laug Rettes og besigtelse Mænd Saa
Sant hielpe os Gud
1726: 30b
1726 in Julj
(og hans hellige Ord) ved samtlig underetrøgte Signeter, Actum ………. utsupra,
(Anno 1726) .. .. (Julj) (betientes) Retten (af de for)melte Laug Rettes (Mænd) paa dend
(Gaard Scheye) i Stens dahlen Wigørs (Kircke Sogn udj) Hardanger, overværende paa
Kongl: May:ts Fogeds Vegne Lænds Mand Ole Berven, (at siufne denne) Jords tagne Skade
(af Field Skr)ed og Vandløb af (Elven), hvorom det høy….. (Cammer C)ollegj Skrivelse til
Stifts befalings Mand Undall som …………………. som …….., Forrige affeldings
(Forretning saaledes lydende,
(Opsidderne paa denne) Jord som ere Self Eyere, nembl: paa det (Øfre) thuun Kaldet der
skylder efter dend Gl: Matricull 3 L: (Smør), men i Landschyld 1 ½ L: Sm: og 1 hud, Ole
Hendrichse/n, {Sten Hendrichse/n}, Lars Brigtse/n, og Torsten Larse/n, og haver medEyer
Lars P…..en Øfsthuus, ware nerværende,
(Paa) denne Gaards Andet Thun Ere Opsidderne Jan og Sven begge ere self Eyere, og
Skatter efter dend Gl: Matricul af ? L: 2 pd: Smør, deres Landschyld er 1 ½ L: Smør og 1
hud, hver Eyer her af helften, som deres Adkomst udviser,
Af forskrefne Landschyld Eyer Ole Hendrichsen 18 mrk: Sm: 1/6 hud, hans broder
Stengrim Hendrichs: 18 mrk: Sm: 1/6 mrk:!! (hud), Lars Brigsen (9 mrk:) Sm: 1/12 hud, og
hans Søn Torsten Larsen 1 pd: 3 mrk: Sm: ¼ hud, Lars Øfsthuus Eyer ½ L: Sm: og 1/3 hud,
heraf bruger ….. 18 Mrk: Sm: 1/6 hud, og Lars 18 mrk: Sm: 1/6 hud, og udj Skatt etc:
(Denn)e Gaard som Aarlig er Elve brud undergiven …… (til)forne wæred fælt, Mend dend
tagne (Skade som e)r skeed udj Aared 1723 og i sig self Endnu Virkelig ……., befindes som
tilforne forklared, mend end og …….. taged som øyensiufnlig er befunden, at afvigte ………
efter Opsiddernes forklaring saa har Elven (ve)d udbrud baade udtaged videre af Ager og
bøe, (hvor den i)gienlegger med Elve Grus og Steen som dend fører (med sig,) hvilcket er till
ingen nøtte eller Kand opryddes, ….. mindre igien woxer noged Græs till Creaturers fødning
(sam)me stæder, thi dend har faaed saa meged Udbrøt at hvor (der før) war Eng, der løber nu
Elven, og haver flade og side ….rken for sig, tilmed saa er icke heller nogen herlighed (eller)
anden beleylighed till denne Gaard, hvorom og forhend er forklared, og Er alleene Skaden
bleven andseed som …… og Vandflom har udbrødt og tagen, som er paa Øfre (Thun)ed
Lars, Torstens, og Oles brug udj Enge Land eller bøe (er) ..… eller bortgaaen 4 Kiørs Foster
og 6 Smahler, hvorfor …… det allermindste 1 pd: 3 mrk: Smørs Skatteschyld, deraf er (paa)
Lars, og Tostens brug 13 ½ mrk: og Oles brug 13 ½ mrk: Smør,
(Det Andr)e tuned har taged meere Skade, saasom af deres Ager …… som de og har til
fælles, nembl: 1 Skeppe hafre Sæd, og
1726: 31
1726

bliver i mindste Maader med forrige 3 Skeppers hafre ……………….. beste og tøckeste Eng
eller bøe ligesom Øfre thuned ………………. Elven med Sand og Steen har overschylt, har
Opsid(derne) ………………… af Elve brud gansche er borte till 4 Kiørs Foster ……………..
hvilcked Kand med Retmesighed ………………………. er paa Jan og Svend hver helften 21
mrk:, og Skatter ……………. denne Gaard formedelst dend Skade til denne tid ……………
Ole \med Stengrim/ af 1 Løb 22 ½ mrk: Smør, Lars Brigsen af 1 pd: ……….. (Torsten)
Larsen af 1 pd: 23 ¼ mrk: Smør, Landschylden deres bl(ev) ………………. saasom i
hendse[e]nde at Jorden udj Skatt er \udj dend gl: Ma(tricul) paa …………….. iche Kand
aftages, mend Kand giøre skiell for lig… …………….. og efter dend gl: Matriculs
Landschyld Species,
Nedre thuned Kaldet, saa er fornefnte Skade \og/ udj mindste (anseed) for 3 Skepper hafre
Sæd og fosterland tabt og bortgaaed …., Saa at Jan nu icke Kand skatte af høyere endsom for
1 L: 3 mrk:, og Svend ligesaa af 1 L: 3 mrk:, saasom de har taged lige skade, thi dise
Opsiddere bruger saaledes Jorde/n, at hvad \Part/ dend Ene hafver om det Ene Aar, den bruger
dend anden Aared efter, og saaledes Skifter om med hver andre, formedelst at Jorden iche
over alt er lige God,
Og som Denne Gaard Scheyes begge thun, Nembl: Øfre thuned icke Kand staa høyere
endsom for 2 L: 1 pd: 21 mrk: udj Skatt og Kand giøre Skiell for Landschyld ligesaa, saa
bliver Aftaged som dend …………. Skade till udj Skatten 1 pd: 3 mrk:, og Nedre thuned
Kand iche ……….. taale meere udj Skatt endsom for 2 L: 6 mrk: Smør, og Landschyld
ligesaa, saa er og Aftaged i mindste Maader efter Skaden ………… denne Gaards begge thun
igien bliver 4 L: 2 pd: 3 mrk: Smør (at Skatte) og Skylde af, og udj ingen maade \efter vores
Skiøn/ for høyere Kand s(ettes, hvilcket) bekræfter Wj fornefnte Laug Rettes og besigtelse
Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans Hellige Ord \til Vitterlighed/ med undertrøgte
(Signeter) Actum Annis Die et Loco utsupra,

Anno 1726 dend 23 Julj blef Almindelig Skatte og (Sage Som)mer Ting holden paa Tvete
med Jondals Skibredes Almue, overværende udj Retten Kongl: May:ts Foged Sr: Oluf
Larsen, Lænds Mand,!! Lends Mand Lars Drage, og efterschrefne Eed Sorne Laug Rett,
Samson Samland, Engell Backe, Lars Sambland, Lars Jverse/n øfre thun Sambland, Giert
B(acke,) …… Viig, Lars Hougen, og Johannes Samland, forude/n war tilstæde dend
tingsøgende Almue,
Hvor efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn allerunderdanigst Publiceret,
Deres Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning dat: Fridrichs(berg) dend 1 Junj 1726 om
Kiøbenhafns Oplags frihed paa de 4 … af Vin, Brendevine, Salt, og Blad toback, og at ingen
Sp(un)den toback maa fra fremmede Stæder End 1 pund under Vore Skib og Godsetz
Confiscation etc:
1726: 31b
1726 in Julj
……. Allernaadigste Forordning om Søe Enroulleringens ………… (ent)vigede Matroser
maa vere frj for tiltale og Soldate …….. dat: Fridrichsberg d: 25 Maj 1726,
………..Forbud paa Alle slags Korn Vahrers Udførelse af Danmark og Norge dat:
Fredrichsberg d: 8 Junj 1726:
Publiceret Et Gave bref af Engele Backe udgive/n (paa) ……de Retten till 1 L: Smør 1 hud 1
buckschind og 1 gied(schind i) …… paaboende Gaard Backe gived og foræret (til) …..Søn

Gert Backes yngste Søn Engel Giertse/n …… (med) bøxell og herlighed, dat: 23 Julj 1726
og til (Vitterlighed) forseylet af, Lars Drage, Samson og Lars ……..,
Publiceret Hr: Magister Ole Gerdrums bøxell Seddel dat: .. Oct: 1725 paa ½ L: Sm: og ½
hud Præstebols Gods Eye til Lars Olse/n, som Sivert Olse/n har opsagt, bøxele/n betalt,
Publiceret Torkild Aschelsens BratEspens bøxell Seddell dat: 18 April 1724: paa 1 L: Smør
till Lars Arnesen, med Condition indtill at bøxell Eyerens børn self tiltrenger, etc:
Samme Tid og Sted hafde Siur Kopre ladet Stefne …. Fladebøe at lide Dom for Slagsmaal
paa ham en …. (si)dstleden Høst da hand hafde woren og Samme dag ……, Til Vidne i
Sagen Jndstefnt Niels Houge og ….. ….ed forklaring at giøre,
(Dend Jndste)fnte møtte iche, ey heller nogen paa hans Vegne,
(Af Stefne) Vidnerne som ware Skafferen Ole Svendsen (Degre)brecke, og Arne Kopre,
møtte ingen uden dend (Eene, saa d)er fore Stefne maaled iche Kunde afhiembles
thi blef forafskeediget,
Stefne Vidnerne Knud Degrebrecke og Arne Kopre ….. (a)f dennem møder, hvorfore Kalds
maaled efter (Loven) iche Kand afhiembles, thi udsettes Sagen til neste (Ting) og bør
bemelte Mænd paa egien!! (egen) bekostning for (Sagen) at Stefne og da møde J Retten efter
Loven (saaf)remt de iche vill være hendfalden hver udj ? Lod Sølfs bøder till Kongen,
Publiceret Lars Gutormsens Skiøde paa Under hougen, 2 pd: Sm: og 1 hud Kiøbt af sin Vær
Moder og Svoger, samt …. tilforn værende Eyere til Vitterlighed medforseylet af …ver
Svaasand, og Omund Tvete, dat: 23 Julj 1726.
Som inted widere med Sager war at forrette saa blef Restantzerne tagen under Rettens
forseyl/ing,
(og der) efter Tinget for denne gang opsagt,
1726: 32
1726
Dend 24 Julj blef Retten betient paa dend (Gaard) ………… i Vigøers Kircke Sogn, Østensøe
Tinglaug, ……………………. overwærende Kongl: May:ts Foged Sr: Oluf Larsen, og Laug
Rettes Mænd som fol: 30 findes indført, (til) at besigte og over…. (hvad denne Gaard) har
taged ved Field (Skrede) ……………………….. besigted og fælt, ………………. befaling til
denne Forretnings ………………….. dernest er forrige Affæld…. …………………………..
Jndhold, siden i Rette lagde Opsiddernes Skriftlige ………………. Eyere, og var ichun
nærværende Lars Siursen ……., ……….. {er saaledes}, Moder Christj Lars datter Norem,
\...../ saa og …. andre Eyeres forfald,
Efter dend Gl: Matricull Skatter denne Jord G………… Kaldet af 2 L: 2 pd: 6 mrk: Smør,
og udj Landschyld 3 L: Sm: og 3 Løber Salt, Eyer heraf Christj Norem 1 pd: 5 mrk: Smør og
1 Pund Salt, Sten Persen Ohme i Strande(barm Skibre)de og MedEyere 1 L: 7 mrk: Smør og
1 L: 12 mrk: Salt, ….. Knudsen Øye sammesteds 1 ½ L: Sm: 1 ½ L: Salt,
Opsidderne paa denne Jord Ole Jacobsen Skatter af (1 Løb) 1 pd: 3 mrk: Smør, og er hans
Eyere fornefnte Christj og som har Landschyld 1 ½ L: Sm: 1 ½ L: Salt, Ole Nielsen Skatter
af 1 L: 1 pd: 3 mrk: og La…. (Skatter af) 1 ½ L: Sm: og 1 ½ [L:] Salt til hans Jorddrot
Mick(el Øyen),
Dend Skade som denne Jord in Oct: 1723 ved Fieldskree ………….. udj deres Marcke
skoug og paa Høe Slotter som forhend ……… …red har Vj endnu befundet saaledes, og at
dend iche (til) nøtte enten er eller Kand forbedres, thi vell befi(ndes) hid og did mellem

Steenene udj samme Skrede ……….. lidt Græs, mend Kand iche med Retsindighed andsees
at være saa meget som En Smahle Kand fødes \med En/ halv Vinter, og Marke eller anden
Skoug Kand \der igien/ iche heller opvoxe, da efter wores Skiøn Skaden som forhend bliver
udj Skatt 18 Mrk: Sm: og lige saa udj Landschyld, som er udj Fødning till 2 Kiørs Foster med
Marke skougs og Græswærds Skade, hvoraf hver Opsiddere mister halv parte/n, saa at Ole
Jacobsen herefter Skatter af 1 L: 18 mrk:, og efter Skaden blir Landschylden for Christj
Noren!! (Norem) 21 mrk: Salt, og igien beholde/n 1 pd: Smør og 3 Marker Salt, for dend
Anden Steen Ome afgaar 2 pd: Salt, saa hand igien haver 1 L: 7 mrk: Smør og 1 Pund Salt,
sa……
1726: 32b
1726 in Julio
…………….. Opsidder Ole Nielsens brug, herefter at (Skatte af) ……… Smør, og hans
Jordrott Mickel Øyen Land(schyld) ………….. Smørs tab udj Salt Landschyld á ladvenant 1
L: 9 mrk: ………………….. (Sm)ør 1 L: 1 pd: 12 mrk:, og Salt 1 pd: 3 mrk:, og er
………………………. efter 2 Løber 1 pd: 12 mrk: Smør, og J Land(schyld) ………….Salt,
……………………. mod dens beholdne Eyendom af Sæed ……………………….. udj
Landschyld endsom J Skatte ……… dog ……. begge deele efter wores Skiøn for ………. har
Vj dog iche understaaed os Videre udj Landschylden (at a)ftage endsom for Fieldschrede
Skaden, Mend ……. …un iche udj nogen Maade Kand Skatte og Skylde (af) me(ere) endsom
for 2 L: 1 pd: 12 mrk: \Smør/ som dog er i haarde ….. Maader, det bekræfter fornefnte Laug
Rettes og besig(telses) Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige Ord (til bekræ)ftelse
\ved/ undertrøgte Signeter,
…………… var igien Retten som igaard af forskrefne Per(sohner) var betient paa dend
Gaard Moe i Stensdahlen og (Wigøers Kirke) Sogn i Hardanger beliggende, till at besigtige
…… ……erds tagne Skade, hvortill Cammer Coll: Skrivelse dat: 27 Janv: 1725 blef i Rette/n
oplæst, dend forrige affeld(nings) forretnings forklaring lyder saaledes,
….. …… som vare tilstæde i Rettelagde Jndvarselen ……… Eyere af følgende formeld,
(J dend gl:) Matricul Skatter denne Jord af 7 L: Smør og …… …..ld befindes 3 L: Sm: og 6
huder, som {Sahl: ….} \En Persohn/ ……. ….rmands, S…. Trude Nitters Søn er Eyer till
……es af fornefnte og Efterskrefne Opsiddere, Nembl: ….. Skatted af 1 L: 1 pd: 16 ½ mrk:
Sm: og giver Landschyld af 2 pd: ……., Omunds Skatteschyld 2 pd: 7 ½ mrk: Sm:
Landsch: 1 pd: ? hud, Lars Skatter af 1 L: 12 mrk: Sm: Landschylde/n 1 pd: 12 mrk: Sm:
….., Haavers Skatt af 1 L: 12 mrk: og Landschyld 1 pd: 12 mrk: Sm: og Niels Skatter af 1
L: 12 mrk: og Landsch: ½ Løb Sm: 1 hud, Arne Skatted af 1 L: 12 mrk: og Landschylden
½ L: Sm: 1 hud,
(For)uden denne Gaards Skade Ao: 1723 om Alle Helgens (Mis) som tilforne er forklared,
og dend tid befantes (da) Vj war her paa Stædet, har dend siden meged meere (ved) Elve brud
og Vandflom forøged sig, som nu ……ndes, thi denne Jord som ligger {langt} meeget farlig
(i saa)dan tilfælde med de andre her i dalen oven for (liggen)de Jorde(r), faar Aarlig meer og
meer Skade, som
1726: 33
1726:
foruden Opsiddernes Forklaring, skeer \..… ……./ om ………………… dend tid at Elven
opvoxer, saa dend overg(aar) ………….. Korn Skur paa deres Ager, og fører Sand (og Steen
med) sig som ligger igien paa deres beste bøe, …………. ……e mod foraared og om Vaaren
det samme ………. gaar op i deres Flor og andre huser, …tag.. ……………….. bort af

Agerne, saa at over saadan …………………. bederved, at paa denne Jord tvifv….. ………
turer, E…. saaledes: har nu Elven ………………… at hverken Kand bygges for dend eller
nogen …………………. Skades giørelse, hvad Jordens Ringe beleylighed (andgaar) Saa
Kand og dette dertil Sandferdelig berettes, at her (er ingen) Marke skoug til dend, hvorfore
opsidderne med Møy(e) Kiøbe og føre det fra andre Skouger om de skall (kunne) fremføde
deres Creaturer, hvilcket alt, dog Skaden (som) denne Jord har taged, er af os efter wores
Skiøn i mindste maader andseed at være udj Enge Land og fo(ster) tabt {og} bortgaaen og
bederved af Jordens beste (Enge og) høe aufl for 6 Kiørs foster, og at wære 1 Løb Smør …….
saa at Opsidderne ligesom de har faaed Skade till, ……….. bliver Nembl: Ole faaed Skade
for 16 mrk:, og Kand ichun (Skatte) af 1 L: 1 pd: ½ mrk: Sm: Omund Mist for 8 mrk: Smør,
og at Skatte af 1 pd: 23 ½ mrk:, Lars afgaar 12 mrk:, og igien bliver Haaver 12 mrk:, og
igien at Skatte af 1 L: Sm:, Niels for 12 mrk: (af)tag, beholder igien at Skatte af 1 L:, og
Arne ligesaa at Skatte igie/n af 1 L: Smør, som er tilsam/men herefter dags (af) Skatte Skyld
6 L: Smør, i hvor vell det er udj høy(este) Maader, og udj Allerunderd:t hendseende till
Kongl: May:ts høyst priselig Naade, at om denne Jords Skade meere øger Sig herefterdags,
opsidderne forhaaber billig hielp og forlindring, hvad denne Jords Landschyld (af)gaar, saa
med Skade/n bliver det saa meged so(m tilsam)mens som efter Skiønsomhed at Jorden som
(dend) er Kand svare til sin Landschyld efter dend gl: Matr: hendstiller det og Allerunderd:
som inden nermere høye ordre af os iche Kand aftages, om det iche b(ør) derved forblive, og
udj denne tilfælde at denne Gaard umueligt Kand enten udj Skatt eller Landschyld andsees og
Sættes høyere endsom udj begge ….. for Sig 6 Løber Smør, mend efter god Sa(mvittighed)
{….} \behøved/ meere Aftag end nu er skeed, og saaledes ……
1726: 33b
1726 in Julio
………………… Skadens Aftag 1 L: Smørs Skatte schyld …………… igien 6 Løber taxeret,
bekræfter for(nefnte Laug Re)ttes og besigtelse Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige
Ord, bevidnes med undertrøgte (Signeter Ac)tum etc:,
(Anno 1726 den)d 25 Julij var Retten af os forhend benefnte betient paa dend Gaard Aarhuus
i Wigiørs Kircke Sogn og Stensdahlen i Hardanger beliggende, overwærende og Kongl:
May:ts Foged Sr: Oluf Larsen, Lænds Mand Ole Berven, …………….. Laug Rettes Mænd,
saa var tilstæde Opsidderne, og Jorddrotten til En part i denne Jord, ved Nafn Hans Bru, Hvor
da blef oplæst Cammer Collegj Skrivelse saaledes lydende, dend forrige besigtelse
Forretnings slutning er saaledes,
(Gaar)den Skatter efter dend gl: Matricul af 3 L: 2 pd: Smør og i Landschyld 3 Løber Smør,
mend efter et gl: Affalds (bref) dat: 23 April 1668 som blef andvist har Eyerne (for der)es
Eyendom saasom Hans \Rasmus:/ Bru at skulle ……… 1 L: 1 pd: 16 mrk: Sm: og Enken
Herborg efter hendes ………….. 1 L: 8 mrk: Sm: som saaledes skulle være 2 L: 2 pd:,
………. Skatten har wæred Svared stedse efter Matricul/en …….. Opsidderen Johannes
{Ellingse/n} \Ingebregtse/n / Skatted af 2 pd: 18 mrk: Smør, Landschyld til Hans Bru af 2 pd:
Sm: Johannes Nielse/n (Skatte)r af 2 pd: 18 mrk:, og lige saa til samme Eyer for Landschyld,
Enken Herborg Skatter af 1 L: 2 pd: 12 mrk:, og Landschyld (af) Egen Part 1 L: 8 mrk: og till
Hans Bru af 16 mrk: Smør,
Forhend indførte Forklaring over denne Gaards (overgangne) Skade ved Elve brud, er
ydermere herved hos føyed ……dig beretning, at Skaden nu befindes langt meere …..ed af
dends beste og tøcheste bøe eller Eng som (er ved) Elven beliggende, hvorpaa nu er Kommen
saa (meget) at hver gang baade om efterhøsten og ud paa Vaaren (Elve)n opvoxer saa bryder
dend noged efter haande/n (saa til) at forhindre er ingen Raad till, og efter (wores) Skiøn og

overweyende er nu tabt og Mist for Opsidderne Nembl: Johannes Ingebregtsen 12 mrk:
Smør og Kand (der)efter icke Skatte af høyere endsom for 2 pd: 6 mrk:, Johannes (Niel)sen
12 mrk: og igien bliver hans Skatter af 2 pd: 6 mrk:, Enken Herborg ? … Smør taged Skade,
og Kand ey Skatte af meere end for 1 L: ………. Aftaged er 2 pd. Smør, og udj Sædeland i
det ………. 2 Skepper hafre Sæd, og af Jordens beste bøe eller (Eng h)vad som af Elve Sand
og Grus er bederved saa ………….. inted Græs woxer er og i det ringeste 5 Kiørs Foster
1726: 34
hvad Landschylden andgaar saa efterdj Jorden ………………….. 3 Løber Smør lige med
Skatten, hendstilles det aller…. ……………. høy foranstaltning, om Eyerne eller Jorddrotten
efter ……………….. icke er fornøden \og/ formedelst Skou… ………… gl: Matriculs paaleg
befindes, ………………. og som denne Gaard efter Skadens affeldning ………….. havende
Ringe beleylighed, saasom opsidderne ………….. ud paa Sommeren maa holde deres
Creaturer ……………….. bøe, førend de Kand Komme over Elven till ………….. og
gansche Ringe Marcke skouv, men maa K…… ………….. till at fremføre Creaturerne med,
…. til …. Er ………. Steds J dise grendser at ingen S(ma)hler Kiørf holdes ……. de icke
Kand leve, saa efter vores Skiøn og nøyeste …..de Kand denne Jord i det meste og Umueligt
andsee … Retsindighed at Skatte og Skylde for \meere/ endsom ovenbenefnt af 3 Løber Smør,
Som Vj forhend indførte Laug Rettes og ….ings Mænd bevidner Saa Sant hielpe os Gud og
hans hellige ord, til bekræftelse ved undertrøgte Signeter,
Anno 1726 dend 26 Julj var Retten holden paa den Gaard Nesthuus i Stensdahlen, Vigiørs
Kirke Sogn og Hardanger, og \med/betient af Kongl: May:ts Foged, og samme Laug Rett som
fol: 30 er indført, Hvor da blef oplæst for Opsidderne, …… og paa Sogne Præsten Hr:
Christopher Gelmeydens wegne som …… Eyer war Lænds Mand Olle Berven beskicked,
Rente Cammers (Skrivel)se til Stift Amt Mand Undall dat: 27 Janv: 1725: Endnu …..
affeldnings forretnings slutning dat: 19 Junj 1724:
Hvilcken Jord efter dend gl: Matricul Skatter for 3 L: 1 pd: ….. og findes udj Landschyld 3
Løber Smør, hvoraf Opsidderne paa denne Jord, Lars Mickelsen 2 pd: 15 mrk: Sm: Lars
Larsen 2 pd: 15 mrk: Smør Ullensvangs Præsteboel 18 mrk: alt uden bøxell, Wigøers
Præsteboel 1 Løb Smør, med bøxel og overbøxell til all Jorden, Opsidderne Lars Torstensen
har tilforne Skatted af 2 pd: 15 mrk: Smør og hans brug i Landschyld er 2 pd: 6 mrk:, til \En
af Opsidderne/ Lars Larsen 9 mrk:, U(llensvangs) Præsteboel 9 mrk:, og Wigørs Præsteboel 1
pd: 12 mrk:, Lars Mickelse/n (Skatted) af 2 pd: 15 mrk: og Landschylden af sin egen
Eyendom 2 pd: 6 mrk:, …… …… Skatted af 2 pr: 15 mrk:, og {giver} \Er/ Landschylden af
hans Eyendom 2 pd: …., (Mickel) Larsen Skatted af 2 pd: 15 mrk:, og giver Landschyld til
Wigøers Præsteboel af 1 pd: 12 mrk:, Ullensvangs 9 mrk:, og hans Fader Lars Mickelsen Eyer
9 mrk: Sm:
En hver af fornefnte Opsidderes Skade formedelst Elve brud og Vandløb paa denne Jord, er
endnu meere endsom tilforn efter ovenbe:te besigtelse Ao: 1724: udførlig findes forklaret,
som Skeede udj October og Novembr: Maaned 1723, samme (tid) som Elven brød af de andre
her omkring beliggende Jorder, Har dend giort Skaden større til denne tid som efter ….
1726: 34b
1726 in Julio
………………….. staar till oprødning eller forbedring, thi ……………… (denn)e Jords beste
Eng og Ager iche er borte, det ………. ….de af E…. Sand Steen og Grus ved Elven
……………. hvor hvercken woxer Græs, og iche Røddes ………….. og Vaaren woxer Elven

og igien opfylder …………… uden at det og befindes dend Meer og Meer …………….. iche
Er skiønned noged for, mend alleene ……………… mindste Maader andseed for Fosterland
till …………… ….ed er borte til Vise 2 Skepper Sæd, derfor ………………. …r, som er paa
hver Opsidder 9 mrk:, saa ……………. kand Skatte i høyeste maader af meere end (som
følger) (Lars) Torstens/en for 2 pd: 6 mrk:, Lars Mickels/en af 2 pd: 6 mrk:, Lars (Larsen)
af 2 pd: 6 mrk: og Mickel Lars/en af 2 pd: 6 mrk:, som er tilsam/men (3 L:) Smør, Om
Landschylden er og wores billig Mesig Skiøn (efter) samme Maade som om nesthos liggende
Gaard Aarhus er sked …. Kand svares som tilforne efter dend gl: Matricul,
…. denne Jor(ds ……. i)gien havende Eyendeele og beleylighed …..r a(f) Eng, ……… til
havende Marke skoug, Kand dend i høye(ste Maade) herefter ….. icke Skatte og Skylde af
meere end for ………., thi dise Opsiddere formedelst Elvens Vand flom ……. farlig om
Vaaren maa \og/ holde deres Creaturer En Maaned ……….. seniste paa deres hiemme bøe
som iche er liden Skade …….. udj Græset till høe, hvilcket Vj fornefnte Laug Rettes (og
Siun)ings Mænd udj denne Foretning med god Samvittighed ….., Saa Sant hielpe os Gud og
hans Hellige Ord, til bekræftelse ved undertrøgte Signeter,
(Anno) 1726 dend 26 Julj blef Retten medbetient paa dend Gaard Øfsthuus i Wigørs Kircke
Sogn og Hardanger beliggende til Skiufne og besigtelse over samme Jords tagne Skade ved
Elvebrud, overwærende Kongl: May:ts Foged Sr: Oluf Larsen, Lænds Mand Ole Berven, og
efterskrefne Laug Rettes Mænd, Tollack Netteland, Torsten Kallestad, Biørne Røcken, ……l
Berge, Peder Haagensen Øfre Vig, og Ole Niels/en Norem,
Hvorsom helst efter Rettens Settelse blef hørsomst oplæst Cammer Collegj Skrivelse till Hr:
Stift befalings Mand Undal saa formeldende, Item for aftags forretnings Slutning ………
…den skeed d: 19 Junj 1724 saa lyder,
……en dernest leverte Varselen for sine medEyeres (Part)er andgaaende med paategning
saa lyder,
Dernest forrestillede Opsidderen Lars Olsen Øfsthuus og begierede Retten ville tage udj
øyesiufn at foruden hvad Elven udj aared October Maaned 1723 hafde af hans paaboende
Jords bøe (ved Elve)brud, har dend siden giort ham meere Skade i samme tilfælde, dernest
denne Jord som efter dend Gl: Matricul Skatter af eller andført for 2 L: 1 pd: 12 mrk: Sm:,
mend i Landschyld Smør 2 L: 18 mrk: og 1 hud, her af efter Cammer Collegj Høy Respective
Skrivelse til Fogden af 8 Feb: 1721: som
1726: 35
1726
er Ao: 1713 og forhend fældet formedelst …………….. Saa Opsidderen efter sin forklaring
har Skatted af (efter den gl: Matt!! (Matricul?) for 2 L: Smør, og Landschylden Er der….
……….. (Eyend)doms Marie Virginis præbende Gods ……………………… med bøxell og
overbøxell til 2 ………………… Gods 1 pd: 3 mrk: Smør, og Opsidderen self Eyer
…………………., Endydermere for Retten til Kiendegaf Opsidderen (Lars Olsen Øfsthus)
(aar)lig Leyer om Vaaren Hage beite til sine Creaturer (frem til) Ste Hans dags tider førend
hand Kand Komme ……………….., saasom denne Jord liden eller Ringe fæe hage
…………… at hand vill Skaane dend lille hiemme bøe…………………. lade sine Creaturer
om Waaren gaa derpaa og ……………… saa maa hand og leye Slotter hos andre ………….
faae det som og aarlig skeer, som hand viselig Kand ….. 3 Kiør foruden Marcke foster hand
Kiøber, saa hand iche (paa) denne Jords Enge Mark eller tilhørende Eyendom Kand fo(stre) 5
Melcke Kiør, det alt hand gladelig Kunde og ville giøre sin Eed paa naar det forlanges,

Denne Jords tagne Skade har Vj ……………… befared og efterseed, og hvad af
…………….. dend halve Løb saa er indted der ………………… …. hvor Skreden er under
fielden, …………………. Aalder Skoug mend deraf Kand ingen ………………..
og Græs er indted til at høste, saasom det er ……………….. hvor Knapt et Creatur Kand
overgaae, og Elven (har) udbrudt det øfrige, saa dend bryder og gaar \(ud)/ p(aa) 3(?) (2?)
Stæder hvor dend tilforne \icke/ hafde sit Løb, hvorfor …. af samme Aftag Kand paalegges
denne Jord ……. igien Naad, herforuden er dend anden Skade (ved Elve) brud det Aar 1723,
og siden tildraged sig paa (Jordens) beste og tøckeste Eng eller bøe, langt meere e(nd som)
forrige forklaring udviser, hvorefter og nu (efter vores) Skiøn med god Samvittighed Kand
fældes ……… 1 Pund Smør udj Skatt, og ligesaa udj Landschyld, ………… Jords
Skatteschyld bliver 1 L: 2 pd: Smør, og ……….. for denne Jords tagne Skade tabes paa
Kongl: May:ts (egen) part 16 mrk: Sm: Rosenthals part 4 mrk: og Opsidderen 4 mrk:, …. at
bliver igien beholden Landschyld for denne Jord 1 (L: 2 pd: 18 mrk:) og 1 hud, i hvorvell som
denne Jord har liden beley(lighed) og det af os befindes saa i Sandhed at være, Unde…. Wj
os udj dybeste Underdanighed \i ligemaade/ at sige det denne G(aard) ey heller Kand andsees
udj Landschylden høyere endsom …., Og at denne Gaard Øfsthuus icke udj aller høyeste
Maade i det meste ey herefter dags Kand Skatte og Schylde for meere endsom for 1 Løb og 2
pund Smør bekræfter fornefnte Laug Rettes Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige
Ord, og med undertrøgte Signeter bevises at wære Sked som ovenmelte Anno Die et Loco
utsupra
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(Anno 1726 dend) 2.? (Julj blef) Retten betient paa dend Gaard Birkeland (i Stensdahlen? i
Østen)søe Kircke Sogn og Hardanger Fogderie (beliggende) ….. var paa Kongl: May:ts
Fogeds wegne i Loufl: ……………….. Fuldmegtig Tiener Niels Bager, saa og efter(skrefne
Laug R)ettes Mænd Tollack Netteland, Torsten Kallestad, (Biørne Røcke)n, Germund ……,
Peder Haagensen Øfre Vig, (Ole Nielsen) Norem i Lars Øfsthus Stæd, saa og war
overværende Lænds Mand Ole Berven, derforuden Lods Eyerne ……….. (han)ds Vegne,
Hans Rasmuse/n Bru, og dend anden …….. Øfsthus, foruden Opsidderne paa denne Gaard,
(Cammer Collegj Skri)else til Hr: Stift befalings Mand Undahl (dat:) ….. som blef for samtl:
forkyndt lyder saaledes, Forrige besigtelses slutning af 20 Junj 1726; er saaledes lydende,
Gaarden i dend gl: Matricul er udj Skatt 4 L: Smør og udj Landschyld 3 Løber, deraf er
\deres/ Kongl: May:t Eyendoms Gods (med?) bøxell 2 pdr: 6 mrk:, uden bøxell, Jan Bolstad
1 L: 18 mrk: med bøxell (og) overbøxell till Kongens part, Lars Øfsthus 1 pd: med bøxell,
og Opsidderen Iver Olsen 2 pd: med bøxell, alt efter nærværendes forklaring,
Opsiddernes brug saasom Iver Olsen har Skatted af 1 L: 1 pd: Sm: Landschyld er ? pd: self
Eyende, og 1 pd: Lars Øfsthus tilhørende, ….. (Jac)obsen Ska(tted) af 2 pd: 16 mrk:, bruger
af Kongens part 3 mrk: Smør, …. Bolstads ? pd: 21 mrk:, hans Vær Søn Torbiørn Siursen af
sit for… ….. opsagt helftsen J Skatteschyld 2 pd: 16 mrk:, og Landschyld af Kongl: …… 3
mrk:, og af Jan Bolstads 1 pd: 21 mrk:, Ole Johansen Skatted af ? (pd:) 16 mrk:, og hans
Landschyld er Resten af Kongens Eyendom …… udj 2 pd: Smør,
…….. dernest forklarede at Skaden som deres Jord Ao: 17.. (over)gik har siden forøged sig
meere, og Elven Aarlig ………., de maa leye Slotter eller Enge band hos ………. og Kiøbe
Markeskouv til at føde deres Creaturer med saafremt de skall hefde deres Ager med …….
…rydning, og at de af deres Jords Egen Høe ……… ….øbe og faa Foster hos andre, icke
Aarlig herefter …….. meere endsom 14 Melcke Kiør paa heele Jorden, hvil(cke Vj med) God
Samvittighed Kunde og Ville med Eed bekræfte (om det) æskes skulle,

…..r Er denne Jords tagne Skade \er nu igien/ besigted, og overfared (og ey) meere befunden
endsom forhend forklared, da Rettens (Middell dend tid var paa Stædet, og er baade af Elve
brud (og Vand)fald, med Eleve Sand og Grus paa denne Jords beste bøe, (Saa) efter wores
Skiøn i mindste Maader er tabt ved til 5 Kiørs (Foster) med Ungfæe og Smahler, foruden af
Ager En half Skeppe ….. (o)g har heraf Opsidderne med forrige affælding en hver i sær taged
Skade, saasom Iver for 12 mrk: Smør, og hans Skatte brug (bli)ver 1 L: 12 mrk:, Niels har
mist for 12 Markers Jordschyld, og bliver den till 2 pd; 4 mrk:, Torbiørn ligesaa 12 mrk: og
Jgien 2 pd: 4 mrk:, Ole (lige)ledes 12 mrk: Smør, og Kand ichun Skatte af 2 pd: 4 mrk:, saa
aftaged ….d Smør for Skade/n og Jgien at Staae for i høyeste Maader 3 L: 1 pd: udj Skatte
Skylden, ihvor well denne Jord Jngen …. Skoug haver, saa og iche heller aarlig til fornøden
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brende Veed, mend Opsidderne maa Kiøbe det ……… …de hvilcket saavell omliggende
Naboer ……………. Kand Sande, saa at denne Jord efter sin F…… ………….. behøvede 1
pd: Aftag, men Wj iche h.. underst… …………….. som efter dens tagne Skade at …………..
ydermere udj wores Allernaadigste …………………. Allerhøyst priselig Naade henstillende,
saa og ………………. udj Landschylden for Skaden skall afgaa, ……………….. for 3 Løber
Landschyld Kiendes …… for ………………. ey høyere i nogen Maader, det her \med/ af
forhend ind(førte) Laug Rettes Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige ord, bekræfted,
og Stadfæstes wed samtl: undertrøgte Signeter Actum ut superius,

Anno 1726 dend 29 Julj blef almindelig Skatte og Sage Ting holden med Østensøe
Skibrede udj Hardanger paa Steene, overwærende udj Retten Kongl: May:ts Foged Sr: Oluf
Larsen, Lænds Mand Ole Berven, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd som
Retten medbetiente Naufnlig, Tron Jndre Aalvigen, Haaver Røcken, ……. Berstøe, Biørne
Røcken, Lars Nesthuus, Ole Nielsen …….., og Lars Larsen Nesthuus, og Ole Jacobsen
Norem,
efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn, allerunderdanigst blef Publiceret Kongl:
May:ts Allernaadigste Forordninger som fol: 31 findes Extraheret,
Og som ingen Sager war at afhandle saa blef t….. …..ning efter at Skatterne war anammed,
Rest(antzerne) tagen under forseyling, og Tinged opsagt,

Anno 1726 dend 2 Augustj blef Almindelig (Skatte og) Sage Sommer Ting holden med
Gravens Ting(laugs) Almue paa Tingstædet Eye, overwærende Kongl: May:ts Foged Sr:
Oluf Larsen, Lænds Mand Siur Leque, og efterskrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd, Johannes
Espe(land), Mads Velche, Mickell Tvet, Magnus Randestvet, Odd H….., Daniel Leque, Ole
Spaanum og Ole Kierland,
Hvorsomhelst blef Allerunderdanigst forkyndt Kongl: May:ts Allernaadigste andordninger
som oven….,
dernest blef publicered.

Kongl: May:ts Fogeds bøx(ell Seddel) paa ½ L: Sm: ½ hud i Nedre Rønnestrand Halsnøe
Clos(ters Gods) bøxelet till Jochum Tormøhlen, mod bøxell efter (Loven), dat: Hoepe d: 14
Maj 1726:
Ligesaa dat: 18 April 1726 paa ½ L: Sm: ¼ hud og ¼ td: Salt udj Gaarden Lione Halsnøe
Closters Gods, bøxled till Soldat Michel ……en, mod første bøxell efter Loven,
Publiceret Jørgen Broses bøxell Seddell dat: Ullensvang dend 14 Deb: 1725 paa 1 ½ Spand
Sm: Præstebols Gods udj W…. i Eidfiord, bøxlet til Omund Jonsen, som Elling Roar(sen)
for ham har opsagd,
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(Den 3die Aug:) betientes Retten igien udj forinførtes (Laug Rettes Sted)
(Till samme Tid og Sted hafde Lænds Manden igien paa von (Widas Vegne, for)medelst Eet
efter forrige tiltale Saug Eyer ……… Resterende Consumption,
……….. de forhend indførte og hendskiød sig till ………… indsigelse, og at de hafde betalt
………. ….endt om von Wida at have wæred forpag(ter) ……. saa …… de iche haft
fornøden at betale till Sornskriveren,
paa Torbiørn Ohses wegne møtte Anders Larsen Vambem og svarede, at bemelte Torbiørn
siger sig for Vangens Saug at have betalt, og om forlangedes derpaa wille og giøre sin Eed at
Sahl: Sorenskriver SvartzKopf fordrede og anammed betalingen,
…. …… møtte som Eyer for half Døsebeck eller Vangens Saug, og svarede at hand betalte
til Sahl: Sornskriver SvartzKof paa Graven hans anpart Consumption, for (Aarene 17)15 og
1716 det ville hand giøre sin Eed paa, og at ……… begierte nogen quitering,
(Anders) Hansen Aandeland producerte fra Sogne Præsten ……. (et Mis)sive hvorudj war
indslutted følgende 2de qui(teringer), og formode og befindes hand iche er skyldig …….
(som) dend sidste quitering udviser, at hand hafde ey (noget meere) at fordre,
(Paa) (Klock)erens wegne møtte ingen,
Kals Mændene ……. ……. og Andve Torese/n Edlig forklarede nu nestled/en …….. dager
at have Stefnt ham,
(De) Jndstefnte sagde sig ey widere at have til at ………… forhend og at de hafde betalt,
saa og Ellers ………. Anders Hansen Wambem Aandeland at Sornskriveren Sahl:
SvartzKof war baade hans Moders Laug Værge, som og efter hendes Sahl: Mand holt
Skifted, saa (ders)om hun hafde wæred skyldig Consumption for dend ….. Vangens heller
Døssebecks halve Saug, saa og ……….. Saug de aaringer, hafde hand giort udleg (i Skifted)
som melt Anno 1717, paastod samtl: (Frjkiend)else Dom i denne Sag, saasom de Kunde
aflegge (Eed) ….. om deres forklaring,
…..en paastod efter Hr Stift Amt Mands Resolution ….ldelse denne Sag,
Denne Sinde forafskeediged
(Saas)om Klockeren iche haver faaed fuldkommen Varsell (og) iche heller møder, saa
udsettes Sagen till neste ting og (paa)legges Lends Manden hannem til samme tid at (Ste)fne,
Hvor og skall i denne Sag Endelig Dom paa(føl)ge, til hvilcket de øfrige og haver at møde
…. samme at andhøre,
(Till) Samme Tid og Sted hafde Torsten Herrey ladet Stefne (Sol)dat Ole Jensen Midhuus, at
levere ham 2de Gaupe
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Skind som hand Citanten haver Kiøbt hos Jacob …… ………. og betalt Samme Skind de
Femten parter …………… …. Tvet, med 8te Rd: 2 mrk: 8 s:, og dend Se(x)tende …………
stefnte till, hvilcke penger hand iche har ………………. tilbøden, mend siden har taged
S(kin)dene …………………. hand dog iche hafde Lod udj meere ends… ……………..
derfor at lide dom til at levere ham ………………,
dend Jndstefnte møtte iche,
Stefne Vidnerne ……….. Siur Leque og Wiglick Herrey, aflagde Eed(lig forkl)ar(ing at)
have stefnt ham nu nestleden Mandag … (da)ger,
forafskeediged
Det befindes at dend Jndstefnte iche haver faaed Loulig Varsell, altsaa afvises Sagen till
wedbørlig Kald og Varsell till neste Ting, da Kand videre gaaes hvis Lovmesighed udfordrer,
Till samme Tid og Sted hafde Anders Legre og Arne Leygre ladet Stefne sine Grander Helge
Leyre, og Omund Ros…. paa Præstgaard[en] i Eidfiord, fordj de lover andre med sine
Creaturer paa deres Støhls hafner som er fremmedes, (og) er nu 20 støcker Nød og 3 hæster,
derfor at lide dom iche at giøre saadant dem till fortrengsell, samt denne foraarsaged
Processes bekostning,
De Jndstefnte møtte iche, ey heller nogen paa deres (Vegne),
Kalds Mændene Edlig forklarede at de nu ste…. Tisdag Otte dager først Stefnede dennem,
Forafskeediget
Denne Sag afvises till Loulig Stefne Maal, sa(asom det be)findes at de indstefnte iche haver
faaed Fior(ten dages) Warsell, og gaaes da videre efter Loven,
Omund Bue Eskede sin Sag i Rette Contra Østen Aa(sem), forhend indført,
dend Jndstefnte møtte, og (Citanten spu)rte ham om hand Kunde sige hannem eller hans
(Søskende) noged andet endsom alt Erligt, og Skickeligt fra ……….. dom op, dend
indstefnte Erklærede sig at hand ……….. Kunde sige eller wed, og tilbød sig forlig, Citanten
(fordrede) sine Omkostninger betalt, som hand har maatt give h…. (for) Widner, derpaa de
gave hver andre deres hender, (og derefter) blef
Kiendt og Afsagd
Som Parterne haver truffed billig mesig forlig (der) med Sag Søgeren Kand og bør wære
fornøyed, Kiendes for Ret og billigt at hvad som udj Druken(skab) Kand wære skeed, skall
efter denne Dag iche Komme Omund eller hans Søskende og paaRørende hans og deres
Erlige og Gode Nafn og Rygte till ringeste Præjudice i nogen maade, og skulle nogen
befindes herefter denne Sag vedKommende heller og dend Jndstefnte Østen Aasem ey holde
sig forliged efterretlig, da maa de være sig efter Loven Straffed, Ellers som dend indst1726: 37b
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(stefnte Østen) Aasem befindes at have foraarsaged (Citanten denne) Sag, saa findes og for
billigt at (hand betaler) till Omund Bue En Rd: og det under (Nam og Execution efter Loven)
……………………. hendes Vegne hendes broder Siur Olsen ……………………. i Rette
Kaldte, saavelsom Jon ……………….. efter forrige tiltale Stefnt Ole Skaar,
(Den) Jndste(fnte møtte) iche,
Kals Mændene Torfind Eye, og …… Giøre Eedlig forklarede at have nu først Tisdag 8te
dager war Stefnt hanne/m,
Forafskeediged
Sagen gives Rom till neste Ting og Louglig Varsels forkyndelse for dend indstefnte, saa og
Parterne paa begge Sider at Kand møde,

Till samme Tid og Sted hafde Gastgiveren i Graven Hans …nsen Stefnt Tambour Arne
Monsen fordj hand sidder (og) bruger Øll og brendevin og andre Vahrer, hans (egen) ...er
Næring till fordervelse og til fortrengsel (hvilcke) hand er alleene Priviligered, og der for
sva(rer Cons)umption og Skatter, saa hand og har maatt (ved 2de) Mænd ladet besigte og
forbyde bemelte Tam(bour) ….. for nylig hiem førte 2 tønder Salt at hand ……..,
til Vidner herom Jndstefnt Siur Nessem, ……. ….., Vicking Dahlen, Edlig forklaring at
giøre (i Sagen), derforuden om Salted at giøre forklaring Ole (Holven og) Torfing Eye, alt
til Et Tings Vidnes Erholdelse at Søge dend høye øfrighed,
(Den Jnd)stefnte Corporal møtte og tilstod Loulig (Varsell), Af Vidnerne møtte allene Ole
Holven (og vedtog Varsell),
Citanten forlangede dette Vidne af(hørt, og de udeblivende Laug dag forrelagd til neste Ting,
(Det mødende) Vidne blef Eeden forrelæst og formaned om Sandheds udsigende, derpaa
aflagde Eed og forklarede (at for) En Maaneds tid en Søndag Reiste hand til Woss, (og) gick
hand ind til Tamburen som boer oven for ….et og Kiøbte sig en Pot Øll eller Toe, drack og
betalte, derefter Reiste hand, har iche oftere wæred der, og ey videre hafde at forklare,
Citanten begierede endnu Laug dag for de udeblivende, Kom og til neste Ting at indstefne
fleere widner saaso/m …rgen i Traa, Ole Spaanum, Jon Sem, og Lars Kierland,
Tamburen absenterede sig derefter fra Retten,
Forafskeediged
(De u)deblivende Vidner {paalegges} gives Laug dag til neste Ting efter Lauglig Varsell at
møde, som og Citanten
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tillades de andre paaberaabte Vidner (at føre i Rette) og hertill giver hand dend Jn(dstefnte)
(Loulig Var)sell at møde,
Og som ingen fleere war at ……………… (saa blev) Restantzerne over de Kongl: Skatter
(forretagen og) ……. forseyling, og Tinged for denne (gang) opsagd.

Anno 1726 dend 5 Aug: blef (Almindelig Skatte og) Sage Ting holden med Kintzervig
(Tinglaugs Almue) paa dend Gaard Utne, overværende med Retten Kongl: May:ts Foged
Sr: Oluf Larsen, Lænds Mand Jon Øfre Quale, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes
Mænd, Lars Utne, Knud Trones, Gunder Alsager for Knud Freim, Jacob Wines, Samson
Langesætter, Hover Urem, Tosten Qualnes og Jacob Freim, Foruden war tilstæde Almuen
som Tinged søgte,
Hvor da først Allerunderd:t blef oplæst Kongl: May:ts Allernaadigste andordninger, som fol:
31 blef Extraheret,
Publiceret Magister Jørgen Broses Kiøbebref dat: 9 December 1725: paa ½ L: Smør
Landschyld med bøxell og overbøxell til ½ L: Smør og 3 L: Salt Rosenthals Gods, og 2 pd:
Sm: 1 ½(?) giedskind (Dom) Kirckens Pastorat i Berge/n, i dend Gaard (Ind)stenes, Solt og
(afhændet) till Johan\nes/ Omundsen og der for bet: 40 Rd:, hvilcket Gods Sahl: ……sen
hafde Kiøbt af Hr: Vilhelm og Hr: Claus F….ender, og (efter) Auction efter be:te Lieut: blef
Kiøbt af Cap…… Lilliengre…., (og) igien Solt det til Christopfer Ødven, og saa atter
ov(erdraget) til Magister Brose,

Publiceret Rector Mønnickens bøxell Seddell dat: 17 … 172? paa ½ L: i Kambestad
Rectorats Gods til Ole Vigligsen,
Publiceret Skiøde dat: 5 Aug: 1726: udgived till La(rs) ……… paa 2 ½ pd: Smørs
Landschyld, udj dend Gaard Eidenes i Ullensvang Sogn, nembl: Thomes Svendsen Selger 1
pd:, Jon Svendsen 1 pd:, Hendrich Jørgensen Eye ½ pd:, self haver Kiøberen med dem
arved 1 pd:, og sine Søskende betalt for deres parter 65 Rd:,
Till samme Tid og Stæd hafde Opsidderen paa (Sandven) i Odde Sogn Hans Asbiørnsen,
ladet Stefne ved bøgde Mænd Jon Øfre Quale og Lars Helland, de 2de Halsten Rogde og
Lars Maackestad, at andhøre efterskrefne Widners Eedlig forklaring, nembl: Arne Naae, og
Christoffer Aaen, hvorledes fornefnte Soldater overfalt ham med hug og Slag, og Elendig
medhandled ham nu afvigte St: Hans dags tider paa Moue, alt til Et Tingsvidnes erholdelse,
for der efter at Søge paa Vedbørlig Stæder at faa tilstræckelig Satisfaction,
De 2de benefnte Soldater møtte iche ey heller nogen paa deres Vegne,
Kalds Mændene Eedlig afhiemblede at de (Lou)lig hafde Stefnt med 14te/n dagers Warsell
til dette Ting,
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(Af Vidnerne møtte) Christopfer Aaen som tilstod (Louglig Varsell)
(Kals) Mændene under deres Eed for(klarede) ………………………. udeblivende Arne
Naae for ………………. var i Byen, bor ellers paa Rosend: Gods
(Citanten forlan)gde det nærværende Vidne afhørt og Laug (dag for de udeblivende,)
(For Vidned Chri)stopfer Aaen her i Tinglauged boende, blef (Eedens forkla)ring oplæst for,
og formaned om sin Sandheds udsigende, saa og forkynt hvad Straf Et Vidne bør eller …..
efter Loven so(m) widner Løgn, derpaa aflagde hand sin Corporlige Eed og forklarede at udj
Moue og Jon Moues Stue i brølluppet da hand om aftenen med sin Kone {…..} gik ud af
Stuen \og ville/ til Sengs, da saae hand at Halsten Rogde tog Støbet med Øll og Slog Hans
Sandven i hovedet der med saa Støb og Øll dref over Giesterne i Thuned (paa) Gaarden, og
war slaged saaledes at Hans Sandven (falt) til Jorden og blef liggendes mod En half times
(tid), og meere Saae hand Vidned iche, mend derefter gick (hand) til Sengs, og har ey meere
i denne Sag at forklare, (som hand) Kand Erindre,
(Citanten) dernest til Kiende gaf at hand hafde fleere Vidner (som ic)he møder, naufnlig Ole
Ols/en Reiseter, Torbiør ……. sin Kone, og Torbiør Ivers datter Aaen, saa H(ans egen K)one
Marette Gunders datter, hvilcke hand forlangde (til neste) Ting at Jndstefne till deres
Forklaring i denne Sag,
Denne Sinde forafskeediged
(Love)ns Allernaadigste bydende og tilladelse bevilges (Cita)nten til neste Ting at indstefne
hans paabe(raabte) Vidner, saa og gives de Jndstefnte 2de Sol(datere Laug d)ag Samme tid at
møde, og dersom det (endnu udeb)livende widne Arne Naae som Sorterer (under) en anden
Jurisdiction godvillig vill møde og sit Vidnes byrd for denne Rett aflegge er det hannem
efter Loven tilladeligt,
(Till sam)me Tid og Sted hafde Christopfer Aaen ladet (Jndstefne H)aldor Jonsen, at will løse
1 ½ Løb udj Mæland (som den)d Jndstefnte paaboer,
bemelte Jndstefnte møtte (og gaf til Ki)ende at hans Sahl: Fader Jon Mæland Eyede og bode
(paa sa)mme Jord hans Lifs tid, og er nu mod Fyrge (tiu)ge Aar siden hand døde, saa hand
formoder det (er) hans Odell som hans brever hiemme liggende skall vise,
Citanten Svarede at hans Værfader har Solt Godset (me)nd Jndstefnte Skiød sig ind for
Rette/n for Sornskriver (og) Mænd sin Sag andgaaende,

Forafskediget
Lovens 5 bogs 3 Capit: 10 Art: befaler at hvo som vill løse nogen Jord, skall Stefne derpaa
for Jul till Tisdagen nest efter Paaske for Sornskriveren og Otte Upartische Laug Rettes Mænd
paa Aastedet at Kiendes og Dømmes i Sagen, altsaa (bevilg)es Citanten sin Sag saaledes wed
Odels Stefning at
1726: 39
1726
fremføre til Aasteded med sine Vidnes byrd (som hand) Kand have om hand formeener sig
nog(en Rett til) Løsning til fornefnte Jord Mæland ………….. Kand,
Publiceret Niæl Niælsøn i Sou(de) ……………………….. hans Skiøde paa ½ Løb Smør
…………………… (til) Torsten Odland, som derfor …………………………. og
Stadfæstelse af hans Søn N…. ……… ……………………… (paa)tegned, saa og med Østen
Odlands og …… Lones (boe)mærker undertegned, dat: 5 Aug: 1726,
Publicered Knud Aslachsen Lone sit Gave bref paa ½ Løb Sm: i hans paaboende Gaard
Lone i Røldals Sogn beliggende, givet og foræred sin Elste Søn Aslach Knudsen til Odel og
Eyendom og at vill giøre sin anden Søn Knud derimod Jefned (i) Løsøre og andre Eyendeele,
dat: 5 Aug: 1726:
d: 6 Augustj
Dagen efter blef atter Retten betient udj for (indførte Laug Rettes nær)wærelse, som var den
6te Augustj
Till samme Tid og Sted hafde Knud Lusand (ladet Jndstef)ne Lars Nøswig at betale ham for
Dend J…. …… …der ½ pd: Sm; og 1 faarskind, fulde Penger 17 (Rd:) ……… (og) tage mod
de 12 Rd: som Ole Lusand havde paa ………… levert, og give ham Landschyld for samme
………. og betalt ham 2 Rd: for een deel Tømmer (efter Vur)derings Mænd Peder Haavers/en
Urem og Ole ….., (som) war med forrige Lænds Mand Lars Bæck, Ha…. ….., og Stefnt Ole
Berge i Quam til Vedermæhle, so(m dend) Jndstefnte beraaber sig paa hannem,
dend Jndstefnte Svarede at hand er gandsc(he) ……. Uvidende i Sagen, og faar hans
Morbroder …….. at giøre forklaring herom, hand hafde Sahl: (Sornskriver) SvartzKofs dom
paa Jorden, som nu iche ……………
Citanten sagde naar hand seer Sornskriv(erens brev med) hans hand og Signet hvad Penger
hand (har faaed) for Jorden saasom hand hverken har hørt el(ler seet nogen) dom, saa vill
hand wære fornøyed, leverte (i Retten) Et Skiøde dat: 26 Martj 1700: saa lydende, og sagde
a(t have Et) Skifte bref for samme Gods igien efter hans Sahl: broder som hand til neste Ting
wille Producere,
dend Jndstefnte Ole Berge møtte iche,
Kalds Mændene Ole Torstensen, og Niels Omundsen Lote Edlig afhiemlede at de hafde
forkyndt ham 4re Ugers Varsell til dette Ting at møde,
Citanten paastod Laug dag for dend udeblivende paa det Sagen Kand gribe Ende, og dend
nærværende at fr…..
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………………………dom,
Forafskeediget

……………………. Lars Nøswig bør til neste Ting at ……………………………. (Sahl:)
Sornskrivers dom at ……………………….., Till samme Tid ……………………… Laug
dag at møde …………………………. Vedermæhle, alt till En(delig Doms paafølge)
(Till samme Tid og Sted Tron Olsen Lusand hafde ladet efter Skriftlig i Rettelagde Stefning,
wed Lænds Mand Jon Øfre Quale og Lars Helleland ladet Stefne Lars Samsonsen Quitne,
Knud Omundse/n BratEspen og Peder Jaastad, efter Loven at lide formedelst Vold(som
Over)fald paa Citantens hustrue, Stefningen lyder (som tilført)
(Af de) Jndstefnte møtte ingen uden Peder Jaastad,
Kalds (Mændene Eed)lig bekræfted at de 2de udeblivende Lars (Samsonsen Quitne og
Knud) Omundsen BratEspen dend i Rette ……….. Stefning wed dem Louflig var …………
til dette Ting Lovlig Stefnt,
(Citanten var) begierende at hans broder Mickell Lusand (maatte føre) Sagen i Rette for
ham, som blef bevilged,
(Vidnerne) møtte og samtl: tilstod Lovlig Varsell, (for hvem Ee)den blef oplæst og formaned
om deres Sandheds udsigende, saa og til Kiendegived hvad Straf efter (Loven E)t widne
paafølger som ey siger sin Sandhed, og (blev derefter) Separeret,
(Derforude)n till Sagens oplysning war indstefnt naufnl: …. …….., (Joha)nnes Toflot var
og tilstæde,
…………. af Widnerne Gunder Alsager Jndkaldet, (som aflagde sin) Corporlige Eed efter
Loven, og forklarede ……………….. som Staar i Stefnemaaled at Trons (Hustrue var) til
Kirken i Ullensvang, da Kom Peder (Jaastad) ……… for og Lars Quitne med Knud
Omunds/en (BratEspen) sammen, ned til Bryggen og talte Mickel (Lusand til dem), da sagde
Peder Jaastad saa tager me Cronen …… hen staar hun, og Cronen war paa Brudens (hove)d,
\Mickel Lusand svarede/ i Kunde Komme i aftes eller i dag førend brude/n (gick) af sit hus,
her war det iche tid at Søge dend, og dete (va)r tet hos bruden paa brøggen hvor hun sad med
Cronen (pa)a, og war der saa mange Kircke Folck for ham, at hand (icke) saae hvem der Ref
Cronen og Smøckerne af bruden …r gik bort der med, hand sad paa brøgge/n, og videre har
hand iche at forKlare,
(Jo)seph Haastabbe blef indKaldet aflagde sin Eed og forKlarede at hand stod paa Brøggen
om Søndagen at Tron og hands Kone skulle gaa brud til Kircken, og saae hand Lars
Samsonsen Tog og Ref Cronen af hendes hoved
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som hun sad paa Brøggen, og flyde dend till (Knud BratEspen) som holte dend paa Armen og
gik bort med dend ………. dise 3de ned gaaende d.g..t skeede nembl: \be:te/ (Lars Quitne),
Knud BratEspen, \og Peder Jaastad/ mend hørte iche hvem der gaf (ordre at tage) Cronen
bort, eller hvad de talte sammen, ha(nd blef tilspurt) om dise 3de talte noged til bruden,
Svarede hand veed iche videre end Lars Quitne da (hand kom) og tog Cronen af brudens
hoved, (tale)de hand til (dem, ieg) tager dend paa Rettens wegne, meere hafde hand iche at
forklare,
Svend Olsen Lusand Jndkaldet aflagde sin Eed (og forklarede,) sagde, at hand stoed i Støen
ved Ullensvangs (Kircke dend) Søndag som Tron Lusands Kone Kom brud (med Cronen) paa
sit hoved til Kircken at skulle gaae, og (hun sad paa brøggen) og var til Redes at gaae til
Kircken, da Stod ………………. Støen ved brøggen hos ham, og hørte hand …………… Vj
skall tage dend Cronen, og Mickel Lusand …………………. svarede der Staar den, will de
tage den, …………… Lars Quitne sig og Sagde med det samme hand ………………… paa
Brudens hoved, saa tager Vj dend paa Re(ttens Vegne) og Ref dend af hovedet paa hende og
flyde dend till Knud BratEspen som gick bort med dend, og Ref saa bemelte (Lars Quitne)

under bindingerne som ere af Sølf af hendes hoved, (saa) haar løckerne falt paa Jorden, og
hand tog samme (bindin)ger med sig, widere hafde hand iche at forklare, paa Citantens
Spørsmaal om iche Peder Jaastad Kom s(amme) tid i følge nedgaaende med Lars Quitne og
Knud BratEspen da hand sagde det og G[i]erningen scheede, herpaa Svar(ede hand) Saa
Peder Jaastad Kom gaaende med dem,
Herborg Brynild Svartveds Kone blef dernest (paaRaabt) og indKaldet, og aflagde hendes
Eed, derefter for(klarede hun) at hun Stod hos bruden Tron Lusands Kone som sad paa
(brøg)gen og war til Rede at gaa til Kircken med Cronen paa hovedet, da Kom Lars
Samsonsen Quitne og Greb med begge hænder om Cronen, og sagde nu tager ieg dend paa
Rettens wegne og forsvarer det og, da sagde Vidned til ham, bed Gud bevare dig, agte hvad
du giør, dermed tog hand og Rev Cronen af brudens hoved og flyde dend till Knud Omundsen
BratEspen som gik bort med dend, og \igien/ sagde Lars nu er her (endnu) meere, tog saa og
strøg og Ref Sølf under bindingerne me… hende saa haar Løckerne dref paa Jorde/n, dermed
gik hand sin Vey, Hun blef tilspurt om hun hørte nogen gaf ham forlof til saadant, svarede
her till det hørte hun iche, ey heller meere end som nu forklared er af hende,
Brynild Tiofled og Johannes Johansen i andledning af Stefne maaled fremstod, og
forklarede at de beg1726: 40b
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(ge overleverte) Cronen til Tron Lusand at hans brud (skulle bruge Cronen paa) hendes
brøllups dag, og sente Cronen …………….. betale, og skulle have i Leye der
…………………… Lods Eyere i Cronen har ………….. forklarede derhos at Tron Lusand
lenge ……….. Johannes sit brøllup hafde leyed og begiert (Cronen, og fick) Lof (paa dend),
(Citanten begierte) Laug dags forre[leg]gelse til neste ting for (de udeblivende), saa og
endnu at ville Jndstefne Joseph (Haastabbes og ….. ……...s Koner) til Vidner, som war brude
Koner, ………………,
Forafskeediged
(De udebliven)de Lars Quitne og Knud BratEspen ………. (fore)leges neste Ting at møde,
saa bevilges (Citanten sine) paaberaabte widner at indKalde, hvorda (Parterne haver paa)
begge Sider at wære for Retten (tilstæde),
…….. ………. (paa) hvis Vegne hans broder Søn Jacob Schare (mødte) ……. Stefnte Tollef
Krogevig for Sex Rd: og Sex (Tømmer) Stocher Skaaren 6 bor[d] i hver Stock hand hafde
…….. for 19 Aar Siden, at bekomme Odels Rett til dend (Gaard) …….. 1 Løb og 1
giedschind dend halve deel deraf (som han)d hafde bøxled, og løst ind dend anden halve part
(af) …… Jaastad, at faa sine Penger igien og Renter der(af), og betaling for baads weds
Stocherne, saasom hand ….. ….ed Odels Retten, men fick iche Skiøde thi hand ….. ….ed, og
Thommes Berge har Kiøbt Jordens Odels (Rett),
……. Vig svarede hand ville gierne hiulped Gunder (at faa) Odels Retten, men som hand var
fremmed, og …………… som og hafde Retten iche ville Samtøche det saa …… iche giorde
widere endsom byde Gunder Berge sine (Penger) …….., og maatte selge Retten till Thomes
Berge som ……. og ville tale paa Sagen, saa Gunder Berge iche (har) villed tage sine Penger
igien, og har ladet det saa hend(sta)ae, hvilcket iche er hans Skyld, baads Veds Stochene
hafde hand gived (be)melte Jacob Rogde war nærværende og Sagde hand iche Kunde
Samtøche Kiøbet til en fremmed, men til Odels Manden Thomes Berge, og hafde hand bødet
Knud Berge sine Penger (igien) saasom hand og hans brødre iche Kunde hiemble ham ……,
og tilbød endnu samme Penger i Rette/n, hvilcket (Cit)antens Fuldmegtig iche ville modtage,
uden Renter derhos,

(De) 2de Jndstefnte forklarede og at Gunder Berge som Leylending hafde og brugt Skougen
til Upligt, saa at hand (Kan)d Komme til at betale mange Penger derfor,
(Cit)antens Fuldmegtig svarede at Skougen war til fælles og uskift formodede at hans
Farbroder hafde Lov at (bru)ge som hand ville, hand som de andre,
(Vi)dere hafde ingen af Parterne at indvende me[n]d
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paastod dom, da blef for Retten
Dømt og Afsagd,
denne Sag som har Staaed saa ……….. Aar ……………… i Rette Tid som Loven
allern(aadig)st till ………….. Berge at wære Stefnt og Ka….t, Kand ………… for Gyldig,
anderledes endsom efter i Rette ………….. (for)Klaring og tilstaaelse at de indstefnte
……….. Berge Pengerne tilbage igien s… ha…. ….. ……veret, saa at det iche er nogen som
pa. ……….. war udsatt eller med Dom bevises at ……………….. uden betaling, thi findes
for billigt at Gun(der Berge) bør modtage sine Sex Rd: som nu i Rette ……. broder Søn
tilbydes, hvad sig angaar de 6 bo…. ……… saa efterat ingen bevis fremføres anderle(des
end) at være en gave, og iche heller hvad de er af ………… her i Retten ey Kand vides, saa
bør hand med Tollef Krogevig og Jacob Rogde at Komme i Forening om …. werd som de i
Mindelighed hann/em om fornøyer, (Om) Gunder Berge formeene sig nogen Odels Løsning
…….. nermere endsom Thomes Berge at have, saa ……… derom efter Lovens widere
bydende og forreg(aaende) Odels Stefning,
Til samme Tid og Sted hafde Iver Olsen og Iver Gutor(msen) forrige Kircke Værger 1723 og
1724, Stefnt Mit Sexe Opsiddere Torsten, Siur, Knud, Lars og Sven, at betale Kintzervig
Kircke Landschyld for samme 2de Aar 1 Rd: 1 mrk: for 1 Løb Salt [i] Trappetun Kaldet,
samt denne Processes bekostning, saasom de i mindelighed ey har villed betale,
Jngen af de indstefnte møtte,
Stefne Vidnerne (Jon Øfre) Quale og Lars Helland Edlig afhiemblede, Lou(lig benefnte)
Persohner at have Stefnt,
Citanterne paastod Laug dag for de udeblivende, derpaa
Afskreediget
Til neste Ting bør fornefnte Opsiddere paa Midsexe i (føl)ge af Lovens 1ste bogs 4 Capit: 32
Art: at møde og Sagen tilsvare, till Endelig Doms paafølge,
Till samme Tid og Stæd hafde Kongl: May:ts Foged Stefnt … og Gunder Sandven i Odde, at
bøde for Slagsmaal med hver andre,
ingen af dennem møtte,
Kalds Mændene Jon Øfre Quale og Hans Sandven, Eedlig afhiemblede at have Loulig Stefnt
denne/m,
Kongl: May:ts Foged paastod Laug dags paaleg for de udeblivende, og at indkalde Vidner i
Sagen,
Afskediged
De udeblivende for Sagen paalegges til neste Ting at møde,
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(Till samme Tid og Sted Kongl: May:ts Foged Sr:) Oluf Larsen efter forrige til(tale)
…………………… ladet Stefne Peder Jaastad ………………………. Slagsmaals bøder, og
til Vidner Johannes Age og Siur House,
(Den Jndstefnte) møtte og forklarede hand veed iche af noged ……………….
de andre indstefnte war fraværende,
Kalds Mændene afhiemlede Lougl: at have Stefnt de udeblivende Vidner,
(Fogden begiere)de Laug dags paaleg, og at widnerne under (Falsmaal) til neste Ting maatte
møde,
Afskeediget
(De udeblive)nde 2de Vidner Johannes Age og Siur House (paalegges) under 2de Lods Sølfs
bøder til neste Ting at møde (og sin for)klaring at giøre i Sagen, Saa haver og (Parterne)
samme Tid og Sted at wære overværende,
(Haf)de og Stefnt Ragnilde Ols datter holdende till paa ………… i Odde, at betale hendes
bøder for begangne (Leyerm)aal med Elling Jølle som nu er død,
(Den Jnd)stefnte møtte iche,
Kalds Mændene Jon Øfre Quale og Lars Helland Edlig forklarede Louglig til dette ting (at
have for)kyndt hende Varsell,
Afskediged
Ragnilde Ols datter gives Laug dag til neste Ting, og bør hun at møde, hvorefter Endelig Dom
skall paafølge,
Till samme tid og Sted for Retten frem kom Torsten ……sen Qualnes, paa sin VærFader
Ingebregt Asbiørnsen Qualneses Vegne for Retten, og hafde med sig i Rette Kal(det de 2de
Me)nd Christopfer Aaen, og Ole Røsetter at for(klare) ………… at bemelte Ingebret
Qualneses afdøde Sahl: Kone Anne Ellings datter er udj Slægtskab med Syneve Ivers datter,
som hand nu agter at begive sig udj Egteskab, og derom allerunderdanigst har Søgt Kongl:
May:ts allernaadigste bref og tilladelse, hvortill hand nu et Tings Widne om benefnte
Slægtskab war begierende (under) Rettens Segl, og hans 2de Vidner først dertil afhørt,
(Der)paa fornefnte Vidner for Retten blef fremkaldet og aflagde deres Eed, forklarede begge
Enstemmig at Anne Ellings datter war Ingebregt Qualneses Kone, hendes Fader Elling
Aschildsen bode paa Sexe, war Fader till Jorond Askilds datter Torckel Hoflands Kone, dise
2de Egte folck paa Hofland aflede Torbiør som var Gift med Iver Hofland, og denne Torbiørs
datter er nu fornefnte Syneve Ivers datter som Ingebregt Qualnes vill have til Egte, saa at hun
er af Søsteren (udj 3d)ie Leed, till hans Sahl: Kone Ane Ellings datter,
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hvis fornefnte Fader war broderen af det ……………….. Ey nermere med hind anden baade
dend a…. …… og denne Syneve som nu i Egteskab Kommer ………… og Tredie,
herpaa Citanten war Tings Vidne begierende, som bevilget blef,
Widere war iche udj Re(tten at forhandle uden) Restantzerne over de Kongl: (Skatters
forseyling, derefter) Tinged for denne gang blef opsagd,
Anno 1726 dend 12 August war Retten betient paa dend (Gaard) Aachre udj Ullensvangs
Sogn og Hardanger Fogderie till igien at Siufne og besigte dend Skade samme Jord har taged
wed Fielskred og Vandløb, som tilforne Ao: 1724 d: 1ste Julij war besigted, med wære[nde]
efterschrefne Lovlig opnefnte Eedsorne Laug Rettes Mænd, Jacob Huus, Knud Jaastad, Helge

House, Siur Tved, Jon Quitne, \og/ Lars Degrenes, overwærende paa Kongl: May:ts Fogeds
wegne Lends Mand Jon Øfre Quale, Saa møtte Proust, og Sogne Præst Hr: Magister Jørgen
Brose, som Eyer for Ullensvang Kircke, og benificered Præstebols Godset udj denne Jord,
Hvor som helst blef Kundgiort de høye Herrer Comitterede for Financerne Og udj Cammer
Collegj ……….. befaling om deslige Forretnings i agt tagelse, saa lydende, Og Forrige
besigtelse Forretnings indhold (med) høyEdle Hr: Stift befalings Mands tilladelse, er saaledes
et efter andet,
Derefter har Wj taged denne Jords overgangne Skade \nu/ igien udj vedbørlig øyensiufn og
(lige)som forhend forklaret, og mesten over løben samme saasom for mange Aar siden,
undtagen Agerne som senist er bortaged, og Noged af bøen, som \alt/ (iche) Kand opRyddes,
og Aarlig er denne Jord Field(skre)den undergiven, saa at opsidderne med Stor frøgt er
boende, ligesaa vell som fleere her omKring liggende Jorder samme Farlighed bekient er
wederfarende, og har Vj efter wores billig Skiøn og denne Jords igienhavende Eng og Ager,
saasom her er ingen sl(et) Skoug til fornøden brendeved om aared, men opsidderne Kiøber
dend hos andre, og \har/ Ringe Fæe hage eller beede, icke høyere Kundet andsee, eller taxere
den for høyere endsom forhend for 2 L: 18 mrk: i Skatt og ligeledes Landschyld Smør, bliver
saa som følger, Efter dend gamle Matriculs befindende
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…………. …ve wæred udj Skatten 3 L: 1 pd: 12 mrk: Sm: ……………….. 2 pd: 6 mrk: Sm:
1 ½ hud, Ao: 1703 for overløb ……….. (af)fælt 1 L: ? pd: 6 mrk: Sm: hvorefter Ullensvang
…………. ½ L: Sm: ½ hud, beholt igien 1 pd: 6 mrk: Sm: dito ………………………… 2
pd: 6 mrk: Smør, Liuse Closters ………………………………….., war igien 6 mrk: Sm:
og Opsid….. …………………….. ½ hud, beholden 2 pd: 12 mrk: ……………… Skatt og
(Landschy)ld 2 L: 6 mrk:, Nu tilkommer …………………….. Endschiønt denne Jord har
taged en (sto)r Skade bl(iv)er dend dog Kiendt God for samme, for ….n Lyse Closters Parten
som ligger mit udj dend gamle Fieldskrede, og derfor ey Kand paalegges, hvilcket i hvorvell
… dend Ny Field skrede Ao: 1723 mellem Mortens- og Jule (tide)r denne Jords Ager og Eng
overgik, har dog Opsiddere (saav)it mueligt paa deres Enge Støcker \af den gl: Skrede/ noged
bort ført, (bli)ver da denne Jords Skyld herefter som følger (Nem)bl: Opsidderen Jon at
Kand Skatte af 2 pd: 16 mrk: Smør, (og Landschyl)den er hans egien!! (egen), Torkell Skatte
af 1 pd: 9 mrk:, og Land(schylden til) Ullensvangs Kirke af 1 pd: 9 mrk: Sm: Dags Skatt
\nu/ af 1 pd: 5 ½ mrk: Sm: ……… Landschyld 1 pd: 5 ½ mrk: Sm: till Ullensvangs
Præsteboel, ….. ……. Skatte af 1 pd: 11 ½ mrk:, og ligesaa Landschyld till Ullens(vangs
Præstebo)el 1 pd: 5 ½ mrk:, og till Liuse Closters Eyer af 6 Marker ……. tilforne, som er
denne Jords Skyld i Skatt 2 L: …….. …ns Landschyld 2 L: 18 mrk: Smør, Og at denne Jord
som ……… er hverken i Skatt eller Landschyld Kand staa (høyere), eller siufnes god for
meere, det bekræftes af fornefnte Laug Rettes Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige
Ord, og med undertrøgte Signeter til Vitterlighed, Actum etc:
Anno 1726 dend 13 og 14 Aug: var Retten med forindførte Laug Rettes Mænd betient paa
dend Gaard Rougde i Ullensvangs Sogn og Hardanger beliggende, overwærende paa Kongl:
May:ts Foged Sr: Oluf Larsens Wegne \Lends Mand Jon Øfre Quale/ og war tilstæde
Opsidderne her paa Gaarden, blef i Rettelagd Skriftlig Varsell til deres MedEyere for
Eidfiords Præsteboels part, saa og Ullensvangs Kircker og dito Præsteboels parter saa
lydende, dernest blef (allerunderd:) oplæst Cammer Collegj Skrivelse af 21 Janv: 1725 till
Stift Amt Mand Undal af følgende formel[d],

(Den) forrige besigtelse og affælding d: 30 Junj 1724 med der (nær)wærende Opsiddernes
undertegned Suplique og Hr: Stift befalings Mands paafulte Resolution, efter andet som
følger,
Opsidderne foruden for Jndførte deres Forklaring endydermeere beklagede sig at dend
Største Skade som Fieldskrede/n med Snee og Vandløb \war/ Ao: 1723 mellem Allehelgens
dag og Mortens Mise …de den paa deres Jord, og derforuden afvigte Aar 1725 om Woren!!
(Waaren), og nu nestleden Winter fik deres Jord meere Skade paa Bøen af Field og Snee
Skreeden, saa at de iche tør
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have deres Creaturer om Vaaren paa deres bøe at beete ………….. til Fields, saasom Fæe
hagen og beedet er bederved ……………… Efter widere \d: gl: Matr: og Opsiddernes/
forklaring om(?) (og?) \deres/ fremlagde ………………………. Gaard udj Skatt 6 L: 18 mrk:
Sm: og La(ndschylden) ……………………………………. og 3 L: 1 pd: Salt, foringed 1 pd:
mod ……………………………… Opsidderne Skatter saaledes, Isack
…………………………. egen 2 pd: 15 mrk: Sm: ¾ hud ½ gedschind,
………………………………… med sin grande, det Andet Thun Kongens Eyendom
………………………. Ullensvangs Kirke ½ L: Salt, dito Præsteboel 9 mrk: …………………
(Præste)boel 18 mrk: Sm: \alt uden bøxell/ det øfrige Opsidderne \tilhørende/ Peder
…………………….. Sm: 1 L: 9 mrk: Salt, Halsten 1 pd: 18 mrk: Sm: 1 L: 18 mrk: Salt,
………………………. 1 L: 6 mrk:, og Landschyld af Kongens 12 mrk: Sm: 3/16 hud, til
Eidf(iords) ……………….. Ullensvangs Kirke 12 mrk: Salt, og dito Præsteboel 3 mrk: Sm:
…………………. hver af 1 L: 6 mrk:, og Landschyld hver til Kongen \.... …./ af 12 mrk: Sm:
………………… Kirke 12 mrk: Salt og Præsteboled 3 mrk: Sm: Halstens Landschyld
……………………. 12 mrk: Salt og Præsteboled 3 mrk: Sm: den øfrige Landschyld
……………………. som er nogen difference melle/m ….., hvilcke …………………… og
fornefnte 3de Opsiddere haver overbøxelen ……………… …..Kiens!! (Kirkens?) og
Præsteboels Parterne,
Derefter haver Wj taged denne Jords over(gangne Field) Skrede Skade udj besigtelse og
ofverveye(nde) ……….. ….ten ey alleene paa denne Jord som der foruden ……….. og
farligt til Fields, er som tilforne forklared, ……… …en da giort meer Skade paa bøe eller
Enge slotter ….. i det mindste 2 Kiørs Foster land \siden forommelte besigtelse Ao: 1724:/
saa dend er da nu udj ….. 1 Løb 18 mrk:, hvoraf hver Opsidder har taged lige Skade paa deres
brug efter Leyebolet saasom Isack og Wiglick hver 22 (mrk:) og hver af de andre hver 15
mrk:, Smør{s}
Og som det Ene Tun som Isack og Vigligk paaboer er Kiendt bedre end det andet, og
tilforne har ickun Sk(attet) af 3 Løb, og \End/ nu er god for 2 L: 1 pd: 12 mrk: Smør udj Skatt,
og ligesaa udj Landschyld, saa afgaar indted denne sinde undtagen udj Landschylde/n hos en
hver 1 mrk: Smør, og Skatte herefter till deres Kongl: May:t, af Isack for 1 L: 18 mrk: Sm: og
Wiglick for 1 L: 18 mrk: Smør, og Kommer saa det Ringere thun til Gode 9 mrk: udj deres
Skatter meere, endsom Skaden er saasom De Andre Opsiddere der haver Skatted tilforne
hver af 1 Løb 6 mrk:, Kand iche høyere taale af deres brug at Skatte endsom hver nembl:
Peder for 2 pd: 12 mrk:, Jacob for 2 pd: 12 mrk: Smør, og Halsten for 2 pd: 12 mrk:, som er
udj Skatten 2 L: (1 pd: 12 mrk:) Sm: og meere er dend part iche god for at udreede enten i
Skatt eller Landschyld, som er heele Jordens taxt 5 Løber Sm:
Andgaaende Landschylden saa Kand iche heller dette thun (Kien)des og Settes høyere
endsom for 2 L: 1 pd: 12 mrk: Smør, ………
1726: 43b

1726 Augusto
…………….. pd: 21 mrk:, Mister Kongen 7/32 hud, og bliver saa ……….. Eidfiords
Præsteboel 3 1/3 mrk: Sm:, igie/n 14 2/3 mrk: Sm: Ullens(vangs Præsteboel) ……. 1 pd: 6
mrk: …… dito Præsteboel beholder 7 1/3 mrk: …………………………… og har saa Peder
igien be(holden) …………………………………… og Halsten 2 pd: 7 2/3 mrk: Sm:
…………………………. bliver lige med Skatten …………………….. ….er, saa Kommer
Opsidderne saaledes ………………(Land)schyld, saasom Peder till Kongl: May:t …………
5/64 hud, til Eidfiords Præsteboel 14 2/3 mrk: ……………. Kirke af 10 mrk: Salt og til
Præsteboeled som …………. Smør, Jacob till Kongens Part af 12 mrk: …………………
Ullens Vangs Kirke af 10 mrk: Salt, og Præste(boeled) ……….., Halsten \at/ Give
Landschyld till Ullens(vangs) ………… (S)alt og til bemelte Præsteboel af 3 2/9 mrk: Smør
……… (Landschy)ld udj hver deres brug hører dem self till ……… (bekr)æfter Vj fornefnte
Laug Rettes og besigtelses (Mænd Saa Sant) hielpe os Gud og hans hellige Ord, at ……
Rettere og med billighed Kand schiønne, endsom (denne Gaar)d Rogde hverken udj Skatt
eller Landschyld Kan …… eller Staa høyere, heller taale meere end for 5 Løber Smør udj
begge deele, som dend nu befindes, det og til Vitterlighed ved undertrøgte Signeter, Actum
etc:
Dend 14 Augustj blef Retten medbetient af fornefnte Laug Rett paa dend Gaard Krogevig i
Ullensvangs Kircke Sogn og Hardanger beliggende, under Lyse Closter Jurisdiction
tilhørende, overwærende …. paa Jorddrottens Vegne, Lyse Closter Lænds Mand Peder
Endresen Urem, saa war og tilstæde Leylendingerne paa samme Gaard, hvor for dennem blef
oplæst Cammer Collegj Skrivelses Jndhold till Stift befalings Mand Undal, som melder
saaledes, den i Rettelagde Varsell til denne Forretning, etc: (Der)nest dend forrige
besigtelse \forretning/ med forregaaende Resolution, saa lydende, forretningen dat: 29 Aug:
1724,
(Der)efter forføyed Vj os udj de tilstæde Værendes overværelse, og denne Jords Skade over
alt efterseed (so)m ey alleene er efter forhend Jndførte Forklaring (en)dnu befunden, mend
end og paa Et par Stæder (me)ere forøged sig, og foruden dend Skade som denne (Jord) er
fælt for Ao: 1703, hvilcken hverken er forbedret
1726: 44
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eller Kand opRyddes, har de \mer Jord/ anden gang ved F(jeld Skrede …….. og Snee Løb
mellem Allehelgens tid og ……….. det Aar 1723 faaed Skade paa …. andet St… …… deres
Ager og Eng, hvilcket ……………………….. forbedres, men Aarlig ……………………….
nu siden forrige gang er …………………………….. denne Jords Opsiddere baade
…………………… Fæe beede, Aarlig Aars, og Kiøbe deres ……………….. som og til
brendefang, thi her er ……………………… lighed till Jorden, som med billighed ………..
saa er Skaden i sig self dend samme, og andsees at denne Jord umueligt Kand eller taaler
høyere udj Skatt og Landschyld endsom hvert 1 L: 1 pd: Smør, som er for den forrige aftag 12
mrk: efter dend Gl: Matricul,
Hvorudj Jorden er andsatt for 2 L: 1 pd: 12 mrk: Smør udj Skatt Ao: 1703 fælt 1 L: Sm:
Siden Opsidderne derefter Skatter Nembl: Tollef for 2 pd: 6 mrk: Sm: Knud 1 pd: 3 mrk:
Sm:, Siur 1 pd: 3 mrk:, Landschyld Species efter dend Gl: Matricul 1 (L:) …… og 1 td:
Salt, hvoraf Tollefs Landschyld for 2de p(arter) ….. (og) af de andre ¼ part, Nu bliver efter
Jorden ………… …de taxt af 1 L: 1 pd: Smør for Leylendingerne ……. og Skylde af,
saaso/m, Tollef at Skatte af 2 pd: (Smør, og) give Landschyld af 1 pd: Sm: ¼ hud, og ¼ td:
Salt, Knud Jlige maade at Skatte af 1 pd: Smør, og Landschyld at blive af 12 mrk: Sm: 1/8

hud, og 1/8 td: Salt, Siur paa ligemaade bliver udj Skat af 1 pd: Sm: og Landschyld [af] 12
mrk: Sm: af!! 1/8 hud og 1/8 td: Salt, saa at udj Skatte Skylden for denne Jord er 1 L: 1 pd:
Smør, og ligeledes i Landschyld Species, Smør 2 pd ½ hud og ½ td: Salt,
At denne Gaard saavit \vores/ billigmesig Skiøn, Kand øyensiufnlig udgrandsche og slute,
icke Kand enten udj Skatter eller Landschyld i høyeste (Maade) andsees eller taxeres for end
oven melt, Det bekræftes herved af os fornefnte Laug Rettes og besigtelses-Mænd Saa Sant
hielpe os Gud og hans Hellige Ord, till witterlighed med undertrøgte Signeter,
An/n/o 1726 dend 15 dito betientes Retten med for indførte Laug Rettes Mænd till Siufn og
besigtelse paa dend
1726: 44b
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(Gaard Willure i Har)danger Fogderie og Ullensvangs Sogn belig(gende) ……… …helst for
a(t) møtte, som Eyere eller Jord(drotter) (paa Sogne) Præsten Magister Broses Vegne
Capellan …………….., for U(llensvangs) Præsteboels benificered …………… Liuse
Clo(sters For)walter og Lods Eyer Sr: Hendrich ……..d, saa (møtte og) Opsidderne her paa
Gaarden tilstæde,
hvorsom helst blef allerunderd: oplæst Copie af Cammer Collegj Skrivelse till Hr: Stift
befalings Manden saa lydende, dernest forrige Affældnings Forretning af 28 Aug: 1724
med forregaaende Ordre der …. som er saaledes,
hvorefter Opsidderne til Kiendegaf at dend Seenere Skade skeede paa denne Jord strax efter
Alle Helgens (tiden) det Aar 1723, og enda siden igien har Fieldskreede/n (gior)t meere
Skade, som dend og Aarlig løber, hvilcket de (Kun)de Eedlig forklare, og ellers derforuden er
øyensiufn(lig) beKient at denne Jord ligger farligst af alle her (omkring) liggende Gaarder,
………… Vj taged \udj fuldkommen Siufn og Grandschning/ Saa well Field skreederne
……… meste paa 3 Stæder, som ellers snart over …… ….en af det som for mange Aar Siden
er ….. ….d sig ved Fieldskreede paa denne Jord Hvil(cke hve)rcken er eller Kand opRyddes,
ia mange steds (har) udtagen baade Skoug og Jord at der er bare Field igien serdeeles i
Opsiddernes Fæe hage og beede,
…er dend Gl: Matricul er denne Jord Willure udj Skatt anført for 3 L: 2 pd: 6 mrk:, i
Landschyld Species 2 ½ L: Sm: 2 ½ hud, Ao: 1676 skall wære efter forklaring skeed …..g
paa denne Jord, men ellers fuldkommelig Ao: 1703 bleven fælt for 2 Løb Sm: i Skatten, og
lige (meget) i Landschylden, hvorefter Opsidderne har Skatted saasom Ole Larsen af 2 pd: 1
mrk:, og given Landschyld till (Liuse) Clostered ligeledes for 2 pd: 1 mrk: Sm:, Magnus
Svendsen Skatter af 2 pd: 15 mrk: Sm: heraf er til Præsteboled Landschyld af 14 mrk: Sm:
og self efter sit Skiøde Eyer hand (2 p)d: 1 [mrk:] Sm:, Jacob Skatted af 14 mrk: Sm: og
Landschyld til Præstebolet af 14 mrk:, saa Præsteboeled Eyer nu 1 pd: ? mrk:, Liuse Closter 2
pd: 1 mrk:, og dend benefnte Opsidder 2 pd: 1 mrk: (ha)ver bøxell Raadig, som er 1 L: 2 pd:
6 mrk: Smør siden affældet 1703 (for)uden som forhend omstendelig forklared, og i det Aar
1723 som denne Jord har taged [Skade] Kand iche mindre Andsees endsom for 18 Mrk:, og
som denne Jords Opsiddere
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haver taged lige anddeel udj Skaden paa deres (Creaturers) Fosterland, saa er dend og
saaledes deelet, a…………….. for dem herefter at Skatte af, saa og udj Landschylden ………
Ole af 1 pd: 18 mrk: Sm: og Landschyld til Liuse C: af 1 pd: ……………, …. Skatter af 2
pd: 6 mrk:, hans Landschyld til Præste boeled ……….. 12 Mrk: og Resten hans eget, Jacob

Skatter af 12 mrk: og til Præste boelet Landschyld 12 mrk: Smør, og har hver \nu igien/
……… Præsteboelet 4 mrk: Smør, Liuse C: 7 mrk:, og Opsidderen 7 mrk: Smør,
Og efter wores Skiøn og Samvittighed, Kand denne Jord Willure, iche staa høyere, eller taale
meere udj Skatt endsom for 1 L: 1 pd: 12 mrk: Smør, og ligesaa udj sin Landskyld, det
bekræfter \Vj/ for indførte Laug Rettes og besigtelses-Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans
hellige Ord, til Vitterlighed ved undertrøgte Signeter,

Anno 1726 dend 15de Aug: blef sedvanlig Skatte og Sage Ting holden paa dend Gaard
Ringøen i Hardanger med Liuse Closters Almue sammesteds, overværende Liuse Closter
Godses Forvalter Sr: (Hendrich) ……., Lænds Mand Peder Urem, og efterschrefne (8te
Eedsorne) Laug Rættes Mænd, Od Aarhuus, Lars Knudsen …….., Omund Diønne, Simon
Ringøen, Mickell Poulsen …pp…, Jacob Nielsen Ernes, Christopfer Olsen Diønne, og
An(ders) Oppedahl, saa war nerwærende Almuen som Tinged Søgte,
Hvor efter Rettens settelse, Allerunderdanigst blef oplæst, og Kundgiort Deres Kongl: May:ts
Allernaadigste Forordninger som følger
1: af Dato Fridrichsberg dend 15 Julj 1726 om Tolf og Toe Skillingers Støckers Reduiction
og Nedsettelse, at alle 12 s: fra 1711 till 1725 inclusive, skall ichun gielde 10 s:, og deslige
….ne 2 s: udj samme Aaringer 6 stycher iligemaader ichun at gielde 10 s:,
Forbud paa alle slags Korn wahrers udførsell af Danmrk: og Norge till fremmede Stæder,
dat: Fridrichsberg d: 8 Junj 1726:
Placat andlangende Oplags frihed for Kiøbenhafn alle at nyde paa de 4re Species, Vine,
brendevin, Salt og Tobacks blader, dat: 1 Junj 1726: og at inted 1 pd: Spunden Toback udj
nogensteds i Kongens Riger og Lande maa indføres under Confiscation af Skib og Gods,
Placat og Forbud anlangende, at ingen slags Ege Tømmer af Danmark og Norge til
Fremmede Stæder maa udføres, dat: Fridrichsberg d: 24 Maj 1726:
Dend 17 dito blef Retten igien betient som i Gaar i forommeltes Overværelse, hvor da blef
publiceret
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………. ….. Urems erholte bøxel Seddell paa En …………… Lifs tid udj Gaarden Urem at
bruge som (hans) ………. Søn tilforne har brugt, bøxelen efter Love/n …… betalt, dat:
Berg/en d: 4 Janv: 1726 og blef Rever(sen) ……..d,
Anno 1726 den 3 Sept: blef Retten betient paa den Gaard Jndre Herretztvet i Wigørs Kircke
Sogn og Hardanger beliggende udinden en Markeskiels trættes afhandling, medværende
efterskrefne opnefnte Laug Rettes Mænd, Torsten Kallestad, …der Haagnesen Øfrevig,
Haagen Fose, Isach Berven, Rasmus Skaalem, og Arne Vig,
hvorsom helst Hans og Torckel Jndre Herretztved i Rettelagde Skriftl: Stefning mod deres
Grander Lars og Ole yttre Herretztvet saa lydende,
de Indstefnte møtte, saa og war Sogne Præsten Hr: Christopfer Gelmeyden nerværende, paa
Kongl: May:ts Fogeds wegne møtte Lænds Manden Ole Berven, og yttre Herretztvets
MedEyer Torbiørn ….alsen Vig, som tilstod Loulig warsell,

(Citanterne) tilkiendegafve at have Jndstefnt widner saasom Torsten Sandven, Arne Axnes,
og Lars Vangdall, som tilstod (Loulig Varsell, og) paastod afhørte, og blef Edens forklaring
dem (forelæst og for)maned om deres Sandheds udsigende,
Torsten Sandven forklarede at hand for over 30 aar siden tiente her paa …… … ….. Mand
Johannes Torckelsen da boende, og udj 9 aar, og (s)log hans Hosbond samme Mand den
Slotte Syrdahlen Kaldet 6 ganger, … samme tid slog de paa yttre Herretztvet bemelte Slotte
og tre ganger, og er samme slotte udlagd af Fælles Marck og Fæebeete som hører Jndre og
yttre Herretztvet till, saaledes hørte og saae hand den tid for … og hørte hand si(ge) at Sællet
deres paa yttre thuned stod i byted paa (Jndre) Herretztvet, mellem begge thunen, saaledes
ved hand efter Sagn ….tid, og er hand nu 73 Aar gammel, widere wed hand iche, (Om) de
øfrige byter mellem Jndre og Yttre Herretztvet, og dend tid (hand) tiente her paa Gaarden, saa
teg(te) hans hosbond, og med sin broder (Lars) de begge boende her paa Gaarde/n, samme
Lo(t), de 2de Parter og ytre Herretztvet den Ene Part, widere er hand iche vidende,
Arne Axnes forklarede at hand tiente Lars Herretztvet som var (bro)der till Johannes, og
Torkell som nu boer her paa Gaarden hans Fader, det var 2 aar for Fem aars Krigen og nu
mod 53 aar siden, hand tiente her paa Gaarden i Tre Aar, saa slog hans Hosbond Syrdals
Slotten Et Aar, hans broder Johannes det Andet Aar, og det tredie (Aar) slog de paa yttre
Herretztvet boende Johannes og Omund (bene)fnte Slotte, om Kan eller Mærke skaar wed
hand iche andet endsom hans Hosbund gik en gang med ham og sagde her har gaaed (by)ted
og er Skiæll mellem yttre Herretztvet igiennem Sneds (Kl)æved, meer ved hand iche og hørte
ingen trætte mellem dem, (De)r som slaatten er, er fælles Mark mellem Jndre og yttre
Herretztved (so)m hand hørte for sig den tid,
Lars Vangdahl forklarede at for omtrent 30 Aar, leyede Lars Jndre Herretztvet som war
Torkels Fader til Slotte Kar Et Aar, og da (sl)og hand med ham Syrdahlen, og da hørte hand
for sig (at i) Et Aar Slog yttre Herretztvetz Mændene samme slotte, (og i) Toe Aar slog de den
her paa Gaarden boende, om Kan (og Mærker) wed hand iche videre,
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Vidnerne derefter en efter anden paa deres Forklaring ….. deres Corporlige Eed efter Loven,
dernest i Rettelagde Citanterne Et gl: bref dat: .. ….. …. (af) Sornskriver Christen Ref og
Laug Rettes Mænd underskreved …….. saa lydende,
Eyeren til yttre Herretztvet Torbiør R(oua) (Ruus?) ste.. ………… …ende at det bref saa
lenge de gl: levede (skulle) den Contract holdes, nu er det saa lang tid siden, og (Kunde)
Retten nu Skifte ud hvad Herretztvet tilhører, de paa hans Jord yttre Herretztved skall iche
svælte for sine Creaturer, og har … iche fornøden at holde det Løfte efter breved at give
noge/n Landschyld af Et pun[d] Smør,
Citanterne formeente at yttre Herretztved ….. …dene iche bør holde sig till videre … deres
Jord tilkommer, og iche har de og i Mange Aar gived det pun[d] Smør, men tager hvor de
Kand, og brugt Slotten som dem og iche tilKommer, thi naar …..ne ophæves saa falder det
andet og af sig self, begierede paa Egne og medEyeres wegne efter deres Stefning (de Stefnte)
og fremførte Widner at ..tten vill …………….. og Markeskiell i øyesiufn, som
………………… Skiell og Markesteene, thi den Slotte Syrdahlen ……….. Jord till og siden
at yttre Herretztvet ………………….. Contracten forlof at Komme med deres Creaturer
……… det pund Smør udj Jndre Herretztvets Mark hvor de …………… og Endnu ingen
Eyendeel eller Ret haver, saa blef (dennem) forundt hvert tredie Aar at slaa Syrdahlen hvor
(om Vid)nerne har forKlaret, Men siden de indstefnte ………… at boe paa yttre Herretztved,
har hand wæred (foraarsaged) ….. taged, sig nu i 17 Aar at bruge samme Slotte ……….. han
ville i Marken hvilcket har foraarsaged ……………. (paa)tale deres Rett og Eyendom med
Retten, paastoed (yttre) Herretztveds Opsiddere for det brug de har {haft} \nødt/ her i (Jndre

Her)retztweds Mark maatte betale deres pund Smør Aar(lig) …… denne tid, \saa/som
Contracten ommelder, og udviser at yttre Herretztved ingen Eyendom haver men et Lov og
Løfte, saa og (holde) sig i fra Citanternes Eign, og at de efter Loven bø(r) ……. gierde sit og
holde sig fra hver andens Eign, og M(ærker),
de {…..} Jndstefnte svarede som tilforne at ville wære …….. og formeente iche ware
pligtige at betale det Pund Smør udj hage og Støhls Leye,
derefter forføyed Wj os med Parterne og Vidnerne efter deres andvisning at oversee den
paastefnte Skoug og Marck for derefter at ligne Retmesig dise 2de Jorder efter deres Eign og
Skatteskyld hvad hver med Rette tilKom, og følgede Vj dem ud i giennem bytes Grindet
Kaldet paa Bøe Gierded hvor udMarken tager, og samme bøe Gierde gaar i Souve Gildet,
der om op i Indre Herretztvets bøe Gierde og siden fra Grindet paa samme Gierde følged
Støhls Veyen op i Snees Kleven hvilcken Klev
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(de indkaldte Vi)dner Torsten Sandven og Arne Axnes under deres (Corporlige Ee)d og
forklaring viste os samme at være, som de den ………….. her blev wist og hørte sige om,
derfra begynder …….. ….ghed om udMarken, og fore Wj saa hend i Syrdahls (Slotte hvor)
de Jndstefnte yttre Herretztveds opsidderne tilbød (Citanterne forlig a)t ville give dem saa
megen Mark igien till Slotte, (Vj gick) derfra med Parterne till at begynde Markeskell og
udsteening, hvor de Samstemmig da først blef begynt og udj en Stor Jordfast Steen J Hvide
heye Kaldet er huggen Et Kors, wiser ned fra sig i Væst og i En huggen Gloppe, (dere)fter i
En Jordfast Steen, udj Hagars breckene kaldet, derfra gaar Markeskielled i En Gloppe udj
Syrdahls Klæven, af denne i En Gloppe Vesten paa Svarte becken og paa yttre Side af Jndre
og yttre Herretztveds Sætter boele, siden gaar bytted efter denne beck opefter i høyeste
Fieldet og himmell Siufned, saa yttre Herretztved nu her efter bekommer Skoug og Mark paa
yttre og Søndre Side af dise Mærker, og Jndre Herretztved paa Jndre og Nordre Side alt oven
fra det første Mærke i Hvide heyne Kaldet ….. langs Med op efter Svarte becken, er
tilhørende med hvad …….. som \nu/ befindes og Kand af dem opRyddes,
og som (Dagen nu er til) Ende, saa beroer med Sagen til i Morgen, (hvor da P)arterne da
igien haver her at møde paa Aastedet,
……….. den 4 dito blev Retten igien her paa Aastedet betient (overværende) begge siders
(Parter) \undtagen Sogne Præsten/
hvor som helst efter at Retten (hafde siufne)d hage Marken og befinder at yttre Herretztvet
……… ….ged God hage og Marck frem for dette thun Indre (Herretztvet) saa at de
indstefnte inted Kunde undschylde sig ……. Citanterne igien forlangende wores forretning
……. føre, begge Parter fremviste deres Skattebøger …………… for 2 Løber 2 pd: 6 mrk:,
og yttre thuned skatter …………… som haver dog bedre hage og udMark endsom ………..
Grander,
(Derefter) forføyede Vj os med Parterne og de 2de Vidner Torsten Sandven og Arne Axnes,
og mellem Parterne skeede denne (Skie)ll (og) Skifte, da Wj Kom oven for Souve Gieldet lige
……….. Gierdet hvor Parterne gierder mod hin anden, og ……… gild Klæven nu Kaldet Er
huggen En Gloppe som viser ….s Støhls Veyen, og En Ned satt Markesteen, derfra J En
(li)den Markesteen med sine Vidner og Kull under nedsatt, … saa derfra i En Albog Gloppe
Huggen strax neden (for i) Snees Klæven, og wiser op efter fra sig J En Jord (fast) Steen
derudj En Gloppe Huggen og ligger i Øfre Skaa…e Kalden den Mark som efter det gamle
bref skulle mod ….lig Et pund Smør Afgift wære Yttre thuned tilladt till ...ælbeede (Fæe-?),
fra denne Gloppe Viser det lige udj den i Gaar hugne Kors gloppe i Hvide heye Steene/n
Kaldet, og følger (sa)a de andre Mærker derfra som Nefnt, og paa dend (høyr)e haand fra Bøe

Gierdets Leedet og Gloppen i Souve (Gi)ldet af dise Mærker hører Jndre Herretztved, og paa
Venstre (sid)e har yttre Herretztved faaed deres Skoug og Mark (o)g efter Parternes Samtale
og mellem handling skulle (yttre) Herretztved beholde med dem Græs beedte for deres
(Creaturer) her efterdags naar de udj Rette tid om Aared
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med hver andre drager til Støhls med sine Creaturer, hvis da hver at gierde efter dise nu hugne
Glopper og nedsatte Markesteene efter Loven, saa Kunne …………………. wille, og som
indted widere war at forrette …… og Citanterne dernest giorde deres paastand at
……………… Opsiddere som har foraarsaged dem denne …………………….. bør betale det
pund Smør Aarlig som er ………… udj Fem Aar, men og denne Processes bekostning som
er forAarsaged for Opnefnelse til Laug Retted, widners betaling nu i 2 dage og foruden
{Sornskriveren} \Nødtørftig/ Mad, og de… ….. Laug Retted i det mindste 5 Rd:, herforuden
tilKommer Sornskriveren for 2 dager Reise til og fra Aastedet 1 Rd: 2 mrk:, Fløtning ligesaa
til 4re Mand 2 Mile \er/ frem og tilbage 1 Rd: 2 mrk:, og 2 dages forretning 3 Rd: samt Laug
Retted med Lends Mand \Stefning ……..:/ 2 Rd: 5 mrk: tilsam/men 13 Rd: 2 mrk: 4 s: deres
udlagde Omkostning,
Ole yttre Herretz[tvet] svarede, hand tøgtes iche ….. at give det Pund Smør, gaf det saa
lenge Johannes levede {gaf Johannes} og siden efter breved lyder paa naar de døde, meente
hand ey at betale det, Lars svarede hand har boed i Femti (Aar her) og iche gived efter det gl:
bref, formente hvad der ……… Komme paa dem skyder de sig under Rettens Skiøn,
Videre hafde Parterne iche at indvende heller i Rette legge, hvorfor da blef
Kiendt Dømt og Afsagd
Dend J Rette lagde gamle Rettens forhandling (dat: .. ……..) 1669 udviser at Opsidderne da
paa yttre Herretztved ………….. iche haver haft nogen Lod og Eyendom udj Jndre
Herretztvets Hage og Støhls beede hvorfore de paa yttre thuned har g(ived) Aarlig Et pund
Smør, hvilcket er bleven brøt og ophæved da dise nu paa yttre thuned boende og indstefnte
Ole og Lars er Kommen derpaa Jorden, og siden at den E(fter) Citanten Hans Herretztveds
Fader Johannes wed døden afgik, derimod har dog yttre thuneds \fornefnte opsiddere/ iche
villed holde sig fra deres Granders Mark, hvorover haver wæret Ueenighed mellem dem,
indtill nu at Retten har indKommen her paa Stædet at holde Skifte og udsteening mellem dem,
derved dog yttre thuned haver vundet udj Skoug og Støhls Mark saasom de har haft deres
brug der udj, omendskiønt de iche har efterleved deres ForMænds forhend benefnte Contract,
Og som Pa(rterne) nu saaledes er Kommen udj foreening \hvor/ efter (de af) os forrettede
Markeskiels Mærker \er skeed/ saa at yttre Hærretztved beholder Skoug og Mark Mielstøls
Skaar Hagen, og ovenfor paa Øfre Side af den Gloppe udj Souve Giel Klæven, saa derfra
tilsamm/en er alt udj Svarte becken Siuf Glopper og 2de Markesteene \Er og skall blive
Jndre Herretztvetz Eign og Mark/ saa bør nu begge dise thuns opsiddere derefter at holde sig
efterretlig, og den Enke!! inted med Skoug brug eller hugster Komme paa den andens Eign,
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(og) beholder yttre thuned Syrdahls Slotten herefter dags (all)eene, hvorimod den Slotte som
er strax oven for Svarte becken har de efterladt og bør till wederlaug følge Jndre Herretztved,
saasom Citanterne dermed har ladet sig (fornøy)e, …….. udgaar det øfrige som er at de
indstefnte yttre Herretztveds strax om Vaaren opfarer med deres Creaturer og ….eder Støhlen
førend deres Grander opkommer hvilcket og har wæred Aarsag til denne Retter Gang, Saa
findes og for billigt at yttre Herretztved iche maa opkomme paa Støhlen med deres Creaturer
førend efter Loven naar 2 Maaneder er forløben af Sommeren, og med Jndre Herretztveds

Minde som først derom bør af dem advares, at Kunde Skie 8te dager for gamle St: Hans dag,
men forinden haver de udj deres Egen Mark og op under øfre Skaarene fælles Græs beede
med Jndre thuned, hvis de iche holder aarlig og Loulig Jefnbeede med Jndre Herretztveds
opsidderne, (saa) bør yttre thuns Opsiddere hver gang {det} \derimod/ Skier iche alleene
(betale) udj Græs wærd 2 Lod Sølf, men end og wære Citan(terne) Jndre Herretztveds
Opsiddere frit for efter nu (nedsatte) Mærkeskiell og Skifte at Gierde deres Mark ind …. ……
…..nøed saa (a)t deres Lod paakommer at holde …………….. (h)vad sig denne foraarsagede
Retter (Gang) ……, saa Kiendes og for Ret og billigt, at Ole og (Lars Herretz)tved bør betale
Citanterne hver 3 Rd: hvorimod ….. Kiendes for dend Resterende og Ubetalte Hageleye i
(saa m)ange Aar, og Haver Citanterne at betale til Sornskriveren efter Kongl: allernaadigste
Reglement med forsey(ling) ..ager 5 Rd: 4 mrk: 4 s:, {og} till Lænds Manden 4 mrk: 4 s: og
til hver af Laug Rettes Mændene En half Rd: som er til samme/n 9 Rd: 8 s: alt sammen paa
begge Sider at holdes efter Loven Ubrø(delig), som forskrevet staar, samt \omkostningerne/ at
betale og udRede paa (begg)e sider af Parterne inden 15 dager under Nam og Execution, til
bekræftelse, etc:
Anno 1726 dend 10 Sept: blef Retten betient paa Præstegaarden udj Ulvig i følge af høyEdle
og Velbaarne Hr: Stift befalings Mands høy Respective befaling de dato Bergen d: 11 Junj
1726 andgaaende ………. som er Reist sig mellem Sogne Præsten Velærværdige Hr:
Hendrich á Mønnichen og welædle Hr: Lieut: Philip Nicole om Træhæsten og Pælen som
skulle wære paa Præstegaardens Ager satt, høy bemelte ordre med hosfølgende (bi)lage lyder
[et] efter andet Sa[a]ledes, overwærende paa Kongl: May:ts Fogeds Wegne dend Eedsorne
Laug Rettes Mand her udj Ulvig, Thommes Haldanger, og efterschrefne (be)nefnte Laug
Rettes Mænd Retten at med betiene Niels Spilde, Arne Saaquitne, Mads Velcke, Vicking i
Dahle/n, …der Kierland, og Ole Kierland,
(hvor da) efter Rettens settelse blef oplæst ordre som oven(melt) da Hr: Lieutenant Nicole
Proponerede, at hand
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iche var Citant, men paa Sogne Præstens Klage till Hr: Obrist Duval hafde gived sin
erklæring, og dersom Sogne Præsten iche der(med) war fornøjed, formodede hand i følge
deres May:ts Allernaadigste Lov og Forordning at Sogne Præsten sk(ulle) efter dens
(aller)naadigste indhold det paa ancke, endschiønt hand (her) hvercken er Lovlig Kaldet eller
Citered till denne Process …… saa haver hand dog i følge af Comunication (fra) Stift
befalings \Mands Foranstaltning/ fra Stædetz Sornskriver nøt herpaa Stædet ……. at wide
hvad hved!! (ved) Retten skulle forhandles, efterdj hand ey af Citanten Hendrich á Mønniken
till bemelte tid og Sted i dag ey er bleven warslet, derfor ey mueligens Kand have besørged
dend anstalt som til Sagens oplysning Kand fornøden tiene, det øfrige Reserverede {alt} hand
sig alt det som til Sagens Rene og Sande Oplysning Kunde fornødiges at udføre samt og
erstatning for de ibragte omkostninger, Reiser og tids Spilde,
Sogne Præsten Replicerede at hand skulle andsee Lieutenant Nicol som Citant efterdj hand
ved Velbaarne Obrister Duval udj sin Erklæring skall have begiert at Hr: Obristen alt saadant
ville Kundgiøre Welbaarne Hr: Stift befalings Mand, at Vidnerne til lands eller bøyde Retten
……………. Jurisdiction og ingen anden steds at overhøres ………… af Hr: Lieut: Nicols
Erklæring mig først indløber ………. og derpaa iche har for(num)ed Hr: Lieutenant {iche}
………. sig eller lade warsle hvad widner hand Kunde ha(ve til at) bevise, at det Sted som nu
Træhæsten og Pælen er satt paa, (i) hans Sahl: Formænds tider haver wæret {wæret}
indhegnet Kirsebær og Urte hage, tillige med at tofterne der neden under paa samme plads

skall af hans Sahl: Formænd wæret (satt) hus Mænd at boe paa, som de deraf har erlagt
Grunde Leye till hans Sahl: Formænd, hvilcket alt sammen hand agter Lovlig at bevise, saa og
at samme Plads har wæret brugt til Slotte af hans Formænd, og haver wæret Stæd(et) de sætter
Hæsker paa till høe at tørke, og imidlertid iche haver af Citanten Hr: Lieutenant Nicole wæred
Varslet paa Stædet at Comparere, formoder at nyde hos Lieut: erstatning for (alt) som denne
Rettergang Kunde Koste, saavell for Sornskriveren som Mændene,
Paa Rettens Vegne blef Parterne tilspurt om de hafde (Videre at) føre i Sagen, hvorpaa
Sogne Præsten svarede at hand hafde (indkal)det Vidner til dette Sted, saasom Madame
Paaske, Maren Niels datter Haldanger, Poul Biørnsen Haldanger, Torkell Torblaa, Ole Olsen
Haaem, Od Olsen øfre Torblaa, og Daniel Bagne at giøre Eedlig forKlaring om Stædet som
TræHæsten og Pælen staar paa efter hans andragende, men Lieut: hafde hand iche Stefnt till at
andhøre dem, Lieut: Svarede at som Sogne Præsten forregiver det hand ey Kand være
Citant, da dog hand haver fremf(ørt) og er ham gived en Klage til Hr: Oberste du val!!
(Duval), og der(paa)
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(haver Stefn)t forandførte widner, saa formodes dog af Retten …… forinden hand till
godvillig Gienmæhle skall tage ….er til Kient at wære Citant og Klager, og i hvor well hand
iche (har) Stefnt at andhøre widnerne eller nogen Rettergang forlanged (Saa) vill hand dog
godvillig tage till gienmæhle og andhøre Vid(nerne), (naar) Sogne Præsten tilstaar at wære
Citant, eller derfor ….. Kient efterdj hand iche ved i nogen maade enten paa … eller … at
have Sogne Præsten Præjudiceret, mend til …. sig til det af gl: tid brugelig Excercer Plads, og
i fald at Sogne Præsten som Klager, til denne beramme[de] tid hafde Vidner saa …. hand og
at fremføre efterfølgende Vidner, Nembl: Jon Westrem, Magnus Børsem, Hans Ophem,
Christopfer Ødven, Siur Leque, Torckell Ophem, Baar Richoltsen Spaanum, Tollef Danielsen
Hagestad, Anders Scheye, og Mickell i Vallervig, og Sogne Præsten iche er Kaldet til at
andhøre dem,
Sogne Præsten saavell som Lieutenanten begge erklærede sig at wille godvillig andhøre hver
andres widner, og Lieut: forlangde (Ki)endelse hvem Citant war,
Derpaa afscheediget
Det udfind(es af) sig self, saavel som og er derfor høyEdle og Velbaarne Hr: Stift befalings
Mandens høy Respective befaling og Resolution (om den)ne Forretning andgaaende den
Tvistighed som (Parterne) mellem falder, at Sogne Præsten som Andklager (i denne) Sag er
Sagsøger, og som parterne paa begge sider ……… iche haver Stefnt hver andre sine paa
begge sider be(nefnte Vidner) at andhøre, nu haver erklæred sig godvillig …… .t antage, saa
bliver de og af denne Ret i følge af Lovens 1ste bogs 4 Capit: 1ste art: admitered at afhøres
(og) Stædes till Sagens behøvende oplysning som Loven videre tillader,
Vidnerne blef frem Kaldet og møtte, undtagen Christopfer Ødven og Mickell Vallervig, og
de nerværende tilstod Loulig Varsell, derefter blev Eeden for widnerne oplæst og formaned
om deres Sandheds udsigende, som og til Kiendegived dend Straf som et vidne efter Loven
paafølger der iche vidner sin Sandhed, hvorpaa Sogne Præstens som Citant hans Vidner blef
først forretaged, og fremstod
Madame Helvig Kirstine Sahl: Hr: Peder Paasches, forklarede at hendes Sahl: Mand da
hand var Præst her paa Stædet, lod hugge Kirseber trærne af, og slog Græs (hv)or der wox
noged paa det Stæd at slaae, hvor træ hæsten og Pælen nu staar, widere hafde hun iche at
forklare, (Cita)nten tilspurte hende om hun hafde hørt at det var nogen …ending paa det
Stæd, svarede, i hendes Mands tid har (hun) iche hørt derom. 2de om hun widste om det
war en Excer Plads (der sam)mesteds i forrige tid, Svarede hun saae i hendes tid ………..
paa Præstegaarden at Capit: Jacob excerte der (men hv)or mange ganger veed hun iche, ey

heller widere, 3de om (ey) allene i hendes tid iche excercerte paa andre Stæder her omkring
(i Mar)cken, Svarede de excerte anden steds som hun hørte, men hun hvercken mindes eller
Kiert sig om saadant, 4: om der iche boede (en) Hus Mand i hendes tid paa Tofterne som
træhæsten blef sat 1724, Svarede hendes Mand boede i Graven først, og siden han Kom her
at boe fløtted husManden derfra, og var det Stæd Toften Kaldet (me)n er iche der som
Agere/n er hvor træhæsten Staar, Lieut: Nicol Spurte Vidned om hendes Sahl: Mand saade
noged (paa) den Plads hvor Træhæsten Staar, hertill hun svarede Ney, (Om) hendes Sahl:
Mand forbød Almuen at tiore Deres hæster
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paa det Stæd, som hun svarede till hun veed iche det, iligemaade (om hendes) Sahl: Mand
forbød Capit: Jacob at excercere paa sammested, Svarede hun veed aldrig hand giorde det,
item om plugte Kirsebærne (til) sit huus eller hagen war omgierdet, Svarede hun mindes det
iche, og har iche gierde set, Endnu om det Stæd hører Præstegaarden til, Svarede det ved
hun iche, hendes Kieriste brugte det som ………….. …ret,
Maren Niels Datter, Forklarede at hun Kand Mindes hendes Sahl: MorModer Ane Sahl: Hr:
Thommeses Enke, som bode her paa Gaarden som en Præste Enke, hafde Urte hage paa det
Stæd som nu træhæsten og Pælen staar, og war samme tid og Kirsebær hage, hun var da et
barn, og er nu 60 aar gammel, Sogne Præsten Spurte om Hagen iche den tid var indgierdet,
Svarede Vidned at den tid var den Jndgierdet, det saa hun, dend tid bode hendes Sahl: Fader
og her paa Gaarden war Cappelan, wed Nafn Hr: Niels Grønning, Endu tilspurte hand hende
om hendes Sahl: Fader iche holt hus Mænder samme tid, Svarede hun Kand mindes en hus
Mand Torsten Larse/n boede her paa en toft oven for Hans Ophems Nøst, item om hun ved
om nogen Almending er udstent hvor træhæsten staar, Vidned Svarede hun Kand iche andet
wide, end mindes at En gang Kom Mickel Jonsen med sin Faders hæst og slap den ud ved
Store Steenen, da talte hendes Moder ham till, og svarede hand Spurte h(ende) indtet derom,
thi det var Almending, da svarede hendes Moder (om) det skulle wære Almending da var
den iche lagt for …. …..stod Mændene, men om Rondahleren Kom ……….. meer Ret til at
tiore sin hæst der, Sogne Præsten (Spurte Vid)ned om Kunde Vidne det var Almending,
hertil og (svarede) Vidned, iche anderledes en!! (end) hun nu har sagd, ha…. …. myndigt
børn spurte hvor er Almending, da blef he(nde sva)red men Kand iche mindes af hvem, at
Almending sku(lle det) wære fra Store Steenen og til Arnes Nøsted, og det Sted er …..for
hvor træ hæsten nu staar, Endnu tilspurt om iche V(idneds) Sahl: Fader lod slaa paa det Sted
hvor træhæsten nu staar siden Gierdet blef ødelagd, Vidned Svarede Jo me(n gior)de han
saa, item om der var nogen Mønster Plads i hendes Faders tid, Svarede i hans tid Mønstrede
de strax oven for (det) Sted som træhæsten nu staar, op under høe Laden,
Poul Biørnsen Haldanger omtrent 71 Aar gl: forklarede at i (de) tider hand tiente
Cappelanen her till Gravens Gield Sahl: Hr: Niels Grønning, og war da Nitten Aar gl:
omtrent, og Vidneds Sahl: VærModer Præste Enke/n Anæ Rasmus datter hafde Kirseber
hage med Gi(erde) om hvor træ hæsten nu staar, og samme hage blev ødelagd mens hand
tiente her paa Gaarden som var udj half femte Aar, og dend tid hand tiente Schickte hans
hosbond ham neder at t(il)sige dem som tiored deres øger der ovre i Græfterne Kaldet saa
blef ham svared af nogle hvad det Kom ham ve(d dette) war Almending, Sogne Præsten
tilspurte widned om der ich(e blef) slaged Græs til høe i hans hosbonds tid hvor træ hæsten
nu staar, Vidned svarede Jo, der stod baade hæsker og blef slagen mellem Kirsebær trærne,
som i de tider stod der igien, 2de om iche paa tofterne Kaldet bode hus Mænder i Sahl: Hr:
Nielses tid, om de iche betalte Grundeleye till Præsten, og om iche sahl: Hr: Peder Paasche
sagde det af tofter(ne), Svarede at i hans Sahl: Hosbon[d]s tid ved hand at huus Mændene i
samme hus Arbedet for hus Leyen, og fick han
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………. Arf med sin Sahl: Kone, saasom Hr: Peder iche ville beholde det, ……. Spurte hand
Vidned om der blef Mønstred da hand tiente (her) paa Gaarden, paa det Stæd som Træ hæsten
nu staar, dertill (Vid)ned Svarede det war da i Fem Aars Krigen, og holtes ing/en
(Møn)string da hand tiente, og widere wed hand iche, (Lieu)ten(anten) tilspurte Vidned, om
hand iche i de tider hørte at der war en Almending paa det stæd som træ hæsten Staar, eller
(om) hvor wit Almending efter hans widende war i begreb, Svarede hand iche wed herom
videre end som hand har forklared da hand af sin hosbond blef nedvist, og ham da blef svaret,
Sogne Præsten Spurte widned om hand Kand Vidne at det er en Alminding, Vidned Svarede
hand Kand iche Vide widere end hand har forklaret,
Torckell Torblaa forklarede at hand tiente Sahl: Hr: Peder omtrent 8 Aar her paa
Præstegaarden, og der som Træhæsten staar slog hand Græs for sin hosbond, og blef
Kirsebær trærne afhuggen efter hans Husbonds befaling, det Kand wære omtrent 22 Aar siden
hand Kom af hans tieneste, er nu mod 50 Aar gammell, og mindes hand en gang at Sahl:
Capitain Jacob (Mø)nstred paa det Sted hvor træhæsten Staar thi hand war dend tid som
Soldat wed, og \om det/ war om Høsten \eller Vaaren/ at Pladset war afhøsted, \mindes boede
……………/ Sogne Præsten spurte widned om det Kand hugse nogen husmand (ne)den for
der træ Hæsten staar tofterne Kaldet, Svarede hand var et lidet (barn den tid og f)u(l)te sine
ForEldre til Kircke, og Kand mindes der bode en (Huus Mand) paa det sted, ……….
tilspurte Vidned om han Kand wide at der er Almending, (Vidned Svar)ede, hand iche wed
herom, men hørte af hans (Forældre) at de sagde, det Kaldes Almending, omKring ………..
Ole Olsen Haaem forklarede at hand tiente Et Aart Madame (Helvig Kirstine sa)mme Aar
som hendes Mand Hr: Peder Paasche døde, da ….. …d slagen Græs paa hvor træ hæsten nu
staar, og da hand ……. hand iche nogen Excerte derpaa, men siden hand Kom igien her …..
…g har hand seet at de nu wærende Officerer har excercered paa (dette) Stæd, widere weed
hand iche,
Od Olsen Torblaa forklarede at da hand tiente her paa Gaarden (hos Hr:) Peder Paasche 3
Aar, og siden hans Enke Et Aar, da war der hæste (tiored) wed Nøsted, og inden for hvor
træhæsten nu staar slog de Græs saa hand at Capitain Jacob og Lieut: Biernet holt munstring
….an paa samme Stæd, men hvad tid paa Aared mindes (Vidne)d iche, Sogne Præsten
tilspurte Vidned om hand Kand Vide eller (Vi)dne at der er Almending hvor hand har
forklared hæste bedet (va)r, Vidned Svarede at hand iche Veed det, men heste beede hafde de
(som) Kom Ridende her til gaarde/n, og bant deres hæster i Hæscherne ved Præste Nøsted,
Lieut: Nicol tilspurte Vidned om det iche hafde seet ham Munstre paa det Stæd, om
Søndage/n hvor træ hæsten staar, Vidned Svarede som hand Kand mindes har hand seed det
en eller (toe ga)nger, widere veed hand iche,
Daniel Bagne forklarede at hand tiente Sahl: Hr: Peder Paasche Et Aar (hand min)des da
blef slagen Græs paa det Stæd som træ hæsten Staar, (det e)r nu omtrent 25 aar siden hand
war i sin tieniste, hand hørte af …ndes Mænd at der skulle wære Almending der nere
omKring, men veed \iche/ hvor den er eller hvor den skal ligge, enten den gaar langt ud eller
ind,
derefter bleve Contrapartens widner forretagen og fremstod
Jon Westrem omtrent 65 Aar gammell, forklarede at hand har (hør)t af Almuen naar der er
nogen passeret wed Nøsted at der war Almending wed Nøsted ved Siøen, og weed at Sahl:
Hr: (Pe)der lod opsette Nøsted der, og Bent Lille Berge og Iver Ourdahl (da) de Kom til
Kirken om Søndage/n, tiorede de deres hæster (i hæskerne der) ved Nøsted paa det Plads
omtrent som Sogne
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Præstens Nøsted nu staar, om det Plads Træ Hæsten staar paa veed hand iche videre end at
hand hørte af sin Sahl: Fader at Sahl: Hr: ….. (Pa)aded og Sætte træer, før war der ingen
træer, hand Kand Mindes at der Stod et Nøst neden for, og mellem dette Lione Nøsted, og
T…. saae hand at Biørne Corporal og Asle Sergeant Mønstrede der (be)greb og Vidde paa
Pladset ved hand iche, Lieutenanten Spurte sit Vidne om hand iche veed hvor det sch(ulle)
wære Almendinge/n og hvor Vit i begreb, Svarede hand (ha)r hørt fra Steenen under weyen,
Sogne Præst[en] tilspurte Vidned om hand Kand vide det er Almending, eller om det er i
Matriculen indført, iligemaade om hand Kand vide at Almuen har slaged paa samme Sted, og
om de har ydt Grundeleye till Kongen, og om Sogne Præsten iche har ladet Slaged det,
Vidned svarede hand iche wed derom, og widere iche endsom hand har forklared, Lieut:
tilspurte Vidned om hand iche har seed siden at Folcken hiem Kom 1719 at Officerne har
munstred paa det Plads som træ hæsten staar, Svarede Ja noged nermere hid i Væster,
Sogne Præsten tilspurte Vidned om hand iche siden den tid og har seet at de har Excerceret
paa andre Pladser her omkring Kirken, Vidned Svarede hand har seed det paa det Stæd som
Kaalhagen nu er, og og!! ved Kircke ledet paa Backen,
Magnus Børsem fremstod og forklarede, at hand ………… har hørt alle sine dager for sig, at
(der) har wæret (Kaldet) og holt for Almending i fra Store Steenen ……….. Almendings
Veyen og ind til Becken, det har været ……….. for Almending, hand har seed siden
Soldaterne Kom (hiem fra) sidste Krig at Officerne har excerseret hvor træ hæsten (nu staar),
hand Kand wære mod Toe og Sexti Aar gammell, Lieut: tilspurte Widned om hand iche
weed at Almuen har tiored sine Øeg (der), widned Svarede hand har seed det mangen gang,
Sogne Præsten tilspurte Vidned om hand weed at det er Almending, (Vidned) svarede saa
har hand hørt for sig af sine Forældre ………. gang baade har bundet Øeger der og løst dem,
2de o(m Vidned) som hand siger Almending, war slagen af Almuen, (hertil) widned
svarede, hand veed indted herom, om Slotten,
Hans Opheim omtrent 64 Aar gammell, forklarede hand (hafde iche) andet af Almuen hørt,
end det skall være Almending fra (Store Stee)nen og i becken, og er 43 Aar siden hand Kom
her i Byg(den) Lieut: tilspurte Vidned om hand iche har seed at det er brugt (til Al)mending,
at Almuen har tiored deres hæster der, Vidned Sv(arede det) har hand seed, Sogne Præsten
Spurte Vidned om hand icke har (seed at) der stod Kirsebær trær der som træ hæsten staar, og
om iche baa(de ved) og lige under Veyen som de vill Kalde Almending blef slagen af
(hands) Formænds Folck, widned svarede hand Kand mindes at der (stod) Kirsebær trær, om
det andet Kand hand iche andet Mindes at Sogne Præstens Folck Kunde slaa der naar det iche
war afbit af hæsterne, Lieutenanten Spurte Vidned om hand har gived nogen Grunde Leye til
Præsterne for sit Nøst som Staar wed Siøen paa det Stæd, Vidned Svarede Ney, hand har
icke hørt andet, end(som det) skall være Almending, Sogne Præsten tilspurte Vidned om
hand Veed at {Almuen} \Husmanden/ har svared Grunde Leye til Almuen, Vidned svarede
hand iche veed det, Endnu Præsten
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(tilspurte) Vidned om det Veed at Almuen har ancked noged for Lof og ….. (f)ordj Sogne
Præsterne har brugt det sted som de vill Kalde Almending, og slaged under Veyen, Vidned
Svarede Ney hand iche ved det,
Siur Leque Lænds Mand her i Tingslauged, forklarede at for en 40 Aar (siden, som) en
dreng, hørte (hand i) et Samvær, og war Præstens (Sønn) der, at hand svarede de tio(rede) saa
tidt i Præstegaarde/n, da (sag)de en gammell Mand Bent Berge, det giver Wj dig en god (dag)
for, Wj tiorer paa Kongens, Præste Sønnen Svarede hand Ved \iche/ om den Almending,

Bent svarede hand gaar fra Steenen og i becken, dette Kand wære 50 Aar siden hand hørte
det, Lieutenanten tilspurte Vidned om hand iche har hørt at det er af Meninge Mand brugt
som en Almending, det Sted som melt er, Vidned svarede hand har seed at de har tiored
deres hæster der, iligemaade tilspurt om Vidned iche har seed at Sahl: Capit: Jacob munstred
der som træ hæsten nu staar, Svarede hand iche saa plent mindes det, men for 5 Aars Krigen,
da excerte Asle Corporal, og en hede Biørne har excersert der omkring hvor træhæsten nu
staar, det saae hand, Sogne Præsten tilspurte Vidned, om hand iche Kand Mindes at der har
wæred Kirsebær hage, og at den Plads hvor hæsten Staar paa, og lige under Veyen udj Store
Stænen af Præste Folckene og ………….. har wæred slaged Græs derpaa, item om hand
(iche saae) at Officerne har munstred anden stedsen der paa, (item) om Almuen har svared
Grunde Leye til Kong/en, …… (Pr)æste gaarde/n, af det som de vill Kalde Almending,
…….. ..sage Sahl: Hr: Peder lod hugge Kirsebær trærne, (Vidned) svarede hand Mindes der
war træer, men iche gierde (men han)d har seed at Præste Folcken har slaged der, hand hand!!
(har) seet ……. har excerceret der Kaal hagen er, og oppe wæsten for Kirke ……, om
Almuen har svared noged veed hand iche, hand hørte (Kirsebær trærne) blef afhugged fordj
Almuen og Ungdome/n om Søndag/en (og plu)cke bærne af, Sogne Præsten dernest Spurte
Vidned ………. hafde wed Rettergang og Stefnemaal hafde paa …….. (Pr)æsterne Mand
efter Mand har slaged der de nu (Kalder) Almending, Vidned [svarede] hand aldrig har hørt
derpaa ….., Lieutenanten Spurte Vidned om Præsterne hafde ancked (paa at Alm)uen tiorde
deres hæster der, widned svarede hand (har) …. (de)t,
Torckell Ophem fremstod forklarede at hand iche andet (har hørt) af Almuen end det har
wæred en Almending (fra Store) Steenen og ind i Becken, under Veyen, om det ……
træhæsten nu staaer, Mindes hand der stod Kirse(bær træe)r men indted Gierde om, hand har
seet at der ……… hæster paa det Stæd som Kaldes Almending, men ……… hæster eller om
de var tiored, hand har seed der har (vært sl)aged Græs hvor træhæsten staar, men iche hvem
der har …….. der, hand er omtrent 48 Aar gammell,
Baar Rickolsen Spaanum omtrent 82 Aar gammell, forklarede, at hans Sahl: Fader war en
gl: Mand og Reed till Kirke, og da tioret hand hans hæst neden under Veyen der og war
mange fleere hæster, og hans Fader sagde der (er) Almending under Veyen fra Store Steenen i
Becken, (Præste)rne anked derpaa at hæsterne beedet der, hand Kand mindes Capitain
\Moritz/ som var for Capit: Jørgen Knag, at de excerserte (der) hvor Træhæsten nu staar, thi
der war dend \tid/ Kirseberhage …… gierde om, hvor træ hæsten Staar, og excersertes der
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lem hagen og høeladen, og stundom paa Ageren hvor Kirsebær hagen nu er, og Kunde
Præsterne lade slaa Græs der om(kring) hvad som Øekerne icke hafde afEdet, widere veed
hand (icke),
Tollef Hagestad en Mand paa 47 Aar, forklarede hand (har) hørt det har wæred Kaldet
Almending af Almuen i fra Steenen ind i Becken, og mindes der war Kirseber træer der som
træ (hæsten) staar, og at huset stod der som husmand boede udj, og har (vært) en Nøst tuft der
som hører hans Jord til, Lieutenanten Spurte om hand hafde betalt nogen Grundeleye der for,
widned svarede hand har hverken betalt till Kongen eller Sogne Præsten, Nøsted stod der
dend tid hand Kom til Jorden som er mod \Siuf/ Tyfve Aar siden, men nu er der indted Nøst,
hand har seed ofte at Præste Folckene har slaged Græs paa det sted træhæsten staar og alt ud
igiennem til store steenen, og ingen har hand hørt ancked derpaa, hand har seed at Officerne
har excercert der træ hæsten staar side/n de Kom hiem tilforne Kand hand iche mindes
herom,

Anders Scheye omtrent 48 Aar gammell, forklarede at hafve hørt af Sahl: Jens Hylde og
Sahl: Bent Lille Berge, de Kalte det Almending fra Steenen under Veyen ind i Becken, og i
hans Ungdommen saae hand Almuen beede sine hæster uden for omKring Nøsted, og har
hand seed der s(tod) Kirsebær tr[æ]er neder wed Søen Væsten for træhæsten, o(g hand har)
seet at Lieut: Bierned Mønstred der oven (for der) træ hæsten nu staar, mellem Kirsebær
ha(gen og) ……., Lieut: tilspurte Vidned om hand iche med Go…. …….. har gived ham
forlof nogle ganger paa hans Jords ….. at Munstre Soldaterne, om Høsten naar det var bl….
(paa) det Sted hvor træhæsten staar, og om Aaret naar Sogne Præsten hafde ladet pløye der,
og Korned stod paa agere/n, (Vi)dned svarede Jo men har hand gived dem forlof der (til),
Sogne Præsten tilspurte Vidned om hand iche haf(de) seed at anden Steds war bleven
excerceret, V(idned) svarede hand har seed at der er Mønstred hvor (Kirsebær) hagen er, og
oppe paa Kirke backen, Kand iche (mindes) hvad tid,
Vidnerne Een efter anden, som deres forklaring bl(ev for) dem oplæst, aflagde deres
Corporlige Eed efter (Loven),
derefter forføyede Vj os med Parterne og Widnerne, (og) Viste de Vidner os det Sted som de
har forKlared at (blev) holt for Almending, som er fra en Stor Ste(en og) i lengde 125 Allen,
og i brede omtrent 35 Alen uden (at nogen) Stæder Kand være lidt bredere som er neden
under weyen ….. Maaled og gaar det mod bæcken, heraf er det Sted (hvor) Træ hæsten Staar
paa og Mønster Pladsen nu er, hvor (Vid)nerne andviste os at Kirsebær hagen i forrige tider
war som Kand være i brede 15 Alen og lengde 40 Allen at Regne oven for op mod høeladen
hvor Vidnerne de som har forklared at Officerne for 5 Aars Krigen har ladet Mønstre som og
\af/ Capit: Jacob og Lieutenant Biernet, \dette Sted/ er 18 allen [i lengden] og i breden 20
allen hvilcket Støcke ….. er Ager som Træhæsten Staar paa og denne Tvistig(hed Reiser)
sig af, hvorpaa Kand saaes omtrent Toe S(kiepper)
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……. Sæed, og er der strax ved neder mod Siøen den (tof)ter som har boed huusmand paa, og
\hvor/ Opheims Nøsted (sta)ar, denne ommelte Plads med Kirsebær hagen som (der har)
wæred er den som widnerne har forklared at være (Kal)dt og holdes for Almending, og er
strax neden for (Præ)ste Gaards huserne til Siøen, Siden følgede Wj Parterne og Vidnerne op
hvor som træ Hæsten tilforne har Staaed som de Viste os oven for Præstens Vaan huus paa
westre Side af Kirke Muren og Kirke Porten og er det Plads op for backen, hvor Lieutenanten
gaf til Kiende at Umueligt Kunde hand der Munstre Soldaterne, og er dette Steed paa det
bredeste 14 Alen og lengde omtrent 20 Alle/n, hvor igiennem er weyen for Kirke Folcken at
gaa til og fra Kircken, hvor Soldaterne paa dette stæd skulle Staae,
dernest som Vj igien war nedkommen i Retten, forrestilte Sogne Præsten at det er siden Ao:
1708 om Vaaren at hand udlagde det Plads till Ager hvor Pælen og træ hæsten Staar paa, og
formodede at Hr: Lieutenant som har Causered denne Sag maatte erstatte det, som derpaa er
gaaen, med omkostninger, (og) forventer herom Hr: Stift befalings Mands (Resolution) …
Ageren iche skulle blive til Præstegaarde/n ……. …..ne, og Kunde der paa Præstegaardens
Eng naar …… ….f forskaaned udsees nogen Plads, kunde det ……….. og at noged
Vederlaug i Skatterne formodes …….. giøres till lettelse,
Lieutenant Nicol derpaa Replicerede at endschiønt Sogne Præsten forregiver at samme
omtvistende Stæd hann/em (at) wære tilhørende i hendseende till det hand for nogle (Aar)
siden hans indkomst her till Kaldet till Ager haver ud….te, saa formoder hand dog, at Retten
nochsom Kand (forne)mme og erfare af de overhørte og indstefnte widner (som) gl: og
bedagede Mænd samme Stæd at have væred (kaldet) som en Almending samt og af hans
formend (tillige)med af ham till Excercitel og Kirke Munstring ……. brugt, og at Sogne
Præsten erbyder sig at vill (give) andet Stæd paa hans gaards Grund beliggende …… ….de

saadant af hannem for lengst have bleven …………, hvor udover denne foraarsagede Process
Kunde (blive hannem) forskaaned, formodede ogsaa at efterdj hand (til sin) Egen Nøtte haver
tiltaged sig hvercken Eng eller (Ager at) bruge men alleeniste forretted dend tieneste (efter
hans) May:ts Allernaadigste Forordning og hans allerunderdanigste pligt tilholder udj deres
May:ts tieneste …..re hand forhaabede ogsaa for Omkostning at blive befried men Sogne
Præsten som forvolder saadan Sag at blive andsvarlig derfor,
Og som Parterne iche Videre hafde at indvende der og ey widere war for Retten at bestille,
saa bliver denne Forretning sluted efter høyædle og Velbaarne Hr: Stift befalings [Mands]
høye Respective befaling, og Resolution (hann)em beskreven at indgives, og udj sam(me)
…….. følge som Retten her paa Aastedet har …….. skulle dend og siufnes \samme/
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refindes at Sogne Præsten som Citant, fornøyer det første Laug Retted hver 1 mrk: 8 s:, samt
Sornskriveren efter Kongl: Allernaadigste Forordning af 24 Febr: 1708, for sin fløtning 4 Mill
frem og tilbage til 4re Mand, 1 Rd: 2 mrk: 2 dager Re(ise) og denne dags Forretning 4 Rd: 2
mrk:, til sammen 7 Rd: 1 mrk:, foruden tre ark Stemplet papir til denne Forretning samt
beskrivelse efter Loven, saaledes at være forretted bekræftes under samtl: wores Signeter,
Anno 1726 den 17 Septembris blef Retten betient paa den Gaard Bygd i Myrdahlen og Vinje
Kircke Sogn paa Woss udinden Jord Skifte og Markell!! (Markeskiell) at forrette mellem
begge Opsidderne paa samme Gaard og nesthos liggende Vatne Kaldet, medværende som
Meddoms Mænd af Kongl: May:ts Foged opnefnte, Nembl: Johannes Lj, Mathis Ringem,
Torbiørn Nequitne, Andfing Giære, Torbiørn Nedre K..cke og Arne Mit Ringen, saa var og
nerværende Lænds Mand Wiching Tvilde,
Paa samme tid J Rettelagde opsidderne deres Skriftlige Stefning med paategnede
forkyndelse saa lydende,
dend Jndstefnte Gulach Watne møtte og tilstod Loulig (Varsell og) paa Assessor von der
Lippes Vegne andmelte sig en (Mand) ved Nafn Knud Knudsen, som til kiendegaf
…………….. Hr: Niels Veinvig hafde sent ham her op at mø(de), ………… dernest til
Kiendegaf dend Jndstefnte Gulach at ……….. gierne fornøyed med Skiæll og Skifte at blive
fo(rretaged saa) formode hand iche hafde hugged til Upligt eller for(hugged i) Skougen,
Citanterne Refererede sig til deres Stefning som v….. ……….. Kunde befindes,
Derefter forføyed vj os udj samtlig Parters overwærelse at oversee og befare den paastefnte
Skoug og Udmark som er Stefnt paa, og som strecker sig herfra Aastedet over half anden
Fierding at Regne till det Markeskiell som holdes mellem Bygd, Sundswoll (i Nærøy?) og
Finne, der sammesteds blef parternes begiering og foreening at denne Mark og Skoug dennem
Teye Vist maatte blive udsteenet og Mellem Skift, helst som Citanterne og ville have deres
Part igien udstefnt, og saaledes bliver det en adskilt og 2de forretninger, saa blef Parternes
willie samtøckt, og blef da 3de? (8?) Teyer uddeelt, som ….. den øfrige herefter Specificeres,
og som dagen war til Ende og sildig paa aftenen saa beror forretning/en til J Morgen,
Dagen efter war igien Forretning d: 18 hujus begyndt udj Parternes overværelse og
Samstemmig som ….. og da den øfrige Part udskifted og uddelt som alt J Gaard Er saaledes,
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(Den 1ste) Tey fra det Skifte som mellem foromelte 2de Gaarder …… holdes, gaar J En af
os nedsatte Markesten strax oven Quandølen Kaldet, wiser op fra sig J 1 Gloppe huggen udj
Jordfast Steen i Lien Kaldet, fra dette Merke op efter J den hugne Gloppe, og saa lige op
høyest i Fieldet og himmell Siufned, Denne Tey skall høre Gulachs paaboende Jord till,
2den Tey … fornefnte Marke steen neden om følgende Quandølen J 1 af os hugne Gloppe
tet hos gl: Brustøe Kaldet, derfra J 1 Markesten i Lien nedsatt, og saa widere op i Graa Uren J
1 Gloppe i et Skarf huggen, og saa i høyeste Fieldet og himmel siufned, denne Tey skall høre
Siur og Kolbens Jordepart till,
Saa Kommer den 3die Tey Gulack at tilhøre, tet wed fra dise Merker og J 1 Gloppe neden
om ved Quandølen huggen i Klof Steenen Kaldet, der fra op i 1 Marke Steen i Lien nedsatt,
wiser op efter udj 1 Gloppe under Krog skreedet i en Jordfast Steen, og derfra op efter i
høyeste Fieldet,
Den 4de Tey, Siur og Kolben tilhørende hvilcked er fælles hage fields eller Vaade Gierde
for Creaturerne ….de. gaar neder ved Store Elven, og der till …………… i Veedskreedet
Kaldet, fra den op efter i Len…. ……… i Jordfast Steen, derfra op i 1 Gloppe under
……………… og saa videre i høyeste Fieldet,
(Den 5te Tey,) Gulach at tilhøre gaar neden om J 1 Mar(kesteen) …a Elve boren Kaldet,
nedsatt, op efter wisende ………. i Lien, og saa op efter J den 2de hugne (Gloppe,) og siden
videre op i høyeste Field brune/n,
(Den 6te Tey,) Siur og Kolben tilfalden, er og uddeelt (med) 1 Gloppe i en Jordfast Steen
ved Elven, derfra … efter i 1 Markesten i Lien Kaldet, saa op i 1 Gloppe i en Jordfast Steen,
og saa i høyeste Field brun eller himmel siufnet,
7[de] Tey Gulich tilkommen gaar fra dise Mærker og neden om till 1 Gloppe hugge/n i en
Jordfast Steen som er høy, og derfra op efter i Lien i en lang Jordfast Steen 1 Gloppe, Viser
op efter J dend 3die Gloppe under Skree løbet, og saa der fra i himel siufned,
Den 8de Tey udsteent Siur og Kolben igien (tilhøre)nde gaar neden Elven og under Veyen,
1 Gloppe J 1 Jordfast Steen huggen, derfra op efter i Lien i En hammer 1 Gloppe huggen, og
atter oven for under Skree løbet og sidste (der) nest mod Miell Støhlen, er neden oven for
Elven (der ned)satt Markesteen i Svalter houge/n Kaldet, derfra op (efter i) Lien til den
Anden Markesten, saa op efter i Storleid …. Kaldet i en huggen Gloppe, derfra høyere op i
(Lien 1 hug)gen Gloppe og saa derfra lige op høyest i Field brunen ………… de andre
Mærker i himmell siufned, denne (Tey) ….. at høre Vatne till,
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den øfrige Udmark fra denne sidste Tey hiem efter gaaende Parterne med forrening som
tilforne at det skulle være til fælles mellem dem med Gierde Waand herefter som tilforne at
holde bøe\gier/dene wedlige med hver efter sin deel aarlig, desligest og om det hagefields
eller Vaade Gierde, som nu staar udj Citanternes tilfaldne Tey (be)staaende skulle de gierde
aarlig tilsammen med Gulack herefter som tilforne, og Gierde waand hugges udj samme Tey
af dem tilsamm/en til dette Gierde saavell oven som neden, till fornødenhed, og hvad sig
andgaaer fælles F..gang (Fæe-?) mellem parterne da bliver det og herefter som tilforne efter
Loven, og saaledes i alle maader ere de blevne forligte, som forhend er melt og forklared,
derefter som wores forretning war slutted (og) Parterne iche widere mellem sig hafde at
indvende, uden at Citanterne paastod deres Omkostninger og som de med deres Grande
Gulack war forligt om alt ………… wille de og om denne Post foreene sig, Omkostningerne
beroer for opnefnelsen paa Laug Rettes Mændene 1 Rd:, Stefnings forkyndelse i byen 2 mrk:
4 s:, Stemplet Papir 6 s:, Efter Kongl: Allernaadigste Reglement for Sornskriveren hans Reise
og Skyds fra sit hiemsted at Regne baade til Siøes og til Lands og lige saa tilbage igien, for 3
Rors folck i 1 baad 1 ½ Mil, og 3 hæste til Lands, derforuden Reise dager 4re frem og tilbage,

og for denne forretning herpaa Aastede 3 Rd:, herforuden Laug Rettes Mændene for 2de
dager hver En half Rd: og (Lænds Man)den 4 mrk: af hvilcke forskrefne Omkostninger
beregnes til Rettens betiente 10 Rd: hvoraf Gulack betaler Citanten half deelen med Femb
Rd:, og \efter deres forlig/ de øfrige for(nøy)er fornefnte Citanters \egen betaling/ og saaledes
denne Forretning og forlig mellem dem Ubrødelig paa begge Sider at Redes og efterkommes
under Lovens Allernaadigst bydende og Adfærd, hvad sig forretningens \beskrivelse/
andgaar, da Stemplet Papir efter Loven betaler Parterne og h(vem) den beskreven forlanger,
alt under Adferd efter Loven som oven melt,
Anno 1726 dend 19 Septembris blef Retten betient paa dend Gaard Store Hirt i Myrdahlen
og Winje Kircke Sogn paa Woss andgaaende!!, andgaaende Skougskifte og Gierde Settelse,
nerværende som Meddoms Mænd af Kongl: May:ts Foged opnefnte efterskrefne Laug Rettes
Mænd som forhend fol: 52 findes Jndført, saa og overværende Lænds Mand Wiching Tvilde,
Samme Steds Citanterne Kolben Store Hirt, hans!! (Hans?)
1726: 53b
1726 in Sept:
……., og Kolben Overland (Øvreland), i Rette lagde deres Skriftlig Stefning over deres
Grander, Arne Myrland, Jørgen Helge….., Jon Helleland og Peder Bystøl, saalydende,
De Jndstefnte møtte, som og paa Sogne Præstens Vegne møtte En bøgde Mand naufnl:
Knud Knuds/en,
Widnerne ware tilstæde efter Stefnemohlet undtagen Mons Hylland og Karj Brandsetter, de
nerværende tilstod Loulig Varsell,
Dernest de Jndstefnte tilkjendegaf Muntl: at have Contra Stefnt paa Skouge teyen
Waarstøhls Lien Kaldet og wille de ellers godvillig foreene sig med Citanterne,
Citanterne svarede det er et unødig Stefne maal og Kommer iche denne Sag ved derfor de
og iche tager til Gienmæhle eller faaed Lovlig Varsel, thi den Skoug Tey er for Mange Aar i
Sahl: Sornskriver Mandrup Funckes tid med hans tilladelse ved 6 Laug Rettes Mænd bleve/n
udskift hvor nu findes Marckesteenene Staaende,
Contra Citanterne tilstod at det er saaledes, og hver har ……… efter Marckeskelled, men
formente at ………. …..e saa meget,
(Citanterne) paastod deres Eyendom beholde/n de har ……….. og derfor med de andre
Koste om med …………… ulofligt, forlangede Sagen forretaget …….. …..nte, og deres
widner førte,
Afskeediged
(Sagen) som Contraparterne nu will føre uden ….. …welsen om den Skouge Tey som iche
Kand ………… tilforne wed Rettens Middell at være (dem im)ellem Steent og Skifted, Kand
denne Ret ……….. vedkomme, men alleene forbliver ved (Ste)fnemaaled og efter Loven
Parterne at mellem (hand)le,
Dernest bleve Citanternes widner fremkaldet og Eedens forklaring dem forrelæst, saa og
formaned om deres Sandheds udsigende, Hvorpaa
(Si)ur Andersen H..re (Heere?) fremstod, forklarede at da hans Fader Anders Myrland fra det
Sted Rønninge haug flytted Gierdet (op) efter hvor det nu Staar Kand hand Mindes, og war
hand da ….s gammel at hand Kiørte Stour til samme Gierde, nu …. omtrent 57 Aar gl:
… ..yndingen forklarede at hans Fader Mickel Helgeland (flytte)d Gierdet ud efter fra gl:
Stette Kaldet, og ud imod Øye…tene, dette Kand hand Mindes mod Førgetiuge Aar omtrent,
Anders Olsen Tvete en Mand paa 57 Aar forklarede at hand Mindes at gierdet blef flytted
fra Rønninge houge/n og op som det nu Staar, widere wed hand iche ude/n Anders Myrland
fløtted det,

Anders Markus Teyen fremstod forklarede {forklarede}, at hand mindes Gierdet blef fløtt
fra Rønninge hougen og hvor det nu Staar, som Kand wære ind
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paa Førgetiuge Aar siden, widere har hand iche i denne Sag at forklare,
Vidnerne En efter anden aflagde deres Corporlige Ed efter (Loven) paa deres Forklaring,
derefter forføyede Vj os udj samtliges overværelse udj (Mar)ken hvor widnerne andviste os
under deres aflagde Eed og forklaring der som dette paastefnte Gierde før haver Staaed førend
det blef opflyt udj felles udmarken, og gaaed i {T…g.. Vadet} \Overlands Groen Kaldet/, der
fra eftersaa Vj oven om hvor nu Gierdet Staaer, og er der Umueligt for nogen med sine
Creaturer at have drift og bueRecke saasom der er gandsche Ulende, hvilcket er det som
Citanterne paa Anker og derfore foraarsaged at Stefne og søge Rettens Lovlig Medfart,
saasom nu hverken har buRecke eller Quie for deres Jorder, og som alt dette ….. mest
befindes og af os war befared, saa blev Parterne Mellem sig self i alle fredelige Maader
foreenede at Gierdet nu skall fløttes og Rettes som en (hve)r af dennem er uden nogen Anke
og Skade, nembl: fr(a) Tunge Va…. og lidet op efter saa gaar det Nordost (ofver Over)lands
og Myrlands Egnen som af fælles Mark ………….. Gierdet som Myrlanden tilkommer hvor
…………… har mellem sig udmærked med os, og …………… Gierdet nedfløttes og Rettes
af dennem …………. alle samstemmig wære om at fløtte og Op………. med hver andre og
tage Gierde Vand!! (Vaand) i fælles (Udmark hvor) den findes beleyligst, siden naar det
forsvarligt (er giort) som skeer tilkommende Aar, saa holder hver …………. saavit hand har
Jord till Aarlig i Rette tide ved ……. Loven saafremt dend skyldige iche will wære f………
Skaden at betale, saa blef og foromtalt og ……………. til foreening at om det skulle blive
saadant Snee (fald at) Citanterne icke Kunde Komme den nu udlagde buR(ecke) …… med
deres Creaturer, saa nøden trenged dem om …….. at have deres wey dermed till deres Støhl,
skulle ……s der herefter som tilforne iche fortryde paa hvor de over … Eign Kunde Komme
Ret veyen ud efter, som de tilforne (har) wæred nødt till, og bliver det Udmarks Gierde som
tilkommer Hirte Gaardene og af bemelte Jorders Opsiddere nedfl(øtted) og Retted mod det
Andet som paa alle sider Kand være tienligt for deres Jords Quie at have, og skall saa alt(id)
Marken uden for Gierdet udj Græs wære fælles Fæe (bee)te,
Dagen efter dend 20 Sept: blef Retten igien som i gaard betient till at fuldføre efter
Stefnemaaled a(t) Ny Støhls Lien, hvorom Parterne igien treffede (For)lig og Eenighed
mellem sig, at med Markesk(iællet) skulle begyndes udj Nubbe hougen, saa at dend …..
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….den for hvor ingen Skoug er at Regne skulle her (efter) som tilforne blive me(llem) dem
Uskift, og inden …. denne houg som er …….. i sig self skulle blive ….em mellem Skift,
efter hvilken foreening da …….d forretning efter at Skouven med Parterne war ….seed blef
fortfared som følger, Saa i denne (N)ye Støhls Lien Kaldet En hvers Tey med efterschrefne
Markeskiells Mærker nu saaledes befindes,
(De)nd første Tey Jorden Store Hirt tilhørende haver …. Markeskell paa dend Ene Side af
forommelte Udmark (og Elven) (blev) J 1 nedsatt Markesteen udj Nøbbe hougen Kaldet
(huggen 1 Gloppe), (gaar) derfra ligge op J 1 Gloppe huggen i En Jord fast Steen Nøbbe
Steenen Kaldet, atter op i 1 Gloppe udj …………….. Synden paa Laug skreeden Kaldet og
saa (op i høyeste Fieldet og himmel Siufned, paa dend anden (side af denne) Skouge Tey, er
atter neden af Elven En …….. …… Groe Kaldet som bliver Markeskiell og lige …………..
Groe hammeren blef huggen 1 Gloppe, ……….. (Fieldet) i himmell Siufned,

(Dend 2de Tey til)falden dend Jord Overland har sin …………. Elven og med for ommelte
Quiede ……………. lige i himellsiufned, paa dend Anden (Side) …… af Elven J 1
Markesteen nedsatt paa Øyestøhle/n ………, (der)fra lige op i 1 Gloppe huggen i en Jordfast
(Steen,) derfra op i en 1 Gloppe i Bergs Novd Dyre …… (Ka)ldet og saa i himel Siufned,
(Dend 3d)ie Tey fra dise Mærker hører Lille Hirt till og …….. neden om Elven till 1
Markesteen hiemst ….. ….. støhls hougen Kaldet nedsatt, atter lige op derfra (i En
Marke)steen J Lien, og saa op i 1 Gloppe, og siden (op i Fieldet i) himell siufned, som er paa
dend Anden Side (af denne Te)ys Markeskiell,
4de Tey fra dise Siste benefnte Mærker og neden af Elven stræckende sig hiem Efter og
paa den Anden Side, nedsatt 1 Markesteen Synden paa Lange Grouven …. lidet i en houg,
derfra op efter lige J 1 Markesteen staaende i Lien, saa derfra op i en Gloppe udj en Jord fast
Steen, og saa høyest i Fieldet, denne Skouge Tey (ska)ll herefter tilhøre Jorden Bystøhl,
og saa Kommer …en dend 5te Tey dend Jord Myrland tilkommende, som har igien paa den
Anden Side sine Marke(skiæll) J 1 Markesteen nedsatt i Roud hougen, der(fra) J 1
Markesteen findes udj Lien, saa videre op (efter) ….. udj en Jordfast Steen, og siden deraf i
himel (Siufned),
Siden fra dise Mærcker neden fra ….
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efter som melt Kommer den 6te Skouge Tey som den Jord Helgeland tilhører, og strecker
neden om h(iem) udj …. Grouen Kaldet af Elven og saa følger denne Groe till Markeskell alt
op udj Fieldet, og h(immell siufned) … fra den Kommer, saaledes er nu f…….. Skougen ….
hver Jord tilhørende mellem sine Markeskieller som forhen melt og forretted er, og som udj
Store Hirts Tey findes een liden Udløe og nogle hesker som af Jon Helleland er opbygt, saa
og udj Overlands Teyen ligesaa som Overland opsidderen tilkom, saa er saaledes aftalt og
be……. at om Eyerne will flytte bemelte deres Løe og hesker træer derfra skall det dem
wære ubehindret tilladt af dem som nu Teyene i Lod har bekommed, og Kand de foreene sig
om betaling derfor saa er det dem og frit tilladt, Og som Parterne alt som forhend meldt udj
………. i Kierlighed haver forligt sig, saa war og …… Eenstemmighed at Vor.r støhls Lien
skulle her(efter være) til fælles Fæe beede Vaar og Høst for …………………. Creaturer, og
ingen have nogen s…… ………….. till fornermerelse!!, men udj Nye Støhls (Lien)
………….. En hvær udj sin Tey have baade Skoug og …………………. Egen nøtte, og ingen
widere endsom hvad e…… ……… tilkommer at nyde og bruge og alt med (Venlig)hed og
Kierlig Minde med hver andre ubrø(delig at) holdes efter denne dag, saa fremt dend
skyld(ige) …. mod denne forligelse og Contract bryder ich(e vill bliv)e forfalden udj bøder
efter Loven og derfor ……. betale foraarsaged Processes bekostning, And(gaaende)
Omkostningerne som ved denne forhand(ling ved)Kommende skall Citanterne betale dend
hal(ve deel af) og de andre 3de Jorders Opsiddere den anden (halve) deel hver efter sin
Jordbrugs andpart, af …..gende som er till Laug Rettes Mændene med Lænds (Mand) hver
En half Rd: forude/n Skafferne for Steningens!! (Stevningens) forKyndelse, Sornskrivere/n
fra og til sit hiem op og ned Reise har til Siøes over 1 ½ Mill flyting til 3 Mand og baad, og
over Sex Mill til Lands med 3 hæster, sine ….. dager og 2de dagers forretning efter Kongl:
Allernaadigst Reglement af 24 Febr: 1708: tilsam/men 11 Rd: 3 mrk: 8 s: deraf en hver efter
deres foreening betaler sin andeel Store Hirt 2 Rd: 2 s:, Lille Hirt 2 Rd: 2 s:, Overland 10
mrk: ? s:, Helleland 14 mrk: 14 s:, Myrland 9 mrk: 14 s:, og Bystøhl 9 mrk: 14 s: samme at
efterkommes og udReedes som melt under Lovens Medfart og bydende,
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(Anno 1726) den 5 October blef Retten betient paa dend Gaard (Lei)gre Øfre thun Kaldet i
Eidfiords Kirke Sogn og Hardanger, med Siufn og besigtelse over den Jords Fieldskreder …..
de som forhend var besigted, overværende paa Kongl: May:ts Foged Sr: Oluf Larsens wegne
Lænds Mand Siur Leque, og efterskrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd udj Gravens Tinglaug,
naufnl: Magnus Børsem, Iver House, Niels Spilden, Anders Wambem, Arne Saaquitne, og
Torkell Opheim,
saa møtte denne Jords Eyere Kirke Kiøberen Christopfer Ødven og Opsidderne Helge
Omundsen og Torbiørn Siursen, som hver bruger half parten af denne Jords Skyld og
Rettighed,
….. først blef underd:t Oplæst Cammer Collegj befaling saa lydende, dernest forrige
besigtelse forretning med forregaaende dertil wærende ordre,
denne Jord efter den gl: Matricul Skatter af 4 ½ Løb, og i Landskyld 3 L: Smør og 3 huder
ovenbe:te Jorddrott tilhørende,
….. med Opsidderne forrestillede at Ao: 1682 den 25 Septembr: var denne Jord 4 pund
aftagen for Field skrede som og wæred gotgiort i Skatterne indtill fo… Fogden Niels
Knudsens tid/ at Rente Cammerets ….dne Kom….. maatte op betale.., paa Matriculeringen
1720 war ………… ….d fælt 1 pund, og samme Aar sidst udj Octobr: ……….. de hvad de
skr(ef) den dag veed de iche, da Kom ……………….. denne Jord som Ao: 1724 blef
besigted, og giorde ……… ….de foruden den gamle i forrige tider, og ellers ……….. (en)dnu
løber om Vinteren af snee Skrede og Vaa(ren og Som)mere/n af Vandløb og Steen Skreeder
levede …….. Jorden ey høyere bør Skatte endsom taaleligt,
(Saa har) Vj nu atter igien tagen den ommelte Fieldskrede ………. skeede, udj øyensiufn og
befaring, og fundet den lige… ……… beskrevet, og Kand andsee den for samme Aftag
…………. Pund som paa den Ny Matriculering er fælt, den ……. ….er og til øyensiufn, som
Wj iche har willed ….. endsom efter ordre og denne wores forretning gaae, …… Skaden i
Mindste Maader andsees for 2 pd: Smør ……. Skylden, hvoraf bliver for hver af de 2de
Opsiddere …….. at tilsvare, saasom Helge for 1 L: 2 pd: 18 mrk: og Torbiørn 1 L: 2 pd: 18
mrk: Smør,
….. andgaaende saa mister Eyeren efter andeell ….tte Ligningen udj Smør Landschyld 1 pd:
12 mrk:, som ….. 6 hud og 1 pd: 2 mrk: Smør, beholder igien 2 11/16 hud og 2 L: 1 pd: 22
mrk: Smør heraf hver Opsidder som ovenbenefnt haver half deelen i Landschyld at give af 1
Løb 23 mrk: Smør, og 1 1/32 hud,
... denne Jord Leigre øfre thun haver taged den Nye Skade ved Fieldskreede og Snee Løb
Ao: 1723 som ovenbenefnt og iche igien efter wores Siufn og begransking (Kan)d opRyddes
og forbedres, saa og at denne Jord (her) efter hverken Kand Skatte af høyere endsom for ?
Løb 2 pd: 12 mrk: Smør, og ey heller er god for meere Landschyld endsom for 3 L: 2 pd: 12
mrk: Smør og Vare underlagd, efter nøyeste (vores) overweyende kand den staae for udj
Landschyld …… som oven forklared, det bekræfter wj fornefnte (indf)ørte Laug Rættes og
besigtelses Mænd, Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige Ord, og til Vitterlighed med
undertrøgte samtlig wores Signeter, Actum Anno Die et Loco utsr:
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Anno 1726 den 9 Octobris blef Retten betient paa den Gaard Yttre Alsager i Kintzervig
Kirke Sogn og Hardanger, udinden en Marke Skiæls trætte till Skiell og Skifte at forrette
mellem samme Gaards Opsiddere og En deel deres Grander paa dend Jord Indre Alsager

boende, medværende som Meddoms Mænd af Kongl: May:ts Foged Sr: Oluf Larsen opnefnte,
saasom Omund Bue, Knud Diønne, Torgels House, Jon Aackre, Johannes Age og Iver Olsen
Utne, alle Upartische Eedsorne Laug Rettes Mænd udj Kintzervig Tinglaug, overværende
Lænds Mand Jon Øfre Quale,
Paa samme tid og Sted Jndleverte Citanterne (Lars Tor)biørnsen og Enken Marritte wed
hendes Laug Værge ….. …….. Skriftl: Stefning saa lydende, derforuden til (Kiendegaf at)
have endnu Et Vidne indstefnt Naufnlig Anne Baars (datter) ……. i Østensøe Sogn,
de Jndstefnte Møtte og tilstod Louglig warsell, (Saa møtte og Citan)ternes widner,
undtagen Knud Iversen Lothe paa h…. ……. ………. Lothe, og Ole Torbiørnsen som sagde
at hand var paa si….. ………… begiert af dem at fremføre hans for dem aflagde forklaring,
Contraparterne Gunder, Lars og Ole Indre Alsager til(stod Loulig Varsell, og) at have
indstefnt efterschrefne widner deres forklaring (at andhøre om) gammell Kand og brug,
saasom Gyri Alsager, …. ……, …… ……….., Dorede Langesæter og fornefnte Contra part
G(under) ……….s Søster, Lars Odsen Lothe Oles broder, Sven Omundsen ……., som iche
er beslægted til nogen af dem, og Niels Siursen ………..,
Paa hans høyærværdighed Hr: Biscop Møller som b(enificered) Jordrott udj den Gaard Indre
Alsager møtte Prousten Sogne Præst welærværdige og høylærde Hr: Magister (Jørgen)
Brose, men ingen paa Hr: Rector Mønnickens wegne (som) en benificered MedEyer i samme
Gaard,
For samtlig de indstefnte Vidner blef Eedens forklaring oplæst, og formaned om deres
Sandheds udsigende, m(ed til Kien)de givelse hvad Straf som paafølger for et Vidne (som
iche) udsiger sin Sandhed,
hvorefter Citanternes Vidner blef forretaged og fremstod først
Østen Indre Alsager, og forKlarede at som hand boer paa Indre Alsager formeente at holde
sig til brug udj samme paastefnte Øyene, og war self i saa fald interesseret i Sagen, widste
icke noged wist Markeskiæll mellem samme Pladser, altsaa efter hans protestation modtaged,
{og} ey widere \Kand/ forklare,
Gunnilde Ols datter omtrent 53 Aar Gammell, forklarede hun Kand mindes hendes Fader
Ole Saxbiørnsen, \dend tid paa Indre Alsager/, hugte til ….. Weed i Øyene Kaldet som er
wid, hendes Sahl: Mand Omund …….. hugte og langt oppe i Øyene og Kom icke neder i
bemelte Øyene Kaldet, og hugte hendes Mand og Sahl: Fader Ole for Myre Laget, men
hvorlangt byted gaar neder Veed hun iche, og hørte af hendes Fader at byted gik i Elven …..,
men hvorlangt det gaar neder Kand hun iche (forklare)
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(Men n)aar de Kom for nær med deres Creaturer paa Indre Alsager bode, ned paa Yttre
Alsagers i Øyene og brugte …., saa Manglede eller talte de herpaa Yttre Alsager (der)om, at
de Kom dem for nær, widere war hun iche Vidende, Citanten Lars Alsager tilspurte Vidned
om hun iche hafde (hørt) af Hendes Fader Ole Saxbiørnse/n, at de her paa Yttre Alsager
Kanned sig oppe i Moldbackene, og om der icke i forrige tider war et Støhls Mærkes Gierde
fra Moldbacken og i Bortne backen, Vidned Svarede at hun iche har hørt det,
….. Eye fremstod sagde sig omtrent 60 Aar, og forklarede at hand tiente her paa Gaarden
hos Ole Olsen ………. Sex Aar war tilhuus her paa Jorden, som nu (Kand vær)e omtrent 23
Aar siden hand tiente samme Mand, …….d af benefnte Mand som og andre hvilcke …….
mindes, at byted gik oven om Øyene af ……….. i Bortne backe/n, de paa Jndre Alsager som
……… ….e hugte Stols weed i brekene men Kom ………….. den tid, Paa Citantens
Spørsmaal som ……… svarede hand har hørt det \den tid/ men hvor Gierdet ……… Staaed
veed hand iche,

… …… datter forklarede, at hun icke andet har (hørt om) at bytted (gaar) i Øyene mellem
Yttre og (Jndre Alsager), gik af Moldbacken i Bortne Backe/n …… (har hø)rt for sig da hun
nogle aar tiente Lars ………(Tor)biørn begge paa Jndre Alsager boede ………….. hvert
thun, og 4re Aar hos Lars, og tiuge ……….. \hun/ tiente Torbiørn, af hvilcken hendes sidste
tie(niste) ….. er nu 20 Aar side/n hun Kom derfra, og indted ….. …(nam) hun den tid end at
bemelte hendes hos(bond) holt sig efter ovenbemelte byter og Kan, wackist(?) ….. (s)ig i alle
maader, og hørte ingen Mangell ….….. Yttre og Jndre Alsager Mænderne, paa Citan(tens
Spørsm)aal om det gl: Gierde, Svarde Vidned, hun ……. sige derom,
….. …….. fremstod sagde sig at være 53 Aar, forklarede (at være) ? Aar hand tiente den
Sahl: Mand Ole Olse/n som (boede) paa Yttre Alsager saa brugte hand af Moldbacken og i
Bortne backene lidet oven Øyene, og dem ………… slet ingen af dem paa Jndre Alsager
neder i Samme Mark Øyene Kaldet, som hand hørte alleene Yttre Alsager at tilhøre, og
Støhlede iche heller Jndre Olsager Mændene der eller deres Creaturer indKom, ude/n (at)
Smahlene Kunde under tiden Komme der, og aldrig hørte at Jndre Alsager Opsiddere Kanned
sig noget brug i samme Mark Øyene, det er nu 30 Aar siden hand Kom af sin tieneste, (Om)
det Gl: Gierde svarede, at hand iche hørte noged derom eller hvor det skulle have staaed,
…. Torbiørnsen og Niels Lothe fremstod paa Siur Iversen (Lothes) Vegne og sagde at hand
hafde fortalt dem sin for(klaring) og begert de wille den udsige, men iche aflagde sin
(Corporlige Eed) for dem, (alt)saa Kunde imod Loven \Ey/ samme (Vidne and)tages,
Magnilde Arnes datter Valland (fremstod) og forklarede ……… hun tiente Sahl: Torbiørn
……………… hvercken saae eller hørte hun
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at Jndre Alsager Mændene hogte eller brugte noged i Øyene neder paa Slettene, og hørte hun
iche andet byte at være holt af Yttre og Indre Alsager Mændene, en!! (end) af Moldbakene og
i Bortne backene, og ingen Krangell hørte hun den tid derom, det er nu mod 40 Aar siden hun
Kom fra fornefnte Mands tieneste, hendes Svar om Gierdet var ligesom nest forrige Vidne,
Ane Baars datter forklarede at have hørt af hendes Sahl: hosbond Sahl: Ole Olsen Yttre
Alsager, at Skifted w(ar mellem) Jndre og Yttre Alsager, af Moldbackene i Bortne backene,
indted andet har hun hørt, og indted Kand hun d…… (tien)te ham 2 Aar og er nu 29 Aar
siden hun drog herfra, (sagde at) hun og fornam iche dend tid at Jndre Alsager ……. brugt
noged i Øyene hvercken med Skoug hugst eller Fæebedte, en gang saae hun de hugte lidet
……… i breckene under Molbackene, men siden me… …… Kom de der iche, paa
Spørsmaal om Gierdet, ……… (iche) hørt noged hvor det hafde wæred,
Vidnerne bleve paa Rettens wegne tilspurte hvem i ……….. Eyede og brugte oven for
Moldbackene og Bortne backene, og hvem som brugte neden for i Øyene, de(rtil de efter)
deres aflagde Eed svarede, at i de tider saa ……… (som for)Klaret, brugte de paa Jndre
Alsager boen(de oven) for dise Mærker og neden for J Øyene brugte (de som) her paa Yttre
Alsager da bode, hørte ingen (Krangell) derom af nogen,
Angaaende Stefne Maaleds Jndhold om Skoug ……… saa Replicerede de derfor indstefnte
at de haf(de) …….. der i formeening at det skulle wære deres Jord Jnd(re Alsager)
till\hørende/ indtill Lov og Rett skilte dem ad, Citanterne (Replicerede) at de begynte først at
hugge Aared 1719 og da Ste(fnte Jndre Alsager) der for til Høste tinged samme Aar, og siden
hør… ……. først det, saa de nødes nu til at Stefne til Aa(stædet)
Sylfest og Torger Jndre Alsager som war indstefnt til Vidne herom, den første udsagde hand
hugde Støhls veed for 3 eller 4re aar side/n, og dem her paa Yttre Alsager tog weeden fra
ham, den anden sagde ham!! (hand) Kom først till Jorden Jndre Alsager i fiord og hugte der,
weed iche om byte og Markeskell, de indstefnte tilstod!! Citanterne!! tilstod Citanternes
forklaring at de var stefnt der for og tog Lars og Marritte Veeden i fra dem,

Fornefnte Contra parter paa Jndre Alsager boende war forlangende deres Vidner afhørte,
hvoraf de ere dem besl(æg)tiged og paarørende som Melt, undtagen dise tvende,
Svend Lusand fremckaldet, forklarede at hand tiente hos Torbiørn Erichsen, og Gunder
Larsen som …….. er Stefnt i denne Sag hver 2 aar, for omtrent ? (Aar)
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(si)den, og da hugte han efter hans husbonders befaling Støhls …. slættene under Bortne
backene, men om det var Rett vidste hand iche saasom hand hørte iche om nogen Kand og
byte videre veed hand iche, derpaa aflagde Eed,
….. Siursen Qualvigen, forklarede hand tiente Ole Olsen herpaa Yttre Alsager dend tid
boende, og gik hand med sin hosbond i Øyene Kaldet, da sagde hand her Stølte Jndre
Alsager, men der war for tungt at Komme op med buReckene, videre wed hand iche, dette er
vell 40 Aar side/n, og tiente (hand) …. andet endsom for Soldat i Legden noged hos ham og
noged hos de andre, og iche videre afveed,
…….e Vidner Kunde imod Lovens pag: 127 Art: 17 icke ……… andtages deres forklaring,
som de fremførte
….. ….e Alsager sagde hun for 50 Aar at hun Kom …… (her til) Jndre Alsager \at/ boe, da
hørte hun af hendes …….. ..ncke en gl: Siufnløs Kone, at hendes Formand ………. (ha)fde
sagt, at den Mand som bode der heede ….. …. ham hafde fløt sit Sæll op i Fosdahlen
……….. ….eden for tungt Recke, den Mand Kand inge/n ……….. hvorlenge det er siden,
Dorethe Langesætter ………. efter hendes Sahl: Fader hørt, at Elven skulle …… ….gils Elv
… og Render neder i Øyene og hvidere ……… om hendes Fader boede paa Jndre Alsager
…… …b…le udsagde at hand hørte det af Ole ………… (Torb)iørn \som/ sad udj et Jule
Giestebud paa ….. ….g… for en Fem og førge tiuge Aar siden ………., da begynte Ole Olsen
at sige at byted var … ….. …æcken i Bortne backe/n, og \Ole/ Saxbiørns: sagde ……. …f
min \Fader/ at det war i Øyer Aaen, widere var …… …acked, meere weed hand iche udj
Sagen (at forkl)are,
…………. Magister Brose indleverede paa høyærværdige Hr: Biscops wegne et Skriftlig
forsætt saalydende …….. forrestillede baade udj deres formænds ……… Lars {Samsonsen}
\Andfindsen/ bode i mange Aar, ………… Torbiørn Svensen boede over Fem og Fyrge tiuge
Aar, og self har Lars boed siden hans Fader fornefnte Torbiørn i Femten Aar, og ingen af
Jndre Alsager mændene har brugt noged eller tilegned sig udj Øyene før\end/ de Jndstefnte,
som tilforn forklarede,
Enken til Kiende gaf at Ole Olsen boede her paa Gaarden \50 Aar/ derefter (hen)des Fader
Mons Kielsen, og hun derefter med hendes (Sah)lig Mand tilsamme/n 41 Aar, og hverken
wæred Jndre Alsager Støhl eller nogen brugt i Øyene førend (som for)melt,
Contra parterne hertil svarede, {nembl: Gunder} \at de icke hafde/ (tilf)orn hafde hugged i
Øyene, de hafde da Støhls Veed (hos) dem self, men formeente at de hafde og brug(te) …..,
saasom de hafde hørt at deres Formænd hafde (brugt) Støhl der, som deres ovenbe:te widner
og Slegtninger har forklared,
Yttre Alsager paa Citanternes Spørsmaal svarede at hand bad dem om den Veed som
……………. i Sahl: Monses \tid/ hafde hugged i Øyene ………. af det negter hand iche,
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Forafskeediged
Eftersom at Citanterne fremfører Upartische Vidner som deres forklaring Eedlig har
bekræfted, hvorledes udj forrige tid for saa mange Aar \langt/ over hæfts!! (hæfds) tid som
Loven allernaadigst forreskriver, at gammell Kann og (Mærker) har wæred holt og brugt

mellem Yttre og Jndre Alsager Opsidderne, Contra parterne self iche fragaar at (de) for Kort
tid har først tilegned Sig Skoug brug (i) Øyene formedelst Støhls Veeden hos dem self
(Kand) minke, og formeener saadan deres paastand (er) grundet paa de{t}n {Snack} \tale/, at
Sæter skulle have (staaet) i gammell tid udj Øyene Jndre Alsager til(hørende) hvilcket de
dog icke Kand gotgiøre, og der… …..gers frem førte udsigelse efter Lovens allernaadigste
bydende forhen allerunderdanigst …….. …..hik Kand andsees og Edlig andtages, …………
Retten forbilligt efter Citanternes Enste(mmige) forklaring, at tage denne Jords paastefnte
…….. Mark Øyene Kaldet, udj benefnte Vidners (og Parter)nes medværeste som haver at
medfølge \udj (Sagen) …../ …… Markeskeel at forrette, hvorefter {wid(nerne)} ……..
Kiendelse widner udj Sagen skall ga….. (som Loven) allernaadigst befaler,
hvorefter Wj forføyed os i Marken med (Parterne) og Vidnerne, og i Øyene Kaldet som
hører ……… Yttre Alsager tilhørende efter widnernes forklaring paa Stædet giorte
Andvisning, hvor icke hel(ler) Ringeste tegn till at der hafde i gammel t(id været) noged Sæll
ingen Mand Kand det Min(des eller) udsige, og om saa har wæred, Kand det ……… sluttes,
og maa da have wored for o…. …….. de Aar siden efterdj ingen Lignelse hve(rcken i) \det/
eene eller andet der till tegner sig, og ………… noged Skind eller omstendighed fantes til
……… Setter saa er det af ingen Verdj, hvad som ……. noged udsagn will sluttes, og blef
(efter) widnernes forklaring Marke Stee…. …………… forretted, hvorved icke førend silde
……………. Skouge/n hiemkom, og dagen efter s… …………….. Jndført som og widere
paa følg.. ………………… den første Markesteen nedsatt med sine (Vidner og Kull) under i
Bortne backen wiser op efter …………………… sig igien J et Kors hugged i et Be(rg)
……………… af Bortne backen, saa lige derfra ………………….. lige udj den {Anden}
\Tredie/ Marcke steen ter…………..
1726: 58b
1726 in Octobr:
(K)aldet af os nedsatt, og saa lige derfra i den sidste og Endebyted om Øyene 1 Marke steen
ved Bers Elven staaende saa at oven for benefnte Marke skiell fra Bortne backen og Biør
gildet og till fornefnte Bers Elv …er Indre Alsager og Fosdahlens Mark, og neden (om) paa
Venstre haanden af samme Mærker hendgaaen till Bers Elven er Yttre Alsager Eyende med
Øyene ….t som af gammell tid wæret haver,
(Parterne) som igien for Retten den 10 hujus møtte (her paa) Aastedet, hafde indsigelse,
saasom Citan(terne for)estillede at Indre Alsager Opsidderne Aarlig (hafde ove)rtræd paa
deres \ud/Slotter og Eng Øye Jordens (med dere)s Smahler, paastod de maatte holde sig
(derfra, De) indstefnte svarede det var dem Uvitter(ligt at) deres Folck Kand Komme derpaa,
og wille ….. …..t der Kunde gierdes for Marken, saavit …. (Mar)ken neden for Bers Elven,
(Saa) forrestillede Citanterne at de \indstefnte/ Contra Parter …….. Sommeren over
fornefnte Øy Jord og Yttre (Alsager) ….tter over broen, og hafde indre Alsager till ……
….roe paa det andet Stæd som de haver ……… ….lcket alt fornefnte Paastand i Gaard
……….. i Retten,
Contra parterne Svarede at de war ……. …..d Lars Torbiørnsens Fader at de skulle holde
……. med ham som den nu er, og saa skulle det ………es at de Kiørte over hans Jord uden
skade …. igien Raad som tilforne war broe fordj wandet (tog dend) bort, i deres tid har og
ingen anden broe …….
Citanten Lars Torbiørnse/n svarede hand aldrig ……… og giør de Skade med deres
\Smahle/ Creaturer,
…….te herimod svarede det er ickun et lidet Støche, …. …r over Øy Jorden med deres
Smahler, formente ……… nogen Skade, og hafde de her Kortere Vey end …….,

Parterne mellem sig blefve foreenede (at dend) Gamle fælles B..bhager broen Kaldet som
……………, skall Jndre Alsager Opsidderne legge ……….. Opbygge og forfærdige saa ofte
……………… fald og naar den udbryder, og Yttre (Alsager) ………… …ne alleene
forschaffe 4re eller 5 broe ……………. at binde den med saasom Jndre (Alsager) ……..
Skoug dertill, og skall samme ……… ….. (Als)ager Mændene till Aared og saa …………..
….ens tid skee Kand opbygge som ………… ….des holdes herefter dags Mællem …………
Jndre Alsagerne ingen tid have ……………. eller Kiørsell og Vey i Ringe ………. Yttre
Alsagers Slotter og Mark Øy Jord
1726: 59
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men holde sine Smahler derfra, som alt saaledes skulle udj Kierlighed mellem dem ubrødelig
holdes, og hvem som herimod gaar da at svare all den derfor paaKommende Skade og
omkostning, hvilcked de med haande baand Stadfæsted,
Videre hafde Parterne iche at fremføre, uden … Jndre Alsager Mændene begierede at deres
Gr(ander) paa Yttre Alsager wille for Penge og Gode ………… dem med en børre Støhls Ved
naar ………….. fornødiger, som og mellem dem war …….. mellem tale,
derefter blef
Kient Dømt og Afsagd
Efter de forhend inførte Lovlig nedsatte …….. (Stee)ne og Skifte forretted, som nu Skiller
dem ………….. der har wæred mellem Parterne, saa at ……………. de har tilhørt og herefter
bør følge dem ……………. Alsager med den anden der till wærende ………………. Mark,
og Jndre Alsager der ………………………… (Kom)mende, saavelsom og forliged at
(holdes, og broen) igien at opbygge og vedlige holde …………………… bør i alle maader at
holdes af forne(fnte Parters og Gaar)ders Opsiddere baade nu wærende og efter (Kommende)
udj alle maader ubrødelig, saa at Jndre (Alsager) beboere og bør at Giede og holde deres
(Smahler) og andre Creaturer fra Yttre Alsagers …………… Eyendom saasom de ingen Lod
og de…. …….. haver saafremt de icke efter Loven wil ………… og Skaden erstatte som
deraf foraars(ager) …….. tidt og ofte det herimod af dennem …… og forbrydes, og som
Citanterne efter ………. Stefnemaal og widere paastaar at Jndre Alsager Mændene bør betale
dennem der(es udl)agde Omkostning med Stefne Maals Reiser og forkyndelse udj Bergen
samt anden bekostning, foruden til Sornskriveren for 2de Dager forretning, med forseylings
penge, Reise fortæring til og fra Aastædet 3 Rd: 5 mrk: 4 s:, desligest hver af {Lænds Mand}
\Laug Retted/ 2 mrk: og Lænds Manden for sin Umage 4 mrk:, som alleene beløber sig 6 Rd:
3 mrk: 4 s:, da som wel befindes at de 3de Jndstefnte Gunder, Lars og Ole har wed
UvedLoulig tilegnelse og hugster forwoldet denne Rettergang og burde betale alle paagaaende
Omkostninger, saa dog siden de har undskyldet sig, at have ………….. efter beretning at
skulle Kunde holde sig ……………..
1726: 59b
1726 in Octobr:
brug, saa forskaanes de saavit, og tilfindes \ickun/ at betale till Citanterne hver En Rd:, og
Sylfest og Torgier der og befindes at have tilholt sig hugster at betale ilige maader hvær 2
mrk:, men Østen ihvorwell hand og som …..nell har ..ed i Sagen, men iche bevist at have i
noge/n (maader) enten ved hugster eller anden brug Kommed \sig/ udj ……… som Yttre
Alsager tilhører Fri Kiendes for noge/n ………. og at betale, det øfrige til Rettens betientes
……. 2 Rd: 5 mrk: 4 s: deraf med dend fulde Summa (betale)r Lars Torbiørnsen for sig Self
med 1 Rd: 3 mrk: 4 s: (og) …. …… ? Rd: 2 mrk:, foruden hvem som denne Dom beskre(ven)
…… dend med Stemplet Papiret og efter Loven ………. altsammen som Kient og Dømt

under ……… Allernaadigste bydende og Medfart af (Nam og Exce)cution at efterKommes og
udReedes,

(Anno 1726 den) 12 October blef Almindelig Skatte (og Sage Ting hol)den paa den
Gaard Sambland med (Jondal Skibredes Almue) i Hardanger overværende (Kongl:
May:ts Foged) Sr: Oluf Larsen, Lænds Mand Lars (Drage og efterskr)efne 8te Eedsorne Laug
Rettes Mænd Engel Backe, Endre Traae, Lars Traa, Ole Vig, …. …..et, Lars Houven, Gert
Backe, og Johannes ……., saa var for Retten tilstæde dend Ting søgende Almue,
hvorsom helst efter Rettens settelse udj Kongens høye Naufn Allerunderdanigst blef lydelig
læst efterskrefne Kongl: Forordinger
Af Dato Fredensborg d: 31 Julj 1726 om Sexten skillingers nedsættelse, desligest af dato 15
Julij om Tolf Skillingers og Toe Skillingers Reduction fra Ao: 1711 till 1725 Inclusive som
ere Myntede,
Af Dato Fredensborg d: 14 Aug: 1726 hvad Mynt Kiøb … ..ands Regninger skall betales
udj, som førend Myntens Reduction war forfalden,
dat: Fredensborg d: 20 Aug: 1726, andgaaende Maste og bielcke bruged Sønden og
Nordenfields udj Norge,
Dernest hørsomst Publiceret
1: Cammer (Commers?) Deputerede herrers ordre af 20 Julj 1726 at alle Tolf Skill: som ere
Myntede for!! (før?) 1711 og ey hellers skall gielde meere end som 10 s: Støcked,
2: høybe:te deputerede for Financerne deres ordre af 7de Sept: 1726 at de nye Congs
berges Croner som ………….. udgiven for 72 s: nu ichun for 64 s: ……… ….ed og som de
igien Kand udgives for
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hvilcke og efter ordre efter haanden af Casserer Kølle skall worde indløste, etc:
Dernest For Retten fremkom de 2de Opsiddere paa dend Gaard Eye her i Jondals Kirke Sogn
og Hardanger beliggende, Naufnl: Torkell Iversøn og Helge Endresen, og forlangede Et
Tings Widne at maatte blive under Rettens Seyl meddeelt hvorledes deres paaboende Jord
afvigte Aar 1725 (omtrent) 8te dager efter Michaeli wed en Uløckelig Jldebrand blev lagt
Aske, herom de til ydermeere bekræftelse de havde indkaldet de 2de Mænd Torkell
Torstensen …. Wigen og Niels Nielsen Berge [deres] Edlig widnesbyrd i Retten aflegge,
bemelte 2de Vidner for Retten Møtte, og (efterat de) deres Ed aflagte, og forklarede at
afvigte (Aar omtrent) 8te dager efter Mickels Tid, om aftenen (ved en Jldebrand) afbrente
den Gaard Eye her udj Tinglauged (hvilcke) be:te 2de Mænd Torkell og Helie paaboede, saa
(icke flee)re huser war igien Endsom Floeren, Løen, ………, ? Smahle Fiøser, de andre
Gaards huser blef (udj) Aske lagt, hvorudj Creaturerne blef bierged, (men af de) andre
Eyendeler blef en Stor deel opbr(endt men) hvormeget Kand de iche forklare, hvilcket ……..
deres forklaring Enstemig,
Hvorpaa formelte Gaards opsiddere war Ti(ngs Vidne) begierende dem beskreven meddelt,
som de (med) billighed ey Kunde negtes, Men at saaledes (for Ret)ten er passeret, som os og
witterligt at den for(nefnte) Gaard Eye ved Vaade Jld samme tid som Mel(t er) opGaaen,
bekræftes wed samtl: wores un(dertrøgte Signeter Actum Anno Die et Loco ut supra,

Som ingen Sager war indstefnt og ey heller widere war at forrette endsom at Restantzerne
blef taged (under) forseyling over de Kongl: Intrader indeværende Aar,
blef sluttelig Laug Retted opnefnt som tilkommende Aar Retten skulle betiene, nembl:, Lars
Øfre, Johan og Lars Nedre thun Sambland, Johannes Samland, Knud Arnesen Traae, Berge
Vadsell, Giert Backe de(rforu)den 2de Nye som deres Laug Rettes Eed efter Loven hafver
at aflegge, nembl: Lars Larsen Traae, og …ge Endresen Eye,
og da Tinget for denne gang opsatt,

Anno 1726 den 14 Oct: 1726 blef Almindelig Skatte og Sage Ting holden med Øste[n]søe
Skibredes Almue paa den Gaard Norem i Hardanger, overværende Kongl May:ts Foged
Sr: Oluf Larsen, Lænds Mand
1726: 60b
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Ole Larsen Berven og efterskrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd, Tollack Netteland, Omund
Moe, Torsten Kallestad, Hover Røcken, Tron Berstøe, Biørne Røcke/n i hvis Stæd Peder
Øfrevig, Siur Tvet, og Lars Larsen Nesthuus, derforuden war tilstæde Almuen som Tinged
Søgte,
hvor efter Rettens Settelse Allerunderdanigst blef oplæst Kongl: Allernaadigste Anordninger,
samt Rente Cammereds Foranstaltning som fol: 59 forhend extraheret,
Dernest Publiceret
(Publice)ret Baar Erichsen Sandvens Fæste Seddel dat: 6 April 1726 (paa en) Gaards Grund
til Capit: Armes Torbiørn …., (som) hans hus paa staaer for aarl: Grundeleye 2 mrk: at ……
(Den 15de Oct:) dagen efter blef atter Tinget (holdet so)m forbemelt, og da blef
(Publicer)et Syneve Peders datter Fixens Skiøde (paa dend) halve part i Telstøe 9 mrk: Sm:
og ½ faar ….. med Andeel bøxell Solt og afhændt (til hendes) Søn Peder Fixen, til
Vitterlighed (under 2)de Mands boe Mærke, og hændes Vær(ge A)sgout Biørcke og Peder
Haagnesøn Øfre …..d, hendes Søn Omunds Signeter under …..ng,
(Jlige)maade hendes ligelydende Skiøde paa (den an)den halve part udj Telstøe till hendes
Søn Omund Fixe afhændt og bort skiødet, (til Vitterlighed) hendes døttre Mænd, med Sønnen
Peder (Fixen) at under forseyle, begge Skiøder d(ateret) (Nor)em d: 14 Octob: 1726,
Derefter blef Sager paaEsched om nogen war Jndstefnt,
(Haf)de Biørne Røcken ladet Stefne Omund Telstøe for Uloflig paasagn om 2de Kofter (som
ha)nd skulle have Solt wed haved, og paa ……. Ole og Siur Skulle have mist, bemelte (S)ag
var og af Kongl: May:ts Foged \paa/Stefnt,
den Jndstefnte Omund Telstøe møtte og svarede hand aldrig hverken har lagt Biørne
Røcken nogen Sag till eller Kunde giøre det, men hørt …………….. fremmede og UbeKiente
Persohner …… …..nes som opholder \sig/ paa Botnen,
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hafde sagt saadant om Biørne Røcken, videre ved hand iche, formoder at findes Uskyldig,

Kongl: May:ts Foged saavelsom Biørne Røcken begierede Sagen udsatt till neste Ting, at
den paaberaabte Person Kunde i Rette Komme saavelsom og de benefnte Mænd paa Fixen,
hvortill det beroer med Sagen till neste Ting,
Publiceret Torsten Larsen Østensøe tillige med Askild Larsen Moe deres forseylede transport
paa Odels og Løsnings Retten udj Berge som Omund Askildsen paaboer Solt og afhændt till
Halsten Askildsøn Diønne mod 23 Rd:s betaling med en Arlods!! (Arvelods?) Rest
indberegned, til Vitterlighed medforseylet af Tollack Netteland og Torsten Kallestad, dat:
Norem d: 15 Octob: 1726:
Publiceret Fogdens bøxell Seddell paa ? Løb Smør udj Gaarden Vangdal bøxelet till ..ved
E….sen, og er Kongens Gods, bøxellen at være betalt efter Love/n dat: 15 Octob: 1726:
Sluttelig som Jndtet widere war at forrette, saa blef opnefnt efterskrefne Laug Rettes Mænd
tilkommende Aar Retten at betiene, som ere Ole Tvete, ….. Skaalem, Lars Vangdal, Erich
Klyve, Niels Stens…, ….. Biørke, Mogens Netteland, og Omun Melstved, (hvoraf de) 2de
sidste haver deres Laug Rettes Eed at aflegge,
(der)efter blef Tinged opsagt,

Anno 1726 den 17 Octobr: blef sedv(anlig Skatte og) Sage ting holden paa Tingstedet
Eye (med Gravens, Ulvigs og Eidfiords Kirckesogners Almue, (overvæ)rende Kongl:
May:ts Foged Sr: Oluf Larsen, Lænds Mand Siur Leque, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug
Rettes Mænd Mads Velcke, Magne Randestvet, Snare Espeland, Johannes Espeland, Torkell
Opheim, Ole Spaanum, Poul Spaanum, og Ole Kierland, saa var tilstæde ved Retten Almuen
som Tinged søgte,
hvorsom helst efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn Allerunderd:t blef oplæst Kongl:
Allernaadigste Forordninger, som fol: 59 er extraheret,
Den 18 dito blef Retten som iGaard betient og med Skatternes anammelse tilbragt,
Dagen efter den 19 dito atter Retten (blef i fornefn)tes overværelse betient, og h…….
1726: 61b
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Publiceret Prousten Magister Broses bøxell Seddell dat: Ullensvang d: 5 Julj 1726 paa 5 ½
Spand Smør i Warberg, till Morten Svensen Fet, som hans tilforlovede er Eyende,
Publiceret Lars Olsen Haaems Pante bref af dato 18de Martj 1726 udgiven til Hans Opheim
for Capital Laante Penger 80 Rd: med sine Aarlige Renter 5 proC:to og till Underpant og
forsichring der for Pandsætter ham sin Eyende og paaboende Odels Jord Haaem Kaldet i
Ulvigs Sogn beliggende 1 L: 7 mrk: Smør og 4re Løber Salt, til Vitterlighed medforseylet af
Siur Lequem og Od Haaem,
Fremkom for Retten Lænds Mand Siur Leque og hans broder Jon Westrem, som lyste deres
Penge Mangell og Løsnings Rett till 1 Løb mindre 10 mrk: Smørs Landschyld med bøxell og
herlighed udj den Gaard Ose som Elling paabor, at indløse naar det Kommer til fremmed,
saasom bemelte Opsiddere har gived deraf til sin Foster datter, og har ingen Lifs Arvinger, de

og er Rette Odels baarne til samme Gods som haver wæred deres Morfaders ….s, og bleven
Mageskifted, saa de iche har haft R(aa)d at Kunne indtale deres Løsnings Ret, til denne tid,
Dernest blef Sagerne forretaged, og da (fremlag)de (Lænds) Manden forrige Sag paa von
Widas (Vegne ………., udj hvilcken andgaaende afdøde Gast(giver Ole) Pyck blef
producered Extract af Skifte Rettens ……… saa lydende, som første Rettes dag indført,
(Paa) ….. ….herms wegne møtte Christopfer Ødven at hand (iche andet) veed endsom hand
har betalt producerte en (Quitering) for Consumptionen Ao: 1717 saa lydende, dat: 8 Novb:
17.. med Sahl. Sornskriver SvartzKopfs paategning,
……..de der hos at saasom Sornskriveren war Fuld(megtig) for Forpagteren formeente at
hand icke hafde …….. paa dette paafølgende uden de forregaaende …………… betalt, og
burde von Wida søge det udj ……………… (a)f boed, og iche hos dem, som nu Søges,
…………………… og Referede sig til hvis de forhend ………………… og til ovenbe:te
forrestillelse at de iche war Forpagteren Skyldig, og Torbiørn Ose som self møtte sagde at
Ao: 1715 paa Høste tinget betalte hand for samme Aar og for 1714 og 1716 hafde hans Stif
fader levert Pengerne till Sahl: Sornskriver SvartzKopf,
(Lænds) Manden paastod dom udj Sagen, da blef
Forafskeediget, Kient og Afsagd
(Den) af Lænds Manden efter Ordre paastefnte Consumption og Folcke skatt, som efter
Forpagteren Sr: von Widas Specification beløber sig bereigned for de Aaringer 1714, 1715 og
1716 efter Gastgiveren Ole Pyck 12 Rd:, og for ….eren 4 Rd: item de 8 Saugers
Consumption beløben(de til) 17 Rd: 3 mrk:, befindes saaledes med omstendig ……., hvad
(Gast)giveren angaar forbliver det efter ………… ….te Rettes Decission, for Klockeren som
1726: 62
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produceres en paategned quitering for 1717 Kand Retten iche andet slutte endsom de
fordrende forregaaende Aar er betalte, og ligeledes for den Ene Døssebecks Saug af Sogne
Præsten efter producert Quitering 1717 den 21 Augustj daterit, og for Eide Sag er udj
Mindelighed siden denne Sag war Reist bleven betalt 2 Rd: 3 mrk: som till Forpagteren
wedKommelig bliver levert, men for de øfrige Saugers Consumption som er 15 Rd:, da i
hvor well {at} fornemmes \at/ Sahl: Sornskriver SvartzKof har quiteret for det forrige, saa
efterdj at Saug Eyerne iche producerer noged bevis dennem til befrielse, Kand iche Rettere
Skiønnes og dømmes end at de bør betale samme Resterende Consumption, saasom
Christopfer Ødven for Tra!! (Traa?) Sagen, og den Ene Ose fiords Sag 5 Rd:, desligest de
øfrige Saug Eyere for Wambens Saug 2 Rd: 3 mrk: for den Ene Ose Saug 2 Rd: 3 mrk:,
item for Tøse Elvens \eene/ Sag 2 Rd: 3 mrk:, og Eidfiords Saug 2 Rd: 3 mrk: en hver af
fornefnte Saug Eyere udj de Aaringer 1714, 1715 og 1716 efter anpart, og det under Nam og
Excecution efter Love/n detz bekræftelse etc:
Poul Spaanum i Rette Kaldede Sagen mod Arne Leigre for ½ Kløf Talg 6 Rd: 3 mrk: 9 s:, og
12 s: for et bøtte eller .ottedinge/n efter forrige tiltale, og forklarede at forr(ige t)ing hafde
hand Loulig forfald, og Kunde da iche Kom(me)
dend Jndstefnte møtte, svarede at Ao: 1724 Kiøbte Da(vid) hal(ve) parten af heele Kløv
talgen 5 Vog 2 pd: 14 mrk:, og den anden halve part 2 W: 2 pd: 19 mrk: Kiøbte hand af
Citanten 17 ………. St: Hans tid, og annammed samme talg begge og for…… paa En Kløf til
Kongsberg, og er ham skyldig for(be)nefnte Talg men loved ham iche Pengerne før hand
hafde went den i penger, thi hand maatte see den paa Kongsberg til borg, hand bød ham
Pengene nu i Vaar for 8 pund og 1 mrk:, og under wigt er 18 mrk:, pengerne ligger hos Lends
Mande/n,

Citanten svarede at hand war forligt at dend Jndstefnte skulle anamme talgen for samme
Vigt paa sin halve part som war 2 Woge 2 pd: 19 mrk:, hvilcked Arne Legre tilstod ham,
men fornefnte at hand iche Kunde svare meere end half underwigt, Citanten herimod sagde
det Kommer ham og David i mellem som begge har Kiøbt og anammed Talgen paastod
Dom, med sine omkostninger
Kient Dømt og Afsagd,
det befindes af den Jndstefntes egen tilstaaelse at (han) har Kiøbt talgen for samme Vigt og
anammed den med David Spaanum for begge deres fælles Kiøbmandskab, saa at hvad under
vigt derpaa er falden wed udselgningen paa Kongsberg iche vedKommer Citanten, men bør at
have sine Penger for de paastefnte 2 Voger 2 pd: 19 mrk: Talg som beløber
1726: 62b
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sig 6 Rd: 3 mrk: 9 s:, saa at Citanten iche hafde fornøden at modtage Pengerne uden der Var
fyldist for samme Talg som Arne Legre hafde af ham Kiøbt og anammed, thi Kiendes for
Rett og billigt at Arne Leyre bør betale Citanten forskrefne 6 Rd: 3 mrk: 9 s: som Mynten nu
gaar og gielder, tillige med Processens bekostning 1 Rd: 3 mrk: 12 s: og det inden 15 dager
under Nam og Execution efter Loven, hvad sig undervigten andgaar da friKiendes Citanten
der for at svare som Uvedkommelig, de/t til bekræftelse etc:
Till samme Tid og Sted hafde Jon Tøssedal Stefnt Torkel Ophem at tage mod mindelig
betaling for 3 Spand Gods udj Sexe som hans Kones Fader war Eyende wed Mons Sexe, og
Pandsatt det til hans broder Iver Spaanum som hand iche andet veed,
dend Jndstefnte møtte svarede at hand har arved det efter sin Moder Fader Iver Spaanum
lige saa dyrt som andet Gods, og war Mons Sexe bemelte hans GoFader Mange Penger
schyldig over 80 Rd: som Godset war dyrt noch er udladt, og hans GoFader derforuden har
ladet bygge en borgestue paa samme Jord Kosted 14 Rd: …..de tilbødet Citanten forlig till,
(Par)terne paa begge sider tilstod forlig at Jon Tøsedahl (Skulle) give Torkell Opheim efter
Leylighed for samme (Jord) 70 Rd: paa En tid og derudj Kortes 14 Rd: som Torkell hafde
bekommed, saa at igien betalingen bliver ? Rd: med sine Renter til betalingen, og betaler hver
helf(ten) af Skiødes bekostning, derforude/n dette Gods bliver ……….. det till Eyendom
Usvæcked og Uigien Kaldet .... Odell Citantens Stefsom!! (Stifsøn?) Mons Omundse/n
Tøssedal som paa sin Moders wegne har ved ham talt paa Løsnings Retten, hvilcket forlig de
med haande baand for Retten Stadfæsted at efterkommes paa begge Sider,
Till hvilcken tid og Sted Ole Spaanum hafde indstefnt sin broder Poul Hielmewoll at holde sit
Kiøb og anamme Penger 120 Rd: saasom hand hafde oppebaared 10 Rd: paa 130 Rd: for 3 ½
Spand Gods udj hoved bølled Spaanum, som (hand) ved Gavebref paa 3 Spand og det halve
Spand Kiøbt (af) deres Fader Baar Spaanum, og nu iche Vill holde (Ki)øbet, som hand self
har bekient for Iver Gelmevold og Helge Leyre, hvilke de Kand føre til Vidne om hand skulle
nægte det, saavelsom fleere,
Den Jndstefnte møtte iche,
Kalds Mændene Siur Leque og Ole Olsen Haaem Edlig forklarede at hand af dem Loulig var
i denne Sag Stefnt,
(Citanten) paastod Laug dag at hand til neste ting maatte i Rette møde,
1726: 63
1726
Afskeediged

dend Jndstefnte paalegges i følge af Lovens 1ste bogs 4 Capt: 32 Art: til neste Ting
Persohnlig at møde og Sagen at tilsvare,
Till samme tid og Sted hafde Niels Garetun paa hvis Vegne hans Svoger Anders Hansen
Aandeland i Rette møtte, ladet Stefne Jorand, Lars husmand paa Westrenes datter fordj hun
hafde loved ham nest forløbne Kors Mise dette Aar tieniste, og anammed Fæste Penger, men
iche Kommed mend tog tieniste og tiener nu hos Gutorm Erdahl hvilcken og er Loulig
Stefnt, at lide dom efter Loven,
Jngen af de Jndstefnte møtte,
Stefne Vidnerne Siur Leque Edlig tillige med Hans Larsen Schaar afhiemblede at de Loulig
hafde Stefnt fornefnte Tieniste Pige og hendes hosbond,
Citantens Fuldmegtig paastod Laug dags forreleggelse,
Afscheediged
Till neste Ting bør dend Jndstefnte Jorand Lars datter med hendes hosbond Gutorm Erdahl at
møde og Sagen tilsvare, og endelig findes fornøden at hendes Fader og till samme tid og Sted
bør indwarsles, alt till doms paafølge,
Jon Johansen og Siur Spilden paa Brite O(ls datter Kaalskaar)s wegne esked Sagen i Rette
mod Ole Schaar at (lide dom) til at betale de 2 Rd: forlig til hende for hug og (slag) og
oprette hendes fornefnte hosbond for samme (Skade) hun laae og iche Kunde giøre sit Arbeid
i 8te dager, samt Processens bekostning efterdj hand \det/ iche har ….., hvilcket de 2de Mænd
Tormo Kløve og Torbiørn ……., som hørte der paa Kand Edlig afhiemble, s… ….. … Mænd,
og Lars Arnesen og Siur Iversen G…….., (som) saa hende blod slagen, forgangen Aar udj
………… Maaned, hvilcke Vidne Ole Schaar er Stefnt (her til Rette) at andhøre og lide dom
til betaling samt Processens bekostning,
dend Jndstefnte møtte iche,
Stefne Mændene Johannes Næsbøen, og Tore Giøre, Edlig forklarede at de hafde Stefnt Ole
Kaalskaar med 14 dagers warsell at møde (til) dette ting og Svare for hand slog Britte
Kaalskaar, mend Widnerne at andhøre war de iche befalet at Stefne ham till at andhøre,
Citanterne forrestillede at det var deres Enfoldighed at de iche Naufngaf deres Vidner,
saasom Ole Skaar 2de ganger Loulig var Stefnt for Sagen … Viste at hand var skyldig som
og fornefnte Vidner at Kunde forklare hands omgang, begierte efter(dj) at hand iche vil være
Retten hørig at hand …. St….. (og)
1726: 63b
1726 in Octob:
endnu maatte gives Laug dag til neste ting, og da paastaar de Endelig Dom,
Afskeediged
Saa fremt at Ole Schaar til neste Ting efter Louglig Warsell møder og Sagen tilsvarer, hvorudj
widnerne andtages, saa gaaes der dom efter i Rette settelse og Widners forklaring i Sagen
efter Loven at lide,
bemelte 2de Mænd hafde paa Britte Ols datters wegne indstefnt Ole Schaars Kone,
den Jndstefnte møtte iche
og Kals Mændene Johannes Næsbøe og Tor Giøre aflagde Eed og forklarede at hafde Stefnt
hende med 14 dagers Warsell at møde til dette ting for Skiels maal paa Brite Ols datter
Kaalskaar, men Nafngaf icke Vidnerne som dem iche war sagd, og hendes Mand stefnte de
til Vædermæle,
Citanterne forrestillede at denne Kone er Ufredelig udj Grandelouged, og paastod at den
Jndstefnte bør wære overwærende og Erklære Pigen for de Ord hun har indtalt, alt till En

Kiendelse dom for samme pige, og dernest betale denne forvolte Processes bekostning, hvortil
hun af Rette/n til neste Ting at møde blive paalagd, saa da at andhøre Vidnerne,
Afskeediget
Cit(anternes Paa)stand og opsettelse til neste Ting bevilges ………… den Jndstefnte Ole
Schaars Kone i Egen (Persohn) med hendes Mand at Møde og Sagen tilsvare, saa(fremt de)
iche efter Lovens bydende will lide for ude(blivelse) ….. som er Loulig Stefnt,
(Gastgi)veren Hans Pyck som forrige ting hafde Stefnt (Tam)buren, Arne Monsen fordj hand
holder Øll og andre ………… ham till fornermelse og Skade mod (hans) meddeelte
Gastgiver Privelegier derom till …….s Widne frem Kom i Retten og leverte høyædle (og
Velbaar)ne Hr: Stift befalings Mandens Resolution (dat: Be)rgen d: 12 Sept: 1726 som hand
begierede udj (Retten maatte blive op)læst, hvilcket og Skiede, og derhos forrestillede at hand
denne gang wille lade Sagen fare, saasom hand iche hafde haft tid at indstefne sine Vidner,
men (om) Tambouren handlede derimod som tilforne ville hand have sig sin Ret
forbeholde/n, derved Sagen denne Gang blef beroende,
derefter som Trende Ganger blef paaRaabt og inge/n indfant sig som Sager hafde indstefnt,
saa blef Laug Retted opnefnt tilstundende Aar Retten at betiene nembl: Iver House, Omund
Vindahl, Elling Ose, Torbiørn ……., Omund Søgnestved, som ere gl: Laug Rettes mænd (og
3de) Nye, Lars Quandahl, Grim Haaem og Andve Torsen Lione hvilcke tilsiges udj Rette tid
deres Laug Rettes Eed at aflegge,
og som ey widere war at forrette (saa blef med Restantz)erne over de Kongl: Skatter at
forseyle saa …… (blef) Tinged for denne gang ophæved,
1726: 64
1726

Dend 21 Octobr: blef Almindelig Skatte og Sage Høste Ting begyndt og holden paa den
Gaard Utne med Kintzervigs Tinglaugs Almue i Hardanger, overwærende udj Retten
Kongl: May:ts Foged Sr: Oluf Larsen, Lænds Mand Jon Øfre Quale og efterskrefne Eedsorne
Laug Rettes Mænd, Knud Trones, Jacob Vines, Johannes Age, {Hans} \Samson/ Langesæter,
Haaver Urem, Jacob Freim, Torsten Qualnes og Tor Vasthun for Knud Frem, og tilstæde dend
Tingsøgende Almue,
hvor da efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn blef Allerunderdanigst læst og forkyndt
Kongl: Allernaadigste Forordninger, og anden høye Foranstaltning som folio 59 er Extraheret,
Dernest
Publiceret Torbiørn Johansen Børsem og hans ……….. Rasmus Hansen Berge, deres bøxell
Seddell ………………… 16 Septembr: 1723 paa 1 L: 1 pd: Smør udj deres t………………..
Quæstad i Ullensvangs Sogn beliggende, bøxlen (ustedt til) Od Olsen Age, bøxelen at være
betalt, Reve(rsen) …….. hos som blef paategned,
Publicered Sornskriveren Jens Fabricij (Fabricius) Pante (bref) eller Obligation dat:
Hesthammer d: 15 Aprilis 172? (udgi)ven til Kongl: May:ts Foged Sr: Oluf Larsen (for) ……
bekomne Reede laante Penger Capital 400 (Rd: skriver Fire) Hundrede Rd: uden Renter at
wære belov…. ………… haanden at Kunde betales, og Pandsatt alle …………….. hvad Nafn
det næfnes Kand, etc:

Endnu bemelte Sornskrivers anden Obligation dat: 21 Oct: 1726 denne dags dato udgiven
paa Capital 270 Rd: som hand foruden ovenbemelte første Cap(ital) i Reede Penger og
Vahrer efter Liquidered Reg(ning) af hans Værfader fornefnte Kongl: May:ts Foged er
laaant!! og medforstragt, og for samme (med) sine tilbørlige Renter saalenge Capitalen bliver
bestaaende Pantsættes alle Eyendes Rørendes og Urørendes Effecter og Eyendele af Sølf og
all anden boehave efter der for overleverede Specification at giøre sig betalt uden nogen
opsigelse Process og Rettergang, saavelsom og for Renter fra dato at svare med Capitalen for
sin forrige Obligation som ovenmelt, alt under benefnte Sornskrivers Egen haand og Signete
bekræfted,
Publiceret Helge Iversen Eidenes undertegnede Skiøde dat: 9 Oct: 172? (1726?) selger til
sin broder Johannes Iversen Eidenes 1 pd: 15 mrk: Smørs Landschyld ……… …de Retten udj
hoved bølled Eidenes her i Ullensvangs …….. (be)liggende ……… hans hiemmegifte og
Arvelod efter Skifte brev d: 4 ……
1726: 64b
1726 in Oct:
1718 for betaling 200 Rd:, Magnus Willure selger 18 Marker Smørs Landschyld i samme
Gaard for 20 Rd:, Lars Knudsen Oppedal selger 19 Marker for 20 Rd: tilsam/men 1 L: 15
Mrk: Smør udj Eidenes, og self arved ½ Løb, til Vitterlighed af Tobias Espen og Omund
Lofthuus medforseyles,
Publiceret Torbiørn Siursen Legres Skiøde paa 12 Mrk: Smør og 1 pd: Salt udj den Gaard
Utne Solt og afhendt med bøxell og herlighed til sin broder Torbiørn Siursen den Eldre som
derfor har betalt ham 26 Rd:, og Arved (efter Skifte)bref af 5 Oct: 1716, til Vitterlighed
medforseylet af ….. Wines og ….d Trones, daterit Utne d: ………..
(Den 22 Octobr:) blef Retten igien som i Gaar og for ……….. udj forindførtes overværelse
hvor(efter blef)
(Publiceret) Iver Erichsen Lofthuus Gave bref til ……… Anne og hendes Mand Andfing
Gunders/en (paa) ……. ? Mrk: Smør og 2 Løber 18 Marker Salt med bøxell ……. ….el i
Andet Gods udj Lofthuus beliggende med …….. (ind)beregned paa samme part, dat: Utne 22
Oct: (1726, til Vitter)lighed underskreved af Lieut: Bager og Hendrich ……..
(Publiceret) Skiøde til Johannes Age paa 1 L: 1 pd: 12 mrk: Sm: (udj Gaarden) Quæstad i
Ullensvangs Sogn beliggende, hvorudj ….ild Tioflot selger ham 1 pd: 4 mrk:, Jacob Eitrem 4
mrk: Johan(nes) Tioflot 1 pd: 3 mrk:, og self har bemelte Kiøbere med dem (Arved) 1 pd: ?
mrk:, og Orm Mansager solt 6 mrk: som de tilsam(men) efter deres WærForEldre paa
Røcken har arved, til Vitterlighed medforseylet af Jon Øfre Quale og Knud ….., Skiødet dat:
21 Oct: 1726,
Publiceret Et Skiøde dat: Bergen d: 5 Novb: 1725 udgive/n af en Persohn ved Nafn Morten
Falck till Capitain ..on Leman paa hans i boende hus forrige Klocker (Lo)rentz Petersen
hafde Eyed, staaende paa Lofthuus Grunden, samme Skiøde af Prousten Hr: Magister Jørgen
Brose paategned af dato 6 Debr: 1725:
Publiceret Et Skrift paa En half Rd: Papir af Iver Erichsen Lofthuus efter Capit: Lemans
beretning slutted med ham at samme hus skulle blive staaende, og at hand maatte bygge Et
Stabur og 1 Nøst till mod Aarlig Grundeleye 1 Rd:, der war bomerker under af Omun
Lofthuu[s], og Omun Erichsen Lofthuus, med Iver Lofthuuses,
Derefter blef Sagerne forretage/n
Kongl: May:ts Foged (efter) forrige tiltale ladet (Jndstefne Peder Jaastad og Christen Berven
paa Age,

(De Jndstefn)te møtte og svarede de ved sig iche
1726: 65
1726
skyldig, de var udj Brøllup paa Age for 2 aar siden har iche haft noged Klammerie med hver
andre, til Vidne var tilforne udj Sagen wed Rettens Kiendelse paalagt de 2de Mænd Johannes
Age og Siur Endresen House hvilcke nu for Rette[n] møtte og at Eden for dem blef oplæst,
saa de tilstod gierne at Kunde og wille giøre deres Eed at de iche havde seet Peder Jaastad og
Christen Berven øvede noged Klammerj og slagsMaal med hver andre, altsaa lod Fogden
Sagen falde, og de indstefnte frikiendes for denne Søgning,
Hafde Lænds Manden igien efter Hr: Stift befalings Mandens Resolution, paa Von Wida[s]
wegne Stefnt for fordrende Consumption, og leverte ham i Rette Hr: Magister Broses
paategned Svar paa Stefne Specificationen saa lydende, dat: Ullensvang d: 28 Sept: 1726:
Andgaaende efter Sahl: Lieutenant Jan Davidsen saa er Skifted holdet efter ham den 27 Oct:
1722: og Skifte Rettens Decision derom saa lyder, Consumptionen af Tvesme Sagen berette
dog Lens Manden at Asbiørn Tvisme hafde quitering, og Manden Kunde iche møde fordj
hand er paa sin Reise Sør efter, for Tiøndals Sag(en) hafde hand Stefnt Omund Jordal og
paa hans wegne møtte Ole Jordal som leverte 1 Rd: 1 mrk: 8 s:, den anden halve part
tilkommer Jon Hildals Arvinger som hand hafde S(øgt) men ingen møtte, for Tveitens
\Øde/ Sag møtte …. ……. paa Christen Eitrems Vegne og Producerte Sahl: (SvartzKopfs)
quitering for det Aar 1715, det forregaaende og …………. Aar Kunde hand icke finde, will
søge widere ………. til neste Ting formeente at fremlegge den, ……… ellers at have betalt,
for Strands Saug er Resten betalt 1 Rd: 4 mrk:
Lænds Manden forrestillede at hand hafde haft saa megen Umage med denne fordring,
formodede at nyde sin betaling,
Afskeediget
Til neste Ting bevilges endnu Sagen, og møder de da Resterende till at producere forklarlig
bevis,
Til samme Tid hafde Peder Nielsen Stefnt Asbiørn Age for 5 mrk: 4 s: at betale ham fordj
hand har Arbeidet hos ham udj 3 Uger om Sommeren for 3 Aar siden og skulle haft 1 Rd: 5
mrk: 4 s: og En dag var hand borte i samme tid der for Korter hand 12 s: og bekommed 1
Rd: saa det er endnu 5 mrk: (4 s:) som hand Rester, will have om Ugen 4 mrk:,
den Jndstefnte møtte iche,
Kalds Mændene Jo(hannes) Age og Skafferen Lars Helleland Edlig forklarede Loulig at
have Stefnt ham till i dag,
Afskediged
dend Jndstefnte gives Laug dag til neste Ting, at møde,
1726: 65b
1726
Hafde Troen Lusand efter forrige Skriftlig Stefning Stefnt Lars Quitne, Peder Jaastad og
Knud Omundsen [BratEspen], saa og at andhøre hans sidste Rettes dag nafngifne widne
Gertrud Haastabbe,
den Jndstefnte Lars Quitne tilstod Loulig Varsell, Peder Jaastad ligesaa, og Knud
Omundsen desligeste, saa og det indstefnte Widne,
Lars Quitne Svarede {ellers} i Sagen at hand har taget \Cronen og/ det paastefnte Sølf med
\baade/ sine hænder, og har hand Mand for sig som befalte ham det, og skall svare til hvad der

paa kommer, under sølfved (undersølfved) var en Anden Mand der tog det der Kand hand
svare till,
Peder Jaastad svarede at hand fulte med neder at ville foreent Jarand Mæland at faa dend
Crone som bruden hafde paa hovedet, saasom hand hafde faaed Lov af Orm Mansager og
Gyri Tockem der ere Eyere udj Cronen,
Knud Omundsen svarede at hand Stod paa brøggen og war nærværende, saa flyde Lars
Quitne ham Cronen og hand tog med den og bar den bort till Jarand Olsens brud,
Citanten paastod Vidnet afhørt som blef for Retten fremKaldet, (og blef) Eedens forklaring
forrelæst, samt formaned om hendes Sandheds udsigende, derefter aflagde (Eed) og
forklarede at hun war brude Kone med Tron (Lusan)ds Ko(ne) (den) dag hun gik brud, og
stoed hos paa Ullenswangs (brøg)ge, da saa hun en Kom og Ref Sølf Cro(nen af brudens)
hoved og sagde ieg tager den paa Rettens (Vegne, men hu)n Kiente iche samme Menniske,
widere (widste hun icke a)t forklare,
Dernest i Rette lagde Citanten hans Skriftlige Jndleg saa lydende, og paastod dom efter
Loven,
Kongl: May:ts Foged satte i Rette at hand paastaar bøder paa Kongl: May:ts wegne, saasom
hand fornemmer Sagen i sig self med Vidner er bevist, at den som har overfaldet bruden og
frataged hende Cronen bør bøde sine Volds bøder, og de andre hellig brøde og for Kirke fred,
Lars Quitne svarede at hand har Orm Mansager for (sig) og Gyrj Tockem som loved Jarand
Olsen Cronen og den befaling Jarand hafde fra sine Folck det faar …. self forklare,
Citanten Replicerede at det Kommer iche Sagen (ved) hand har bevist sig lovlig Kom/men
til Cronen (da) burde hand iche taged den, Referede sig til sit Jndlæg og paastod dom, efter
Loven,
……… hafde iche Videre at i Rette føre, (da) blef for Rett
Kiendt Dømt og Afsagd
1726: 66
1726:
Foruden at Citanten Tron Lusand i denne Sag har med trofaste widner overbevist Lars Quitne
at hand haver den ommelte Søndag afReven og frataged Citantens nu værende hustru da hun
skulle gaa brud till Ullensvang Kirke Sølf Cronen af hendes hoved og En Anden brud fick
den at bære, saa tilstaar den Jndstefnte Lars Quitne samme sin gierning, men paaskyder at
have dertill haft forlof af Orm Mansager og Gyrj Tockem, som skall være Lods Eyere med de
2de Mænd Brynild og Johannes Tioflot {som} \men dise sidste 2de Mænd/ herfor Retten har
tilstod!! (tilstaad) at have leyed og tilsent Citantens da værende brud Sølf Cronen at skulle
bruge og bære hvilcken den Jndstefntes undschyldning \da/ icke kand wære hannem til nogen
frihed till at andtaste bruden og hende samme Crone at fratage, altsaa Kand Retten iche
andet see og fornemme at dend Jndstefnte io haver begaaed Vold og udformed Citantens
hustru, og derfor Kiendes for Ret og billigt at hand \merbe:te Lars Quitne/ bør bøde till
deres Kongl: May:t udj følge af Lovens ? bogs 9 Capit: 2 Art: sine 3de Fyrgetiuge Lod Sølf,
(men dersom) hand haver nogen hiemmels Man(d for sig) som hannem till denne
Usømmelige (Gierning) haver befaled saa Kand hand søge (sin Regress efter) Loven gemæs
som hand best ved og Kand …….. det iche Vedkommer Citanten og hans hustrue \som er
for… ……./ denne Sag, hvad de andre 2de Jndstefnte andgaar, saa forklarer de 2de Vidner
Gunder Olsen og Svend Olsen, at Peder Jaastad sagde, Vj skall tage den, men iche erfares at
hand har lagt sin haand till Gierningen, thi Kand det iche andsees anderledes endsom at hand
vel Kand have wæred widende udj denne Sag, og som hand burde heller at have hindred
sadan udj wærk wærende Uloflig Medfart endsom medfult, saa ….. ….sag.. \ved saadan
Størkende aar../, til Sabats brydelse derudinden scheed hvorfore findes for billigt at hand bør
bøde for hellig brøde 3de Lod Sølf, og den Anden Knud Omunsen som befindes at have

anammed Cronen af Lars Quitne som den der tog den fra bruden Kand iche heller videre
andsees endsom for hellig brøde 3 Lod Sølf i ligemaade at (bøde) till hans Kongl: May:t, J
det øfrige s(aa)
1726: 66b
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bør de alle trende Lars Quitne, Peder Jaastad og Knud Omundsen at giøre Citantens Hustru
afbedelse, og Giernings Manden Lars Quitne foruden forhend indførte bøder, at betale udj
denne Processes bekostning till Citanten Tron Lusand 2 Rd: alt sammen under Lovens widere
allernaadigste bydende og Medfart at betales og efterkommes, af een hver for sig, saa fremt de
iche videre efter Loven will lide og undgielde,
Knud Lusand hafde efter forrige tiltale stefnt Lars Nøstvig, og Ole Lusand,
begge de Jndstefnte møtte, og svarede Ole …rge(?) (Lusand?) hand har iche med Sagen at
bestille, hand var dend som udj Lars Nøswigs fraværelse løste Godset ind og betalte 12 Rd:,
og spurte Knud Lusand om det var fleere penger skulle hand faae det, andgaaende de 2 Rd:
for Tømmeret saa Kand hand faae sin betaling om hand skall have noged, og Kommer det
Lars wed, Lars Nøswig svarede har hand Ret paa meere betaling skall hand have det,
Citanten paastod sin betaling som ham Resterede, eller og vill hand Jndløse sit Gods igien,
hand har nu i saa mange Aar Kræved derpaa, og er det ichun paaskud
den Jndstefnte J Rættelagde en Dom underschreved af ……….. (ved) Nafn Jens Hvid, og
forseyled med …………
Citanten som tilforne svarede at ……….. derom, hvilcket Skrift paategned blef til (bage
leveret) …. (an)dviste sit Skifte bref af dato 20 Martj 1700 ……. ….d det med sine
Søskende, og hans Søster …… …… (V)ines og den Anden som har ………. Tvisme ……..
…..d Rd; for den halve part som Erich Nøsvig (Ki)øbte og beboer,
den Jndstefnte svarede hand ville iche give ham meere det var hans Odel, og tømmeret var
bøgt udj En Stue,
widere hafde ingen af Parterne at indvende, men paastod dom,
Kient Dømt og Afsagd
Med Skiøde beviser Citanten at det har wæret hans Faders Gods udj Nøsfløt som den
Jndstefnte Lars Nøhsvig tilstaar wed Ole Lusand at have levert Citanten Tolf Rd: for, og at
Tømmeret er bøgd paa Stuen, og er saa forskiell paa Prisen som Citantens Søster for den
Anden halve part har Solt (og) afhændt till Erich NøsVig, og som Jordegods … udj den Pris
af En Rd: for Marken baade gives og betales for Jordegods, den Jndstefnte beviser iche (me)d
nogen breve at hans Fader har Eyed Godset ……. pandsatt det eller bortsolt det, hvortill
(hand) haver haft tid noch til dette ting, saa findes
1726: 67
1726
for Rett og billigt at som det paastefnte have!! (halve) pund og 1 forreskind er udj Landschyld
Smør 16 Marker, at Lars Nøsvig bør at betale Knud Lusand de Resterende 6 Rd: ligesaa vel
som den Anden halve part er Kiøbt for udj Jorden, hvorudj de 2 Rd: for Tømmeret er
indberegned, under Lovens Medfart,
Publiceret høyEdle og Velbaarne Hr: Stift Amt Mands bref og bestalning dat: Bergen den 7
Janv: 1726 udgiven till den Borger Mand Peder Amble at maa holde Kremmer Leye og
Kiøbmandschab udj Odde Sogn hvor tilforne har wæred boende en Kremmer og Kiøbmand,
og det i alle maader holde sig derefter med gode Varer Rigtig Maal og Vigt, og tienlig
Logementer med videre at holde for Reisende, og have indseende med at in(gen)

omstrippende eller uvedkommende ma(a) …… noged, og Ellers andbefales Fogede/n at
…….. …..re hanne/m udinde/n hans Privilegium
Dend 24 dito blef Tinged holden og Retten (betient igien) udj overwærelse af forindførte
(Laug Rettes Mænd)
Publiceret Et Skiøde paa den Gaard …………. skylder 15 Mrk: Smørs Landschyld till Jon
J….sen ….. (som Odels) og Aasæde berettiged, nembl: Omund J(arandsen 3 mrk:) ….
Jaransen 3 mrk: Ole Jarandsen 3 mrk: og Aase Jarands d(atter ? mrk:) til Vitterlighed
undertegned og forseyelet, Or… ……, Ole Houge og Helge Østerhage, dat: Kintzervig …..
Tingsted d: 5 Aug: 1726,
Publiceret Knud Torgersen Lusands Skiøde paa ½ pd: 1 faarschind udj Nøswig efter Dom
solt og af(hændt) till Lars Nøsvig mod betaling 1? (18?) Rd:, til Vitterlighed Jacob Wines og
Knud Trones, dat: 23 Oct: 1726:
Hvor da fremkom Knud Østensen boende paa den Gaard Isberg [i] Odde Sogn, Skatter 3
Spand som hand bruger, og hafde i Rette Kaldet de 2de bøgde Mænd Ingebregt og Torbiørn
Staen Edlig at bevidne, hvorledes Citantens paaboende Gaard Isberg ved Vaade Jld udj
Pintztid Ugen dette Aar opgik, med widere alt til et Tings Widnes erholdelse,
bemelte 2de Mænd blef for Retten fremkaldet og efter Lovens Maade aflagde deres
Corporlige Eed derpaa forklarede begge Enstemmig efter hind anden at Tisdagen for Pintze
dag dette Aar (ved) Midnats tid brente Citantens Knud Isber(gs paa-)
1726: 67b
1726 in Oct:
boende Jords Huser gandsche af uden Floren og Løen war beholden, det andet blef Rent lagt
udj Aske og Kom de paaboende nøgen ud af Jlden saa de aldeeles indted af deres boeskab og
Løsøre Reddet iche Klæderne paa Kroppen, og beholt iche igien uden de faae Creaturer
Citanten Eyede som war udj Marken, og war det nær at Folcken hafde Jnde brendt, dersom
Gud iche have gived till Løcke at Konen wognede af Jlde bragen og dønned som war fatted
udj Røgstuen hvor de laae, herom Citanten war Et Tings Widne begierende under Rettens
Seygl meddelt, hvilcket hannem blev bevilged, saasom det med billighed icke kunde nægtes,
Saaledes udj Retten at wære passered og sig forholder bekræftes,
Og som ingen fleere efter 3de gangers paaraabelse indfant sig for Retten som Sager hafde
Jndstefnt, og indted videre war at forrette endsom Restantzernes forseyling over ….. …..ende
Kongl: Intrader,
saa blef Laug Retted (udnefnt) tilstundende Aar 1727 Retten at betiene (Nembl: a)f de
gamle, Halgrim Mæland, Iver Hofland, Je… ….alnes, Jacob Espeland, Jon Quitne, og Iver
……, (Af de ny)e bliver Johannes Johansen Tioflot, (og) …. ……n Age, som betimelig for
Laug Mande/n (haver sin Laug) Rettes Mands Eed at aflegge,
og der ……….. og Rætten ophæved,

Anno 1726 dend 2den Novemb: blef Almindelig Skatte og Sage Høste Ting holden med
VasVer Tinglaugs Almue paa Bolstad-Øren, overwerende udj Retten Kongl: May:ts Foged
Sr: Jens Lem, Sigt og Sagefalds Forvalteren over Apostel Godset Sr: Hans Risbrigt, Lænds
Mand Nels Horvey, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, Mons Dals Ey, Anders

Wa..ge, Jacob Styve, Jacob Smaabrecke, Siur Lien, Niels Jonsen Horvey, Knud Steene, og
Jon Weele, forude/n tilstæde Almuen som Tinget Søgte,
hvor som helst efter Rettens Settelse i Kongens høye Nafn blef Allerunderdanigst Publiceret,
deres Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning af 15 Julj 1726 om Tolf og Toskillings
Styckers Reducition,
Kongl: Allernaadigste Forordning af 31 Julj 1726 om Sexten skillingers nedsettelse at
gicke!! (gielde?) herefter ichun 15 s:
Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning af 20 Aug: 1726 andgaaende Maste og bielcke
brug over baade Sønden og Nordenfields,
(Cammer) Collegj Placat dat: 24 Sept: 1726 angaaende Toldens ……. paa blaa Veede
Farve,
1726: 68
1726:
Rente Cammeretz ordre dat: 3 Aug: 1726 till Fogden Jens Lem, at Tolfskillinger slagen Ao:
1710 som iche helder gielde meere endsom 10 s:
af Dato 27 April 1726 andgaaende 8te prCto: Skatten af Kirke Kiøberne efter hosfulte
Renteskrivers beregning at betales aarlig,
Dito af den 7 Sept: 1726 at de Nye paa Kongsberg Myntede Croner icke Kand paabyrdes
nogen at modtage for 64 s: eller i de Kongl: Contributioner anderledes end de i Landet Kand
gaae og gielde,
Kongl: Allernaadigst Forordning af 14 Aug: 1726 andg: hvad Myndt Købmands Regninger
og Fordringer skall betales udj som førend Myntens Reduction war forfalde/n,
Stift befalings Mandens Ordre af 24 Oct: 1726: til Fogden Jens Lem, andgaaende nogle
omstrippende Persohner som udj Bergen er for Politie Retten dømt at (undvige) Kongens
Lande, om de har giort nogen ………… her paa Landet, derom hos Almuen at for………
dend 4 Novembr: blef igien Retten og T(inget satt og) betient udj forommeltes overwærelse
(Till) samme Tid og Sted, Sigt og Sage falds Forpagteren hafde efter forrige Fo(rreleggelse
Stefnt) Ole Fannenes med sin Kone Marritte ….. (datter) …….. forlig som skeede, hvorom
Rettens For…….. ……… da skeede, lyder som følger og beskrev….. …….
dend Jndstefnte Ole Fannes møtte svarede ………….. Stefnt,
derpaa Stefne Vidnerne Lens Mand (Niels Hor)vey og Jacob Styve for Retten blef
fremkaldet, (som af)lagde deres Eed at hand Loulig war Stefnt til (dette) Ting at betale efter
Forliged,
Citanten war begierende Dom till Excecution, saa …. dend Jndstefnte paa Rettens wegne
blef tilspurt om hand iche wille betale sit Forlig, Svarede hand ville betale,
Kiendt Dømt og Afsagd,
det i Retten Jndgaaed Forlig bør i alle maader holdes og efterKommes, og efter som dend
Skyldige Ole Fannes paa sin Kones [Vegne] iche haver til denne tid betalt hvis indgaaed war,
hvorover hand er indstefnt, saa Kiendes og Dømmes at hand till Sigt og Sage falds Eyeren Sr:
Hans Risbregt bør betale samme Penger 4 Rd: og det inden 15 dager under Nam og
Excecution efter Loven,
Anders Fannes hafde Stefnt Ole Fannes Kone Maritte fordj hun i fior Waar hafde Reved haar
af Citantens (Kone) Marie, hendes hoved, hvorpaa iche tilforne har været
1726: 68b

1726 in Novbr:
Stefnt paa, til Vidne i denne Sag hafde hand sin tieneste Tøs, Marritte Knuds datter som da
tiente hannem nu er gift,
dend Jndstefnte møtte med hendes Mand, og svarede at hun ved iche deraf, hun war med de
andre Anders sin Kone og Tøs ichun 3de tilsammen, og blef hun self haardrag,
Citanten svarede hand var iche hos, og Kand iche have Fred i sit hus for hende dend
indstefnte, forlangede sit Vidne afhørt,
Dend Jndstefnte sagde hun var trengt og nød af Citantens Kone, og hafde ingen widner, og
hører mange onde Ord,
Citanten Svarede hand aldrig har giort hende noged imod, ey heller veed at hans Kone har
giort det og ønscher iche meere end at hun ville holde fredelig Naboeskab,
(Par)terne blef paa Rettens wegne tilspurte om (de icke) ville treffe Forlig og eftergive paa
begge sider (og her) efterdags som fredelig Naboer at leve (sammen), hvorpaa den Jndstefnte
Kones Mand Ole (Fannes gaf) hver andre deres hænder tillige med dend Jnd(stefnte og
lovede pa)a begge sider deres Koner skulle leve (fredelig som Na)boe Koner tilsam/men,
………….. (til Kie)nde gaf Sr: Risbregt som aarsaged ……………. …draged at Kunde tale
paa dend Jnd(stefnte) ….….. ville hand dog saasom Parterne hafde (givet hveran)dre Løfte,
og for at Fredelighed Kunde ………… …..des mellem dem eftergive bøderne …….. ? Rd:
efter Loven,
hvorpaa udj Sagen blef Kient Dømt og Afsagd,
(Denn)e Sag som Parterne mellem sig haver ved (haan)de baand forligt, og beloved begge
Mænderne at deres Koner mellem sig herefterdags skulle holde ….. og Christelig Naboskab
og Forligelse, bør i alle maader mellem dem Ubrødelig at holdes saa at hvis udj denne Sag og
ellers till denne tid et Uvenskab og Ueenighed Kunde wære mellem dem passeret og Skieed,
skall aldeles wære død og magtesløs paa Alle sider og af ingen Verdj men hvem af dennem,
enten den Jndstefnte Ole Fannes Kone eller Citanten Anders Fannes sin Kone som bryder
dette Forlig eller ypper det (mind)ste som forhend udj denne og deres forrige ………. skeed
og passered, skall den Skyldige (all)eene bøde till Wangens Fattig hus 4 Rd:, (men) end og for
sin Forseelse widere efter Loven at undgielde,
1726: 69
1726:
dernest som ingen Sager war at afhandle blef Publiceret
Lars Nessems Skiøde dat: 4 Nob: 1726 paa 9 mrk: Smør med bøxell og herlighed for 6 Rd:
solt og afhendt till sin Søn Knud Larsen udj den Gaard Nessem, til Vitterlighed af de 2de
Mænd Siur Jacobsen Lie og Jon W..lee forseylet,
Fremkom Ole Knudsen og Johannes Larsen boende paa den Jord Runseberg her i Wasver
Tinglaug beliggende, som Skatter af 1 Løb begge tilsammen, til Kiende gaf at have indstefnt
de 2de Jndstefnte Mænd Niels Olsen og Niels Jonsen Horvey Eedlig at forklare den
Uløckelig Jldebrand som deres Jord overgik Natten till 3die Pintzedag dette Aar, og derefter
at erholde Et Tings Widne,
de 2de Vidner blef for Retten Jndkaldet og efter Lovens Maade og bydende, aflagde de deres
Corporlige Eed, og derefter begge Eenstemmig forklarede at denne Gaard Runtzeberg om
Natten til 3die Pintzedag afbrente wed Waade Jld, saa inted a(f gaa)rds huserne saa mange
som de Vare blef b…… ……..ende, uden Et lidet Smidie huus og S(male) Fl(or) og fick de
paaboende lidet eller indted ……….. …..ne nogen faa Klæder berged, men ……………….
og mange smaa børn Kom nøgne ……………. Creaturerne war paa Marken den Aars(ens tid)
……….. gik samme Uløcke,

herom Citanterne war Tings Widne ……….. Seyl beskreven meddelt begierende, (som)
bevilges, Saaledes for Retten at wære (forchlaret) sig forholder bekræftes med samtlig
undertrøgte Signeter,
derefter blef Restantzerne paa de Kongl: Allernaadigste Skatter tagen under forseyling, samt
Tings widne paa self Eyer bønder, item at ingen 60 Lod Sølf eller Wolds bøder, og deslige er
falden Ao: 1723: 24: og 1725: saa og at iche heller nogen Rødnings pladser eller anderledes
Jorde skatter oppeberges og betales, endsom efter den gl: Matricul, ey hellers huusMænds
Skatt, eller nogen som handler og driver Kiøbmandschab som efter Skatte Forordning bør
betale, hvor om Almuen svarede at ey nogen desligeste Contributioner er falden eller
widende til denne tid at fa….
Slutelig saa blef Laug Rettes Mændene opnefnt tilstundende Aar Retten at betiene, som ere
Gula(ck) Øye, Johannes Strømme, Knud Larsen Strø(mme), Baste Dyvigen, Johannes
Rasmusen Tøssen, og …..
1726: 69b
1726 Novb:
Aldahlen, derforuden 2de Nye, Ole Helgesøn Furrenæs, og Knud Knudsen Mæstad, som
deres Eed for Laug Manden Kand aflegge,
og som indtet widere war at forrette, saa blef Retten for denne gang ophævet,

Anno 1726 den 6te Novembris blef Sedvanlig Skatte og Sage Ting begynt og holden paa
følgende dager med Wangens Tinglaugs Almue paa Woss, overværende udj Retten Kongl:
May:ts Foged Sr: Jens Lem, Sigt og Sage falds Eyeren over Apostels Godset, Sr: Hans
Risbregt, Lænds Manden Wiching Tvilde, med efterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd,
Knud Dagestad, Biørne Mølster paa Siur Bygds Wegne, Isach Lierhus, Lars Tachle, Størk
Seim paa Willem Eyes Vegne, Mathis Ringheim for Torsten Leedal, paa Ole Groves wegne
Arne Ringen, og [i] Colben Hernes Sted Johannes Opheim, derforuden war nærværende den
Tingsøgende Almue,
hvor da efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn, blef Allerunderdanigst oplæst Kongl:
Allernaadigste Forordninger og hørsomst …… foranstaltning som folio 67 og 68 er
extraheret,
(End)nu C(amm)er Collegij ordre til Fogden af dato 20 April (1726) d….. …..de de Ny
taxerede og Skatteschylte Jordepladser ……… ……te indføres og beregnes etc:
……………….. høyædle og Velbaarne Hr: Stift befalings (Mands) …………. og befaling til
Fogeden Sr: Jens Lem og Fogde/n ….. ……… (andgaae)nde at Repartere med Vosse Almue
her udj (Tinglauget at) forskaffe Tømmer og tilfang samt opbygge et ……….. paa
Præstegaarden, efter Loven og besigtelse at …….., dat: 2 Oct: 1726:
Den 7 Novembr: blef igien Tinged som J Gaard holdet og Retten i forommeltes overværelse,
hørsomst Publiceret Cammer Collegj Placat af 8 Oct: 1726 om at inden d: 22 Oct: skulle den
Kongl: Allernaadigste Forordning efterKommes med betalingen for Udenlands warer, som er
dat: 14 Aug: 1726,

Publiceret Hr: Marcus Fayes Skiøde dat: Bergen den ? Aug: 1726 paa 1 L: 1 Spand Smørs
Landskyld uden bøxell i den Gaard Endeve i Winjer Otting, Solt og afhændt till Hr: Assessor
Jan von der Lippe og hans Arvinger,
Publiceret Sr: Hans Risbregts Skiøde dat: Bergen d: 17 Junj 1726 paa 4 ½ Mark
Landschyld udj den Jord Aarhelleren Skiødet mod betaling Trei Rd:,
Publiceret Hr: Marcus Fayes udgifne Skiøde dat: Ring(em) den 9 Julj 1726 paa Et Spand
Smør uden bøxell i den Gaard Nedre Lemme Solt til Opsidderen Knud Iversen,
1726: 70
1726
Publiceret Et Skiøde daterit Bergen d: 15 Junj 1726 udgiven under bumærke af En Soldat
ved Bergens Fæstning, Nauf: Ole Jensen, som Selger till Jon Olsen Lie paa 6 mrk: Smørs
Landschyld J Fannestølen, arwed med sin hustru efter Aschild Olsen, til Vitterlighed
underskreved og forseylet af Niels Rentz og Niels Junge Jon,
Publiceret Et Skiøde undertegned af Peder Engelsen Tvet i Sundhordlen boende for Tolf
Mrk: og Siur Engelsen Svaa(sand) i Hardanger 12 mrk: Smørs Landschyld uden bøxell, i
den Gaard ……… i Vinjer Otting som Niels og Iver nu beboer, Skiødet (udstædt) til Niels
Larsen Spilden, til Vitterlighed forseyled (af …… Bergesen Svaasand og Lars Gutormsen
Hougen i Hardanger boende, og dat: Hesthammer d: 22 Junj 1726,
Sahl: Hr: Stift Amt skriver Svanhielms Frues u(nder)tegned og forseyled Skiøde, samt af de
Committ(erede) Hr: Stift befalings Mand Undal, Oberste Munte, og …… Boge underskreved
og forseyled, dat: Berg/en d: 6 Junj (1726) paa den Gaard Øfre Tøn i Winje Otting, uden
bøxell (paa) ? ….. Smør, Solt og afhændt till Aad Iversen T… (der for) betalte Summa 55
Rd:,
Publiceret Hr: Marcus Davidsen Fayes (Skiøde, dat:) Ringem den 26 Junj 1726, paa Et pund
………. Landschyld uden bøxell i den Gaard Lofth(us, Solt og af)hændt till Opsidderen
Johannes Bottolfsen, …………..
Publiceret Hendrich Baltzer Miltzous Transport (paa Odels) Retten till 2 L: 1 pd: Smørs
Landschyld udj den Gaard ……. som Sahl: Mads Torbiørnsen d: 17 Junj 1707 har Kiøbt (af)
Sahl: Lars Clausen Miltzou, til Vitterlighed medforseylet af Lieut: Jens Nordall og Hr: Niels
Weinvig,
Derefter blef Sager forretaged
Till samme Tid og Sted for Retten fremkom den Constituered Klocker \til Vangens Gield/
Carsten Horsenius og J Rette leverte Een Skriftlig Stefning saa lydende,
Paa Rettens wegne blef Klockeren tilspurt om hand (hafde) Stefnt her!! (Hr:) Assessor von
der Lippe til at andhøre dise paaskudte widner hvortill hand svarede Ney, Jligemaade tilspurt
om hand hafde Hr: Stift befalings Mandens ordre som hand beraaber sig paa udj
Stefnemaaled som hand og sagde Ney till,
Af de Jndstefnte Vidner møtte ingen eller nogen paa deres Wegne,
Da blef forafskeediged,
1726: 70b
1726
Af det ved den Constituered Klocker Carsten Horsenius sit i Rette lagde Stefne Maal,
fornemmes at Sagen paagielder Hr: Commerce Assessor von der Lippe udj Bergen som iche
dertill er Stefnt, Thi Kunde Retten hverken andtaged eller afhøre nogen Widnesbyrde om de
end(og) …t hafde møtt, saasom det Strider imod Lovens ? (bogs) 4 Capit: 1ste Articul, og
derfor afvises,

(Den 8de) dito blef Retten igien udj forindførtes (overvære)lse betient, hvor da blef
Publiceret Hr: Marcus Fayes Skiøde dateret Ringem (den ? J)unj 1726 for En Løb og Nj
Marker Smørs Landschyld udj (den Gaar)d Store Soue i Viger Otting solt og afhændt till
(Oppsidder)en Lares Tormosen, med all tilliggende (herlighed), for den Summa 113 Rdr:
Publiceret Welbe:te Hr: Marcus Fayes Skiøde paa 9 Marker Smørs (Landschyld) udj
Aarheller for 19 Rd: solt og afhændt till Siur …..sen med Odell og Eyendom, dat: Ringem d:
5 Julj 1726,
Publiceret …nes Mæringens Skiøde paa 4 ½ Marker Smør (med bøxell og herlig)hed udj den
Gaard Mæringen i Bøer (Otting, Solt og afhæn)dt til Peder Olsen for dend betalte Summa ?
(Rd: til Vitterlighe)d under hans boemærke og de 2de Mænd …. …… (og To)rsten Leedals
Signeter dat: Wangens Ting (den ? ….. 17)26,
(Publiceret Mi)ckell Andfingsens Houges bøxell Seddel dat: ? …. (172)6 paa 1 Løb til sin
Søn Aschild Mickelse/n, for …. ….ell, Reversen medfulte,
Publiceret Ole Jensen Soldat under Guarnisonen i Bergen (han)s Skiøde dat: Bergen d: 15
Junj 1726 til Vitterlighed underskreved af Niels Rentz og Niels Junge Jon, Solt og afhændt 3
½ [mrk:] Sm: udj Bratager med sin Kone arved efter Aschild Fannestøl, til Ole Olse/n
Bratager,
Publiceret Hr: Niels Veynvigs bøxel Seddel paa 1 pd: 12 mrk: Præstebols Gods udj Tveite
till Mons Johansen deraf 1 Spand bøx(ell) som Siver Larsen har opsagd, dat: 3 Junj 1726,
(Dit)o Præste bøxell Sedel dat: 8 Deb: 1725 till Omund Torkels/en paa 2 pd: 21 mrk: som
Knud Larsen er fra død, og Præsteboled haver bøxell till,
Jligemaade hans bøxel Seddell dat: 8 Deb: 1725 paa 6 Marker (Smør i) den Jord Gildbacke,
Præstebolet, til Størkaar Mickelsen,
Publiceret Niels Mickelsen Bratholes Skiøde daterit 7 Novb: (1726) til sin Søn Biørn
Niels/en paa 3 Spand Solt og afhændt (udj den Gaard) Brathole i Holbøgder Otting for 45
Rd: Re1726: 71
1726 in Novb:
de penger betalt, til Vitterlighed under de 2de Mænd Knud Olsen Høen og Lars Hage deres
bomærker,
Publiceret Lars Einersen Groues Contract de dato 7 Novb: 1726 indgaaed med Enken Katle
Knuds datter at holde hende hendes Lifs tid med frj huuswærelse, ? Maal udj Ager, og føde 1
Koe og 3 Smahler Aarlig saa lenge hun lever, bemelte Gaard er udj Quitler Otting beliggende,
till Witterlighed under hans, og hendes Laugwærge Iver Knudsens boemerker, og
medforseylet af Viking Tvilde og Johannes Lie,
Publiceret Hendrich Balser Miltzous Odels Transport paa 2 pd: 12 mrk: Sm: udj Soue i
Borstrands Otting til Niels Andersen udgiven, dat: Wangen d: 10 Junj 1726,
Publiceret 2de Eens lydende Mageshifte brever daterit 7 Novemb: 1726, udgaaed af Biørne
Andersen Herre som MageSkifter till sin Søn Jørgen Biørnsen 1 pd: 10 4/5 Marker Smørs
Landschyld i Dagestad, Isack Lierhuus ligesaa till samme Mand Mageschifter 17 2/5 Mrk: i
samme (Gaard) (hvor)imod benefnte Jørgen Biørnsen Dagestad (Mageschifter) till sin Fader
2 Spand og till sin Svo(ger …. ……. …….. hans Kones Odel udj dend Gaard O……
………. hver at følge till Odel og Eyendom, (till Vitterlighed) Medforseiglet af Knud
Dagestad, Villem ……, …..Groue,
Publiceret Knud Dagestads bøxell Seddel dat: ? ….. 1726 paa 1 pd: 10 4/5 mrk: Sm: i
Dagestad, bøxled till sin (Sviger?) Søn Jørgen Biørnsen Dagestad, Reversen medfulte,

Den 9 dito blef Retten igien udj forindførtes overwærelse holden og betient, hvorda
Publiceret Lars Olsen Breckes Skiøde daterit dend 7 Novb: 1726 paa 17 Mrk: Smør udj den
Gaard Brecke i Rundahle/n Solt til sin Svoger L(ars) K(nudsen) for den Summa 18 Rd: til
Vitterlighed forseylet af Ole Grouve og Isack Lierhuus,
Publiceret Hr: Marcus Fayes Skiøde paa 1 Spand Smør med bøxell og overbøxell paa Et
Spand i dend Gaard Waale, Solt till Siur Larse/n for 48 Rd: 3 mrk:, daterit Ringem d: 29 Junj
1726:
Jlige maade bemelte Sogne Præstes Skiøde paa 1 ½ Løb med bøxell i den Gaard Wecke i
Dyrvedals Otting Solt till Niels Gulacksen for 154 Rd: dat: Ringem d: 27 Junj (1726),
1726: 71b
1726 in Novembr:
Publiceret Et Skiøde udgiven af Siur Aslachsen Quale paa 1 pd: 4 mrk:, og Niels Josephsen
Øfsthuus 1 pd: Sm: udj den Gaard Hæfte i Bordstrands Otting, Solt og afhændt till Knud
Aslachsen Hæfte for betaling efter Skifte breved d: 5 Martj 1726, Skiødet dat: d: 6 Martj 1726
og medforseylet til Vitterlighed af Torsten Ledal og Torbiørn Nequitne,
Publiceret Hendrich Miltzous bøxell Seddell dateret Lille Grav/en d: 4 Nobr: 1726 till Erich
Erichsen bøxlet 1 L: 2 pd: 6 mrk: Sm: udj den Gaard Biørke, bøxele/n efter Loven betalt,
Derefter blef udj Retten paaRaabt om nogen Sager var indstefnt, og,
Till samme Tid og Sted hafde Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lem wed Lens Mand Vicking
Tvilde og Lars Gierager ladet Stefne En Quindes Persohn ved Nafn …. som er til huus
Værelse hos Corporal ….k Aslachse/n paa QualsEgnen, at betale hendes (bøder for
Ley)ermaal og børns Aufling og udstaad Kirkens (Disciplin)
(Dend Jndstefnte) møtte iche,
Kalds Mændene Edlig afhiem(blede at de hende til) dette Ting loulig hafde Stefnt,
(Citanten paastod) hun maatte wed Laug dag paalegges (til neste Ting at) møde,
Afskeediged
(Benefnte) Quindfolck som befindes Loulig at være Stefnt (men icke mø)der paalegges til
neste Ting at møde, saa ind…. …. og Retten til Sagens Loflig drift, at den som (er barn)efader
og bør till Vedermæhle samme tid og Sted (indK)aldes, alt till Sagens Endelig paakiendelse,
Hafde og Kongl: May:ts Foged Jndstefnt Ole Olsen Haatvet og Guri Siurs datter Lille Hondve
at lide dom for begangne Leyermaal en hver efter Loven at lide,
den Jndstefnte Ole Olsen møtte iche, men Quindfolcked møtte for Retten og bekiente at hun
med ham hafde aufled og (faaed) børn, og hafde udstaaed Kirkens Disciplin, forregaf og
(hende)s Fattigdom at hun indted hafde til bødernes betaling,
Lænds Manden Vicking Tvilde og Lars Gierager Edlig forklarede at hand iche war Stefnt,
saasom Lens Manden iche hafde Ley(lig)hed at opsøge ham og indted Vist wærelse Kunde
faa opspurt hvor hand tilholte,
Kongl: May:ts Foged paastod dom over Quindfolked efter hen(des ege)n tilstaaelse, og hvis
hun iche har at betale med da (bø)de paa Kroppen,
Kiendt og Afsagd
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det Jndstefnte Quindfolck Gurj Siurs datter som befindes at have beganged Leyermaal,
tildømmes efter Lovens 6te bogs 13 Capit: 1ste Articul at bøde 12 Lod Sølf, og det under

Nam og Execution efter Lovens widere adfærd, skulle hun iche hafve at betale med da at lide
efter Kongl: Allernaadigste Forordning paa Kroppen, og som den ommelte Persohn som hun
har bekient for hendes barne fader iche haver faaed Warsell udj denne Sag saa udsættes det
till Loulig omgang,
Hafde Sigt og Sagefalds Eyeren over Apostels Godset Sr: Hans Risbregt ladet wed Stefne
Mænd Vicking Tvilde og Knud Fitie, Stefne Anne Erichs datter Gafle at lide dom till hendes
Leyers Maals bøder for barns Afling med Knud Mathisen Store Ringem, hvorfor hand sine
bøder i mindelighed har betalt,
det Jndstefnte Quindfolck møtte, beklagede sig at hendes Fattigdom war stor, hun hafde
indted at betale med, formeente hand som war barne fader bør legge bøder for hende naar
hand iche vill forsørge barnet,
Citanten paastod dom efter Loven ……………… lide efter Kongl: Allernaadigste
Forordning ……………… Straf,
Kiend Dømt og Afsagd
Efter Lovens 6te bogs 13 Capit: 1ste Articul ………. ….s at det indstefnte Quindfolck Ane
Erichs (datter) at betale hendes Leyer Maals bøder som er (12 Lod Sølf) og saafremt hun
efter Excecution iche haver (noget) at betale, da i desen fattelse at udstaa hen(des Straf) efter
Kongl: Allernaadigste Forordning o(m dem som) Leyermaal begaaer og indted till ………
(bøder) er Eyende,
bemelte Sr: Risbrick hafde ladet Stefne (Stenvold Brynilds) datter Gafle at betale sine bøder
f(or hendes Leyer)maal med Lars Larsen Vinje udj Hol(bøgder Otting) og hand sine bøder
haver betalt,
dend Jndstefnte møtte og bad om forskaans(el da hun haver) ingen Raad og Middell at
betale med, mend gaar (omkring og) betler till hendes børn og hendes ophold, hvad gotf(olck)
will give hende,
Citanten war dom paastaaende,
da blef Kiendt Dømt og Afsagd
Saafremt det Jndstefnte Quindfolck Stenvold Bry(nilds) datter som har begaaed Leyermaal,
icke haver Raad og Vilkaar at betale hendes bøder 12 Lod Sølf efter Lovens 6te bogs 13
Capit: 1ste [Art:] hvortill hun dømmes, …..
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hun efter Kongl: Forordning at udstaa hendes Straf alt under widere Medfart,
Dernest Publiceret Knud Raustads bøxell Seddell dat: 8 Novb: 1726 paa 1 pd: 18 Mrk:
Præstebols Ubøxled Gods udj Nedre Meland i Holdbøgder Otting bøxlet till Lars Pedersen,
bøxele/n at være betalt efter Loven,
d: 11 Novemb: blef Tinged igien Satt og holden, hvorda
Først Fogden lod forseyle Restantzerne over de Kongl: Intrader, item Specificationen over
Self Eyerne, og Tingsvidne at ingen af efterfølgende Contributioner er falden dette Aar
saas/om 1: om Oprydde Pladser hvor ved Matriculen Kand forbedres, 2: at Kongens
benificered og beholden Gods er det samme, 3: at indtet Strandvrag er falden, at ingen huus
Mænd etc: efter Forord/ningen at Skatte befindes, 3:!! item handværks Mænd og deslige,
6:!! Peber Svenne, 6te om Peber svenne eller andre ledige Karle som iche tiener og haver
Kiøbmandschab, 7: om herudj Tinglauged findes nogen Sager hvoraf betales Skatt, her till

Almuen med Laug Retted svarede at der ere 2de hvorpaa indted andet …….. till ….. … Nøtte
og iche et bord at føres ……………… heller nogen Skatt, 8: at ingen …………… 6te og
Tiende penge for arvs afførsel ……………. forlofs penger penger!! war paa ……………, om
alt Almuen svarede at ………… …….dig dislige Contributioner at være …… endnu Et
Tings widne om nogen 60 Lod Sølfs (bøder eller) 3de 40 Lod og deslige, samt Sigt og Sage
fald eller …… ..raf bøder hvortill hans Kongl: May:t er berettiged hvor(till de svar)ede Ney,
(Derefter) blef ….d Sager som fremkom forretagen,
(Till samme Tid og) Sted Ole Hellesnæs fremkom at hand …………… Ting hafde Stefnt
Enken Een huskone …………… (bo)ende ved Nafn Torbiør Elvors datter …………….
men iche siden, og hafde derpaa …………………. som beskickelse Vidner paa samme
……… (Laug) wærge Knud Finne, saa og Johannes …………….. indstefnt som hafde hørt
paa Ordene,
(Den Ind)stefnte møtte iche ey heller hendes Laug værge,
Stefne widnerne Vicking Tvilde og Lars Gierager (Eedl)ig aflagde Eed at de hende Loulig
hafde Stefnt.
Forafskeediged
(Efte)rdj den Jndstefnte Persohn iche møder ey heller (noge)n Laugwærge for hende, saa
gives hende Laug dag till neste Ting til hvilcked om Citanten wille ….re sin Sag hand hende
Loulig har at indkalde,
(Till sam)me Tid og Sted hafde Halvor Sausjord Stefnt …. ….. for Rede penger 20 Rd: som
hand hafde levert
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ham \efter slutted/ Kiøb for et Plads Løcken, men iche har faaed samme Jord eller noged
Kiøbe bref derpaa derfor at wille have sine penger igien som er over 2 Aar siden, Endnu 4
Rd: for En hæst som Lars Hole Kiøbte og anammed som er 19 Aar side/n, og endnu iche
faaed betaling derfor, saa og for 14 tylter og 3 bord 2 Rd:, saa hans \paastefnte/ Kraf er 26
Rd: som hand paastod dom paa til betaling med Processens bekostning,
dend Jndstefnte war drucken og wille iche paa Rettens befaling svare{de} skickelig {hvor}
\og forstandig og/ til sagen men slog i bordet,
hvor for blef denne sinde Forafskedet
Sagen beroer til neste Ting saasom dend Jndstefnte iche kand svare skickelig til sin Sag og
derforuden andsees andsvarlig for hvis som nu for Rette/n er passeret og det efter Love/n,
Hafde Sogne Præsten Hr: Niels Weinvig paa hvis wegne Constituered Klocker Carsten
Horsenius møtte og indleverte 2de Skriftlige Stefninger …… Endre Gilderhuus for
Resterende Landschyld og over ….d Gilderhus i ligemaade begge saa lydende,
de Jndstefnte møtte begge og tilstod Loulig Varsel og leverte den første sin Landschyld bog,
beraabte sig paa at have betalt til byxell Manden for de paaste(fnte) Aar hvilcket og saaledes
befindes, og udj samme b(og) findes af Sogne Præsten quitered for de 2de Aa(r 1720) og
1721, den anden iligemaade andviste sin (Landschyld bog, som) findes quiteret for 1720 til
indeværende Aar …….. og forklarede derhos at Brynil Villemsen og …… Eggers ere
bøxellmænd over samme Jordepar(ter) …. Præsteboled Eyer udj deres paaboende Gaarde …..
Citantens Fuldmegtig paastod at de skulle betal(e efter) sit Kraf og søge deres Regres igien,
thi deres …….. mig icke Kand gielde saasom de Viste at ……… deres Jordrott og lige saa

vell burde betale ha… ….. Resterende Aaringer, formeente de burde beta(le) ….. penger og
denne Processes omkostning,
de Jndstefnte war Samtøckelig at Sagen u(dsættes) til neste Ting for at tale med bøxell
M(ændene om at) faa betalingen tilbage igie/n saasom hand ……….. at holde dem Skadesløs,
Afskeediged
Sagen bevilges Opsettelse till neste Ting, at (de Jndstefnte) enten Kand til Veye [bringe]
betalingen till deres ………. Hr: Niels Veynvig skadesløs, eller forskaffe ……..
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bevis om de det Kand til befrielse, till hvilcken Tid og Sted Parterne herudj Retten haver
igien at møde, alt till Endelig doms paafølge,
Till samme Tid og Sted hafde {Siur} \Peder/ Olsen Hoehle Stefnt Siur {Olsen} \Larsen/
Hoele hans Grande at lide dom fordj hand slog ham med en Steen i Ryggen nu denne
Sommer da hand var paa sit Arbeide at Slaae saa hand falt till Jorden, og som hand Kom for
sig igien og ville Reise sig op, saa ville Siur hugge til ham med Liaaen, og holt hand sin Liaa
derfor saa at hand blef hugged huden af Fingeren sin, hafde till Vidne Øyell Jacobsen og Siur
Holes Kone Maren Stephens datter som er og er Stefnt deres Edlig Vidne derom at aflegge,
den Jndstefnte Siur Hole møtte iche, og af Vidnerne war tilstæde Øyel Jacobsen, det andet
fraværende Kalds Mændene Lars Hage og Iver Nielse/n Fliserauvn Edlig forklarede Edlig at
have Loulig Stefnt Siur Larsen …. …..en, og hans Kone at bære widne herom,
(Cita)nten paastod at faae sit Ene Vidne afhørt (hvi)lcket blef fremkaldet
og fremstod Øyel Jacobsen og tilstod Loulig Varsell, for hvilcken Eeden blef oplæst og
derpaa aflagde Eed, og forklarede at hand war ……. en dag i Sommer med Peder Olsen Hohle
……. …..ne Siur Larsen og Peder Olsen mod hver (andre) paa Teyen og Peder slog op efter
og Siur (slog ned)efter, og som de Kom mod hver andre, og Spurte (Siur) …….. hvj hand
slaar saae {hand} tøcktes hand ……… nær Mærked, da svarede Peder Jeg slaar ….. (so)m
ieg har slaged tilforne, derefter Tog Siur (Larsen Ho)le en Steen op og slog Peder Larsen i
Rygge/n ………… da hand hafde Kasted ham saa hand falt i ……..ls.. ville Siur til at slaa
Peder med Lion!! (Liaaen) og Stefne Liaae Nacken til, og Peder holt for sig med …g aflag..
Kom Laane sa(m/men) og Peder Graablede ………. sin Liaa, og fick en Rifle i fingere/n, og
Peder ……….. med sin Liaae, widere hafde iche at for(klare)
(Citanten p)aastod Laug dag for Siur Larsen, saa og (Maren) Stephens datter maatte
paalegges at (møde og) hendes widne aflegge,
Forafskeediged
(Den Jndste)fnte Siur Larsen bør til neste ting at møde, (ligesaa pa)legges det ene widne
Marritte Stephens [datter]
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iligemaade at møde og sit Eedlig widne at aflegge udj denne Sag, saafremt de iche for
udeblivelse will undgielde efter Loven,
Saa hafde Halle Uquitne J Rette Stefnt Endre og Niels Nessem, fordj de slebte!! (slepte) deres
Creaturer 8te dager for Korsmise paa Citantens bøe og lod opEde og udRive hans høe 20
Saater som gandsche blef forderved, at lide dom til at betale ham den Skade, hafde 2de Gode
Mænd Torbiørn Neequitne og Iver Aland som har besigted samme Skade og Kand derom
giøre forklaring,
de 2de Jndstefnte møtte iche,

Kalds mændene ware Holger Griotland og Lars Flætre, hvoraf den sidste iche var tilstæde,
hvorfore Kaldsmaaled ey Kunde afhiembles,
Torbiørn Nequitne og Iver Aland de ware tilstæde, altsaa blef
Forafskeediged
Sagen udsettes til neste Ting, og bør da de indstefnte efter Loulig warsell at møde, saa og
Stefne Mændene, samt de 2de besigtelse eller wurderings Mænd,
Knud Sellie Stefnt Sylfæst Arnetvet at lide efter Loven fordj hand kiører over hans (bøe) og
bue Træe, og haver sin brug over hans (bøe) uden Lov og Villie, saa og har hand hugged
………… paa ham, efter den tid at de blef fo(reened) om …… og Markeskiell da Rettens
Middel war (paa Aastædet) forgangen Aar 1725:
den Jndstefnte svarede at det er Usandfærdig ……….. hand det overbevises, og har hand
hugged p(aa sin egen) Egn, og iche udenfor Mærkerne det skulle befindes, ………. ….. prov
og Markeschiell, og Axte Veyen bruger hand som til……
Citanten svarede herimod der er Lænds Mand og Mænd nærwærende som war den tid paa
Aastædet, og Kand …… ….ner derom,
den Jndstefnte svarede hand har hol… …..lig, og will holde det som hand har tilforne, er det
u(den) Rætt Kand hand Stefne til Aastædet,
Denne Sinde forafskeediged
Denne Sag som Reiser af Skoug brug, og anden handling hvorpaa iche Kand skiønnes uden
Siufn og besigtelse paa Aastædet, saa i følge af Lovens 1ste bogs 16 C: ? Articel hendvises
Sagen derhen, og som det paafindes at Knud Sellie paaAncker det Sylfæst iche har holdet det
forlig som udj Gode Mænds overværelse paa Rettens Vegne er indgaaed, saa tildømmes
Sylfest Arnetveit samme i alle maader sig herefter dag[s] at efter Retli(g) h(oldes) og det
under 3 Lod sølfs bøder, og saa fremt hand
1726: 74b
1726 in Novbr:
imod bryder da forvolder hand Processen og alle derpaa gaaende omkostninger at betale,
Til samme Tid og Stæd hafde Rickolt Reque Stefnt Lars Hæve, fordj hand har Taged sin
humble Gaard af hans Jord Reque, som hand en Leylending paabor og det er paa 5te Aar
siden, dog saaledes at hans broder Erich Hæve som er død for 4re Aar siden skulle have den
sin Lifs tid, heller og saa lenge hand Citanten levede, og siden hans død har Lars Hæve brugt
den 2 Aar, siden har den ligged Øde, hand formeente som en Leylending at wære nærmest at
bruge samme humble Gaard,
den Jndstefnte Møtte og forklarede hans Sahl: broder war forligt med Rickolt om humble
gaards Plads eller Støe og self Rødded hand den op og lagde den and med Rødder og andet
Arbeid, og det forlig holder hand sig efter, hand har iche taged den, og for 3 Aar stefnte
Rickolt Reque men førte iche sagen frem saa det er hans egen skyld at humble gaarden er
Øde,
Citanten tilstod den Jndstefnte hans forklaring og siden hand satte den i Process wille hand
iche befatte sig dermed,
(Par)terne h(afde ich)e widere denne Sag andgaaende uden (Cita)nten for(meente ha)nd
burde have noged for humble Gaarden …………… dødes Arvinger hafde brugt den,
…………….. hand war iche pligtig dertill tilmed har ……………….. Jorddrot brugt humble
hagen,
(Da) blef Kiendt Dømt og Afsagd
…….. ……ing Kand iche forbiude nogen Jorddrot …………. ham noget for hvis hand iche
har opryddet …….. Arbeid paa, og som det befindes at den afdøde (Erich Hæ)ve haver wæred

foreened med Leylendinge/n (om en) egen plads til en humble hage at opRydde (og ned)lagt
sit Arbeid og Omkostning derpaa, saa ……….. iche nogen adgang at paastaa betaling for
………. iche tilhørte og fordj at samme humble hage er bleven Øde, hvorfore dend Jndstefnte
Lars Hæve fri kiendes for denne Søgning, Men som humble hagen hører under Citantens
Leyemaal saa bør den herefter dags at følge hans paaboende Jord, og hand at Kand giøre sig
saa nøttig deraf som hand efter Love/n Kand tilkomme,
(Till) samme Tid og Stæd hafde Ole Søgnebære i Rundalen Stefnt Størckor Dragswold
andgaaende 3 Rd: (som) 3de hans Stifbørn iche har faaed, og bemelte Stør(kor er) deres
Formynder, den Ene af hans børn En Søn …kor er gift og Myndig, den Anden Halvor er
……., datterens taler hand iche om, saasom de …… (be)giert af ham at Stefne fornefnte
deres
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Formynder for deres Resterende Penger efter Skiftebreved endnu fattes,
den Jndstefnte møtte, i Rettelagde Et Skiftebrev, [af] hvilcked det første blad er borte og
forReven, derefter tilkiendegaf at hand var Formynder for sin Sahl: broder Torgier
Søgnebæres børn som i samme Skiftebref i Lodsedlerne findes (at have) faaed til Arf En
broder [Lod] 13 Rd: 4 mrk: 8 s:, og Søster [Lod] 6 Rd: 5 mrk: 4 s:, og (side)n forbemelte børn
bekommed deres Arf, thi den uvisse Gield hos Peder Hæck er hand iche pligtig at svare till,
Kand og iche faa det saa [lenge] Manden er self i Live,
Citanten tilstod Formynder[en] at fornefnte hafde faaed der(es) Arf, men Peder wille fragaa
det, og hand er Stefnt till dette Ting, Anders Mørke!! (Mørque) Kand bære widne derom saa
og Marette Mørque at hand fick Pengerne hos Sahl: Ole Mørque som det i Rettelagde Skifte
brev er efter, …… bemelte Skifte bref befindes udj Registeringen at det udj Sterfboed er
andseed for uvis gield,
Citanten forlangede at hans Stefne Vidner Jon Kolve (og) ……. Lie maatte forklare at de har
Stefnt Peder Hæg, hv(ilke blef) fremkaldet [og] Eedlig aflagde deres Vidne at de haf(de i
denne) Sag Stefnt Peder Hæg til dette Ting og bl(ive)r nu ……. (Ons)dag eller Tors dag 14
dager till,
Forafskeediged
Till neste Ting bør den Jndstefnte P(eder Hæg) (efter) Loulig Kald og Varsell at møde og
Sv(are til Sagen) saa gives Citanten og tid at indstefne …………….. widner som Peder
Hæck og Stefnes till (at andhøre) …….. till Endelig dom, hvortill Parterne har at (møde),
derefter fremkom Størkor DragsVold som (Formynder) for Sahl: Torger Søgnebergs datter
Ragnilde (og i Retten) pressenterede hendes Arve Midler efter hendes Sahl: (bro)der Ole
Mørke!! (Mørque) som er 6 Rd: 5 mrk: 4 s:, og opbød dem (om nogen) dem paa Rente wille
have hvilcket hand begierede (indført) som hannem blef bevilged,
Saa hafde Rognald Tveto igien ladet Stefne ……… tiltale Niels Isacksen Fiose som fol: 18 er
indfø(rt at) betale ham Skadesløs, og hafde gived ham tid t(il dette) Ting at Skaffe widner,
som hand er forsichred (hand) iche Kand thi hand har talt med den Kone i Berge(n) som
Kiøbte samme bester af den Jndstefnte, og hu(n sagde) at de ware iche uReene, hendes Nafn
er Malene (og) boer paa Støhlen, paastod derfor dom til betaling,
den Jndstefnte møtte iche,
Kalds Mændene Vicking Tvilde og Lars Gierager Edlig forklarede at de hafde
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Stefnt den paaRaabte Niels Fiose og bliver nu om Torsdagen Kommende 14 dager, hand var
da i byen og de forkyndte Stefne maahled for hans Moder Brite Houge,
Citanten (paa)stoed at den udeblivende maatte paalegges at møde, (men hand) tvifler paa at
hand vill møde for Retten,
Afskeediged
Sagen gives Rom til neste Ting, til hvilcked Citanten Louglig Kand indstefne Niels Fiose,
som paalegges at møde, eller for udeblivelse at undgielde,
Rognald Tvete hafde og Stefnt Niels Fiose fordj hand fæsted sig i tieniste hos ham forrige
Sommer og skulle gaaed i sin tieniste hun!! dette Aar wed Kors Mise om ………, nest
afvigte men har iche villed, har taged (imod fæstepen)ger 1 mrk: da hand blef forligt med
ham at han (skull)e dette Aar til nest Kommende have udj Pen(ger) ? Rd: og Klæder till som
en bonde dreng faar,
(Den Jndstefn)te møtte iche,
Kalds Mænde[ne] som ovenbe:t (Edlig afhiemblede at de ha)fde Stefnt ham til dette Ting,
(og bliver nu om) Tors dag Kommende 14 dager till,
(Denne Si)nde forafskeediged,
…………… og Varsell till næste Ting bør ……………. møde, hvortill Sagen udsættes,
(Till samme Tid) og Stæd hafde Vicking David hougen (ladet Jndstefnte) …ild, Isack og Lars
Gierager, fordj de Aar(lig bruge)r Støhls hafner som Citanten haver Lod og …… fægang udj,
og 3 eller 4 uger om Sommeren før (Citan)ten med sine opkommer, saa og Ole Houge/n,
Brite ……., og Lille Grove og Store Grove opsidderne med …… …ve som Klager paa
fornefnte Geragers Mænd ……. (iche), og er Citanter i Sagen med ham, desli(gest paa)Anker
at de indstefnte lover fremmede (med sine) Creaturer at opkomme paa Støhlen som (der paa)
iche har at bestille, og iche heller taaler Støhlen (mee)re fægang endsom Citanterne og de
Jndstefntes (egne) Creaturer, derfor efter Loven at lide dom,
de Jndstefnte Gierager Mænder møtte iche,
Kalds Mændene Vicking Tvilde og Peder Røcke Edlig forklarede at have (Stef)nt dem till
dette Ting og som Onsdag nestKommende …..er,
Afscheediged
(Sagen) beroer til neste Ting, og da efter Loulig Varsell (optages) igien, hvor Parterne haver
at møde
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Stephen Melve Stefnt Andfing Giære, hvorom till at giøre forklaring hvorledes hand er
accordered med Niels Backethun om et Vilckaar at holde Giertrud Backethun En Enke som
er hans Kones Faster, og Niels Backethun iche vill holde,
den Jndstefnte møtte og svarede at hand hafde Stefnt Niels Backethun siden at hand blef
Stefnt,
Citanten blef tilspurt om hand hafde Stefnt den paaklagende hvortill hand svarede Ney,
Da forafskeediged
Steffen Melve beklager at Niels Backethun icke vill holde sit forlig med Giertrud Backethun,
og dertill indkaldet Andfing Ringem som skall have indgaaed samme forlig till at giøre
forklaring, og som hand iche har Stefnt den paagieldende hvilcket skee bør efter Loven saa
udsettes Sagen til neste Ting og til den tid og Sted bør Citanten paa Enkens vegne at Stefne

Niels Backethun og Parterne paa alle sider at møde hvorefter widere skall gaaes hvis Loven
paabyder,
Hafde Knud Reime Stefnt Halsten (Røcke) at betale ham 3 ½ Rd: som hand betalte ham for
…………. er nu mod Siuf Aar siden, hvilcken h… ………….. hafde udj Sex Uger eller mod
7 Uger, …………….. fornam Koen war iche ved helbred ……….. till Halsten Røcke og
leverte den self, som ………. tog og loved ham Pengerne, side/n efter do… ….. hos Selgeren
en Sex uger derefter, og har till (den) tid iche willed betale,
den Jndstefnte svarede hand hafde iche tilstaaed (ham) Pengerne anderledes tilbage end naar
hand fi(ck sin) Koe frisch igien wille hand betale, hand lod sin Koe gaa i sin hage paa Rettens
wegne indtil hun død(e) hand mindes iche hvor lenge hun gik, formeente hand burde inden
3de Sohle mærker [vide] om Koen hafde bleven Siug,
Parterne blef tilspurte om de paa nogen af Siderne hafde lad Mænder besee Koen enten da
den blef Solt (eller) tilbageleveret, widere hafde de iche at indvende og Citanten blef forlig
tilbøde/n men wille iche,
Kiendt og Afsagd,
Af Sagens forklaring fornemmes at hverken
1726: 76b
1726
den Kiøbende eller Selgende haver ladet Koen besigte da den blef af Citanten tilbage levert,
men den saaledes er modtagen og Siden har død af den Syge som den har haft, thi findes for
billigt at Citanten iche Kand erholde meere tilbage af sine Penger en!! (end) den halve deel,
som er 1 Rd: 4 mrk: 8 s: hvilcke Penger den Jndstefnte Halsten Røcke tildømmes at betale
hannem og det under Lovens adferd,
Den 12 dito blef Retten igien betient til Sagerne at afhandle overværende Lænds Manden og
Laug Retted,
Hvor da fremkom Johannes Sleen som hafde Stefnt Omund Soue der og møtte for Retten og
sagde at være forligte hvilcked de begierede indført, og at hvis som den Jndstefnte hafde sagt
paa Lærdals Markned skeede udj druckenskab, saa Citanten har eftergived sin paastand,
Omund Souve Erklærede sig ey andet at Vide endsom alt Erligt og Skickeligt om Johannes
Slæen og hafde udj sit druckenskab talt et Ufint Ord saa har hand ingen Aarsag haft dertill,
hvorved de gave hind anden deres hænder at det paa alle sider skulle wære af (ingen) wærdj,
og Sagen dermed greb Ende,
……………. …… ….ke efter forrige tiltale Stefnt ………… …… (S)oue, Producerede Skifte
breved af dato ? ….. …. (efte)r hans Kones Fader Siur Soue, hvorudj be(findes) …………..
Britte som Elste Datter har arved 1 pd: 12 mrk: udj (Garden ……. som hendes) Sahl: Fader
hafde beboed, med 9 mrk: andet Gods ……….. (til)Kiendegaf hand at være 2 L: 21 mrk:
hans Kones ……… …..te og beboede,
(Den Jn)dstefnte møtte og Producerte sit Skriftlig for(sett sa)a lydende, dernest en bøxell
Seddel saa lydende, ……… Skiøde paa 2 pd: 12 mrk: Omuns bruged Kaldet, daterit ? ….
1722, noch en Odels transport af dat: 10 Junj 1726 (som) hannem blef tilbage levert efterdj
det iche denne Sag vedKommer,
Citanten war paastaaende sin Kones Aasæde Rett efter Loven til hoved bølled med Løsning,
og det andet Jorde Gods will hand have sig og sin Ret forbeholden med Løsning til Aastædet,
og widere begierer hand (at hand) will lade sin Svoger {sidde paa} \saalenge beholde/ Omuns
bruged ….. og at lade ham bruge noged for Landschyld og Rettighed indtill hand faar sig

Jord, paastod dom (at) Contraparten bør aftræde ham hoved bøled till Vaa(ren)
nestkommende,
(Begg)e Parterne war Dom begierende,
da blef for Rett Kiendt Dømt og Afsagd,
1726: 77
1726:
Af de J Rettelagde Documenter befindes at Jorden Soue som Citantens og den Jndstefnte
deres Sahl: VærFader Siur Soue har beboed og efterladt sig …… 2 Løber 12 mrk: foruden
andet Ubøxled 9 mrk: fremmede …..e tilhørende, deraf er den Jndstefntes Kone Zigri efter
(Skifte) breved af dato 10 Novbr: 1725 udj Møderne Lod (ud)lagd i oven benefnte Aasæde 2
pd: 2 mrk:, hvilcket er det som Citanten paa sin Kones wegne som Elste datter paastaaer nu
at bekomme og tilløse sig self till beboelse, Og som Lovens 5te bogs 2 Capitels 63 Artl:
befaler og tillader Elste datter Aasæde Rætt og hoved bøled at nyde naar ingen Søn er till,
Saa Kiendes og Dømmes for Ret og billigt at Citantens Hustrue Britte Siurs datter bøer at
nyde og beboe hendes Sahl: \Faders/ hoved bøll og efter Ladte Aasæde, og tilfindes den
Jndstefnte at afstaae fornefnte 2 pd: 2 [mrk:] Smørs Landschyld till hende mod Pengers
Anammelse efter oven benefnte Skifte bref 50 Rd: og Aasædet at fravige thi hvercken Kand
Vidner svæcke den Elste datters Rett ey heller den i Rettelagde bøxell (Seddell) ….. men alt
som oven melt og Kiendt er (at efter)Kommes under Lovens widere Allerna(adigste) ……
….de Medfart,
Stephen Scherven Eskede sin Sag i Rette ………… ….. Hærre efter forrige Tiltale,
dend Jndstefnte møtte fremlagde Skiftes bre(ve efter) …………. Mand Mads Torbiørnsen
Sæve, og Citanten ………………. 22 Janvarj 1716, hvorudj den Sahl: Mands Enke
…………. wed Nafn Torbiør Niels datter har faaed pa(a sin Lod) udj den Jord Hæve 1 L: 2
pd:, med andeel overbøxell ………. Citantens hustru arved ligeledes Et Spand og hendes
(søstre?) Christj og Britte hver Et Spand, forrestillede hand ………. sælge sin Kones Jord
Hæve saasom hun iche fick no(get i) hoved bølled og har iche andet at beboe naar S…….
tiltræder sit Odel, og derfor skulle nyde dette Gods ….. som er icke Odels Gods men som et
Løsøre,
Citanten svarede at hans Kones Sahl: Fader har Kiøbt ….. (til) sig og sine børn til Odell og
iche \til/ en fremmed b….. (som) den Jndstefnte er,
Contraparten svarede har hand nogen Odels Vidner ……. derpaa saa Kand hand indkalde
dem till Aastedet,
Parterne af Retten blef tilspurt om de iche ville træffe forlig, hvortill de iche war willig men
blef ved deres Paastand,
Kiendt Dømt og Afsagd
Eftersom det iche er Aasæde og hoved bøll denne Sag beroer udj men Løsnings Rett till den
Gaard H(æve) saa i følge af Lovens 5 bogs 3 Capit: 10 Art: hendvises Sagen till Aasedet der
at paadømmes (hvor der-)
1726: 77b
1726 in Novb:
hend bør stefne wedkommende som denne Gaard udj …and og Væ….. haver,
Till samme Tid og Stæd hafde Lars Gulacksen Stefnt Brynild (Gierager) at tage mod Penger
for dend Gaard Gierager 1 ½ (L:? Sm:) med bøxell og overbøxell till andet Gods der(udj),
hvilke Penger Citanten som Odels baare/n har bødet ham og er 70 Rd: som Jorden war sætt
for,

den Jndstefnte møtte iche,
Kalds Mændene Vicking Tvilde og Lars Gierager Edlig afhiemblede at hannem til dette Ting
[var] Loulig Stefnt,
Citanten war begierende at Sagen til Aastædet maatte blive hendvist,
derpaa afskeediged,
Citanten bevilges sin Sag till Aastedet med Odels Stefning og sine beviser efter Loven at
indstefne og fremføre till Endelig dom,
Til samme Tid og Sted hafde Knud Biørgoe Stefnt Vicking …… Røcke at lide dom fordj
hand har hugged Tøm(mer) ……er og 1 bierck da Hans Kone war Enke og det ………. og
Mærke i Skougen,
(Den Jndstefnt)e møtte iche,
Kalds Mænden Vicking Tvilde (og) ….. …… (Ed)lig bekræftede at have Loulig Stefnt
…………….
(Forafskee)diged
(Den Jndstefnte) paalegges til neste Ting at møde (og til Sagen at s)vare,
(Til samme Tid og Sted) (Lars) …sen Hole Stefnt Halvor Sousjord for ………… …rde om
een liden Jordepart Løcho Kal(det) ……….. for 20 Rd:, hafde levert Citanten 10 Rd: de
(Resterende) har hand iche faaed, men Halvor Sousjord (hafde tilKi)endegiv(ed) paa Skifted
efter sin Sahl: Kone ………….. 20 Rd: som hand hafde levert efter slutted (forlig me)n det
er iche saa,
(Den Jnd)stefnte svared at hand har Stefnt Lars Hole igien ….. ….d har faaed 20 Rd: og
betale ham igien, saa (og) 4 Rd: for en hæst hand Kiøbte af ham og ? tylter og 3 tylter!! bord,
at betale ham 2 Rd: eller ………. giøre sin Eed paa at hand iche har faaed (meere) af ham
endsom 10 Rd: saa er hand for dend (gang) fornøyed,
(Citant)en svarede hand tog en hæst da Halver Sousjord frjde till (hans) Søster, og hafde
hæsten Quærs Jld at hand skulle giø(re d)en god, og Kiøbte hand den af sin Søster som war
….. førend hun blef gift med Halver Sousjord og som hæsten blef god ville hand wære
nærmest at beholde (den), En Tisdag tog hand hæste/n og om fredag war den død, …… hand
hæsten ind at ville hielpe den som hand ……… wed andre hæster, om boren!! (bordene)
veed hand
1726: 78
1726
iche af hand hugte Tømmer i sin broders Skoug, og det skall Skiftebreved udvise som hand
har med sig siden sagde hand at hand iche hafde det, og g(ik i) fra hvad hand tilforne andgaf,
og om de 20 Rd: vill hand giøre Kierlig sin Eed paa at hand iche har faaed meere end som de
10 Rd: dem er hand schyldig,
Contraparten sagde som tilforne hand var fornøyed der med, hæsten kiøbte hand og beholdt
den …., boren!! (bordene) laae paa Sagen, Tømmeret hafde Sahl Jon Lunde gived ham lof till
at hugge i Lunde Skouven, og tog Lars Hole boren uden hans Videnskab og Villie,
Citanten erbød sig endnu En gang at giøre sin Eed paa at hand iche har faaed meere endsom
10 Rd:,
Contraparten sagde at hand Kand med god Samvittighed giøre sin Eed at hand leverede
Citanten Reede Penger 20 Rd: hand Regnede dise samme Penger af Pung og i Pung, Er
endnu fornøyed at miste Pengerne naar Lars Hole har giort sin Eed,
Contraparten efter mellemtale med Citanten tilkiendegaf at der war hos den tid Lars Hole
fick de 20 Rd: udj Lars Holes Stue, Lars Hoeles Kone Syneve, Lars Holes Søn Siur, og 2de

beskickelse Mænd Kolben Hærre og Brynild Finne, om boren formeener hand at forskaffe
widner fra Strande/n som hand har nu iche Jndstefnt, og Solte Lars Hole boren til Tydschen,
Citanten svarede Enken efter …. ….. lever endnu og har bog derfor at hun Kiøb(te)
………., og hvor mange bor hun har Kiøbt af ham ……………… vill søge hendes bevis
derpaa,
Forafskeediged
Eftersom Citanten tilbyder sig Eed at g(iøre at hand) iche har faaed meere af Halver Sousjord
(end de benefnte) 10 Rd: hvormed Contra Citanten er fo… ………… efterdj der dog meldes
om widner at haves ……… for at ….. Tid, den Ed giørende till at bet…. ……… og om
maasche bevis saavel for Pengerne …….. ….ne til bedre Oplysning udj Retten Kunde
(frem)skaffes udsettes Sagen till neste Ting, hvor (da Par)terne paa begge Sider haver at
møde og der (have) beviser at fremføre,
FremKom Knud Olsen Støb og lyste Penge Mangell (till) 5 Spand udj dend Gaard Lønne
Vestre thunet i Bosstrands Otting som Siur paaboer og hand holder (sig) for Odels og
Løsnings Mand og Odels baaren paa sin Fader Ole Støbs wegne som er af Elste (broder) og
den yngre broder Anders Lønne nu Eyer sa(mme) Godset, der har iche wæred lyst for, og (nu
er) hand i sit 25 Aar, derfor agter hand nu her wed Odels Stefning at tale paa samme Gods og
indløse det, omendschiønt hans Fader er gammel og Svag Mand og har iche Raad dertil …..
1726: 78b
1726 in Novembr:
Som ingen Sager war widere at afhandle saa blef Laug Retted opnefnt som tilstundende Aar
Retten skulle betiene hvilcke ere, …els Eye, Andfing Giære, Elling Øfsthuus, Knud Vibaaes,
derforuden Nye Laug Rettes Mænd Niels Dyckesten, Iver Osgier, Stephen Rondve, og Arne
Træen som deres [Eed] for Laug Manden har at aflegge,
Anno 1726 Mandagen den 18 Novembris blef Retten Sat udj Kongens høye Nafn og betient
paa den Gaard Mossefind J Viger Otting paa Woss beliggende udinden en Sag imellem Knud
Finne Contra Ole Mossefind \her/ paa samme Gaard boende andgaaende Jndløsning, med
værende som Meddoms Mænd efter Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lems ordre till Lænds
Manden Vicking Tvilde som war nærværende, opnefnte Efterskrefne Eedsorne Laug Rettes
Mænd Anbiørn Græe, Peder Seim, Vicking Gielle, Lars Store Souve, Andfing Giere, Svend
Hofde, Siur Gielle, og Villem Eye,
Paa hvilken Tid og Stæd i Retten fremlagde Citanten Knud Finne sin Skriftlige Stefning saa
lydende,
Contra parten Ole Mosse Find tilstod Loulig warsell, og denne Sag som …ed begge
Parternes Samtøche har wæred udsatt til i dag,
Citanten dernest tilkiende gaf at have indstefnt efterskrefne widner …… Lødve og Jon Quale
at vidne hvorlenge denne Jord har (væred) ……. hans Sahl: Værfader Claus Hendrichsen
Mil(tzous) ………….
(Contraparten tilkiendegaf) at hand iche war Stefnt til at andhøre (dise benefnte Vidner e)y
anderledes endsom Stefningen indeholder ……….. ….lde Retten, mend andhøre dem,
saasom ………. ….g udj sin Retferdige Sag, de ey Kunde ………. sin Eyendom fra,
(De Jndstefnte) Vidner blef fremkaldet og Eedens forklaring (for dem fore)læst, samt
formaned om deres Sandheds (udsigende), dernest fremstoed
….. (Lød)ue en Mand mod 70 Aar forklarede hand mindes (Clau)s Mossefind boede
herpaa Gaarden, men hvorlenge ved hand iche, og har hand hørt, hand Eyede dend men om

hand Eyede ….. alt, eller hvem hand Kiøbte den af ved hand iche, widere veed hand ey at
forklare, derpaa aflagde Eed efter Loven,
Jon Quale En Mand af Alder En og Sextj Aar, forklarede …….. tid hand var føed Ao: 1665,
da boede Claus Mossefind (her paa) Gaarden og hafde boed her tilforn, hand døde Ao: 1692,
om ….., (men) hvorledes hand aatte Jorden eller om fleere Eyede dend (det veed) hand iche,
og meere haver hand iche i denne Sag at sige, (der)paa hand aflagde og sin Eed efter Loven,
(Citante)n i Rette lagde et Skrift med forklaring at wære et (Vidne)s byrd, hvorledes hand
Ole Mossefind haver Mageschifted et ….rd Øster i Hallings dahlen, som er well Femtj Aar
side/n det ……. Cronen, saa og andviste originale paa Slet papir ….er
1726: 79
1726
Contraparten protesterede mod dette Uloflige Skrift og Skiøde …. Laug Rettet til Vidne, og
Kand Retten nu (see) og erfare hvorledes Knud Finde Kommer med Uting og Uloflig Sancke
Snack og paasagn hans erlige Nafn til forkleynelse og paa hans døde fædre som hand vill
have sin Loulig tilltale og forlangede samme Documenter tillevert, Leverte dernest hans
Skriftlig Stefning af følgende formeld,
Citanten tilstod samme Varsell Loulig at være ham forkynt,
Contra parten forlangede sine Vidner afhørte, som bleve paaRaabte,
Saa møtte Hr: Lieutenant Nordals Tiener Anders Andfingsen som leverte hans hosbonds
Skriftlig forklaring, saa og Hendrich Baltzer Miltzous Skriftlig forsett, det eene dat: Leque d:
18 Novb: 1726 og det andet Tvete d: 30 Oct: 1726 begge saaledes Ordlydende,
Endvidere fremstoed de 2de Mænd Knud Dagestad og Isack Lierhuus for hvilcke Eden blef
oplæst med formaning, derpaa de begge efter hver andre aflagde deres Eed, og begge
Enstemmig forklarede at Detlof Miltzou begierede af dem til Vitterlighed at forseyle hans
udgifne Skiøde paa den Gaard Houg i Hallingdahlen som hand hafde af Ole Mossefind
Mageskifted sig til og Solte til en Mand Øster det erindrer de af samme Skiøde som hand
først leste for dem, og de satte deres Signeter under, Aaret Kand de iche mindes, det
…………… siden,
Contra parten tilKiende gaf endnu at have …………… …ner om at Knud Finne war det
bekient og ……………….. og hafde svared de hafde holt Kiøbet oppe ……………. at faa got
Kiøb,
Citanten svarede hand sagde at hans Kone w(ar Søster) till Sahl: Kirsten som solte Jorden,
saasom hand ……………….. at Hr: Lieut: Nordal hafde underskreved Ditløf Miltzous
Skiøde, og ham uvidende og \ham/ ey tilbøden, Elste Søn ……… hafde Solt Mithun og
Lødve som de hafde arved, som var hovedbøled, skulle da iche hand Kunde nyde denne Jord
og paa sin Kone og børns wegne, der\om/ hendschyder hand sig sin paastand,
Contra parten i Rette lagde sit Skriftlig Jndlæg saa (lyden)de, dat: Mossefind den 18 Novb:
1726: item de paaberaabte Documenter Lit: A: Skiødet paa denne sin Eyende Gaard
Mossefind dat: Mossefind d: 15 Maj Ao: 1715 med underskrivelse og forseyling ordlydende
Jndføres, item Et Skiøde paa sin bort Mageskifted Gaard Houg øster i Hallingdahlen Lit:
B:, Endnu Et ….part Mageskifte bref mellem Ditlof Miltzou og Ole Mossefind dat: Leque d:
12 Aug: 1718: Noch i Rettelagde Et Tings Vidne (dat:) 3 Julj 1726 saaledes lydende, Sub L:
D:
Contraparten forlangede endnu Et Vidne ind(kaldet) Ved Nafn Lars Tachle at giøre Edlig
Forklaring at have hørt S(ahl: Kir)sten Miltzou hafde tilbødet Knud Finne Mossefind ……
1726: 79b
1726
Citanten tilstod Contraparten at wære Villig dette Vidne at anhøre,

derpaa samme blef fremkaldet og formaned om sin Sandheds udsigende efter at hand haver
hørt Eden oplæse, aflagde sin Corporlige Eed, at en gang for 13 Aar siden hand boede paa
Ullestad og gik sit Eged Erende at Male paa Quærne som staar paa Seims Egnen da gik hand
om Quælden till Finne hvor Knud Finne boer, og var Sahl: Kirsten Miltzou der, saa hørte
hand hun Kom i tale med hendes Søster Knud Finnes Kone, og bød hende at Kiøbe eller Løse
Mossefind, saa Svarede Knud Finnes Kone Søster den er for dyr, Gudbedre os det Staar iche
udj wores Magt, widere hafde hand iche at forklare,
Citanten forklarede at hand formeente hans børn war nermere till Gaarden Mossefind
endsom Ole Mossefind, som er hans paastand,
Contraparten hendskiød sig till sine Loulige Adkomster og Skriftlig indlæg, og foruden den
Summa Rede penger udj Skiødet benefnt af ham er betalt, har hand Mageskifted sig den og
till mod!! (med?) sit Odel som Ditlof Miltzou har Solt, som hand icke nu ville selge under
200 Rd:, om hand hafde samme sin Jord Houg igien, derforuden betalt Kirsten Miltzou 15 Rd:
Rente af 300 Rd: som deres Accord war af ham desuden paa Et Aar at betale, som og af
\ham/ hende, saa gaf hand Sahl: Lars Miltzou 12 Rd: og Christense Miltzou 4 Rd: for deres
Rett, Og Skiødet benefnt af \dem er/ underskreved, foruden alt dette saa war Gaards huserne
war forraadned, som hand har Repareret og giort Store bekostning paa, hvilcket af Retten
Kand erfares, leverte en Revers saa lydende dat: 15 Maj 1715, andviste derhos 2de
Quiteringer af Sahl: {Christense} \Kirsten/ Miltzou udgiven daterit 14 Janv: …., (som)
hannem blef tilbagelevert,
…… ………. (fremla)gde Skifte breved efter Sahl: Claus Hendrich(sen Miltzou, daterit)
1692 d: 6 Julj paa Mosefind, deraf at bevise ………… ….d \2 Løb Smørs Landschyld/ hørte
hannem till og war ham efter …………. ….s, befindes i samme Skifte bref at være ………..
….r Moder \Lod/ udlagd, og efter hende arvede Sahl: …… Miltzou den, hand hafde iche
Skifte breved ved haande/n ……… Værfader Kiøbte En Løb af nogen i Hollandsdahlen,
……. ? Løb af nogen bønder paa Dagestad, og den halve Løb af Madame Nordal, den war
ubøxled Gods,
Contraparten forlangede at Retten ville eftersee dend Store Reparation hand har giort paa
Gaarden Mossefind, meere bekosted end den Summa hand har gived (for Gaa)rden med
paastaaende Vaanhuser saasom Knud (Finne) modsiger ham, og hand iche paatvifler Retten
andseer …… Retmessig Sag,
hvorefter Wj forføyed os udj Parternes overværelse, og andviste Ole Mossefind os først
Borgestuen som hand Ao: 1716 maatte opbygge saasom den var forfalden
og foraadned saavelsom fleere huser, hvor till hand har Kiøbt Tømmer og
tilfang udj Rundahlen og hos fremmede, og indted af Gaardens Skoug dertill
haft, …… bemelte Røgstue der er [af] 12 al: lengde og 11 alen (bredde) af
Skoug Maal, dertill 6 omfar Vegge Stocker af Tømmer …. de Nye Stocker i
brøsted, saa og 3 Kininger, 2 bete Skoer ….. leye, og Nye Næver Tag, som
alt udj Arbeds Løn (og Før)ing i M(indste) Maader har Kosted ham
12 Rd:
2det
……huus forklarede hand og at have ladet Reparere …… og befindes,
med En Ny Svill Stock, 2 Nye ……., Spærer og Nyt Næver Tag paalagt
samme
1726: 80
1726 in Novb:
[sam]meledes af ham bekosted, og Kielderen der er under samme huus,
ladet Mure, og Kand Vj ey andet slutte med alt have Kosted ham
3:
Et Stabur har hand og haft i Grund og findes tilskaffed 7 Nye Vægge

4 Rd:

Stocker 10 al: længde, med 10 Stolper, og 2 under sviller, saa og bortag till
Jndgangen, og Ny Næver til Taged, som og i mindste har Kosted
7 Rd:
4:
En Ny wedSkiøgge af ham opbbygged!! og bekosted, er bestaaende af 4
Staver med Stafleyer, 10 Spærer, saa og Aaser, band Stocker og Næver, har
og efter wores Skiøn Kosted
2 Rd:
5te
det Væstre braat paa Løen med en Ny skygge neden under, som hand for 2
Aar har lagt nyt tag paa, og Skyggen mesten Nye, samt Torvaller, Sviller og
Vindscheder, hvilket og har Kost ham til Vise
4 Rd:
6te
En hæste Stall af lengde Siuf Alen som samme Aar 1715 hand Kiøbte
Jorden nedfalt af forraadnelse og hand opbygt af Grund igien, ….indes
indlagt den Ene Væg med 5 Vægge S(tocker), og Spær(rer og) …. Leyen, og
Sex Nye Spærrer, saa og Nyt Tag, det Vj og icke Kand see andet endsom i
det mindste have Kosted ham
? Rd:
7:
En Flor 16 al: lang og 10 Alen breed, d.. ………. hand og wære af ham
opbygt 1716 …………. af forraadnelse nedfalt, og befindes ……………
paa den Ene Side og brøsted, for døre …………… 9 Vægge Stocker
indlagd, saa og 22 Nye …………… og Ny Næver till Taged, hvilcked og i
alt (med) Løn har hand dog iche haft Repareret for (end)
? Rd:
8:
En Anden Floer paa 22 Norsche Alen og 11 Alens brede, dette huus hafde
hand og Jndlagd F… Nye Sviler, 2de Nye better og Taged Tæcked med Nye
Næver, efter Vores Skiøn har det Kosted ham saasom hand skall haved 8
M…d for 2de Stocker deraf, da i alt
? Rd:
de Andre bonde huser forklarede hand at have iche Repareret noged \synderligt/ paa som
hand ville Regne, men
Et Nyt Sæll eller Sæter boel paa 8 alen lengde, hvorom Laug Retted og
som deels war bekiendt andsaa det at have Kosted i alt
2 Rd:
Dernest tilkiende gaf hand og at have bekosted Reparation paa det her paa
Gaarde/n Staaende Kiøbsted Vaanhuus, hvilcket blef efterseed, og Er det
huus af dobbelt høyde, under Et Kammers nesthos en Stue og derhos Et
Kammers med En Jern Kackelofn og nest ved Kiøckened, med gl: Maling
inden udj og Gamle Vinduer som tilforne væred, dette huus er i lengde og
brede 16 alen udj
1726: 80b
1726 in Novembr:
hver Kant, oven paa med Tømred Værelser, forklarede hand med bortag Nyt
uden om bekosted hvilcket og befindes Ao: 1717 at være skeed, saa og Et
Nyt Næver Tag, desligeste og Et andet hos staaende huus af dobbelt høyde,
hvorunder er en liden Stue Maled inden Udj og en Vind ofn udj, denne
Stue hafde hand og for 2 Aar ladet Male inden udj, og bortegt uden om, samt
og Tæcked med Nyt tag, af bord er medgaaen 19 tylter bord, á 2 mrk: 8 s:
og Næver till dise 2de Vaanhuser dette sidste som Er af lengde 10 al: og 8te
allen bred, Er iche under 32 Voger medgaaen, saa Vj Kand og iche med
billighed taxere denne bekostning mindre end som for
16 Rd:
(Fle)ere huser som hos Staar har hand iche (Kunde)t overKomme at

Reparere, som ere ……… huser, og beløber sig formelte Reparation
63 Rd: 3 mrk:
(Da dag)en er forløben saa beroer Sagen til i Morgen ……. hvor da Parterne herpaa Stædet
haver igien ………. at Møde,
Den 19 Novembr: blef Retten igien af os betient, og begge …………………………. Contra
parten denne ham uschyldig ………………. og at hand vill beschylde \ham/ hans Sahl: Fader
som ………………. udj Tyve Aar en frj og frelst Mand og døde …………… hæderlig
begravelse, som all Grænd og Nabo …………….., Citanten tilbød sin Contrapart om hand
ville ………………. ham nyde halve deelen her i Jorden Mossefind …………….. hans Odels
Rett forbeholden, wille hand ind….. ………… ….de et forlig, Contraparten svarede hand
…………….. (ga)a fra sin Eyendom som hand Reedelig er …………. willie og widenskab,
og icke i dølsmaal …………., begge Parterne \derefter/ skiød sig under dom, og Citanten
………… Værd iche ville indgaa nogen Penge forligelse,
(Da) blef for Ret Kient Dømt og Afsagd
…….. ..ag har til Aastedet Mossefind haver Knud (Finne) Reist at Løse denne Gaard
Mossefind fra (den) Jndstefnte Ole Knudsen som Opsidder og Eyere …… det i Rettelagde
Stefnemaal forregiver at ……. den iche af hans Sahl: Vær Søster Kirsten Miltzou ….. …den
hun den afhændte, hafde efter Lovens 5te (Bogs) 3 Capit: 1ste Articul tilbøden hannem, hans
hustru (og børn) inden Aar og dag forfald løs, saa at lige ….. hun dem Uafvidende hafde Solt
og Skiødt den (til) besidderen Ole Knudsen Mossefind og hans Ætlæg … …d iche nefner
hvor meged Jordens Skyld hand …… er skulle wære, som hans Stefnemaal Kand …………
hand andviser i Retten Skiftebreved efter (Sahl: Clau)s Miltzou, hvor af skulle sluttes at det
var ? (Løb) Smør, og befindes at Jorden er 3 Løber Jordschyld
1726: 81
1726
fremfører Tvende Mænd Lars Lødve og Jon Quale, hvilckes forklaring er, at Kand mindes
Claus Miltzou boede herpaa Jorden Mossefind, men iche om det var hans eget alt, saa at af
hvis som Citanten har fremført denne Sag vedkommende formeen hans børn skulle wære
nærmest at indløse og beboe denne Jord, over alt saa er ingen Adkomst frem kommed,
hvorlenge Sahl: Claus Miltzou hafde Eyed de 2 ½ Løb Smør og udj hvad tid efter Loven till
hæfd, omendschiønt den udj fornefnte Skifte bref af dato 6 Julj 1692 efter hannem findes
med meget meere Jordegods som Eyende indført, Contraparten Ole Mossefind derimod med i
Rette lagde tilstræckelig Documenter og fremførte bevisligheder gotgiør, og forsvarer sin
Eyendom med Et fuld gyldig \og/ Tinglyst Skiøde af Sahl: Kirsten Miltzou udgiven med
Odels Retten og alt till Evindelig Eyendom Upaatalt af hendes Arvinger, hand derforuden og
med Et Mage schifte brev en!! (end) videre til bekræftelse med Sahl: Claus Miltzous Elste
Søns første Søn Ditløf Miltzou byted Odel mod Odel, hvilcked 2den Søn og broderen
Hendrich \Baltzer/ Miltzou udj sit her til Retten indKomne Jndleg wedstaaelig Stadfæster,
saa og de 2de Vidner Knud Dagestad og Jsack Lierhus ……… ….vis …. Contraparten \og/ at
fornefnte Ditlof Miltzou (har Solt og af)hændt samme \af hannem/ igien bekomne Oddel
………….. i Hallingdahlen som Contra parten me.. ………… Skiøde sammesteds, erholdet,
bevidner ………………. Odell og Eyendom, og Endelig med et ………… Loulig Tings
Vidne overbeviser \hand/ Citanten ……….., det 3die Vidne Lars Tachle at hand og \Tin…
…./ …… Kirsten Miltzous Søster af hende war …………… tilbøden denne Jord Mossefind at
Kiøbe ………… føren Contraparten og Eyeren blef den af …………. Selgerinde tilbøden
Solt og fuldkommen Skiødet ham til frelselig Eyendom hvem(?) Kiøbet udj 3 aar for en
anden hafde hendes Slægtninge aabenstaaed, hvilcken foruden den Summa udj Skiødet og
med det Mageskifted Odel samt fleere betalinger og nu af Retten befindende Store Reparation
paa denne Gaards huuser har Kosted ham efter dise/n Værd store pe(nger) saa at det efter

bevis war Røgtbar for alle …. …derles for de 2de Søstere og deres Mænd her p(aa Stædet
paa)boende, at hun Sahl: Kirsten Miltzou h….. …………… dennem hendes da Eyende
Gaard Mossefind ……, hvorfore Citanten Knud Finne icke Kand ………….
1726: 81b
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sig og hustrue, at have wæret Uvidende at den stod hannem till fals og Kiøb hvilcken
fornefnte hans Sahl: Vær Søster Kirsten Miltzou hafde deels Arved efter hendes Sahl: Moder,
og \til/deels indløst fra hendes Søster som haver til Egte Knud Rougstad, der for Citanten
baade hafde tid og frihed efter Loven inden Aar og dag at lyse sit Forfald og inden det
forløbne Tiende Aar forfult som till overflød iche Kunde wære Ubekient Skiødets
Tinglysning Ao: 1715 og MageSkifte breveds Ao: 1718 her till Stædet og hans Værne Ting,
hvilcket hand og \iche/ her udj Retten beviser at have giort, Altsaa iche Kand befindes at hans
paastand paa sine børns Vegne \Upaastefnt/ ligesaa lidet som hand Kand faa nogen
Jndløsnings Ret \Ved ham/ om har forsømt og iche efter Loven paakiert, Thi Kiendes for Ret
og billigt efter Lovens 5te bogs 3 Capit: 12te Articul og meer Allerhøyst bemelte Lovens
bogs 5te Capitels 1ste Articels bydende tilhold, at den Jndstefnte Ole Knudsen bør at beholde
sin Eyende og paaboende Gaard Mossefind Frj og Frelst for Citanten Knud Finne, eller \paa/
hans børns \giorte/ Jndløsnings paastand (saa)som Knud Finne mod Sagens forommelte Rette
…..k… ………. har paaført Ole Mossefind denne ……………….. Stædet, hvorwed
Sornskriveren efter ……… (allernaa)digste Reglement tilkommer for 2de (dage) ……
…..ing, hand hen fra sit huus her till Aastedet ……….. …..ds med 3 {Mænd} \Rors Folck/ at
Reise á 12 s:, og till (Lands med hæ)ste 3 ½ Mil á 1 mrk: 12 s:, ligesaa Veyen hiem …….. (i)
det mindste for 2de Reise dager á 4 mrk:, derfor(uden Laug) Retted hver 2 mrk: og Lænds
Manden for sin Umage ……….., af hvilcke Omkostninger findes for billigt (at Citant)en
Knud Finne bør betale till Contraparten Ole Mossefind 4 Rd: og inden 15 dager under
Lovens medfart saavell som i lige tilfælde Ole Mossefind at betale Resten, saaledes at holdes
og efterkommes under Lovens widere Medfart som Kient og dømt til bekræftelse under
samtlig wores her under undertrøgte Signeter,
1726
-------------------------------1727

(1727: 81b)
Anno 1727 den 22 Martj blef Sedvanlig Skatte og Sage Ting dette Aar holden for
Jondals Skibredes Almue paa dend Gaard Eichen, overværende udj Retten paa Kongl:
May:ts Foged Sr: Oluf Larsens Vegne hands Fuldmegig Niels Bager, Lænds Mand Lars
Drage, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, Samson Sambland, Engell Backe,
Ole Drage, Lars ……., Johannes Vig, Omund Tvet, Gert Backe,
1727: 82
Martj: Ao: 1727
og Lars Houven, saa var og tilstede dend Almue som Tinged Søgte,

hvorsom helst efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn først Allerunderd: blef oplæst,
Kongl: May:ts Allernaadigste Skatte Forordning for indeværende Aar 1727 de dato 16
Debr: 1726:
Forbud at Tolf skillings Støcker ey maa udføres, som Reducerede ere, under Confiscation,
undtagen en Reisende maa have derudj till 20 Rd:, dat: Fredrichsberg d: 23 Nob: 1727:
Allernaadigste befaling, at Kirkernes ordinaire udgifter i Norge inden Juul skall være betalt
till Sogne Præsten med extra ordinaire Paabudde Aarlig, eller som anden Kongl: Contribution
ved Miltitaire!! (Militaire) Excecution udsøges dat: 3 Janv: 1727:
Forordning, om handelens ophævelse med Hamborg, og nærmere Forbud paa den
Hamborger Mynts Jndførsell, dat: 10 Deb: 1726:
Placat og nærmere Andordning, at den Ved Forordningen af 20 Augustj 1726 forbrudne
Tømmer Last J Norge till 1727 Aars udgang ….. udføres, dat: 9 Decembr: 1726:
dernest blef Publiceret efterfølgende Documenter saasom
Et Gave brev udgived af Samson Tor(stensen Samb)lan(d) hvor ved hand med sin hustru
Inger Ivers Da(tter) ………. …..ker og giver til hendes broder Datter Sigrj Lars (datter)
………. de for deres eget barn har andtaged, En half (Løb? Smørs) Landschyld med bøxell og
herlighed udj Sambland ……… Till Stadfæstelse medforseylet, af Engell Backe, Gie(rt
Backe), og Iver Svaasand, dat: Sambland d: 12 Oct: 1726,
Samson Torstensen Samblands bøxell Seddell paa ……… øfre thun 1 L: 1 pd: 16 ½ mrk:
Smørs Landschyld, till Peder Jons(en) Vig sin Lifstid at bruge og beboe, bøxelen fornøye…..
dat: 12 Oct: 1726:
Et Skiøde udgived af Aslach Olsen paa 1 ½ Spand Smør med Gave, og Iver Olsen 1 Spand
Smør udj Bache med bøxell og herlighed Solt og Gived till Torsten Haaversen Backe de 9
mrk: for 5 Rd:, det Spand uden betaling, og Ivers Spand for 20 Rd: afhendt i dend Gaard
Bache til Odell og Eyendom, til Vitterlighed forseyled af Engel og Gert Backe, E….. Waar
Tingsted d: 22 Martj 1727:
Derefter blef Sagerne forretage/n
Till hvilcken Tid og Sted Iver Stengrimsen som …….. og Jorddrot till sin Faders Jord udj
Gundtvet ………..
1727: 82b
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bleven Myndig, haver Stefnt sin Leylending Rasmus Siurse/n at fra fløtte de 3 Spand udj
Gaarden som hand bruger og Ryddig giøre den till Fardag efter opsigelse for Jull hvilked
hand neg(ter) og vill igiengive ham de 6 Rd: hand til sin Formynder haver betalt paa
bøxellen,
den Jndstefnte Svarede at hand faar at flytte ville begiere af sin Jorddrot om hand Kunde
sidde paa Jorden saasom hand ved sig ingen Raad, da den halve part dette Aar, ellers maa
hand med sit Umyndige barn gaa paa bare Mark og lide Nød,
Citanten bevilgede sin Leylending dette Aar huswærelse hos ham og nyde Jord till En Mæle
Sæd, saa og høe foster till 2de Kiør som hand self skall Arbeide og høste, saa skall hand
derfor giøre ham udj høst Arbeidet naar hand det forlanger giorde ham 4re dagers hielp med
at Slaa og høye, og betale ham sine 20 s: som hand har Kosted paa denne Process, hvilked
dend Jndstefnte Jndgik og med haande baand lovede, saa at naar dette Aar till Kors mise
tilkommendes Aar skulle hand uden nogen opsigelse (fraflø)tte og indRømme sin Jorddrot
Jorden, hvis (dette forli)g af Rasmus Guntvet iche holdes saa skall (hand un)dgielde efter
Love/n,

…. efter ……… (ingen) fleere Sager efter 3de gangers paaRaabelse ……… (v)are Jndstefnte,
og ey widere undtagen Restan(tzernes forseylin)g over udestaaende Kongl: Contributioner
……….
……… …..d udj Retten Kongl: May:ts Fogeds Fuldmegtig (og tilspu)rte Almuen med Laug
Retted, om forgan(gen Aar) 1726 udj dette Tinglaug war falden eller betalt (nogen)
……gende Kongl: Rettigheder, saasom, 6te og 10de (Penger for) uden Rigs Førte Arf, 60 Lod
Sølf eller Volds (bøder, Forlofs Penger, Arveløds!! (Arveløs) Gods, Forbrut (Arfs) Gods,
heller boes Lodder, item oprøddede Pladser, og om nogen bøxell er falden paa det Jorde Gods
som Kongen i dette Tinglaug Eyer, hvor till meenige Almue Svarede tillige med Laug Retted,
at Jndted deslige opregnede Poster afvigte Aar 1726 er falden eller oppebaared, herom paa
Fogdens Vegne war Tings Vidne begierende som Retten bevilgede,

Anno 1727 den 24 Martj blef holden Sedvanlig Skatte og Sage Vaar Ting udj Hardanger
paa Berven, med Østensøe Skibredes Almue, overværende udj Retten paa Kongl: May:ts
Foged Sr: Oluf Larsens wegne hans beskicked, Fuldmegtig Niels Bager, Lens Mand Ole
Berven, og (af ham opnefnte 8te) Eedsorne Laug Rettes Mænd, Ole Jacobse/n ……., (Ho)ver
Moe, Lars Øfsthuus, Askout Biørk,
1727: 83
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Erick Klyve, Endre Røseland, Rasmus Skaalem, og Omund Moe, saa var tilstæde Almuen
som tinged Søgte,
hvor Allerunderd:t blef forkyndt hans Kongl: May:ts Forordninger som folio 82 bleven
extraheret,
dernest bleven publiceret
2de Gave brever af dato 24 Martj 1727, udgiven af Ole Olsen Fladebøe till begge hans
Sønner Omund og Torkel hver paa helften udj hans Jord Fladebøe i Østensøe Kirke Sogn
beliggende, 9 Mrk: Smør og ¼ deel Giede Skind, hvoraf en hver har arved 4 ½ Mrk: Smør og
1/8 del giedskind, og nu tilgiven hver 4 ½ Mrk: 1/8 giedschind med bøxell og herlighed en
hver sit Eged at betiene udpaaAnked og upaatalt mellem dem, deres Lifstid og deres hustruer
efter deres død saa lenge de lever hvorimod hand har gived sin datter Mand Erich Pedersen
Klyve Reede Penger for hendes Lod 10 Rd: til bekræftelse denne Foreening og Gave at
holdes ubrødelig under hans bomerke, og sin datter Mands Signeter, saa og 2de Mænds hoved
bogstaver (der) har wæret overwærende nembl: Arne Leyre og …els Skaare, samt Til
Vitterlighed medforseylet af Lends Mand Ole Berven og Ole Jacobsen Norem,
Publiceret Kirsten Christens datters Obligation dateret Milie den 26 Janv: 1726, paa Capital
289 Rd: 5 mrk: 4 s: (Skriver) Toe Hundrede Nj og Ottetj Rd: 5 mrk: 4 s: for (Reede Penger)
oppebaared af Sahl: Hr: Elias Eliesens Enke udj …….wig, Mad: Magrete Heltberg, og
forpligted sig (samme) Capital inden Et Aar paa Troe og Ere!! (Ære) at betale (med) Et
fierdings Aars Warsell, og till et Special (Forsikring) Pantset hende 2de hendes Gaarder
Sandven her udj Hardanger og Wigørs Kirke Sogn beliggende Skylder 2 ½ L: Smør og 2 ½
….. og den Anden Tinden Kaldet i Sundhord beliggende, efter ……… at træde till Panted
ifald Obligationen ey bliver …… ..kommet, underskreved af bemelte Kirsten Christens datter

og af hendes Laug verge Fogde/n Sr: Oluf Larsen medforseylet samt til Vitterlighed af
Sornskriver Peder Heyberg, og Lens Mand Iver Helvigen,
Dernest blef paaRaabt om nogen Sager war Jndstefnt,
og Fremstod Biørne Røcken, efter forrige tiltale neste Rettes dag og Høste ting angaaende et
Løs paasagn hafde igien Jndstefnt Omund Telstøe, og hafde Kongl: May:ts Foged till Sagens
oplysning ladet stefne efterskrefne Persohner Ole og Siver Fixe som siges at skall ha(ve mist)
2 Kofter, item Aarne Storaas, og Halvor Fose (som) Skall have levert Biørne Røcke 2de
Kofter, (deres) Forklaring udj Sagen at giøre, item de(rforuden)
1727: 83b
1727 in Martj
En her udj bøgden opholdende Persohn Løs og Ledig ved Nafn Johannes Nielsen, som skall
være Nafngived efter hans ord saadant bøgde Røgte at være udstrød,
De 2de Mænd Ole og Siur Fixen forklarede at de hafde for 2 Aar siden hafde de mist hver
en gl: Kofte som iche var 2 s: wærd og hengte i deres Søebod, mend wed hverke/n hvor de
ere afbleven eller hvem som tog dem, mend den Snack og Uloflig bøgde Røgte om Biørne
Røcken er de hverken vidende eller deelagtig udj, veed og iche andet om hannem en som alt
Erligt og Vell saa lenge hand har boed her udj Naboe Lauget, og ey heller andet Kand og vill
sige,
Arne Storaas derefter forklarede at for 2 Aar side/n flyde hand Biørne Røcken En Ny Kofte
at Selge saasom hand hørte at hand ville Reise Sør efter, og samme Solte hand der for ham,
Halvor Fose iligemaade forklarede at samme tid fick Biørne Røcken og En Kofte hos ham
till (at selge), og begge hørte dem self till som de overlod ham,
Omund Telstøe som i denne Sag er indstefnt blef ved sin forige Forklaring neste Rettes
dag, og widere veed hand iche, (iche) heller weed sig Skyldig udj denne Sag,
(Den) u(stefn)te Persohn Johannes Nielsen møtte blef (af Retten) tilspørt hvor hand opholte
sig, svarede paa ….. ….s (Is)ack, end stund paa Fladebøe, og En Stu\n/d (paa) …..e, hand var
fød udj Øster, har wært her udj ……….. Kom fra Vaas, blef tilspurt om hand hafde ………..
…gn eller nogen anden Sted, og om hand hafde (noget) Pas og Attester, hvortill hand svarede
Ney, og (hafde ti)ent Kongen Et lidet bill mend Rømte fra tieniste/n ……. gandsche Lifs tid
iche gaaed till Alters, Er nu om(trent) ? Aar gammell, andgaaende det Snack ved hand (ingen
A)arsag till, men at Omund Telstøe hafde lagt ……. ham, Omund Telstøe her imod
forklarede (hand) En gang udj Skougen hand var med bemelte Persohn da Snackte hand
derom, og siden hiemme udj hans Stue og war ingen hos det er nu 2 Aar siden, dette tilstod
samme Persohn Johannes Nielse/n, og videre veed iche af,
Torbiørn!! (Biørne) Røcken paastoed at saadan Snack og paasagn som hannem Uloflig er
paaført, maatte af Retten Kiendes og dømmes udj, og de skyldige derfor (svare), saasom hand
har wæret og herefter bliver een Erlig (Mand), og gandsche er Uschyldig, formoder og
paastaar (En) Kiendelse dom,
…… videre hafde ingen udj Sagen af de Jndstefnte (Persohner a)t i Rette føre,
da blef Kiendt Dømt og Afsagt,
1727: 84
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Retten Kand iche andet af Sagens forrebragte omstendighed forrefinde, end at dette Snack og
paasagn som en Mistancke Biørne Røcken paaført, og som skall være udspred og talt snart for
2de Aar siden, er Komme/n af den Jndstefnte Persohn Johannes Nielsen der hverken kand
skaffe den Rigtighed for sig som Loven befaler, heller og har søgt den Sahligheds Sag som

den Almegtige Gud haver gived og beskicked for alle Christne at nyde og delagtig blive udj,
hvorfor saadan Ugrundet Røgte og Snack paa Biørne Røcken Kiendes og dømmes for Ret og
billigt at blive og være som Utalt død og Magtesløs hans Erlige Nafn og Røgte uforkrenked
udj alle maader, Skulle nogen hvem det og være maa af denne Sags Reising understaa sig at
paasige eller hemmelig og Aabenbare tale herom udj mindste Maader, da skall de ey alleene
efter Loven wære Strafskyldig og lide mens end og at bøde till Kongen 3 Lod Sølf, J det
øfrige findes og for billigt at den her i Tinglauged sig opholdende fremmed Persohn bør her
for Retten at bede Biørne Røcken om forladelse, og saa fremt hand herefterdags icke som
andre her udj Sogned Søger Sin Sogne Præst udj sin Sahligheds Sag bør hand ey at lides,
mend som en anden Løsgienger efter Loven at paa(gielde) og Straffes,
Till hvilcken Tid og Sted Birchelands Opsiddere Ole, ….., ……, Iver, og Torbiørn, af hvilke
Ole og Torbiørn møtte, …….. Gaard Kongen er Eyende, hafde Stefnt Sandvens Opsiddere
Ole, Niels, og Jacob, fordj de iche vill (lade dem) faae Nøste Toften, mend hafde Solt den og
(ladet Ole) Netteland bøgge derpaa,
bemelte Jndstefnte paa Sandven boende Nafnlig (Ole, Niels,) Jacob, Torsten og Baar
møtte, svarede at Birkelands Mændene maatte well bøgge paa den Toft som deres (for)mænd
før haver haft, som de formeente at de burde bevise, de hafde iche begiert nogen Nøst Toft,
Citanterne Svarede de har noch begiert det og er der for En dom som de i Rettelagde,
hvilcken de bør at holde sig efterRetlig, og saa fremt de paa Sandven iche vill lade dem faa
samme Nøst Toft som deres formænd har haft, bør Sandvens Mændene iche have nogen brug
udj Miaaroven,
de Jndstefnte lovede at ville lade Birkelands Mændene faa dend samme Nøst Toft som
Citanternes formænd tilforne har haft, og skall være den som Ole (Netteland)
1727: 84b
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har bøgt paa,
widere hafde Parterne iche at indvende,
Da blef Kiendt Dømt og Afsagd
Med i Rette lagde Usvæcked Aasteds dom og derudj førte Widnes byrde, gaaen paa Birkeland
den 27 Julj Anno 1724: beviser Birckelands Opsidderne at de bør have en Nøst Toft paa dend
Gaard Sandvens Grund at bygge og have deres bequemme Nøst Staaende paa, hvorimod er
bleven dømt at Sandven skulle have Lod udj den Tey Miaaroven som samme Dom beskriver
og omformelder, dette er iche af dem paa Sanden!! (Sandven) boende efterkommed, hvorover
Citanterne er foraarsaged at Stefne derpaa, og som Opsidderne paa Sandven erbyder sig udj
Mindelighed at Rette for sig, og lade Citanterne bekomme dend Nøsted Tompt som tvistes
om, og Ole Neteland skall have bøgd paa, saa bør de at efterKomme det og skaffe Birkelands
Mændene samme Ryddig Jnden 2 Maaneder her nest efter under 3 Lod Sølfs bøder till deres
Kongl: May:t, og saa fremt dette iche efterKommes tillades Birkelands opsiddere at Stefne
efter Loven till Aastedet for Sornskriveren og Laug Rettes Mænd, hvilcken foraarsagede
Process og Omkostning da vill Komme paa (de Jn)dstefnte Sandvens opsiddere,
(Da ingen) Sager efter 3de gangers paaRaabelse befantes (her til Tinged at) wære indstefnt,
(Saa) udj Retten blef Almuen tilspurt om nogen (Kongl: Con)tributioner i dette tinglaug
afvigte Aar ……… (fa)lden, eller nogen opRøddede Pladser …… ….. udj den Ny Matricul er
lagd befindes (hvortil) Almuen med Laug Retted Svarede Ney (ic)he witterligt i nogen
Maade at være,

(Saa) og blef Tilspurt om fleere bøxler er falden paa Kongens Gods afvigte Aar uden udj
Øfre Axnes ½ Løb Smør, 1 ¾ Løb Salt ½ faarskind og ½ Kalfskind, som Hagtor Larsen
bøxlede forgange/n Aar d: 28 Febr: 1726:
Publiceret Lars Brigtsen Schejes Gave bref af 24 Martj Anno 1727 paa 1 pd: Smør, 1 7/9
faarskind udj hans Odels (Jord) Scheje her i Wigør Sogn beliggende, gived og foræret (hand)s
Søn Torsten Larsen og hans hustru og Arvinger, …… sin Este!! (Elste) Søn Brigt Hellestved,
og datter Mand Siur ….rloug i Penge der for de samme Gave bref under for(seyl)ed, og til
Vitterlighed medforseylet af Lars ……... og Endre Røseland,
1727: 85
Anno 1727, Marti

Anno 1727 den 28 Martj blef almindelig Skatte og Sage Vor Ting [for Graven tinglaugs
Almue] holden paa Tingstedet Eye, overværende udj Retten paa Kongl: May:ts Foged Sr:
Oluf Larsens Vegne, hans Fuldmegtig Tiener Niels Bager, Lænds Mand Siur Leque og
efterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, Iver House, Tomes Haldanger, Omund
Søgnestvet, Omund Windal, Torbiørn Ose, Poul Spaanum, Grim Haaem, og Lars Quandal,
derforuden saa var for Retten tilstæde, den Almue som Tinget Søgte,
hvorda Allerunderd:t blef oplæst Kongl: Allernaadigste Forordninger, som folio 82 blef
extraheret,
dernest blef Publiceret,
Et Skiøde dat: Gravens Tingsted dend 28 Martj 1727, till Richolt Torgielsen, af hans Ver
Moder Ane Niels datter solt ham 12 Marker Smør og Warer, has!! (hans) Værbroder Niels
Nielsen 20 Mrk:, Lars Nielsen 4 Mrk:, self med sin hustrue arved 2 Mrk:, og indløst som i
Gield var udlagd fra Siur Larse/n Dahlen 4 Mrk:, Iver House 12 Mrk: tilsam/men ½ L: Smør
1 buckschind udj Gaarden Kierland i Gravens Sogn, med bøxell og herlighed, under
samtliges bomærker og Signeter, og til Vitterlighed af Ole To(rsten)sen og Peder Kierlands
Signeter,
Publiceret Ole Torstensen Kierlands Skiøde dat: 28 Martj Ao: 1727 paa Et Spand Smør og
2 L: Salt ubøxled Gods i Kierland Solt till den Unge Karl Lars Nielsen, til Vitterlighed
medforseylet af Iver House og Peder Kierland,
Publiceret Elling Poulsen Houses Skiøde de dato ? ….. 1727 paa 1 Spd: Sm: ¼ hud og ¼
faarschind gl: Landskyld Solt og afhændt udj hovedbøled House i Gravens (Tinglaug) …..de
till sin Elste Søn Poul Ellingsen for 45 (Rd:, til Vitterlig)hed forseylet af Iver House, Omund
Wi(ndal, og) …… Spilden,
Till samme Tid og Sted hafde Iver Torsen S(paanum) (Stefnt sin) Vær Fader Baar Spaanum
for 20 Rd: hand har at ford(re) …. som hand fick Et hundrede Rd:, og faaed En gang 20 Rd:
og derefter bekommed efter haanden 60 Rd:, saa hand Resterer nu som melt,
dend Jndstefnte møtte forklarede at hand har faaed En gang 50 Rd: og saa igien 30 Rd:, og
meere har hand iche (faaed) eller seed, derimod har hans Vær Søn faaed 20 Rd: udj Penger,
og de 60 Rd: udj Regning forgangen Aar gotgiort,
Citanten blef af Retten tilspurt hvorlenge det er side/n at denne Skyld blef bunde/n, svarede
at det er over Tyve Aar side/n,

Parterne bleve forligte at Citanten faar hos hans VærFader 10 Rd:, og dermed wære
fornøyed hvorpaa de gave hver andre i hænde og loved at leve som (Kierlige) Forældre og
børn tilsamme/n,
Dend 29 dito blef atter Retten og Tinged (satt,) hvor da,
1727: 85b
1727 Marti
Publiceret Et Mage skifte bref dat: 6 Oct: 1724: hvorudj de 2de brødre Anders Hansen
Aandeland Mageskifter till sin yngre broder Ole Hansen Fatland Kaldet skylder 2 Løber
Smør og En hud, udj Sundhordlen med bøxell og herlighed beliggende, og derfor igien af
fornefnte sin broder bekommed J Aandeland i Ulvigs Sogn og Hardanger beliggende ½ Løb
Smør og 1 td: Salt Landschyld saa og Reede Penger 200 Rd:, til Vitterlighed Torsten Olsen
og Ole Torstensen, paa Herrey og Midhus boende,
Saa hafde Jon Johansen og Siur Spilden efter forrige tiltale sidstleden Høste Ting mod Ole
Skaar, og dertill indstefnt ham at andhøre deres Vidner og lide dom,
dend Jndstefnte møtte erbød sig at holle sit forlig, og at det er hans Fattigdom hand iche har
Kundet betalt sine Penger,
Citanterne sagde at hand har negted dem det, derfor har de ma[a]ttet stefne ham, og er det
dem nu til bekostning, som (de) paastaar hand og bør betale, og paastod dom,
Kiendt Dømt og Afsag[d],
Forliged befindes at wære mellem Parterne Jndgaaed at Ole Schaar skulle betale 2 Rd:
hvilcket bør at holdes efter Lovens 5te bogs 1 Capit: 1 Art:, Men som det og befindes (at Ole
Schaar) i saa lang tid siden det var paastefnt iche (har komme)n med sit tilbud, saa har hand
foraarsaged (Citanterne at) Stefne derpaa, thi Kiendes for Ret og billigt (at den Jndstefnte Ole
Schaar) till Citanterne ey alleene bør betale de (fordrede 2 Rd:) mens end og udj foraarsagede
om(kostninger) …….. Alt under Nam og Excecution under (Medfart efter) Loven,
(De samme 2)de Mænd hafde og Jndstefnt Ole Skaars Kone Britte (Eilefs) datter efter forrige
tiltale,
(bem)elte Kone med hendes Mand Ole Schaar møtte, Erklærede (sig a)t vide indted andet
om dend ommelte Pige endsom alt (Erli)gt og Vell, skulle wære andet talt saa ved hun iche
deraf (at have) wæred nogen tvistighed mellem hendes Mand, og er bleven forligt,
Citanterne forlangede sine 2de Vidner afhørte, hvilcke skulle have hørt ordene, og igien
gived Citanterne det til Kiende,
(Der)efter blef Parterne forligt og gaf hverandre hænder at (de) skulle leve Fredelig og
Skickelig, og icke mod hin anden …. ….aged, saa at det Skulle wære død og Magtesløs,
……de begierede dom, og Citanterne paastod deres Omkost(ninger i de)nne Sag,
Kient og Afsagt
(Denne Sage)n Citanterne har Reist mod Ole Skaars hustru
1727: 86
Brite Eilefs datter, skal have sin henseende till Ubequems Ord, som skulle af hende wære talt
till de af Citanterne udskickede 2de Mænd om dend anden Sag, hvilke de har indstefnt til
Vidne, da samme Mænd befindes at wære self andgivere om noged skulle af dem wære hørt,
hvorfore de iche imod Lovens 1ste bogs 13 Capit: 18 Art: bør føres og andsees, og som dend
Jndstefnte Brite Eilefs datter Erklærer sig for Retten ey at vide andet endsom alt Erligt og

Christeligt om Brite Olsdatter wed!! (veed) sig iche noged utilbørligt at have talt, ey heller
nogen tid at Kunde og ville tale, altsaa i fald nogen utilbørlig tale af nogen skulle wære
udsagt, skall det wære død og Magtesløs, og ey Komme Britte Ols datters Erlige Nafn og
Røgte till ringeste forkleynelse, Skulle og nogen hvem det være maa om denne Sag i
Ringeste maader tale eller Røre skall de efter Loven og lovlig bevis wære Strafschyldig, og
end ydermeere lide som den der farer med Usandferdighed, saa at det indgangne Forlig i alle
maader efter Lovens brøde skall holdes, Endelig som det og befindes at Citanterne ofte,
formedelst dend Jndstefnte iche har villed møde, er foraarsaged at Stefne paa Sag/en og
derved ibragt Omkostninger, saa Kiendes og at Ole Skaar paa sin Kones wegne bør erstatte
Citanterne udj Omkostning En Rd: alt efter (Lovens) Medfart og bydende,
Og som ingen fleere Sager war at afhandle (efter at 3de) ganger blef paaraabt,
Saa tilspurte Kongl: May:ts Fogeds (tie)ner Almue om samme Poster som folio 8(? er
extraheret) hvortill de svarede Ney, saa og om fleere b(øxeller af) Kongens Gods war falden,
endsom Jochum …….. hafde afvigte Aar d: 16 Maj bøxlet udj Nedre Røn(nestrand) ½ L: Sm:
½ hud, dertill og Almuen og Laug Retted (svarede) dem ey widere at være widende, herom
Fogdens Fuldmegtig war tingswidne begierende som hannem bevilges,
og derefter blef Restancerne tagen beskreven,

Anno 1727 den 31 Martj blef holden almindelig Skatte og Sage \Vaar/ Ting med
Kintzervig, Ullensvangs og Odde Sogners Almue paa den Gaard Hesthammer,
overværende udj Retten Kongl: May:ts Fogeds beskicked Fuldmegtig Niels Bager, Lænds
Mand Jon Øfre Quale, og efterschrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, Haldgrim Mæland,
Iver H(ofland), Jacob Espeland, Siur Lote for Haaver Svartvet, J…... ….enes, Jacob Eitrem,
Johannes Tioflot, og {Johannes Johansen} \Lars Asbiørnsen/ Age, foruden tilstæde Almuen
som Tinged søgte,
1727: 86b
1727:
hvor efter Rettens Settelse som sedvanligt, blef Aller underdanigst oplæst, deres Kongl:
May:ts Allernaadigste Forordninger som fol: 82 findes extraheret,
Publiceret Torkel Opheims Skiøde dat: 28 Martj 1727 paa 3 Spand udj Nedre Sexe, till Mons
Omundsen, som af hans Fader til hans Kiøberens Moder!! Mons Sexe war Pantsat till Iver
Spaanum, for be:te 3 Spand gived 70 Rd: med indberegned en Røgstue og efter Forlig
sidstleden Høsteting, paa Gravens Tingsted, til Vitterlighed medforseylet af Siur Leque og
Ole Baarsen Spaanum,
Publiceret et Pante bref eller forskrivelse af Erich Naa dat: Naa d: 9 Junj 1725: paa 40 Rd:
till Jon Wines, Pantsatt 3 Kieler for 26 Rd: 3 mrk:, 1 Sølf Kiede for 4 Rd:, 4 Sølf scheeder
for 4 Rd: 4 mrk:, 1 Sølf skaal med 2 Sølier for 3 Rd:, 1 Gryde 7 mrk: 8 s: 1 Sølf Ring 3 mrk:
8 s:, og om Panted iche inden 3 Aar bliver af ham indløst, da Pant haveren frit og frelst at
beholde det, til Vitterlighed Asbiørn Age, og Lars Age,
Publiceret, Iver Olsen Utne, og Peder Olsen Hellands udgifne Skiøde, hvorvid Iver selger 1
Spand, og Peder ? Løb 9 Marker Smør udj Nedre Berven, for dend Sum ? (Rd:) hvilcket
Gods de haver arved efter deres Sahl: …… (men n)u Solt til deres broder Hendrich Olsen
Hel(land til O)del og Eyendom, og samme Skiøde dateret ? ….. 1727, til Vitterlighed
medforseylet af Tobias ……., (og) …s Larsen,

(Publiceret Magi)ster Rømmers bøxell Seddell dat: 8 Febr: … (til) Ole Samsonsen paa 1
Løb udj Tochem, hans (Lifstid) at besidde, bøxelen efter Loven at være betalt,
(Til sa)mme tid og Sted hafde Mons Omundsen ladet Stefne Johannes Sexe, at møde og lide
dom till at afstaa ham som Jorddrot 1 ½ Spand udj Sexe, at bruge og besidde,
dend Jndstefnte møtte iche, ey heller nogen paa hand Vegne,
Kalds Mændene Lars Salomonsen Helland, og Erich Olsen …støe Edlig afhiemblede Loulig
at have Stefnt,
Citanten begierede Laug dags paaleg,
Forafskeediget
….mt at den Jndstefnte Johannes Sexe iche self eller (med) Fuldmagt til neste Ting Møder,
saafremt at Sage/n (iche udj M)indelighed forliges, saa paalegges ham i følge Lovens 1ste
bogs 4 Capit: 32 Art: at møde neste ting eller ……lse at undgielde,
1727: 87
1727
Saa hafde Iver Olsen Utne som Kirckewærger for Kintzervig Kirke A/nni/s 1723 og 1724
Stefnt Sexe Mænderne, Knud, Lars, Torsten, Siur, og Svend, at betale 7 mrk: for samme 2
Aar som Kaldes Kirke Landschyld, og foraarsaged ham Stefne penger med Process
omkostning, som hand paastaar de og bør betale,
de Jndstefnte møtte og paa Svends wegne hans Fader Torste/n svarede de vill iche negte at
betale, formente at deres Grander Lyse Closter bønder efter dom d: 13 Debr: 1712 bør betale
deres andpart, hvilcke/n dom de i Rettelagde og lyder saaledes,
Citanten svarede det vedkom ham iche eller paa Kirkens wegne at Kunde giøre nogen
forandring, de har maat betale Kirkens Eyere, og paastaar dom med Omkostning,
Kiendt Dømt og Afsagt
det Kand iche befrj Mit Sexe Mænderne fornefnte stefnte Persohner den J Rette lagde dom,
at de Jo bør betale till Kintzervig Kirke de paastefnte 7 Mark som befindes at wære for Støls
Leye Kaldet af Solems dalen benefnt, saasom dommen formelder at at!! Øfste Sexe Opsiddere
bør at quitere samme Støl, og icke bevises at den er exequeret, Saa at (om) forbe:te Mænd,
som under Lyse Closter Rett hendhører, har s…… dom gaaen er, og derimod haft deres brug
…… det dem at bevises over efter Lovlig Stefne M(aal) for deres Wærneting, hvortill den Sag
hen(dhører) saasom de Jndstefnte dertill gives Regres, (saaledes) Kiendes for Ret og billigt
at Mit Sexe (Mændene) som forbemelt bør betale til Kintzervig (Kirke de) schyldige 7 Mrk:
hver efter sin Andeel som de (haver) Leyebol eller Jordebrug til, saa og derforuden af dennem
udj denne Processes bekostning 1 mrk: alt under Nam og Execution efter Loven,
Till samme Tid og Sted hafde Knud Jacobsen Lutre Stefnt Knud Svensen Helland, at holde sit
Kiøb om Et Øeg som [han] Kiøbte af ham i Quam nu Et Aar bliver till Vaaren og Saae tide/n,
og leverte ham En half Rd: derpaa, wi(dere) saa aftalt at hand skulle hente Øget i Rette tid,
o(g ofte) paamindt ham derom, mens Citanten siden var ……… maatte Reise for Per
Haaversen i fior Waar ……….. hafde bied efter at Øgen skulle hentes, siden …………… En
Maaned omtrent efter Kaars mise Kom Kn(ud Helland)
1727: 87b
1727
Pintzedags aften Ridende med Øged til Lutre og ville have sine Penger som var Reste/n 6
Rd: 1 mrk:, men hand lovede at hand skulle faa Pengerne om Søndage/n og før v(ille) hand

iche anamme Øgen, derpaa Red hand, og siden har hand hverken villed levert ham Øged eller
Penger, hvorfor hand nu har Stefnt ha/m at lide dom samt for Processens bekostning,
den Jndstefnte Svarede (at) hand Kunde icke bie, hand laa paa sin Reise till Sundhordleen,
og skulle haft sine Penger til Kors Mise, Citanten sagde hand var forligt naar hand anammede
Øget saa skulle hand betale, Contraparten svarede hand solte Øged side/n paa Kongsberg,
Videre var iche uden Citanten paastod sin halve Rd: igie/n og sin Process Omkostning,
Kiendt og Afsagd,
Kiøbet hvoraf denne Sag Reiser sig befindes Lovlig saasom Citanten iche i nogen Maader
har fragaaed det, thi hand wille beholde Øged og mod anammelse levere Penger, dend
Jndstefnte har og wæred hos ham dermed, mens som hand begierede fordrag (paa) Pengernes
betaling, hvor Knud Helland tog sit (Øg) med sig, saa beviser hand iche enten at have til
(levered) ham Øged og paakræved sine Penger, eller ……….. om Kiøbet beskicke, men Solt
det paa (Kongsberg og) ey levert den halve Rd: tilbage som (tilforn var) anammed paa
Kiøbet, hvilcket foraarsa(gede Knud) Lutre ved Retten at søge, thi dømmes …..der for Ret og
billigt at Knud Helland bør levere till Knud Lutre samme 3 Mark, og som samme Processes
forvolder at betale udj Omkostning 3 Mark som er tilsam/men 1 Rd: alt under Nam og
Excecution efter Lovens widere medfart,
Till samme tid og Sted hafde Dorde Tors datter Stefnt Helge Monsen begge i Røldal boende,
at vill have halve Parten af Jorden (Øs)ter Hage ½ Løb, saasom hendes Gofader har Eyed
den,
(den Jn)dstefnte møtte producerede Skifte breved af dato ? ….. 1725 efter hans Sahl:
ForMand Niels Knudsen hvis (Enke? han) har faaed, wed Nafn Rangvej Ols datter, udj
(hvilcke Skifte) Stifbørn efter formelte hendes Sahl: Fader haver ………. Marker, og
Modere/n 21 ½ Marker i samme Gaard, og ………….. børn som af Elste Søn har Aasæde og
Løsnings
1727: 88
1727
Ret, denne hans ForMands Moder har ingaaed forlig sidstlede/n Høste ting for Lof Rettes
Mænd at faa ½ Pd: til brugs, hun har aldrig boet paa Jorden, og hans ForMand har gived
hende 2 td: Rent Korn, 1 Koes Foster og 6 Smaler (at) føde, Et af dem vill hand holde,
Citantinden blef af Retten tilspurt hvem hendes Laug wærge var, hvortill hun svarede at det
var Osmund Berge, som iche Kunde Komme,
Denne Sinde forafscheediged
Sagen beroer til neste Ting, og bør da Enken Dorde som har Stefnt, at møde med hendes
Laug wærge, der udj Sagen Kand tale, hvor da Endelig dom skall gaae hvis videre Loven
befaler, Men at hun Dorde Tors datter maae befatte sig med videre udj Jorden Østerhage,
enten at Saae eller høste, endsom det halve Pund som den Jndstefnte har tilbødet hende, bør
hun aldeeles iche efterdj det Strider mod Loven, og beroer som forbemelt Sagen derpaa,
Till samme tid og Sted hafde Lars Quitne Stefnt Østen Mæland, Knud Brat Espen, Ole
Knudsen Espe, Ole Haldorsen Espe, Jacob Naae, Lars Salomonsen Maackestad, \og/ Johannes
Siursen Tvet, at holde deres Løfte til ham for (den) gierning hand efter deres begier som de
war udj M…….. (og)tog Cronen af bruden Tron Lusands Kone p(aa deres) brøllups dag og
Kirke Vey, hvorfor hand har …………. efter Dom, og de lovede at holde ham Skades(løs
hvad ham) der paa Kom, saa og til Vidne 2de Mænd Ped(er) …….., (og) Iver Degrenes som
beskickelse Widner der har (vært hos) dem og hørt deres ord, men de udj Mindelighed ey
……. for sig,

Af de Jndstefnte møtte ingen uden Østen Mæland (og Lars) Salomonsen Ma[a]ckestad, og
paa Johannes Siursens wegne war hans Fader Siur Tvete, de andre møtte iche,
Kalds Mændene Svend Helland og {Per Frøswig} Magnus Helland,
Paa Citantens wegne war hans broder Jon Quitne i Retten og Sagen for ham talede, og
formeente at de skyldige dog burde andgielde,
Østen Mæland, svarede hand hørte for Øren at det var udj Giær at de ville tage Cronen, der
war alle brøllups Folckene som hørte det, hand war paa baaden med de andre s(om) talte med
Lars Quitne paa baaden da de Rode till Kirken, og hørte tale om Giæred paa baaden, hand
Kand
1727: 88b
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iche erindre hvad hand svarte, veed ey at hand har loved at svare hvad der efter Kom,
Lars Salomonsen svarede hand hørte at det war ord og Giær at de Skulle tage Cronen, de er
iche Kommen frem de beste Karre hand ved iche at have loved at Svare Lars Quitne hvad der
efterkom, Kand hand bevise det undergiver hand sig Loven, hand war med paa baaden og
hørte derom at de ville tage dend, neml: Cronen,
Siur Tvete paa sin Søns wegne til Sagen Svarede, at hans Søn er et Umyndigt barn omtrent
17 Aar gammell, saa hans ord Kand iche Gielde efter Loven, hvad Enten hand var med eller
ey, de som ware Myndige Kunde giøre for ham hvad de ville,
Citantens broder forlangede Laug dags paaleg for de udeblivende at møde til neste Ting, og
da ville Jndstefne efterskrefne Persohner, nembl: Tosten Omundsen Maakestad, Østen
Mælands Kone Begge Olsdatter, Jarand Olsen, og hans Kone Ingeborg Torstens datter, {Ole
Mæland}, Torsten Larsen Maackestad, Jon Tostensen Maackestad, og Siur Maackestad deres
Edlig Forklaring at giøre, og Ole Espen, samt Torbiørn Maackestad,
Fora[f]skeediged,
Saavell (de n)u her for Retten mødende 3 Persohner som har (svaret i) Sagen, {saavelsom}
\tillige med/ de udeblivende der ere Lovlig (Stefnte forrelegges) till neste Ting at Møde, og
andhøre de paa …….. (dere)s edlig Forklaring i Sagen hvicke der till ………. Stefnes, og
haver saa paa alle Sider Per(sohnlig) at møde til doms paafølge,
(Till samme Ti)d og Sted Jacob Røten hafde Stefnt Instenes (Opsiddere) Jacob, Torkell,
Jørgen, Niels og Johannes, item …..es, Torbiørn, Hellge paa Ouenes boende, at lide (dom
for)dj de hafde taged af hans Løfstack nu efter sidstlede/n (Hel)lig tre Konger, samt og betale
denne Process omkostning,
de Jndstefnte svarede de har tagen den paa deres egen Mark og hafde hand hugged udj
deres Skoug og Mark, og staar Resten deraf paa deres Jord, de tog ickun noged lidet der af, de
har samEyen Mark med Jacob Røten, der hugte hand En Løf Stack, og siden gick hand i deres
og hugte denne som hand (har) Stefnt paa,
Citanten svarede hand har sammen Eyen Mark med dem baade der hand hugte den første og
denne sidste som hand (har) Stefnt paa, Kand de bevise anderledes saa Kand de stefne (ham
til Aas)tedet og føre deres Vidner, de burde i hvilcken deel (icke taget Løf) Stacken fra ham,
mend beslagen den og forfult (Sagen Lo)vlig, paastod dom i Sage/n,
1727: 89
1727:
Kiendt Dømt og Afsagd
Tretten paa begge sider i denne Sag er at Parterne holder sig berettiged till dend Skoug som
Løfstacken er huggen udj hvorfore om deres Eyendom iche Kand paaskiønnes uden Siufn og
besigtelse paa Aastedet, hv(ilcke e)re søg(de), de Jndstefnte 3de Jorders Opsiddere til

Kiendegiver at Citanten ey har Lod udj den Skoug som hand har hugget den paastefnte Løf
Stack, saa bør de om de Kand det Lovligen bevise at hiembstefne Sagen for Sornskriveren
og Meddoms Mænd efter Loven at paaskiønnes men aldeeles ey uden Lov og dom haved
Magt till at bortage denne Løf Stack eller noged deraf som de tilstaar hver at have
bemegtiged sig 12 Kiærv, saasom det Strider aldeeles mod Loven og Store bøder wedhenger,
og eftersom de undschylder sig med Uvidenhed her udinden, saa Kiendes og dømmes for Ret
og billigt at Løf Stacken bør tilhøre Citanten Jacob Røten, saa og efterdj de har bemegtiged
sig deraf og foraarsaged denne Rettergang, da at betale till Citanten for samme 12 s: tillige
med Processens bekostning 1 Rd: hver af de Jndstefnte lige part her af alt under Nam og
Execution inden 15 dager efter Loven,
den 1ste Aprill blef Retten igien holden og b(etient) udj for indførtes overwærelse,
Hvor da for Retten fremkom Jacob Germu(ndsen Skare) i Odde Sogn, og hafde Stefnt de 2de
Erlige (Mænd) her i Tinglauged boende, Jon Quitne og ….. ……… Edlig at giøre deres
Forklaring hvor wit h(and i Slægt) er till den Quinde Persohn Aase Lars datter ……. (som)
hand hafde besoved og vill begive sig udj Egte(skab med,) hvortill hand Allerunderdanigst
har andhol(det om) Kongl: May:ts Allernaadigste bevilgning og det ……. med at hand maa
Egte hende, og at hand iche (er) nærmere udj Slegtskab end som hand Allerunderdanigst har
anddraged, er hand begierende Tings Widne derom meddelt,
de 2de Vidner bleve for Retten indkaldet og efter Forkyndelse med Formaning om Edens
Forklarings Jndhold dernest aflagde Eed efter Loven, aflagde deres Corporlige Eed, og begge
EnStemmig forklarede at Citanten Jacob Germundsens Fader, Germund Eine(rsen) Skare,
hand var broder till den Quindes Persohn Aase Lars datters Fader Lars Ellingsen Tvetes
(Kone) Aase Einers datter Tvete, saa at de begge ………. som nu vill Egte hver andre,
Nemblig J(acob Germund-)
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sen Skare er af Andet Leed, og Aase Lars datter Tvet igien till ham er udj det 3die Leed till
hver andre, nermere ere dise 2de Persohner icke udj (Blod) og Slegtskab,
herom Citanten war begierende Tings Vidne beskreven meddelt som hannem iche Kand
nægtes;
Till samme tid og Sted hafde Kongl: May:ts Foged ladet Stefne Christi Gunders datter Limvig
(Linvig) at lide dom till at betale sine bøder for begangne Leyermaal og børne Aufling med
Soldat Erich Larsen, hvorfor hun har udstaaed Kirkens disciplin,
den Jndstefnte møtte iche eller nogen paa hendes Vegne,
Kalds Mændene Lars og Magnus Helland Eedlig forklarede at have hende udj denne Sag
Lovlig Stefnt,
Forafskediged
Sagen beror til neste Ting, og ved Lavdag efter Loven paalegges hende da at Møde,
Endnu Jndstefnt Jens Siursen Mouge at betale paa sine og hans Kone Syne Jons datters wegne
Egte bøder efter Loven for fortilig Sammen Leye,
Kalds Mændene Lars og Magnus Helland edlig afhiemblede Stefnemaaleds Loulig
Forkyndelse efter som (den Jndstef)nte iche møder,
Afskediged
………… efter Lougen paalegges den Jndstefnte (Jens Siursen Mou)ge at møde,

(Till samme Tid og Sted Kongl:) May:ts Fogeds beskickede Fuldmegtig (Niels Bager)
tilspurte Almuen lige som paa de Andre (Tingstæder hvad) afvigte Aar 1726 war falden eller
betalt (af Rester)ende Contributioner, saasom 6te og 10 Penger (af Ude)n Rigs bort førte Arf,
60 Lod Sølfs bøder, For(brudte) ..enger Arveløs Gods, og forbrudt Odels Gods eller hoved
Lod, og om nogen Rødnings Pladser (er) eller bleven udj Skatt satt befindes, saa og om nogen
bøxell er falden paa Kongens Jord, J det øfrige om Wolds bøder er falden videre endsom hos
Lars Quitne afvigte Høste Ting for en Sølf Crone hand tog fra Tron Lusands Kone hendes
brullups dag og paa Kirke Veyen, saa og i samme Sag Peder Jaastad og Knud (Bra)t Espen
hver deres 3 Lod Sølf udj hellig brøde (hvor)efter dom gaaen,
Almuen og Laug Retted svarede at ey nogen (af de om)melte Poster afvigte Aar 1726 er
falden (lige)som melt Wolds bøder og hellig brøde,
(Fogd)ens Fuldmegtig war Tings Vidne begierende,
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Hafde Lens Manden igien paa von Wida sine Vegne om Resterende Saug Consumptionen J
Rette Kaldet Asbiørn Tvisme, Jon Quitne, og Jon Hildals Arvinger, at frem wise quitering
eller betale,
Asbiørn Tvisme for Tvisme Sagen producerte sin Skatte bog hvorudj findes af Sahl:
Sornskriver SvartzKopf quiteret for de Aaringer 1714: 15 og 1716 2 Rd: 3 mrk:,
Jon Quitne producerte Sahl: Sornskriver SvartzKofs quitering hvorudj er mentioneret for det
aar 1715 at wære betalt af Christen Eitrem for Rømball og Tvete Sag i Odde 10 Mrk:, item
hans quitering Ao: 1717 d: 26 Maj betalt for 1716 af Quitne Saugen 5 mrk:, denne Saug
Kaldes ellers Rømbøls, \herhos tilkiendegaf/ for det for(rige) aar 1714 er og betalt till Sahl:
SvartzKof men quiteringen Kand hand iche finde, som efter saa lang tid er forkommen,
Paa Jon Hildals Arvinger for den halve part møtte ingen, Lens Manden til Kiendegaf at det
efter Jon Hildal udj Skifte breved er udlagd, og var de tilsagt med Skifte breved at møde,
For {Tioflot} Biottved Sagen Som staar paa Lyse Closter Grund fremviste Torkell Diønne
sin Skatte bog hvorudj for de 2de sidste Aar 1715 og 1716 er betalt 10 mrk: og aparte
quitering af 31 Julj 1715 at have betalt for 1714, begge af Sahl: Sornskriver SvartzKopf paa
von Widas Vegne udgiven, og blef ham samme beviser paategnet tilbage levert, saavelsom
ovenbemelte Jon Quitnes …… lagde, samt Asbiørn Tvisme sin Skatte bog,
Jon Quitne paa Christen Eitrems Vegne til kiende gaf (at) quitering for Consumptionen af
den Øde Sag ……… (de) A/nn/is 1714 og 1716 Kand iche findes, men Christen Eitrem
(siger) sig at have betalt, og til Sahl: Sornskriveren, med sin Eed vil (bekræfte),
Lens Manden forklarede at de vare Jndstefnte (men) iche Møder, hvorpaa
Forafskediged,
Lens Manden paalegges, endnu til neste ting at (Stefne) de udeblivende, som iche har mødt,
alt til doms paafølge,
Og som indtet widere udj Retten war at afhandle uden Restantzernes forseyling saa blef
Tinged for denne Gang opsagd,
Anno 1727 den 22 Aprilis Tisdagen efter Paaske Ugen indeværende Aar, betientes Retten
paa den Gaard Møchlethun udj Eidfiord og Hardanger beliggende, (udinden) en Odels trættes
afhandling, mellem Ol(moe) Møchletun, og Gravens Præstegields Kirke (Eyer)
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Christopfer Ødven, medværende efter Lovens Maade opnefnte efterskrefne Meddoms Mænd,
Siur Leque Lænds Mand, Jon ….em, Poul Haldanger, Anders Wambem, Mickel
Lindebrecke, ….lef .….stad, Christian Bolsta, og Anders Lione,
Hvor da Citanten ved hans Svoger Anders Hansen Aandeland som Tals Mand i Rette lagde
Skriftlig Odels Stefning, med paaskrift efter begge Parters Samtøche, saa lydende,
den Jndstefnte møtte og tilstod Loulig Varsell,
Citantens Tals Mand til Kiende gaf at Vidnerne efter Stefnemaaled indstefnt, ware de 2
Mænd, Omund Lunde, og Gutorm Røyse, som ware nærværende, leverte derpaa Skifte
breved efter Citantens Kones Fader Gunder Lasesøn holden herpaa Gaarden den 24 April
1696, till bevis at hand Eyed 2 L: 1 Sp: 7 mrk: Smør, som paa hans Enke er udlagd og efter
hende ved Nafn Zigri Magnus datter i samme Skifte Forretning den 10 Oct: 1696, bleven
udlagd paa hendes 4re (døtt)re, nembl: Elste datter Ane som Citanten har til Egte, ½ L: 1
1/16 Mrk:, Elsebe ½ L: 1 1/16 mrk:, Guro ½ L: 1 1/16 mrk: og Maritte ½ L: 1 1/16 mrk:,
det øfrige udj Gield till Citanten Olmoe 1 Spd: 2 ¾ Mrk:, og paa samme Skifte Forretning et
Udtog af Arve bogen under Sornskriverens haand og Signet hvad Citantens Kone med
hendes 2de efterlevende Søstre har arved efter deres for afdøde Søster Guroe, og Endelig et
{……..} \løst/ blad \afgaaen som/ hosfulte ageret Forlig af Citanten …………. …..s \....den/
Søster Elsebe indgaaed, hvorudj hoved bøled for (hendes Fa)der Gunder Lassesen war 5
Spand, som Citanten dend ……………… Kaldet haver indløst, og lyder Et efter andet
(saaledes) ……vet læslig og beholden er,
(Fremviste og et) gammelt Sønder Reven bref daterit 15 Martj 1647, ………. ….t Haldor
Germundsen, og hans broder Lase Giermundse/n (som er Citanten)s Kones Farfader hafde
Kiøbt J denne Jord Møchletun ……….. ….melt, paa 1 pd: 6 mrk: Mrk:!! Smør og 1
buckschind her i Møchletun, og ……. ? (Kal)fschind i Moen Kaldet under bemelte
Møckletun,
….. …… brev dat: 24 Feb: 1652, hvorudj fornefnte Haldor Germundsen ……aad igien af
bemelte Jordepart til sin broder Lase 8 Mrk: Smør (og lige) meget i andre Vahrer, item En
forligelse mellem dise 2de brødre paa 10 mrk: Smør og lige Varer til Lase dat: 28 Oct: 1651:,
dernest et Skiøde dat: 1650: lydende paa Citantens {Velf} hustrues Farfader Lase og hans
Kones Søster Mand Gunder Gundersen Sæbøe begge Kiøbt 1 Spand her i Gaarden, item et
bref af da værende Foged paa ½ pd: Smør og Et giedschind till Gunder Gunders/en Sæbøe og
Lase Germundsen som …. Lotter war udlagd dat: 18 Martj 1648: med samtlig at bevise (at)
Olmoe Møckletuns Kones Farfader har med fleere indhiem(let) sit efterladte Gods, hvilcke
brever ham paategned blef tilbage levert, saasom Skiftebreved er det Retteste for Rette/n at
følge, (Derefter) en forligelse daterit 15 Sept: 1663, hvorpaa Seglene af Elde er
(bortkommet) hvilcken forEning er skeed mellem Gunder Gundersen Sebøe (og) (Lase?)
Møchletun, lyder som efter følger,
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hvorefter hand forklarede at Olmoes VærFader \Gunder Lasesø/n / Eyede ….le udj Jorden
Møchletun, og Gunder Gundersen Sæbøe (den) …… part, hver med bøxell og adkomst, og
alleene et fo(rlig og) Vilckaar at Gunder Lasesøn skulle give sin Stif Mo(der Gunder?)
Gundersens hustrue, som igien skulle falde efter hendes død (til) hannem hendes Stifsøn, og
er samme Ager og Eng som er de 29 ¼ Mrk: Landschyld der nu er paastefnt af Citanten at
tilløse sig,
Contra parten Christopfer Ødven i Rettelagde sin Contra Stefning som hoved Citanten
tilstod at være ham forkyndt er saaledes lydende,

hendschyder sig till det i Rette Komne derudj benefnte Skifte bref hvad hans Sahl: broder
Rouar Legres Sahl: hustru Elsebe Gunders Lasesens datter har arved efter be:te hendes Fader
og hendes Søster Guro, 2 Spd: Sm: 13 1/16? mrk:, hvorunder de 29 ¼ Marker er tilhørende,
og derom til oplysning indleverede hans Jndleg udj følgende formeld,
derhos i Rette lagde Skifte breved efter Citantens Olmoe Møchletuns WærSøster Elsebe
Gunders datter dat: Legre d: 15 Maj 1706 hvorudj hendes Eneste Søn Lase Rouersen, som
var Contra Citantens broder Søn har arved 29 ¼ Mrk: Smør er dise [som] nu paastefnes,
Item Skifte breved af dato 3 Junj 1718 efter bemelte Lase Rouersen hvorudj Contra
Citantens Moder Ane Adserdatter som FarModer har arved bemelte 29 ¼ Mrk: Smør efter
samme Unge afdøde (Lase Rouersen),
dernest Contra Citantens Skiøde af fornefnte hans (Moder) (saa)ledes ordlydende,
Saa og sin bøxell Seddell daterit 2 Debr: 1723 paa samme (Gods) til sin Søster Brite Sahl:
Lase Gundersens, hvilcken (Lase Gun)dersen war Gunder Gundersen Sæbøes Sønne Søn,
hv(ilcke) efter hans Stefnemaal har Odels Retten til dise 29 ¼ mrk: Smør der er paastefnt,
bøxell Seddelen lyder saaledes,
Citantens Svoger og talsMand svarede at udj Jndlegget (fin)des at Ole Møchletun schulle
Eyed her udj Møchletun, hvilcket hand iche weed, uden 11 Marker, men om Gunder
Gundersen Sæbøe hans datter Mand indløste noged her udj Gaarden som de gamle brever
ommelder, saa er de Usvæcked Skiftebrefe af Aar 1696 som wiser at Olmoes Kones Fader
Gunder Lasesøn Eyede 2 L: 1 Spd: 7 Mrk: Landschyld det at have wæret hans Odell, som er
Slutningen, og holder hand det derfor at det iche er fulde 20 Aar som Olmoes Kones Anden
Søster Elsebe og hendes Søn Lase Rouarsen har haft de paastefnte 29 ¼ mrk: Sm: udj hæfd,
For det 3die holder hand sig till Lovens 5 bogs 2 Capit: 69 Art: om hovedbøls Retten, og
formoder at Christopfer Ødvens Moder efter Lovens Maade burde haft tilbøden (som ene)ste
Odelsbaaren Godset tilKiøbt, som Var dise 29 ¼ mrk: Smør,
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(som ha)nd paastaar dennem at blive tildømt,
(Contra Citante)n forrestillede at saasom her iche fremvises Loflig ad(komst til) (E)t Spand 2
3/16 Mrk: som findes bag paa Skifte brevene (som han)s broder Søns Moder Sahl: Elsebe
skulle have afstaaed ….ved Citanten var da barneds Formynder, Refererer hand sig til Loven
og sit Jndleg, at i sin tid derpaa Kand haves paatale efter Loflig omgang, saa og paastod at de
29 ¼ Mrk: som hæfd er fanged paa, hører hannem till,
Citantens talsMand Replicerede at det Kand iche holdes Ugyldig den overdragelse som
omelte 1 Sp: 2 3/16 Mrk: vedkommer, og om enten det Kand være forsømt, eller Skiøde
derpaa var fornøden har det iche Kunde svæcked Olmoes Kones Ret som Elste datter efter
sin Fader at udløse sine Søskende, som har saa lang tid Staaed, og Olmoe som Citant fanged
hæfd derpaa, Citanten lod forrestille at hvad bøxelen andgaar saa fremlegger hand En
hiemtings dom gaaen d: 19 Martj 1726 des final lyder saaledes,
derefter forestillede at Lase Rouarsen formeente hand var død lenge førend Skifted blef
holdet efter ham, som hand formodede at Kunde for (før) opspurt,
Contra Citanten svarede det skall aldrig Kunde bevises at det har wæred over nogen lang
Tid, thi om det Kand have hendstaaed nogle Uger wedkommer iche ham, eller Kand (svæcke
de)nne Unge Persohns hæfd med sin Moder,
(Da Gunder) Gundersen \Sæbøe/ har Eyed og væred Odels Mand her udj (Møchletun, saa) er
hans Umyndige \børne/børn nermest at indløse (de her) paastefnte 29 ¼ Mrk: Smørs
Landschyld, og iche Olmoe (Møchletun) som derpaa nu har Stefnt,
(Parterne) blef forrestilled till at Kunde treffe Forlig (i Sage)n hvorpaa de hendschiød sig
under Rettens (Skiøn) og fremkom Citantens Fuldmegtig og der (udj Rette) lagde Et bref dat:

22 Feb: 1663 udgiven af …… (La)sesøn og Ingeborg Lases datter till deres broder (Gun)der
Lasesøn paa 2 pd: 1 ½ mrk: Smør 3 giedschind 1 ½ Kalfschind, Et Andet Sønder Reved
saa ingen datum under findes udgiven til samme Gunder Lasesøn af Gunder Gunderse/n
Sæbøes 2de Sønner Ole og Niels, og 2de døtre Mænd Tomes …hus, og Orm Midgus, lyder
paa 1 pd: 7 ½ mrk: Smør ¾ buckschind og og!! 3/8 gedschind, alt herudj Gaarde/n
Møchletun, hvilcke/n ham paategned tilbage blef levert,
som dagen Var forløben saa bliver Sagen optagen till i Morgen tilig, og haver Parterne da
igien for Retten at møde,
Dagen efter som var den 23 Aprilis blef Retten igien satt og betient, hvor begge Parterne
møtte,
…….. ….d andet Sagen Vedkommende Videre at frem føre ………… med nogle gamle
brever, som er ligesom de første
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i Rettelagd blef, og til ingen efterretning Kunde w(ære at andsee) saa blef for
Ret Kiendt Dømt og Afsagd,
Denne Sags forrefaldne Sammenhend!! (-heng) har sig ……. efter i Rette lagde Documenter
og fremførte Forklaringer som Acterne udviser, at Citanten Olmoe Garetun!! (Møchletun?)
(og) afgangne VærForældre Gunder Lasesen og ..sell!! (Zigri) Magnus datter hvis Elste datter
hand til Egte haver, har efterladt sig her udj Gaarden Møckletuns da værende Tvende thun 2
L: 1 Spand 7 Marker Landschyld, hvor af efter Skifte Forretningerne de datis 24 April og 10
Octobr: Ao: 1696, og derved følgende Forklaring Citanten Olmoe Nielsen bekommed udj
Gields Fordring efter hans VærModer og i Arf paa sin hustrues Vegne, samt efter siden ved
døden afgangene VærSøster Guro Gunders datter tilsammen 3 Spand 15 3/16 Marker
Landschyld, og hans VærSøster afdøde Elsebe Gunders datter 2 Spand 13 1/16 Marker
hvorom denne trætte Reiser sig, af hvilcke efter overdragelse paaskrift og forklaring den 10
Novbr: 1697 datered, hun \har/ afstaaed till Citanten 1 Spd: 2 3/16(?) Marker till at fyldest
giøre deres Sahl: ForEldres hoved bøle og Aasæde som ey har wæred meere endsom Femb
Spand, og Resten 1 Spd: 10 7/8 Marker sig forbeholden haft, det hand har indgaaed og med
under tegnede bomærke bekræfted, de andre Femb Støcker gamle og Sønder Refne brever
eller Skiøder, bliver ophæved ved de siden fremlagde 2de Skiøder hvor af det Ene dateret 22
Febr: 1663, og (det andet) hvorpaa widere Jndhold og Aars talled samt un……….. er borte,
hvilcke dise 2de \Kand/ over Ens Stemme i ………… Godsetz taxt udj ovenbe:te Skifte
forretninger, a….. ……….. Kand gives nogen tvifl samme io har wæred (Gunder) Lasesen,
Citantens VærFaders Odel og Eyendom, …….. udj Arf till hans Fire døttre er gaaen,
herimod (har) Contra Citanten Christopfer Ødven denne Sag vedK(ommende) i Rettelagd
2de Skifte brever det ene af dato 15de (Maj 1706) efter ovenbe:te Elsebe Gunders datter, og
det andet den 3 (Junj 1718) holden efter hendes eeniste Søn og Lifs Arving Lasse Rouarsen,
hvorudj de paastefnte 29 ¼ Marker Smør findes udj Arf gaaen og efter det sidste tilfalden
hans Moder!! (FarModer) Ane Adser (datter) hvor efter siden at dise Godse Mærker!!
(Marker) fra Anno 1696 (har) wæred fra Citanten Olmoe Nielsen over Tyfve Aar, …. og
Ukiert til Tinge, hand formeen og paastaaer udj s… …sæt efter Lovens 5te bogs 5 Capit:
1ste og 2den Art: at det bør ….. hans Moder eller hannem som hun det har Skiødet
Uafvund… (de)rved, saa Kand denne Ret dog iche andet slutte, endsom det bør igien efter
Loven at falde till den Green og Q(uis)sels afKom hvor fra det er Kommen, og Odels Rett(en)
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(UpaaA)ncked i alle maader for de Odelsbaarne, omend(skiønt de)t er udj Arf gangen, Altsaa
Kiendes og Dømmes (for Rett at) Citanten Olmoe Nielsen Møchletun haver frihed (at jndlø)se
de paastefnte Godse Marker, og bør at (betale) d….. till Christopfer Ødven Reede penger
dend Summa Tre og Førgetiuge Rd: Femb Mark og 4 s: dansch Courant Myndt, hvorimod
bemelte Christopfer Ødven bør at meddele samme Loflig Skiøde, Men dog eftersom den
forberørte Contract udviser og forklarer af dato 10de Novembr: 1697 At hovedbølled ickun
har wæred 5 Spand som og nu Citanten haver udskifted og i beboelse, saa at 1 Spand 10 7/8
Marker hører under det Andet thun som og er Femb Spand Landschyld, og begge denne
Gaard Møchlethun er Thj Spand, heller 1 ½ L: Smør og 2 huder efter dend gamle Matricul,
Saa bør forskrefne 1 Spd: 10 7/8 Marker Landschyld her efterdags at følge for Aarlig
Landschyld og Rettighed, som af Alders tid samme Thun Gunder Gundersens brug Kaldet,
Ufraskilt, saasom det ey har wæret Gunder Lasesens hoved bøll og Aasæde, men fornemmes
at wære af de Godse Marker som Gunder Gundersen Sæbøes børn har Solt till Citantens
WærFader, Og som ellers Rettens Middell har wæret for(et)agende her paa Stædet, hvor for
efter Kongl: May:ts Allernaadigste Reglement, Sornskriveren tilKommer for En dags hid
Reise ….. ….den Rors Folck 2 Mil til Siøes 4re Mand á 1 mrk: som …….. (be)sørges, men
bliver det samme tilbage, og for den ………… 3 Rd: herforuden Laug Retted for deres
besvær ……… En half Rd: som giør tilsammen 9 Rd: 4 mrk:, saa (Kiendes for bi)lligt at
Christopfer Ødven bør betale till Citanten ? (Rd:) ? mrk:, hvorimod bemelte Citant Olmoe
Nielsen fornøyer Sornskriveren og Laug Retted, og hvem af Parterne denne dom (skriftlig)
forlanger den Serdeles at betale, alt sammen paa…. ….. at holdes og efterKommes under
Nam og Execution efter Lovens widere Medfart og Allernaadigste bydende, til bekræftelse
under samtlig vores herneden under trøgte Signeter Actum etc:
Tillegg til ovannemnde Odelssak om slektssamanhangen - med atterhald om feil
1. Germund nemnd med 2 søner
Ymse dokument:
a) Haldor
Brev 15/3.1647, og Forlik 28/10.1651 ang.
b) Lasse - sjå nr. 3
Haldor og broren Lasse. Brev 18/3.1648,
Skøyte 1650, og Forlik 15/9.1663 ang. Lasse
og Gunder (2).
3. Lasse Germundsen
gift I med NN - - - - hennar syster NN gift med
gift II med enkja etter Gunder Gundersen
2. Gunder Gundersen Sæbø. Dei hadde desse
Sæbø (2) – altså syster til 1ste kona si. Denne borna: Nemnd og med umyndige borneborn.
enkja nemnd stemor til Gunder Lassesen (4). Enkja gift oppatt med Lasse Germundsen (3)
Lasse hadde desse borna:
a) Gunder, som hadde sonen
a) Gunder – sjå nr. 4
aa) Lasse Gundersen – gift med Brite 5c
b) son NN Lassesen
b) Ole. c. Nils. d. dtr. – gift med Ole
c) Ingeborg Lassesdtr.
Møchletun. e. dtr: - gift med Tomes ..hus.
f) dtr. – gift med Orm Midhus.
4. Gunder Lassesen Møchletun
(Skifte 24/4.1696)
gift med Zigri Magnusdtr.
5. NN - gift med Ane Adsersdtr.
(Skifte 10/10. 1696)
Born:
Dei hadde desse borna:
a) Christopher Ødven
a) Ane – gift med Olmoe Nielsen
b) Rouar Legre – gift med Elsebe 4b
Møchletun
c) Brite – gift med Lasse Gundersen 2aa
b) Elsebe – gift med Rouar Legre 5b
(Skifte 15/5.1706)
c) Guro. d) Maritte.

Anno 1727 Tisdagen den 29 April blef Retten holden og betient paa den Gaard Indre Alsager
udj Kintzervig Kirke Sogn i Hardanger beliggende, udinden en Odels Trettes afhandling som
til nestafvigte Jorde Tisdag war paastefnt mellem denne Jords Tvende opsiddere Sylfest
Helgesen og Torgier Asbiørnsen, med værende som Meddoms Mænd Lovlig opnefnte
efterskrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd udj ovenbe:te Tinglaug Nafnlig …der Haaversen
Urem, Niels Ingebregtsen Røseter, Jon ….dersen Aackre, Haaver Gutormsen Svartvet, Siur
…sen Tvet, Iver Olsen Utne, Samson Langesætter, og …. …..ørnsen Age,
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Paa hvilken Tid og Sted Sylfest Helgesen i Rette lagde sin Skriftlig Stefning saa lydende,
den Jndstefnte tilstod at Stefnemaaled var forkyndt for hans boepæl da hand war paa sin
byReise omtrent mod Fire Uger for Jull afvigte Aar,
Citanten tilkiende gaf at have indstefnt 2de Vidner ved Nafn Vicking Eye og Knud
Hougstvet, Producerte dernest et Pante bref dat: Iverhus i Strandebarm den 9 Deb: 1660 af
Saxbiørn Samsonsen udgiven, till Hr: Peder Rasmusen, og be:te Sogne Præstes hustrues
Malene Galtungs paaskrefne Pante overdragelse till Torbiørn Erichsen, paa 2 pd: Sm: og En
hud her i Gaarden, saaledes formeldende, Endnu en Overdragelse af Ole Saxbiørnsen til
Torbiørn Erichsen dat: Hesthammer d: 6 April 1680, Noch et Skiøde dat: Hesthammer d:
10 Novb: 1683:, lyder som følger, Videre Et Skiøde daterit Utne d: 2 Martj 1652 paa ½ pd:
Sm: 1 L: Salt, af Tollef Torstensen udgiven till Jacob Arnesen Wines, \af/ bemelte bref er
borte den halve part af det andet blad oven for 3de Signet og det beholden efter andet,
saaledes formeldende, Item Et Pantebref af Saxbiørn Samsonsen Alsager til Jacob Arnesen
Vines paa ½ L: og 12 mrk: Sm: 1 hud, her i Gaarden dat: 20 Sept: 1652:, og dernest
Citantens eget Skiøde dat: Kintzervig den 6 Novb: 1711 paa 9 Mrk: Smør udj Gave, og 21
Mrk: Sm: ½ hud og ? Løb Salt af sin Farbroder Torbiørn Erichsen bekommed, Forestillede
at eftersom der war skeed en foreening mellem Omund Erichsen hans Farbroder og hannem
da Sornskriveren Sahl: SvartzKop med Laug Rettes Mænd war her paa Aastedet udj Odels
tretten mellem Omund og (Tor)biørn begge brødrene, at Citanten skulle have En t(redie) deel
her udj Jorden, og hans Farbroder som hafde Ole (Saxbiørn)sens datter till Egte skulle have
og beholde for sig …….. de 2de deele, her udj Gaardem, og siden den iche ha…. (har) hand
nu Stefnt derpaa, og var Citantens Part ham af s(in) Farbroder \Omund/, blef bevilged En half
Løb mindre En!! (End) 1 Mark, og ….. Omund 1 ½ Løb mindre En Mark, Referede sig til sit
Stefnemaal,
Contraparten Torgiel Asbiørnsen i Rette lagde sin Skriftlig Contra Stefning af følgende
formeld, Forklarede at have Jndstefnt sine Vidner om Odels Retten at tilhøre hans Kones
Morfader till, at giøre forklaring, nemblig Gunder Alsager, Ole Torstensen Lote, \og/ Zigri
Alsager, herforuden af det Laug Ret som war med udj Rettergangen Ao: 1714, Lars Utne,
L(ars) Lote, \og/ Jacob Wines, at giøre forklaring, hvorledes til Sagens oplysning da dom
skulle gaae mellem Omund og (Tor)biørn Alsager den første som Odels og Løsnings Mand
paa sin hustrues wegne som war Eneste datter efter (Ole) Saxbiørnsen {der} \hvis Fader
Saxbiørn havde Pantsætt Godset til Strandebarm ……
1727: 93b
1727 in Aprilis
……. at Sylfest blef bevilged ichun En tredie deel som (forhen e)r forklaret her udj Jorden til
brugs, item Stefnt (Brynil)d Tioflot og Endre Beggevig om samme forklaring,

…… Citanten vedstod Lovlig at være Stefnt Vidnerne at andhøre,
derpaa Contra Citanten leverte Et Skifte bref holden paa Tochem den 2 April 1645, af
Sornskriver Jens Sørensen og derudj benefnte medhafte Laug Rettes Mænd, efter Samson
Arnesen hvis Søn Saxbiørn som war Contra Citantens Hustrues MorFader Ole Saxbiørnsens
Fader, har arved hans Sande Odel herudj Gaarden Alsager 1 L: Sm: og 1 hud, herom denne
Sag vedkommende dise Ord af be:te Skifte bref Extraheret, Item Et bref af Torbiørn
Erichsen udgiven till Omund Erichsen dat: 4 Aug: 1704 saa lydende, med formeldning at
hand derom er Ukyndig, men Retten Kand fornemme at det Rører af Pandted og den forpligt
at naar Saxbiørns børn og afkom Kunde Løse det, maatte det være dem tillat, Endnu Et
Skiøde af Omund Erichsen udgiven paa 1 pd: 11 mrk: Smør her udj Gaarden Solt till Brynild
Tioflot den 25 April 1716: Saa og Skiøde daterit 20 Martj 1726 paa bemelte Gods af
Brynild Tioflot Kiøbt, som og af hans VærModer, hvilcked saaledes lyder, Derefter giordte
sin Paastand at hans Hustru er Rette og Sande Odels baaren till alt Godset her udj Alsager,
som hendes For(ældre) efter hendes Moder som Eneste datter efter Ole Saxbiørnsen (der) har
Pantsatt dette Gods, og for sin Vandmagt Skyld \iche Kunde Jndløse/ at …t dag iche kand
føre nogen hæfd med sig, da at hand (paa si)n hustrues wegne maa indløse det fra Citanten,
som er (ner)mest fremmed og Uvedkommende dertill, det som hand .. …. bruger, efter et
Forlig, som for Retten er indgaaen Ao: 1714 (og Erkl)erede at hand vill holde sig til Forliged
som Skede ……….. paa Alsager, og Skatter hand af 1 pd: 12 ¾ Mrk: som ….. .... Skatte bog
for
(…… Citan)ten Replicerede at den 1 ¾ mrk: udj Skatten over den ? Løb mindre En Mark er
by Godset vedkommende, ville formeene sig Ret at løse det øfrige som ovenmelt,
Citanten \var/ forlange\n/de sine 2de Vidner afhørte, som Skulle forklare at Omund løste
nogle Godse Marker efter sin broder Jon, af sine Søskende og deres børn i hvilcken
Jndløsning Torbiørn den Eldre broder war med, og andviste Et Skifte bref dat: 7 Sept: 1709
hvorudj Torbiørn arved ½ L: Salt og 2 ½ Mrk: Sm: \og i Gield 2 mrk: Sm:/ Helie Citantens
Fader 1/8 hud 2 ½ Mrk: Smør, Omund Contra Citantens Verfader 2 ½ Mrk: Smør 1/8
hud, Christj Erichs datters Femb børn 2 Mrk: Smør, og Maritte 2 Mrk: Smør, \og Jons
Enke 9 Mrk: Smør/, hvilcket Skiftebref paategnet blef i Retten tilbage leveret, (Endn)u Et
Skifte bref dat: 14 Oct: 1724 holden efter Citantens Farbroder Torbiørn Erichsen, hvor udj
Forklaring i Skifte Retten da scheed lyder (saaledes), Jtem et Kiøbe bref af dato 21 Oct:
1698 lyden[de] paa den Mand …. …… hvis Skifte bref oven melder, og blef tilbagelevert,
1727: 94
1727:
Contra Citanten forlangede og sine Vidner afhørte,
Da blef herom forafskeediged
Parternes indstefnte Vidner Kand af Retten (iche deres) ForKlaring andtages thi om forliged
som er skeed u(dj Ret)ten Ao: 1714 har Citanten self giort sin Forklaring, og det andet hvad
Enten den Ene eller den Anden har indløst Godset saa ere de afdøde som det paagielder,
Citanten har iche wæret nogen Arving enten efter hans Farbrødre Omund eller Torbiørn,
Contra Citantens Vidner om hans Kones Gofader at have wæret Rette Odels baaren og hans
Fader Saxbiørn som Odels og Eyermand udviser de i Rette Komne gamle Pante brever saa
Vidner derpaa er \U/fornøden, thi bliver Retten wed Sagens omstendighed Endelig dom
derudinde/n efter Stefnemaalene og Lovens Maade a..t widere, gaaes og afhandles,
Parterne bleve af Retten forrestilled om de iche var sindet at ville treffe forlig hvortill
Citanten Sylfest svarede at hand ville gierne som tilforne beholde sin ½ Løb mindre endsom 1
Mark, Contra Citanten svarede hand Kunde iche eftergive sin Odels Løsnings Ret paa sin
hustrues wegne efter hendes Gren og afkom, Sylfest gaar ham for hart udj Skoug og Mark,
Ager og Eng, meere end der paa kommer hans brug, og vøler iche om husene, hvortill

Citanten Svarede Jorden war iche Steent og Reent mellem alle dem som boede her paa
Jorden, og en hver bruger som hand siufnes ligt at wære paa sit Leye maal,
Contra Citanten derefter forlangede at Skifte breved efter Torbiørn Erichsens \Kone/ maatte
Komme udj Rette, (hvil)ket Citanten forklarede ey at afvide, eller hvor det skulle findes,
Contra Citanten sagde og at hans VærF(ader som) ham er beretted har haft Skiøde paa de
Gods Marker (som) Torbiørn hafde Solt til sin broder Jon, men veed (iche hvor) det er
afbleven,
Contra Citanten begierte at hans VærModers Laugwerge (som) nerværende maatte paa
hendes Vegne giøre Forklaring (om) hvorledes hendes Sahl: Mand Omund Erichsen hafde
Laant Penger og Jndløst hendes Faders Odels Gods her i Gaarden som Saxbiørn hafde
Pandsatt, bemelte Jon Vines sagde at 1711 laante Omund 34 Rd: af ham hvilke Penger
Brynild Tioflot 1716 efter hand hafde faaed Skiøde af Omund betalte ham paa hans Vegne,
og Et Spand løste Omund af Elling House som Torbiørn hafde Pandsatt, Citanten (sag)de
hand iche Rettere ved end Omund fick de penger i Qua….. som hand betalte paa House, thi
saa er det ham bleven sagt,
Afskeediget
Det er nu sildig paa Aftenen hvorfore Sagen opsettes til i Morgen, og haver da Parterne her
paa Stedet igien at møde,
1727: 94b
1727
(Dagen) efter som war den 30 dito blef Retten igien af os betient (overværen)de parterne,
som sagde sig med dom at være (fornøye)d,
Da blef for Ret Kient Dømt og Afsagt
(Udj den)ne Sags nøye overweyende beskaffenhed efter Parternes i Rettelagde brever og
fremførte Vedstaaelse og Forklaringer befindes omstendelig, At afgangne Mand Omund
Erichsens efterladte Enke Gunilde Ols datter er Sande Odels baaren till det Jorde Gods her udj
Gaarden Indre Alsager som hendes FarFader efter Odels og Arve Skifte breved Anno 1645 er
tilfalden, og siden efter 2de Pante brever har udsatt, bemelte hendes Mand Omund har ved
forliged Ao: 1714 den 10 Augusti da Retten herpaa Aastedet har wæred holden bevilged
Citanten Sylfest Helgesen det Ene pund og Elleve Marker som hand Eyede, til brugs og
besiddelse at beholde, og da væred self Eyende for de Tvende deele som er 2 pd: 22 Marker
Smør af 1 Løb 1 pd: 9 mrk: Sm: med warer, indberegned det halve pund og 1 Løb Salt
ubøxled Gods som Torbiørn Erichsen efter overdragelse paaskrift den 5 Febr: 1680 af da
værende Præste Enke udj Strandebarm Malene Galtung udgiven paa den Mand Tollef
Torstensens Skiøde den 2 Martj Ao: 1652 daterit, saa og erfares efter det i Rette lagde Skifte
bref den 7 Sept: 1709 efter Jon Erichsen har Omund arved 2 ½ mrk: Smør og En Ottendeel
hud i Landschyld, og efter Citantens forklaring siden Jndløst ..ed Torbiørn Erichsen fra deres
Søskende og Jons Enke det (øfr)ige, samt Ellers efter det bref dat: 4 Aug: 1704 har bemelte
Omund Erichsen Eyed 1 pd: 12 mrk: Smør med bøxell og herlighed og overbøxell till det
andet Gods her udj Gaarden som alt giør de Tvende deele hans Eyende 2 pd: 22 mrk:
Landschyld med Varer underlagt efter Forliget Ao: 1714, hvilcket ……. vell til Jndted giort,
og Kuldkast det gamle bref …… .. Novbr: 1683, som Torbiørn Erichsens till Citanten Sylfest
Helgesen gifne de dato 6 Novbr: 1711, dette end og (Contra) Citanten endydermeere
Confirmerer med sin VerFaders forberørte Omund Erichsens derpaa siden udgifne Skiøde
den 25 April 1716 till Brynild Tioflod paa 1 pd: 11 mrk: Smør som er Usvæcked og findes at
wære den halvedel af hans Eyende ovenbe:te Tvende deeler, derforuden viser Skifte breved
den 14 Octobr: 1724 holden efter Torbiørn Erichsen at hand iche En Mark Jorde gods herudj
Gaarden war Eyende, enten af det Pandsatte eller Ubøxlede Gods, hvorpaa hand ingen hæfd

efter Lovens 5te bogs ? Capit: 1ste Articul Kunde faae hvorlenge hand end havde (Kun)de
haft det udj hænde, hvorfore dend formeening som Citanten Sylfest Helgesen nu fremfører at
vell wære Odels og Løsnings Mand aldeles ingen Grund haver, thi lige (saavel) som det Kand
bifaldes, langt mindre Kand Retten
1727: 95
imod Lovens pag: 765 Art: 10de fraKiende Contra Citanten (hvad) hand ioe paa sin hustrues
wegne som er Odels baaren til (denne) Jord maa udløse Sylfest Helgesen fra det …… p(aa 1
pd:) Elleve Marker Smørs Landschyld der er fremmed og …… \......./ Ætleg iche har
underligged, Altsaa Kiendes og D(ømmes for Ret) at forliged bør holdes, og Torgels
Asbiørnsen aldeeles wære frj for Sylfest Helgesens giorte Løsnings paastand derefter og at
bemelte Sylfest bør til brugs og besiddelse beholde det 1 pd: 11 Marker Smørs Landschyld
som hand førend forliget og efter er Eyende bøxelfrj med Landschyld og tredie tage saalenge
hand lever, og hans hustru efter hannem saalenge hun sidder Enke uden nogen hæfd derpaa at
fange, hvilcke Godse Marker da efter hans død …der mod nøyagtig Pengers betaling till
Løsning af dem som dertill efter Loven Kand være berettiged, hvad sig Jordeskifte mellem
Parterne andgaaer saa haver dend som finder sig brøstfalden efter Loven sin Sag at paatale,
Omkostningerne udj denne Sag efter Kongl: Allernaadigste Reglement til Sornskriveren for
denne Forretning med Reise og fløtning samt Forseylings Penger 4 Rd: 8 s:, herforuden till
Meddoms Mændene hver 2 mrk: tilsamme/n 6 Rd: 4 mrk: 8 s: deraf betaler Sylfest Helgesen
2 Rd: 1 mrk: 8 s: till Torgiels Asbiørns/en, og hand Contra Citanten at fornøye ovenbe:te
fulde Summa, alt sammen som Kient og Dømt paa begge sider af dennem at holdes og
efterkommes under Nam efter Lovens widere Allernaadigste bydende Medfart, det til
bekræftelse ……
Tillegg til ovennemnde Odelssak om slektssamanhangen - med atterhald om feil
Erich
Samson Arnesen - skifte 2/4.1645 på
a) Torbiørn Erichsen Alsager - gift. Eldre
Tokeim
bror til Omund. Skifte 14/10.1724.
a) Saxbiørn Samsonsen Alsager
b) Omund Erichsen - gift med Gunilde
aa) Ole Saxbiørnsen - hans einaste dtr.:
Olsdtr., dtr. til Ole Saxbiørnsen (aa).
aaa) Gunilde Olsdtr. – gift med
ba) NN Omundsdtr. - gift med
Omund Erichsen (b)
Torger/Torgiels Asbiørnsen.
aaaa) NN Omundsdtr. –
c) Jon Erichsen - gift. Skifte 7/9.1709.
gift med Torger
Truleg ingen born, då syskena og enkja
Asbiørnsen (b).
arva han.
d) Helge Erichsen
Ymse dokument:
da) Sylfest Helgesen.
Skøyte 25/4.1716 frå Omund Erichsen til
e) Christj Erichsdtr. – død før 1709, då
Brynild Tioflot. Også eit skøyte 20/3.1726 til
hennar 5 born ervde morbroren Jon.
B. T. ” som og af hans VærModer”
f) Maritte - ervde Jon i 1709.

Anno 1727 den 6 Maj blef Almindelig Skatte og Sage Ting holden for Lyse Closter
Godsetz Almue paa (Tingstædet) Yttre Langeseter i Hardanger, overwærende sa(mme)
Godsetz Eyeres Fuldmegtig Andreas Sæby, Lens Mand Peder Urem og efterskrefne Eedsorne
Laug Rets Mænd Od Aarhuus, Asbiørn Helland, Lars Knudsen Oppedal, Mickel Omundsen

Oppedal, Michell Poulsen Oppedal, Omund Jacobsen Oppedal, Jacob Ernes, og Christopfer
Diønne, foruden war nærværende Almuen som Tinget Søgte,
hvor da efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn, Allerunderd:t blef Kundgiort
deres Kongl: May:ts allernaadigste Skatte Forordning for indeværende Aar dat:
Fridrichsberg d: 16 Deb: 1726:
Item de dato 10 Deb: 1726 om handelens ophævelse paa Hamborg, desligeste 2de
Forordninger om samme, dat: 20 og 21 Feb: 1727,
saa og om fremmed Stentøys indførsel i Dmrk: og Norge, dat: 25 Feb: 1727,
Endnu dat: Fridrichsberg d: 28 Feb: 1727 om Tingerne i …………..
1727: 95b
1727 in Maji
……ens Fogderie Oster aarlig skall holdes,
Dernest bleven Publiceret Efterfølgende Documenter
(Bøxel)l Seddell dat: 6 Junj 1725 paa 1 pd: 3 mrk: Sm: 1 ½ Løb Salt (udj dend) Gaard
Bratespen till Knud Haagensen, med Vilckaar at hans Fader skall have sit Lifs ophold,
bøxelen meldes efter Loven at være betalt,
Ligesaa dat: 11 Novembr: 1726 paa 18 mrk: Sm: i Villure til Jacob Olsen, som hans Fader
har opsagd, bøxelen at være efter Loven betalt,
Publiceret En bøxell Seddell paa 18 Mrk: Sm: ¼ huds Landschyld udj den Gaard Kragevig
till Lars Asbiørnsen, og bøxelen meltes efter Loven at være betalt, dat: 29 Martj 1727:
En bøxell Seddell paa 18 mrk: Smør ½ buckschind i den Gaard Ulgenes, schyldende, som
till Eilef Philipsen for sin Lifs tid er bøxlet og bøxelen efter Loven at have betalt, dat: 4 Janv:
1727:
Hvorda Fuldmegtigen tilspurte Laug Retted og Meenige Almue, om iche dise Gaarder beboes
af selfEyerne som derfor ingen Odelskatt betaler, nembl: Hildal af Eyeren Andve
Torbiørnsen, Sandven Torgier Gunders:. Opheim, af Hans og Poul, og Tvete af Lars som
derpaa boer, hvortill Almuen svarede at det sig saa for(hol)tes, undtagen Sandven er Pandsat
till brugelig (Pant) Panthaveren Tobias Espen har bøxlet half deelen … Eyeren Gunder
Sandvens datter Mand Hans …biørnsen som de har hørt for sig wære Sagd,
(For det Ande)t om nogen Anden Saug her i Tinglauged be(findes) (end) den som Staar paa
Lyse Closter Jord Biot(veit) (Gru)nd, hvoraf ickun betales aarlig for 200 bord, Laug Rettet
hertill svarede og Almuen at ey fleere (find)es, og tømmeret derpaa Skieres er till bøgdens
fornødenhed, hvem som self Kand have det behov og tilfører, item om nogen Rødnings
Pladser, Huus Mænd, handværkes Folck, Peber svenner, Leedige Karle som bruger handell,
og Skatte bør eller afvigte aar har Skatted, Saa og om S[i]ette og tiende Penger for Uden
Rigs bort førte Arf er befunden eller falden, desligest om nogen Laxevoger i dette tinglaug
befindes eller og Quærner og deslige, hertill og er bleven sagd at ingen saadanne
Contributioner enten er befunden eller befindes at Kand gaa Skatt af,
hvorpaa hand var Tings Vidne \for afvigte aar 1726/ under Rettens Segl bekrefted
med(deelt), som bevilges,
(Da 3)de ganger blef paaraabt om nogen befandtes (som havde) indstefnt Sager, og ey nogen
Jndfant
1727: 96

sig som hafde Sager at i Rette føre, saa var ey andet at forrette, endsom Fuldmegtigen med
Skatternes an(ammel)se begyndte og fuld Ente,

Dend 10 Maj war Waar Sage og Skatte Ting holden med Lyse Closters Almue paa den
Gaard Store Fosse i Strandebarms Tinglaug overwærende Fuldmegtigen paa Godsetz
Eyeres wegne, Sr: Anders!! (Andreas) Sæby, Lens Mand Lars Koltvet, og efterskrefne 8te
Eedsorne Laug Rettes Mænd som Retten medbetiente, Naufnl: Erich Koltvet, Samson
Liones, Ole Koltvet, Ole Ugletvet, Jacob Olsen, Anders Samsonsen Egeland, og Torbiørn
Store Fosse, \og Endre Koltvet/
hvor da efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn Allerunderd:t blef Forkyndt Kongl:
Allernaadigste Forordninger som folio 95 er extraheret,
dernest Publiceret
Eyerens bøxell Seddell paa ½ L: Sm: ½ hud udj Koltvet till Siur Larsen hans Lifs tid, som
hans Fader for hannem har opsagt, bøxelen meldes derudj efter Loven at være betalt, dat:
Liuse Closter d: 19 Febr: 1725:
Publiceret En dito paa 1 pd: 6 mrk: Smør ½ hud ½ buckskind udj udj!! dend Gaard Liones,
til Lars Olsen sin Lifs tid, som hans Moder formedelst Svaghed for ham har opsagd, bøxelen
efter Loven betalt, dat: Liuse Closteret den 20 Janv: 1727:
En dito daterit Lyse Closter den 27 Janv: 1727 paa ½ L: Sm: og ½ hud udj Ugeltvet,
bøxelet till Jørgen Olsen for sin Lifs tid som en Leylending at bruge, og hans Fader Ole for
ham godvillig har opsagd, bøxelen efter Loven betalt,
Publiceret Et gammelt Skiøde dat: 6 Novb: 1645 ud(gived) af Matis Store Fose paa Et Note
Kast under Store Fose Norden for dend Rette gamle Vaag, Solt og afhæn(det til?) Lars
Johanse/n paa Torsnæs da boende, hvilcken Eyen(dom) itzige Eyere Peder Linge war
begierende Kundgiort a(t) hand maatte beholde fredlig for de omkring boende som og i
Retten skeede,
Publiceret Et Skiøde udgivet af Ole Andersens Enke Anna Tommes datter, Brite Anders
datter, paa 24 2/3 Mrk: Smørs Landschyld i Egeland Solt og afhændt till Lars Andersen
deres Half broder undertegned med deres Mænds bomerker, og til Vitterlighed af Jon
Erichsen Hage, og Sten Erichsen Nettelands bomerker daterit Hesthammer d: 24 Julj 1725,
hvilcket Gods hvorudj (Kiø)beren self efter sin halfbroder Ole Anderse/n har arved ….. og
betalt for det andet efter slutted Kiøb og foreening som breveds Jndhold ommelder,
dernest blef Almuen tilspurt af Fuldmegti(gen)
1727: 96b
1727 in Maj
(Om Ops)idderne paa de Tvende Gaarder Egeland og Hiorteland (ere sel)fEyere, og om de har
svared nogen Odelskatt for (afvig)te Aar 1726, dertill Almuen og Laug Retted har (forkl)aret,
at paa Egeland boer Jens paa sin egen part ….. hans Søster Eyer og deres og derpaa er hans
bemelte Søster datter afvigte Aar bleven paasatt med hendes Mand Ole Hansen som bruger
Jorder!! (Jorden?) og giver ham Erich!! Lifs brød, Ole Andersens Part som er afdød derpaa
boer hans Elste Søster[s] Mand \Anders Samsonsen/, som med hendes halfbroder Lars
Andersen er Eyere, og hand stunder till Jorden dette Aar at besidde og beboe, Paa den Gaard
Hiorteland Ere de paaboende Thommes Hansen Eyere, undtage/n nogle faa Marker som hans
Søskende børn har arved men Kunde iche forklare deres Andpart,

herom FuldMegtige/n war Tings Vidne begierende som bevilges,
Saa blef og tilspurt om de samme Poster ligesom paa Hardanger Tinget og folio 95 indført,
hvortill Almuen som ovenmelt svarede at her intet saadant er falden eller befindes,

Den 12te Maj blef sedvanlig Waar Skatte og Sage Ting holden med Lyse Closter Almue
udj Sundhordlen og Waags med Fiære og Føyens Skibrede, holden paa den Gaard
Storebøe, overwærende Godsetz Eyeres Fulmegtig Andreas Sæby, Lends Mand Michel
Vespesta, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, Niels Biones, Johannes
Mortens/en (E?)ye, Johannes Monsen Birkeland, Knud Omundsen Gloppen, Niels Larsen
Birkeland, Ole Hofthammer, Lars Blenes, og Knud Salomonsen Eye, foruden war tilstæde
den Almue som Tinget Søgte,
hvor da Allerunderdanigst blef forkyndt de høy Kongl: Forordninger som folio 95: er
extraheret,
Dernest Publiceret
Jorddrottens bøxell Seddell daterit Lyse Closteret d: 7 Janv: 1727 paa ½ Løb Smør og 9/16
huds Landschyld udj den Gaard Vespestad till Jon Engemorsen sin Lifs tid, som Lens
Manden Mickel for ham har opsagd, bøxelen meldes efter Loven at være betalt,
En bøxell Seddell dat: 11 April 1726 paa 1 Pund 3 Marker Smør og 3/8 hud Landschyld udj
Gaarden Store Bøe i Vaags Skibrede, bøxlet till Lars Hansen, som hans Fader Hans Larsen til
ham har opsagd, bøxelen meltes efter Loven at wære betalt,
En bøxell Seddell af dato 11 April 1726 paa ½ Løb Smør og (En) half hud udj Gaarden Store
Bøe, Stæd og fæst till {Niels} \Iver/ (Niel)sen sin Lifs tid, som hans Fader Niels Olsen for
ham har opsagt, bøxelen at være efter Loven betalt,
Dito daterit 7 Janvarj 1727 paa 2 pd: 6 mrk: Smør og 27/32 hud Landschyld udj den Gaard
Wespestad till Johannes Christopferse/n …… (E)gted Tomes Michelsens Enke, bøxelen
efter Loven at være betalt,
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1727:
Læst og forkyndt En bøxell Seddell dat: Lyse Clostered 7 Decemb: 1726 paa 18 mrk: Smør
og ¼ huds Landschyld udj den Gaard ….land, bøxlet till Tørres Gutormsen, som hans
StifFader Niels Larsen for ham har opsagd, bøxelen efter Loven at wære betalt,
En dito dat: Lyse C: d: 7 Decemb: 1726 paa 18 mrk: Smør 1/? huds Landschyld udj den
Gaard Blenes til Villum Larsen Stæd og Fæst sin Lifs tid, bøxelen efter Loven at wære betalt,
Dito dat: Lyse Closter Gaard d: 10 Maj 1726 paa ½ L: Sm: ½ hud udj den Gaard Store
Bøe, bøxlet till Wintzentz Arnesen hans Lifs tid, som Engebregt Hansen paa Høste Tinged har
opsagd, bøxelen formeldes derudj at være efter Loven betalt,
hvor nest Godsetz Eyeres Fuldmegtig tilspurte Almuen og Laug Retted om efterschrefne
Poster afvigte Aar 1726 var falden og betalt, saasom Rødnings Pladser der Skatte Kand og
bør, Sauger, Quærner, Laxevaager, item om nogen huus Mænd som handværk bruger,
handsværcks Folck, Peber Svenner og Leedige Karle, bønder Sønner som iche tiener eller
som bruger nogen handell her befindes under dette Lyse Closters Tinglaug, saa og om nogen
6te á 10de Penger for uden Rigs afførte Arf \er falden/, hvortill Almuen samtlig svarede at ey
nogen slags af forbemelte Skatter enten er eller befindes her udj dette Tinglaug eller afvigte
Aar 1726 er falden, og ey videre Pladser endsom paa den Ny Matriculering er skee befindes,

dernest tilspurte hand om den Gaard Mævatten udj dette Tinglaug beliggende icke beboes af
SelfEyeren hvorfor hand nyder Odelskatten frj og ey har betalt for afvigte Aar 1726, hertill
Almuen svarede at sig saa forholder,
og war hand Tings Vidne begierende som bevilget blef,
Laug Rettes Mændene som Retten dette Aar paa de o(rdinaire) Tinger betiene skall, ere Niels
Biones, Mathis ……, Knud Monsen Vespesta, Niels Birkeland, Lars Dale, …… Eye, Mons
Bielland, og Knud Gloppen, som haver at møde naar Tinged holdes skall,

Dend 16 Maj blef Sedvanlig Skatte og Sage ting holden med Lyse Closters Almue udj
Ous Skibrede og Sundhordlen paa Lyse Clostered, overwærende Godsetz Forvalter og
MedEyer Sr: Hendrich Formand, Lænds Mand Ole Leque, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug
Rettes Mænd som Retten medbetiente, Niels Drange, Lars Søfteland, Mons ibd:, Peder Røen,
Engelbregt Skeye, Lars Jørgensen Thuen, Anders Drange for Mickell Strøne, og Niels
….bøen udj Mickell Kismuls Sted, forunden tilstæde den tingsøgende Almue,
hvor da efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn, Allerunderdanigst blef forkyndt
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høy Kongl: May:ts Allernaadigste Forordninger som fol: 95 er extraheret,
Derefter for En Settende Rett, blef oplæst beregningen (for det) afvigte Aar 1726 over Lyse
Closter Gaard og Sex benefnte underliggende Rødnings pladser som for Odelskatten er
andført, til afdrag, og tilspurt at det sig saa forholder og bruges af Eyeren som er Forvalter
og hands Søn, her paa Gaarden holder dug og disk,
For det andet om nogen Rødnings Pladser eller befindes widere under Lyse Closter Godset,
undtagen efter den Nye Matricul er satt saasom Sør Strømme, Balland, Sopstad (Søpstad), og
Lysøen, som enten Kand Settes eller har svaret nogen tid Skatter, deslige om Laxevaager
befindes, item om nogen huus Mænd, handværckes Folck, Peber Svenne, Ledige Karle og
bønder Sønner som handler og enten bør eller har Skatted efter deres Kongl: May:ts
Allernaadigste Skatte forordning for afvigte Aar 1726, dernest om nogen 6te og 10de [Penger]
for uden Rigs bort førte Arf, till alt dette Forklarede Almuen og Laug Retted at dem iche
Vitterligt noged at wære tilfalden heller og befindes,
herom Forvalteren war Tings widne begierende som ham iche Kunde nægtes,
Dernest blef Publiceret efterskrefne Eyerens bøxell Seddell[er] saasom,
En af dat: Lyse Closter d: 11 Decembr: Ao: 1726 paa ½ L: Smør ?6 (16?) s: penge
Landschyld udj den Gaard Søebøden till Evind (Niel)sen, som hans Fader Niels Johansen, for
ham har opsagd, bøxelen efter Loven betalt, og med de Vilkaar (dersom) hand ey mod sin
Fader er en lydig Søn skall hand (Gaarden) igien miste,
Dito till Jon Jacobsen paa ½ L: Smør og ½ hud udj dend Gaard Lund som hans Fader har
opsagd med Vilckaar for sig og sin hustrue at have paa Gaarden deres Lifs ophold med
tilbørlig tilsiufn deres Lifs tid, bøxelen meltes efter Loven at wære betalt, dat: Lyse C: d: 30
April 1726,
Dito till Mogens Larsen paa 18 mrk: Sm: ½ hud i Jndre Drange som hans Værfader Anders
Drange har opsagd, bøxelen efter Loven at wære betalt, dat: Lyse C: d: 5 Janv: 1726,

Dito paa 18 mrk: Sm: ¼ hud i Gaarden Røe til Peder Erichsen …. sin Lifs tid, som Ole Røe
har opsagd for ham, bøxele/n efter Loven at wære betalt, dat: 19 Janv: 1725,
Dito till Peder Pedersen sin Lifs tid udj Gaarden (Kro)gEide ½ L: Sm: ½ hud som hans
Fader har opsagt, bøxelen at være efter Loven betalt dat: 3 April 1726:
…. ……. … .....n Erichsen d: 22 Feb: 1727 paa ½ L: Sm: ½ hud (udj Gaarden) Eide bøxlet
till Torbiørn Nielsen som
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Hans Iversen for ham har opsagd, bøxelen meldes efter Loven at være betalt, dat: Lyse C: d:
22 Feb. 1727:
En dito till Rasmus Olsen paa 16 7/8 mrk: Sm: 9/32 hud i den Gaard Drange yttre, som er
den halve deel af hans Stiffader for ham er opsagd, med Condition at om den bliver leedig,
skall Stiffaderen denne part igien mod bøxels erleggelse nyde dat: Liuse C: d: 11 Sept: 1725:
bemelte Eyeres bøxell Seddel dat: Lyse C: d: 8 Martj 1726 paa ½ L: Sm: ¼ hud udj
Gaarden Aschevigen till Johannes Olsen bøxled efter Loven, dat: ut supra,
En dito paa 18 mrk: Sm: ½ hud udj Gaarden Søevigen till Villum Larsen, som Jon Jacobsen
for ham har opsagd, bøxelen efter Loven at have betalt, dat: Lyse C: d: 24 Janv: 1727:
Dito paa ½ Løb Smør ½ hud udj den Gaard Forland (einaste Forland som er Lyse Closter
gods, er i Sund, Sartor skbr.) Stæd og fæsted till Anders Nielsen, som Rasmus Eliasen for
ham har opsagd, bøxelen at wære betalt efter Loven, datert Lyse C: d: 20 Febr: 1727:
Dito till Niels Torkelsen paa 19 mrk: Smør 1/8 Hud udj dend Gaard Jarland, som hans Fader
har opsagd for ham, bøxelen efter Loven at være betalt, dat: L: C: d: 30 Janv: 1727,

Den 19de dito blef sedvanlig Skatte og Sage Ting holden med Lyse Closters Almue udj
Nordhordlen paa den Gaard Øfstevold, overværende Forvalteren Sr: Hendrich Forman,
Lænds Mand Arne Atlestad, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, som Retten
medbetiente, Naufnlig Mons Yttre Hambre, Lars Almeland, Lars Hougland, Anders Jndre
Hambre, Thomes Yttre Hambre, Halvor Stien, Mons Jndre Hambre, og …… Smaadalen, saa
var nærwærende Almuen som Tinged Søgte,
hvorsom helst efter Rettens sættelse udj Kongens høye Nafn, Allerunderdanigst blef
Kundgiort Kongl: Allernaadigste Forordninger som forhend er extraheret,
Publiceret Godsetz Eyeres bøxell Seddell de dato Lyse Closteret d: 25 Feb: 1727 paa ½ L:
Smør og 1 hud udj dend Gaard Atlestad, till Tomes Haagensen, som Salomon Knudsen for
ham har opsagd, bøxelen meltes efter Loven at wære betalt,
Dito paa ½ L: Sm: ½ hud, udj den Gaard Øfstevold, Jon Rasmusen for sin Lifs tid bøxled,
som Niels Olsen har opsagd, og bøxelen efter Loven skall have betalt dat: 4 Janv: 1726,
En dito paa 2 pd: 6 mrk: Sm: ¾ hud i Atlestad till Søre(n) Salomonsen, som hans Moder
har opsagt, aarlig hende at nyde Vilkaar ½ Td: Korn og 1 Koe og 6 Smaler, og meltes
bøxele/n betalt efter Loven dat: 5 Martj 1727:
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En dito dat: Lyse Closteret den 23 Sept: 1726 paa 2 pd: Smør og ? (hud) udj Gaarden Nedre
Saxstad Norden for byen till ….. (Ha)lvorsen som vill Egte Mons Andersens Enke, bøxele/n
meltes betalt efter Loven,

Dito paa 1? (18?) Mrk: Sm: ¼ faar udj Wiig till Mickell Olsen bøxlet, og bøxelen betalt
efter Loven formeldende dat: 25 Oct: 1726,
Dito till Erich Olsen udgiven paa 18 mrk: Sm: ¼ faar 1 ½ schl: Penge udj Gaarden
Romsloe, som Michel Gutormsens Enke har opsagd, og at være betalt bøxelen efter Loven,
dat: Bergen d: 29 Martj Ao: 1725,
Ligeledes En paa 18 mrk: Sm: ½ faar udj den Gaard Biørnestad till Niels Olsen, som Lars
Olsens Enke har for ham opsagd, bøxelen efter Loven betalt dat: Liuse C: d: 3 Janvarj Ao:
1726,
Dito paa 18 mrk: Sm; 1 gylden Landschyld udj den Gaard Førde bøxled af Rasmus Iversen
sin Lifs tid som hans Fader har opsagd, og efter Loven at være betalt bøxelen, dat: 16 April
1727,
med samtlig bøxle Sedler blef og Reverserne andviste og paategned,
Dernest for Retten tilspurte Forwalteren Almuen og Laug Retted, om nogen huus Mænd som
bruger handværcker eller Næring med Øltaperie og deslige, Peber Svenner, og Leedige Karle
eller bønder Sønner som handler, her udj dette Tinglaug befindes, item om her findes nogen
Laxevaager, eller Sauger, som Skatte bør eller har Skatted enten for afvigte Aar 1726 eller
….ne, desligeste om nogen 6te og 10de Penger er falden for uden Rigs afførte Arf, saa og om
nogen Rødnings Pladser befindes som Kand legges udj Skatt, widere endsom Smaadalen,
Lyngbøe og Kleppe Støe som paa den Nye Matriculering blef lagd, hvortill Almuen med
Laug Retted Svarede at hverken er afvigte Aar nogen fornefnte Contributioner falden ey
heller findes her at Kand tilfalde,
Hafde Forwalteren ladet i Rette Kalde Peder Olsen Øfre Sandven for Slags Maal øved paa
Mickell Kismull, der for efter Loven at betale sine bøder,
dend Jndstefnte møtte og svarede hand var iche Loulig Stefnt, Lens Manden talte med ham
uden for Gaarde/n, dette tilstod og Lens Manden,
Afskeediget
(Sagen udse)ttes til Loulig Kald og Varsell efter
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Lovens 1ste bogs 4 Capit: 2 Art: at bør gives, saa warsles og Mickell Kismull till Vedermæle,
alt till Lovlig omgangs paafølge,
Saa Eskede hand og {En} Slagsmaals Sag\en/ i Rette (mod) Carl Valle, samme møtte iche, og
Lens Manden hafde iche heller Stefne vidnerne med sig till at Kunde afhiemle Stefnemaaled
som Loven befaler, hvorfore med Sagen ey noged Kunde ingaaes,
Fleere Sager blef icke udj Retten til Kiendegived, og widere war ey at forrette undtag[en]
med Skatternes anammelse hvorefter Tinged opsiges for denne gang,
Anno 1727 den 21 Maj blef Retten betient og holden paa dend Gaard Egeland under Lyse
Closters Jurisdiction i Sundhordlehn og Strandebarms Skibrede beliggende, udinden een
Odels og Aasæde trættes forhandling mellem En Person Lars Andersen som Citanten og
opsidderen paa samme Gaard Anders Samsonsen, medværendes som Laug Rettes og
Meddoms Mænd efter Lovens Maade opnefnte, naufnlig Lars Koltvet, Erich Koltvet, Knud
Norvigen, Samson Lones!! (Liones), Ole Ugletvet, Torbiørn Fose, Ole Koltvet, Endre
Koltvet,

Hvor da for Retten møtte med Citanten Lænds Mand Iver Helvigen og i Rette lagde Skriftlig
Stefning saa lydende, dernest i Rettelagde Citantens Memorial fra høyEdle og Velbaaren
Hr: Stift befalings Manden den 20 Feb: og paafulte Resolution d: 21 dito 1727 af følgende
formeld, item en anden Memorial af dato 2 April 1727 med paat…. efter andet saaledes
følgende, derefter hans Jndleg saaledes ord efter andet dat: Egeland d: 21 Maj 1727: saa
anviste hans Regning paa opførte omkostninger paa 15 Rd:
dend Jndstefnte Anders Egeland war nerwærende og i Rettelagde hans Skriftlig indleg dat:
21: Maj 1727, samt hans Skiøde udgiven till hans Værbroder Ole Egeland, dat: 21 Deb:
1717: paastod derefter Skiftebreverne maatte i Rettekomme,
Citanten derpaa i Rettelagde et Skiftebref dat: Egeland d: 2 Aug: 1709 holden efter hans
Fader Anders Egeland, hvorudj befindes hans Sahl: broder Ole Andersen her i Gaarden har
arved 12 2/3 mrk: Sm: Citanten 12 2/3 mrk: Sm: hans halfsøster dend Jndstefntes hustru 6
1/3 mrk:, og anden Søster Brite 6 1/3 mrk: det andet efter hans broder Ole Andersen daterit
18 Deb: 1724: derudj Citanten arved 13 1/3 mrk: Christj Anderse datter 13 1/3 mrk: og
Brite 13 1/3 mrk: hvorefter og dend indstefnte er beskicked at beboe Jorden i hans Kones
halfbroders umyndige [Aar]?, saa og Et gammelt Skiøde dat: 24 Febr: 1676, er saaledes
lydende,
dend Jndstefnte i Retten leverte Skifte brev af 5 …. ….
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….. efter hans Kones Moder, derved forrestillede hvad ……… i Jorden Eyende, Item
leverte hans Jndleg saa lydende,
…….s beskicked Formynder war for Retten i Sagen, ……t Iver Helvigen war paa hans og
sin Mynlings Vegne beskicked,
Citantens Fuldmegtig war paastaaende de udj Stefnemaaled benefnte Vidner andgaaende
Forliged at maatte afhøres,
Af bemelte møtte Steen Netteland og Lars Jorteland, det 3die Urbanus Aattesen
fraværende, Eeden blef for de nærværende oplæst, hvorpaa
Steen Netteland fremstod aflagde sin Eed efter Loven, og forklarede at hand var udj
Hiermunds hafnen forgangen Aar udj Fasten, med Lars Andersen og Erich Gote, og der var
Anders Samsonsen, da blef de forligt nembl: Lars Andersen og hans Svoger Anders at den
sidste nembl: Anders schulle boe her paa Jorden i Toe Aar og saa fløtte herfra, Anders
paastod udj 3 Aar at beboe, det ville Lars iche tilstæde, om Skougen talte de begge at Anders
iche skulle forhugge Skougen, det sagde hand ey at skulle giøre, hand Kunde heller faae en
Stock naar hand drog fra Jorden, widere har hand iche at forklare, den Jndstefnte sagde at
widned var Farbroder till …. Pige (som) hans Værbroder frier till, Citantens Fuldmegtig
….rede det er iche fuldKommed kand blive af og …..,
Lars Hiorteland fremstod og efter aflagde Eed forklarede at hand var udj Hiermunds hafnen
om Waaren …r Anders Egeland Saaede denne Jord nu dette Aar er 3die …d siden, da blef
Lars Andersen med sin Stiffader Poul …… forligt med Anders Egeland, at Anders Skulle boe
herpaa Jorden i Toe Aar, hand paastod det 3die Aar, men det hørte (iche Vidned) de blef
foreened om, widere veed hand iche i denne Sag,
Citantens Fuldmegtig derefter proponerede at wære Stefnt Skriftlig wed Jens, og Ole
Egleland!! om Forbudet paa Skoug (hugste)n, som nu till denne Rett at forretages,
den Jndstefnte Svarede de benefnte 2 Mænd Kom till ham Mandagen efter nu sidste
Paasche, og Lars Andersen war med dem \og/ hand \alleene/ sagde at hand beslaar noged
tømmer som war hugged, og Stefner derpaa till d: 21 Maj som er nu i dag, \dette benefnte 2de
Mænd og tilstoed saa at wære/, der er ingen forbud giort efter Loven, og ey heller har hand

hugged noged till Upligt, og iche saa meget som hans Lod tilkommer naar Retten Kommer
der paa Aastædet …… at Kiende,
Citanten Replicerede naar Retten Kommer paa Aastædet Kand det befindes, hand
fornemmer at Lars har …f talt de ord og Mændene har iche forkynt Forbud eller ….t,
hendstiller det till Rettens Skiøn,
Afskeediget
… (fa)lder Stefnemaaled om Skoughugster, og det er …. …rte Sag som efter Loven skall
paastefnes og af….s, ey heller er Forbud Skeed som Loven befaler
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saa denne Tvistighed udsættes mellem Parterne till Lovligere Søgning og omgang, og nu
denne Sag i sig self som e. ….. at afhandles efter Lovens widere allernaadigste p(aafølge),
Videre hafde Parterne icke at i Rette føre men Refererede sig til hvis war i Rette ført,
hvorpaa dem forrestillede ….. p(aa) Rettens wegne som de iche ville træffe forlig,
Citantens Fuldmegtig svarede at naar Anders Hansen (ville) til neste Aar flytte fra Jorden ey
hugge i Skougen, (og ta)ge mod Penger for sin Part her i Gaarden, saa og betale denne
Processes bekostning, wille hand dermed paa Citantens wegne wære fornøyed,
den Jndstefnte svarede hand iche har wæred eller er mod forlig, Skoug har hand iche hugged
till Upligt eller videre endsom hans Lod tilkom, Penger Kunde hand iche tage for sin Part, og
Jorden will hand frafløtte tilstundende Vaar saa snart hand Kand faa sin egen lille Jordepart,
og Skatterne har hand betalt for dette Aar, Omkostningerne Kand ham ey heller paalegges
saasom hand er uschyldig paaført denne Process, og Skiød sig under Rettens Kiendels, og
paastoed Dom i Sagen,
Endelig forinden Dom blef forfatted og skulle udføres og afsiges, saa war Parterne derefter
igien mellem sig om forlig foreened og war begierende det indført og oplæst som følgende
Skeed, {efter} \ved/ haande baand mellem sig, aftalt og samstemmig slutted V…., hvadsom er
passeret og Citanten udj Sagen har Reist skall wære paa begge sider uden Ancke og
fortrydelse, Anders Egeland beboer Jorden dette Aar til nestkommende Aar 1728 Rette
fardag Jorden at Røddig giøre og fraflytte, imidlertid maa hand (iche) hugge her udj Jordens
Skoug anderledes endsom hand tillader en Leylending, for dette Aar svarer hand Landschyld
og Rettighed til hans Svoger Lars Andersen som Jorden tiltræder som ovenmelt for hvis hand
Eyer, her udj Gaarden, og ellers ey at hugge noget her udj Jordens Skoug uden hans Svogers
samtøche og Videnskab som en Lods Eyer, hvad hand skulle siden fornødige til hielp af lidet
fornøden bøgnings tilfang, det vill hans Svoger i den tid hand er Umyndig med sin
Formynders og wenners Samtøcke wære ham Anders Egeland behielpelig med, dog efter
egen willie og iche af nogen Skyldighed mod Anders Samsonse/n, det som Anders
Samsonsen Eyer her udj Jorden og (med) sin hustru efter deres {broder} \ForEldre/ og broder
har arved som de i Rettelagde Skiftebrever udviser, det overlader hand sin Svoger Lars
Andersen til beboelse
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…… ….lstid uden første bøxell, og alleene Aarlig …….. der for at svare Aarlig tage og
Landschyld …… hand, …. det at tage Penger for samme Jorde …….. Lod her udj Gaarden
Kand de altid for(eenes) …. saa vell herom som alt andet udj Kierlig Eenighed, Ellers maa
iche heller Lars Anderse/n som tilstundende Aar saaledes tager denne Jord till brug og
beboelse, enten bruge eller hugge udj Skougen, og ey heller give nogen anden og fremmed
dertill forlof widere endsom Loven og Kongl: Allernaadigste Forordninger tillader, saasom
denne Jord er Kommen fra Cronen, og ingen af dem Kand tilholde sig nogen Odels og

Løsnings Ret till denne Gaard, Saaledes skall nu alt udj denne Sag forrefalden wære død og
Magtesløs mellem dem paa begge sider, Andgaaende Omkostningerne er ophæved paa begge
Sider, undtagen for denne Rettergang her paa Aastædet, efter Kongl: Allernaadigst Reglement
af 24 Febr: 1708 til Sornskriveren Reise fortæring, og fornøden Fløtning for 9 Mil til og fra
Aastædet i begge deele til Fem Mand 3 Rd: 4 mrk: 8 s: samt denne dags forretning,
tilsamme/n 7 Rd: 8 s: saa og Meddoms Mændene for deres lange Reise og besværing
fornøyed hver af dem 2 mrk: som er tilsamme/n (9) Rd: 4 mrk: 8 s: heraf har den Jndstefnte
Anders Samsonse/n Egeland gik!! (og)dvillig efter begier og mellemhandling (til)staaed at
betale den halve deel, og den øfrige halve deel 4 Rd: 5 mrk: 4 s: Citantens Fuldmegtig med
(Form)ynderne Erich Goute og hans Stiffader tilbødet … ….. fornøyed og betalt, saa at udj
alle (ten)ckelig Maader mellem Parterne ey widere i denne Sag enten udj en eller anden
Maade mod hin anden at skulle yppes og begyndes nogen tvist og Ueenighed, mend i alle
maader som indgaaed slutted og forligt ubrødelig at holdes og efterkommes under Lovens
widere Medfart,
Saaledes at være for Retten indgaaed og passert i alle tilfælde som forskreved staar
bekræftes ved un[der]trøgte wores Signeter,
Anno 1727 den 6te Augustj blef Retten af os holden og betient paa den Gaard Windal udj
Gravens Sogn og Hardanger (hvilket) er Kongens benificered Gods, udinden en Markeschiels
(træ)ttes afhandling mellem Sogne Præsten Hr: Hendrich Mønnichen som benificered Eyer,
og opsidderne paa denne Gaard Omund Johansen, Contra den Gaard Tvete
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under Rosentals Gods desen Opsiddere Siur Tronsen og Tron Siursen, medværende som
Meddoms Mænd (med) den Constituerede Foged Niels Bager (paa) hans S…… opnefnelse d:
25 Julj nest afvigt, Naufnlig Anders Aandeland, Siur Ystaas, Christian Bolsta, Daniel ……,
Iver Lione, og Anders Lione, Eedsorne Laug Rettes Mænd udj Gravens Tinglaug og
Hardanger,
Paa hvilcken Tid og Steed Citanterne i Rette leverte deres Memorial med høyEdle og
Velbaarne Hr: Stift befalings Mandens Resolution af d: 18 Oct: 1726 saalydende, Saa og
2de Skriftlige Stefninger af dato 21 April 1727 og 27 Junj 1727 begge lyder saaledes,
af de Jndstefnte Tvete Opsidder[e] møtte Tron Siursen og tilstod Lovlig Varsel, hans Fader
Siur fraværende,
Kalds Mændene Lens Mand Siur Leque og Mads Velcke Edlig forklarede Lovlig at have
Stefnt bemelte Siur Tvete,
den nerwærende Tron Tvete tilkiende \gaf/, at hand formeente at have brugt som hans Fader,
og hafde hand med sin Fader Siur Jndstefnt efterskrefne Vidner Jon Nestaas som er
nærværende, og Knud Hausnæs hans Farbroder som iche er tilstæde Kommen.
Citanterne i Rette lagde den gamle dom af dato 14 Sept: 1666 saa lydende, dernest war
begierende deres widner afhørte og foruden de i Stefnemaalen benefnte, hafde de indstefnt en
gl: Kone Brite Lindebrecke, som for …….hed iche Kunde møde,
de andre Vidner for Retten fremkaldet og Eedens Forklaring dennem forrelæst, samt
formaned sin Sandheds udsigende, og advaret den Straf …….. widne paafølger der widner
Løgn,
Paa Rosentals Forvalters wegne møtte …… …….., (og) blef till mig Sornskriver levert af
Tron Siursen Tvete en lugt Missive, som mod Loven (og Forord)ning ey Kand i Retten
modtages her at ……..,

derefter paa Rettens wegne forføyed wj os ……. og udj Marcken efter Stefnemaaleds
Jndhold (at fore)tage det paastefnte udj Øyensiufn, og udj de nærwærende Parter samt
widnerne, (efter) hvis Andvisning wj {betiente} \Kom/ først i Aare Klo(f) Kaaldet!!, hvor
widnerne til forklaring blef fremkaldet, og fremstoed først,
Jens Spilden paa tilspørsel svarede at hand var ubeslægted baade till Windals og Tvete
opsiddere, Forklarede derefter at wære 75 Aar, og at i all sin tid som hand Kand Mindes og
hand har hørt og veed, saa har indted andet Markeskiel og byte wæred og holt mellem Præste
Parten i Windal, og den Gaar[d] Tvete end det nu er her mit i Aare Klof, deraf op efter
Monnene …
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….. Rusted og saa i Lome Køned, saaledes har det væred af gammel tid hand mindes og
efter den gamle dom, da hand var en dreng war hand med sin Fader Poul …. …n fick Lov af
Od Windall at Riise til sit Quæg ……. Vinteren, og da hørte hand Vindals Manden …. den
…. og brugte Kongens Part med bonde godset forbød dem de maatte iche Riise oven for
Rusted, det gick ind paa Tvete Manden, men lige byted som Kunde sees oven fra Monnen lige
ned efter giennem Aare Kloven, Windals drengene war og med somme tider, Tron Siursen
Tvete tilspurte vidned om hand veed at Vindals Manden hafde sit Skouge brug saaledes efter
byted ned efter, hvortill Vidned svarede Ja saa har det været, inted ved hand andet, Sogne
Præsten tilspurte Vidned om hand veed eller har hørt nogen anden Aare Kløf efter dommen
end denne som nu Retten er og af ham forklaret hvortill hand svarede ham Ney,
Ascout Holven dernest fremstod, sagde sig at være dend (Jndstefnt)e Siur Tvetes broder, nu
omtrent 78 Aar gammell, hand var 16 Aar da hand foer fra sin Fader Tron Siursen …. …..
fremmed, og i den tid hand var hiemme ……… (han)s Faders Folck gaa ind over Aare
(Kloven at) Riise og flæcke Næver, og Od Windals Søn ………. Kom igien ud paa Tvete
Manden …………….. og hvor de Kunde at hugge igien og det …… ….ine, aldrig hørte hand
naar hans Fader (og …. Wi)ndal Kom sammen hverken trette derom eller noged derpaa, men
var altid gode Venner, dette byte og Skell som hand af sin Fader har hørt og af (m)ange
andre, og den tid blef holt, saa var det her … Aare Kloven J Monnen eller høyeste Rusted og
saa Lome Kiønned, Sogne Præsten tilspurde Vidned om hand hafde hørt eller widste af
noget andet Sted Aare Klof end dette som Vj nu er, hvortill hand Svarede hand har aldrig hørt
om andet byte, end som af ham nu er forklaret,
…. Larsen Eye, En Mand paa En og Suttj (Siuttj) Aar ey beslægted eller besvogret til nogen
af Parterne, forklared, hand har icke videre hørt da hand tiente Eilef Windal og var da over 16
Aar gammell sagde (hans Hos)bund ham at byted melle/m Tvete gik fra
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Lome Kiøned efter høyest Rusted og her neder ig(iennem) Aare Kloven, hand ved iche anden
Aare Klof endsom denne, hvor hans hosbond og Viste ham at flæcke Næver og hugte op
under Monnen …. Ruste/n, den tid var iche nogen furre Skouver uden noget Smaat og har ey
andet hørt end den Egn hørte Kongens eller Præsteboel Parten till, Tron Tvete Spurte Vidned
om hand iche den tid hørte og Ved, om Tvete Manden og hugte her neder eller brugte, hertill
svarede Vidnet Ney, det hørte ieg iche eller fornamde,
Tron Velcken En Mand paa 40 Aar omtrent, sagde sig og Uskylt til ….. Windall, men er i
Slegtskab til Tvete opsiddere, Forklarede at for Fem eller 26 Aar siden tiente hand Eilef
Vindal Ods Søn i Toe Aar halve, og da flægte hand med sin hosbond N(æver) oppe under
høyeste Rusted hvor der nu er indgierdet det Støcke af Tvete Mænden, og Kom iche om
samme Rust, hand hugte og Tømmer med sin hosbond paa samme Steed, og iche andet hørt

end at det tilhørte Præste Parten, som hands hosbond brugte med bondegodset, hand hørte og
at byted gick ned(er) i Aare Kloven oven fra Rusted hvor Efter hand flægte Næver for sin
hosbond, og (hørte) ingen {af} Trallen derpaa af Tvete Manden,
Tollef Holven omtrent 42 Aar gammell, Forklarede at hand var hos Eilef {Holven}
\Windall/ og Kiørte paa tømmer for ham af Myren og neder till b(yted, og) der lagde hand det,
hvilcket var hugged af hans (hosbond) oppe i breckene i det Støche hvor Tvete Manden har
indgierte, og sagde hand der til sin hosbond her Staar en gil Furre will J iche hugge den, (da)
svarede hand Ney, den Staar i byted mellem Tvete Manden og mig, den tid war Vidned mod
Fiorten Aar gammell, og Kand endnu vise Stædet hvor det den tid Skeede, sagde sig
Ubeslægted paa tilspørsell til Parterne,
Peder Torfindsen omtrent 54 Aar gammell Forklarede at hand tiente Eilef Vindall i tre
(Aar) og da flecked hand med hannem Never her i Aare Kloven, saa og i Træed, som Tvete
Mande/n hafde indgierdet saa og hugte Tømmer der, da siufnte hans hosbond ham byte og
Skiell her af Aare Kloven op efter Rusten og i Lome Kiønned, og sk(ul)le
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(hand ic)he gaa der uden for paa Tvete Manden, aldrig (hørte) hand da at Tvete Manden talte
derom eller ….. …d derpaa som hans hosbond brugte,
….. Eilevs datter sagde at Citanten Omund Vindal har hendes StifModer, og Siur Tvetes
broder war hendes første Mand, thi Kunde hendes Forklaring efter Lovens 1ste bogs 13 Capit
17 Art: iche andtages,
Ragnilde Eilefs datter war og Stifdatter till Omund Vindal, saa at hendes Forklaring af
ovenbe:te beskaffenhed og iche Kunde modtaged,
Iver House dernest fremstod sagde sig 51 Aar gl: og Forklarede hand hverken har hørt,
veed eller Mindes andet Sted Aare Klof en denne hvor Retten nu er, og Byted at gaa her af,
saa op efter høyeste Rusted og side/n i Løne (Lome) Kiøned, saaledes Riste hand i Eilefs tid
med hans forlof, som er over En snees Aar side/n,
…ing House Forklarede at hand fra Ungdom har (hørt) at byted mellem Vindal og Tvete
gaar \her/ af Aare Kloven i Lome Kiøned, som hand for 30 Aar siden hørte,
Iver Vindall paa bonde Godset boende forklarede (ey) andet at have hørt end byted mellem
Kongens Jord og Tvete, gaar af Lome Kiøned og høyest (opp i) Rusten her neder i Aare
Kloven, hand er nu 44 (Aar gl:) har iche hørt eller veed andet Skeel og byte end (hand n)u har
forklared,
Derefter blef Contraparterne Tvetes Opsidderes Vidner (paa)Raabt, og fremstod
Jon Nestaas, Forklarede hand tiente gamle Tron Tvete som var Siur Tvetes Fader udj 2 Aar,
og hørte af ham sige byted af Lome Kiøned hiem efter høy[e]ste Rusted i braatted saa ned
efter hugte hand paa Søre Side af Rusted og paa den Nordre Side war Vindals Egn, hand var
da mod sine 20 Aar og nu er hand 84 Aar gammell, og hørte ingen trette derom, hand hørte
om Aare Klof her paa Stædet men aldrig vored her førend ….g,
det andet paaberaabte Vidne møtte iche,
Jndstefnte Siur Tvet som her udj AarKloven (m)øtte og war overwærende, til Kiende gaf at
(hand var Usky)ldig i denne Sag, hand har iche Gier1727: 103
det det Støche Mark ind som nu er forklaret (om), men hans Søn, Tron, som hand hverken
g(af ham) forlof till eller Vidste hand hafde giort de(t …….. Et Aar derefter, hand har ey
heller hugged der, (eller) her i Aare Kloven eller der oppe eller flæcked Næver, men hans
Søn brugt der som hand og (iche) veed af, bemelte hans Søn spurte hannem sin Fader om

hand iche hafde brugt paa dise Stæder, saasom hand har indgierdet, hvortill hand svarede Jeg
har brugt till Souve heller, og er gandsche Uschyldig i denne Sag, som det barn der ligger i
Vugge, Sogne Præsten tilspurgte Tron Tvete, om hand iche hafde h..ge dise Furretræer her i
AarKlov som hører Kongens eller Præste boletz Part til og brugt over Rette Mærke og Skiell
siden at der i denne Sag var Stefnt, og hvor hand torde driste sig hertill, derpaa Svarede
bemelte Tron at hand hafde hugged det side/n Stefnemaaled, og schyder sig til Forvalteren at
schulle svare derfor,
Citanterne paastod at Retten samme Uloflig hugster og brug at maatte eftersees og taxeres,
Paa Rettens Vegne er Tron Tvete tilspurt hvad tid hand har indgierdet det Støche Mark som
er af Presteboletz Gods, svarede Ao: 1723 det Aar om Ste: Hans tid, ….. Baronen døde om
efterHøste/n,
Og forføjed Vj os med Parterne og Vidnerne (hvor) Vj efter fulte, efter widnernes
Forklaring os (blef) andvist at \forbe:te/ Aare Klof, og op efter … til Lome Kiøned, siden
igien tilbage gaaen neder ….. Aare Kloven, har og taged udj Øyesiufn de Furre (træer) dette
Aar er hugged som ere Thi fersche Stuer og er af os andseet Støcked af de hugne trær for 12
s:, hvad andre som ere hugne og Gamle Kand ey taxeres, og Næver flæcking Kand og iche
sees paa Et par Aar i det miste!! (minste) at være scheed, og ey heller er bevist at det alleene
af Tvete Mændene er flæcked, af det Gierde som Tron Tvete har opsatt er og skade sch(eed)
ved birk huggen till Gierde Vand derom Kri(ng) som ey heller er os andvist Stæden og Stuer,
Vidnerne En efter anden paa deres Forklaring som igien for dem blef oplæst aflagde deres
Eed efter Loven,
Tron Tvete derefter tilKiendegaf at (hand) hafde brugt efter hans Faders og hans Søster ……
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…… Knud Hausnes, Ragne Trons \dtr:/ Tvet til huse paa Haugs…, …..rj Trons datter, Niels
Røn(n)estrands Kone, andre (Vidner haver) hand iche som hand nu ved, uden hans Faders …..
….alck som har tient ham, hvorledes de har brugt,
(og som d)agen er forløben saa optages Sagen till (J Morgen), og haver Parterne da her paa
\Aa/Stædet igien for Retten at møde og wære tilstæde,
Dagen efter den 7de Augustj blef Retten igien af os holden og betient hvor …… (Par)terne
som gaar møtte,
Saa proponerede Tron Tvete at om hand har brugt udj det Støche Marck hvorom dommen
lyder, saa er det giort af Uvidenhed, og hans forseelse iche med fri forset wæred Skeed, will
formode at blive forskaaned, thi det er skeed efter hans slægtningers Sigende for ham, og
Kand hand ingen widner wide eller forskaffe at det har ligged og tilhører Tvete, hvorfor hand
hand!! iche dette Aar har befatted sig med det indgierdet Plads {i aar} men det ligger Øde,
siden hand Kom udj erfaring om at det icke wedkom ham, og blef talt derpaa,
Citanterne \derefter/ forestillede \at/ wed denne Rettens forhandling haver hverken
Leylendingen Omund Vindal eller hand som benificered Jorddrot, søgt at vinde eller begiere
noged fra Tvete Gaard Rosendal tilkommende, men alleene ved Usvæcked dom dat: 14 Sept:
1666 vell have beskiermed dend benificeered (Jordep)art udj Vindall for Tvete opsidders
Jndpas og fordervelse at beholde ubeskaared for denne/m, og derfore her paa Stedet for Retten
ved Edlige Vidners førelse gotgiort end (yd)ermeere at bemelte Jordepart her udj Windal er
Præste ..ds beneficered Rette Eyendom den Jord Tvete aldeeles uvedkommende, som ogsaa
alle Vidnerne overeenstemmer (med) Markeschiels Forretningen som melt, og derved erfares
(Tve)te Opsiddere Ulofligen at have brugt udj Kongens Gods (og Eye)nde her i Vindall,
baade derudj giort Jndgierdsell (og) …..tte, og desforuden baade førend paastefningen …..,
saa og medens denne Sag har wæred under Ba…. …orligen haver Ruineret Kongens

Jordepart udj ….. mod all Lov og Ret, med Næver Flaading og Tømmer hugster, og iche med
mindste tilstreckelig(hed) Kand gotgiøre nogen Eyendom der till udj (beme)lte Kongens
Gods, saa paastaar hand at Tvete Opsiddere bør lide dom efter Lovens 6te bogs 15 Capit: 8
Articul at afføre de paa Kongens Gods Uloflig opsatte Gierder inden en Vis af Retten
forrelagde tid og derhos for samme Gierders Uloflig opsettelse multeris, hans med
Leylendingens paastand er endog at Tvete Opsiddere maatte \og/ efter Loven tilfindes at
erstatte dem den Skade de haver lidt wed deres Uloflige (Næv)er flaading, birke og furre
hugster som {de} og (ved) Rettens middell ville efter Markeskelleds Rette ….sing observere,
som og paastaaes wed Markesteener efter at faae \af Rette(n igien) wed samme/ Steent [og]
Reent denne Kongens Eyen(dom) og Mark som Tvete opsiddere har indgaaed udj med deres
Uloflig brug, og Endelig at Tvete opsiddere (bliver) tildømt at Svare denne af dem paaførte
og forskylte ……. (me)dgaaende Omkostninger Skadesløs, og Reparere
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Kongens Godsetz Leylending Omund Windal sin til (denne) tid udlagde omkostninger,
hvorpaa Specification (frem)legges saa og tids Spilde, og hanne/m (for sine) …… og Embeds
hinder, forventer herpaa og udj Sagen (ende)lig dom, de opregnede Omkostninger bestaar
11Rd: 1 mrk: ? s:, for(uden hvad som Rettens) middel skall have,
De Jndstefnte for Sagen wærende Tvete Opsiddere Sagde (at de ey) have widere endsom
forhend at Svare, og … end videre forregaf sin Uskyldighed med Uvidenhed og som
uKyndige om det gamle Rette Markeschell og byte og paa hans Slegtningers udsigende har
hand taged sig det paastefnte brug till, hand vill herefterdags holde sig der (ifra),
Derpaa (samtlige) Parterne Sagde sig paa Rettens tilspørsell ey meere videre at i Rette føre,
{uden]
Siur Tvete forklarede hand iche paa 16 Aar har brugt og wæred udj den Tey, og veed iche
vad!! (hvad) hans Søn har brugt,
Derefter blef dom Paastaaed udj Sagen, hvorpaa blef for Rett
Kiendt Dømt og Afsagd,
Efter denne Sags nøye overweyende og Rette beskaffendhed, saa befindes dend omstendelig
saa(vel) efter i Rettelagde Markeskells forret\ning/ som er skeed den 14 September Anno
1666 mellem Kongens Jord og Præsteboelet beneficered samt bonde godset her udj Gaarden
Windal beliggende, at Præstebols Parten Eyer den \Skouve/ Tey \og Mark/ som \alleene/ af os
er siufned og besigtet og haver sit Markeskiæll det Ene Ende bytte udj Lome Kiøned Kaldet
{hvortill} og det andet udj AarKlof og oven omKring den fra det Eene til det Andre af dise
Mærker høyest op udj og efter Rusten hvor till Tvetes Mark Støder, som og de fremførte
Vidner har forklaret og andvist samme Markeskiell om denne Præsteboels Tey (hvil)ke deres
Forklaringer Eedlig af dem er bekrefted, alt overEenstemmende befindes (eenstemmig) med
forommelte Markeschels Forretningen, Nu har da Tvetes Opsiddere gaaed over (de Mær)Ker
udj denne Præsteboels Tey og baade der (har) Jndgierdet Slotter samt og flæcked Næver (og)
hugged derudj, vell undskylder de sig som deres Forklaringer udj Acten widere udviser, at
ha(nd) Siur Tronsen iche har wæred og brugt herudj Teyen paa Sexten Aar, dog eftersom
hand ey Kand fra(gaae) det tilforne at have giort Kand hand ey andsees Frj mend aarsag og
til denne Sag, og hans Søn Tron iligemaade, som og \har/ hugged derudj siden at denne Sag
war lovlig Stefnt og paatalt, Kunde ….. da iche wære skeed af hans uvidenhed, Altsaa
Kiendes og dømmes for Ret og billigt, Først at det udj denne Præsteboels Tey af Tvetes
Opsiddere Ulovligt satte Gierde bør af {dennem} \Tron Siursen/ (strax) en….. optages og
inden 8te dager her efter af Stædet wære bort ført under Tre Lod sølfs bøder saafremt
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(det iche) skeer, og bøer Tvette Opsiddere alldeelis (iche fra) denne dag meere med Skoug
hugster og …… ….ling Komme over og inden for omskrefne (Markesch)eel og Rette byte her
udj denne Præste boels Tey og Mark saafremt de ey efter Loven widere will derfor lide og
undgielde, For det Andet saasom Troen Siursen Tvete har udj denne Præsteboels Tey siden
Stefnemaaleds forkyndelse tid hugge[d] Thi Furretræer bøer hand at bøde derfor til deres
Kongl: May:t udj Skade gield og Land Nam, som der har hugged udj denne Mark hvorudj
hand ingen Lod og deel hafde, efter Lovens pag: 169 Art: 17: 2 Rd: 3 mrk: Endelig som
Siur og Tron Tvete wed deres egien!! (egen) fri willig Giernings øvelse har forwoldet denne
Rettergang og iche udj Mindelighed willed Rette for sig Kiendes og dømmes og for billigt at
de og paa de medgaaende Omkostninger bør en hver till denne Jords Opsidder Omund Windal
betale udj Penger Sex Rd:, hvorimod fornefnte Omund Vindal fornøyer Sornskriveren som
den 26 Junj nest afvigt og møtte herpaa Aastædet, og for …ste tvende dagers forretning samt
3de Reise dager til og fra Aastædet, som efter Kongl: Allernaadigste Reglement af 24 Febr:
1708 er foruden Fløtningens besørgelse 5 Rd: 2 mrk:, og herforuden till Laug Retted og
Meddoms Mændene for deres Umage og tidsforsømmelse hver En half Rd:, alt af ovenbe:te
begge Parter inden 15 dager at betales under Nam og Execution efter Lovens Videre Medfart,
hvem af dennem som denne Forretning ……. vill have beskreven betaler den serdeles efter
….., J det øfrige hvad Citanternes widere Paastand … Præste boels Teyen efter sine Rette nu
og befindende Markeschell udsteent og Reent saa Udsættes deres paastand at bør nydes efter
\Loven og/ forregaaende ….e Maal, saasom dend forretning ey udj denne Sags Stefning er
begreben, Saaledes at wære passeret Kiendt og dømt bekræftes wed samtlig wores Signeter
Actum etc:
Anno 1727 den 14 Augustj blef efter høy Edle og Velbaarne Hr: Stift \befalings Mands høy
Respective/ befaling dat: Bergen d: 19 Maj 1727 et Extra Ting holden paa Vangen og Woss
udinden en Sag at Kiende og døm/m/e som er Reist af Lars Skutle og Anders Lille Rockne
som Leylendinger paa egne og fleres wegne mod deres Jorddrotter Hendrich Miltzou og
hans Søster Christentze Miltzou Hr: Lieut: Nordals Kiestere!! (Kieriste), overwærende udj
Retten Lens Manden Wiching Tvillde (Tvilde) og efterschrefne 8te Edsorne Laug Rettes
Mænd udj Nordhordlens Fogderie af Kongl:
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May:ts Foged Sr: Jens Lem opnefnt, ved Nafn …… Askeland, Magne Houve, Elling Houve,
Ole Vatle, …… Houge, Anders Bristhun!! (Presttun?), Johannes Gierstad, og ….. ……le,
Edsorne Laug Rettes Mænd udj Miele!! (Mielde) Skibrede i Nordhordlen,
hvorda Lars Skutle og Anders Lille Rockne (i Rette) lagde høyEdle og Velbaarne Hr: Stift
befalings Mandens Resolution som forbe:te, saa lydende, deres Kongl: May:ts
Allernaadigste beneficum Paupertates dat: Canceliet d: 23 Debr: 1726: hans Excellence hr:
Stadholder Vibes derpaa udgifne bref dat: Christiania d: 7 Feb: 1727: dernest i Rettelagde
de En Skriftlig Stefning af bemelte 2de Mænd deres Nafn og boe Mærker samt 8te Andre
boemærker uden Nafns hostegnelse hvorom de paa Rettens Vegne til Kiendegaf at være
efterskrefne Mænd, nembl: Hermand Røte, Ole Rockne, Knud Giersta, Gulack Sondve, Ole
Nesthus, Iver Giernes, Vicking Øgre og Erich Græe, hvilcke Mænder vare tilstæde og tilstod
at være deres bomærker som var undersat,
Hr: Lieutenant Nordal war paa sin hustrues wegne og sagde hand tilstod Lovlig Varsel fra
Lars Skutle og Anders Lille Rockne, men de andre 8te boe Mærker wed hand iche af at væred
under, hvilcket hand paastoed Stefne Vidnerne burde forklare,

paa Hr: Hendrich Miltzous wegne møtte og Hr: Lieut: Nordal sagde ingen Fuldmagt fra
ham, men efter Skrivelse wed hand at hand er Svag og andre … …. var bestilt med Skyds at
hente ham har og for……et det,
Stefne Vidnerne Vicking Tvilde og Lars Groue Edlig afhiemlede at de den 11 Julj nestafvigt
har de forkynt Stefnemaaled for Miltzou og med ham self talt,
Hr: Lieut: Nordal proponerte at Retten ville erfare om b……….., derpaa Lars {Schou}
Skutle svarede at hand med Anders Lille Rockne har Stefnt paa egne og deres [Vegne] som
bomerkerne er under, og var de iche den tid undersatt, men som for (tidens) Korthed og
umage har det beroed, saa hand formoder at det er andtagelig,
Lars Skutle i Rette lagde et Skriftlig Jndleg dat: Skutle den 12 Aug: 1727 med samme
underskrift og bomerker som er under Stefnemaalet, og lyder saaledes, dernest i Rettelagde
det erværved Tings Vidne dat: 28 Junj 1725: hvilcket paategned følger denne act in
Originalie,
Hr: Lieut: Nordal paa sin hustrues wegne war begierende en billig Tid til at besvare Lars
Skutlig!! (Skutles) ny …… ……ninger og paaførte Sag, hvoraf hand begierede ……….
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….. …arelse, Lars Skutle paastod Strax dom og formeente (ingen) opsettelse maatte tillades,
derpaa denne Sinde
Afskediget
(Lovens) 1ste bogs 4 Capit: 32 Art: Allernaadigst tillader (en hver) som Lovlig er Stefnt og
iche møder Laug dag sin Sag at besvare, saa paalegger Retten Miltzou at møde her udj Retten
d: 17 Sept: nestkommende og de beg[i]erte Copier till besvarelse bevilges til hvilcken tid her
paa Stædet Parterne igien haver at møde, hvor efter widere skall gaaes efter Lovens
Allernaadigste bydende, (Mrkn. Saka igjen for retten den 17/11)

Anno 1727 den 22 Aug: blef ordinaire Sommer Skatte og Sage Ting holden med
Jondals Almue udj Hardanger \paa den Gaard Wig/ overværende høy Edle og Velbaarne
Hr: Stift befalings Mand Hr: Andreas Undall, den Constituered Foged Sr: Niels Bager, Lens
Mand Lars Drage, og efterschrefne Laugrettes Mænd, Samson Samland, Ole Vig, Johannes
Samland, Lars Hougen, Lars Traae, Berge Vasell, Gert Backe, og Lars Samland, foruden
Almuen som Tinget Søgte,
hvornest efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn blef Allerunderdanigst og hørsomst
publiceret, deres Kongl: May:ts Allernaadigste Forordninger som følger
(En) den 15 Julj 1727: om Master Spirer og bielcker samt Ege tømmer at maa udføres til
dette Aars udgang, som udj Forordningen om Skougerne den 20 Aug: 1726 war forbuden,
26 April 1727 Forbud paa fremmed Svovels Jndførsell ….e, men det Skall Kiøbes i
Kiøbenhafn hos Jnteresenter …… Octrogered Svofl Manufactur,
(Den) ? Julj 1727 daterit om Toldens ophævelse paa Korn (Varer) som Jndføres her i Norge,
(Forordni)ng om de Courante Ducaters nedsettelse som tilforn (er) paa 2 Rd: og nu skall
gielde 11 mrk:, som de slagne 3 s: paa Kongsberg 1711: 1712 og 1713 af den mynt paa den
Ene side Creplet … Ziffer eller Nafn i Treck, og paa den anden Side den Norsche Leopard!!
(Løve?) som holder hellebarden, nu skall gaa for fulde 3 s: Støcket,
Forordning om Sølfs Jndkiøb og de Reducerede 3 s: Støcher til Mynten at leveres i
Kiøbenhafn og Kongsberg daterit Fredensborg d: 9 Julj 1727:

(Høy E)dle og Velbaarne Hr: Stift befalings Mandens Constitution (til) den Constituerede
Foged Sr: Niels Bager, dat: Bergen d: 27 April 1727:
(Rente Camm)eretz bref andgaaende Affæld med Affeldings (Forretnin)gerne og de
Giærder som formedelst uløckelig ……. ….er aftag, hvorledes dermed skall forholdes,
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1727

Dend 25 Augustj blef Skatte og Sage Ting holden med Østensøe Skibredes Almue i
Hardanger, overwærende udj Retten (høyEdle) og Velbaarne Hr: Stift befalings Mand Hr:
Andreas Undal, Constituered Foged Sr: Niels Bager, Lends Mand Ole Berven, og 8te
efterskrefne Laugrettes Mænd, Hover Moe, Erich Klyve, Asgout Biørcke, Peder Haagensen
Øfre Vig, Rasmus Sk(aalem), Ole Tole, Omund Melstvet, Mons Netteland, foruden Almuen
som Tinget Søgte,
hvor da Allerunderd: blef publiceret Kongl: Allernaadigste Forordninger som fol: 105
extraheret, samt videre ordres.
Publiceret Hr: Rector Erich á Mønnikens bøxel Seddel daterit Bergen d: 22 Maj 1727 paa 1
Løb Sm: 1 hud udj Gaarden Biørche til Tron Olsen Lusand bøxled,
Et Skiøde af Steen Pedersen Ome og Elj Johans datter Berge udgiven till Ole Jacobsen
Norem paa 1 L: 17 ½ mrk: udj Norem Solt og afhendt, det 3 Spand og ½ Mrk: for 62 Rd: og
1 pd: 11 mrk: for 40 Rd:, daterit Aackre d: 17 Aug: 1727:
Den 26 dito blef Retten igien holden og betient udj overwærelse af høyEdle og Velbaarne Hr:
Stift befalings Mand Hr: Andreas Undall og forindførte Laug Ret,
Hvor da Procurator Preus fremstillede sig for Retten som beskicked Fuldmegtig for Hans
Tronsen Tvet og producerede hans udstede Stefning mod Magister á Mønnichen Rector udj
Bergens Skole, samt Enken Siri Lars datter Sahl: Iver Steengrimsens Efterleversche, Endelig
Tron Olsen Lusand, andlangende den part i Gaarden Biørke, som fornefnte Enke haver b(rugt)
og beboed, og af Eyeren Velbemelte Hr: Magister Mønnichen d: 10 Sept: 1726 tilstaad og
accorderet fo(r den) at nyde, men bemelte Gaardepart er siden ……. af Velbemelte Hr:
Magister á Mønnichen til bøx(let bemel)te Tron Olsen Lusand, alt efter forbemelte
Stefnemaals Jndhold,
dernest producerede Comparenten høyEdle og Velbaarne Hr: Stift befalings Manden[s]
Constitution til ham denne Sag at udføre, Videre fremlagde bemelte Preus Et for Bergens
Byetings Ret d: 20 hujus erhverved Tings Vidne belangende den nu i Rette førte Hans
Tronsen Tvets Stefnings forkyndelse for Hr: Magister á Mønnichen dens Edlig afhiemling af
forbemelte Stefne vidner Jon Lydken og Rasmus Pedersen, ydermere producerede Preus
Hans Tvetes originale ……tion og Klagemaal til høyEdle og Velbaarne Hr: Stift befalings
Mand Undall med Rector Mønnikens …….
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….. (Er)klæring og Hr: Christopfer Gelmeidens original Missive (til Magister) Mønniken og
Velbe:te Hr: Stift befalings Mandens Resolution ….. …..lig Stemplet Papir, som hand
begierte oplæst, ……. formente Monsr: Preus at som Hr: Rector Mønike/n har faaet Loulig

Warsell hvilcket er beediget og med et producered Tings \Vidne/ er legitimeret er andre
Jndstefnte Persohner, saa begierte hand at Vidnerne som formodentlig nu møder i Rette,
maatte blive eedtagen til forklaring efter Stefnemaaleds formeld,
Hr: Christopfer Gelmeyden fremviste Hr: Rector á Mønnikens Missive til hannem af 29
Aug: indeværende Aar som hannem igaar er tilkommen hvorudj hand begierer at hans udj
samme Missive fremsente Jndleg til Hans Tvetes Stefnemaal af 19 Aug: indeværende Aar i
Retten maatte blive indleveret og til acten indført,
Procurator Preus Replicerede at i hvordan Magister Mønniken udj hans Jndkomne Skriftlig
forset finder behag derudj at forrestille Sagen paa sin Side og ellers derunder tracterer Hans
Tvet med En og anden beskyldning, saa urigtig som ..slig tilleg og beskyldning, saa skall
Comparenten formode (at) samme Magister Mønnikens forestillelse indted bliver (at)
Reflectere paa, og derom med hvis meere Comparenten (K)unde have at erindre forbeholder
Comparenten sig sin (vi)dere forrestillelse og erindring ellers producerede (han)d titbemelte
Magister Mønnikens til Hans Tronsen (Tve)t udgifne bøxell Seddell dat: 10 Sept: 1726
belagd med (Stemple)t papir og begierte Vidnes byrdene til Edlig forklaring (og) aflagde Eed
maatte andtages, og naar det er skeed (vill han)d skride til hoved Sagen, og hvad deraf
dependerer (af Sagen)s beskaffenhed efter Endelig Paastand,
(Sir)i Lars datter war for Retten tilstæde og forklarede (at hun) er stefnt fordj hun skulle
afstaad Gaarden, men det er iche skeed, men Hans Tvete er Kommed til hende og forklared at
hand har Eyerens Minde og forlof at Saa Gaarden till, hvorfore hand leverede hende Siuf Rd:,
hvilcke hun negtede iche at ville modtage, fordj hun tilforne hafde tilsagt Tron Olsen Lusand
hendes paaboende Gaard naar det Kunde skee med Eyerens Minde, mod 10 Rd:s derfor
…staaelse, hvorpaa Procurator Preus tilspurte hende naar hun (ana)mmed dem, af Tron
Lusand, dertill hun svarede at (i S)ommer lagde hand Hans Tvet Pengerne ned hos hende,
(men) ville iche tage mod dem, og af Tron fick hun Pengene ……. hafde faaed bøxel Seddell,
føren de Saaede Jorden, (Preus Re)serverede sig sin Jndsigelse mod Sigri Lars (datters til
Kie)ndegivelse hvilcken endnu er nøyen og uden ……, (Siri Lars) datter gaf endnu tilKiende
at hun med
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en frj og frelst Samvittighed Kunde aflegge hendes ….. …..else om hendes heroven indførte
forklaring, om Re(tten) det ville modtage, leggende det end ydermere dertill …… Hans Tvet
som forbemelt tilbragte hende de 7 Rd: so(m hand) saa got som nød og tvang hende
upaatrengende ……… (begierede) hun at hand ville give hende tid till dagen efter at hun
kunde Raadføre sig med hendes Laug wærge og Venner men Hans Tvet ville iche,
Procurator Preus begierede i Kraft af Loven de indkaldede Vidner afhørt, og at Eden for dem
af Loven maatte opleses, hvad Zigri Lars datters andbudne Eed om hendes nu fremsatte
forrestillelse dens fremsettelse, da protesterede Comparenten i følge af Loven og Kongl:
Allernaadigst udgangne Forordning i Kraftigste maade,
Vidnerne ware tilstede saasom Hendrich Andfingsen Biørke, og Torsten Johansen, Mons
Larsen Østensøe, Lars Torsten[sen] ibid:, Torsten Larsen Soldal for hvilke Eden blef oplæst,
hvorefter
Andfing Biørke tilstod at være Stefnt, aflagde Eed og forklarede at Hans Tvet begierede
hand ville gaae ind med ham til Enken og see at hand leverte hende Pengerne, efterdj Eyeren
\saa/ hafde befaled ham, da hand da Kom ind og ville levere Enken Pengerne begierede hun
at de maatte bie til om Morgenen at hun Kunde faa talt med hendes Folck, men \hand/ blef
ved det samme at hand ville levere hende Pengerne efter Eyerens befaling, og Enken blev ved
det samme, at hun iche ville anamme dem, der(for) sagde Vidnet til hende du Kand tage mod
Pengerne ligesaa vell i dag som i Morgenenen!!, efterdj Hans Tvete sagde at Eyeren hafde

befaled ham det, og Vidned der(efter) talte Pengerne paa bordet, da Pengerne war talt
(begie)rede hun at Torsten ville bevare Pengerne til i Morgen at hun Kunde tale med hendes
Laug wærge, derpaa (sagde) Torsten at hand iche anammede nogen Penger …….. iche Kom
ham til, Jmedens dise blef forklared, …… Enken og sagde hun iche var Stefnt der till, at
andhøre (det)te \Vidne/, eller de andre, at hun dog har taged til gienmæhle (mod) \denne/
Procurator Preuses paastand,
Stefne Mændene fremstoed efter Rettens paaKaldelse nembl: Lens Manden Ole Berven,
Isack og Niels Berven [og] Edlig forklarede at de hafde Stefnt Enken saaledes, hun skulle
møde og giøre andvisning hvorfor hun schickede opsagnen tilbage till Hans Tvet de 7 Rd:,
men iche at andhøre Vidner,
Da skeede denne eragtning
\Om/ det som det første Vidne forklarede andgaaende Enken h(vad) hun tilkiendegived ey at
være Stefnt till nogen Vidne at andhøre hvad hun self har svared eller Kunde talt, derfor Kand
ey saavit det andgaar hendes ord iche af de andre modtages, men alleene saavit
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Hans Tvete og hans Sag andgaar,
…. (sag)de at hand ville vente i hendseende at Rector Mønniken …….. Loulig Varsell og til
den Ende haver ladet svare for ………….. som og skall aflegge deres forklaring i denne Sag
…….. self tilstaa at de er Lovlig Stefnt, Siri Lars datter er og Kaldet til Processen til
Vedermæhle at da dette Widne Hendrich Biørke saa vell som de fleere andre Widner bliver
tilholt at svare til de Spørsmaal som Comparenten ville fremsette, først hvad tid det var at
deponenten Kom til Sigrj Lars datter paa hendes Gaard, for at tilbyde og tiltalle hende de
ombudne Penger, 2det Om iche Sigrj Lars datter tilstod ham Gaarde/n eller hendes
Gaardebrug, for 10 Rd: hvorpaa de 7 Rd: blef erlagd, 3die Om hun iche gandsche var
fornøyed og vell tilfreds med saadan mellem dem slutted accord at hand mod at betale hende
10 Rd: for aftredels/en skulle tiltræde Gaarden, 4: Om Hans Tvet i Naagen Maade enten i
Ord eller Gierninger eller med trusell paatvang hende ommelte 7 Rd:, 5te Om iche Zigrj
Lars datter sam(me) tid tilstod Hans Tvet at tilsaae Gaarden,
Forafskeediget
(At) efterdj Retten tilforne har givet sin eragtning, at de Jndstefnte Vidners forklaring, for
saavit Sigri Lars datter andgaaer, og hvis hun ….. Kunde have talt med dem eller svaret dem
…… ..et videre icke Kunde andtages, efterdj hun (iche dertil) Stefnt var stefnt!!, samme
Vidners for(klaring) at andhøre, og Hans Tvetes Fuldmegtig (dero)m formerer adskillige
questioner, hvortill hand paastaar de Jndstefnte Vidner, under deres afleggende Eed bør giøre
forklaring, da efterdj det fornemmes af den her i Retten fremlagde skriftlig Kald Seddel, at
Hr: Magister Erich á Mønnichen tilligemed Enken Sigrj Lars datter og de andre som ere
Vidnes byrde derudj er indragen, og Kalds Mændene her (udj) Retten Eedlig haver tilstaaed
iche anderledes (m)untlig at have Citeret og Jndkaldet Sigrj Lars datter …d at giøre
andvisning, hvorfore hun skickede Pengerne tilbage, og iche videre er stefnt, da den
(Skri)ftlig original Stefning dog burde for hende
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Loflig været forkynt, og hende Copie deraf (været med)delt om hun det forlanget, da paa det
…….. fra første instance iche skall Komme udj ………. Eragter Retten fornøden at Hans
Tvettes …… ….tig bør ved nyt Stefnemaal Jndkalde (Enken med) hendes Laug værge till
Høste Tinget, og der …. Post Vis Nafngive hvorfor hun og hendes Laug Værge bliver i Rette
Kaldet, og naar det Skeer da skall Sagen videre nyde sin Loflig {drift} og tilbørlig Omgang,

imidlertid da til neste Ting haver og Hr: Rector og Magister Erich á Mønnichen med de andre
Jndstefnte efter det her i Retten fremlagde Stefnemaal till samme tid i Retten at Comparere og
møde,
Publiceret Lars Røselands Skiøde dat: Øfrevig den 26 Aug: 1727 paa 2 p: 4 mrk: Smør med
bøxel og herlighed Solt og afhændt till Lars Nielsen Røcken med bøxell og herlighed, udj
Jorden Røseland, som hans Søster Herborg bebor, derfor bekommed 60 (Rd:)
Publiceret Lars Ellingsen Moe sit Skiøde paa 1 pd: 3 mrk: Smør med bøxel og herlighed til
Sven Jonsen Skeye udj Gaarden Skeye for 31 Rd: 3 mrk:,

Anno 1727 den 28 Augustj blef holden Almindelig Skatte og Sageting holden med
Gravens Tinglau[g]s Almue udj Hardanger paa Tingstedet Eye overwærelse!! høy Edle
og Velbaarne Hr: Stift befalings Mand Hr: Andreas Undall, Kongl: May:ts Constituered
Foged Sr: Niels Bager, Lænds Mand Siur Leque, og efterskrefne Eedsorne Laug Rettes
Mænd, …… ……., Erich Meaas, Jver House, Magnus Randestvet, A….. Vambem, Omund
Vindal, Lars Quandal, og And… ..stensen Lione, foruden Almuen til stæde som Tinget Søgte,
hvor da Allerunderdanigst blef publiceret deres Kongl: May:ts Allernaadigste Forordninger
som forhen extraheret, fol:
derefter blef publiceret
Sogne Præsten Hr: Hendrich á Mønnnickens bøxell Seddell dat: Hagesta d: 2 April 1727
paa ½ L: Smør og 1 buckschind udj Gaarden HolchesVig Præsteboels Gods, till Poul
Andersen, for sin Lifs tid at beboe,
Publiceret Sahl: Fogden Oluf Larsens bøxell Seddell Dat: Hoepe d: 4 April 1727 paa 2 pd:
Smør 1 bukschind udj Gaarden Hofaas till Soldat Vicking Iversen …….
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(som) ….. Hofaas for ham paa Vilkaar har opsagt, bøxelen efter Loven betalt,
Publiceret Sahl: Fogden Oluf Larsens bøxell Seddell af 28 …. (172)6 paa ½ Løb Smør udj
Gaarden Lione till Anders Torstensen at tiltræde naar hans Fader Gaarden opsiger eller
fradør, bøxelen efter Loven {at} betalt,
Dagen efter som var d: 29 Aug: blef Retten i forindførtes overværelse betient og holden,
Hvorsom helst Kircke Kiøberen Christopher Ødven og Siur Geltnes paa hvis wegne den
første for Retten møtte og J Rette Kaldet en Sag mod Sogne Præsten at have Stefnt hannem
til at andhøre widnerne andgaaende Kalf Skind som har wæret lagt til Vin og brøds holdelse,
hvorefter hand vill formeene det tilhører Kirkerne, producerte derhos høyEdle og Velbaarne
Hr: Stift befalings Mandens Resolution af 26 Junj 1727,
Sogne Præsten Hr: Hendrich á Mønnichen møtte for Rette/n og Svarede at hand var Stefnt af
Christopher Ødven at møde paa Tinget at andhøre Christopher Ødvens Vidner og at lide
dom, uandseet ieg haver erholdet Velbaarne Hr: Stift befalings Mandens Resolution om Kalf
skinden hvorledes der med bør forholdes, saasom Christopher Ødven haver erholdet Stift
befalings Mandens tilladelse at hans widner motte for Retten andhøres,
Hendrich á Mønnichen møtte og widere forrestillede at han har Contra Stefnt Christopfer
Ødven till Sommer Tinget at møde og der af Kirckestohlerne bevise at Kalf skindene haver

fuldt Kirkerne og Kommed (Kirkern)e til Jndtegt udj Regnskaberne enten meden …. …. war
Kirke wærger og udj andre Kirke værger …… og at hand for Retten ville bevislig giøre at
Kalf skinden[e] for Kirke Amtione/n ere hannem accorderede og tilslagen udj Kirke Kiøbet at
være Kirkerne tilhørende og desforuden at erstatte mig den Omkostning hand ved sin
Unødvendig Process mod deres Kongl: May:ts Allernaadigste Rescript af den 23 Feb: 1725
ham Kand være tilføyed, Jeg haver og ved Stefnings Vidnene Siur Lequen og Anders Haaem
andmodet Christopfer Ødven at om hand fra Velbaarne Hr: Stift befalings Manden Undal,
mod hans til ham udgifne Resolution, hvorledes med Kalf skindene efterdags (skal forh)oldes,
haver nogen tilladelse for Retten ……….. Kalfskindene hand da ville give ham
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Copie deraf, Producerte Copie af Kongl: May:ts Allernaadigste Rescript, som forhend melt,
der melder at (Kirke) Kiøberne iche maa føre nogen Process,
Derpaa blef Kiendt og Afsagt
Deres Kongl: May:ts Allernaadigste befaling …………. Rette lagde Rescript, forbyder at
ingen Rettergang maae af Kirke kiøberne føres om hvis som efter sidste forh..te Kirke
Regnskab icke dem er!! tilhører, saa Kand Retten iche tillade Christopfer Ødven at føre
Nogen Vidnesbyrd {føres} efterdj det Strider mod deres Kongl: May:ts Allernaadigste
befaling af dat: 23 Feb: 1725, og saaledes denne {begyndte} Sag mellem Parterne iche maa
begyndes og udføres,
For Retten, for høy Edle og Velbaarne Hr: Stift befalings Manden fremkom Sogne Præsten,
og til Kiendegaf at En Persohn vill være Gastgiver udj Eidfiord, som er Almue/n til besvær,
og begierte paa Almuens wegne det iche maatte tillades,

Den 1ste Septemb: [1727] blef almindelig Skatte og Sage ting holden med Kintzervigs
Tinglaug udj Hardanger paa den Gaard Hesthammer overværende høy Edle og
Velbaarne Hr: Stift befalings Mand Hr: Andreas Undal, Kongl: May:ts Constituered Foged
Sr: Niels Bager, Lends Mand Jon Øfre Quale, og efterschrefne Laug Rettes Mænd, Halgrim
Mæland, Jver Hofland, Orm Nedre Be(rven?), Knud Sem, Hover Svartvet, Iver Degernes,
Lars Asbiørnsen Age, og Johannes Tioflot, foruden tilstæde den Tingsøgende Almue,
hvorda hørsomst Allerunderdanigst blef forkyndt Kongl: Forordninger som fol:
extraheret, noch anden ……… (for)andstaltning,

er

1727 d: 9 Septembr: blef holden Almindelig Skatte og Sage Sommer/ ting for Vasverens
Tinglaug paa dend gaard Bolstad Øren, oververende paa Kongl: May:ts Foged Sr: Jens
Lems Veigne hans beskiched Fuldmegtig Peder Beier, og Lensmanden Nils Horvey, og de 8te
Edsorne Laug Rettes Mænd, Nemblig, Jacob Styve, Gul(lick) Øye, Johans Strøm/m/e, Johans
Tysse, Halver Øfstedhal!! (Øfstedahl), Knud Strøm/m/e, Knud Mest(ad),
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……. Furnæs, foruden Almuen som Tinged søgte,

hvorda hørsomst blef forkyndt og Publicered Kongl: Forordninger, samt andre Høye
foranstaltninger.
Publicered Siur Johansen Groves Obligation skyldig til Fogden Sr: Jens Lem paa Capital 54
Rdr: for hvilche er pan[t]sat hans paaboende og Eiende gaard Øfre Grove paa Waas, 1 Løb
12 mrk: smør, dat: 1727 d: 3 Januarj,
Publicered Jacob Vidings Obligation paa Capital 180 Rdr: Skyldig til Fogden Sr: Jens Lem,
Hvor for han/n/em pantsættes Efterskrefne gaarder, Nemblig Haugsdalen udj Gulen Skibrede
af Aarlig skyld 1 ½ Løb smør og ½ thønde Malt, Jttem udj Vaasse Skibrede og Wasverens
Otting Exe smør ½ Løb, og Gulbra[ae] smør 18 mrk:, Alle benefnte Trende gaarder med
bøxsel og Herlighed, dat: Eisvaag d: 3 Aug: 1726,
Publicered Hans Ingebrigtsen Lille Hirt sin Obligation paa Capital 100 Rdr: Skyldig til
Velfornem/m/e Mand borger udj Bergen …… … Meyer for hvilche han/n/em er pantsat
Hans Ingebrigtsens Paaboende Gaard Lille Hirt, Skyldende udj Landskyld 1 Løb 1 pd: 3 mrk:
smør, dat: d: 27 Octobr: 1721,
Paa Sr: Jacob Vidings Veigne for Leilendingerne paa Gulbra[a]e og Exe, saa vel udj
Wasverens Tinglaug, som Vangens Tinglaug til kiøbs opbyde, og at de inden 3 á 4 uger sig
hos sin Jord Eyer derom til handling ind(fin)der, og naar be:te 4 uger er udløben
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Og Leilendingerne da ey har slutted (Kiøb) om deres Jorder; da haver en hver (lyst havende)
frit at indfinde sig til sam/m/e Jorder (at op)byde og kiøbe, Hvilched Hr: Sorenskriveren ville
behage at Protocollere.
Efter 3de gangers paaraabelse (var) ingen Sager for Rætten fremkom/m/en eller ladet
indstefne til dette Ting.
Dernest blef under Rettens forseigling for Vasværens Tinglaugs Almue, dend 1ste og 2den
Termin, Kongl: Resterende skatter forseigled,
saa blef for den/n/e tid Tinged opsagd,

1727 d: 12 Septembr: blef Almindelig Skatte og Sageting holden for Wangens Tingstæd
udj oververelse af Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lems Veigne Peder Beier, og Nils!!
Lensmanden Viching Tvilde, og de 8te Edsorne Laug Rettes Mænd, Nemblig, Knud Wivaas,
Elling Øfsthuus, N(ils) Eide, Andfing Giere, Nils Dychesteen, Jacob Fære, Aadne Træen, og
Iver Ostkier!! (Osgierd?), foruden dend tilstædeverende Almue, som Tinged søgte,
Hvor da Hørsomst og Allerunderdanigst blef Publicered de Kongl: Forordninger, samt andre
foranstaltninger.
Publicered Siur Johansen Groves Obligation skyldig til Fogden Sr: Jens Lem paa Capital 54
Rdr:, for hvilche er pantsat hans paaboende og Eiende gaard Øfre Grove paa Waas 1 Løb 12
mrk: smør dat: 1727 d: 3 Januarj.
Publ: Jan!! (Jacob) Vidings Obligation paa Capital 180 [Rdr:] Skyldig til Fogden Sr: Jens
Lem, Hvor for han/n/em pantsettes Efterskrefne Gaarder, Nemblig Haugsdalen af Aarlig
skyld 1 ½ Løb smør og ½ tønde Malt, Jttem udj Waasse og Vasverens Otting Exe smør ½
Løb og Gulbra[ae] smør 18mrk:
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(disse) benefnte 3de gaarder med bøxsel og Herlighed dat: Eisvaag d: 3 Aug: 1726,
Publicered Hans Ingebrigtsen Lille Hirts Obligation paa Capital 100 Rdr: Skyldig til
Velfornem/m/e Mand borger udj Bergen Jan Meyer for hvilche han/n/em er pantsat Hans
boende gaard Lille Hirt, Skylder udj Landskyld 1 Løb 1 pd: 3 mrk: smør dat: 27 Octbr: 1721,
At lade forkynde paa Sr: Jacob Vidings veigne for Leilendingerne paa Gulbra[a]e og Exe,
saa vel udj Vasverens Tinglaug, som Wangens Tinglaug til kiøbs opbyde, og at de inden 3 á
4 uger sig hos sin JordEier derom til Handling indfinder, og naar bemelte 4re uger er
indløben, og Leilendingerne ey har slutted kiøb om deres Jorder; da kand enhver lyst havende
indfinde sig til sam/m/e Jorder at paabyde og kiøbe, Hvilched Hr: Sorenskriveren ville behage
at Protocollere.
Publicered Hendrich Miltzous bøxelseddel udgifved til Erich Monsen, paa en gaard ……..
paa Wass i Dyrvedhals Otting beliggende, som skylder udj aarlig Landskyld Smør 1 Løb 1
pd: 1 mrk: dat: Graven d: 15 Maj 1727.
Publicered Oed Nilsens Skiøde, udgifven af Primeir!! (Premier) Lieutenant Jens Nordal, paa
1 Løb og 2 pd: med bøxsel og Herlighed, og et pund smørs overbøxsel udj gaarden Sondve
beliggende, dat: 20 Martj 1727.
Publ: Gulich Larsens bøxselseddel paa 1 Løb 12 mrk: smør, udj gaarden Øfre Himle,
udgifved af Carsetn Horsenius, dat: Wangen 26 Novembr: 1726.
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Publicered Johannes Strøchsen!! (Størchsen) Røddes skiøde paa dend gaard Berge i
Dyrdhals Otting (beliggende) som skylder smør 2 løber med bøxsel og Herlighed, udgifven
af Sr: Hindrich Miltzou, dat: Graven d: 22 April 1727.
Publicered Nils Siursens skøde paa dend gaard Øfre Himle beliggende i Wangs Sogn i
Bordals Otting paa Waass som skylder smør 1 Løb 1 pd:, samt og ofverbøxsel af 1 Løb 12
mrk: i sam/m/e gaard, for hvilche gaarde \part/ er gifven og betalt Reede penger 200 Rdr:
udgifven af Karen Skrøder Sl: Hr: Christen Weinvigs, dat: Store Ringheim d: 5 Junj 1727.
Publicered 1 bøxselseddel udstæd af Hr: Nils Weinvein!! (Weinvig) paa Jon Olsen, Smør 2
pd: 6 mrk: med bøxsel, og ofverbøxsel 1 Løb 12 mrk: udj gaarden Lie, beliggende i Hoved
Sogned i Bøer Otting i Rundalen, dat: Wangs Præstegaard d: 27 Maj 1727.
Publicered 1 skiøde udstæd af Efterskrefne Nemblig, Atle Knudz datter, ¼ Løb Smør udj
gaarden Øfre Grove i Qvittler Otting og Vangs Hoved Sogn paa Waass beliggende, Mons
To… 8(?) (mrk:) smør, Torbiørn Røche 1 mrk: smør, Hendrich Oppeland 3 mrk: smør,
Størch Tveite 2 mrk: smør, Andbiø(rn) Siursen 3 mrk: smør, og Omund Oppeland 1 mrk:
smør, alt udj forbenefnte gaard Øfre {gaard} Grove beliggende, som er tilsam/m/en ½ Løb
smør med bøxsel, bemelte Godz er solt til forstand(ige) Mand Lars Einersen Grove, dat: 13
Septembr: 1727.
Publ: 1 bøxselseddel udstæd af Carsten Horsenius til Michel Andersen [paa] ½ Løb 6 mrk:
udj det høy Kongl: beneficered Jordegodz, som af Arildz tid haver tilligged Klocheren til
Waasse Præste gield udj Gaarden Breche beliggende, dat: Wangen paa Wass, d: 26
Novembr: 1726.
Publiceret et skiøde udgifven af Odd Nilsen til Olle Nilsen Lille Rochen!! (Rochne?) paa 9
mrk: smør uden bøxsel, udj Gaarden Lille Roche, der for gived 6 rdr:, dat: Wangens
Ting(stæd) paa Waass d: 13 Septembr: 1727.
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Publiceret 1 skiøde udstæd af Størchaar Brachestad til …… Endresen Kolve, paa 3 spand
smør med bøxel og herlighed udj gaarden Kolve beliggende i Bøer Otting paa Waass, derfor
(betalt med) penge 148 Rdr: dat: Wangens Tingstæd paa Waass d: 15 Septembr: 1727.
Publ: 1 bøxelseddel udstæd af Hr: Rector Erich á Mønnichen udj Bergen, till Olle Biørche,
paa 1 pund smør og 1 buchskind udj gaarden Ouraa!! (Øyre/Aure) i Qvitler Otting paa Waass
beliggende, dat: Hammers Præstegaard d: 6 Julj 1727.
Publicered et skiøde udgifved af Sr: Hans Risbrech til Efterskrefne Mænd, Nemblig Hr: Nils
Weinvig, Hr: Lieutnant Nordall, Jaen Mølster, Biørne Mølster, Andfind Ullestad, Andfind
Ringiem, Mathias Ringiem, Nils Dygesteen, Peder Biørche, Erich Biørche, Olle Hondve,
Knud Qvale, Siur Qvale, Jngebrit Lødve, Erich Lødve, Johannes Opheim, Michel og
Haldor Breche, Oed Breche, Knud Roustad, Knud Finne, ….. Ullestad, Holger Ullestad,
Christen Rogne, Wermund Rogne, Claus Finne, og Olle Hillesnæs.
Af Bordstrand Otting.
….d Stoere Ringhiem, Arne Lille Ringhiem, Knud Steffensen Lille Ringheim, ..ver
Skierpæ, Knud Brynnølfsen Ringhiem, Andfind Giere, og Hendrich Weinvig,
Af Winjer Otting.
Brynjolf Gierager, Lars Gierager, Isach Gierager, Torbiørn Rychie, Viching Øfre Rykie,
Godskald og Michel Endeved, Steffen Mælve, og Viching Tvilde.
Af Bøyer Otting.
Nils Iversen Bøe, Anders Bøe, Anders Nedre …..lde, Mons Bachetun, Nils Bachetun.
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Wiching Øfre Øyre, Anders Nedre Øgre (Øyre), …. ...gier, Gullich Nedre Grøfve, Jørene
og …. ………..
Af Durfedals Otting.
Iver Gierstad, Knud Andfindsen ……….., Brynnild Gierstad, Hans Gierstad, Bo…. …….,
Lars Giermoe, Erich Giermoe, Siur ……, Nils Væche, og Knud Bøe.
Qvitteler Otting.
Siur Kinde, Arne Reime, Siur Viche, [?] Nedre Ly (Lij), Joseph nedre Lye, og Steffen
Bryn,
og af Bordals Otting.
Halle Bryn, Askild Houge, Knud Nyre, Steffen Rondfve, Siur Rondve, og Gullich Sondve,
Paa Efterfølgende gaardz Pladser i Rundalen udj Bøer Otting paa Waass beliggende,
Nemblig Grytten skyldende Aarlig 12 mrk: smør, og Almendingen iligemaade aarlig
Landskyld 12 mrk: smør, med bøxel og Herlighed, samt dend derhos beliggende Rundhals!!
(Rundahls) Almending, som bemelte Sr: Risbrich (af) sin Sl: Fader afgangne Commissarie
Q….qart(?) (Volqart?) Risbrich Arfveligen er tilfalden i bemelte godz, er grundet paa det af
Sl: …..rie Hans Lilnschiold!! (Lilienschiold) til bemelte Sr: Risbrichs) Faders udstædde
skiøde, af dato 29 Octobr: …. som formelder at bemelte bønder nog(et) ….. der til er
berettiged, dog forbeholdes be:te ….ders Ræt som de derudj efter Loven kunde have kiøbedz
slutning er med Capital 120 Rd: af samtlig vedkom/m/ende inClusive betalt, Til bekræftelse
er sam/m/e Skiøde Stadfested af de 2de dan/n/emænd Christopher og Siur Ødvend, som
sam/m/e godz for nogle Aars tid siden sig (hafde) tilkiøbt, mens formedelst pengenes …….
leverelse haver overdraged, ermelte skiøde (er under)skreved af Sr: Hans Risbrech {er under}
til (Vitterlighed af be)næfnte Christopher Ødvend \paa Egne/ og sin Svogers vegne.
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(Anno 1727 den 22(?) Septem)ber blef Retten holden og betient paa den (Gaard Sæve) udj
Dyrvedals Otting paa Woss, udinden (en Odels trættes afhandling) mellem Stepfen Scherven,
Contra Mons (Sæ)ve, …. ……ve, og Gulick Sundve, medværende som Meddoms Mænd
efterskrefne Laug Rettes Mænd Lars Lo…., …..d Gilderhus, Niels Winje, Anbiør/n ..ræe,
Lars Store Souve, Torbiørn Nequitne, Niels Dychesten, og Arne Dychesten alle ubeslægted
hvor da Citanten Stefen Scherven i Rette lagde sin Skriftlig Stefning saa lydende,
de Jndstefnte møtte undtagen Arve Røten som blef beretted at hand var udj Bergen, saa og
Claus Finde møtte iche, hvilcke tilstæde værende tilstod Varselen, Lænds Manden sagde at
hand iche hafde Stefne Vidnerne med sig, som hafde Stefnt de 2de udeblivende,
den Jndstefnte Mons Sæve i Rette leverte sin Skriftlig Contra Stefning saa lydende,
leverte derpaa Et Skiøde dateret 17 Junj 1707 saaledes ordmeldende, Endnu Et Skiøde paa
Et pund smør dat: Mossefind d: 22 Febr: 1709: Dernest hans Jndleg saaledes af Jndhold og
dateret 22 Sept: 1727, Item Skifte breved efter Sahl: …. Sæve dat: 22 Janv: 1716 hvorudj
den Jndstefntes hustru …..r Niels datter har arved 1 L: 2 pd: Sm: og lyder derom (Skifte)
Seddelen saaledes,
….. (Sun)dve som Formynder paa den Umyndiges Mads(?) ….. hans Myndlings Vegne,
formodede at hand (vil)de (be)holde det hand efter sin Fader har arved, som er efter fremviste
Skiftebref dat: 8 Janv: 1720 paa 1 pd: 6 mrk: (og eft)er Skiftebref den 21 Maj 1721 efter
hans broder (Ma)ds Knudsen arved 15 mrk: som giør 1 pd: 21 mrk: af ovenbe:te 1 L: 2 pd:
derefter leverte dend Jndstefnte Mons Sæve en Odels transport dat: 12 Junj 1726: saaledes
ordlydende, (Mons) Sæve som Jndstefnt i denne Sag leverte Sit Skriftlige (Jndleg) saaledes
lydende, og begierede opsettelse paa ……. (for a)t bevise at det har været hans fædres
……….
………ede sin Paastand at det var hans Sahl: ….. …….. som hand har kiøbt sig og sine
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till Odel, og Lars Hæve har hand tilbødet at ……… paa hvad hand hafde hvortill hand hafde
tid nok ………….
Videre hafde de nærværende Parter ey at i Rette (føre men) paastod dom.
Men forinden dom gick blef den Jndstefnte Mons Sæve tilspurt paa Rettens wegne om Skifte
breved (er eft)er Mads Sæves første Kone {Christj} \Ingeborg Citantens Kones (Moder)/,
hvor til hand svarede hand iche wed hvor det er, Noch tilspurt hvad tid hans Kone blef gift
med hendes første Mand Mads Sæve, dertill hand svarede at det var Ao: 1715, samme Aar
Kort tid omtrent 5 uger førend hand døde,
Da blef af os samtlig saaledes for Ret Kient Dømt og Afsagd,
Skiøderne paa Jordegods her udj Gaarden Hæve!! (Sæve?) dateret 17 Junj 1707 \og 22 Feb:
1709/ udviser at Citantens Kones Fader Sahl: Mads Sæve har Kiøbt det sig og sine till
Odell og Eyendom, og (da) blef det saavell hands \som/ da havende hustru Ingeborgs fellig
efter Lovens pag: 783 Art: 44: med hvem hand har afled Citantens hustru og fleere børn, og
siden {..} \blef/ hand gift Ao: 1715 med den Jndstefnte Mons Sæves, nu ig(ien) havende
hustru, som tilfald udj {arf} \hendes Lod/ her udj Gaarden 1 L: 2 pd:, og er dette Jordegods
igien {efter} g(aaen) udj arf, hvilcket Skiftebrevene ommelder, saa … nu Eyer 1 L. 3 mrk: og
hendes Søn med sin Anden Mo(der) afled Eyer 1 pd: 21 mrk:, hvilcket er 1 L: 2 pd: med
ov(erbøxel) udj 18 mrk:, og er saa hovedbølled gaaen til …….. og denne Jord som melt
falden udj Lo…. … for billigt \bliver/ andseet at de samme børn(enes) Fader det har
indkiøbt, er nermere efter Loven at blive Eyere der for, endsom dem som ere Fremmed der till
Kom/men, hvorfor iche Rette(re) Kand findes, endsom for billigt Kiendes og dømmes at

Stephen Scherven som Elste datter Mand bør indløse benefnte Jordegods fra Mons Sæve og
hans Stif Søn Mads Knudsen hvor efter s… andpart mod Rede Pengers erleggelse for pr:
Mark Jordegods Femb Mark dansche som det (saale)des udj de i Rette lagde Skifte brever at
være vurderet for, hvad sig andgaar det Ene Spørsmaal
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………….. andgaar som Citantens …….. Søster Mand Arve Røten til den Jndstefnte ….
(Mo)ns Sæve har Solt ham utilbøden hvor ….. og ……… Løsning Stefnt, Saa bevilges Lars
H(æve sin) begierte tid till at bevise at det har wæret hans Forfædres Odell, og hvis hand det
iche Kand giøre, bør hand iligemaader at tage Penger af Stephen Scherven for samme Spands
Jordegods efter forrige Pris og søge sin Erstatning igien som hand best ved og Kand Loven
gemes, J Processes Omkostning betaler Mons Sæve Citanten 3 Rd: og derimod betaler
Stephen Scherven till Sornskriveren for Skyds og Reise dager till og fra Aastædet samt denne
Forretning Femb Rd: og till hver af Meddoms Mændene 2 mrk:, alt som Kient at
efterKommes under Lovens widere Allernaadigst bydende Medfart,
Den 24 September [1727] blef Retten holden og betient paa den Gaard Jarald udj Bordals
Otting og Vangens (Kirke) Sogn paa Woss, udinden en Odels trættes afhandling, mellem
Erich Odsen Sondve og Opsidderen (David) Nielsen, medwærende af Kongl: May:ts Foged
opnefnte Laug Rettes og Meddorms Mænd …….. Lie, Iver Gierstad, Isach Lierhus, Lars
Store ….., …biørn Nedre Quitne, Arne Træen, Knud ………, Johannes Ophem,
hvilcke Sag till afvigte (Ting) nest efter Paasche war Stefnt, og med Parternes Samtøche i
dag blefven foprretaged,
Citanten fornefnte Erich Aadsen Sondve i Rette lagde Skiftlig Odels Stefning saa lydende,
Contraparten David Jaral tilstod Loulig Varsell,
derpaa Citanten leverte sit Skiøde saaledes ordlydende, (saa le)verte hand sin Moders
Faders Skiøde dat: Mossefind d: 22 Oct: 1698: saaledes lydende, Item Et Andet Skiøde dat:
19 Apr: 1699: Videre leverte hand sit Jndleg saaledes lydende,
Opsidderen David Jarald som Jndstefnt leverte sin Contra Stefning der lyder saaledes,
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dernest leverte hand sit Skriftlig (Jndleg saaledes lydende) ord efter andet, derhos En Attest,
saaledes (lydende) ….. den hiemtings doms final gaaen d: 4 Junj (172)6 er saaledes
formeldende, Andviste Skifte brevet efter hans (Sahl:) ……. Ane Ods datter holden d: 7
Maj 1723, hvo(rudj fin)des denne Jord at wære 2 pd: 15 mrk:, deraf er deelt paa hans
Stifdatters Mand Od Honve 1 pd: 7 ½ mrk:, som udj fæderne arf, og udj hans Stifdatters
Møderne Lod 15 Marker som giør 1 pd: 22 ½ mrk:
Citanten tilkiendegaf {at have} sine 2de Vidner Endre Tesdal og Berge Jarall at skulle
forklare om et Gier udj Bele Stefnen, men som det er den Sag som udj underRætten
forskrefne d(oms) Act indført er paakient, saa Kand de nu ey andtages, som denne Sag
Uvedkommende,
Contra Parten saavell som Citanten nedsatte hver en Pung med Penger, till at Løse hver
andre efter deres tilkiendegivelse, hvis de her udj Jorden Eyer,
Parterne blef tilspurt om de iche ville treffe forlig, hvortill de svarede at de skiød sig under
dom,
Da blef forafskediget

Sagen optages saasom dagen er forløben og har Parterne i Morgen tilig her for Retten igien
at møde,
Dagen efter d: 25 dito blef Retten holden og (betient)
og møtte begge Parter, da tilbød Citanten (David Nielsen) at hand maatte bruge Jorden i
\dette/ Aar, uden 1 Sal Saa….. wille hand bruge, eller og hand ville bruge Gaarden, ha….
parten i 2 Aar med ham,
Contra parten sagde sig det iche at Kunde modtage men schyder sig till Loven, og paastod
dom,
Da blef for Ret, Kient, Dømt og Afsagt
Omendskønt det befindes den Jndstefnte David …søn siden hand blef gift med Citantens
Moder (Sahl:) Ane Ods datter og indtill hun Ao: 1723 døde haver over En og tiuge Aar
beboed denne Jord Jarald saa har hand dog som en Leylending hvor \.... Rettighed/ Af den
halve deel till sin Stif datter(s Mand)
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………………. ligesaa siden Skifted efter sin Sahl: ……. …… 5 Marker, hvilket er det som
bemelte ………….. (Stif) Søn Erich Odsen \1 pd: 22 ½ mrk:/ har Solt og hand ……… ….d
Løsning till de øvrige 16 ½ Mrk: (i) Jorden …………… træde og beboe, Men som den
Jndstefnte d(ero)ver bliver fortrengt, dersom hand Jorden skall frafløtte, og derimod er
Citanten hverken boeslid, eller som en Ugift Persohn trengende, som den der efter Loven
Kand faa Jorden til besiddelse uden at forskaffe den anden igien brug andensteds, Altsaa
Kiendes og dømmes at Citanten Erich Odsen bliver Løsnings Mand til de øfrige 16 ½ Marker
her udj Gaarden med Rede Penger 13 Rd: 4 mrk: 8 s: efter wurderingen udj Skifte breved og
det inden 15 dager at betale, Saa og (at) David Jarald som en Leylending bebor denne Jord
udj Fire Aar indtill hand Kand faa sig (sin eg)en Jord, og imidlertid svarer Aarlig
Jorddrot(tel)ig Rettighed till sin Jorddrot Erich Odsen, og før den tid er omme da at frafløtte
Jorden (hvor)imod hans Jorddrot og haver efter Loflig Med(fart) at betale ham hvis hand
haver bygged noged (meere) endsom En Leylending tilKommer, udj den(ne) Processes
bekostning som er til Sornskriveren for (fortær)ing og Reise dager til og fra Aastedet, samt
den(ne) Forretning 5 Rd: 3 mrk: 4 s: og till Meddoms Mændene hver 2 mrk: dansche deraf
betaler Erich Sondve 4 Rd: og David Jarald 4 Rd: 3 mrk: 4 s: alt under Nam og Excecution
under Lovens Videre Medfart,
(Anno 17)27 den 26 Sept: blef Retten holden paa den Gaard (Gier)ag(er) udj Vinjer Otting
og Vangens hoved Sogn paa Waass beliggende, udinden en Odels trætte mellem Lars
Gulacksen Biørke, og Opsidderen Brynild Ellingsen tillige med hans Stiff børns Formyndere
Lars Hæve og Iver …stad, de til Rettens medbetiening Laug Rettes Mænd opnefnt, ware
Godskalck Fiose, Johannes Lij, Niels ……, Andbiørn Gree, Lars Souve, Isach Lierhus,
Tor(biørn) Røcke, og Niels Dychesten,
(hvor)da Citanten Lars Gulacksen Biørke i Rettelagde sin Skriftlig Stefning saaledes
formeldende,
den Jndstefnte møtte og tilstod Varselen,
dernest (fremlagde Citan)ten en Extract Dom af Sornskriver SvartzKops
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Protocoll daterit 19 Junj 1716 med forregaaende ………… (un)der Stift befalings Mandens
haand attesteret, den 9 ….. …. ………, leverte dernest hands Jndleg saalydende, og
………….. haver indstefnt efterskrefne Vidne Isack Skielde, …….. til hus paa Ista, \og/
Guldbrand Lille Grouve, saa…. ……….. ….ad at blive førte,
af de Jndstefnte svarede hertill Brynild (Ell)ingsen herpaa Gaarden boende at hand er
fremmed for ….en, Gaarden er hans Kones og hendes børn tilhørende med hendes første
Mand arved formente de Kunde iche miste deres Rett,
børnenes Formyndere paastod deres Myndlingers Ret at blive forbeholden, og leverte derpaa
en Odels dom gaaen herpaa Gaarden den 11 Aug: 1717 hvis final lyder saaledes,
Item Et Skiøde af Ole Gulicksen Evanger udgiven til sin Søsters \og hendes/ afgangne Mand
Anders Pedersen Sæve lyder med anden paaskrift saaledes, dat: 26 Janv: 1720 og d: 24
Septembr: andviste Skifte brevet den 29 Junj 1727 hvorudj befindes den Gaard till Sahl:
Anders Pedersens hustru Syneve Gulicks datter og hans 3de barn er gaaen udj Arf til Enken
½ L: 6 mrk:, og til hver af børnene 16 mrk: som giør 1 ½ Løb Smørs Landschyld,
Contraparterne tilspurte Citanten om hans Fader hav(er Eyed) her noget udj Gaarden, og om
hand har noged Sk(iøde) {der}paa \den/, Citanten svarede hans Fader har iche arved …..
fordj hans Farfader hafde bort solt den, og indted be….. har hand her paa, war begierende at
hans Vidner maa(tte vid)ne om den Gaard Ophem, saavelsom denne ……….
hertill var nerværende Gulack Ophem som (sagde) iche at være Stefnt hertill, men møder
paa ….. og \....../ børns wegne, protesterende mod Vidnerne at (for)klare noged om Ophem,
saasom det ey Kand (være) denne Sag ved, naar hand Stefnes {derpaa} \paa den/ Kand hand
bevise at at!! have Kiøbt Ophem som et Strø \eller løst/ Gods {og} \men/ der paa Giærager
bode hands \fader/ som sin \Kones Odel og/ hoved bøle indtil hand solte det,
Da forafskeediget
Som det iche vedkommer denne Sag at føre nogen (Vid)ner om en Anden Gaard Opheim, saa
hendvises Citanten dermed at bruge Loulig omgang i fald hand derpaa agter at tale, og alleene
denne Sag vedkommende denne Jord som er paastefnt, K… ……… widner andtage, og icke
videre tilstæde ……….
1727: 115b
1727:
….. …… (blef) fremkaldet og {paa tilspørsel svarede} \efter Edens forklarings formaning
forklarede/ (ligesom Vidnet) Isack at hand inted Kunde vidne om den …….. …..r \endsom at
Lars Gerager fick den med sin Kone/
det andet Vidne Isack Skielde udsagde (at hand) …… (a)t Lars Gulacksen fick denne Jord
Gerager med (sin Ko)ne, som var Citantens Farmoder,
Guldbr(and ……. Grøve forklarede at hand hørte for sig at Lars Gulacksen fick denne Jord
med sin Kone Zigrj Ols datter, hvorpaa Vidnerne aflagde deres Eed, hver i sær paa deres
forklaring, som for dem blef oplæst,
dernest leverte Citanten en Attest fra Ole Guliksen Evanger saaledes lydende,
Contraparterne svarede i Sagen at de paastaar paa de Umyndiges Vegne at beholde deres
Moders Rett som af Elste broder Gren, og at dette Ugyldige Skrift (fra) Ole Evanger icke
Kand KuldKaste deres Ret, og (de)t Lov Gyldig Skiøde, hvorpaa de ville have deres Loflig
paatale,
Parterne hafde ey widere at fremføre men forventede dom,
Da blef for Ret Kient Dømt og Afsagd,
(Den) i Rettelagde Odels dom gaaen den 11 Aug: 1717 (vise)r Elste broders Søn efter hans
Farfader Lars (Gu)lacksen indløst denne Jord Gerager, hvilcken var …. som udj samme Act
indførte Skiøde dateret ? ….. 1717 udviser, og af Citantens Fader Gulack Røcke (Sa)mtøcht
og underskreved, som ey bevises derpaa (noged) mangled, og er denne Jord siden af Løsnings

Manden Ole Gulicksen Evanger ved Loflig Skiøde overdraged d: 26 Janvarj 1720 till hans
Søster med hendes da havende Mand Anders Pedersen og deres børn till Odell og Eyendom.
som hun med dem er og af Elste broder Græen og Quidsell, …. efter Lovens 5 bogs 3 Capit:
10 Art: nermere treffer Loflig ….ster, endsom {Anden} \Citanten en yngre/ broder Søn og
Gren, (hvis?) Fader hverken har Eyed eller arved noged her i Gaarden, Eller hand har Solt,
\saa/ at Citanten iche (Kan)d have nogen Ret til Løsning efter Lovens (? Bog) den 14 Articul,
Altsaa Kiendes og dømmes (for Ret og bi)lligt, at dend Jndstefnte Brynild Ger1727: 116
agers hustru Syneve Gulicks datter og hen(des Umyn)dige børn som ere af Elste broder
G(ren) ………. (Af)komst og Skiftebref herefter beholde ………………………….. til Odel
og Eyendom fri og frelst for (Citan)ten Lars Gulacksens paastefnte og formee(ntlige
Jn)dløsning, og findes \og/ for billigt at hand (Citan)ten bør till hendes Mand betale udj
forvolte Processes omkostning 3 Rd: 1 mrk:, hvorimod hand \bemelte Brynild/ betaler til
Sornskrivere/n for Reise dager med Skyds og denne forretning 4 Rd: 1 mrk: og till Meddoms
Mændene hver 1 mrk: 8 s: alt paa begge sider at efterkommes og fuldbyrdes under widere
Lovens Adfært og Allernaadigste bydende, detz til bekreftelse under samtliges herneden
under trøgte Signeter Actum Anno Die et Loco ut supra,

Anno 1727 den 14 Novemb: blef almindelig Skatte og Sage Høste Ting holden med
Vaswærens Tings Almue paa Bolstadøren, overværende Kongl: May:ts Foged Sr: Jens
Lem, Sigt og Sagefalds Eyeren Sr: Hans Risbregt, og efterskrefne Laug Rettes Mænd med
Lænds Manden Niels Horvey, naufnl: Gulick Øye, Bas(te) Dyvigen, Johannes Strømme,
Johannes Tysen, (Hal)vor Øfstedall, Jacob Styve, Knud Mestad, og S…. Helgesen Furnes,
foruden tilstæde den tingsøgende Almue,
hvorda Allerunderd: blef forkynt
deres Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning af 15 Oct: 1727 om Ko(rn Varers) frj
udførsell af Danmarck og Norge,
Hr: Stift befalings Mandens Skrivelse til Fogden (Sr: Jens Lem) d: 29 Oct: 1727 at levere
Restantze Registere ind…… forseylet, saa snart Tingerne er forbj og paa …… …me Kand
blive exequeret,
Ligesaa dat: 27 Oct: 1727 til Fogden om en Bager Nafn Niels Kock, som har woltaged Et
Pigebarn paa 7 aar, at arresteres hvor hand Kand andholdes,
Publiceret Søster Skielderups Sahl: Ananias Wrangels Skiøde dat: Bergen d: 6 Oct: 1727
paa 1 Løb Smør udj den Gaard Brechhus i Teydalen beliggende, Solt og af(hændt) till Anders
Larsen till Odel og Eyendom mod bet(aling) efter deres foreening,
Jligemaade bemelte Søster Schelderups Skiøde d: 8 …t 1727 paa ½ Løb i bemelte Gaard
Brechhus,
1727: 116b
(til …..) Gulacksen som paa samme Jordepart boer, …………….. forseyled og underskreved
af Poul Jacob(sen) ……..

Publiceret (Torgels) Rørbaches Skiøde dat: 14 Nobr: 1727 paa 12 Mrk: Smør ……. (til) sin
Søn Ole Torgelsen udj hans paaboende Gaard (Rørbach)e for 17 Rd: til Vitterlighed Niels
Rosdalen og Mons …llestad,
Publiceret Tomes Giæres bøxell Seddel paa 1 pd: 3 mrk: udj Stamnes til sin Leylending
Knud Gulachsen, bøxel/en efter Loven betalt dat: 14 Novb: 1727,
Dend 15 dito blef Retten igien betient som i gaard udj forindførtes overværelse,
Till samme tid og Sted hafde Sigt og Sagefalds Forwalter Sr: Hans Risbregt ladet Stefne
Jacob Johansen og Kari Lars datter for begangne Leyer Maald med hver andre at betale deres
bøder,
de Jndstefnte møtte og tilstod Stefne maaled godvillig at Svare i Sagen, og svarede
{Johannes} \Jacob/ Johansen at hand har giort Leyermaaled, og har nu iche Leyligheder at
betale sine bøder, Quindfolcked (svar)ede hun har indted at betale med, og har Jacob
Johans/en (Love)d hende Egteskab, dend Jndstefnte Mands Persohn sagde (hand) hafde
Loved hende mend iche vill holde det,
(Citan)ten paastod efter Loven at hand bør bøde sine 24 Lod (Sølf) og Quindfolcked 12
Lod, og i mangel deraf at lide (paa) Kroppen, efter Forordningen, i fald de iche Egter hver
(andre),
widere hafde ingen at indvende af Parterne og blef (der f)or …ged
Kiendt og Afsagd
(J følge Lovens) 6te bogs 13 Capt: første Articul bør dend Jndstefnte (Jacob Johan)sen at bøde
sine bøde 24 Lod Sølf, og ligesaa Quindfolcked 12 Lod Sølf eller lide i mangell for
beta(lin)gen efter Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning af ? …j 1724 i fald de iche hver
andre Egter,
Hafde og Jndstefnt, Et Quinfolck ved Nafn Brotteve Lars datter Quilequal for begangne
Leyermaal med Tormo Omundsen Gilderhus, at bøde der for hendes bøder,
dend paagieldende Tormoe Gilderhus war iche Stefnt till (Vede)rmæhle, Quindfolcked
tilstoed sin forseelse med børns (Aufl)ing, og hafde indted at betale med,
Citanten paastod (dom) over Quindfolcked endschiønt hand iche er til Vedermæhle ….re,
Dømt og Afsagd
(Af) det Jndstefnte Quinfolckes egen tilstaaelse saa bør (hun efter) Lovens 6 bogs 13 Capit:
1ste Art: at bøde hendes 6 Rd:
1727: 117
og formedelst Mangel af betaling, saasom hun (befindes) at være uformuende, tilfindes hende
at lide ……….. (efter) Kongl: May:ts allernaadigste Forordning af ………….
Jligemaade Jndstefnt bemelte Quinfolck ………. sine bøder for det begangne Leyermaal med
….. …….sen som hun hafde Staaed Skrift for,
dend (Jndstefnte) møtte tilstod hendes forseelse, og forrestilte iche (at have n)oged til
betaling,
Citanten paastod dom,
Kiendt og Afsagd
For samme forseelse som den Jndstefnte self vedgaar at have begaaed bør hun efter Lovens 6
bogs 13 Capit: 1ste Art: at bøde hendes 6 Rd: eller i mangel paa betaling at lide efter Kongl:
May:ts Allernaadigste Forordning,

Till samme tid og Sted hafde Anders Fannenes Stefnt Ole Fanenes sin Grande, for Jndgierdet
Gierde paa sin egen bøe til at hæfde sine Smahler, og hans Kone Marritte (haf)de nedReved
det,
dend Jndstefnte svarede at Træed brød sig ud, og efterdj Træeds Gierdet iche kunde holde,
(saa) Refs det ned, og begierede at faa Sagen paa Aastædet till at sees at hand er forKort
\skeed/ paa Jorde Skifte,
Afsagd
Sagen hendvises til Aastedet saasom det vedkommer Siufn og Granschning, hvorforinden
iche widere Kand paaskiønnes,
Till hvilcken tid og Sted Sigt og Sagefalds Forvalteren Sr: Hans Risbregt indstefnt Helge
Andersen fordj hand (har) taged fæste penger af Od Brunborg paa Enken Her…. Aldalens
wegne og iche vill holde sit Løfte (at gaa) i tieniste hos hende,
dend Jndstefnte møtte (og vedsto)de at gaae i Tieniste hos Enken til Vaar ……. tilkommende
Aar at tiene hvorved Sag(en tager) Ende,
Publiceret Od Brunborg og Helie Aarhuses bøxell Seddell paa 20 Mrk: Smør og 9 Mrk:
overbøxell udj dend Gaard [ ? ] i Væsværn!! (Vasværn), til Knud Siursen Styve, bøxelen
betalt efter Loven, dat: 14 Novb: 1727:
Publiceret Et Gave bref af 14 Nob: 1727 af Karj (Jo)hans datter til hendes Vær Søn paa 9
3/8 Mrk: Smør, og self har hand arved 9 3/8 Mrk: med sin hustru, saa (han) Eyer 18 ¼ Mrk:
Smør, iligemaade Et Andet Gave bref af bemelte Kone till hendes anden Svoger Knud
Aschildsen i samme Jord Strømme 18 ¼ Mrk: til Vitterlighed underskreved af Niels Horvey
og (Gu)lick Øye,
1727: 117b
(Fremstod) for Retten Gulik Bergensen!! Mychletvet ……….. Rette kaldet de 2de Mænd
Lens Mand Niels Horvey, (og …….) Mestad at giøre forklaring hvor nær hand er (udj
Slegt)skab med Karj Ols datter Ole Olsen Styves (datter) som hand vill Ægte, og dertill om
Kongl: May:ts Allernaadigste tilladelse vill allerunderd:te andholde og nu forlanger Et Tings
Vidne om deres Slegtskab,
bemelte 2de Mænd for Retten møtte aflagde Eed og derpaa begge Enstemmig forklarede at
Citanten Gulik Bergesens Moder Ane Ods datter hun war Søster till fornefnte Pige Karj Ols
datters Moder Britua Styve, saa at hand er af Andet Led, og hun af det 3die Leed, og nermere
ere de icke beslægted,
herpaa Citanten war Tings Vidne forlangende som bevilges,
Sluttelig blef forseygled Restantzerne, samt sedvanlige tings widner till Fogden,
og derefter blef opnefnt Laug Retted som tilstundende Aar Retten Skulle betiene, Knud
Øfstedalen, Haldor Horvey, Niels Jonsen Horvey, Ole Evanger, Ole Roe, Helge Aarhus, og
af nye Ole Føre, og Johannes Lange(land) som deres Eed for Laugtinged haver at aflegge,

(Den) 17 November blef almindelig Skatte og Sageting holden paa Vangen og Voss med
bemelte Vangens Tinglaugs Almue, overværende udj Retten Kongl: May:ts Foged Sr: Jens
Lem samt Sigt og Sagefalds Eyer Sr: Hans Risbregt, Lens Mand Wiching Tvilde, og
efterskrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd, Elling …….., Niels Eye, Knud Vibaas, Andfing

Giere, Niels …ese..n, Arne Træen, Iver Osgier, og Størk Rondve, foruden dend tingsøgende
Almue,
hvorda Allerunderd: blef publiceret Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning som fol: 116 er
extraheret,
Noch hørsomst publiceret de andre 2de høye ordres samme Stæds extraheret,
Publiceret Hr: Major Barclays udgifne Obligation daterit Bergen d: 31 Julj 1727 paa Capital
100 Rd: udgiven till Hr: …… Munte, og Pandsat sin til gode havende afregning (fra) 1714 til
1721 Aars udgang, og naar Capitalen ey lenger (paa) Renter skall blive bestaaende da ½ Aars
opsigelse (ska)ll skee før betalingen,
(Mrkn. Tinget held fram etter nedanfornemnde Extra Ting)
1727: 118
Dend 17 dito blef et Extra Ting igien sat og holden ………… i En Sag mellem Hr: Lieut:
Nordal og Sr: Miltzou ………. Landbønder som war første Rettes dag fore d: ? ….. (1727)
…..le igien efter forreleggelse wores forr…… …………… til J dag berammed igien at
forretages ………………. nu Retten efter høyEdle og Velbaarne Hr: Stift befalings Mand Hr:
Andreas Undals høy Respective ordre og Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lem efterskrefne
opnefnte Eedsorne Laug Rettes Mænd af Wassverens Tinglaug, Naufnlig Ole Styve, Jacob
Styve, Jon Væle, Od Brunborg, Anders Songe, Knud Steene, Helge Aarhus, og Knud Nedre
Scherve,
Hvor da møtte Lars Skutle efter forrige Stefnemaal tilkiendegaf med de andre at møde, og i
Rettelagde høybe:te Hr: Stift befalings Mands ordre om Laug Rettes opnefnelse saa lydende,
dernest i Rettelagde hand sin Skriftlig Continuations Stefning saa lydende,
Hr: Lieutenant Nordal saavelsom Hr: Hendrich Miltzou vedtog Stefnemaaled Loflig
forkyndt, omendschiønt Sr: Miltzou iche har faaed nu 4 ugers warsell ville hand dog
godvillig tage til Giemæle.
Hr: Lieutenant Nordal og Sr: Hendrich Miltzou i Rettelagde deres Skriftlig \Contra/ Stefning
saa lydende,
Lars Skutle svarede hand har iche faaed 14 dagers warsell, men will tage Stefningen and, for
samtlige,
Hr: Lieut: Nordal og Sr: Hendrich Miltzou deres Skriftlige Jndleg saa lydende,
dernest En Copie af dend paaberaabte Memorial som blef tilbage leveret saasom den iche
var verificeret,
Hr: Lieut: Nordals begiering at have sig Reserveret …… at indgive en anden tid, Noch
leverte Tings Vidne,
Lars Skutle proponerede at naar Hr: Lieut: Nordal og Sr: Hendrich \Miltzou/ beviser dem
hver Post som de har Stefnt paa vill de bevise igien det de har Stefnt paa, og om Pengernes
Jndsamling begier de at giøre deres deres!! Eed om hand iche har opbaared de penger af dem,
enten deres Jorddrotter eller de,
Hr: Lieutenant Nordal og Sr: Hendrich Miltzou forrest(illede) mod Lars Skutles
forregivende, efterdj hand tillige (med) hans Adherenter eller medfølgere, haver gived den
…… og beskyldninger, bør de efter Lovens Rette ……..
1727: 118b

………….. giøre deres Sags Sigtelses og beskyldninger ………… …..r Lars Skutles og
Anders Lille Rochnes ………… haver svared til de 4re Poster de har begiert hand ………….
….d bevis paa de 4re Poster, hand har ført ………… dog dere ere beslegtede Vidner, hvilcked
hand skyder (under) Loven hvor vit de gielder, og videre hafde hand …. ….d at det maatte
bevises, om de mænd war trecked med (i) Sagen, hvilcke war nærværende og der om Kunde
tilspørges, war dom udj Sagen paastaaende,
Hr: Lieut: Nordall svarede at hand paa sin hustrues og Hr: Hendrich Miltzou paa sine vegne
hafde bevist og svared i Sagen, og war fornøyed med Rettens Retsindige Kiendelse,
Lars Skutle som tilforne paastod dom i Sagen,
Denne sinde forafskeediget
Sagen optages til eftersiufn og doms paafølge og paa Rettens wegne optages dend till doms,
hvilcken Parterne bliver tilvarslet tiden herpaa Stedet at \møde og dom/ afhøre,
Dernest blef igien det ordinaire Ting betient udj forindførtes overwærelse, og da blef
publiceret
Hr: Vice (Bisc)op og Stifts Proust Mathis Tanckes bøxell Seddell daterit Bergen d: 29 Maj
1727 paa 2 L: 1 pd: 2 mrk: Smør udj Gaarden …øe till Stephen Michelsen,
Publiceret bøxell Seddell af Hr: Assesor von der Lippe som (af ham) er udgiven paa En Løb
Smør udj Gaarden Mittun (til) …. Tommesen, som bøxelen efter Loven har (betalt m)ed Thi
Rd:,
Publiceret Nicolai Eggers bøxell Seddell dat: Bergen 28 Martj 1727 paa 1 L: 12 mrk: Smør
udj Gaarden Gilderhus till Omund Knudsen Gielderhuses Søn Mons Omundsen, bøxelen efter
Loven betalt,
Publiceret Hendrich Miltzous bøxell Seddell dateret ? ….t 1727 paa 2 L: 9 mrk: Smør til
Knud Ellingsen udj Gaarden Berge, bøxellen efter Loven betalt,
Videre En bøxell Seddell paa ½ Løb Smør udj Gaarden …… i Dyrvedals Otting, till Knud
Nielsen Soldat, bøxelen efter Loven betalt,
1727: 119
Publiceret Nicolai Eggers bøxel Seddell (dateret Beregn) d: 29 Maj 1727 paa 1 Løb 12 mrk:
smør udj Gaarden …..hus bøxlet till Niels Endresen, som …………… for ham har opsagt,
Publiceret Sogne Præsten Hr: Niels Veinvigs bøxell Seddell dat: 27 Maj 1727 paa 1 Løb
Smør udj den Gaard (Wæte?) beliggende till Atle Odsen Soldat, bøxelen efter Loven betalt,
bemelte Sogne Præstes bøxell Seddell dat: Wangs Præste gaard d: 27 Maj 1727 paa 1 pd:
18 mrk: og med overbøxell 1 pd: 12 Mrk: Præsteboels Gods udj Gaarden Lille Hondve,
bøxlet (till) Sivert Knudsens forhend hafte brug till hans Søn Niels Siversen,
Publiceret Carsten Horsenius sin bøxel Seddel dateret Wangen d: 26 Nob: 1726 paa 2 L: 1
pd: i Gaarden Øfre Himble at være Klocher benificeret Jord, hvilcken hand bøxler till [ ? ]
Nielsen 1 L: 12 mrk: Sm:, bøxelen derefter betalt,
Den 18 dito blef Retten betient med Skatternes anammelse
og den 19 dito blef publicered udj for indførte oververende efterskrefne Documenter,
Sr: Jacob Widings Skiøde dateret Isvaag den 4 Oct: 1727 udgiven paa Et Pund Smør [i]
dend Gaard Gulbra[a] Solt og afhændt till Iver Larsen Gulbraa, som derfor har betalt 9 Rd:,
Noch bemelte Widings Skiøde dat: 4 Oct: 1727 paa En Gaard Exe skylder ½ Løb Smør,
Solt till Joen Knudsen som der for har betalt 27 Rd:

Endnu hans Skiøde af samme dato paa Et P(und Smør) udj Guldbra[a] Solt till Lars
Ingebregtsen Gu(ldbraa for) 9 Rd: betaling,
Johannes Lille Groves Skiøde paa 9 mrk: Smør udj DavidsHoug solt til Vicking Davidsen
Davids Houg udj dend Gaard Grove i Bøer Otting beliggende, dat: Vangen Tingsted d: 16
Nob: 1727, til Vitterlighed Iver Osgier og Stepfen Rondve,
Et Skiøde udgiven af Hagtor Larsen Fenne paa sin Myndling Brynild Monsens wegne 10
Mrk:, Erich Fenne 4 mrk:, …. Quitne 4 mrk: og paa sin Myndlings Gundvor Mons datters
wegne 4 mrk:, Sverche Stuerjord paa Ragna (Mons?) datters wegne 4 mrk: Smør alt med
bøxell og (Herlighed)
1727: 119b
1727 Nobr:
(udj den) Gaard Fenne Solt og afhændt til Lars Mons/en …….. hand arved 12 mrk: i bemelte
Gaard, saa hand Eyer (? p)d: før …………. kiøbt sig betalt 4 mrk: 8 s: for Marken, til
Vitterlighed (under) deres Signeter, samt medforseylet af de 2de Mænd ….. ……al, og Iver
Osgier, dat: Wangens Tingsted d: ? …… 1727,
En bøxell Seddell af Knud Rougstad i Gaarden Nedre Tøen bøxled till Soldat Siur Olsen
..yve, bøxelen betalt efter Loven,
Et Skiøde dateret 16 Nob: 1727 udgiven af Svend Erichsen Rong 6 mrk:, Iver Erichsen
Fære 6 mrk:, Berge Jarald 3 mrk:, tilsammen 18 Mrk: udj den Gaard Fære, till Torsten
Erichsen som self har Arved 6 mrk:, og Eyeyende!! 1 pd:, til Vitterlighed medforseyled af
Iver Osgier og Stepfen Rondve,
(Mrkn. Manglar ein post på 3 mrk:)
Publiceret Od Nielsen Sondves Skiøde dat: 22 Sept: 1727 paa 1 pd: 22 ½ mrk: udj Jarald
med Jaralds Teyen Solt og afhændt til sin Søn Erich Odsen Sondve, for Et hundrede Rd: som
hand oppebaared haver, til Vitterlighed af Lens Mand Vicking Tvilde, Stepfen og Siur
Rondve,
Publiceret Vicking Tvildes Skiøde dat: 6 Martj 1727 paa 3 mrk: Smør udj Mit Ringem Solt
til Arne Rasmusen, til Vitterlighed Andbiørn Fletre, og Gietle Mitskutle,
Publiceret Hr: Assessor von der Lippes bøxell Seddell dateret Bergen d: 18 Oct: 1727 paa 2
Løber Smør udj Gaarden …..le i Quitler Otting, till Knud Brynildsen, bøxelen efter Loven
betalt,
(Mageskifte)t mellem Knud Lille Ringem, og Ole Siursen …… at bytte Jorder med hver
andre, nembl: Knud (flytter) till Schutle, og Ole til Ringem, og haver hand …med Et
hundrede Rd: der imellem, saaledes paa begge Sider mellem dem at holdes Skall, dat: 17 N:
1727,
(Knu)d Ringems bøxell Seddell til Ole Siursen paa 2 Løber Smør udj den Gaard Schutle
dat: 16 Nobr:
(Den) 20 dito blef Retten igien betient udj forommeltes overværelse som første Rettes dag
indført findes
blef da Sagerne forretaged,
Fremkom Torbiørn Øfre Røcken og hafde i Rette kaldet de 2de Mænd Lænds Mand Wiching
Tvilde og ….. ….gstad, Eedlig at forklare, hvor nær
1727: 120
hans Søn Knud Torbiørnsen er beslægted till (Pigen Torbiør) Davids datter Nedre Kløve,
formedelst de agter (at begive) sig udj Egteskab med hverandre, og dertill (Aller)underdanigst
will andsøge om Kongl: May:ts allernaadigste tilladelse,

de indstefnte 2de Mænd tilstod Varselen (og aflagde) deres Eed og Eenstemmig forklarede at
D(avid B)ere war Fader till Torbiørn Nedre Røcke (hvis Søn er) Knud Torbiørnsen, og
Torbiør Ivers datter Nedre Kløve som war Søster til fornefnte David Bere, war FarModer til
Pigen Torbiør Davids datter, saa at de 2de Persohner Knud Røcken og Torbiør Davids datter
Nedre Kløve er ey nermere [beslægtet] endsom udj Tredie Leed, med hver andre,
herom Citanten war Tings widne begierende som blef bevilged,
Publiceret Wiching Gietlesens Skiød dat: 19 Novb: 1727 paa ½ Løb smør udj den Gaard Øfre
Groue, til Ole Gietlesen for 56 Rd: daterit ut Supra,
Publiceret Hendrich Balser Miltzous Odels transport paa Mossefind till Ole Mossefind, dat:
22 Deceb: 1726 (paa Præstegodset)
Knud Rougstads bøxell Seddell paa 2 pd: udj Gaarden Hellestved bøxlet till Torsten Olsen,
Hafde Niels Siursen Lille Hondve, i Rette Kaldet de 2de Mænd Niels Dychesten og Stephen
Rondve, Eedelig at forklare om hvor nær hand Citanten war udj (Slægt)skab med den Pige
Brite Tormos datter Helland, (hvem) hand will Jndlade sig udj Egteskab med, og (till allee)ne
at maa fuldbyrde will Allerunderdanigst anholde om Kongl: May:ts Allernaadigste
bevilgning,
bemelte 2de Mænd aflagde deres Eed, og derefter forklarede begge Eenstemmig, at
Citantens Moder Torbiør Giere war Bottol[f] Lurens datter, og Iver Helland som var broder
till bemelte Bottolf, hand war Fader till Tormoe Helland, hvis datter er fornefnte Pige Brite
Helland, saa at dise begge Persohner Niels Siursen og Britte Helland er icke nermere
beslægtet end som udj Tredie Leed med hver andre,
Publiceret høyEdle og Velbaarne Hr: Stift befalings
1727: 120b
(Mandens) .....e Resolution de dato Bergen d: 2 October …. ………. Præsten Hr: Niels
Weynvigs Memorial og ……. (G)aarden huses brøstfeldighed, de 3de huse(r som Alm)uen
bør vedligeholde,
Hafde Sigt og Sagefalds Eyeren Hr: Hans Risbregt ladet Jndstefne Erich Iversen for fortilig
Sammen Leye med sin hustrue at betale efter Loven,
den Jndstefnte møtte tilstod Lovlig Varsell, svarede at hand indted hafde at betale med,
Citanten paastod at maatte tilfindes at betale efter Loven,
Kiendt og Afsagt
Efter Lovens 6 bogs 13 Capt: 1ste Articul tilfindes Erich Iversen at betale for sig half femte
Lod Sølf og for sin hustrue half saa meget, under Lovens widere Medfart,
Hafde og Stefnt Gulack Olsen med sin hustrue for fortilig sammen Leye med hver andre,
derfor at betale,
den Jndstefnte tilstod Varselen, og forregaf at hand (indted) hafde at betale med,
Citanten war dom begierende
(Saa) blef Kiendt og Afsagt,
(Den) Jndstefnte tilfindes at betale Egtebøder for sig (og sin) hustrue efter Lovens 6 bogs 13
Capit: 1ste Art: og det efter Lovens widere Allernaadigste medfart,
(Hafde) Jndstefnt Aamund Johansen Oppeland for fortilig sammenleye med sin hustrue at
betale efter (Loven for) sig og hende,

dend Jndstefnte tilstod (Varselen), og belovede strax inden fiorten dager at betale E(n) Rd:,
og Resten til i Sommer, og blef de for(een)te,
Til samme tid og Sted hafde Gastgiveren Sr: Hendrich Veinvig Jndstefnt Knud ved Baabroen
for Øll tap og Sal (til) omstrippende Folck som er tvert mod Gastgiveren meddeelte
privilegier,
dend Jndstefnte møtte tilstod (at væ)re Stefnt, mend hand selger indted Øll eller andre Varer
som Gastgiveren tilkommer,
Citanten sagde at have Vidner, nembl: Hermand Quale, Anders Lødve, og Niels Nedre …..,
dend Jndstefnte tilstod at være Stefnt til at andhøre Vidnerne,
Citanten forlangede dem forhørte, og blef da Parterne saaledes foreened, at i fald dend
Jndstefnte
1727: 121
som forklarede at hand iche vill herefter selge (till nogen) Mand En Eneste {Potte} Mand En
Potte Øll …………. hand wære schyldig de bøder som Loven og Fo(rordninger …..)ger og
har hand det giort will hand U……….. …..re schyldig, mend at have En drich tynt øll (till
eget brug) blef ham tilladt; og til hus fornødenhed ……………… Ringeste af nogen slags
ware som Gastgiveren …….. …..re at selge,
Hafde og Stefnt Lars Endresen for Øll sall som er giort beslag paa,
dend Jndstefnte svarede at det øll war til hans husfornødenhed hafde indted solt der af,
Kunde wære till sit eget brug, og ey til andet, blef saa derefter forligt at dend Jndstefnte wille
betale till de Mænder som giorde beslaget og til Stefne widnerne og saa skulle beslaged være
ophæved og herefter skulle hand inted brøgge og Selge udj sit huus, mend alleene hvad tynt
øll som hand hafde fornøden, og hvis hand befindes at have got øll i sit hus ville hand bøde
derfor,

Dend 29 Novembr: blef Almindelig Skatte og Sageting holden med Jondals Almue
overværende udj Retten dend Constituerede Foged Sr: Niels Bager, Lends Mand Lars Drage,
og efterschrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd, Samsom Samland, Siur Espeland, Iver
Svaasand, Lars Samland, Lars Iversen øfre thun Samland, Berge ……., Lars Traa, og Endre
Traa, forude/n til Stæde dend Tingsøgende Almue,
hvor som helst efter Rettens Settelse Allerunderdanigst blef publiceret
deres Kongl: May:ts Allernaadigste udgifne Placat at alle slags Korn warer maa udføres af
Danmark og Norge,
Ligesaa om de Konghl: Indkomsters Forpagtning for 1729, 1730 og 1731 at sche udj Rente
Cammeret d: 5 Maj 1728, …dg: J Bergens St(ift), Stavanger Amt og Nordlandene dat: Rente
Cammeret d: 9 Aug: 1727:
1727: 121b
…………… Stift befalings Mandens Skrivelse …………………. 1727 om en Bager ved
Nafn ….. ….. (som haver) voltaget et lidet Pige barn, og er ………………. hvor hand Kand
andtreffes, …………..

Publiceret …… (Sal)omonsens Skiøde paa Odels Retten t.. …….. till …..ll Iversen paa 1 L: ?
pd: 12 mrk: Smør solt og afhændt,
Lars Torkelsen lyste sin Penge mangel og Løsning Ret till 3 Spand 9 mrk: udj dend Gaard
Torvigen som Enke/n Christj paabor, og 1 Spand som Torckell Samsonsen bebor, til hvilcket
hand siger sig Odels baaren till (og) hans Moderfader Lars Persen bortsolte,

Dend 1ste og 2 Decembr: blef Almindelig Skatte og Sage Høste Ting holden paa dend
Gaard Torpe med Østensøe Skibredes Almue i Hardanger overwærende Kongl: May:ts
Constituered Foged Niels Bager, Lends Mand Ole Berven, og efterskrefne [8te Eedsorne]
Laug Rettes Mænd, Lars Øfsthuus, Lars ….., Hover Moe, Erich Klyve, Hover Røcken,
Rasmus Skaalem, Ole Tole, og Omund Melstvet, foruden til Stæde dend Tingsøgende Almue,
(hvor som helst) Allerunderdanigst blef publiceret (deres Kon)gl: May:ts Forordninger, og
videre (høye ord)res som folio 111 er extraheret.
Publiceret Eiluf Jacobsens Skiøde daterit Haaversholm d: 4 Oct: 1727 paa 3 Spand Smør, i
dend Gaard (S?)oldal her i Hardanger Solt till Siovat Johansen til Vitterlighed Johannes
Olsen, Tiæran Larsen og Tiærand Torsen,
Publiceret Fogdens bøxel Seddell paa 2 ½ Spd: Smør Halsnøe Closter Gods Fosse til Ole
Olsen, som ….gen for ham har opsagt mod Aarlig Vilkaar, dat: 1 Decemb: 1727,
Publiceret Et Skiøde af Torbiørn Siursen Birke….., Michel Larsen Nesthus, og Ole
Fondeland
1727: 122
udgiven till Ole Siursen Axnes, paa 1 L: ……… udj Axnes med det hand har kiøbt efter
……….. Aug: 1723 af sin Sal: Fader, til Vitterlighed …… Øfsthus, og Rasmus Skaalem,
Till samme tid og Sted hafde M(athias For..sell) (paa hvis) Wegne Sr: Willum Kofod i Rette
(møtte og fremlagde en Lov)lig Odels Stefning, stefnt paa 3 (Spand? Smø)r (udj Gaarden)
Soldall, saa lydende,
(de) Jndstefnte møtte (og vedtog Lovlig) Warsell, og svarede naar som det er Rette Odels
(berettiget) saa vil de anamme Pengerne,
Citantens Fuldmægtige andviste for Retten 50 Rd: med Paastand at Retten ville tilfinde Ole
Olsen Soldal tilligemed Stif børnenes Formynder at modtage de Penger som nu i Retten er
tilbøden, saasom Mathias Fo..sell formeener sig nermeste Eyere til Gaarden Soldal at indløse,
saavel som og at hand for Gaarden er begierende at ham maatte meddeles et Skiøde,
Afskeediget
Efter deres Kongl: May:ts Allernaadigste Loves 5 bogs 3 Capit: 10 Art: saa bør alle Odels
Søgninger paa Aastædet Kiendes og dømmes, H(vem) som will Jndtale nogen Jord, og i
hvorvel at de Jndstefnte svarer at naar Citanten er nermest Odelsberettiget til Jorden Soldall,
da vill de tage mod Penger, saa Kand dog denne Ret iche understaa sig at Kiende paa (denne)
Sag, mend dend udj Allerunderd:t Følge (efter) Allerhøyst bemelte Lovens bydende
hen(dvises) til Aastædet,
Hafde Hans Tvet paa hvis Vegne Sr: Anders Heyberg (møt)te og i Rette Kaldte samt andviste
En af Citanten udfærdiget Continuations Stefning af dat: 3 Novb: 1727 paategned af Kalds
Mændene i Bergen at være forkyndt for Velærværdige Hr: Rector á Mønnicken, hand gaf

ellers til kiende at hand ved mundtlig Varsell har ladet indkalde de øfrige i Stefningen
benefnte Persohner, Enken Sigri Biørkes Laug værge undtagen, mend som samme Muntlige
S(tefning)
1727: 122b
………….. saa fuldkommen har kundet berette ……………. …..de Sagens Sammenheng, og
dend deraf ………………, saa er Citanten foraarsaget at (forlange) opsettelse til neste Rettes
dag, till ……………… forpligter sig her i Retten at frem….. ……………….. Stefnemaal for
…………. ….de Lovlig forkyndt,
Afskeediget
(Efter) Citantens forlangende saa udsettes Sagen til neste Ting, da efter Lovlig Kald og
Varsell og forrige Rettens Kiendelse til Endelig doms paafølge at gaaes hvis Loven videre
Allernaadigst befaler,
Publiceret Mons Tollachsens Sønner, Mons Isach og Hans deres Skiøde paa 12 mrk: 1/6
Gedschind udj dend Gaard Hellestvet til deres Svoger Brigt Hellestvet dat: 25 Aug: 1727 til
Vitterlighed Lens Mand Ole Berve/n og Lars Øfsthus,
Publiceret Lars Arnesen Røselands Gavebref paa ½ Løb Smør udj sin Gaard Røseland till sin
Elste Søn Svend (Larse)n, dat: 2 Deb: 1727, til Vitterlighed Haaver Moe og Lars Øfsthuus
medforseyled,
Laug Retted som nestkommende Aar Retten skall betiene ….g opnefnt, Siur Øfrevig, Ole
Steene hvilke skulle (afgiv)e deres Laug Rettes Eed, derforuden af gamle (Laug Rettes)
Mænd, Lars Vangdal, Arne Birkeland, Haa… …., Niels Aalvigen, Lars Aalvigen, Tron Jndre
……, som tilforne haver wæret Laug Rettes Mænd,

(Anno 1727 den) 5 og 6te Decembr: blef Almindelig Skatte og Sage ting holden med
Gravens Tinglaugs Almue paa Tingstedet Eye, overværende Kongl: May:ts Foged Sr:
Niels Bager, Lens Manden Siur Leque, og efterskrefne Laug Rettes Mænd (Chri)stian
Bolstad, Daniel Bagne, Iver House, (Kn)ud Windal, Elling Ose, Grim Haaem, ….s Quandal,
og Andve Lione, forude/n til Stæde dend Tingsøgende Almue,
hvor da er blefven hørsomst Kundgiort Kongl: May:ts Forordninger og Stift Amt Mandens
(ordres) som folio 121 er extraheret
1727: 123
dend 6te dito blef widere Publiceret efterfølgende Documenter
høyEdle og Velbaarne Hr: Stift befalings Mandens høy Respective bevilgning dat: Bergen
d: 18 Martj 1727 till Henning Gabri(elsen) ….ove at wære priviligeret Gastgiver udj
(Eidf)iord i forrige Gastgivers Sted, med (videre) dise(n) Jndhold sig at efterretlig holden,
Publiceret Berete Omunds datter Sahl: Lase Gundersen Mychletuns Pante Obligation til
Siver Gunders/en Ødven paa 80 Rd:, Pantsat hendes Gaard Mychletun i Eidfiord beliggende
Skylder 2 pd: 12 mrk: Smør, til Vitterlighed Helge Leyre og Iver House, dat: 5 Deb: 1727,

Publiceret Anders Larsen Vambems Skiøde til sin broder Johannes Larsen udj dend Gaard
Vambem 1 Løb Smør dat: 5 Deb: 1727:
Endnu et Skiøde af Svend Torbiørnsen House til hans Søn \Peder/ Svendsen paa 1 L: Smør i
Hougen dat: 5 Deb: 1727:
Niels Mychletuns Skiøde til Niels Jermundsen Bue, 3 Spand Smør udj Bue, for 86 Rd: 4
mrk: dateret 5 Deb: 1727:
dend Constituerede Foged Sr: Niels Bagers bøxel Seddell til Jørgen Olsen paa ½ L: Smør i
Hougsnes, …… og Halsnøe Closters Gods dat: 6 Deb: 1727:
Hafde Christopfer Ødven Stefnt de 4re hus(Mænd) Ingebregt Vambems wigen, Baar
Wærelsen, Niels Torbiørns/en, og Ole Hagestad, samt en husKone Brite Tofte at betale til
Kirken … deres 8te s: hver efter Loven,
de Jndstefnte møtte iche
Kalds Mændene Siur Leque og Omund St..berg afhiemlede Kalds Maaled,
hvor paa afskeediget
de Jndstefnte forrelegges til neste Ting at møde og Sagen at tilsvare,
Till samme Tid og Stæd hafde Lars Sæbe!! (Sæbø) Stefnt (Tor)kell Diønne for en Koe hand
solte ham og befan(tes) ……
1727: 123b
af hvilcke en Siugdom den døde, og var det i fior Waar at d(et skeede),
dend Jndstefnte Svarede hand hafde Kiøbt (Koen …..f for god og Solte dend for det samme,
(og blef) de foreened …d dend for 5 Rd:, Kiøbte derforu(den) ….. Kiør, … …., og hafde
hand igie/n Stefnt Andfing Syse som solte ham samme Koe,
bemelte …… møtte og i Retten og tilkiendegaf at hand hafde Stefnt Vidner, hans Grander
Andfing ..lsen, og Magnus Jørgens/en som Kand widne at Koen war frisch og ferdig, hvilcke
nu iche møtte,
dend Jndstefnte forklarede widere at hand iche vidste deraf, og Kiøberen fick (af)slag paa
alle Kiøbte Creaturer 1 Rd: paa det at det skul[l]e wære anckeløs
Afskeediget
Sagen beror til neste Ting eftersom Widner er paastefnt at føres, formedelst at dend Jndstefnte
Andfing Syse finder sig befried for den Jndstefnte paatale,
Hafde Judite Sahl: Brunkost i Bergen paa hvis Vegne Arne Legre Møtte, ladet Stefne Brite
Omunds datter Møchlethun for Skyld 10 Rd: 5 mrk: 2 s: efter ud(stædde) Skiftebreved efter
hendes Mand,
dend Jndstefntes werge møtte, hendes …….. Christopfer Ødven, og svarede at hand ……
….lige og betale Citantinden self hen(des) ………. …...ge Kraf saa hun iche skall til kort
(komme), der skall wære en tønde Salt som Gut(torm?) ..øyse skal have faaed og dend
Jndstefnte (tilsige) ham for, belovede at forliges med Citantinden saa hun skall blive
fornøyed,
Citantindens Fuldmegtig paastod dom, hvorpaa blef
forafskediget og afsagt
(Det) giorde tilbud bør dend Jndstefnte at fornøye (siden) Kraved ey modsiges, og haver hun
sin (Pro)cess for dend Ene tønde Salt at søge som …. er gemæs,
Johannes Frosten (Frøsten) Stefnt Ole Quamsdahl/en ….. til Kongsberg, som hand hafde
bekom-

1727: 124
med, med de Vilkaar at hand skulle f(øde) …….. Vinteren over for 2 Rd:, og midlertid siger
…………… at øeget skulle wære død, om Høsten …………… ….red det iche førend
fastelafns S(øndag) …………… tviflsmaal, efterdj hand iche bærer ……………………,
dend Jndstefnte møtte iche, og Lens (Manden) ……………. (sagde) at hand iche war Loflig
Stefnt, og ……………… ham, saasom det iche war begiert, ….. for Sag(en) afvises til Loulig
Stefnemaal, eftersom Citanten iche har nogen Stefne Vidner udj Sagen,
Hafde til samme tid og Sted Hr: Lieutenant Nicol ladet ved de 2de Mænd Ole Iversen og Jon
Seim ladet Stefne Judite Bierned for en Skrivelse till Hr: Obriste Duval andgaaende nogen
fordring for Syløn af, nogen Klag… som dog iche hendrører till widere end som …..
foraarsages, derom at have forklaring,
dend Jndstefnte møtte iche, og Kals Mændene afhiemlede at hun var Stefnt,
Citanten paastod iche videre end Laug dags forreleg[g]else, og derom at erklære sig eller
gotgiøre hendes Skrivelse,
Afskediget
Till neste Ting forrelegges dend Jndstefnte saasom Kaldsmændene har afhiemled
Stefnemaalet at møde, og sin forklaring at a(fleg)ge,
Till samme tid og Sted hafde Biørn Ped(ersen) ….. Stefnt Christopfer Ødven at modtage
Pe(nger for) Gaarden Severtvet,
dend Jndstefnte svarede (at hand) skyder sig fra Sagen,
Enken Brite Christopfersdatter Eyer og bebor Jorden, og hand iche har derm(ed paa) 22 Aar
at bestille,
Afskeediget
denne Sag som hendrører af Jordens Jndløsning hendvises til Aastedet efter Lovens 5 bogs 3
Capit: 10 Articul med Lo[u]lig Søgning at paatales,
Fremkom for Retten Niels Nielsen Kierland (og) begierte hans Penge Mangels Lysning og
Odels (Løs)ning til 3 Spand Smør udj Mit Følckedal, so(m hans) Farbroder Peder Nielsen
Eyer og bebor, o(g som han) holder sig nermere berettiget till, at J(ndløse),
1727: 124b
(Till samme) Tid og Sted hafde Sr: Anders Heyberg borger (udj Bergen la)det Stefne
Guldbrand Olsen Brecke at (betale) …… Peder Torfindsen Aandeland 1 Rd: 3 mrk: (Lars
Siursen) Hagestad 1 Rd: 3 mrk: 4 s: som de skyldig ere (for bekomne Va)rer af Sahl: Johan
Bae, samme ……………… denne Processes bekostning,
(Af) de Jndstefnte møtte Lars Siursen møtte og (sva)rede hand aldeles iche hafde faad det
paastefnte Jern 2 pd: 22 mrk:, eller nogen paa hans wegne som hand har gived fuldmagt paa
hans Vegne det at udtage, wille derpaa giøre sin Eed,
de andre møtte iche,
Citanten andviste Sahl: Jan Møllers holte Kiøbmands bog, udj hvilken paa folio 251,
uma….et findes tegned at Lars Siursen Hagestad af …ig dend 2 April 1721 haver bekommet
det paastefnte (Je)rn, hvilcket staar Ubetalt, hand protesterede ellers mod dend af Lars
Siursen tilbudne Eed i Kraft af deres Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning af 23 Nobr:
1723: Og som En Kiøb Mand iche Kand have noged andet bevis for (det) hand Crediterer end

hands Kiøbmands (bog) saa paastod Citanten at Lars Siursen efter (det i) Retten er fremvist,
bliver tilfunden det (paa)stefnte at betale, Citanten!! (Lars Siursen?) erbød sig at betale
(den)d halve deel af samme Kraf 4 mrk: 10 s: hvormed Citanten (til de)t tilbud var fornøyed,
og dermed Sagen blef (forligt me)llem dem,
for de udeblivende afhiemblede ….. ……. og Omund Bergo, at have Stefnt Peder Aandeland
……., Lends Mand med Mads Velcke ligesaa Guldbrand Brecke,
forafskediget
(De) 2de udeblivende som Loulig ere Stefnte nembl: Guldbrand Brecke og \Peder/
Torfindsendse/n!! paalegges (me)d Laug dag efter Lovens 1ste bogs 4 Capit 32 Art: Sagen at
tilsvare, og Lars Siursen Hagestad til(fin)des efter sit forlig og tilbud dend halve deel …..
under Lovens Adfærd at betale,
(Endel)ig blef Restantzerne tagen under forseyling,
og Laug Rett (for n)este aar opnefnt Retten at betiene, nembl: Ole Kierland, …. …erland,
Ole Kongstun, (Vick)ing Følckedal, Lars ……, og af Nye Omund Moe, Ole Vestrem, og …..
….. som deres Eed har [at] aflegge,
1727: 125
1727

Dend 8: 9 og 10 Decembr: blef sedvanlig Skatte og Sage ting holden paa dend Gaard
House med Kintzervig, Ullensvang, Odde og Røldals Sogners Almue overværende Kongl:
May:ts Constituered Fogd, Samt Lens Mand Jon Øfre Quale, og efterschrefne Laug Rettes
Mænd, Halgrim Mæland, Jacob Espeland, Iver Hofland, Haa(ve)r Svartvet, Iver Degrenes,
Jacob Etrem, Helge Monsen Ho…., og Johannes Tioflot,
hvorda blev Allerunderdanigst publiceret forindførte 2de Kongl: Forordninger, og med
Skatternes anammelse fortfaren,
Dend 10 dito blef publiceret følgende Documenter, nembl:
Prousten Hr: Magister Broses bøxell Seddell dat: 1 Aug: 1727 som benificered Jordrot En
Præste boels Jord Gertvet til Magne Nicolaisen som opsidderen Jens Erichsen har opsagd
schylder ½ L:
dito af dat: 23 April 1727 paa Et Spand Præste boels Jord Ratei til Samson Gundersen,
samt 1 faarsch:, tilsammen med Kirkens godz ½ L: Sm: 2 faarsch: som Johannes paa indførte
Vilkaar har opsagt for ham, som bøxel Seddelen ommelder,
Hr: Magister Casper Rømmes Capelan til Do(m Kirken) udj Bergen hans bøxel Seddel dat:
14 Oct: (1727 paa) 2 pd: 15 mrk: udj Tochem i Odde til Niels Siursen ……, (som) Samson
Mickelsen er fradød, og bøxelen ……… gods følger Capelaniet,
Sogne Præsten til Soldals (Suldals) Præstegield Hr: Jørgen Fr…s bøxel Seddell dat: Suldals
Præstegaard d: 25 Maj 1(727) paa 1 pd: 6 mrk: Præstebols gods udj Hegreland i Røldal til
Asbiørn Siursen bøxlet,
Publiceret Fogdens bøxel Seddel dat: Hope d: 13 ….. 1727 paa 1 L: Smør Kongens Gods
udj Lutre till (Johan?)nes Østensøen som hans Formand Ole Johan(nesen er) fradød,
Till hvilken Tid og Sted hafde Prousten Hr: Magister Brose som beneficered Eyer for 1 Løb
Smør Ko……..

1727: 125b
udj den Gaard Mochestad, efter i Rettelagde bøxell Seddel dat: 2 Oct: 1725 til hendes Wær
Søn Knud Omundsen (som) hendes Sahl: Mand Viglich Siversen i sit leve(nde Live) for ham
opsagde, og hun ey godvillig w(ille) overlade, bøxel Seddele/n lyder saaledes,
den Jndstefnte Encke tillige med hendes Laug verge Tollef Krogevig møtte og svarede at
hun begierer 3 á 4 Aar at bruge dend halve part med hendes Værsøn som har bøxled, og siden
at nyde Et Vilckaar efter hans Leylighed, som og Gaardens tilstand,
bemelte hendes Vær Søn (som til) Vedermæhle møtte (og) hertil, svarede at hand paa(kom)
Jorden til fuldkommen (bøxel og brug) (og) Wilckaaret wille hand føye sig af Kierlighed
(efter) Jordens tilstand og hendes tarf hendes Lifs tid, forene sig udj Jorddrottens
overwærelse, og med hendes Søns og Laug werges overværende, saa hand iche will giøre
andet endsom efter billighed mod hende, dend halve deell udj Jorden har hand dette Aar
andtaged, mend dend anden halve deel er det hand endnu paastaar;
Da blef Kiendt Dømt og Afsagd,
(Me)d bøxell Seddelen som Lo[u]lig er tinglyst er(fares) det at hand som har bøxlet Jorden
er Lo[u]lig (til) Kommen, hand og haver dend Jndstefnte (Enckes da)tter til Egte, og saaledes
mellem denne/m (i Min)delighed har hand tiltred dend halve Jord, (som) bøxel Seddelen efter
Loven findes at ….. Kommes, og som Enken iche er udsagd (af Jorde)n, som Loven befaler,
saa finder …….. at hun tilstundende Aar 1728 bliver (paa) dend halve deel udj Jorden til
brugs, mend siden samme halve Løb at afstaae til sin (Wær) Søn og iche meere sig dermed at
befatte efter bøxel Seddelens formeld, hvorimod hendes wær (Søn) bør holde sit Løfte at
forsyfne hende med et billigt Wilckaar hendes Lifstid alt under (Lovens) widere Medfør,
Sogne Præsten Hr: Magister Brose Stefnt sin Leylending (Tore) Olsen Mæland fordj hand
bruger meere Jord end (som hand ha)r bøxlet, desligest for Rettighed, baade af denne ……..
forhend tilstaaede Jordepart som hand har (bøxel) Seddel paa, for samme at lide dom, og …..
(andh)øre Videre forklaring naar hand møder,
1727: 126
dend Jndstefnte møtte Jcke,
Kalds Mændene Jon Øfre Quale og Knud Olsen Edlig afhiemblede Stefne maaled,
Citanten begierede Laug dags forreleggelse,
Afsagd
dend Jndstefnte Tore Mæland som (Loflig) er stefnt og iche møder forrelegges Laug (dag til)
neste Ting efter Lovens 1ste bogs 4 Capit: (32) Art: Sagen at tilsvare,
Publiceret Lars Samsonsen Quitnes bøxel Seddel paa 3 Spd: 12 mrk: Smør udj Skare til Niels
Asbiørns/en som Tollef er fradød, og dend bøxlende Eg!! (Egter) Enken igien, dat: 9 Deb:
1727,
Publiceret Prousten Mag: Broses bøxel Seddel (paa) ½ L: Sm: ½ hud i Gaarden Schaaltvet
til Aschild Poulsen som Ole Larsen har opsagd, dat: 6 Deb: 1727,
Till samme Tid hafde Knud Johansen Bleje Stefnt sin Grande Johannes Asbiørnsen fordj hand
har hugget over Merke og Gammell Kand hvor hand (ingen Ley)lighed til haver, saa og at
hand beeder!! (beiter) (udj hans) hage som hand iche tilkommer,
dend Jnd(stefnte møtte og) svarede at hand siufnes hans Grander gi(ør det sam)me mod ham,
og har hand Stefnt dem, de ……….. Merkes Gaarden af nembl: Mickel og Kn(ud) …. (og)
Jon Blege,

Afskeediged
denne Sag bør efter Lovens 1ste bogs 1? (Capit: ? Art: paa) Aasted[et] af Rettens Middell at
paa(stefnes) som ey uden forregaaende Siufn og (Grandsk)ning Kand skee, hvorfore Sagen til
Aastedet hendvises,
Till samme Tid og Sted hafde Sr: Anders Heyberg borger i Bergen Stefnt sine Debitorer,
nembl: Knud Pedersen Sexe for 23 Rd: 2 mrk:, Aslach Sexe ?? (Rd:) 2 mrk: 10 s:, og Baar
Bustetun for 18 Rd:, for hvi(lke) siden, nu her paa dette tingsted er betalt af (ham?) 8 (18?)
Rd: saa ham ickun Rester 10 Rd: med Renter efter hans bref, samt og en hver at erstatte
Processens bekostning,
af de Jndstefnte møtte ingen,
(Kalds) Mændene Jon Øfre Quale og Ole Svensen (afhiemb)lede at have Stefnt Baar
Bustetun, og (tillige)
1727: 126b
med Hans Nielsen Sexe iligemaade at have Stefnt Knud og Aslack Sexe,
derefter Citanten sagde at saavit Knud Pedersen Sexe andgaar, da haver hand (omtre)nt for
2de Aar siden gived ham et bevis (paa at naa)r hand straxen afbetalte de 13 Rd: wil(le
Cit)anten eftergive Resten, mens som Knud Sexe siden dend tid iche haver efterkommed
samme hans Løfte, saa vill Citanten paastaa dom for den samled Summa, saasom (paa)staar
det udgifne bevis formedelst Mangel af dend belovede Mindelig betaling, gandsche
Mortificeret, i øfrigt erindrer Citanten om Laug dag saavell for denne som de 2de Andre
Jndstefnte (Vi)lle hand saa til neste Rettes dag, producere Baar Bustetuns Skrivelse hvorudj
hand forpligter sig at svare Renter af hvis hand pligtig er Reserverende sig i øfrigt sin
nermere paastand (samt Omko)stning saavel som for Processe/n som Reise (og Tids Spi)lde,
Afskeediged
(Med Laug) dags forreleggelse, tilfindes de ind(stefnte) efter Loven til neste Ting at møde udj
(Retten dere)s Sag at forsvare, eller for udeblivelse (at paagie)lde som Loven widere
Allernaadigst be(faler),
(Till samme) Tid og Sted Johannes Age hafde (Stefnt og Kal)det Svend Berven, Samson
Frønes, (og) …… Hildal, som Arvinger efter Sahl: Jon (Hildal), at betale ham 6 ½ Rd: 10 s:
som er hans Arf efter bemelte Jon Hildal, og derfor at producerde Skifte breved hvor gielden
er udlagd,
(Af) de Jndstefnte møtte Svend Berven og sagde paa (sin)e egne Vegne at svare, mend
procucer[te] Skifte (breve)d holden efter Jon Hildal d: 11 Nob: 1727, hvorudj er (Pos)ten 4
Rd: udlagd med Sequestration, saasom Arvinger[ne] (ha)r modsagd fordringe/n,
(Citan)ten forklarede at hans Kraf bestaar udj Laante (Penger) 3 Rd:, 2 td: dansch Korn 3
Rd:, noch Penger 3 mrk: 10 s: som (udgiør 6 Rd: 3 mrk:) 10 s:, naar Arvingerne hafde
godvillig betalt ham, saa ville hand wæred fornøyed, som hand begerte ………… for
Processes Skyld, nu paastaar hand [sin]
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fulde betaling med Processens bekostning, Kand bekrefte sit Kraf med god Samvittighed,
dend Jndstefnte begierte opsettelse til neste Ting for de andre Arvingerne, sagde for sig at
(have været) hos Johannes Age og spurt om hans Kraf, og …………….. at hand hafde
Kræved dend Sahl: Mand ………………. ….er 2de og Kunde det have i Kiøb, saa fant det
sig ….or de andre Arvinger Kommer Kand de svare for sig self,

Citanten her imod sagde at Arvingerne Lovde ham betalinge/n saa svarede hand iche videre,
mend indfant sig derefter paa Skifted,
Denne sinde forafskeediged
Sagen udsettes til neste Ting at de andre 2de Arvinger Kand i Rette møde og svare til Sagen,
hvorefter skall gaaes hvis Loven widere befaler,
Dend 10 Decbr: til Høste Tinget hafde Lars Quitne paa hvis Vegne hans broder Jon Quitne
med ham som Talsmand i Rette Kaldet Sagen ….. forrige som efterschrefne hvilcken Sag
war for Vaar Tinged, og lige saa indstefnt til Sommer Tinget mend for Sornskriverens
Louglig forfald er forrekom[met],
de Jndstefnte med forige er{e} Ole Olsen Espe, (og som) Vidne udj Sagen foruden de
forrige 2de Mænd, (ere) Jndstefnt, Bagge Mæland, Dordi Mæland, (Torsten) Omundsen
Maackestad, Torsten Larsen M(aackestad), og Torbiør Lars datter Maachestad, og …….
Olsøn til Wedermehle, som møtte,
Af de Jndstefnte møtte Persohnlig de for…… undtagen paa Østen Mælands vegne hans
K…… Anders Heyberg som tilkiendegaf eftersom hand (var) Reist til Bergen med Varer,
saa var hand begierende at hand maatte svare for ham,
Citanten tilkiendegaf at Lars Salomonsen Maachestad (har) forligt sig og godvillig wille
betale,
paa Johannes Siursen Tvetes wegne møtte hans Fader Siur,
Ole Olsen Espe fraværende, de nærvær(ende Kals Mænd) tilstod Stefnemaaled,
Knud BratEspen svarede hand har iche Loved Citanten noged ey heller (at) hand skulle tage
Cronen, hand var med paa si…. og talte indted om denne Sag,
Ole Knudsen Knud ……s Søn hvis Fader med ham sagde at hand iche var sin i ….. hand
og iche har Loved noged, og war med paa …….
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….. Haldorsen Espe med hans Stif fader \Tobias Espen/ møtte og erklærede at dend tid war
hans Søn 17 aar er nu mod 20 aar, hand wed iche af noged,
Jacob Naae Myndig og (boen)de paa Naae, svarede hand har iche Loved (noged L)øfte,
Kand Vidnerne overbevise ham saa før ……… være dermed fornøyed,
Siur Tvetes paa sin Søn Johannes Siursens wegne blef ved sin forrige forklaring,
paa Østen Mælands wegne som forbemelt blef svared at hand endnu som før aldeeles
benegter enten at have tilskyndet (Lars) Quitne at tage Cronen eller Loved hannem noged til
opreisning om hand det øvede, hand vill ellers høre hvad Vidnerne herom maatte forklare, da
de Om dog gandsche mod hands forklaring skul[l]e forklare noged til hans Nachdel wille
hand have sig Reservered sin nærmere (indsige)lse derimod, saavel som og til hans ….ldighed
at føre sit Kraftige bevislighed,
Ole Olsen Espen som er Myndig og fraværende afhiemblede Edlig nembl: Jon Øfrequale
og Lars Helland at de ham Loflig hafde Stefnt,
Citanten forlangede Vidnerne afhørte af hvilcke (Tor)sten Omundsen og Torsten Larsen
Maackestad (fremstod), tilstod Varselen,
de andre fraværende, og (Kals) Mændene Jon Øfrequale og Lars Helland af(hiemblede) at
have Stefnt de udeblivende ……..,
…… Afschediget
(Af de Jnd)stefnte for denne Sag befindes det …… ….en at de 3de Ole Knudsen Brat(Esp)en
og Ole Haldorsen, \og Johannes Siursen/ er iche till dem …der at de noged Løfte Kand
fuldbyrde saa at widnerne derom iche Kand Stedes mend de efter Lovens pagina 158 Art 12
fri Kiendes for denne Sag, dend Mand Lars Salomonsen Maachestad forregiver Citanten (at)

have forligt sig, saa at Sagen ved nogen Vidners forklaring ey heller Kand tillades hannem,
mend de andre saasom Østen Mæland, Knud BratEspen, Jacob Naa og Ole ….. som har
taged til Gienmæle og skyder sig (under) Widners forklaring, seer Retten ey andet …… efter
Loven at bifaldes de … Vidner som
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møder at blive udj Sagen førte til Videre Loulig omgangs paafølge,
de 2de Vidner som møtte blef fremkaldet og Eedens forklaring dem betydet, og oplæst,
(samt for)manet deres Sandheds udsigende, derpaa
Torsten Omundsen Maachestad fremstod aflagde sin Corporlige Eed, forklarede at hand
hørte tale derom udj Brylups Gaarden som brudgommen var hos, Naufnlig Jarand Mæland,
og Spurte Knud Omundsen om de skulle Roe, og formante Vidned som var Kiøge Mester at
de skulle iche befatte sig dermed at tage Cronen, og Reiste de da til ….. og efter at de
hiemkom hørte hand Cronen var tagen, og Østen Mæland svarede Kommer der noged efter
skall ieg legge min daler, fleere hørte hand iche talte derom, og videre havde iche at forklare,
Torsten Larsen Maachestad fremstod aflagde sin Eed, og udsagde at hand hørte om Søndags
Morgen udj brøllups Gaarden paa Maachestad da …. Mæland og hans datter Jngebiørg skulle
fare til Kirken, hørte hand opstus af de unge folck at ville tage Cronen, hand gaf iche agt efter
hvem det var, uden Østen Mæland og Ole Olsen Espe ….. hand war hos, og hørte iche widere
hvad og ….. hvorledes det er afgaaen, eller nogen Løfte (af) Lars Quitne, ey heller noged
overlegg,
Paa Østen Mælands wegne tilspurte hans ……….. Vidnet om hand hørte at Østen Mæland
……. nogen tage Cronen, derpaa svared Vidned …
Citanten forlangede og sine 2de beskickelses Vidner efter forrige Paastand afhørte som war
hos Jacob Naa, Knud BratEspen, Østen Mæland, og Ole Olsen, og da lovede de at hielpe ham
i Sagen, Jacob Naae tilstod hand svarede det var ingen Synd at hielpe ham med n(oged)
lidet, Knud BratEspen sagde hand Lovede indted, Østen Mæland{s talsmand} sagde det
samme, Knud Espen paa sin Søn Ole Olsens vegne svarede at siden hand har Stefnt hands
(Søn) will hand iche tilstaa ham noged, hafde hand iche Stefnt Kunde det i Stilhed wære
……… dem, og protesterede Østen Mælands Ful(dmegtig)
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hand var iche stefnt at andhøre dise 2de Vidner, Stefne Vidnerne Jon Øfrequale og Lars
Helland udsagde og at de er derpaa hafde Stefnt,
Citanten forlangede Laug dag til neste ting for de (udebliven)de Vidner, og at de 2de
beskickelse Vidner deres forklaring at giøre,
Afskeediged
Østen Mæland, Knud BratEspen, Jacob Naa og Ole Olsen paalegges neste ting at møde og de
paaskutte Vidner at andhøre, hvilcke og tilfindes samme tid og Sted under bøder efter Loven
at møde og deres forklaring at aflegge alt till Endelig doms paafølge,
Till hvilcken Tid og Sted Torsten Omunsen, Torste/n (Larsen), og Svend Larsen paa
Maackestad boende hafde Stefnt Jngeborg Lars datter tilholdende i Kambestad fordj hun har
taged En Smale fra hver hvilcke befantes Slagted hos Ole Vickingsen og hans Søster
\Syneve/ Kambestad, da de med de 2de Mænd (K)nud Omundsen og Lars Larsen Maackestad
kom der og søgte efter samme Smahler som de hafde mist, hafde og Stefnt Omund
Albertsen, Syneves Mand,

(de) Jndstefnte møtte, og svarede Jngeborg (det bes)oved Quindfolck, at hun med Syneve
var (heri lig)e Gode, som dend anden tilstod, dise fulte (efter dere)s Smahler ind udj
Smalehuset paa (Maackest)ad, og tog de om dagen og dræbte dem, (Omund Albert)sen
svarede hand veed indted deraf og ……. med, de 2de andre indstefnte tilstod det sam(me),
som og tilstod at Kosterne war hos dem,
Citanterne paastod at blive Quit det Jndstefnte Quindfolck som har taged Smahlerne og iche
have noged Videre dermed at have at bestille,
(de) 2de Jndstefnte Quindfolck afbad deres forseelse, Ene Jngeborg sagde sig at fare
omkring (og) beeder sit brød,
widere hafde ingen at ind(ven)de, og Citanterne Jndschød Sagen under Rettens Kiendelse,
sagde og at det war en… 8te dager (me)llem siden de saufned dem at de Søgte derefter (og)
fant dem som forbemelt,
(Dend) Jndstefnte Syneves Mand Omund til Sagen (forklarede at) hand iche war tilstæde da
Smahlerne
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indkom, mend Jngeborg Narrede ham til at f(øre?) dem og sagde at hund hafde faaed dem
paa Arbe(ide) hos de 2de Maackestad Mændene og paa Reisetter veed iche videre af og er
uschyldig udj denne gierning, det Jndstefnte Quindfolck (tilstod hun) at have det saaledes
tilkiendegived ………….., og anderledes Vidste hand iche, det samme hafde hun sagd
tilforne,
derefter blef af Laug Retted (Kiend) Dømt og!!
Da blef Kiendt Dømt og Afsagd,
Efterdj det befindes at det indstefnte Quindfolck ved Nafn Ingeborg Lars datter som er et
besoved Quindfolck og holder sig oppe her udj Tinglauged, haver efter egen bekiendelse
indtaged de paastefnte 3 Smahler og foregived at hun hafde bekommed dem paa Arbeid,
hvorved Omund og hans Kone (er bleven) forleed ved hendes Ord at bære troerne dertill,
hvilcke har wæred uvidende om hendes forhold, altsaa Kand Retten iche anderledes befinde
endsom at fornefnte Quinfolck Ingeborg Lars datter er self schyldig for Sagen, altsaa findes
for billigt (efter)dj at Citanterne {ej} widere paastaaer som wederlaug for deres Smaler
…..ket af hendes tilgifne tilstand …… sees hun haver Raad at betale ……….., hun,
Quindfolcked Jngeborg Lars datter bør efter Lovens pag: 1014 Art: 33 (strykes) hendes hud
udj fengsell, og for(late) dette Præstegield alt under Lovens (vide)re Medfart, samt efter
allerhøyeste Lovens [pag:] 1016 Art: 40 at lide widere saafremt hun her befindes sig at
opholde udj dette Tinglaug,
Till hvilcken Tid og Sted Ole Bramstvet hafde Stefnt Siur House for slagsMaal i Som[m]er i
Brylupped paa Yttre Jaastad, derfor at bøde efter Loven,
dend Jndstefnte møtte iche,
Citanten gaf tilkiende at have Vidner, Knud Jonsen, Erich Larsen Helland, og Per Jaastad,
Kals Mændene Eedlig afhiemblede Stefne maaled,
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derpaa blef afschediget,
Till neste Ting bør Siur House at møde Sagen at tilsvare, saa haver og Citanten i lige maade
Vidnerne at indstefne udj Sagen, hvorved …………… skall gaaes hvis Loven paabyder,
Dend 11 dito blef Retten igien betient udj forindførtes overwærelse, og blef forretted,

Till samme tid og Sted hafde Jacob Eitrim Stefnt Jacob Naae at betale ham dend Ene Rd:
hand (er) schyldig for een afkiøbte baad,
den Jndstefnte møtte iche,
Kals Mændene Jon Øfrequale og Lars (Helland) Eedlig afhiemblede hannem Loulig at have
Stefnt,
Citanten tilkiendegaf hand hafde 2de ganger Stefnt tilforne og da har Jacob Naae loved
betaling som hand iche har holt, paastod at betale derforuden Processens bekostning,
Afskeediget
Dend Udeblivende Jacob Naae paalegges ved Laug dag til neste ting at møde i følge af Loven,
Till samme Tid og Sted hafde Peder Jaastad Stefnt (sine) Grander Knud og Od Jndre Jaastad
efter i Rette (lagde) Skriftlig Stefning saa lydende,
(de Jndste)fnte møtte iche,
Kals Mændene Torgels (og) ….. House Edlig afhiemblede Stefnemaaleds (Loulige
forkynde)lse,
(Citanten) war Laug dag paastaaende,
Afskeediget
(Efte)r Lovens 1ste bogs 4 Capit: 32 Art: paalegges (de) 2de Jndstefnte til neste ting at møde,
Hafde Lars Frøswig Stefnt begge sine brødre (Vig)lick og Siur till at tage mod Penger hver
for (1) Spand Smør udj hoved bøllet Frøsvig, som hand (som Els)te broder efter Loven
berettiged til Aasædet fra ….. vill og have Magt at indløse,
de Jndstefnte Svarede Viglick at hand med (sam)me sin broder Lars war forligt at tage
(im)od Penger for sit Spand, hvor for hand god….. will tage derimod efter foreeningen 20 Rd:
og (saa snart) betalingen bliver ham levert, og derpaa (udstæde) Skiøde,
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dend Anden Siur Svarede hand ville iche denne gang tage mod Penger, mend beholde sit
Spand ham udj Arf er tilfalden,
Citanten paastod Dom, derpaa (blef udj Rette),
Kiendt Dømt og Afsagd,
Efter dend Jndstefnte Vigligs egen (tilst)aaelse at tage mod Penger for sit Spand, Kiendes det
for billigt at hand samme forEening efter Lovens 5te bogs 1 Capit: 1 Art: bør efterKomme,
allerhelst saasom Citanten der er Elste broder haver Aasæde Ret efter Lovens 5te bogs 2
Capit: 63 Art: mend som den anden broder Siur giør modsigelse, da saa fremt hand udj
Mindelighed iche vill inden 8te dager foreene sig med sin broder derom, f(oraar)sager hand
sig self Omkostninger ved d(et) at Lars Frøswig nødes hannem med Jorde Stefning at
indkalde til Aasædet hvor hend Sagen i saa fald efter Loven bør paakiendes og dertill
hendvises,
Som ingen fleere Sager war at afhandle, hvorpaa blef raabt, saa blef Restantzerne tagen
(under) forseyling,
og Laug Retted opnefnt tilst(unden)de Aar Retten at betiene, Brynild Tioflot, Omund
Lofthuus, Jacob Hofland, Lars ….., og af Nye, Ole(?) Øfre Quale, Niels Jost(ad?), Niels
Lothe, og Lars Ingebregtsen Diø(nne) (at) tilsiges deres Eed at aflegge,

1727
---------------------------------1728

(1728: 130)
Anno 1728 dend 17 Februarj war Extra Ting (sat) med og holden paa Vangens Tingsted,
(med for)indførte Laug Rættes [Mænd] fra Vaswærns Tinglaug (op)nefnt deres
overværelse
til Doms afsigelse udj Sagen mellem Lars Øfre Schutle og Anders Lille Rockne med fleere
Leylendinger som Citanter Contra deres Jorddrotter som dertil war indvarslet, og samme Sag
forhend fol: 118 var optagen og (dend) 7 Janvarj nest afvigte for Sornskriverens Loulig
forfald opsatt, udj Sagen er saaledes for Ret,
Kient Dømt og Afsagd,
1728: 130b
Udj denne Process som de 2de Leylendinger Lars Øfre Skutle og Anders Lille Rockne har
Reist mod deres Jorddrotter Lieutenant Hans Nordals Kiereste Christence Miltzou og hendes
broder Hendrich Miltzou haver fleere af bemelte Jorddrotters Landbønder Naufnlig Knud
Andfingsen Gersta, Hermand Lille Røte, Ole Lille Rockne, Gullach Sondve, Ole Nesthus,
Iver (Je)rnes, Vicking Øgre og Erich Græe for denne Rett indtræd, ved det at deres
boemærcker befindes under hoved Stefningen og Jndbeg.... tegned, saa og En anden
Leylending (af) Nafn Knud Jernes sit bomercke under Continuations Stefningen, saa de ere
tilsammen Elleve Leylendinger, men de 2de ovenmelte Mænd Lars Øfre Skutle med Anders
Lille Rockne \været/ for Sagens Procedur og haver (ha)nd dernest fremlagt det om andgiven
…. bøxler forhverved Tings Vidne udj Aaret 1725 den 28 Junj dateret hvor med erag(tes) at
wille bevise samme deres andragen(de) ….a derefter Sagens Omstendelig beskaf(fenhe)d
befindes og andsees som følger,
(Lars Øf)re Skutle siger sig udj bøxell for (? Løb ? pd:) i hans paaboende Gaard at have
(betalt) Penger 40 Rd: foruden Et Slagter (Fæe), herom hans Fader Erick Fænne og (han)s
Hustrues broder Mathias Ringem (be)gge udsagt at de haver wæred med udj accorten og da
det Skeede, men ey widere (an)fører \som/ efter Lovens Allernaadigste (byde)nde bør
andsees,
Anders Lille Rocknes Anddragende befindes at bestaa udj hans egen udsigende at hand for
1 L: 1 pd: udj bøxell skall have gived 30 Rd: fra(sig)er og sit Klagemaal udj det førte Tings
(Vidn)e;
Knud Andfingsen Gerstad (haver) udj bøxell for 2 L: 18 mrk: gived 50 Rd:
1728: 131
fremlagt derfor sin Jorddrot Hendrich Miltzous Seddell af dato 31 Janvarj 1719 som der med
tilforne har væred fornøyed og ey i 8te Aar derefter Klaget over denne udgifne bøxell,
Hermand Lille Røtes anddragende befindes efter sin Jorddrottes Seddell og udj Tings
Vidned findes af dato 6 April 1723 med der udj giorte Forklaring af Jorddrotten som ey af
Klageren enten er modsagd heller afbevist, at det io er af 2de Personer nembl: bemelte
Klager Hermand Lille Røte og hans broder Sivert Lille Røte hver 15 Rd: som dend tid giorte
Mageskifte med deres Jorder at fraflytte hvorved deres første fæste forfalt, thi Klagerens

fo……. …..ner dend Ene hans Stiffader Halvor …… ey forKlared videre endsom 10 Rd: at
(have) betalt, det Andet Vidne Niels Dychesten giør samme forklaring uden at accorten var
30 Rd: og af En anden Seddell dat: 21 Julj 1723 at de 5 Rd: Rester, saa at det er tilfalden
bøxell for 2de Persohner og ey anderledes Kand andsees, hvormed de bøxlende (har) wæret
fornøyed,
Ole Lille Rockne (sagde) at skall have gived udj bøxell fo(r ? Løb ? pd:) 10 Rd:, herom hans
Ene fremførte (Vidne) indted har Kundet forklare, saa (denne) Post og bliver til Jndted af sig
se(lf) ……..,
Gullack Sondve har ey Klaged o(ver bøxe)len som hand forregiver skall have betalt med 22
Rd: for 1 L: 1 pd: Landschylds brug sig tilbøxlet, og saaledes i Tings Widned self fraviget sin
beskyldning,
Ole Nesthuus som har andgived at have udlagt i bøxell for 2 L: Penger 66 Rd:, (ind)fører i
Tings Vidnet, Et Vidne som er hans Kones broder Gotskalck Fro…. der siger sig at have
været med ham da samme accord skeede, og blef be(talt)
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15 Rd: widere iche afveed, Det Andet Klagerens egen Søn Baar Olsen haver forklaret om
Ord som hand skulle have hørt hans Jorddrot Hendrich Miltzou sagt till sin hustrue det hans
Fader hafde gived 67 Rd:, hvilke efter Loven iche Kand gielde mod dend beskyltes
benegtelse,
Iver Jernes sit anddragende at Skulle have gived udj bøxell 22 Rd: for 1 L: 4 Marker,
befindes udj Tings widned og ey andet end hans egen forklaring, saa og hans Ene Vidne Jon
Mølster hans Moderbroders udsigende at have derom (været med) hannem, hvilcke mod
Jorddrottens benegtelse icke Kand andsees,
Vicking Øgres forregivende at have till Lieutenant Nordals hustrue gived udj bøxel 86 Rd:
for 3 Løber, om hvilcke hans fremførte (Vid)ner som nær beslægted, icke over Eens Stemmer,
thi det første Lens Mand Vicking Tvilde forklarer som Eene at have medwæred ……….. om
accordten 76 Rd: og betalt 50 Rd: ……… Miltzou tillagd 14 Rd: og betalt 10 Rd: …..
….me 50 Rd:, og tillegged war 76 Rd: ….. …..ing findes forandret, at hand alleene ……
….ren hafde hørt, det accordten var 76 Rd: (Det Andet) Vidne som er Klagerens broder
…… …… siger sig at have wæred med Klageren (da) hand Reiste till Bergen og blef forligt
om ? Rd: derpaa betalt 36 Rd:, for dise betalte Penger findes fremlagd Jorddrottens Seddel
(qui)teret Bergen d: 24 Janvarj 1716, og saale(des om) denne Klage er ingen Lov formelig
(bev)is, som mod Jorddrottens benegtelse icke (Kan)d gielde,
(Erich) Græe som har til Kiendegived for sin (bøx)lende Jord 1 ½ Løb at skulle have given
udj (fæs)te 45 Rd:, har udj Tings widned fremført (det e)ne Vidne Andbiørn Græe, som har
for(klaret) at ingen accord da hand var hos Jord1728: 132
drotten skeede, og det Andet er Citantens Fader Endre Tesdall der udsiger sig alleene hos
Jorddrotten siden at have wæred og gived 45 Rd: men produceret Jorddrotten Hendrich
Miltzous Seddell dat: 14 Maj 1723 at der er betalt 30 Rd: og dend tid wæred fornøyed,
Knud Jerneses anddragende for 1 Løb udj bøx[el] given 30 Rd: har ved Tingforhøred i
Rettelagd sin Jorddrottes ham meddeelte Seddell dateret 9 Martj 1723 og dermed taugd Stille,
Og er det da fornefnte Elleve Leylendinger som for denne Ret ved Stefnemaalerne har
indtred udj Sagen, som alleene falder at paaskiønnes, saasom \om/ de øfrige udj (Ting)s
widned indbegreben, ey anderledes {..} … (ud)findes Kand, endsom Uvedkommende (i)
denne paastefnte Sag, Mod forb(emelte) Citanters forrebringelse har deres (Jorddrot)ter ved

det her udj Retten indgifne (Skriftlige) Jndleg i særdeleshed fremført de(res paa)stand med
protestation mod de før(te Vid)ner som ere Citanterne nær beslæg(tede) mod Loven stridende,
samt benegte(de der)till de sig Refererer, men udj Alm(indelig)hed besvarer de Citanternes
øfrige (indfør)te Poster udj hoved Stefningen og ………….. findes, det eene saavell som det
andet ….gaaende, med ydermeere til Kiende givende at Leylendingerne self og icke de er
…… dend herlighed og frugtbar Nøtte deres paaboende Jorder vedligger, med videre som
Jorddrotters Jndlegs formeld, hvor (paa) Citanterne iche har giort nogen ma(ngell) heller ført
till Kuld Kastelse ringe(ste) ….. men alleene Lars Øfre Schutle fo……. Mand i Sagen og
Actor for de andre f(ore)stilled Eeds afleggelse, hvilcke denne ….
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i mod Lov og Kongl: Allernaadigste Forordning af 5te Novembris 1720 icke Kand andsee og
tillade, Thi bliver da denne Sags Omstendighed efter hvis som udj Rette er fremlagd og som
forhend melt de Leylendinger som Sagen ved Stefnemaalenes undertegnelse mod deres
Jorddrotter at prosequere till at paaKiende, Altsaa herved for billigt Kiendes og Dømmes at
Jorddrotterne {bør} betaler til en hver af dise Leylendinger mod deres bevisers Jndløsning
(hvad de) derefter meere har betalt endsom (Lovens) pagina 504 dend 24 Articul
allernaa(digst om)melder, og det till Knud Andfingsen (Gerst)a 20 Rd:, Till Erich Græe 10
Rd: og til ….. ….res 16 Rd: 4 mrk: som er tilsammen (? Rd: ? mrk:) for de øfrige
Citanters \og Leylendingers/ andragende (Kie)ndes Jorddrotterne udj Allerunderdanigste følge
af Lovens 1ste bogs 12 Capit: (? og ?) Articuler og dens widere bydende (deres) Ubevislig
Klage og beskyldninger ….. ….tzens bekostning for denne Extra ……. Ret findes og for
billigt at (Jorddro)tterne bør erlegge 14 Rd:, samt (de) Klagende Citanter og Leylendinger
(som) Stefningen har undertegned og ey Stefnemaaled og deres Klage fraviged (Saa)som
Lars Øfre Skutle, Anders Lille Rockne, Hermand Lille Røte, Ole Lille Rockne, …. Sandve,
Ole Nesthus, Iver Jernes, Vicking Øgre tilsammen 14 Rd: der(forude)n hver for sig betaler
lige meget (? Rd: ?) mrk: 8 s: som da bliver i alt af begge (Part)er 28 Rd:, hvoraf det
fremmed Laug (Rett) udj Nordhordlen som Retten første
1728: 133
1728
dag betiente i det mindste for weyens lengde og underholdning nyder 10 Rd: 4 mrk:, det
andet Waswærens Laug Ret 5 Rd: 2 mrk:, Lens Manden med dem som forkyndte Warselen
til Doms andhørelse 1 Rd: 2 mrk: og Sornskriveren for sin udlagde Reise bekostning og
fortæring til og fra tinge det øfrige, alt af Parterne at udReedes og betales under Lovens
Allernaadigste widere bydende medført detz til bekræftelse wed undertegnede haand og
hostrøgte Signeter Actum Anno Die et Loco ut supra,
Anno 1728 dend 6 April blef Retten betient paa dend Gaard Severtved udj Ulvigs Sogn og
Hardanger, (for at) Kiende og Dømme udj En Odels trætte paastefnt af Biørn Pedersen mod
Christopfer Ødven og Enken (Brite) Severtvet samme Gaard at indløse fra dennem,
medwærende som Meddoms Mænd af Kongl: May:ts Constituered Foged opnefnte, nembl:
Mickel Lindebrecke, Anders Hansen Undeland, Christian Bolstad, Tollef Hagestad, Ole
Spaanem, ….. Spaanem, Daniel ……, og Andve Torstensen Lione, alle Upaarørende till
Parterne,
Paa hvilcken Tid og Sted Citanten i Rettelagde (Loug)lig Stefning daterit 4 Debr: 1723:
saalydende ……

Af de Jndstefnte møtte Enken Brite med hen(des Laug) werge Elling Ose som tilstod
Varselen, men Christopfer Ødven fraværende,
Kalds Mændene Sve….. ……, (og) Od Haaem Eedlig afhiemlede at de hafde forkyndt den i
Rettelagde Stefning for Christopfer Ødven Lovlig (sidst) afvigte Jul,
Dernest i Rettelagde Citanten en Udtog af Protocollen (af) høy Edle og Velbaarne Hr: Stift
befalings Mand Andreas Undalls haand fidimeret dat: Bergen d: 30 Oct: 1727 lyder med
Citantens forregaaende Memorial dat: 28 Dito saaledes ord efter andet,
Citanten til Kiendegaf derhos at have sine udj Stefningen benefnte Odels Vidner tilstæde,
hvilcke og møtte og (vedtog) Loflig Varsell, derpaa efter Edens indholds forkl(aring)
Fremstod
Baar Spaanem En Mand paa 88 Aar for(klarede at) hand Kand Mindes og har hørt at Ole
Olsen Eyede og (brugte) …… paa Severtved, satte Jorden til Pant hos Attestantens (Fader?)
…… Baarsen for 60 Rd:, og bemelte Penger betalte Jon Sch….. (til) hans Fader igien,
Niels Lione derpaa \forklarede sig/ paa 70 Aar (gammel) \og/ at have hørt denne Gaard
Severt Tvet!! (Severtvet) var Citantens
1728: 133b
1728 Aprilis
Ole Olsens Odels Gods, og boede hand herpaa Gaarden till sin død,
Lars Haaen (Haaem) sagde sig 50 Aar gl: at være og forklarede at hand inted andet har at
forklare, end hafde hørt mange Ganger af En Mand Ole Erichse/n Haaem sigende at Ole
Olsen Severtved var Rette Odels Mand her til Gaarden, hand Kand iche mindes bemelte Ole
Severtved, mend Ole Haaem døde forgangen Aar,
Widnerne en hver paa sin Forklaring aflagde Eed,
Enkens Laug wærge i Rettelagde Et Skifte bref holden efter Tollef Toresens hustrue Anno
1696 d: 4 Martj paa Geltnes, hvorudj findes denne Gaard Severtvet i Arf gaaen till hans
datter efter Vurdering 66 Rd:, item Et Forlig i samme Skifte bref andført dat: 7 Martj 1687
alt som efterfølger, Endnu Et Mageskifte bref mellem Christopfer Ødven og Enken Brite
Severtveds Mand afg: Ole Tollefsen dat: 30 Junj 1705. Noch leverte Extract af Hardanger
Protocollen Ao: 1700 d: 27 Martj af(sagde Dom), som er Ordlydende og under høy Edle og
Velbaarne Hr: Stift befalings Mandens verification med forbemelte Copie …….. og ham
\Enkens Laugværge/ paategned tilbagelevert,
Citanten til Kiendegaf at efter i Rette lagde Udtog af Protocollen Kand fornemmes hvorledes
er tilgaaed med denne ….d med hans Sahl: Fader som hafde Odel og Aasæde Retten, En …ns
Mand var af Søsterleggen som har Mageskifted med Christopfer Ødven, hand er nu sine 35
Aar til Høsten og formoder at (have) Ret efter Loven at Løse Gaarden som \hand er/ af
broderleggen ….me Søn efter sin Farfader Ole Olsen der Pantsatte Jorden første gang, hand
har 2de Eldre brødre som iche er for… (haf)de og gived ham tilladelse at søge paa dend,
(Enkens) Laugværge herimod Replicerede at hun holder sig till ……….. Ey alleene af
Citantens Fader er solt ved afstaaelse …….. udj Skifte breved befindes indført men End og
…… {og den tid derefter af T…f} hendes Mand som Tollef …….. Søn Mageskifted sig dend
fra hans Søsters Mand Christopfer (Ødven) og haft dend i hefd siden Ao: 1705: formeente
efter ……….. hendes Sahl: Mands Odels uafwunden, hendes …….. børn hafde og med hende
Arved her udj Jorden, hvilcke ……. fremviste Skiftebref de dato 15 Julj 1722 gotgiører, og
deres …... …der iche Stefnt, Ellers har og Enken sagt ham som hun self for Retten vedstoed,
at have udlevert 2de brever till (En) Persohn som hun iche har faaed tilbage, og sluttes at
være (det) eene det Skiøde som udj det gl: Skiftebref er indført, og (det a)ndet bref var hun
iche bekient hvad det var for et,
(Citan)ten svarede at hand formeen Jorden Severtvet iche er ….. Loug bøden som udj den i
Rette lagde Extract findes ……d, hans Fader var død førend J Ao: 1700 at den dom ……..

heller Jon Ørjansen Hans Søskende barn og Christopfer (Ødven), hand formodede at Kunde
forskaffe Vidner,
(Enkens) Laugværge formeente hand iche var dend tid død (siden til)bydelsen war Loflig
paa Tinge scheed som Rettens ………. …. formelder hvortill hand sig Refererer,
Denne Sinde afskeediged
1728: 134
1728:
Efter i Rette lagde brever hvorimod saavell Enken med hendes Laugværge beraaber sig paa
2de beviser endnu at have haft og formoder at faae til haanden igien, hendes barns
Formyndere er icke heller Stefnt hvilcked at burde schee forinden Endelig dom udj Sagen
Kand afsiges, dend Jndstefnte Christopfer Ødven som har hiembled Jorden till Enkens Sahl:
Mand iche {heller} efter Lovlig warsel Møder, saae og beraaber Citanten sig paa bevis fra
sine brødre at indtale Jorden, og at hans Fader war død forinden den dom Ao: 1700 d: 27
Martj er afsagd hvorved Christopfer Ødven saaledes der med falden(?), tilmed war baade
hans brødre og serdeeles hand umyndig, befinder Retten till Sagens oplysning at give
Parterne Rom og en billig tid deres paastand at i Rette føre, Altsaa med Citantens Samtøcke
udsættes Sagen till dend 21 Sept: nest Kommende igien herpaa Aastedet till Endelig doms
afsigelse i Retten at forretages, til hvilcken tid Citanten haver at lade forkynde Stefningen for
Enken med hendes Laug wærge og børns Formyndere til wedermæhle, og saa for Christopfer
Ødven som for Sagen er, hvem og paalegges at møde her for Retten ovenbe:te tid d: 21 Sept:
tillige med de indstefnte og Sagen at tilsvare, for den Omkostning til Rettens betienter bliver
Citanten for det første andsvarlig, hvorefter udj Sagen ovenbe:te tid og Sted videre Skall
gaaes …….. (saa)ledes som Loven allernaadigst paabyder,

1728 den 8 April blef Sedvanlig Skatte og Sage Ting holden udj Hardanger paa den
Gaard Lusand med Lyse Closters Almue, overwærende udj Retten …….. (For)valteren,
Lyse Closter Godseds Eyeres Fuldmegtig Sr: Andreas Sebøe, Lens Mand Peder Urem, og
efterschrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd Arne Sexe, Wiglick Sexe, Lars Trappetun,
Svend Sexe, Andres Oppedall, Johannes Mit Bleye, Eluf Ulvenes, og M…. Lusand paa Knud
BratEspens wegne,
hvorsomhelst efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn blef dernest Allerunderd: forkynt
Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning om Skatternes p(aa)bud indeværende Aar Daterit
29 Oct: 1727:
Publiceret 1 bøxel Seddel dat: Lyse Closter d: 5 Janv: 17.. paa 1 pd: 3 mrk: Sm: ¼ h: og 1 L:
Salt udj Mit Bleyen, som Knud …..sen tilforne brugt og for Gunder Jacobsen ops(agd,
bøxe)len at være betalt efter Loven,
1728: 134b
1728
Publiceret bøxel Seddel dat: Lyse C: d: 16 Janv: 1726 paa ½ L: i Oppedal till Helge
Pedersen, som Anders Endresen for ham har opsagt,
Hvorsom helst Samson Nielsen Følckedalen for Retten fremKom og hafde Med sig 2de
Mænd her under Ting lauged Sorterende Naufnlig Knud Lusand og Endre Begevig, efter i
Rette Kaldelse Eedlig at Vidne hvor nær hand Citanten war udj Slægtskab med Endre

Knudsen Hamre, hvis efterladte Enke \Guri Sivers datter/ hand will Ægte og samme at maa
indgaae will hand Allerunderdanigst Søge hans Kongl: May:ts benaadning,
bemelte 2de Vidner efter at Edens Forklaring war Kundgiort aflagde hver for sig deris
Corporlige Eed og begge Eenstemmig forklarede at Samson Nielsens Faders Moder Guro
Samsons datter Gere i Sundhordlen war boende, og Endre Knudsen Hamres Moder Eli
Samsons datter og samme …s paa en Gaard Bondhus war boende, ware Kiødelige Søstre, saa
at Citanten war af 3die, og Endre Hamre udj det andet Leed beslægtiged nærmere …….
Enken forbe:te Guri Sivers datter udj Svogerskab som Citanten vill Egte,
(hvilcke) herpaa hans Tings Vidne beskreven med(deelt) war begierende, som hannem med
(billi)ghed ey Kunde negtes, Saaledes sig (at forho)lde og for Retten at være passeret
(bekræftes) wed under trøgte Signeter Actu/m etc:
…… for Retten opstoed Lyse Closter Eyers Fuldmegtig (Sr: Andreas Sebøe og tilsp)urte
samtlig tilstæde værende Almue og (Laug Retted) om iche efterschrefne ere Self Eyere,
saasom ….. Opheim, Lars Tvete, Andve Hildal og Torgier …ven, hvortill blef svared af
forschrefne Almue at det sig saaledes forholder og beboes fornefnte Gaarder af deres Self
Eyere, undtagen halfdelen udj Sandven …ger Torgers datter[s] Mand Hans Asbiørnsen, og
den ande/n (hal)ve deel Torgiers Enke saasom hand er ved døde/n afgaae/n (som) for
Odelskat er befried, meerbenefnte Self Eyere,
(Saa ti)lspurte hand Almuen om afvigte Aar i dette Ting (Lau)g er falden nogen 6te og 10
Penge af uden Rigs førte (Arve) item Arveløst Gods, saa og om nogen hand(værks) Folck,
Peder svenner og huus Mænd befindes som (Skatte) Kand og bør, og om her i dette Tinglaug
er
1728: 135
nogen Laxe Voger og Rødnings pladser, hvortill Almuen med Laug Retted svarede at
hverken befindes deslige Poster eller er tilfalden nogen saadan Jndkomster,
dernest tilspurte hand dem og om her udj dette Tinglaug er fleere Sauger endsom den paa
Biotved Grunder som er lagt for 2 hundre bord hertill de og svarede det dem og dette er
vitterligt og ey er fleere uden dend Eene Saug,
Saaledes for Retten passeret bekræftes wed undertrøgte Signeter,

Dend 10 April blef Skatte og Sage ting holden med Lyse Closter Almue udj Sundhordlen
og Strandebarms Skibrede paa dend Gaard Egeland, overværende udj Retten Lyse
Closters Fuldmegtig Sr: Anders Seby, og efterschrefne (8te Eedsorne) Laug Rettes Mænd
Lars Koltvet, Erich Koltvet, Ole …..tvet, Lars Hiorteland, Ole Koltved, Anders Ecke(land?),
Endre Koltvet, og Lars Tvete, derforuden tilstæde de(nd) faae Almue som tinged Søgte,
blef Allerunderdanigst forkyndt Kongl: May:ts Allernaadigste Skatte forordning for
indeværende (Aar),
Hvor da af Almuen og Laug Retted blef forklared paa Godsetz Fuldmegtiges Spørsma[a]ll
om de 2de Self Eyere Gaarder nembl: Egeland og Hiorteland,
at udj Egeland Eyer og beboer Jens Baarsen sin Egen Eyende part, Erich Erichsen (har)
afstaaed hans part till hans Søsterdatters Mand \Ole Hansen/ at beboe, (og give) ham Lifs
brød, saasom hand iche er af saadan Constitut(ion at) hand self Kand bruge og beboe dend
anderledes, de… ……… som har væred Ole Andersens Eyendom og hand (ved døden) er
afgaaen beboedes afvigte Aar af MedArvinge(n) …… Manden Anders Samsonsen som

selfEyer, men (nær)wærende Aar træder halfbroderen til samme J(ordepart) og dend sig
tilløse vil,
Hiorteland beboes a(f Self) Eyeren Thommes for halfdeelen, og Lars dend and(en halve)
part, hvorudj Engel Giere og {hans} \Opsidderens/ Stifbørn haver deru(dj) Arvelodder,
og saaledes afvigte Aar 1727 dise 2de Gaarden af Opsiddere beboed,
Andgaaende de forommelte Poster som paa forrige Tinglaug svarede Almuen at ingen udj
dette Tinglaug befindes eller er tilfalden, og ey heller er her nogen Saug,
Till samme tid og Sted hafde Godsetz Eyere paa hvis Vegne hans Fulmegtig møtte ladet
Stefne (Jord)drotten til en part herudj Gaarden Egeland, ved N(aufn) Lars Andersen fordj
hand hafde tagen udaf (Saugen)
1728: 135b
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her paa denne Jord under Lyse Closters Jurisdiction staaende 2de tylter bord, og foruden 3
Efne træer [i]ligemaader her liggende, og det 4de andensteds, dend forrige Opsidder Anders
Samsonsen tilhørende som til Vedermæhle er Stefnt,
dend Jndstefnte møtte som og forrige opsidder, og paa Rettens tilspørsell svarede dend
Jndstefnte Lars at hand var ickun i sit 22de Aar, hans Formynder war Erich Gaatte, hand er
bleven Stefnt paa den Gaard Røe under det Fri Adelig Gods Rosentals Jurisdiction,
Afskeediget
………. det fornemmes at den Jndstefnte iche (endnu sin Lo)ug alder \har opnaaed/ som Kand
svare for sig self, saa bør hans Formynder dertill at blive Varsled og som hand er Jorddrot her
till Jorden som hand og andtaget saa bør hand her at have som Salvolder!! (Sag-) Loulig
Varsell, hvorfore da Sagen til neste Ting udsettes Sagen til Loflig (Kal)d og Varsell, hvorda
widere skall gaaes hvis Loven allernaadigst byder og befaler,

Dend 13 April blef sedvanlig Skatte og Sage ting holden udj ….. …..en paa den Gaard
Store Bøe med Lyse Closter Godsetz (Almue i) Vaags Tinglaug, overværende udj Retten
bemel(te Lyse Closter) Eyerens Fuldmegtig Sr: Andreas Seby, Lends (Mand) Mickel
Vespestad, og efterschrefne 8te Eedsorne Laug (Rettes M)ænd, Niels Biones, Siur Gelland,
Johannes ……, Lars Bleenes, Ole Hofthammer, Mons Biel(land), …..s Birkeland, og Knud
Gloppen, forude/n til (Stæde dend) tingsøgende Almue,
hvor som helst efter Ret(tens) Settelse udj Kongens høye Nafn, hvor da Allerunderd:t blef
forkyndt deres Kongl: May:ts Skatte Forordning for indeværende Aar,
derefter hørsomst Hr: Stift befalings Mandens Ordre om Sessionens udskrivelses
ophævning, og allene (Ba)talions Mønstringen dette Aar, for Soldaten sin 14 dagers Kost
(som?) sedvanligt dat: Bergen d: 13 Martj 1728:
Bernest blef publiceret efterskrefne bøxel Sedler
(En di)to Lyse Closteret d: 16 Janv: 1726 til Lars Jacobsen dend (halv)e deel udj Gaarden
Robberstad 13 ½ mrk: Sm: 1/8 hud, saa og 1/12 hud, som Bottel Robberstad har opsatt!!
(opsagd), bøxelen (efter) Loven betalt,
item till Mons Johansen 2 pd: 4 mrk: Sm: 1 Giedsch: ………. udj dend Gaard Dahlsgaar
med Opdals Kirckes part ? … 6 s: indberegned, som Lars Johansen er fradød, (bøxelen) efter
Loven betalt,

1728: 136
bøxell Seddell dat: 16 Martj 1728 paa ½ L: Sm: og ½ hud udj dend Gaard Store Bøe i Vaags
Skibrede till Lars Larsen som Iver Nielsens Enke forhend brugte og opsagd haver bøxelen
efter Loven er betalt,
dito af 30 Deb: 1727 paa ½ L: Sm: ¾ hud, udj dend Gaard Gloppen till Johannes Larsen,
som Johannes Olsens Enke bruger og ham Egter, og Niels Monsen opsagt, bøxelen er efter
Loven betalt,
ligesaa af dato 5 Janv: 1728 paa 18 mrk: Smør og Een fierdendel hud i Hofthammer till
Anders Larsen bøxlet, som Tørres Halvorsen har opsagt, og med den Condition at naar hand
den anden halve part opsiger skall den bøxlende og samme for bøxell an(amme) bøxelen for
den første part er betalt efter Loven,
dito af 16 Debr: 1727 paa en holm ved Wespestad …… h..lmen beliggende, fæsted till Jens
Larsen, og ….. taxeret for 9 mrk: Sm: Landschyld, bøxelen er betalt efter Loven,
Dernest er Almuen og Laug Retted blefven tilspurt om i dette Tinglaug befindes saadanne
Personer som Skatte Kand og bør, med Videre som forhend indført fol: 134: og 135, hvortill
Almuen samtlig svarede Ney,
desligest er bleven tilstaaed at Mevaten er self Eyer Gods,
herom alt Fuldmegtigen war Tings Vidne begierende,
Hvorsom helst for Retten fremkom 2de Opsiddere (paa dend) Gaard Storebøe som haver af
Vaade Jld lidt de…. ……. Torsdages Natten for Allehelgens dag afvigte Aar, …….. herom
det Eedelig at bekræfte till et Tings Vid(nes Er)holdelse i Rette kaldet Peder Gundersen
Storebø (og) …… Olsen ibd:, og forklarede de Skadelidende n(aufnlig) ….. Olsen, \og/ Ole
Olsen at de fick indted af deres E(yendeele) Reddet mend med hustrue og børn Kom nøgen
….. og af Jordens huser blef indted Berged uden La(den) og Floren,
de for Retten fremkaldte Vidner efter at Edens Forklaring war dem forkyndt, aflagde Een
hver for sig deres Corporlige Eed, og forklarede begge (Een)stemmig at ovenbe:te Jldskade
bort tog Leylendingernes Elve huser, som bestod af En Gaards Stue, 3 boer, 1 Jl(dhus), 3
Kaaver, 2 Svaler, og 1 dør Svale Kaldet, deels af Tømmer og deels af Staver opbygt, og
midste derforu(den be)melte Opsiddere deres Eyendeele som og Korned som (laa)
optersched, samt høe og halm, og alleene deres (Creatu)rer blef berged saaso/m Floren blef
beholde/n,
her(til) de Skadelidende war Tings Vidne [begierende] som blef (bevil)get,
1728: 136b
1728:

Den 15 April blef sedvanlig Skatte og Sage Ting holden paa Lyse Closter Gaard med Os
Skibredes Almue, overværende udj Retten bemelte Godses Eyere Sr: Hendrich Forman, Lens
Mand Ole Leque, og efterschrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, Mons Søfteland, Lars
ibd:, Ingebregt Scheye, Mickel Kismull, Johannes KrogEide, Sander ibd:, Lars Thuen, og
Niels Søeboden paa Niels Dranges wegne, derforude/n tilstæde den Almue som Tinged søgte,
og efter Rette/n/s Settelse udj Kongens høye Nafn, Allerunderd:t blef forkyndt Skatte
forordningen for Jndeværende Aar,

dernest publiceret
Eyerens bøxell Seddell dat: 24 Febr: (1728) paa 18 mrk: Sm: ½ hud udj dend Gaard
Søevigen (bøxlet) till Ole Olsen Hauckeland, som bøxelen (efter) Loven har betalt, og hand
Egter sin Formands (Enke?) paa samme Jord boende,
dito af 12 Martj 1728 til Leylending Christopfer Didrichsen Balland, En half L: Sm: og ½
hud udj dend Gaard Bøe, som Niels Haldorsen forhend brugte, bøxele/n efter Loven betalt, og
Leylendinge/n at holde sig Love/n efterretlig,
dito af 1 April 1728 paa ½ L: Smør ½ hud udj dend Gaard Øfre Eide till Ole Baarsen
bøxled, som hans Fader Baar har godvillig opsagt bøxelen efter Loven betalt, og
Leylending/en efter Lovens pligt (sig at fo)rholde,
(Dernest) tilspurte Godsetz Eyere Almuen om (indeværende) Aar her i Tinglauged war falden
noge/n (Kongl:) Jndkomster som ere folio 134 og 135 indteg(ned, hvor)till de svarede Ney,
saa og tilstod Almue/n (at Gaardene) Svinesten og Bache beboedes afvigte Aar (af) self
Eyere,
Videre tilstoed Almuen at Lyse Closter hoved Gaard med underliggende Rødnings pladser
beboes og bruges af MedEyeren og God(setz) herskab som tilforne, det og attesteres ut …us

Dend 17 April blef Skatte og Sage Vaar ting holden paa den Gaard Tvete i Skiold
Skibrede og Nordhordlen (med) Lyse Closters Almue overværende i Retten Godsetz
(Eyer) Sr: Hendrich Forman, Lens Mand Arne Atlestad, og efterschrefne Laug Rettes Mænd,
Lars Birkeland, …. …ugland, Stepfen Birckeland, Poul Atlestad, ……. Hamre, Halver Stien,
Størck Smaadalen, …..s Hamre, saa var tilstæde den Almue
1728: 137
som Tinged søgte,
hvor efter Rettens settelse Allerunderd:t blef Kundgiort Skatte Forordningen indeværende
Aar,
Publiceret bøxell Seddel dat: Liuse Closter d: 22 April 1727 paa 18 mrk: Sm: ½ Faar udj den
Gaard Biørnesta i Herløe Skibrede till Ole Halstensen som Matias er fradød og Enken har
opsagt, bøxelen efter Loven betalt,
En dito 5 Janv: 1728 paa 13 ½ mrk: Sm: og 1 Spand Fisch til Stepfen Jacobsen udj dend
Gaard Førde i Sartor Skibrede beliggende, bøxelen efter Loven betalt,
Saa blef Almuen tilspurt om deslige Poster som forhend indført war afvigte Aar her udj dette
Tinglaug falden, eller befindes at wære betalt og betale bør, hvortill blef af tilstæde værende
Almue og Laug Retted svared Ney,
Og som indted widere war at forrette (saa) blef Tinged for denne gang opsagt,

Dend 28 April holtes Almindelig Skatte og Sage (Vaar) Ting med Vangens Tinglaugs
Almue paa Vangen og Voss overwærende paa Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lems Vegne
hans Fuldmegtig Tiener Sr: Peder Bejer, Lens Mand Wicking Tvilde, og efterschrefne Laug

Rettes Mænd Peder Giersqual, Wiching Gielle, Gulack Sondve, Mickell Lemme, Niels
B(rat)hole, Jon Fannestøl, Andbiørn Fletre, og Peder ……., derforuden tilstæde dend Almue
som Tinged Søgte,
hvor da efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn Allerunderd:t blef oplæst Kongl:
May:ts Allernaadigste Skatte Forordning for indeværende Aar dat: Rose(ndal den) ? ….
1727:
Placat dat: 12 Deb: 1727 at de fra fremmede (Steder) behøvende Varer fra Første haand at
forskrive og ….. ….lade,
Forordningen dat: 10 Deb: 1727 hvorledes ………. med Pensionerne af General Post
Cassen schal (forholdes),
Forordningen af 9 Janv: Ao: 1728 hvorledes med …… …..ners Vacationer, samt Subsisterie
i Embedet herefter skall forholdes,
Dernest hørsomst forkyndt Hr: Stift befalings Mandens bref (til) Fogden dat: Bergen d: 29
Janv: 1728 at Indhendte Saug Eyernes andgivelse hvad aarlig herefter paa deres Sauger Kand
s(ages) hvorefter de bliver taxered, og ey meere tillades,
af dato 25 Novb: 1727 at ingen maa negte dem frj Skyds (som) fremviser Stadholderens
pass:
item Capit: Taxten dat: 20 ….. ….,
af 2 Janvarj 1728 med Copie af Kongl: Allernaadigste Rescript dat: 12 Deb: 1727 om en
Svensch Delinqvent fra Jern Endl….. ved Nafn Lars Larsen som har slaged sin Svoger ihiel
o(g maa) paagribes hvor hand andtreffes,
Ordre af 19 Martj 1728 om Sessionens ophævelse for ………,
1728: 137b
Stift befalings Mandens Resolution dat: 8 Sept: 1727 andgaaende Skydsen til Capit:
Høyelses Compagnie till og fra Mønstringen,
Stift befalings Mandens ordre dat: 24 Nob: 1727 at ingen i Slagtertide/n maa selge sine
Slagter bester udenfor byen til Forpranger og ey til nogen førend Consumptionen er betalt,
{Noch} Capituls Taxten,
d: 29 dito war Skatte ting, hvor ey widere war at forrette end med Skatternes anammelse,
Den 30 dito blef Retten igien udj forindførtes overværelse betient, og da blef Publiceret,
Et Skiøde dat: Hesthammer d: 23 Martj 1728 udgiven till till!! Mons Nielsen Bachetun, og
hans hustru Ragne Tor….s datter, af nembl: af Od Brecke 3/5 Mrk: med bøxel og 3/5 mrk: J
….led (G)ods, og paa sin broder og Myndlings Vegne 4 1/5 mrk: ………. …..led Gods,
Brynild Store Rochne ligeledes en …………, Vicking Øfre Rochne ligeledes broderlod, udj
(Hylle?) og Lade beliggende, til Vitterlighed Steffen Melve og …… Osgier,
Publiceret Et Skiøde dat: 28 April 1728 udgiven af Johannes Størchsen paa ½ L: 6 mrk: Sm:
med bøxell og herlighed (udj) dend Gaard Rødde i Vigger Otting Otting!! till Rog….
Andbørnsen for den betalte Summa 120 Rd:, till Vitterlighed Vicking Gielle og Peder
Biørcke,
Publiceret Gulick Larsens Skiøde till sin Søn udgiven (til) ….. Gulicksen udgiven paa 1 L: 1
pd: udj den Gaard Opheim (i Dyr)vdals Opheim!! (Otting) for betalte 120 Rd: som hand,
Kiøberen self ……… andet thun, til Vitterlighed Vicking Gielle og (Peder Biørck)e,
(Fremkom) for Retten Asle Knudsen husMand paa Bøe (og) lyste sin Pengemangel som
Odelsbaaren till ……….. den Gaard Kolve som hans broder Tollef ……….. opbud till Ole

Vold, andviste udj Retten ……. Ting protocollen under høyædle og belbaarne Hr: Stift
befalings Mandens haand at hand d: 12 April …. hafde lyst samme forfald,
Publiceret Et Skiøde udgiven til Størck Leedal som Søn og (med) Løsnings Ret udj den
Gaard Nessem i Borstrands Otting liggende Nembl: Gulack Sonve paa Egne Vegne 15 mrk:,
og paa Myndlings Ane Ols datters wegne 3 mrk:, Erich Afdal som Formynder paa sin
Myndling Tollef Olsen Tvindens Vegne (6 mrk:), Omund Soue ligesaa paa sin Myndling
Knud Olsens Vegne 6 mrk: tilsamm/en 1 pd: 6 mrk: og for Marken hver for sig bekommet
10 mrk: som er 50 Rd:, til Vitterlighed Vicking Tvilde og And… Flættre, dat: Vangens
Tingsted d: 29 April 1728,
Publiceret Eilef Christensens Skiøde dat: 17 Novbr; 1727 (til) ….. Jacobsen, paa 1 Løb udj
Store Skible for 135 Rd:, til Vitterlighed Ole Hondve og Lars Tachle,
1728: 138
1728
Hafde Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lem efter ordre fra Commissarierne udj forrige Stift
Amtskriver afgangne Svan(en)hielms Sterfboed ladet Stefne Od Tøen for Landschyld af 1 ½
L: udj bemelte Gaard for 1719 og efterfølgende Aar 1725: først for 23 Rd: 4 s: hand till Hr:
Rector Mønniken har betalt og paa det sidste Aar Rester 1 Rd:, med processens omkostning,
dend Jndstefnte Møtte og svarede at hand har betalt till Hr: Rector Mønnicken bemelte
Landschyld, som hand iche andet har vidst og er bøxell Eyer over bemelte Gods, saa hand
formoder at blive befried, hendschiød sig til Lovens 3 bogs 14 C: 3 Art:, og er hand hans
forsvar,
Kongl: May:ts Fogeds Fuldmegtig Sr: Peder Bejer svarede hand Referered sig til
Svandhielms Arvingers Specification som fordred han/nem for Landschyld tilsam/men 24
Rd: 4 s:,
dend Jndstefnte producerte hans Skatte og Landschyld bog …… Stemplet Papir indretted,
hvorudj befindes af Hr: Rector Mønniken quitered for det Aar 1720 og paafølgende Aar 172(1
in)clusive Aarlig 3 Rd: 2 mrk: 4 s:, derforude/n En bog tilforne hvorudj for 1719 iligemaade
findes quitered og afbetalt,
Citantens paastand war at hand Søger dend Jndstefnte for Landschylden som melt, og maa
hand Søge sin Regress … hos dend som hand har betalt det till, paastod dom tillige med
Processens bekostning,
widere hafde Parterne iche at indwende,
Da blef Kient Dømt og Afsagd,
det befindes at den Jndstefnte haver som Leylending betalt dend Landschyld hand nu søges
for till bøxell Eyeren og ey heller har derpaa wæred noge. …….. i saa mange Aar som her
udj Retten er {af} ……, saa og dend Jndstefnte inted for hvis hand Sa…. …… Er Skyldig,
hvilcket udj Andledning af Lovens 3 bogs 14 Capit: 3 Art: er oppebaared og ………., saa
friKiendes dend Jndstefnte for at be(tale) …… og gives wedkommende Regres til, dend som
L(andschyl)den oppebaared oppebaared!! [haver] og som herligheden hav… over Jndbemelte
Jord, for hvis som Restere Kand,
Kongl: May:ts Foged Stefnt Torgier Olsen og Britte Tormos datter at betale deres Egtebøder
for fortilig sammenleye med hver andre,
de Jndstefnte møtte iche,
Stefne Vidnerne Arne Reene og Lars Tundal, Eedlig afhiemlede at de Loflig hafde forkyndt
de indstefnte Stefnemaalet som iche nu møder,
Citanten war Laug dags forreleggelse paastaaende,

Afskeediged
de Jndstefnte udeblivende paalagges till neste ting at møde under Lovens bydende,
Hafde Kongl: May:ts Foged Stefnt efter forrige tiltale ….. Fladequal, Ole Øen, Stepfen Traae,
Anders Gere, …. Lille Rockne og Arne Mit Ringen, saavelsom Ska(fferen)
1728: 138b
S..r Seim til Vedermæhle, hvorledes de indstefnte har (ne)gted Stifts Prousten i sin Visitations
Reise Skyds,
af de Jndstefnte møtte, Stepfen Traa, Ander Giere og Arne Mit Ringem som og Skafferen
tilstæde, og svarede Arne Ringem at hand fick samme dag bud som Prousten Reiste hans
hæst war 6 fiering i fieldet paa Stølen og hans Grande Knud Skydsedede!! med sin hæst og
tog Penger derfor, Anders Giere svarede hand var samme dag iche hiemme mend udj
Marken paa sin høeslotte og vidste iche deraf før end anden aften hand hiemkom, Stepfen
Traae sagde hand negtede det iche men fick for sent bud saa hand iche Kunde finde sin hæst,
Skafferen tilstod Arne Ringens forklaring, om Anders Gieres forklaring sagde hand at
(Man)den iche var hiemme men hand tilsagde Konen derom, (Om Stepfen) Traae erklærede
Skaffere/n at hand tilsagde ham ……….. Maals bill om dagen at skulle wære med sin …….
(d)ags tid, det samme war og den anden Skaffer Knud ……s forklaring som hafde wæred
med dend anden,
Fogdens Fuldmegtig paastod Laug dag,
Afskediged
(De) Udeblivende Ole Øen og Knud Lille Rockne paalegges neste Ting at møde og Sagen at
tilsvare, saa haver og de nu nerværende som og Skafferne (samme) tid og Sted at wære
tilstæde,
Hafde Kongl: May:ts Foged paa hvis Vegne hans Fuldmegtig møtte indstefnt en Quindes
Persohn wed Nafn Mette ….aels datter for begangne Leyermaal at betale hendes (bøder),
(dend) Jndstefnte møtte paaschiød hendes Fattigdom (og indted) hafde at betale med,
Citanten paastoed dom (efter Lo)ven,
dend Jndstefnte begiertete!! Tid til neste ting …….., hvilcket og med Citantens Samtøche
blef be(vilget),
(Till samme) tid og Sted hafde Niels Mithun Stefnt Niels ….tun hans Formands Fader at
betale tilbage Landschyld ? … ? s: som hand har oppebaared, som Citantens Stifsøn ….ls
Andersen tilkommer, og Myndlingens Formynder ……….. søger hos Citanten igien,
(dend) Jndstefnte møtte iche,
Stefnevidnerne Ole Nesthus og …… Hellesnes Eedlig afhiembled Lovlig at have Stefnt de
udeblivende i denne Sag,
Afskeediget,
(dend) Jndstefnte og udeblivende Niels Anderse/n paalegges til neste Ting at møde,
(Till) samme tid og Sted paa Assesor von der Lippes Vegne …yer till Vangens Præstegields
Kirker møtte dend …… Mand Knud Knudsen og i Rette Esked Een Sag ……. Johannes
Mæringen for 2de Kiøer Opheims Kirke (tilhørende) som dend Jndstefnte hafde paa Leye og
ey levert
1728: 139

ifra sig efter andmodning, og endvidere har Kiøb paa Kiørne for 7 ½ Rd: som hand iche
heller har villed betale derfore at lide dom med Processens bekostning,
dend Jndstefnte møtte iche og Kalds Mændene Arne Reene og Lars Tundal Eedlig
forklarede Loulig at have Stefnt dend udeblivende,
Afskeediged
Johannes Mæringen som haver faaed Loulig Varsell og iche møder paalegges neste ting
Sagen at tilsvare alt til doms paafølge,
Till hvilcken tid og Sted Arne Mit Ringen paa Egne og Sogne Præstens Vegne i Rette Møtte,
ladet Stefne Lars Øfre Mæland, Asgrim Nedre Mæland, og Bottolf Strømme, fordj de var
befunden self Siette at have flæcked udj Øfre Afdals Skougen Næver som de ingen (Rett) har
udj, men Skougen ligger under Præstegaarden og Mit Ringem, og Præstens Pige Andrj Kom
over dem da de flegte Nævere/n, og haver hand tilligemed Sog(ne Præs)ten ladet 2de Mænd
Erich og Endre Afdal besigte Skougen og med samme Mand!! (Mænd) tilspurte de
indstefnte og de tilstode at have flæcked Næver i samme Skoug,
de Jndstefnte møtte iche og Stefne Vidnerne Niels Brat(hole?) og Lars Hage Edlig
forklarede at have forkynt bemelte Mænd Louglig Stefnemaal fordj de har flæcked udj Afdals
Skougen uloflig og derfor at lide dom,
Afskeediged
Sagen gives Rom till neste Ting og paalegges de indstefnte og udeblivende til samme tid og
Sted at møde efter Loulig Varsell Sagen \at/ tilsvare,
Til samme tid og Sted hafde Niels Anders[en] Souve sa…. …lagde Skriftlig Stefning Stefnt
sin Grande Iver Biø(rnsen), (Stef)ningen lyder saaledes,
dend Jndstefnte møtte (iche, og Kalds) Mændene Lens Mand Vicking Tvilde og Knud Fi….
afhiemblede at have forkyndt Loulig Stefningen i den (Jndstefn)tes Eget paahør,
Afskeediged
Iver Souve paalegges efter Lovens 1ste bogs 4 Capit: 32 Art: til neste Ting under Lovens
widere allernaadigst bydende at møde og sin Sag at andhøre og besvare,
Till hvilcken Tid og Sted Anders Nedre Hylde som i (Retten) møtte hafde Stefnt Od Brecke,
Brynild Rockne, Vi(cking) Øfre Røcke, og Mons Baachetun, at være tilstæde (og) vill løse det
Gods i Lade paa den Umyndige ha(ns) Stifsøns Johannes Torgesens wegne, saa som hand
(har) hørt at de vill afhende till dend dend!! yngste datter Ragnes Mands Mons Backetun,
af de Jndstefnte møtte Od Brecke, og Mons Backetun, men Vicking …..
1728: 139b
Røcke fraværende, saa og Brynild Rockne,
Stefne Vidnerne Lens Mand Vicking Tvilde og Omund Fiose, Eedlig afhiemlede at have
forkyndt de udeblivende Varsel paa Hylde mend iche for deres boepæl,
Od Brecke svarede hand som Formynder for dend Umyndige har solt saavell sin Egen part
som den Umyndiges Andpart som hand efter Loven vill andsvare saasom det er en liden part
til ingen Nøtte, og ey heller hoved bølled, hvorfore Citanten iche noged dermed har at bestille,
Mons Backetun i Rettelagde sit Skiøde saa lydende, og er hand den som Kand løse det, og
er det en Unødig trætte som ham paaføres,
Citanten svarede hand har Solt det til hans Umyndige StifSøn, paa den Maade hand skall
være Løsnings Mand, hans Stifsøn er nu udj sit Sextende Aar,
Afskeediged

denne Sag gives Rom til neste Ting, saasom de andre 2de iche møder, Sagen at tilsvare,
hvilcke paa(leg)ges da samme tid til andsvar for Retten at møde, (saa) haver og Parterne at
være tilstæde at [svare] till videre (Sage)ns paafølge efter Loven,
Saa hafde Johannes Øfre Lj, Anders Nedre Lj, Joseph Nedre (Lj), Halver Nedre Lj, Lars Øfre
Lj, Halle Øfre Lj, og Peder (Lj?) Stefnt Vicking Øgre, fordj hand iche udj Rette tid om
(Vaaren) drager til fields med sine Creaturer, mend (er) hiemme om Sommeren og lader
udbede Citanternes støls hafner som er deres Vaar og Høst hafner ( hvilcke han)d giører til
Sommerbeite, og naar de hiem (Kommer har) hand ladet udbede deres hafner har beskicked
…….. med 2de Mænd mens hand iche efterkommer,
(dend) Jndstefnte møtte iche,
Kalds Mænderne ware ….. og Joseph Øfre Lj som i Sagen er interesseret hvorfor (iche)
mod Loven Kunde andtages,
Afskeediget
(De) samme som er udj Sagen begreben befindes og at være Stefne Vidner, som mod Loven
er Stridig hvorfore ingen til Loulig Kald og warsell hendvises,
Publiceret vice Biscop og Stifts Proust Tankes bøxell Seddell dat: 24 Feb: 1728 paa det Brug
udj Ullestad bøxeled ( til O)le Tollefsen som Aad Larsen tilforn brugte,
Publiceret Et Skiøde dat: 28 April 1728 paa 3 mrk: udj Skoug af Herløf Øfsthuus, 18 mrk: i
Fladequal af Halle Uquit(ne), (og) 18 mrk: dito af Gudve Lars datter med bøxell og
(overbø)xell solt og afhænt til Johannes Herlefsen ……l, til Vitterlighed Jon Fannestøl og
Peder Børke (Biørke),
1728: 140
1728
Den 1 Maj blef igien Retten betient udj forindførtes overværelse, hvorda Restantzerne blef
tagen under Rettens Forseyling, og derefter blef paaraabt om nogen Sager var at forretages,
hvor da for Retten
Hafde Størck Lunde Stefnt Lars Uquitne, for hand haver bemegtiged sig 8 Stocher Kiørrel
træer,
dend Jndstefnte møtte iche,
Kals Mænderne Haldor Liland og Knud Lille Souve Eedlig afhiemblede at have Lovlig
forkynt Stefnemaaled,
Afskeediged
Lars Uquitne paalegges til neste ting Sagen at tilsvare,

dend 3 Maj blef sedvanlig Skatte og Sageting holden med Wasværs Tinglaugs Almue paa
Bolstad Øren overværende i Retten Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lems Fuldmegtig Sr:
Peder Bejer, Lens Mand Niels Horvey, og efterskrefne (8te) Eedsorne Laug Rettes Mænd, Ole
Roo, Jon Wæle, ……. Horvey, Ole Evanger, Knud Øfstedal, Niels ……, Johannes Langeland,
og Ole Føre, saa var tilstæde (dend) Almue som Tinged Søgte,
hvor da Allerunderd: blef publicered Kongl: Allernaadigste Forordninger, dernest de andre
foranstaltninger som forhend fol: 137 er indtegned,

Hafde Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lem Stefnt Gulik Schæ(rve?) fordj hand haver slaged
Jon Wælle den 15 Feb: 1728 ved Søen … for Horvigen udj Arne Skibrede og Nordhordleen,
saa og samme tid udførmed ham med Skels ord, til Vidne Ole …… Horvigen, saa og 2de
Vidner af Nordhordlen, til Ved(ermæhle) Jon Wæle,
begge for Retten møtte og tilstod dend Jndstefnte …… Hordve(?) at hand slog ham med
haanden, hand brød iche ……. men Jon Wæle paa ham med Ord paa bywegen og s(om de laa
ved) brøggen ved Horvigen, Jon Væle sagde herimod ……….. nogen forbrydelse i nogen
maade, og blef hand …….. et Slag af Gullik udj huusmanden Halvers Stue, (som) hand og
andmelte til Fogden,
Efter Parternes begier Samtøchte Fogdens Fuldmegtig (Sagen) udsatt til neste Ting, som
Retten bevilged,
Till samme Tid og Sted hafde Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lem be…. Lens Manden Niels
Horvey efter fremlagde Skrivelse (dat:) Hordvigen d: 20 Martj 1728, ladet Stefne Vidner till
Forklaring om En Persohn ved Nafn Helge Johansen, som ved Uløckelig hendelse udj sin
Svaghed hafde omkommet seg self \alt/ till et Tings Widnes erholdelse som Fogdens
Fuldmegtig Sr: Peder Bejer war begierende,
de Jndstefnte Vidner om forbemelte afdøde Mands Svaghed og Vanckelmodighed med
Raserie at giøre forklaring møtte og tilstod Varsel nembl: Ole (Helgesen), og Ole Knudsen
Furnes, Lars Schervegge og B(aste Dy-)
1728: 140b
Wigen, ligesaa Lens Manden Niels Horvey, samt Johannes Rasmusen, og Johannes Gulliksen
Tøsen, som Saae forbe:te døde efter at dend Uløckelig hendelse var Skeed,
Vidnerne blev fremkaldet og Eedens Forklaring dem tydelig forkyndt samt paa Rettens
wegne formaned om deres Sandheds udsigelse,
Ole Helgesen fremstod aflagde sin Corporlig Eed efter Loven og forklarede, at hand fornam
i 3 uger at dend døde Helge Johansen war Svag, og Svindede bort, gik Stille, talte inted til
nogen, uden mand snackte \først/ till \ham/, tutlede wed sit Arbeide, hand skickede sig well og
Vackert som nogen Synder Kunde, og tiente udj 10 Aar hos Vidnes Grande (Ole) Knudsen,
denne hans Svaghed, som hand først for(nam), Kand nu være omtrent 8 Uger siden, dend
dagen (den Ulø)ckelig hendelse skeede som hand hørte at dend døde …….. {Skulle} hafde
omkommed sig war hand Vidned (ey hiem)me, widere har hand iche at forklare,
Ole Knudsen dernest efter sin Eeds afleggelse forklarede at den afdøde Helge Johansen
tiente omtrent 10 Aar, dend tid hand tiente ham, Stille og Spagmodig og skickede sig vell,
hand fornam paa ham i fire Uger at hand war iche som hand skulle wære, som nu Kand være
mod 9 uger siden, og er nu omtrent 5 uger siden hand døde, En dag som var 3 uger for dend
tid talte hand Vidned til ham med dise Ord hvor Kommer det (til a)t du er nu saa og tier saa
stille frem for ……….. at giøre, da Svarte hand bemelte Helge ieg har …. (m)ine Læster, og
sagde Vidned tog en bog og Læs… (so)m og scheede, og derefter gik Vidned till dend …. nu
afdødes Fader, som Kom hans Fader og tog ….. (ham) til sig hvor hand var i 2 uger, og
Kom side/n (atter) i sin tieniste igien om Torsdagen og om Tis(dagen) der efter, samme dag
var hand gaaen med Johanes (sin) Søn ved Nafn Rasmus Et børn omtrent 12 Aar …… at
hente hver sin høe bør af udladen, denne (Rasmus) Kom hiem og Madmoder/en spurte om
den ande/n (ful)gde hand blef efter, og som Vidned Kom hiem med (han)s Søn Helge og
hafde en børre med Skaf, og da hand (forn)am at dend afdøde Helge var udj Udløen gick
hand (og) forbemelte Helge Olsen derhend og disvær (saae) dend Uløckelig hendelse at
samme Menniske Saed død paa (dør) Stocken, og Touged om hands hals med den Ene (En)de

om vunded, og dend anden Ende fastbunden udj (bee)ten, hand blef forskrecked gick hiem og
sagde det (som) hand saae, bemelte døde har wæred tungsindet og (ha)r falt ham i Tanker at
søge efter ham da hand (iche) hiem komst!! (kom) af Skouven fornam hand var blev(en) der
udj Udløen, widere hafde hand iche at forklare,
Lars Scherveggen efter sin aflagde Eed, og Vant at ….. dend afdøde Helge hafde wæred udj
sin Sygdom
1728: 141
af Tungsindighed og Skrøbelig tilstand, hos sin Fader udj fiorten dager, da Kom dend dødes
Fader med samme sin Søn till Attestanten og begierede hand ville følge ham till hans
hosbond, som hand og giorte, hand fick inted ord af ham \paa Veyen/ men ha og ja till hvad
hand spurte ham om, og fornam widned det var iche Ret fat med ham, hand fulte ham till hans
hosbond og gik saa hiem igie/n till sit huus, det Kand wære omtrent 5 uger siden og var
Torsdagen som hand hørte at hand Tisdagen derefter war funden død udj Udløen, widere ved
hand iche herom,
Baste Dyvigen aflagde Eed, og forklarede hand har Spurt og hørt af mange som Kom i hans
hus at Helge Johanse/n som tiente hos Ole Knudsen Furnes war udj slet tilstand af
Vanckelmodighed, inted snackede hand efter sin Sedvanlighed med sin hosbond og
Madmoder eller n(ogen) anden, saaledes har hand hørt og videre har hand (iche) at forklare,
Lens Mand Niels Horvey aflagde Eed og forklarede (at) Helge Johansens hosbond Kom til
ham om Aftenen og sagde ham af den Uløckelig hendelse hand hafde (om) dagen
for(nemmet) bemelte sin dreng udj Udløen, og Attestanten giorde …. till Faderen til samme
som Kom til ham, og fulte (Mor)genen efter som var en Onsdag til Furnes der fant de det
Mennische død siddende i Udløe døren ved dørStocke/n hafde et Toug om halsen wunden
med dend Ene Ende og den anden Ende fast om beeten, og saa(ledes) og med Et hose band
om halsen som var som …..red, hand tog til samme besigtelse ned!! (med) sig de (2de
Persohner) Johannes Rasmuse/n og Johannes Gulacksen Tøse/n (Touget) war Toe ganger om
halsen, og et Kast om hoval….., Om den dødes Svaghed er ham vitterligt og som …… hørte
hand war udj i 3 ugers tid, saae ham b….. …. hand i samme Svaghed fulte sin Fader hiem og
….. da hand fulte Lars Scherveggen til sin hosbond (saa) fornam ham Stille og det var iche
som det skul(le være) ham, widere veed hand iche,
bemelte 2de Mænd Eedlig forklarede at de fulte Lens Manden til Furnes og der fant de
Helge Johansen død siddendes i Udløe døren og hafde Touget om halsen dobbelt, dend Ene
Ende oppe udj dør (Karmen?) bunde/n, hand hafde \og/ et hoseband om halsen Som (En)
Rennesnare, den Ene af dise 2de Mænd nembl: Johannes Rasmuse/n forklarede end videre
at have hø(rt om) dette Mennisches overmaade Tungsindighed og S(vaghed) udj 3 ugers tid,
widere iche afved herom at forklare,
dend afdøde fornefnte Helges Fader Johannes Hyl… war for Retten tilstæde og andhørte
widnernes forklaring, gaf til Kiende bemelte hans Søn war …… 3 Uger hand war hiemme hos
ham udj Stor Svag(hed)
1728: 141b
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af et meged Vanckelmodig og tunkt sind, talte lidet, gick stille hend og inted vidste hand
hvad ham skade, thi hand var gandsche underlig frem for tilforne, og der efter skickte hand
ham i sin tieniste igien, saasom hand fornam at hans Søn ville til sin hosbond igien, hans!!
(hand) war omtrent 24 Aar gammell,
Fogdens Fuldmegtig war Tings Vidne beskreven meddeelt [begierende] som blef bevilged,
Saaledes etc:

Anno 1728 den 20 Maj betientes Retten paa den Gaard Soldall udj Østensøe Skibrede og
Hardanger beliggende udinden een Odels trættes forhandling, som war till neste Tisdag efter
afvigte Paasche indeværende Aar paastefnt og opsatt bleven til i dag, som Meddoms Mænd
efter Lovens Maade opnefnte ware efterschrefne Laug Rettes Mænd Ole Berge, Ole Jacobsen
Norem, Haagen ……, ….. Steene, Omund Lie, Torsten Kallestad, Endre ……nd, og Peder
Samsonsen Wig, saa var og nærværrende Lends Mand Ole Berven,
hvor da Citanten Siovat Johansen med Skriftlig Odels Stefning som ovenmelt hafde
Jndstefnt Opsidderen paa Gaarden, samt 2de Formynder[e] Siur \og/ Mickell Østensøe,
hvilcken Stefning i Rettelagd saa lydende,
de Jndstefnte møtte og svarede Opsidderen at da Stefningen blef hannem forkynt som war
nu i Vaar omtrent …….. da hafde hand taged Penger af Mathis Lar(sen) (Fods)ell i
Sundhordlen som Regner sig nermest (Odels) Mand hertil Jorden, Stefningen er ham icke
forkyndt for Jul, hans Part her i Jorden var ¼ Part, og (Skiøde)d har hand udgived,
de Jndstefnte Formyndere (tilstod at) Stefningen war dem forkyndt for Jul men ….. ……d
Pengerne var Kommen her paa Arve tomp(ten af) Opsidderen hvor de ere beroende, efter
deres Sam(tøcke) og ovenbe:te Mand Mathis har indløst Jorden,
……n leverte sit Odels bref og bevis dat: Haaversholm (d: ? O)ct 1727 saa lydende,
(Fork)larede derhos at hans Fader Moder Jngeborg Torpes Fader …..es Røen(?) war Eniste
Odels Mand her til Jorden, hun (fick) En Søsterlod 11 Mrk:, og hendes broder og andre
Søskende (lige)saa, hand er nermeere end Mathis Fodsell hendes …… Mathis boede paa
Oue i Sundhordlen hiemblede det Jnd(stefnte), Johannes Vig har Solt det til Osmund som
(dend) Jndstefnte Ole Soldals Formand, og nu har hand …..nt Retten igien fra Første Green,
(dend) Jndstefnte \Opsidder/ leverede sit Skriftlig Jndleg og sagde at (have) til Gienmehle
derved i Sagen, hvilcket lyder saaledes, (la)gde dernest {det} i Rettelagde det i sit Jndlegg
ommelte …… som og bøxell Seddelen begge saa lydende,
(de Jm)plicerede at wille wære om Vidner til at bevise …… nermere af første Gren endsom
den som Regner
1728: 142
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sig Odelsbaaren,
Denne Sinde forafskeediget
det befindes baade at den eene af de Jndstefnte som opsidder her paa Jorden Ole Soldal som
\har været/ Eyende en part, iche har faaet (P?)arsell efter Loven, hand og med sine Stifbørns
Formynder[e] Siur og Mickel Østensøe har siden at Sagen war Kommen udj Process har Solt
den till en ved Nafn Mathis Fodsell, og Citanten vill søge sig om Vidner till at bevise hand er
nærmere end denne Odels baaren, altsaa findes for billigt at saavell Selgeren som Kiøberen
Mathis Fodsell der nu er bleven ved fremlagde Skiøde Eyer her til Jorden bør have lovlig
Varsell, hvortill Sagen udsettes herpaa Aastedet neste Tisdag efter Paasche Ugen tilstundende
Aar 1729 til hvilcken tid Citanten forschrefne haver at Jndstefne samt sine Vidner, og haver
de nu i Sagen Stefnte Formynder[e] till samme tid og Sted at møde alt till Endelig doms
paafølge, og som i omkostninger er paagaaen efter Kongl: Allernaadigste Reglement af 24
Feb: 1708 til Sornskriveren 3 Rd: 2 mrk: og hver af Laug Retted 2 mrk:, saa findes for billigt
at Citanten s(am)me efter Loven bør betale i fald at Sagen af h(am) iche bliver fuldført,

dend 24 May blef Almindelig Sage og Skatte Ting holden med Jondals Almue udj
Hardanger paa dend Gaard …land, overwærende Kongl: May:ts Constituered Foged Niels
Bager, Lends Mand Lars Drage, og efterskrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd som Retten
medbet(iente, Nembl:) Johannes Vig, Ole Vig, Lars Birckeland, Lars Houg….., Niels
Espeland, Iver Fladebøe, Ascheld Molven, \og/ ….. Espeland, og derforuden war tilstæde
dend (Ting) søgende Almue,
hvorefter Rettens Settelse udj Kongens (høye) Nafn, først Allerunderd: blef forkyndt …..g..rt
hans Kongl: May:ts Allernaadigste Sk(atte) Forordninger, som følger,
skatte Forordningen for Jndeværende (Aar dat:) 29 Oct: 1727:
Forordning hvorledes hus Capelaners …………. samt Subsistence i Embedet herefter skall
…………. dat: 9 Janv: 1728,
Forordning hvorledes herefter med Pensionerne … General Post Cassen skall forholdes dat:
10 Debr: 17(27),
Copie af Kongl: Allernaadigste Rescript till G(eneral) tolderen dat: 12 Deb: 1727 om en
svensch Delinquent wed Nafn Lars Larsen at andholdes hvor hand Kand andtreffes,
Stift befalings Mandens Skrivelse dat: Bergen (d: ? …..)
1728: 142b
1728 in Maji
1727 at ingen maa negte Fri Skyds til den som har Hr: Stadtholder Vibes Reise pas, med
videre deses indhold,
dernest publiceret
Lars Gutormsens bøxel Seddel dat: 29 Novb: 1727 paa 9 mrk: udj Hougen till Lars Larse/n,
Hafde Lars Larsen JordEyer til Tvete under Lyse Closter Godset i Rette Kalded Lars
Torkelsen og Ole Peders/en begge paa Torvigen boende og tilholdende, fordj de udj hans
Skoug som de ingen Lod og Ret til haver har hugged i Stack Stang og Gierdevand, ligesaa
da de gierde igien om Stacken, og det 3de ganger der for at lide efter Loven, det Sted udj
Citantens Mark som de hugte Kaldes under Kaars Ledet og under brundene,
Af de Jndstefnte møtte dend første og paa dend andens Vegne hans broder Tollef Pederse/n
fuldMyndig og begge svarede at naarsom de ved Manden Eyer det will (de) holde sig derfra
naar Lof og dom Skiller dem ad, saa(som) de meener det er samfelles Mark,
(Citan)ten Replicerede at det skall Kunde bevises det er hans (paa)boende Mark, som de
indstefnte har hugged, de farer (de)rforuden over hans bøe og giør ham Skade, hand har (til)
Vidner Ole Drage og Niels Berge som Kand sandferdig Vidne om hans Eyendom, og dise
2de med Ole …..dsen war og besigted hugstere/n, hvilcke forklarede (at de hafde) seet det,
som Kunde være 8 s: werdj,
Denne Sinde forafskediged,
(Saa)fremt at det er dend Jndstefntes Eyendom (som) de Jndstefnte har hugged udj saa bør de
holde (sig) efterdags i fra, saavelsom og med Kiør(sel over) Citantens bøe og Mark, og bruge
dend …. af alders tid wærende Axne eller Kiørsell (Vey) saafremt de iche efter Loven will
være for(falden udj) brøde der for, siufnes de Jndstefnte (at have) nogen Rett til deres brug
saa hendvises (de til) Lovlig Kald og Varsell til Aastedet (der sin Sag a)t udføre, foraarsager
de Citanten (videre) Uloflig Medfart til Aastedet at Stef(nes) saasom denne Sag efter Loven
der bør at Kiendes, og Sagen dem Jmod gaar da de schyl(dige a)t wære forfalden alle
paagaaende omkostning at betale med Skadegield og videre (under Lov)ens Medfart,

(Haf)de Jacob Lysen af Lyse Closters Leylendinger (heri) Sogned boende, Stefnt Torkel
Tørvigens ……, fordj hand har Kiørt hands bøe Gierde ned
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og over hans beste bøe nu nestleden dag for beede dagen, der for med saadan Uloflig Kiørsel
herefterdags at holde sig deri fra, derpaa hand med 3de Mænd ved Lends Manden Lars Drage,
Iver og Peder Ouestad straxen lod ham tilsige om sit forhold,
dend Jndstefnte svarede det var 3 Las hand Kiørte, iche bad hand ham derom der var snee
paa Marken,
Citanten svarede det var just dend tid om Aared som Marken tager skade paastod saadan
Uloflig Kiørsel at blive hemmed som skeer ham til fortred og Skade og følge den Rette
gammel Kiørsel vey, som har wæred og er fra arilds tid
videre hafde parterne iche, og Citanten paastod sin omkostning,
Kiendt og Afsagd,
Saadan Kiørsell som efter Stefnemaal og tilstaaelse befindes er imod Loven thi en hver bør
have sin Eyendom udj fred, og iche af nogen forAarsages Skade derpaa, det og befindes at der
(er) Rette Kiørsel vey for Opsidderen paa Torvig altsaa bør den indstefnte at holde sig
herefterdags i fra Citantens Jords Mark, saa fremt hand iche will wære forfalden udj
foraarsagende omkostning efter Loven, og for denne sinde betaler hand til Citanten udj
foraarsagde omkostninger 20 s:, med widere for dommens løsning saafremt det ey udj
m(indelig)hed efterkommes,
Saa hafde Jon Jonsen paa sin Moder Ane Berges (datter) Stefnt Peder Pedersen Tørvigen fordj
hand har (hugget) 1(?) furre udj bemelte Jords Skoug Kongen tilhø(rende) uden Lov og
minde,
Citanten paa tilspørsell (sagde at) hand er 22 aar gammell, hans Moder hafde side/n u(dj
min)delighed begiert 1 mrk: men dend Jndstefnte vill iche (betale) meere endsom 6 s:,
dend Jndstefnte møtte iche ey heller nogen (paa) hans Vegne, og Stefne Vidnerne Torkel
S….. (og) ….. …… den ene war iche tilstæde, men den anden ……. Svensen,
Afskeediged
efterdj at det eene Stefne Vidne er udeblivende, Kand Stefnemaaled efter Loven iche
afhiembles, icke heller lader bemelte Kalds Mand Torkel To(rvigen) lyse sit Loflig forfald, og
som Sagen iche desformedelst Kand gribe Ende saa udsettes dend (til) neste Ting efter Lovlig
Varsell at forre(tages), {Ole} \Torkel/ Torvige/n som burde at møde som (Stefne) Widne,
bliver og andseed at svare denne (Søg-)
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ning saafremt hand iche til samme tid beviser sit Lovlig forfald for sin udeblivelse,
derefter opstod den Constituerede Foged og tilspurte Almuen og Laug Retted, om afvigte Aar
1727 her udj Tinglauged war falden nogen af efterfølgende Contributioner hans Kongl:
May:ts Tilhørende, saasom Sigt og Sage fald, forbrudt Odels Gods, 60 Lod Sølfs bøder, Siette
og Tiende penger for uden Rigs Arf, Arløs!! (Arveløst) Gods, og deslige, Saa og om her
nogen HusMænd i dette Tinglaug befindes som Skatte Kand og bør, item Handverks Folck og
Peber Svenne Eller bønder og bønder Sønner som handler, Dernest om nogen Rødnings
Pladser befindes hvorved Matriculen Kand forbedres videre end tilforn skeed og udj Skatt er
lagt, og Endelig (om n)oged Strandvrag her er forrefalden, hvortill Men(ige) Almue og Laug

Retted Svarede at ey nogen af fornefnte tilfælde er enten tilfalden heller bliver betalt, iche
heller befindes,
herpaa Fogden war Tings Vidne begierende som ey Kunde negtes, Item og at ingen bøxel er
Falden paa Kongens Gods som Almuen tilstod,
Saa tilspurte Fogden om iche Almuen udj det Aar 1726 (inde/n Tin)ge var betalt den
Sedvanlige Tingskyds 4 s: af Milen (hvortill) Almuen og Laug Retted svarede at de alle (har)
faaed bemelte deres betaling efter Kongens …… forordning, og ingen har noged at Kræve,
(Det) Samme de og tilstod og Svarede at have ….det og bekommed afvigte Aar 1727 saa de
……ed nogen at have Ringeste til at fordre,
……g Odels Mandtalled over Self Eyer opsidderne ….. under Rettens Forseyling,

(Dend 2)6 Maj blef sedvanlig Skatte og Sage Vaar (Ting holde)n med Østensøe Skibredes
Almue udj Hardanger paa den Gaard Østensøe, overwærende (Constituere)d Foged Niels
Bager, Lens Mand (Ole Berven), og efterskrefne Laug Rettes Mænd …. Aalvigen, Lars ibd:,
Haagen Fose, Troen Aal(vige)n, Arne Vig, Arne Birkeland, Siur Øfrevig, og …. Stene, saa
var tilstæde dend Tingsøgende Almue
(hvor) da efter Rettens Settelse Allerunderd:t blef publiceret Kongl: May:ts Allernaadigste
Forordninger som (fol:) 142 findes indtegned,
item Stift befalings Mands ….. dend første termins anammelse d: 31 Martj 1728,
(Publiceret Ja)cob Sandven og Mons Østensøe deres Contract (den første) at Eye i Sandven
2 Spand 14 13/16 mrk: Sm: og dend
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og den!! 2den 3 Spand 3 3/16 mrk: som er tilsam/men 1 ½ L: og Mons Østensøes Kone
Herborg og hendes børn har Odels og Aasæde Ret till fornefnte 1 ½ L: til Vitterlighed Ole
Berven og Haagen Fose medforseyled, dat: 26 Maj 1728:
Publiceret Hans Torckelsen Giøens bøxell Seddel dat: 27 Oct: 1725 paa ½ L: 4 ½ mrk: i
Kallestad till Hagtor Torstensen udgiven,
Publiceret Ole Olsen Soldal, Siur og Mickel Olsen Østensøe deres Skiøde paa 3 Spand i
Soldal till Mathis Fodsel som Jndeholder at hand er Odels og Løsnings Mand for samme
Jorde part betalt 50 Rd: til Vitterlighed Ole Kiettelsen Østensøe og Niels Olsen Schore
(Schare), dat: Soldal d: 3 Decemb: 1728:
Noch bemelte Jord Soldals Eyere efter ovenbe:te Skiøde ved Nafn Mathis Fodsel hans
bøxell Seddel paa samme 3 Spand till Torbiørn Olsen, der for byxelen bekommed 8 Rd:, dat:
Fodsel d: 2 Janv: 1728:
Till samme tid og Sted hafde Enken Dordi Steene som med hendes Laug wærge Jacob Wines
Sagen i Rette Esched ladet Stefne Haagen Berven at betale Skyld 4 Rd: ….. som er halve
deel af hvis hans Formand Jon Olsen B(erven) war schyldig til hendes Sahl: Mand Mickell
Steene, …….. Jndstefntes Kone Brite war andsvarlig, bem….. …… med Processens
bekostning at betale, prod(ucerede) hendes Mands Skiftebred dat: Stene dat: 17 Martj ….,
hvorudj Gielden i Registeringen findes, og i En …… Lod ovenbe:te halvedeel udlagt,
Dend Jndstefnte møtte iche, og Kals Mændene …. Berven og Jacob Knudsen Eedlig
afhiemlede (at de) Loulig hafde forkynt ham Stefnemaaled Mu(ndtlig),
Afskiediget

dend Jndstefnte paalegges wed Laug dag (efter) Loven til neste Ting at møde og Sagen
til(svare) saasom hand nu Lo[u]lig er Stefnt,
dend 26 Maj 1728 till et Almindeligt Vaar (Ting med Østen)søe Skibredes Almue paa
Østensøe holden (overværende) Kongl: May:ts Constituered Foged Niels Bager, og det
sedvanlig Laug Ret som Retten medbe(tiente)
J Rette Kaldet Hans Tvete Sagen igien efter forrige Stefnemaal sidstleden Høste Ting i Rette
wæred ….. Rettens udsettelse, og forhend i Acten indfør(te)
hvorsom helst paa Rector Mønnickens wegne (ingen) møtte, Enken Zigrj Lars datter
Biørcke med hendes Laug Værge Biørne Røcken, saa og widnerne efter forbe:te
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Skriftlige Stefnemaale Hendrich Andfingsen Biørke og Torsten Johansen Biørke, som
tilstoed Varselen, {Citanten} item Lens Manden Ole Berven og Jacob Skaffer, som Vidner
udj en anden Post efter forbemelte Stefnemaal, desligeste Tron Lusand eller nu boende paa
Biørke, saa og efter hoved Stefningen Widner Lars Østensøe, Lars Torstensen ibd: og
Torsten Larsen Soldal,
Citanten derpaa Jndleverte sit Skriftlig Jndleg som er af følgende formeld, saa og dend
derudj ommelte Capitainens Attest, forlangede sine Widner afhørte, derefter paa Rettens
wegne Eeden blef lydelig oplæst for Vidnerne, og formaned om deres Sandheds udsigende, og
videre Lovens Straf for dem som iche widner deres Sandhed, derefter
Hendrich Andfingsen Biørke af Retten blef fremkaldet, og hans forklaring første Rettes dag
oplæst for hanne/m, som hand tilstod under (sin) forrige Eed, og derhos endvidere sagde at
efter det (som e)r scheed tog Encken paa begier Pengerne efterdj Wid(ned) og Sagde, {som}
\Naar/ Eyeren hafde befaled det gaar(?) det det …. samme \i dag/ som i Morgen, saa tog
Enken Pengerne (tac)kede ham, og bad gud hand ville saa wille give …. (ic)he som hand
betalte ham till, widere hafde hand (iche at fork)lare, Citanten tilspurte Vidned om iche …..
….werste(?) ham ..loug Vangs…n, dertill svarede (Vidned) Ney, det scheede iche i hans
nærværelse,
Torste/n (Johansen) Biørcke dernest fremstod aflagde Eed og forklarede (at var) med
Hendrich Andfingsen Biørke efter Hans Tvetes (begier a)t følge med till Enken Zigri Biørke,
og da hand (kom ind) i Stuen hos hende Sagde Hans Tvet at det var ……. betaling at give
hende 10 Rd:, og leverte Hans Tvet (Pengerne, som) Hendrich Andfingsen Biørke talte, og
Enken bad (ham) at giemme Pengerne, og hand svarede hand (ville) iche, Pengerne giemte
hun og Regte Hans Tvete (haanden) sagde Gud give dig saa Løche, widere hafde (hand
iche) at forklare,
(Enken og) hendes Laugværge som var nerværende hand(?) (hun?) (sagde at ha)r aldrig
vidst heraf, og har Hans Tvete aldrig ….. ….ed ham derom som og Hans Tvete tilstoed,
(Det afhø)rte Vidned Torsten Johansen Biørke om ….. døren hørte/ at hund sagde til
Citanten Hans Tved (da hand) stod og talte med hende og ville tvinge Penge (paa) hende at
hund sagde Ney hun ville iche tage Pen(gene) \... ham Jorden/ er schyldig Eyere/n, hun ville
tale med ham og sit (Folck), saa gick Hans Tvet med Vidned og Hendrich Andfingsen i Stuen
til hende, Vidned svarede hand negter iche (at han)d hørte de Ord af Enken at hun sagde Ney
till (Hans Tve)t,
Mons Larsen Østensøe aflagde Eed, derpaa
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udsagde at sidst udj April forgangne Aar omtrent Kom Zigri Biørke till Vidned og begierte af
ham og Lars Torsen Østensøe at de ville levere 7 Rd: till Hans Tvete, hun hafde lofd Tron
Lusand først hun Kunde iche love 2de, og hand med den anden benefnte Mand til Hans Tvete
med Pengerne som Hans Tvete modtog, Citanten tilspurte Widned om hand iche tog
Pengerne paa Retten, Widned svarede hand Kand iche mindes det, widere paa tilspørsel
hafde Vidned iche at forklare,
Lars Torsen Østensøe aflagde Eed, og forklarede at om Løverdagen sidst i April 1727 Kom
Enke/n Sigri til ham og begierede at hand ville fly Hans Tvete 7 Rd: tilbage igie/n, og hand
gik om Søndage/n med Mons Larsen til Hans Tvete paa Kirkegaarden og tog hand mod
Pengerne, og svarede paa Ordene som Enken hafde Sagt at hun hafde loved Tron Lusand og
icke Kunde love 2de; Citanten spurte Vidned om hand iche svarede at hand tog Pengerne paa
Retten og Kunde Enken ligesaa vell være forn(øye)d med hands Penger som \med/ Tron
Lusands sine, Vidned svarede Ney hand hørte dem iche,
Torsten Larsen Soldal møtte for Retten og befantes at wære beskenked (der) for hand iche
til Eed Kunde andtages,
Lens Manden Ole Berven aflagde Eed, og forklarede at Tron Lusand hafde begiert af ham at
tage En Mand til sig, og Spørge Hans Tvete om hand ville tage lige for sit Saae Ko(rn) paa
Biørke hand hafde saaed, som scheed, og Hans Tvete svarede hand gaar iche fra Gaarden før
Lov og dom skiller ham, widere iche,
Jacob (Skaffer) aflagde sin Eed, at Lens Manden Tog ham med (sig) till Hans Tvete og
spurte \de/ Hans Tvete det samme (som) forrige widne har forklared som hand …….. iche,
derefter tilspurte Citanten Enken om hun …. …… ham Et Ploug Jern, Encken svarede hand
tilspurte om hun iche hafde En Mølle Jern at selge ham …. {Mølle} … Vangs..e, thi hun
negtede ham at (hun) iche ville lade ham Komme i sit huus, og det ……. siden at hand hafde
tvinged Penger paa (Enken) og Sagd at det var Eyerens befaling, …………. fornam at det
war wrangt og hun (som En Fat)tig Enke wær løs frøgtede det bfde(?) væred …….. befaling,
men fornam siden det iche saa v…. ….. for hun efterdj hand Hans Tvet aldrig hafde ti.. …..
talt med hende og ey heller hafde hun loved (at) afstaae ham Jorden, iche heller vidste hun
……. bøxel Seddel eller schriftlig noged derfor, (Citan)ten svarede at hund iche hafde loved
ham Jor(den) ….. og anderledes scheed endsom de 2de Vidner Hendrich Andfingse/n og
Torsten Biørke har forklared, og ey …….. hafde hand nogen skriftlig bevis forkynt hende,
(men)
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holt sig til sine Vidner og Jndleg, Enken dernest forklarede at hun hafde lofd Tron Lusand
Jorden med hendes Laugwerges Samtøche, samt hendes Folck Svend Scheye, og hendes
brødre, og aldrig vidste hun Hans Tvete hafde væred hos Eyeren mod!! (med?) hendes Willie,
og hand ilige maader mod!! (med?) hendes Vilie trengde sig ind og Saaede hendes tilhørende
som hendes Sahl: Mands bøxlede Jord, da hun dog sagde ham det iche at maatte …ore men
hand har ingen Vidne derpaa, saasom det var til ham og hans Kone hun forbød det, Citanten
svarede hans Kone iche hørte derpaa, dend Jndstefnte Tron Lusand leverte hans bøxel
Seddell, Memoriall med høyEdle og Velbaarne Hr: Stift befalings Mands paategnelse, saa
lydende, saa og tilkiendegaf at ville (hen)te sin bøxel Seddel hiemme som hand hafde glemt,
Afskeediged
Da dagen er forløben saa optages Sagen til J Morge/n, hvor da Parterne haver igien her for
Retten at møde til \Loulig paa ..ge i Sagen/ og dom at andhøre,
Dagen efter den 27 Maj blef Retten og Ting holden udj for indførtes overwærelse,

(Publi)ceret Enken Inger Mons datters Birkelands (Skiøde da)t: 27 Maj 1728 paa 16ten
Marker Jordegods (udj Val)land till opsidderen Christopfer Valland solt (og afhæ)ndt for
betalte 16 ½ Rd: til Vitterlighed Ole (Berven?) og Ole Østensøe medforseylet,
(Frem)stoed den Constituerede Foged og tilspurte (Laug Retted og) Almuen om de samme
Poster som folio (143 er) indtegned om nogen deraf afvigte Aar var (falden) her i Tinglauged
eller befindes, derpaa Almue/n (svarede) samtlig at ey nogen saadanne Jndkomster (er fa)lden
eller befindes at Kand Contribuere, For(brudte bøder) er iche fleere end 2 Rd: tilfalden paa
Øfre …. (Lyse) Closters Gods efter Konen Sahl: Jorand Ivers datter
(Andgaaende) Ting fløtningen for Fogden og Sornskrivere/n (for Aaret) 1726 og 1727 da
tilstod og Almuen at de efter (Kongl:) forordning hafde faaed deres betaling,
(Bøx)ell er iche falden fleere paa Halsnøe Closters eller (Lyse Closter)s Gods endsom En
afvigte Aar 1727 den 1ste Decembr: …. ½ Spand udj den Gaard Fose till Ole Olsen, som ….
har opsagd og gived i bøxell Sex Rd: 1 mrk: 8 s:,
(Mand)taled over self Eyers brugende Jordeparter (blef ta)gen under Rettens forseyling,
1728: 146
Saa fremstod Lens Mand Ole Berven paa Ole Jacobsen Norems Vegne og andviste Et Skiøde
paa 1 L: 17 ½ mrk: udj Gaarden den 18 Aug: 1727 dat: og tinglyst d: 25 Augustj nest efter,
og lyste sin Odels Løsnings Ret till det Gods udj samme hans paaboende Gaard Norem som
Enken Christi Lars datter Norem Eyer, hvortill hand nu iche haver Penger samme at indløse,
hvilcken hans Paastand og Penge Mangell af Retten blef oplyst,
dagen efter den 27 dito blef Sagen igien i Rette Esked og møtte Parterne som igaard saa og
af Vidnerne Hendrich og Torsten Biørke, som Ole Berven og Jacob Skaffer
hvorda Tron Lusand leverte sin bøxell Seddel, saa og till kiende gaf at have de 2de Mænd
Lens Mand Ole Berven og Arne Vig at forklare hvad de hafde taxeret (K)orned for i Høst,
bøxelen saa lydende,
bemelte Vurderings Mænd fremstoed, og forklarede at de efter høy Øfrigheds Resolution
war paa Biørke (og) Vurderte Korned i Laden for 2 ½ td: Rent Korn á 2 Rd:, og 12 ½ rd:
hafre á 7 mrk:, nest afvigte Høst siden det war indhøsted,
Citanten forrestillede at hand vill Eske Tron Lusand paa sin Eed som har udtresched det om
der iche war meere (Korn)
Citanten!! paa tilspørsell svarede at det ……………… for gamle Korsmise hand var med
……………. de og tilstoed under deres forrige Eed ………………. ..cken Pengerne Siuf Rd:
hand og Cita(nten) ……………… Sagde at Løverdagen og Søndagen g…. ………………..
dagen begynte hand at dørke og til(saae Jorden) ………….
Videre hafde Parterne iche endsom Citanten …………… det samme som i gaard, og hun
blef ved sit …………… efter hand paastoed dom i Sagen
Da blef for Ret Kiendt Dømt og Afsagd,
Af hvis som Citanten Hans Tvete baade (Skriftlig) og Muntlig i Retten har fremført bef(indes)
…….. af beskaffendhed, at Enken Zigri Lar(s datter) iche har opsagd for hannem sin
paaBoende (Jord) Biørke førend hand hos den Benificered Jord(drott) i Bergen welærværdige
og høylærde Hr: \Magister og Rector) Erich á Mønnichen hafde paa sin egen forrestillelse
bekom(med) d: 10 Sept: 1726 en Tilsagn paa Vilckaar, naar (hun) icke er god for at beholde
og fri Jorden h(am at) wære nærmest, hvis iche da at hand faa(r sine) Fire Rd: tilbage igien,
icke heller har Enken …… oplad ham Jorden heller accorderet ham den (for de)

1728: 146b
Thi Rd:, men Citanten med sine 2de Vidner Hendrich og {Andfing} \Torsten/ Biørke hvoraf
den første er ham besvogret wæred hos Enken [og] tilbøden hende og persvadered Siuf Rd:
paa at skulle modtages, som hun har Veyret (sig for), og 2de dager derefter mod hendes
Samtøche Saaed den samme Jord som hun efter hendes Sahl: Mand hafde i fæste, hvilcket
Enken her for Retten har forklared og udsagd, da Citanten hverken hafde Ordre fra
Jorddrotten eller hendes Minde, saa hun som en Fattig Enfoldig Enke, som erfares Kand har
bleve/n frøgtsom og tviflRaadig førend hun Kunde faae Raadført sig med hendes Laug værge
og paarørende som med hende hafde afstaaed Gaarden for 10 Rd:s opsagn till hendes tarf og
hielp till Troen Olsen (Lusand), (so)m Jorddrotten Retsindig hende har bifaldt (sa)a han har
derfor haft Aarsag først og (stra)x …. med Vidner at levere Citanten sine ? Rd: tilbage igien,
det Fortrin Citanten og (for)een sig at have for den som Lovlig har bøxled Jorden, Kand iche
betage Jorddrotten den Precaution (af) fornødenhed at see Jordens huser Lovfør i Stand
(sett)else og …ds wedligeholdelse, hvilcket er Conform (med) Loven efter Kongl: May:ts
Allernaadigste Forordninger (Saa Kand Re)tten iche anderledes udfinde endsom …… (Thi
Kiendes) og dømmes at Enken saavelsom (Tron Olsen Lusand skal) være frj for Citantens
paastand, (og at Tron Olsen) Lusand herefter forbliver wed (Jorden) ………… og sit bøxell
bref \som/ efter Lovens ……….. {og Kongl:} paa behørig Stemplet Papir …… ….g Tinglyst,
Citanten anammer hos Hr: Magister Erich á Mønnicken igien sine udlagde Fire (Rd:) hos
Troen Lusand for sit Korn efter \Prisen af/ Mænde(nes Vu)rdering, Skulle nogen (have)
paatale herpaa (de da) derom widere efter Loven og \efter/ Lovlig Kald (og Varsel),
Processens bekostning ophæves paa (begge Side)r,
(Da i)ngen fleere Sager efter paaraabelse befandtes (til Tinge) at forreKomme, og videre war
at forrette (paa) Rettens wegne saa blef Retten for denne gang ophæved,

(Den) 29 Maj blef Almindelig Skatte og Sage-Vaar Ting (holden) med Gravens Tinglaugs
Almue paa Ting Stedet (Ey)de overwærende den Constituerede Foged (Niels) Bager, Lens
Mand Siur Leque, og efterschrefne (8te) Laug Rettes Mænd (Torst?)en Se(ve?) (Sæ?),
Vicking Dahlen, …. (Sa)aquitne, Ole Eye {Eye}, Ole Kierland, Omund ….., (Pe)der
Kierland, og Arne Leyre,
1728: 147
hvor da efter at Tinged blef satt for dend Tingsøgende Almue Allerunderd: blef oplæst de
høye forordninger som indtegned fol:
Publiceret Siur Tronsen Tvetes bøxel Seddel d: 29 Maj 1728 paa ½ L: 6 mrk: Smør [i] dend
Jord Brecke til sin Søn Niels Siurse/n bøxelen efter Loven betalt,
Hafde den Constituered Foged wed Lens Mand Siur Leque og Johannes Quale Stefnt Andfing
Olsen Syse for hand hafde bit Sverche Mickelsen, til Vidne Ane Hagestad og Dorde Leque,
de Jndstefnte møtte iche,
Stefne [Vidnerne] Edlig forklarede Lovlig at have Stefnt dem, hvorpaa
Afskeediged
Sagen gives Laug dag til neste Ting og de udeblivende paalegges at møde,

Hafde og ved formelte Stefne vidner Stefnt Ole Magnusen tiende!! (tiente) hos Klockeren,
for Leyermaal med Ingri Mons datter, saa og bemelte Quindfolck begge at bøde efter Loven,
Kalds Mændene forklarede under deres Eed Loflig at have Stefnt dem,
Hvorpaa de udeblivende efter Loven paalegges igien at møde,
Arne Leyre Stefnt Mads Velcke for En Koe hand (Solgte) ham og iche befantes frisch,
den Jndstefnte møtte iche,
Kals Mændene Siur Leque og Siur!! Leque!! (Johannes Quale?) Eedlig forklarede at have
ham Lovlig Stefnt,
Afskeediged
Mads Velcke paalegges til neste Ting (at Mø)de og Sagen at tilsvare,
Efter forrige i Rettelse!! (Rettesettelse) og Laug d(ags forreleggelse blef) Sagen igien mod
Torkell Diønne (forretagen),
den Jndstefnte møtte iche, og det E(ne Stefne Viodne ….. Lione war iche tilstæde,
Citanten til ne… …………………. 2de Vidner Poul Sæbøe og Endre ibd: som Saae
………. derom Kand giøre forklaring som hand forla(ngede),
Afskeediged
Sagen udsættes til neste Ting paa bevilning de ha(vende) Vidner till Sagens oplysning at
fremføre, (til hvilc)ken Tid Torkell Diøne og bør at møde,
Til samme tid og Stæd hafde Torsten Herr… (ved) …. Søgnestvet, Stefnt Ole Hylden fordj
hand ……………….. de har oppebaared en Sum Penger hos …………………. Mikel Bru.. i
Stavanger Amt, som haver ……… ….dersen till hvor hvem Klockeren Johannes Frøs….,
(var For)mynder for, hafde Vidner i Sagen, Find ……, og Ole Hyldes Kone Gundbiør Tores
datter,
……. dend Jndstefnte Vidner Siur Leque og Johannes (Quale) Edlig forklarede at have
Loulig Stefnt Ole (Hylden) i denne Sag og ingen flere,
Afskeediged
Ole Hylden paalegges til neste Ting at m(øde og Sagen) at tilsvare, til samme Tid bevilges og
……… Citanten at indstefne sine paaskute Wi(dner) ……,
1728: 147b
1728:
Hafde Marritte Niels datter Stefnt Od Haaem at betale hende Resterende Løn 5 mrk: 11 s:
efter ord og Løfte som hand siden har nægted hende,
dend Jndstefnte møtte iche,
Kals Mændene Siur Leque og Johannes Quale Edlig forklarede Loflig at have Stefnt
hanne/m,
Afskeediged
Od Haaem bør til neste Ting at møde og Sagen at tilsvare, saafremt hand iche will efter Loven
undgielde,
Christopfer Ødven i Rette Kalte Sagen mod de huusMænd forrige Rettes dag fol: 123 indført,
af hvilcke hand nu paastod de 2de Ingebregt Vambems wigen, og Baar maatte svare tiende
til Kirken, saasom de Saaer,

af de Jndstefnte møtte huusKonen Brite Tofte, paa Nels (Niels) Torbiørnsens wegne møtte
Johannes Quale, sagde hand hafde bed ham svare for ham, men hand var Stefne widne og ey
heller blef andtagen, de andre ware og fraværende,
(Kals) Mændene Siur Leque og Johannes Quale Eedlig forklarede at have Loulig Stefnt de
4re udeblivende huusMænd,
Citanten paastod dom at de Jndstefnte maatte (tilfin)des efter Loven at betale till Kirken for
de forløbne Aar hver for sig, saa og Aarlig herefter, saasom hand iche (Kand \.../ faae) det
som Kirke Eyer udj Mindelighed,
(Den) Jndstefnte huusKone Britte Tofte tilstod indted at have betalt formoded at wære
befried,
Kiendt Dømt og Afsagd
Lovens 2de (bogs) 22 Capit: 12 Art: Allernaadigst befaler ………………… …ter og deslige
skall Aarlig betale ………………… (n)u det befindes at Brite Tofte …………………….
forløbne 5 Aar som bliver …………………… (efte)r Laug dags paaleg iche Møder
……………….. saa i følge af Lovens Aller(underdanigste by)dende tildømmes de samtlig En
hver (for sig at) betale till Kirken de skyldige 2 mrk: 8 s:, saa (og) efterdags Aarlig en hver 8
s: udj Rette tider (saafrem)t de iche will widere wære andseed om(kostning a)t betale dersom
de derfor bliver for(hindred),
(Till samme) tid og Sted møtte Anders Johansen paa sin ……… ….ns Frøstens wegne og i
Rette Kaldet …… (Quams)dalen at være Stefnt at giøre bevislig ….. ….s hand har
forkommed det hors som (hand hav)de paa Foster for hans Fader og døde hos (dend
Jndste)fnte om Høsten, efter at hand hafde taged (den paa) Foster som hand fick til sig
omtrent 3de Uger … ……ls dag Ao: 1726,
(dend Jnds)tefnte møtte og tilspurte Citanten om hand (fick dett)e horset af hans Fader
Hosen Bartolmey …..lde den til Kongs(berg), og derefter at hand var ……., Kom Citantens
….. \for Retten/ værende Søn og hentede (horset) igien, hvilcket bemelte paa Citantens vegne
til….
1728: 148
saa og at hand brugte horset at Kiøre tømmer med og en tre Uger førte hand det ind til den
Jndstefnte igien saasom hand skulle føde dend om Vinteren og have 2 Rd: der for, dend
Jndstefnte til Kiendegaf at hand war i byen og iche hiemme da horset Kom til ham, og ingen
hiemme ude/n hans Kone og Smaae børn, det var Et Samdøg[n] efter hand hiemkom at øeged
døde paa Stalden og hafde da væred hos ham 12 dager, og omtrent [1]? Maaned for Jul, det
skeede, hand Kunde giøre Eed at den iche var død af nogen hans Aarsag, iche heller hafde
hand eller nogen brugt øeged,
Citanten til Kiendegaf at have 2de Vidner Magnus Olmosen og Anders Pedersen
Quamme/n, som Saae øged da det blef opført til Quamsdalen at det war frisch og uskad,
hvilcke hand til neste Ting ville føre,
Afskediged
Sagen efter paastand bevilges opsettelse til neste ting de benefnte Widner at indstefne, saa
bør O(le) Quamsdalen til Samme tid og Sted efter warsell at møde,
Till samme tid og Sted i Rette Kalded Troen ……., Lens Mand Siur Leque som nerværende
møtte og (paa)stoed at tage til Gienmæhle udj Sagen, og derefter forrestillede Citanten at
Lens Manden for 3 aar siden betingede med ham og hans broder Bryneld Knudsen at
forfærdige og omvøle Løen paa Præstegaarden Store Graven, og behøvede de(rforude)n at
betale og tilsvare dem derfor 8 Rd:, hvilcke P(enger) de en(dnu) iche har faaed efter mange

paa(mindelser) …………………… (i) dag har beseed Løen efter at de (hafde giort ferdig sit
Ar)beid, og tog det for Got,
Lends Manden tilstoed at have ………………………. den betalinge/n, men hand sku(lle)
…………….. Almuen, men Almuen svarer ………………… skall betale det, og Eidfiords
Almue ………………. udj Ulvig, saa hand iche har Kun(det) ……………..
Videre hafde iche Citanten paastod ……………………….
(Lens) Mande/n forrestillede at hand ……………………… nogen hielp at Almuen burde
……………………
Kiendt Dømt og Afsagd
Citanterne har ingen anden att ………………….. som Lens Manden som har accor(deret)
…………. beloved dem betaling og taged d….. …………….. Gott, saa samme Løfte bør at
h(oldes) …………….. Loven Kiendes og dømmes at ……………………. forskrefne 8te Rd:
bør betales …………………… Maade Søger hand sin be…… ………………….. (Al)muen
samt widere s….. …………………………. og Kand,
Till samme tid og Sted h(afde) ………………….. Stefnt Jon Halversen …….. ……..
1728: 148b
1728
og nærgaaende Ord til hannem dend 4 Januarj dette Aar hos en huusMand Elling Nasøen
hvor hand var, alt som Vidner Kand forklare dem hand har Jndstefnt naufnl: Brynild Larsen
Seim, Svend ibid: og dend Jndstefnte at lide for samme efter Loven,
Svend Seim møtte iche og af Stefne Vidnerne war Jens Olse/n (ey nær)wærende, det andet,
Johannes Nasøen tilstæde,
Afskeediged
Som det Ene Stefne Vidne er udeblivende hans Loflig forfald iche heller er Komme/n i Rette,
saa Kand Stefnemaaled iche efter Loven afhiembles, hvilcket bemelte Kalds Mand Jens Olsen
har foraarsaged, som om hand her har haft Loflig forfald Kand efter Loven Kom[m]e til at
svare Citanten till de derved foraarsaged omkostninger, altsaa hendvises Sagen for den
Jndstefnte til neste Ting Lovlig at blive indstefnt, til (hvilcken) (tid) og Sted, Citanten og
Kand i Rette Kalde (de pa)aberaabte Vidner hvorefter gaaes widere (som) Loven befaler,
Fremstod den ærlige og Velforstandige bøgde Mand Anders Hansen Aandeland, og til
Kiendegaf at Sogne Præsten Hr: Hendrich á Mønniken hafde begiert at hand og hans V….. nu
paa et Almindeligt Ting og for….. …… (fr)edlyste for alle og En hver at inge/n ……………..
de Skuger!! (Skouger) som ligger till …………………… ….st benificerede Præsteboels
(Gods) ………………….. Leylendingerne uden saavit ………………….. saa og J en Teyg
Kattedalen (Kaldet) ………………. (el)ler Eide Præste teyen Kaldet …………… (Grav)ens
Præstegaard af arilds (tid) ……….. (a)t samme og det øfrige Præstegods ……… ….edes,
dette hand begierede og Pro…. ……. …. med billighed iche Kunde ……… Retten blef
forretted,
…………….. lod og Fredlyse den Skoug ………… Rønnestrand Halsnøe Closters (Gods)
…………….. beboe, saa og till nedre Røn(nestrand) ……… hans (a?)ssignerede Fri Gaard
………….. \......../ Dybevigen en Sam Eye Tey ……….. (ne)dre Rønnestrand, at ingen
……………… og opsidderne paa Nedre (Rønnestrand) …….. maatte iche heller videre
…………….. de i sin tid wille wære ………………… tilforne og siden nu ………………..
eller nogen tillades,
……………………… i Rette Kaldet de ……………….. ….ige Mænd Christopfer

1728: 149
Omundsen Ødven og Anders Hansen Aandeland, Eedlig at forklare hvor nær Citantens datter
Britte Siurs datter er beslægted med Siur Toresen Lione, hvilke begge udj Guds Nafn will
indgaae {et} Egteskab med hin anden og samme at tillades will Allerunderdanigst søge deres
Kongl: May:ts Allernaadigste bevilgning,
de 2de Jndstefnte Vidner aflagde hver for sig deres Corporlige Eed at de 2de Persohner Siur
Toresen Lione og Britte Siurs datter som vill Egte hver andre er udj lige tredie Leed
beslægtiged og iche nærmere thi Siur Toresens Fader Moder Ragna Jons datter som boede
og døde paa Lione udj Ulvig, og Brite Siurs datters Fader Moder wed Nafn Britte Jons datter
som boede paa Ohse, dise begge ware Søstre saa at fornefnte 2de forlovede Persohner er
som forklared til hindanden udj Tredie Leed og iche Nermere,
Derpaa Citanten Tings Vidne war begierende som hanne/m af Retten bevilges,
dernest blef Laug Retted og Almuen \tilspurt/ af den Constituerede Foged om samme Poster
som paa forrige Ting skeede og folio 144 indført hvortil Almue/n svarede at ingen afvigte
Aar war falden og betalt, (og derefter) Om bøxler paa Kongens Gods blef forklared at være
Eier paa Halsnøe Closter Gods (Ho)usnæs ½ Løb Smør som Jørgen Olsen d:
……………….. og bøxel betalt efter Loven,
Andgaaende Tingskydsen for ……………………….. havde som Aarlig og sedvanlig
……………… 1726 og 1727 faaed deres betaling (efter For)ordningen saa ingen har noged
(a)t (fordre),
Publicered Enken Gurj Siurs datter …………… (Bøxell) Seddel dat: 29 Maj 1728 paa ½ Løb
9 (mrk: Smør) …………….. bøxell hende er tilhørende og over….. ……….. andell till andet
Gods i den Gaa(rd) ………… som hun self beboer og brug(er) ……………. og fæsted till den
unge Karl ..... ………. hans Lifs tid efter hende at br(uge) ……………. til Vitterlighed af
2de Mænd som (samme Bøxell) Seddell forseyled nembl: Vick(ing) ……. (og) ……. Ledal
(og) Peder Nielse/n ibd: (bøxelen efter Loven) at have betalt til Enken si.. ………….. ….del
efter Loven,

Den 2 Junj blef Almindelig Skatte (og Sage Vaar Ting holden) med Kintzervig Tinglaugs
(Almue udj Hardanger) paa den Gaard Hesthammer (overværende Kongl: May:ts
Constituered (Foged Sr: Niels Bager, Lends) Mand Jon Øfrequale, og (de 8te opnefnte
Eedsorne)
1728: 149b
1728
Laug Rettes Mænd Jacob Huus, Brynild Tioflot, Omund (Øfst)huus, Christen Berven, Tor
Vasthun, Niels Jøsendall, Jon ….kre, Niels Lothe, derforuden war nærværende den Almue
som Tinget søgte,
Hvorda Allerunderd: blef læst Kongl: Allernaadigste forordninger og høy Øfrigheds
foranstaltninger som fol: er extraheret,
Publiceret Johannes Larsens bøxell Seddell dat: Age den 23 Maj 1728 paa halfanden Løb
Smør udj Quæstad till Helge Olsen bøxled, at nyde sin Lifs tid, bøxelle/n efter Loven betalt,

Publiceret Christian Jacobsen boende i Bergen hans udgifne Skiøde daterit Hesthammer d:
31 Martj 1727 till sin Moster Maritte Mons datter Yttre Alsager paa Odels og Aasæde Retten
till 1 L: Sm: og 1 hud udj Yttre Alsager, til Vitterlighed medforseyled af Siur Lothe, Ole Lote,
Friderich Brygmand og Carl Olsen,
Høy Edle Kongl: May:ts Constituered Foged ved Jon Øfre Quale og Knud Houstvet ladet
Stefne Christi Gunders datter L…d… at betale sine bøder for begangne [Leyermaal med]
Soldate/n ….. Larsen Gertved,
dend Jndstefnte møtte iche,
Kalds Mændene aflagde Eed at de Loflig hafde Stefnt hende,
(Sagsøgeren) paastod Laug dag,
Afskeediget
(Den) Jndstefnte gives Laug dag og paalegges till neste Ting at møde,
Till samme tid og Stæd hafde Sr: Urbanus Getsman Priviligered (Ga)stgiver (udj) Germunds
hafnen i Sundhordlen beligge/n!! (beliggende) (ved Skriftlig Stefn)ing i Rette Kaldet til dette
Ting (Jon Wines), …biørn Qualvig, Torbiørn Jonsen …….., ….. ….sen Alsager, som hans i
Rettelagde (Stefning omm)elder,
Jngen af de Jndstefnte (møtte)
(Kals Mændene) …….de Jon Øfre Quale, og Ole Øfre (Quale, afhiemblede Eedlig) at have
Stefnt fornefnte 3de Per(soner) ……….. ….n er, desligeste Jon Øfre Quale med ……………
….ved Edlig forklarede efter samme (Stefnemaal at) have Stefnt de 2de Vidner Asbiørn
…….. (og) … Bleje og ey fleere,
……….. forrestillede Saasom Arne Vines, Tor… ……. …….n som er tvende Soldater, og
iche heller ………. (sa)a Referer hand sig saavit Soldaterne ………….. Kongl: May:ts
Allernaadigste Resolution ………. d: 19 Martj 1725: dog at giøre Sage/n ……… (udsatt till
neste Sage ting at føre sine (Vidner) …...g saavelsom over de 2de andre Tor …… (og) ……
……. …. ere Soldater, at møde till sam(me) ………….. ….aled, og Vidnerne at andhøre
………….. …..ns paafølge efter Loven,
(Afsk)eediged
……………………….. ….else bevilges til neste ting ………………………. (in)dstefnte at
møde,
………………………….. Stefnt en bøgde Mand …………………… (Jon) Wines for ærørige
Oord!! ………….. (Jndl)agde Skriftlig Stefning saa
1728: 150
lydende,
dend Jndstefnte Jon Vines møtte og paa tilspørsell svarede at hand skall være Stefnt seent
paa Aftenen,
Kalds Mændene Jon Øfre Quale og Ole Jonsen ibid: derpaa af Retten blef fremKaldet og
aflagde hver for sig deres Eed, at de for meere end 14ten dager fra i dag at Regne Stefnede og
forkynte det Skriftlig Stefnemaaled for Jon Wines for hans boepæl efter Eftermiddag før Soel
var nedgaaen og talte med ham self,
Af Vidnerne møtte ingen uden de udj Stefnemaaled nafngifne 3de Johannes Rørwig og
Halsten Rørwig saa og Lars Krocke,
Citanten svarede at hand Kiender dem iche de ere fremede,
bemelte Persohner paa Rettens tilpørsell svarede Johannes Rørvig at hand var en husmand
gift og boende paa Rørvigs Grund i Strandebarm, og alt siden hand Kom hiem fra Orlogen er

Soldat under Major Segelckens Compagnie tilstod at wære Stefnt herind og godvillig at ville
widne, Halsten Siversen tilkiendegaf og at boe paa Rørvigen som husmand hafde boed der i
3 Aar war føed i Quam paa Kallestad, og godvillig møder, Lars Krocke boesiddende paa
den Gaard Krocke udj Sundhordlen ligeledes godvilling at møde og vidne wille i denne Sag,
dend Jndstefnte endvidere som tilforn sagde at (hand) iche ved at have talt noged ont paa
Citanten, skulle (det saa) wære saa er det ham uvitterligt og som hand var d(rucken) hand
erklærer og siger som og alletider bekiender inted andet endsom Erligt og Skickeligt at wide
om Sr: Urbanus, wille gierne bede om forladelse,
Citanten paastod sine nærværende Vidner afhørte og de fraværende paalagd neste ting at
Møde, hvor{efter}\med/ hand Sagens Sigtelse kand bevise og efter Loven {Kunde} paastaae
dom ….. (u)dsagt al(lee)me er at andre \og/ ..ndsindede iche ska(ll) ……………. den
Jndstefnte var Uskyldig, saa da …………………….. gaar i forbøn for dend Jndstefnte
………………… ….eligt til sin Præcaution lader se… ………………………….. er
hefngerrig og tretteKier eller ………………………… …te og Skyldig værende Jon Wines
……………………. tager hans udtalende \ord/ som widner ………………………. beder om
forladelse og betaler denne (ham foraarsagede) Processes bekostning, derefter tilbød hand
……………………. og under haande baand Erklærede at hv(ilcke Ord som er) talt udj hans
huus som hand for denne Sag ……………………… hand om Forladelse og herefter lover
m(ed) ………… (Frede)lighed og Skickelighed at Komme og forl…. …………….. Citantens
huus, saa hand og ingen anden ………………. til haver \og veed/ thi hand aldrig veed andet
endsom (alt Ærligt) og Skickeligt om Citanten og hans, og skulle h(and Efter)dags andet Sige,
saa maa ey alleene hands …… (staae) ham aaben mend endog iche andet Kand v……
endsom Loven befaler som hand som en Lan…. …… Mand Kand \helst/ vente sig, og udj
omkostning …………. betale Sr: Urbanus Reedslig.. 4 Rd: siger Fire Rd: s… ….. at all
ueenighed mellem dem skall være paa dette forlig ophæved, hvormed Citanten efter …..
forige gode \udsigende/ Erklæring hannem eftergaf ………. Sag sin pretention og at wære
magtesløs, ……,
1728: 150b
Efter forrige tiltale møtte i Rette paa Peder Jaastads Vegne hands Svoger Johannes Age og
Sagen mod Knud og Od Jaastad,
de Jndstefnte møtte, og paa Stefnemaaled Erklærede Knud Jaastad sig at hand aldrig har
begiert eller samtøcht Peder Jaastad at føre den anmelte Process hand var fornøyed med den
Vey som er Rette Støhls wey som tilforne, og dend som nu ommeldes will de (iche) have, det
samme veed Peder Jaastad at hand aldrig begierte hand af Peder Jaastad at udtage Laugtings
Stefning negtede da hand Spurte ham derom, som hand self skall ..verføre Peder Jaastad naar
hand Kommer self for Retten, hafde og 2de Vidner Omund Lofthuus og Johanes …dnes som
[skal] forklare at Citanten tilspurte dend Jndstefntes Stifsøn Ole Svensen som hører Jorden
till og hand ville iche heller wære med udj omkostninger,
den anden Mand Od svarede at hand er en fremmed (Mand) i Sagen gift med Oles Enke
paa Jaastad siden (dette ska)ll være scheed, hand siden hand Kom at boe paa (Gaarden),
bruger iche den Vey over Yttre Jaastads bøe som (Stefnem)aaled ommelder, men uden for
Gierdet og gie/nnem …..cken, og Biørkes Veyen som af gammell tid,
Afschediget
Efterdj Peder Jaastad iche self er tilstæde og hans Fuldmægtig ey widere Kand svare til de
Jndstefntes for ………… det i Rettelagde Stefnemaal og ……………….. formelder, saa
udsettes Sagen ………….. (til Ci)tanten self Kand møde og efter …………….. …….des at
blive fremført ……………… værge som den tid var holdet …………………… Vedermæhle

tillige med hen…. ………………… …..d som er Stefnt, og haver da …….. (tid) og Sted at
møde hvor efter da (i Sagen gaaes) hvis Loven befaler,
…….. ….. (An)dersen Østebøe boende i Afdals Kirkesogn ………. (ti)lkiende gaf at have
Stefnt Lens (Manden) …… ....garn som hand med ham var forligt …………… (form)ente at
hand maatte fiske i det Vand ……s fioren kaldet, men de Kalder den her (for N)ormand
Louven, og som Sagen var (mellem hand) og Lens Manden forligt, saa wille hand …….
gammelt Pergement bref dat: 1562 som skul[l]e …….. i fieldet at forklare mellem
Normande/n …..den, hvilcket bref som er gl: Norsk den tid (blef) ham tilbagelevert at
transfereres udj dagl: (Sprog) …. Stemplet Papir,
Almuen her paa tinged ……. svarede samme Mand at det hører Hardanger (til som) hand nu
vill trette paa, og som det iche vid(ere i) Sage/n blef af Rette/n udsagt at vedkommende …..
udføre Sin Sag herom efter Loven,
……. til et Almindelig Vaarting som holtes med …… Tinglougs Almue og betientes af
forindførte
1728: 151
Loug Rett,
saa hafde Citanten paa hvis Vegne hans forindførte broder i Rette møtte Stefnt efter Rettens
udsettelse igien udj Sagen, og de sidste udeblivende Vidner,
af de Jndstefnte møtte ingen, og af Vidnerne ichun Dordj Mæland, og Peder Frøsvig, de
andre udeblivende Kalsmendene Eedlig afhiemblede som vare Jon Øfrequale og Knud
Housnes at have Loflig Stefnt dem,
For de tilstæde wærende widner blef Eeden oplæst, og der efter fremstod
Dordi Olsen!! Mæland aflagde hendes Eed at hun paa Maakestad i Jorands brøllup hvor
hun war Kl… Kone at da \brud/folckene Kom fra Kircken, blef fortalt at Cronen var tagen, da
sagde Ole Olsen Espen som Lars Quitne sad hos Vidned, hvad som der Kom noged efter
skulle hand legge sin daler til, af de andre Jndstefnte hørte hun inted love noged, widere wed
hun iche hero/m at forklare,
Peder Frøswig aflagde sin Eed, forklarede at hand har iche widere endsom hand var med
Iver Degrenes som Vidner med Lars Quitne, og gik først till Østen Mæland og spurte Lars
ham om hand iche vilde holde sit Løfte at de hafde væred udj Et Giær, da sagde Østen hand
ville give ham En Rd:, siden til Ole Olsen Espen, og som blef talt derom at Østen ville give
En Rd: saa sagde Ole det er det minste wj Kand give, siden med Lars Quitne hos Jacob Naae
hand (faa)d ingen Penger eller loved, ….. BratEspen bød iche heller Lars nogen Penger,
meere har hand iche at forklare,
Citanten war paastaaende Laug dag endnu for de udeblivende, og de 2de Vidner Begge og
Torb(iørn) …… (unde)r bøder at møde til neste ting,
Afskeediged
Sagen udsettes til neste ting og paa(legges de udeblivende) som nefnt at møde saavell som
…………. (saa)fremt de iche vill være forfalden (til) …………. hver af dennem, saa haver
og Parterne (at møde til samme tid),
Publiceret Siur Toresen Liones Skiøde dat: ? ….. 172? paa 3 ½ Spand med bøxel og
overbøxel til ……… (i dend) Gaard Ystenes till Kiøberen Tollef Lars(en) ……….. har betalt
65 Rd: til Vitterlighed Brynild …….. (og) Jacob Hus underforseylet,

Hafde Enken Marritte \Alsager/ med hendes Laug Værge ….. Wines Stefnt hendes Grande
Lars Tor(biørnsen Yttre Alsager) (fordj) hand har hugged i den tey hendes Jord til(hører)
……. ….byts bref dat: 27 Oct: 1702: og gaa(r) om (hendes) Mærke, da at holde sig derifra
og betale ………….. det hand har hugged samt ved dom herefter (at) holde sig derifra,
Stefne Vidnerne Jon Øfrequale og Ole Jonsen ibd: afhiemblede Edlig at have (Lovlig) Stefnt
Lars Torbiørnsen Yttre Alsager (som) nu iche møder, det i Rettelagde bref (lyder) saaledes,
hvorefter forklarede at det er i den ……….Side af Veyen i fra {…..} …f hageledet i Al…….
som hand har hugged, og vill iche holde sig …….
1728: 151b
1728
[Afskeediged]
den udeblivende Lars Alsager bør til neste ting at møde eller for udeblivelse undgielde,
Den 3 Junj blef igien Tinged holden og Retten betient udj forindførtes overværelse,
Hvor Kongl: May:ts Constituered Foged tilspurte Almuen om nogen af de Contributioner og
JndKomster war falden og betalt afvigte Aar 1727, som forhend findes indført folio 143 og
blef opnefnt, derpaa Almuen og Laug Retted svarede at ingen deslige i dette Tinglaug er eller
bleven betalt og erlagt, ey heller nogen bøxler paa Kongens Gods, iche heller findes
Rødnings Pladser som dem Vitterligt, Paa tilspørsel om Tingskydsens betaling i dette
Tinglaug for det Aar 1726 svarede Almuen at have faaed Rigtig betaling og inted haver at
fordre, Endvidere paa tilspørsell herom for nestafvigte Aar 1727 tilstod Almuen det samme
at have faaed deres betaling efter Skatte Forordningen,
Dernest publicered Viglick Olsen Reiseters Skiøde dat: 2 Junj 1728 udgiven til Kiøberen Ole
Jonsen som hans datter Sigrj Vigligs datter til ægte faaer, 1 Løb Smør med bøxell og
herlighed udj dend Gaard Quæsta i Ullensvangs Sogn som bemelte Ole Jonsens Fader Jon
Aackre …………….. for samme Jord 72 Rd: til Vitterlighed (Bry)nil T……. (og) Jacob
Huus,
……………… dat: d: 2 Junj 1728 udgiven Johannes ……… (for 12 mrk:) ….b Eitrem for
12 mrk: tilsamme/n 1 pd: udj (Gaarden) ……… (beliggende i) ….dal og Stavanger Amt,
som ……………….. …..struer efter Michel Tochem ………………….. Svoger Brynild
Tioflot, ………….. Solt til sin Søn Johannes Johansen 18 Mrk: ………………. 24 Rd: dat: 2
Junj 1728,
………… (saa)vell de forrige Tingstæder er høyEdle (og Velbaarne Hr:) Stift befalings
Mandens bref dat: 31 Martj 172? (til Sorenskri)veren om den første termins Skatter …….
….r Kundgiort for Almuen,
(Publiceret et) Skiøde dateret 2 Junj 1728 af Jens ……. ……tun for 9 mrk: Ole Aasmunsen
Berge 4 ½ mrk:, ….. (Ho)ugen 4 ½ mrk:, Jon Ormsen Vicke 4 ½ mrk:, Svend ……
….llervi…. 4 ½ mrk: alt med bøxell og herlighed …… …..d (Sell?)and i Røldal Solt og
afhent til deres …… ….var Monsen, som self har arved 9 mrk: tilsam/men ? ….. (til)
Vitterlighed Østen Halverse/n Odland og Niels …….,
(Publiceret) Jon Moues bøxell Seddel til sin Søn paa ½ Løb (Smør, be)melte hans Søn J…
Siursen sin Lifs tid at ….. (og) beholde, dateret (Hest)hammer d: 3 Junj 1728,
1728: 152
1728:

Dend 7 Junj blef Retten betient paa den Gaard Ragde \i Odde Sogn/ udinden en Sag mellem
Ragdes Eyere og den Gaard Jølles (Jelle/Hjelle) opsiddere udinden Skoug hugster og Slotte
med Markechiels Tvistighed medværende som Meddoms Mænd efter Lovens Maade
opnefnte Efterschrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd af Kintzervig Tinglaug udj Hardanger,
Nafnlig Omund Jordal, Tobias Espen, (Peder) Frøswig, Peder Mæland, Ole Jordal, og Thor
Vastun,
Till hvilcken Tid og Stæd Niels Siursen Thockem som Lods Eyer til ovenbe:te Gaard Ragde
i Odde Sogn og Hardanger beliggende hvorudj og er Præstebols Gods med bøxell en part,
hafde paa Egne og MedEyers Vegne Muntlig ladet Stefne Naboerne og Opsidderne paa den
nest hos liggende Gaard Jølle, Nafnlig Hans Gundersen og Jørgen Knudsen, fordj de mod
deres bedre Vidende udj Ragdes Skoug og Mark har brugt saavel Skoug hugster som Slotter
optagen, hvilcket de indstefnte vill tilEgne sig, da dog deres Formænd hverken det har giort
eller Kanned sig over Rette gamle bytte og Mærcke Skiæll, derfor de Jndstefnte ey alleene
betale Skaden mend end og at holde sig fra samme Ragdes Eyendom som hand med Vidner
Kand bevise af arilds tid at tilhøre, mend endog at betale denne foraarsagede Process
bekostning,
de Jndstefnte møtte tilstod Varsell, og svarede de meente at have brugt som deres Formænd,
Citanten sagde det anderledes Kand bevises hand ………… (Vid)ner nembl: Svend Larsen
hus(Mand) her i……………. (Aslack) Olsen boer og paa Vetterhuus (her i O)dde (Sogn),
(Helge Østensen) Jordal, og Torbiørg Jørgens datter …….. ……………….. om fornøden
giøres, bemelte …………………..
de Jndstefnte sagde og have indst(efnt sine Vidner) …. ……., Ole Jsachsen, Torgiel Jordall,
som …………………. sagde Ellers at have Halsten Strond, ………………….., Tøes ved
Nafn Ingeborg Isachs datter …….. ……………………… war tilstæde, saa og Karj Tors
datter, de sa(mme som møtte) tilstod at være Stefnt,
Vidnerne bleve fremkaldet af Retten og Eden(s forklaring for) dennem lydelig forelæst, samt
formaned at …………….. udsigende og tilkiende gived om den Straf ………………. byder
Et Vidne at overgaa som befindes a(t vidne Usand)færdelig,
Hvorefter da Stedet war tagen udj øyensiufn (i Parternes og Vidner)nes overværelse, da blef
Citantens wid(ner først fremkaldet) Hvor fremstod
Sven Larsen \vant og udsagde at ………………../ i fra Markes(teenen) ……………… og
himmelsiufned, paa Søre Siden af Nuten ……….. (Dyc)kande Kaldet, som en Klæf og
smaleVey ned ………….. derfra bent Veyen igiennem ned paa en (Upse) … (Berge)laug,
derifra ned paa Rusten paa Nordre led i en ………. liggende paa slet flaat, og derifra ned J en
Skarf …….. andre Enden af Rusted, og saa deri fra i Eens……. …….. som føer stoed ved
Mog….. var forbuden so(m) ……. af noge/n at hugges, er nu n(ed) falden med Roden
……….. endnu tilsiufne paas….t, derfra ned gien(nem) …….
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indre side af Een stocke furre\dalen/ Kaldet, og der nedigien/nem alt ned i Store Klef berged,
og af dette bytte ned udj bytesdahlen, og svarer saa lige ned i Marckesgarden som har Staaed
Mand efter Mand for (før) Haftors tid og efter ham til denne dag, som er mange Aar siden thi
hand Kand mindes dette Gierde og bytter al sin tid og er nu en Mand paa Nj og Siuttj Aar
opaled her paa Ragde, og boede 32 Aar paa Mansager i Naboelauged,
Aslack Olsen Wetterhuus sagde sig fød herpaa Ragde omtrent 43 Aar Forklarede at byted
mellem Ragde og Jølle gaar oven fra Marksteenen Kaldet høyest Staaende paa Beged!!
(Berged?) og ned i en Klef paa Dyckande en Smale eller Souve Wey gaaer igie/n!!
(igiennem?), derfra paa et lidet Bergelaug paa en Ups, derfra i 1 Sten paa Nordre Lede/n en

slet flatt, siden ned efter Rustebraatted i Ende/n paa Rusted (og i) Et Skarf, deri fra i En
Stocke furre, saa lige gien/nem En stocke furdale/n i Store Klef berged, saa i bytes dalen, saa
….. i Merkes Gaarden, og Merkes Gaarden byter i Elven,
Helge Østensen Jordal forklarede det self samme Ord for (Or)d opnefnte samme Mærker,
som de andre, sagde sig føed her paa Gaarden, og 33 Aar omtrent har inted hørt for sig og af
hans Sahl: Moder som og war opaled og boede herpaa Gaarden,
Torbiør Jørgens datter forklarede at da hun tiente og war hos sine ForEldre paa ……, da saae
hun at Brite …………… boede paa R(agde) (har) hun med hendes Folck Slag(et) ………….
paa det …….. Kinds Rusten hvor hendes …………… det war (Ra)gdes Mark som hun hørte
……………………. (ve)ed hun inted andet om end …………………………… …tted det
Sted, det Kand være ………………………… (hu)n drog hiemme fra og er nu 56 Aar
(gammel)
(Derefter de Jndstefntes) Vidner fremkaldet og fremstod
….. ………… nu boende i Aalfiord i Skiolds Præ(stegield i) ……anger Ampt, føed paa Jøll
her i Sogned, (er nu omtrent) 68 Aar, forklarede Mærckeds Gaarden er bytted ……………..
….gde af Elven, saa derfra i beged!! uden for Store …… ………….. Stocke furre, og op i
Rust brotted, og side/n ………….. af Rusted, saa i Ryckande!! (Dyckande?), og saa i høyde/n
…………… som hand har hørt af sine ForEldre, og …………….. af de andre Vidner
forklaret er,
…. …….. forklared hand veed inted om byted, mend …………. brøllup paa Jølle nu i Høst
mod Jule tider ………… i Jordal i samme føre som i Vor ………….. Jølle som laae Siug da
hand var ………….. at hand talte om Markesteene/n hand …… …lldet, og om Enstocke
Furren, meere veed (icke om) dette, war en huus Mand paa Jølle, hans Svaghed forskaaned
ham,
(Ingeborg) Isacks datter fremkom befantes som alle og de …….de som hende Kiender, at
være Svag udj sit hoved ……. udj Sygdom hvorover samme tilfælde hende ….. ….lger, der
for Retten …….. forskaaned for Eeds for…. (sa)som og Contraparterne det samme maatte
wedgaae,
(Karj Tors) datter til huus paa Jølle hos opsidderne Hans og Jørge/n ……. tilstod som det
forrige Mennische, hun sagde
1728: 153
hun har hørt om byted som de andre Widner, og som ey widere af hende paa Rettens wegne
Kunde udKræves, saa forbliver det og uden Eeds bekræftelse, som for Samvittigheds schyld
ey heller Kand paalegges,
de andre Vidner efter at deres Forklaring war oplæst for en hver i sær, bekræftede hver for
sig deres forklaring med deres Eed efter Loven, undtagen førbemelte 2de Quindfolck, og
Torgier Jordal som og er udj Svaghed, og ey om noged byte widende,
Citanten tilspurte sine Contraparter om de nu iche vill slage sig til Rette, og holde sig fra
samme slaatte som hand ... Ragdes hæsker, saa og med Skoug hugster, hvilcked hand
formodede at faae besigted og taxered samme Skade, s.. og af Retten forretted fleere Skiæll
mellem de gl: Kand og byter som Vidnerne har forklared om, Contraparterne svarede at som
Prouvene har forklared faaer de g(iøre) det,
Forafskeediged
Vidnernes Forklaring er Eenstemmig saa det er gammell Marckeschiæll mellem Ragde og
Jølle, altsaa forretter nu Retten derefter fornøden Mærker og Marke Steene at nedsette, som
videre at tage udj øyensiufn efter Stefnemaaled alt till Endelig doms paafølge,

Derefter udj Vidnerne[s] som deres Eed aflagd haver og Parternes overværelse er de
befundne og forhend forkl(arede) Mærker og Rette byter bleven efterseed og forfa(red)
………… denne dag tillod bleven widere Skiæll ………………
saa og dagen efter som var den 8de (Junj) ………………………….
og Sagen widere begynte, og begge ……………………………… for Retten tilstode, saa at
da er dise ……………………………. Retten scheed, nemblig 1 Kors blef (hugged) ………..
…..kers Gaardets Ende i En berg hammer, (2de) ………………… bytes dalen i Et flat berg 1
Kors, 3. ………………………….. Klef berged paa Nordre side af h…. … ………………
4de 1 Marke steen med sine Vidner og Kull under ………………. Eenstocke furre dahlen,
5te oven for Eenstock(e furre dahlen Et) Kors huggen i et brat berg, 6te J Sk….. ……….
hugged paa nedre Enden af Rusted Et (Kors) (7de) …………………… i En Stor Steen paa
Nordre Lee paa Flaattet ………………. for Skarf houge/n, 8de oppe paa flaated
………………… hæske har Staaed og Eyer bemelte Slotte blef ……………………
Markesteen, og saa gaar det deri fra op i U(pse) …………….. efter Smale Veye/n J Ryckande
og till over ………….. i himmelsiufned, paa Nordre Side op af ………………… alle
forschrefne Mærcker og Markeschiel Eyer G(aarden Rag)de og paa Syndre Side af
selfsamme Eyer J(ølle), Angaaende den paastefnte Skougskade saa Kand det ………….. ..or
hundrede Løf Kierf efter besigtelse, og Græs ……… som mellem Parterne blef for dend
Skade oph…. …….,
Citanten forrestillede at Retten nu formodentlig (vil have forn)ummed hvorledes Hans J(ølle)
har foraarsaged ha(m denne) Rettergang, i det hand udj Fior Sommer St: Han(s Tider)
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tilbød ham udj mindelighed at Rette [for] sig, hafde leyed Mænd og Vidnerne som vare med
ham og gik alle Rette Mærker hvilcke hand betalte, saa og Stefned ham 2de ganger og alt
uagted ville Hans Jølle endda iche holde sig der fra men paastod Rettergang, som nu videre
er foraarsaged med Vidners bekostning, Mad og drike til Laug Retted, alt i det mindste er
udgaaed Reede Penger til Sex Rd:, saa er nu for Sornskrivere/n efter Forordninge/n hans
fløtning 4 Mand 3 Mill fra sit hiem og lige saa tilbage, samt 2 Reisedagers fortæring og 2
dagers forretning, og Laug Retted hver 2 mrk: 8 s:, Lens Manden for sin Umage og med Laug
Rettes opnefnelse alt att Regne till Sexten Rd:, som hans Contraparter haver med deres
Gienstridighed og ubillig paastand forwoldet han/nem hvilcked hand formoder de bør igie/n
at betale,
Hans Jølle svarede hand negter iche at være afvigte Aar tilbuden Mindelig foreening og var
self dend tid med men formente som andre Sagde for ham, og de Svage Vidner hand hafde
nu Jndstefnt, som de hafde sagt at hans Formend skulle haft brugt, og nu befindes det
anderledes, at det maatte Komme paa Lof og dom, formodede at blive lindred udj
Omkostning,
(Dend Jnd)stefnte Jørgen Jølle Erklærede sig at være ………….. hand var et barn og Umage
og lidet …………… …..rlad sig paa som hans Grande Hans ………………… …..n, og for Et
Aar siden har andta(ged) ……………….. paa Jølle, saa hand iche har vil…. ………… ….d af
Uvidenhed er skeed af ham,
…………… (Citan)tens paastand at faae Gierde mellem ……………….. hver efter Loven at
gierde og Aarlig (Vedlige holde) (Sku)lle det falde sig at Jølle Opsiddere …… …y Kom
noged nær og ingen anden Raad ……………….. dog som er wed Store Klæve føye sig
………… …r det at Creaturne Kand Komme frem ……………… Egn, dog med Velvillighed
og iche ……………… (væ)re forbude/n,

(Videre hafde) Parterne iche at indvende uden at en (hver herefter)dags holder sig paa sin
Egen Eyendom,
(Derefter paastod) Citanten dom udj Sagen,
(Da) blef Kiendt Dømt og Afsagd
(Siden) de forrige omvundne gamle Kand og byte (mellem) denne Gaard Ragde og den nest
hos liggende (Jølle befi)ndes i alle maader at være Rigtige, saa (forbliver sa)mme mend end
og de som af Retten er for(retted n)edsatt bør herefterdags at blive og være (de b)enefnte 2de
Jorders Opsiddere till efterretlig(hed og fø)lge, saa dend Eene saa vell som dend anden (Kand
holde) sig fra hver andens Eyendom og ey giøre (nogen) skade og forfang i hvad tilfælde at
maatte (være sa)a fremt den skyldige icke efter Loven videre (skal bli)ve andseed, Og som
dend Jndstefnte Hans
1728: 154
Jølle udj Mindelighed har willed Retted [for] sig, og den anden hans Grande befindes at være
forrebragt till at følge Process, altsaa er det Aarsagen at Citanten har maatt søge Retten till at
Kiende og dømme hannem hans Lovlig paastand og Ret till, Thi findes og for Rett og billigt
at Hans Jølle bør at betale til Citanten udj foraarsaged omkostning Thj Rd:, og lige saa Jørgen
Jølle Tre Rd:, alt under Nam og Execution efter Lovens widere medfart, og i samme Maade
fornøyer Citanten Sornskriveren efter Kongl: Allernaadigste Reglement af 24 Febr: 1708 og
Laug Retted samt Lens Manden og Stefne Vidnerne som forhend melt, hvad sig Gierdet
andgaaer saa tillader og Loven det, men dog at Jølle opsidderne har deres bequemme burecke
eller Vey som Uformeent herefterdags, og saaledes i alle Lovlig Maader dise 2de Jorders
Opsiddere at fraholde sig den Ene dend anden ingen Trette og Skade at paaføre under Lovens
Videre Allernaadigste bydende Medfart,
Anno 1728 den 23 Julj blef Aasteds Ret holden paa den Gaard Ringøen Lyse Closter Gods
udj Hardanger og Kintzervig Sogn beliggende at Siufne og taxere den Skade som (bemelte
Gaard) ved Field og Snee Skreede er ov(ergaaen til hvilc)ken forretning er Sahl: Hr: Stift
(befalings Mand) Andreas Undals Resolution ……………… med forregaaende Memorial
………………….. Hvorefter efterschrefne opnefnte E(edsorne Laug Ret)tes og besigtelses
Mænd paa Lyse (Closter Gaarder) i Hardanger Retten medbetiente (Naufnlig) …… Lusand,
{Torckell} \Christopfer/ Diøne, Ole Wellure, ….. ………, (An)ders Oppedal, og Mickel
Lusand, og …………………,
Paa Eyeren og Jorddrottens wegne (møtte hans) Fuldmegtig Sr: Andreas Seby, og
………………… for Retten Opsidderne paa denne J(ord Ringøen),
Saa Jndleverte opsidderne de udj deres for udf…. …..rial paaberaabte Aftags forretninger, er
(saaledes) Ordlydende, dernest andviste deres Skatte (bøger som) bevis at de ey har Skatted
og gived Landschyld for (videre) end som deres forklaring ommelder, og (derefter tilkiende)
gaf at den Skade som denne Jord har taged …… (Aar)lig tildraged sig, og 1725: overløb og
bortog (saavelsom) Skoug som \Enge/ slotter, ligesaa om Vaaren 1726 (da ned)Kom 3
Skreeder som giorde Skade paa Skoug …………
Denne \overblefne/ Jord efter den gammel Matricul er udj Skatte Schyld 5 Løber Smør, og
Landschyld 3 L: Sm: 2 buckschind og 1 td: Salt, Skatten forhøyed 1 pd: 12 Marker Smør,
deraf er Øfre thunet Opsiddernes brug, Omund ………. (Skatter) af 1 L: 9 mrk: Smør,
Landschyld 2 pd: 6 mrk: Smør ½ (bucksch: og)
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1 Løb Salt, Lars Skatter af 1 L: 9 mrk: Sm: og Landschyld 2 pd: 6 mrk: Sm: ½ bucksch: og
1 Løb Salt, udj dette thun er de tvende Løber Salt efter de\n/ gamle forretning{er} fælt, som
fyldest giør den halve Gaard, Øfre thuned Kaldet, derudj Engels Skatte brug 1 L: 1 pd: 12
mrk: Smør, Landschyld 2 pd: 6 mrk: og 4 Løber Salt, Simon Skatter af 1 Løb Smør (og)
Landschyld 2 pd: 6 mrk: 1 buckschind,
Paa Godsetz Eyeres wegne forrestillede Fuldmegtigen at hans Principal hendstiller det till
Laugmesig medfart, om Gaardens tilstand det udfordrer og hvad den er taalelig og god for at
udRede er hand fornøyed med,
Saa er denne Jords tagne Skade først befared og overseed, som er befunden af Løf og
Marckeskoug gandsche udtaged hvoraf Creaturene skulle underholdes, saa indted igien sees
at Kand opvoxe, desligest de udslotter paa samme Stæder som har væred gode, og den fierde
paa Et andet Sted som helst scheede, hvoraf Rigelig Kunde Aarlig fødes 4 Kiør og 18 Smaler,
hvorved heele Jorden og begge thunene har taged fælles Skade, Jngen furre Skoug …….
…..rd hvoraf Opsidderne enten Kand hielpe ……….. (Rin)geste hielp till huse Reparation
………… udj nøye eftersiufn Jordens hiemme …………….. er Ringe mod den forrige høye
………………… befindende saa vell for dend for(rige) ………. og sidste Field og
Sneskreede Skade ……………… andseed for 3 Spand Smør, og for ……………. hiemme
Jorden 1 Spand Smør ………………. i Proportion af den gien havende ………….. ….d iche
anderledes wære endsom …………….. Landschyld at staa for, saavell til …………… som till
Jord Eyeren, At saaledes (med vores beste) Samvittighed og Nøyeste Skiøn her (efter) iche
Kand Skatte og Udrede endsom for …… …..r, Nedre thuned 2 Løber og Øfre tuned ? Løber,
udj Landschyld Species efter Landschyld ……. Smør Reduceret lige saa 2 Løber 2 pd: Smør
? (buckschind) og 1 td: Salt, hver tun helften, som det og ………. god for at giøre Skeell af,
og mod forhøyelse/n …….n er bleven fælt, dette alt efter billigste Skiøn (og be)ste maader
saaledes at befinde sig og er for(rett)et bekræfter fornefnte Laug Rettes Mænd og som
(besig)telse Mænd Saa sant hielpe os Gud og hans hel(lighe)d wed wores her neden under
trøgte Signeter (Actum An)no Die et Loco ut supra
1728: 155
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den 10de Augustj blef Retten holden paa den Gaard Hole i Holdbøyder Otting paa Woss,
udinden en Odels trættes afhandling mellem en bondeMand i Hardanger Nafnlig Torgels
Larsen House som Citant, Contra Lars Hole og fle(re) som meddoms Mænd efter Lovens
Maade opnævnt ware efterschrefne Edsorne Laug Rettes Mænd udj Vangens Tinglaug, Knud
Hæfte, Torbiørn Løne, Erich Afdal, Isach Lierhuus, Iver Soue, Andfing Giære, Størck Lehdal,
og Andbiørn Fletre,
Paa hvilcken tid og Sted Citanten Torgiels House i Rette lagde sine Skriftlige Stefninger saa
lydende, og møtte de Jndstefnte Lars Siursen Hole, Størck Olsen Hole, og Siur Pedersen
Røen, af hvilcke sidste tilstod Stefnemaaleds Loflig forkyndelse, men Lars Hoele formeente
at dend sidste og Continuations Stefninge/n war iche forkynt for hans Stue dør, hvorpaa
Stefne Mændene Wiching Tvilde, Niels Brathole og Niels Hage efter Rettens fremkaldelse og
paaleg, aflagde Eed at de Loflig hafde forkyndt (sam)me Stefnemaal her udj Thuned paa
gaarden hvor (Lars) Hole boer, mellem begge Stuedørene, Lars Hoele (var) iche hieme og
hans Svoger Størk Hole og Sønnen Pe(der var) nerværende samme tid, som hørte
Stefnemaaled,
Citanten J Rette lagde Et gammelt ………………….. (dat:) 21 Maj 1657 forretted paa Age
udj U(llensvang Skibrede i) Hardanger hvoraf extraheret denne …………………… er
følgende og war det Citantens Far…… ………………. Skifte er holdet efter, Noch Et

gammelt Skiøde daterit 3 Novb: …. …………………… derhos tilkiendegaf at det var hans
Fader ………………………. udj Et og Slægt Kiøbte da den anden Løb ………………….. de
vare Odelsbaarne, Endelig i Rette lagde hand sit Skriftlig for(sett dat:) ? ……. 1727,
saaledes ord efter andet,
Contraparterne i Rettelagde En Contra Stefning …………………….. dernest sin afgangne
Jon Lundes Skiøde dat: He……… …………… Saa og Skifte breved efter bemelte hans
broder ….. ……….. (som) i Sogne Fogderie war boende holden af Sornsk(iveren Hr:)
Wiborg d: 28 Maj 1715 hvorudaf dette Gods extra(heret) ……….. Noch Skifte bref efter
Jon Lundes Enke Gertrud Lars (datter dat:) 16 Martj 1716 hvorledes igien ½ L: L:!! 6 mrk:
her i Hole er arved, …….. (til)Kiendegivende at hand har løst sine Søstre ud hv…. (hand)
fremlagde Et Skiøde af dato 12 Debr: 1716 og indhold, ……. End nu Et andet Skiøde
daterit 10 Novbr: 1719, …………… ……. andvist Et Løs Skrift paa slet Papir at skulle
…………. for at have Kiøbt Hans Lundevigs andel Odels Re(t udj) Hole for 5 Rd: som blef
ham tilbage levert,
Den Jndstefnte Størk Hole fremlagde sit Skiøde (paa) …….. 7 1/14 mrk: her udj Gaarde/n,
af følgende Jndhold og Dato,
Lars Siursen andviste Et gammelt Ulæslig ……………..
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bref som hand forklarede at skulle indholde at hans forfædre hafde væred de første som hafde
oprøddet Hole hvilcket bref paategned blef ham tilbagelevert, saasom det iche Kand eragtes
at vedkomme Sage/n,
Contraparterne formente at det har Staad over tiuge Aar siden at denne paastefnte Jord blef
Solt af Torgiels Houses Søsters Mand till Jon Lunde, for det andet om det er Lovligt
Mangled, for det 3die om det er dem tilbøden hemmeligt førend de solte det, og den Odels
Mand Egte og Slegt som nu Jorden paataler om har væred udj forfald, og for det femte om
Citanten Kand giøre sin Eed at hand vill løse det sig self til Odell og ingen fremmed,
Citanten Referede sig til Lougen og hans Jndleg og beviser, saa det noch udfindes hvorlenge
det er side/n Jon Lunde Kiøbte det og hvorlenge hand hafde det, det var aldrig …..øchen ey
heller Kand bevises, iche heller vidste hand ……….. hands forfalds Lysing om det
fornødiges Kand (hand) forskaffe beskreven, tilbød sig gierne at Kunde (giøre) sin Eed paa at
hand løste dette paastefnte sit Odel (sig) self till Odel og Eyendom og icke til nogen
fremmede, (Efter Contrapa)rternes paastand aflagde sin Corpor(lige Eed) …………………
………………… efter Contraparternes Stefning blef ………………….. den Eeds afleggelse
at hand ………………… Jon Lunde Godset her i Hole ……………….. var Loubøden, ey
heller at det ……….. …..øden Odels Arvingerne \eller Citanten/ widere ………………..
….ler Kand sige,
(Den Jndstefn)te Størck Hole tilkiendegaf at hand ….. (Odel)sRet men har Kiøbt \her udj/
Jorden som hand ………. fremlagde Skiøde, og paastaaer samme ………. Skadesløs igie/n at
nyde,
(Citanten heri)mod svarede hand maa søge dem ….. ….lte, hans Fasters Mand som siden
paa Helleland bode har solt …… …..lste,
………. paa Rettens tilspørsell svarede de har ingen ………… at fremlegge denne Sag
vedkom[men]de,
(Videre ha)fde ingen af Parterne at Jndvende men (overgav Sagen) under Lov og dom, da
blef af os (samtlige p)aa Rettens wegne for Ret og billigt
Kient Dømt og Afsagd
(Af Sa)gens overweyende beskaffenhed, saa er (den) paastefnte Jordepart her udj Hoele 2
Løber (Smør o)g 1 hud med bøxell og overbøxell till andre …… som de Leylendinger Ole

Gulacksen, Enken …. ….ks datter, og Størck Olsen bruger og beboer …….. oprødded plads
Røene som Siur Pederse/n
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beboer, fra Citanten Torgels hanses Fader Fader Torgels Johansen Age hans Odel Komme/n,
samt hans Søskende Laug solt til Citantens Fader Lars Torgelsen og medsøskende som hand
beviser med fremlagde gamle Odels Adkomst brever daterit 21 Maj 1657 og 3 Novbr: 1661,
saa det har væred hans Forfædres Sande Odel, som er 2 L: Smør 1 hud og det siden oprøddet
plads Røen 6 mrk: Sm: tilsam/men til Smør 2 L: 1 pd: 18 mrk: med bøxel foruden
overbøxelen, som Citantens Fasters Løsnings Mand \...... ……/ har Stefnt derpaa og befindes
Og berettiged efterdj det hverken efter Loven er Lougbøden eller ham tilbøden, herimod har
Contraparterne som dette Gods nu har i haande nembl: Lars Siursen Hoele, Størk Olsen, og
Siur Pedersen Røene inted till bevis og ey andet endsom den førstes broder afgangne Jon
Lundes Skiøde fra Citantens Fasters Mand Arne (Isach?)sen Helland de dato 14 Novembr:
1702: og 2de Skifte (breve) de dato 28 Maj 1715 og 16 Martj 1716 efter bemelte ……….
Jon Lunde og hans hustrue, hvorved dette Gods er (udlagt) udj Arvelodder og Lars (Siur)sen
har \og/ efter frem(lagde) Skiøder foruden det hand self har arved (i Jorden med) de andre
medArvinger, Størck Olsen ……………… dat: 7 Novbr: 1724 Kiøbt af …………………
Smør med bøxell og overnøxell ……………………… \opryddet/ Plads Røene har Siur
Pedersen ………………… …….wor Jon Lundes Søster arved det ………………….. de dato
28 Maj 1715, Nu befindes det ……………………. brever at hverken Jon Lunde eller
……………… Slægt har wæred Odels baaren og Ey(ere) …………. Jord, hand har iche haft
den uden ti… ………………. og siden efter ham er den gaaed i arv (til hans) Kones
Arvinger, saa at (fra) Ao: 17.. ……………….. Kiøbte Jorden og till at Citanten ……………..
Odels Stefning till Tisdagen efter Pa(asche det) Aar 1726 som hand siden med Skriftlige
(Stefne)maale sin Odels Løsnings Ret har ful…… …………… hverken dend Ene eller den
anden af de J…… ………. Eyermænd haft den udj 20 Vinters hæfd, ………. mindre bevist at
den har wæred Lougb(øden) ………. Endelig tvungen Citanten som Odels Mand ………..
bekræfte at hand {efter Loven} \løser samme sine/ forfædres O(dels Ret) sig self till Odel og
ingen anden, {endschiønt} …………. har Contraparterne aldeeles iche noged som ………….
Citantens Odels Løsnings Rett, som Lovens pag: ? (Art: ?) og 797 Art: 1ste Allernaadigst
tillader og ………… en Odelsbaaren og Løsnings Mand, som nog(en) ……..
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sig tilKiender og vill Jndløse, hvorfore Kiendes da for Ret og billigt at Citanten Torgels
Larse/n House er Rette Odels og Løsnings Mand till denne paastefnte Jord, og bør den sig till
Odel indløse fra de Jndstefnte hans Contraparter som ere gandsche fremmed dertill og det
med Reede Penger dend Summa 140 siger Et hundrede og førge tiuge Rd: Croner som
Skiødet af dato 14 Novbr: 1702 andviser at Jon Lunde har gived for dise paastefnte 2 L: Smør
og 1 hud med bøxell og overbøxell til Et Spand andre Eyeres samt de 6 mrk: udj det
oprødede Plads Røene, af hvilcke Penger Lars Siursen, {Størck Olsen} skall tilkomme 94 Rd:
4 s: saasom det befindes at det Plads Løcke/n aldrig har tilhørt Citantens forfædre eller
Slegtninger …. det derfor herudj gandsche forbigaaes, Størk Olse/n ……. (Sum)ma 41 Rd: 2
mrk: 12 s: og Siur Pedersen for 6 mrk: i (Rødni)ngs pladset Røene 4 Rd: 3 mrk: efter
brevenes …… her udj Gaarden Arved og Kiøbt hvilcke ….. …de tilfindes af Od(els M)anden
Torgels House ……………, og som hand (har) foraarsaged at ………….. Løsnings Ret wed
Lov og Dom ……………….. iche ……. udj Mindelighed wille ……………………… de og
udj denne foraarsaged ………………… betale Citanten 6 Rd: 3 mrk: hver (eftersom de) har

haft Eyendom till, {hvor} \og for derfor/ …………….., nembl: Lars Hole betaler udj
Omkostninger (4 Rd: 2 mrk:), (Størck) Olsen 1 Rd: 5 mrk: 4 s: og Siur Røene 1 mrk: 12 s:,
(foruden at Tor)gels House fornøyer og betaler (Sornskriveren) som har i fra sit huus her till
Aa(stedet) ………. ? Mil til 3 Roers folck á 12 s:, og …………… 5te Mil á Milen 8 s:,
ligesaa til (Lends Mand)en, og i det mindste for 3de Reise dagers (Mad og dricke) og denne
dags forretning udj alt 6 Rd: (foruden Laug) Rettes Mændene hver 2 mrk: tilsamme/n
……….. (s)ammen som Kiendt og Dømt er ……… (Alt) at efterKommes og udredes under
…… (og) Execution samt Lovens widere Aller(naadigst) bydende Medfart, hvad sig ellers
……. (a)f de Jndstefnte Størk Olsens paastand (hand) efter sit Skiøde har gived meere endsom
….. bekommer saa vedKommer det iche Citanten, …..elte Størk Olsen Kand søge sine som
Skødet …..er som hand best ved og Kand efter som Skiødet …… for..nde og Loven
Allernaadigst tillader, (til bekræfte)lse under samtlig wores Signeter Actum
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dend 16 Aug: blef Retten betient og holden paa Aastædet dend Gaard Wæle udj Wasver
Tinglaug og Evanger Kircke Sogn paa Woss udinden en Marckeskiells og Eigne trætte
mellem bemelte Gaards Opsiddere og nesthosliggende Jords beboere paa H(er)nes, Naufnlig,
Citanten Jon Askildsen Wæle paa Egne og sine Jorddrotter Sogne Præsten Hr: Niels Veinvig
/: {og Evanger Kirckes Eyer Assessor Jan von der Lippe deres Vegne} :/ Contra Jørgen
He(rnes), medVærende som Meddoms Mænd efter Lovens Maade opnefnte Eedsorne
Laugrettes Mænd af Wangens Tinglaug, Størck Seim, Svend Hofde, Peder Seim, Lars Store
Souve, S…. Reque, og Knud Bøe,
Paa hvilcken Tid og Stæd Citanten Jon Wæle i Rettelagde sin Skriftlig Stefning saa lydende,
Saa Møtte Contraparten Jørgen Herne[s] som sagde sig Loflig Stefnt, \...../ {Paa Kircke
Eyerens weg}
Saa war tilstæde de udj Stefnemaaled ommelte Widner,
dend Jndstefnte derefter tilkiendegaf at hand formeener at have brugt som hans Formand,
hafde Widner Siur Lie, Mons Reque, Knud Berstad, Gulack Skorve, Ole ……, Anders
(huus)Mand paa Evanger Sundet, om bruged,
herimod (Citanten) Replicerede at endschønt hand iche er stefnt at an(dhøre dise) Widner,
saa ville hand dog andhøre hvad de ville sige, (for) iche at opholde Retten og Sagen, og
Reservered sig (sin Jnd)sigelse dise opnefnte so(m ska)ll wære Widner er b(eslægted) eller
besvogred till hans Contrapart saasom Siur Lien, …. …….., (Mons) Reque, saa og Knud
Berstad og Anders …….., (hvilcket) bemelte Mænd tilstod,
Fra Sogne Præsten som benific(ered Jorddrott blef J Rette) lagt hans skriftlig Jndleg saa
lydende,
Saa Efter{dj} at Eeden lydelig for widnerne ………………….. (til)stæde wærende war
oplæst og dem fo(rmaned om deres) Sandheds udsigende, saa og til Kien(degaf Retten den
Straf) som dem efter Loven paafølger som (vidner usandt)
og som ellers med Grandschning og eftersiufn …………….. wegne dagen war forløben saa
ops(ettes Sagen til) J morgen tilig, hvor Parterne og Vidnerne ……… igien haver at møde,
Dagen efter den 17 dito blef Retten igien udj (forindførte Laug Rettes) overwærelse holden
og betient,
og møtte P(arterne med) sine Vidner, saa blef Edens forklaring og f……. ……. (fore)tagen
for dem som widne skulle,

Og forføyed wj os till den Tey som Citanten har beklag(ed sig for Retten) at være af Hernes
Opsidder foruretted paa, ……………….. skee efter Sagens omstendighed og Vidners fø(relse
og and)Visning, hvor da først Citantens Vidner forklarede,
s(aasom de) 2de Laug Rettes Mænd Torbiørn Øfre Røche og Niels Winje ………… (En)
gammell Mands \Vidnesbyrd nembl:/ Ole Svendsen Endeved bofast Mand i Vang(ens
Tinglaug) og Var svag at hand iche self Kunde Møde, bemelte 2de (Mænd aflagde) deres
Corporlige Eed efter Loven, og forklarede begge Ede(lig) at dend gamle Mands Ord og Prov
var dette, at da ha(nds gamle) Fader Svend boede paa Væle saa var byted mellem (Wæle og)
Hernes udj Rabbe Viigen af Vandet, op udj Sute bared, ……….. samme bared som det
snider(?) samme Rusted og ………… udj Vose (Veste?) dals Elven og teer det sig self,
saaledes Ved …………
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det var uden tvist dend tid, derpaa hand for dem aflagde sin Eed, Ellers sagde at ommelte Ole
Endeved skall være mellem 80 og 90 Aar gammell sagde at hans Fader og Goe Fader har
boed paa Væle og er ophaled!! (opaled) {her} paa Gaarden Wæle,
Niels (K)olle en Mand paa 63 Aar boende {her} i \Vangens/ Tinglaug forklarede efter sin
Sahl: Fader Gullacks Steenes \og GoeFader Ole Styve deres/ Ord, og flere andre at have
hørt det af, at byte og Skifte mellem Wæle og Hernes Gaarder er udj Rabbe Vigen, det har
hand hørt og Veed, videre har hand iche at forklare, Sagde sig ellers at være beslægted til Jon
Wæles Kone,
Jacob Styve sagde sig at være 60 aar gammell, forklarede at have hørt af den Gl: Mand
Gullack Steene som for en ? Aar er død at det er byted udj Rabbevigen ogsaa Veye/n ud
igiennem og Gundbiør Klæven og udj Vosedals Elven, saaledes weed hand og har hørt
widere iche, hand var i slegtskab med Jørgen Herneses Kone, og lige saa væred till Jon Væles
første og afdøde Kone,
(De før)ste 2de Laug Rettes Mænd Niels Vinje og Torbiørn (Øfre Røcke) forklarede at have
wæred i dag som be…. ……. er hos Jørgen Hernes Fader Ole Andersen ………… dette
Svar og underretning, at Sogne Præsten ….. Hendrich Miltzou som Jordrot til Væle fick 10
Rd: …… af Hans Kyper som bøgde Saugen i Rabbe Vigen ………… tog Leylendingen paa
Væle Knud Aarlig Grunde (Leye) ……… de var forligte om og behold for dend Skade
………… L(o)Teyen,
…………………….. hvor Saugen har Staaed ………………………… denne Rabbevig, og
siden efter ……………………. Kaldet Sauge tey,
(Dernest blef Jndstefnte) Jørgen Herneses widner forretagen,
…… …….. har hørt efter gammell Sagn og hans …… ……… (som var en Gammell Mand,
hans \Sahl: Fader/ vidste iche …………….. i Elven, da var Vidned Et lidet ………… iche
derpaa hand ved heller iche andet at (forklare),
…………… hand hørte af sin Sahl: Moder Fader Erich Berg ………………. i Hernes og
brugte Berstad at det skulle ……………… (meere v)ed hand iche at sige, uden at denne
Erichs ………….. Jørgen Herneses FarFader Anders Hernes,
………. ….rige Vidne Mons Reques broder sagde de sam(me) …………, og meere ved
hand iche at forklare,
….. ………. udsagde at for 8te Aar siden war hand paa Evanger ……….. Mand Knud
Sanden som er død, og var i Slegtskab …………… Jørgen Hernes, og hørte da at Jon Wæle
tilspurte ……………….. vigen, da svarte bemelte Knud der er Skilde …………….. under
Wæhle, da ..de det for En Kande ……… meere har hand iche at forklare eller hørte videre,
…….. hand har hørt af Erich Berstads Mund at Merked \skulle/ være ……. …..en meer weed
\hand/ iche, hand er nu paa En Siuttj Aar war ………. ..orte det iche en voxen Kar,

…… bek…det som har Jørgen Herneses Søskendebarn, udsagde ……. Fader Knud Sanden
sagde at Elven skulle skille mellem (Væle og Hern)es widere veed hand iche at forklare,
…… efter hver Andre paa deres forklaring og udsigende saa….s Eed /: blef dem oplæst
derpaa :/
1728: 158
Da forafskeediged
Efter Siufn og Grandschning og Citantens Vidners forklaring saa befindes det at denne Tey
Rabbe Vigen eller Sage teyen hører till Kongens Jord Væle som Præsteboled er beneficered,
og Kirke Gods, thi de Vidner som Contraparten har fremført Kand iche andet udsige endsom
efter et Sagn som dend der har boed paa Hernes og villed haft det anderledes end det burde
Væred, saa det Kand sluttes der haver wæred nogen tvist mellem opsidderne paa Vælhe!!
(Væhle) og Hernes som nu foraarsages at faae Skelned og Skifted ved Steen(er) og Skiell, thi
finder Retten for billigt at giøre Skiell og Skifte efter Widnernes forklaring og andvisning her
udj Rabbe Vigen saavit fornøden Giøres, saasom Contrapartens Widners udsigende iche efter
Loven Kand andsees Gyldig, saaledes da paa Rettens wegne videre Lovmesig med
Forretningen at forfare og Endelig(en) at paakiende,
Saa blef af os dise og Rette Mærcker om Rabbevig eller Sageteyen Kaldet mellem Wæle og
Hernes forretted ……….. oven om af Vosedals Elven op efter ……………………..
(Gund)biør Klæven tet ved Vosedals Weyen ………………………… Stor Jordfast Steen,
huggen En Vink(elkross) ………………………. dend Ene Ende ned i forbemelte Elv
…………… ….den efter Sutebar Rusted, og saa ne(d efter) ………………… Gloppe i
Sutebars Rusted, derfra i ……………………… (Et Kors) hugged i En Hammer under
Suteba(r Rusted) …………………….. i En høy Steen i samme L…… ……………… (op)pe i
en stor Jordfast Steen …………………………………… derfra ned Efter udj den 6te Gloppe
………………………. udj Rabbevigen som viser udj W…… ………………. befindende,
saa at Væles Eign er ……………………. Side, og Hernes paa Væstre Side …………………..
beskrefne Glopper, oven for dise Mærker ……………………. wed forretninge/n saavell som
forhend ………………………… hvor Hernes Folcken hafde baade Flecked (Næver) …….,
som dend Jndstefnte Jørgen Hernes tilstod, …………………… En gammell buvey som
Hernes tilforne ha(r haft) ………………, Jørgen Hernes svarede at den Var Umagel(ig)
………….. beholde sit burecke og Kiørsell Vey som ……………… befindes, Citanten sagde
hand ville for sin (deel være) dermed fornøyed naar Hernes Opsidderne (fraholder sig) med
deres Creaturer udj Væhles Eign so(m de forhend) af fortred giort haver, og for all videre
t(rætte) at forekomme wille hand for sin part Jn(dgierde) denne Tey Rabbevige/n eller Sage
teyen og hans (Grande) efter Loven at holde Gierde med ham Aarlig, (Jørgen) Hernes
svarede hand holder der ingen Giærde ………., Citanten paastod sin Jords Ret efter Loven og
(sit Stef)nemaal tilKiendegaf at Jørgen Hernes hafde (foraar)saged ham denne omkostning,
saasom opnefne(lse af) Laug Retted, Stefnemaaleds forkyndelse med St(empled) papir samt
Vidnernes betaling tilsam/men 2 ……….. (for)uden Mad og dricke til Mændene, og hvad
R(ettens)
1728: 158b
betiente skall have, som hand alt paastod at hans Contrapart bør ham betale, Contraparten
formodede iche at svare nogen omkostning,
Parterne hafde iche widere at indgive mend ervarted Endelig dom, da blef for Ret Kient
dømt og
Afsagd

Efter Rettens forhend ergangne Kiendelse som er grundet paa Loven og efter Sagens
befundne beskaffendhed saa er nu Lovlig Skiell og Skifte bleven forretted om den
\paastefnte/ Marck som denne Jord Wæle tilhører og med Rette bør følge, hvilcke opnefnte
Mærker Hernes Opsiddere udj alle Maader herefterdags bør under Lovens Medfart at holde
sig efterretlig, og hverken med Never flaadning eller hugster brug Komme udj denne
udskifted Væles Mark, Jke heller maa Hernes Opsidder eller deres Folck beede derudj nogen
(sinde) med sine Creaturer enten Stort eller Lidet, ………………. for hver Gang will bøde til
Kong(en) ………….. ofte det bevises og efter gode Mænds ………….. (m)en have samme
deres burecke (at bruge for deres Crea)turer som de til denne tid har haft ………….. (gi)øre
nogen Skade, saa og beholder ………….. (Kiø)rsell Veyen till sit brug med ……………….
tilforne, og Giærdet andgaaende ……….………. de Mærker saa Kand Retten
…………………… ….de en at Hernes Opsidder …………………… for saavit hans Jord
efter ………………… deeling Kand paaKomme og holde ……………… ….mt tage Gierde
fang paa hver (dere egen) Jords Eign til fornødenhed, og so(m) ……………… foraarsaged
denne Rettergang saa til(findes) …. ……. (at be)tale Citanten Sex Rd:, og Jon Væle betale
(efter Kongl: Allerna)adigste Reglement af 24 Feb: 1708 till ….. ………… har fra sit huus
her til Aastedet 1 ½ Mil till (Vands med ? Mænd og baad) á Milen 8 s:, og 5te Mill till Lands
for ? Mænd og Hæster á) 8s: lige saa tillbage igien, foruden udj det …………… dagers
fortæring frem og tilbage og 2de ……….. …….ng her paa Aastædet tilsam/men 9 Rd: 1
mrk:, derforuden (till Laug Re)ttes og Mæddoms Mændene 2 mrk: 8 s:, Alt sam/men
…………….. at betales inden 15 dager under Nam (og Executi)on, saa og som Kiend dømt
og forretted er ……… efterretlig under Lovens widere Allernaa(digste byden)de og Medfart,
(Den 17de Aug:) blef Retten betient paa den Gaard Wæle udj Vasvær (Tinglaug pa)a Voss at
Kiende og Dømme paa den forurettelse (Møc)kletvets Opsidder har giort udj bemelte Wæles
Eign (til a)t forrette Skiæll og Skifte mellem Opsidderne (paa dend) Jord Wæle og fornefnte ,
medværende (de forhen ind)førte Eedsorne Laug Rettes Mænd efter Lovens (Maade op)nefnte
Nafnl: etc:
1728: 159
1728:
Till samme tid og Stæd hafde Opsidderen her paa Wæle ved Skriftl: Stefnemaal i Rette lagd,
Jndstefnt sin Naboe Gulack Møcheltved, Stefningen lyder som følger,
dend Jndstefnte møtte som tilstod Varselen,
saa war Citantens Widner efter Stefnemaaled tilstæde,
Paa Sogne Præstens som beneficiered Jorddrot hans Vegne blef i Rette lagt hans Skriftlig
forsæt saa lydende,
dend Jndstefnte svarede hand meente at have brugt som hans Fader, hand har hugged i
Hellewads Teyen siden hand Kom til Jorden Ao: 1711: hand Kand skaffe Widner som hand
har med sig at hans Formænd har brugt i samme Tey, hvilcke Vidner ere Anders Hatlestad,
Siur Sevalstad, og Siur Berge,
Citanten svarede hand iche er Stefnt til at andhøre nogen Vidner paastod sine førte og
hendschiød sig under Loven og Retmesig Kiendelse, hand hafde Endnu et Vidne ved Nafn
Hendrich Helleved som var Svag og iche Kand Komme, saa og Ole Hernes som og er
Sengeliggende men hand hafde ladet Lens Manden Niels Horvey og Ole Evanger hørt hans
Ord,
Saa forføyed Wj os med Parterne og Citantens Vidner s…. ………….. udj følge og Kom till
Heflevaed som os blef ……………………. gived paa den anden og Østre Side som Sag…
…………. Marcke skiæled, og efter at Vidnerne som (vare tilstæde og) Eeden for dem

oplæst og endvidere gient…. …………………….. om deres Sandheds udsigende, fremstod
………………………..
…… Hosaas og Provede at hand for 32 aar siden ……………………… Møchletvet udj
Elleve Aar da brugte hand ………………………. till En beck, som var at hand hugte hvad
som …………………………….. som hedte Knud brugte og det samme
……………………… dette saae hand med sine øyne, og Væ(le) ………………………….
eller Kianlede med hans hosbund Johan(nes) …………………….. iche maatte bruge i dend
tey det hørte Jor(den) …………………… (meere) hafde hand iche at forklare uden at Viste
………………………,
Magne Langeland forklarede at hand tiente ………………………….. udj 3 aar og Kand nu
være mod 31 aar siden at …………………….. da hørte hand iche andet end hans hosbund
sagde ……………………… her fra Hevlevad ned efter til en beck, der skulle ……………….
og flæcke barck, hand Kom efter Jacob Hosaas ………………… tid mindes hand iche at
Væle Manden hugte noged ………………., Johannes Møchletvet lod og sine Creaturer gaa
………………… side, men hvem der hører til i denne tey enten (Møchletvet eller) Væle det
vidste hand indted om, hand Kunde ……………………. hand tiente paa Møchletvet, meere
har hand iche (at forklare),
Siur Lien sagde hand tiente paa Møchletvet ……………….. efter Jacob Horsaas og Magne
Langeland, war En ………….. og tøcker hand at være paa 26 Aar siden hand Kom af
Joha(nnes Møchle)tvets tieniste, og denne Tey som nu tales paa hugte (hand kun) lidet
tømmer og flegte Næver, sagde hand skulle Eye u…. ……, men hvorledes det var eller hvem
det Eyede ved hand Vid(ned iche), og Engang som hand tiente saa hugte Knud Væle, og
s… ……. hosbond samme dag over og hugte med, det hørte hand ………. iche hos eller
hørte nogen tale mellem, fordj hand var ………. deres Samquem, dend tid hand tiente Kunde
hand være ? (Aar) gammell, meere hafde hand iche at sige,
Vidnerne paa deres forklaring aflagde en hver for (sig deres) Corporlige Eed efter Loven,
og derefter siufnede Vi(dnerne)
1728: 159b
os de Stæder efter deres forklaring, som deres hosbond i deres tid hugte udj, saasom Jacob
Hoesaas udj Ronden under Væles buewey, Siur Lien Et Støcke Synden for udj en liden
Houg og neden bueVeyen der Kiørte hand det tømmer fra som hans hosbond dend tid hugte,
og Knud Væle Kiørte sit hiem som hand og samme tid der hugte, Magne Langeland hafde
indted Sted at andvise os,
derefter Parterne lod sig forlyde at have deres Vidner førte, og Endelig at de ville træffe
forlig mellem sig,
og som Natten war for haanden saa beroede Sagen til om Morgene/n og Vj forføyed os till
Væle igien,
(Der) efter den 18 dito blef denne Sag atter forretagen udj Parternes overværelse, og Citanten
tilkiendegaf at hand trøstede sig iche till (at give noget bort) fra Kongens Jord som hans
Contrapart wille begiere, ……….. Contraparten sagde at ville holde sig efter som hand og
hans …………… og paastoed at føre sine Vidner og Kandsche hand Kunde …… …..ll,
Citanten Replicerede hand har for det første bevist at ………………….. den Væle till, og
formoder endnu at for…. ………,
(Denne) Sinde forafskeediget
………………… ….r paaskud fleere Vidner at føre om ………………….. Eign till (Skiæ)ll
og Skifte og ey noge/n ………………… (be)findes at Kand træffes, saasom Citan(ten)
………………. ……ng maae lade noged Komme fra …………………. Minde, hans

Contrapart bøer …………………….. beneficered Jorddrot som Opsid(der) …………………
at andhøre sine Vidner, og som ……………………. skall tilgrendse en Mark og Skoug
…………………. Alminding saa vill og warselen for …………….. (hvo)rover haver tilsiufn
at lade nogen till ………….. være medens Skiæll og Skifte forrettes, hvil(cke den Jndstefn)te
Gullack Møchletvet tilfindes at efter …………….. hand formeen sig at bruge oven for
…………. burecke og Vey op efter, og till hans Paa(stand hans Vidne)r at føre udsættes
Sagen till den 12 Octobr: (da Sagen atte)r paa Aastædet igien at forretages till (samme Ti)d
Citanten og Kand indvarsle sine paaskut(te Vidner) ….. fleere hand Kand faae sig opført, og
……. (Retten)s betiente haver haft Umage herpaa Aastædet ………. den Jndstefnte Gulack
Møchletvets paa ……. …hør Kundet fuldføre Marckeschiel og Slutning saa til(findes han)d
Gulack Møchletvet at wære andsvarlig till …….. En dags forretning 2 Rd: og hver af Laug
(Retted) 8 s: at betale under Lovens widere Medfart,
…. (Re)ttergangen iche udføres og igientages af han/nem …… giorde indvending,

(Den ? Sep)tembr: (1. eller 2.) blef Almindelig Sage og Skatte Sommerting holden med
Jondals Skibredes Almue udj Hardanger paa den Gaard Underhouve, overværende
Kongl: May:ts (Foged Sr:) Adam Levin Ohnsorg, Lens Mand Lars Drage, og …… Laug
Rettes Mænd Siur Espeland, Iver ……, Niels Espeland, Helie Eye, Lars Birkeland,
1728: 160
Askild Molven, Samson Brattebøe, Iver Fladebøe, saa war tilstæde Almuen som Tinged
Søgte,
Allerunderd: Publiceret
hans Kongl: May:ts Allernaadigste befaling dat: Fredensborg d: 11 Septembr: 1727 for
itzige Foged over Sundhord og Hardanger Sr: Adam Levin Ohnsorg,
Rente Cammeretz Placat dat: 29 Maj 1728 om de Kongl: JndKomsters Forpagtning i
Kiøbstederne Bergen og Stavanger og paa Landet for 1729 till 31 aars udgang,
Publiceret dend Cons[t]it: Stift befalings Mand Hr: General Told forvalter Garmans bref af
26 Maj nestl: andg: at deres Kongl: May:t af dat: 22 April Allernaadigst har forundt at
Trælasten til dette Aars udgang maa udføres, men siden efterLeves Kongl: Allernaadigste
Forordning af 20 Aug: 1726,
Efter at med Skatternes anammelse var forretted, og ingen Kongens Sager befantes, saa
fremkom
Lars Tvet paa Lyse Closter Godset og hafde [Jndstefnt]? Peder P(edersen) for hand 2de hans
øger og Et føll af fæl(leds Mark hafde udtaged) og ført dem i fremmed Marke/n Ou….
…………………..,
dend Jndstefnte svarede hand har gio(rt dette fordj Lars Tvet) har indted der i Marchen at
bestille (da Marchen der) er iche fælles, hand hafde advared ………………. Soele glad,
Citanten sagde hand har fælles beete ………………… har hand widner 2 Mænd, Jacob
……, (og) …… ……….., som hand begierte til Neste ting (at møde),
Afskediget
Hvad sig andgaar om Fælles Mark ……………………. er det en Sag som paa Aastædet (bør
forretages og Siu)nes og paaKiendes hvor hend det ……………………… omgan[g] bevises,
men andgaaende at (Jndstefnte Peder Pedersen) har en Søndag taged Citantens hæste
……………….. siger tiden saa udsættes det til neste (Ting, hvorda) ………… Kand føre sine

Vidner, saasom M….. ………… (den)ne Sag Kongens Sigt Kand paafølge …………
paakiendelse/n,
Og som ingen fleere Sager war at afha(ndle saa blef) Tinged for denne gang opsagt,

Dend 3 Septembr: blef Almindeliog Skatte og Sage (Sommer) Ting holden med Østensøe
Skibredes Almue paa d(end Gaard) Berge overværende Kongl: May:ts Foged Adam
(Levin Ohnsorg), Lens Mand Ole Berven, og efterskrefne 8te Eeds(orne Laug) Rettes Mænd
Lars Scheye, Lars Vangdal, Carsten …….., Haagen Fosse, Peder Haagensen Øfrevig, Arne
……., Siur Øfrevig, og Ole Steene foruden tilstæde den (Ting)søgende Almue,
Allerunderd: og hørsomst forkynt Kongl: Allern(aadigste) bref og ande/n ordre som folio 159
er extraheret,
1728: 160b
1728 in Sept:
Publiceret Ole Brigtsen Østensøes Skiøde dat: 12 Martj 1728 paa 1 pd: 15 mrk: Smør udj den
Gaard Schye Solt og afhent till Opsiddere/n Svend Jonsen, til Vitterlighed Ole Berven og
Haagen Fosse,
Till samme Tid og Sted hafde Niels og Jon Underhouge/n Stefnt Torsten, Baar Sandven og
Haaver Moe fordj de hafde (hu)gged udj Birke teyen deris paaboende Gaard Underhouge/n
tilhørende over Skiæll og Skifte, derfor at lide efter Loven, og at andhøre de 2de besigtelse
Mænd Samson Præstgaard og Johannes Sætveds forklaring hvor meget Tømmer endnu er
beliggende, det andet har de indstefnte bortført,
de Jndstefnte svarede at de formeente det var deres tilhørende som de har hugget paa og udj
deres fælles Mark,
De 2de besigtelse Mænd udsagde at der ligger En tylt (igien) i Marken og Teyen, og det som
de har tælt Stub(bene) 15 ….dder, og 7 træer er aparte,
……….. (an)dvist et Copie af et gl: bref som melder om ………… Stavenæs og Selsvigen
dat: 1594:
(Fora)fskeediged
(Sagen hendvises efter) Loven paa Aastædet at paadømmes ……………… …..dende En tylt
tømmer som findes ……………………. bør det blive Vurderet af 2de Mænd ……………….
…….d blive for des Verdj andsvarlig …………………. i fald at Citanterne iche derfor
………………….. til sig tage,
(Den ? (4?) Septembr: blef Retten) igien holden udj forindførtes (Laug Retteds overværelse)
(Publiceret …….. …….sten Lies Skiøde dat: 4 Sept: (172? paa) …………….. (Sm)ør med
bøxel og herligfhed udj dend (Gaard) …… (til (han)s brodersøn Elling Larsen med Odels
……………,

(Dend ? (6?,7?,8?) Sept:) blef Ordinaire Skatte og Sage Sommer (Ting holden paa)
Tingstædet Eide med Gravens, Ulvigs og Eidfiords S)ogners Almue, overværende Kongl:

May:ts (Foged Sr: Adam Levin) Ohnsorg, Lens Mand Siur Leque, og efter(skrefne Laug) Ret,
Anders Scheye, Vicking Følckedal, Lars ….., ….. ..…nd, Omund Moe, Ole Kongsthun, og
…. …….., Poul Lindebrecke,
(Publi)ceret som forhend fol: 160 extraheret,
(Publiceret) Niels Endresen boende i Kiøbenhafn og ……… hans udgifne Skiøde dat:
Hesthammer (d: ? …… 172)8 paa 13 mrk: Smør i dend Gaard Hamre, for (betal)ing 20 Rd:
til Vitterlighed Iver House og Vicking …….,
(Publiceret Hen)drich Miltzous bøxell Seddell dat: 16 Deb: 1727 paa (Gaarden) ..rooe,
bøxlet til Soldat Elling Josepsøn,
……ng Elling Tr… sin Revers at wære Saug …….., i fald det iche skeer som skal hand
have sin …… (igi)en,
1728:161
Publiceret Ingeborg Gudmunds datter Wambems Skiøde dat: 7 Sept: 1728 paa En half Løb
Smør med bøxell og herlighed udj dend Gaard Vamben Solt og afhendt till hendes Søn
Anders Larsen mod Reede Penger Fembtj Rd:, till Odell og Eyendom og til Vitterlighed
medforseyled af Siur Leque, Poul Spaanumb, og Anders Aandeland,
Till samme tid og Sted hafde Niels Spilden ved de 2de Mænd Siur Vestem og Poul House
Stefnt Ole Schaar fordj hand har hugged En furre udj Citantens Skoug uden Minde og forlov,
og altid giør ham fornærmelse,
dend Jndstefnte møtte iche, ey heller nogen paa hans Vegne, ey heller war det Ene
Stefnevidne tilstæde,
Afskeediged
Sagen beroer til neste Ting og wed Loflig Varsell,
Hafde Kongl: May:ts Foged ladet ved Lens Mand Siur Leque og Johannes Quale, Stefne Od
Helgesen Haa(em) for Slags Maal øved paa Snare Torblaae i ………….. dette Aar Kaarsmise
tider, derfor efter (Lov og Forordning at lide,)
Dend Jndstefnte møtte iche, og Kals (Mændene ved Eed) bekræftede Lovlig at have Stefnt
dend u(deblivende, tilligemed) de 3de Vidner Hagtor Olse/n Torblaa, ….. ………, og .......
Sidsele til hus paa Spaanu/m som og …………………..,
Fogden paastod Laug dag for de(n (Jndstefnte),
Afskeediged
Dend Jndstefnte Od Haaem paa(legges til neste Ting at) møde, saa og til samme tid (Vidnerne
haver) at fremkomme deres Widnesbyrd (at aflegge),

Dend 9 dito blef Almindelig Skatte og Sage (Sommer Ting hol)den med Kintzervig
Tinglaugs Almue paa Hes(thammer i Har)danger, overværende Kongl: May:ts Foged
Adam (Levin Ohnsorg), Lens Mand Jon Øfre Quale, og efterschrefne Laug (Rettes Mænd),
Brynild Tioflot, Halgrim Mæland, Lars ………, …… Lofthus, Jacob Hofland, Niels Lohte,
Lars Diøn(ne), og ….. Øfrequale, saa var Almuen tilstæde som (Tinged søgte),
Publiceret nest Allerunderdanigst følge som fol: 16(0 extraheret samt) efterschrefne
documenter,

Niels Olsen Sandven, og Omund Olsen Diøne (deres Skiøde d:) Bergen d: 21 Junj 1728
paa 14 mrk: Smør efter deres ……… ……. Bastians datter, og 18 mrk: efter samme arved,
Solt og afh(ændt til dend) Sahl: Kones 3de Døttre Magrete, Dirke og Karen Ba(stians døttre)
udj dend Gaard Eitrem, til Vitterlighed Peder Jensen ……. (og) Anders Heyberg,
Anders Heybergs Skiøde dat: Berg/en d: 22 April 1728 (paa …………… udj fornefnte
Gaard, og till ovenbe:te 3de Sahl: Kar…(?) (Kones?) …….. døttre, som ham i gield er udlagd,
efter Ole ……… Eitrem, til Vitterlighed, Peder Jensen (Qu)ale og Chr……. Nagell,
1728: 161b
1728
Publiceret Lars Olsens Skiøde dat: Kintzervig Sommer Tingsted Hesthammer d: 10 Sept:
1728 paa 11 mrk: udj Yttre Bue solt og afhendt till Torbiørn Olsen, til Vitterlighed Brynild
Tioflot og Iver Olsen Utne,
Publ: Haldor Stensen Haavig, og Gietle Knudsen Ham(mernes), deres bøxell Seddel paa 1 ½
L: Sm: udj Gaarden Age till Lars Asbiørnsen som hans Fader har opsagt, dat: Haavig d: 28
Nob: 1727:
d: 10de dito blef Retten og Tinged igien holden udj forindførtes overwærelse,
Publiceret Ole Jordals Gave bref af 10 Sept: 1728 paa 1 ½ Løb Smør udj hans paaboende
Gaard Jordal i Odde Sogn til sin Elste Søn Helie Olsen,
Hafde Sr: Niels Bager som forhend Constituered Foged (Jndstefnt) …..dste Leyer Maals
Sagen med Christj Gun(ders datter) L…..nig, som forhend,
(Paa dend Jndstefnte)s Vegne møtte hendes Fader Gunder ……… (og tilkiende)gaf hendes
Fattigdom, bad om ………,
(Citanten paastod) dom udj Sagen,
Kient Dømt og Afsagd
(Efter Lovens ? bogs ? Capit:) 1ste Articul bør Christj (Gunders datter erlegge sine) bøder
med 6 Rd: under Nam (og Execution efter Loven i) mangell af betaling, i fald (hun iche med
betaling)en Kand formaa, at lide efter (Lov og Forordning) paa Kroppen,
(Jndstefnt samme) bemelte Persohn at lide efter Loven for (at have modt)aged Fæste Penger
at tiene hos Bier…….. Larsens og iche Kom udj tieniste,
(Paa dend Jndst)efntes wegne svarede hendes Fader at hun ……… siug det hun iche Kunde
eller endnu Kand, (som) ….. ………. og Hans Mouge Kunde bevidne,
……………… begierende (ud)sættelse udj Sagen,
Afskeediget,
(Sagen bevi)lges Opsættelse till neste Ting,
(Til samme t)id Hafde bemelte Sr: Bager indstefnt Jon Odsen ……. (at) betale Egtebøder,
(dend Jndstefnte) møtte og foregaf at være Uformuende …………….,
(Citanten pa)astod Dom i Sagen,
Kient Dømt og Afsagt,
(Den Jnds)tefnte befindes Skyldig, hvorfor og Kiendes (at hand) for sig og sin hustrue bør at
betale efter
1728: 162

Lovens 6te bogs 13 Capit; 1ste [Art:], deres Egtebøder 3 Rd: 2 mrk: 4 s: og det under Nam og
Execution under Lovens widere medfart,
Till samme tid og Stæd hafde Sr: Niels Bager som paa Sr: Micael Heybergs Wegne i Rette
møtte, indstefnt, Ole Torbiørnsen, Ole Torstensen og Niels Lothe, fordj de har negted ham frj
Skyds dend 29 Julj nestleden efter de Committerede for (Aucti)onen over Kongens Gods
deres Pas hannem tillagd, derfor at betale Skydsen 2 mrk: til 2 Mand hand leyede, som og
denne foraarsaged Processes Omkostning, og videre at blive andseed efter Loven,
Ole Torbiørnsen svarede at hans Ord var naarsom fløtning Kom paa ham saa ville hand,
Ole Torstense/n at hand viste Skafferen til husManden, Nielses ord war som den første,
Skafferen Ole Lothe forklarede at hand tilsagde dem første gang, da nægtede de det, Anden
war hand og ….. Jngebregtsen og hafde Paset med sig, og gaf dem det til(kiende som) Micael
maatte leye og betalte 2 Mand, till Vi…. ………..
Kient Dømt og Afsagd
Eftersom de Jndstefnte har væred tilsag(de) ……………… till at Skydse, efter det Pass som
………………… vist dend Reisende burde have frj (Skyds) ………………. dennem ingen
befrielse tilreg… …………………….. forsømmelse bør de at ersta(tte) ………………….. de
Skyds penger samt denne (Processes omkostning, til)sammen 4 mrk: 8 s: hver af dennem
……………….. (inden) 15ten dager under Nam og execution,
Efter forrige tiltale Eskede Maritte Ald(sager) ………………. mod hendes Grande Lars
Torbiørns(en),
(den Jndstefnte) møtte, og formeente hand iche hafde f…. ……………,
Citantinden tilkiendegaf at hendes 2de G(rander) ……. Jon Wines og Siur Lothe, maatte
giøre fo(rklaring om) Skaden, bemelte Mænd sagde det er en liden ………. ….ged omtrent
16 Esper, som de iche Kand vide ………….. Wærdj,
Citantinden paastod dom at hand bør hol(de) ………. forhandling efterlig!! (efterretlig), og
betale hende denne (Processes omkostning),
Kiendt Dømt og Afsagd
dend Jndstefnte Lars Torbiørnsen bør ……………… at holde sig det i Rettelagde Steenings
………. (efterret)lig, og som hand har foraarsaged (hende) denne Process, saa Kand det iche
be(frie hannem naar hand) siger at hans børn har hugged udj (Teyen i hans) fraværelse, altsaa
bør hand betale hende d(enne be)kostning med 4 mrk: inden 15 dager under Nam (og
Executi)on, skulle hand herefterdags give aarsag (til videre)
1728: 162b
1728
Skades paaførelse udj dend omtvistede Tey, saa at hun derpaa til Aastedet maa Stefne saasom
uden Siufn og Granschning iche Kand Endelig paadømmes saa will ald omkostning falde paa
hannem self,
Dend 10 Sept: blef Sagen igien udj Rette Kaldet mod Østen Mæland, Knud BratEspen og Ole
Olsen Espen, og møtte paa Citantens wegne hans broder Jon Quitne,
af de Jndstefnte møtte ingen, og af Vidnerne war ichun Iver Degrenes,
Kals Mændene Lars Helland og Hans Langeseter, Edlig forklarede at have Stefnt de
udblivende,
Citantens broder paastod at den Ene Mand Iver Degrenes maatte (giøre) sin Forklaring,
bemelte Iver som war beskickelse Vidne med Peder Frøsvig forklarede, at Østen Mæland
og de andre svarede lige(som Kals Mande)n Peder Frøsvig har forklared;

(Jon Quitne …….. at hans broder er et Enfoldig (Menniske, som en)hver udj Grandelouged
ved, og ……………….. self, formodede at de som ………………… holde deres Løfte og
Erstatte ……………. deraf som hand har maatted ……… (Derefter paastod) Endelig Dom,
(Kiendt Døm)t og Afsagd,
……………………….. fornemmes af de Vid(ner) som er ført udj Sagen, at de ……….,
nembl: Østen Mæland, Knud Brat(Espen og Ole) Olsen Espen har loved Lars Quitne (at
være) ham behielpelig, og det iche anderledes ……. ….eed endsom af saadan aarsag som
………… væred med hannem dend Gang og ……… passerede hvoraf Sagen har Reist sig
………. Myndige Persohner iche Kand undschylde (sig) af Uvidenhed, Thi Kiendes for
…………….. af dennem bør findes hannem ……………. de bøder hand er tildømt, og
……… (e)n hver for sig 3 Rd: og det inden (15 dager efter) Lovens widere bydende, de 2de
ude(blivende) Begga Mæland og og!! Torbiør …………. bliver efter paatale formedelst
(deres ude)blivende efter seeniste Rettens Kiendelses (paalagt) hver af dennem udj 2 Lod
Sølfs bøder,
1728: 163
Till samme tid og Sted hafde Brynild (Sva)rtved Stefnt Brite Ols datter Svartved, saavelsom
hendes Laugværge Lars Olsen Lothe, og hendes Ene Søn Samsons Formynder Peder Jacobsen
Schougesæll i Strandebarm til at efterleve dend Contract som Enkens Mand End(re) Svartved
har indgaaed og tage mod Penger for den Part udj Aasædet,
Enken møtte med hendes Laugverge, tilstod Varselle/n, Formynderen møtte iche,
Kalds Mændene Knud Siursen og Erich Ingebregtsen, Eedlig afhiemblede at det er 17 dager
siden de var og Stefnte samme Formynder,
Citanten i Rettelagde Contracten saa lydende,
Enkens Laugwærge svarede Manden er død, og Enken sidder med Smaa børn, og børnene
have arved udj Jorden, og veed Enken ingen omRaad,
Citanten sagde hans Elste barn var nu gift og myndig, hvorfor hand nu paastaaer Lo…..
….tens… fuldbyrdelse,
Afskeediged
Formynderen for det Eene barn som be(boer en Gaard) uden Tinglauged bør at have 4 ugers
(Varsell efter) Loven, og som hand iche møder saa ………………… Kunde Komme til
forlig, saa Kand ……………… (ander)ledes blive endsom at denne Sag …………………….
(O)dels Rett og Aasæde Løsning bør …………………. (Lovens ? bogs) 2 Capit: 63 Art; og
13 Capit: 10 (Art:) …………………… (døm)mes paa Aastædet af Sorn(skriver og opnefnte
Medsoms) Mænd hvortill Sagen og hendv(ises),
Dend 21 Septemb: war Sagen igien paa Aa(stædet ført) i Rette, og betientes Retten af
fornefnte (Laug Rettes og Meddoms) Mænd undtagen paa Ole Baarsens Vegne (møtte Laug)
Rettes Mand Poul Lindebrecke, og paa ……. ……….. (Vegne) Magnus Leque,
Citanten i Rettelagde forindførte Stefning ……………….. paaskrift saaledes melder, og
møtte Per…… …… ……… (og) J Rettelagde En Attest fra Sogne Præsten saa l(ydende),
…… Forrestillede at hand paastaaer Jorden at …………… (Odels) baaren efter sine beviser,
Skriftlig og mund(tlig),
Paa Enkens wegne i Rette lagde hendes Laug(værge) ….. Andersen Ose en Skriftlig Stefning
af følge(nde indhold),
Citanten tilstod at være ham forkynt,

Saa blef fremlagt original Dommen af 3 …… …. af forhend er Jndført, saa og derudj det i
(Rette) lagde Skifte bref indførte Contract af 7 M… …., Endelig er i samme Act et forlig af
31 Oct: 169?, (som) her or[d]lydende bliver at indføre, og lyder (saaledes),
Contra Citanten sagde at have Et Vidne Torkell …..(sen) Holmen en gl: udleved Mand,
hvilcken war (nær-)
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wærende, og sagde sig at have tient Ole Severtved og (hø)rte at Tollef Toresen fick Lov at
Løse Jorden fra (J)on Skot, hvilcket Vidne Retten finder ufornøden at føre og afhøre, det
andet widne war en gl: tøs Brite som er af lige beskaffenhed,
Christopfer Ødven sagde at hand schiød sig fra denne Rett, saasom Jorden er bort
Mageskifted af ham og widere har hand iche dermed, Referer sig till Lovens 5te bogs 1ste og
2den Articler,
Formynderen paa Enkens og hendes Sahl: Mand Ole Tollefsens børns wegne paastod at
deres Myndlinger som har arved deres Sahl: Faders Jord her udj Severtvet maatte beholde det
Ubeskaared, vill formode at det iche dem fradømmes, skulle det skee saasom deres Fader var
Eniste Søn efter Tollef Heltnes, hand og hafde ..g de efter ham Retten till Heltnes og Vichnes,
som …… ….ne, og har de arved her udj Gaarden efter Skifte (Contract af da)to 15 Julj 1722
nembl: Tollef Olse/n 3 ½ Marker, Lars ….. ? (Mrk:) (Res)ten 7 Spand 5 Mærker udlagt til
Panthaverne,
….. ……….. nærværende tilKiendegaf endnu at …………… (og) paastoed at være efter
Loven skades….. ……. ……. (Jor)d Severtved udj Skifted efter \Ole/ Tollefs: …………….
for 2 Rd:, som giør 108 Rd:
………………… som tilforne og tilKiendegaf ……………….. at hans yngste broder
Manglede …………………….. paastod Citanten dom udj (Sagen),
………………….. sig paa hendes Vegne iche videre (at fremføre endsom al)lerede war i
Rette ført,
(Kien)t Dømt og Afsagt
………. ….f hvis som er fremført af Parterne ………………, saa befindes at denne Jord har
(været) ……ns Farfader Ole Severtveds sande Odel ………. Pandsat først till en Mand
Richolt …….. og siden som Pant fra hannem Komme/n …… ….ofn Jon Schot, hvilcken er
udløst af ………. Nafnl: Tollef Turesen Hieltnæs, ………. Brite Ols datter som nu beboer
Jorden, …………. Fader, og samme Tollef har Anno …. ……… indgaaed en foreening {at}
neer…. Fader, at naar saa scheede at Peder Olsens …….de Jndløste denne Jord Severtved
skulle de ……. (beme)lte Tollef eller hans Arvinger udj En …….. Sex og Ottetj Rd:, saa at
Citanten befin(des) ……e Rette Odels og Løsning Mand til denne (Jord) og wære Umyndig
da hans Fader wed døde/n (afgick) og endnu iche opnaaed sine Femb og tredive (Aar si)den,
hvilcken tid hand efter Loven Kand ind1728: 164
løse sin Faders og Farfaders Odell, og som denne Jord ey anderledes fra hans Æt er Kommen
endsom til Pant, og endnu befindes at være Pantegods og Enkens Sahl: Mands Mageskifte
bref iche har opnaaed hefd eller Rolig 20 Aars Eyendom saasom Citantens yngre broder Ao:
1724 haver Stefnt paa Odels Løsningen, mend imod alt dette og som Citanten haver fremført
blant andre bevisligheder, bliver fremlagd vidimeret Extract af Hardanger Protocollen saavell
af Citanten som \hans/ Contraparter gaaen for UnderRetten dend 27 Martj 1700 paa den
Gaard Følckedall, hvorved Christopfer Ødven er tilfunden at om ingen anden og nærmere
Odels baaren findes inden Aar og dag paa dette bemelte Gods at tale til Jndløsning, da

beholder Chr(istopfer Ødven) det som sit eget Odell Uafvunden, ……….. svæcked Dom
saasom indted der ……………… denne Rett icke Kand KuldKaste ………………. hendvises
derpaa Vedbørlig op…… ………………….. Allernaadigst bydende omgang ………………
(imid)lertid bliver Citanten til…….. ……………………. og betale till denne Rettes
………………… Sornskriveren efter Kongl: …………………… (Regle)ment af 24 Feb:
1708 til S…… ……………………. Reise dager 2de ganger til …………………… dagers
forretning, foruden fløtning ………………….. till hver af Laug Rettes Mændene ……………
adfærd efter Loven, detz til be(kræftelse med) samtl: wores hernede/n under trøg(te Signeter),
Dend 12 Oct: war denne Markeskiæls trætte (atter foretaged paa Aastæ)det Væle af os efter
Rettens forrige opsættelse ……………. af os som forindført betient,
hvor da Citanterne ……… (fremlag)de sin Continuations Stefning, med hoved Stef(ningen)
……… forindført, og lyder denne som følger,
Paa den benificerede Jorddrottes wegne (møtte Cape)land Hr: Morten Ruus,
dend Jndstefnte Gullach Møchletvet møtte …………,
Procurator Niels Daldorp fra Bergen (møtte og and)viste deres Kongl: May:ts Allernaadigste
ha(nnem med)deelte Bestalling dat: Fridrichsborg d: 6 Deb: (17.. …… hand i Norge for alle
Ober og Underretter (at Kunne Proce)dere saavell i Kiøbstæderne som paa Landet, Derefter
begierede bemelte Procurator at hvad ………. og udj denne Sag maatte wære passered, (for
ham) maatte oplæses, og bekientgiøres, paa det ……….. Messures derudinde/n Kunde vide at
Re…. ……..
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(for)inden noged Vidne efter Loven blef andtagen,
Procurator Daldorp begierede Videre dett[e] Retten ville behage at tage det omtvistede
Marckeskiæll og Tey udj Øyensiufn og paa samme Stæd de Vidner som nu skall føres at
afhøre, hvornest wj forføyed os som tilforne ved Heflevadet Kaldet, og der i Parternes samt
Widnernes nærværelse efterat dend Jndstefntes Procurator hafde i Rettelagd en
Contrastefning, mend derhos Reserverede sig samme til Sagens formodentlig Oplysning wed
en anden at Continuere og fuldføre, blef eden lydelig oplæst for Vidnerne som ware de udj
Citanternes Stefnemaal benefnte undtag/en Lends Manden og Ole Evanger, saa og ware
derforuden Niels Alfsen Mæstad, og Contra Citantens undtagen Siur Berge, Hvorpaa efter
widere formaning paa Rettens weigne til Vidnerne om deres Sandheds udsigende Fremstod
(af) Citantens widner
En Mand Hendrich Helleveed (omtrent) femtj Aar, forklarede at nu til Vaaren 22 Aar
(siden) …… ….end paa Væle hos Knud da brugte hans hosbond ……………. ham, brugte
Skouge hugster op i Heflevadet, …………. (tiente Vi)dned 4 Aar Johannes Møgletvet hand
brugte ……………….. (e)t Sted Roden Kaldet, og vare de gode Ven(ner) ………………..
hørte uden at Johannes og Knud Kom ……………. (hør)de dend Ene sige Jeg bruger som
min (Formand), (den Anden sag)de det samme, ………………….. Rettens wegne tilspurte
widned ……………………… (Møc)hletvets Eign, svarede det veed (hand icke, Videre
tilspur)te Vidne om hand er bekient nog/en …………. (Møchle)tv(ets) og Wæhles opsidder,
og om Møchle(tvet) ………………… og hugte her udj Teyen, mod at …………… ….gte
op…. i Heflevadet, Vidned svarede ……………………..,
…… …………. (En M)and paa 91 Aar gammell forklarede at …………. (han)d Kand
Mindes og var Vell 20 Aar gammell, …………… Hæflevadet, og brugte denne Mark, hand
………….. (Møc)hletvets Manden brugte till Mødes med …………… en beck gaar neer i
Gildet, mend har iche ………… ….ledes, (Paa Rett)ens forrige Spørsmaal svarede Vidned

at …. …….. og Johannes Møchletvet Kom i Vætle samme/n ………. ……t Johannes brugte
ind paa ham dend Marck ………….., Johannes svarede hand brugte som sin Formand,
…… …….. (som) tilforne har aflagt sin Eed fremstod og under (sin forhen aflagde Eed)
end videre udsagde at sidste Aar hand tiente (paa Gaarden Møc)hletvet sagde hand til sin
hosbond siden J Kiang… altid med Væle Manden skulle J have Dommer/en (til at) Skifte
Eder, da svarede hans hosbond ieg giøres …… skulle Jeg Koste paa og Teyen blef mig
fravunden ….. …der Lotter af og Folck skulle sige hand hafde ……….. brøllup,
(Medens denne for)retning warede war de 2de Jndstefnte Lens Mand (Niels Ho)rvey og Ole
Evanger, som paa tilspørsell svarede (at de var) hos Ole Jærnes mend hand giorde iche sin
Eed
1728: 165
for dem, hvorfore Retten iche andsaae at tage dise 2de Mænd til Eedlig forklaring,
dernest blef Contrapartens widner fremkaldet, og fremstoed
Anders Hatlestad omtrent 50 Aar gl: forklarede at hand hørte Berge Gulick Møchletvets
Fader tilspurte Vidneds Fader hvorledes Møchletvet brugte, da svarede Vidnes Fader hand
hafde hørt i Svartegroed, det Kand være 16 eller 17 Aar siden dette skeede, og Vidnes Fader
hafde tient i 16 Aar tilforne paa Møchletvet,
Siur Sevalstad paa 64 Aar gl: udsagde hand tiente i 2 Aar hos Johannes Møchletvet nu
omtrent 40 Aar siden, da hugte hans hosbond som hand var med alt fra Heflevadet og neden
omkring i Roten Kaldet Sneder Sned band fieldet, og hørte hand ingen Krangell derom,
Einer Svendsen paa 80 Aar gl: forklarede, hand er føed paa Wæle og tiente Knud i 14 Aar,
og war da Kiørsell før \da/ hand Kom i hans tieniste, omtrent at Regne 15 Aar gammell, hand
…… tiener og veed iche hvad hans hosbond og Møchletvet Manden samstevned sig om, og
hugte dise 2de hver mod h… …………, Kand ingen forklaring giøre om Markeski(æll og
Skifte, og hvad) Møchletvets Mande/n i Rothen brugte,
Lars Øxneberg sagde sig 45 Aar gl:, udsagde h…. …………………… da hand tiente
Johannes Møchletvet, og ……………………. i 3 Aar som hand tiente, her fra Hæflevad
………….. ligesaa brugte Væles Manden Knud op i…… …………………., siden hand Kom
af hans tieniste,
Britte Magne Langelands, forklarede ………………………. i tieniste paa Møchletvet hos
Johannes …………………….. hun er nu 56 Aar gl: og hørte hun …………………. brugte
her i Teyen ned i gie….. ……………………….. (Svarte) Groe, og brugte Væles Manden
…………………… (Møchle)tvet, dette Vidneds Mand er ……………………… broder Søn,
{det er} 24 Aar siden ………………………..,
Brite Rasmus datter Langeland ………………………… hun Kom i tieniste hos Johannes
……………………. war derefter Et Aar hos Gulick Møchletvet …………., (det er) nu 24
Aar siden hun drog deri fra, og hun ………………….. som gick her i Teyen horn mod horn,
widere (veed hun iche at forklare) om,
Vidnerne en hver for sig paa deres Forklaring (aflagde deres) Corporlig Eed efter Loven,
Derefter blef udj Øyensiufn tagen ……….. Veyen og i Roden udj Vidnernes over(værelse)
……… der strax ved løber dend beck som E…. (har for)klaret,
Dagen forløb og Sagen beroer (til) Morgenen efter,
Dagen efter som [var] den 13 dito blef Retten (med de forindførte) betient paa Aastædet
Væle og møtte Parterne paa begge Sider,
Hvor Citanten Jon Wæle tilkiendegaf at (være i) Svogerskabs Skyld til Gulack Møchletvet,
J(ohannes?)
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……stille med at hand har brugt udj Marken i Roden Kalled,
Contraparten svarede hand har væred forligt og ingen tvist haft derom,
Procurator Daldorp tilkiendegaf at hand fant Ufornøden paa Parternes indførsell at Resonere,
mens fant sig som forhend beføyed efterdj hand nylig paa Contrapartens Vegne sig med
Sagen har engageret at forfølge Sagen med Continuations Stefning, og derved fleere Widner
og andre bevisligheder, at lade Jndkalde til (de)n Ende hand og Nafngaf, de 3de Vidner som
hand agter at lade Jndstefne, nembl: Ole Endeved, Jacob Styve og Siur Berge, hvorfor hand
formodede at Sagen paa 2 Maaneders [tid] bliver forfløtted,
Jon Wæle formode[de] at ingen Opsættelse maatte (sk)ee,
Procurator Daldorp alleene Referer sig til …… …..s Allernaadigst bydende udj 1ste bogs
…………….., i alle tilfælde Reserverede sig hvis ………. (maa)tte eragte til VedKommende
paa ……………….. at i Rette føre,
…….. ………. paa sin Faders wegne som er ……… …..t at svare, endsom samme
……………. til Rettens ophold, og Tey ……………………… da Contraparten 2de gange
……………………. nu atter har Contra Stefnet ………………………… (L)oven burde
fremføre ………………………. ….r Kunde have, saa for ……………………..…. wegne
som Jorden Væles ……………………….. samme begierte opsættelse …………….. worder
bevilged og andtaged, men …….. (bli)ver Kient og til Dømt Leylendingen ……… hvad hans
paaboende Jord efter Vid(nernes forkl)aring med Ret og billighed Kand …… videre saasom
hans Fader iche har ………. om hvorledes hans Leylending ..g …….. Møchletvet har brugt
der Mark som ………… det da iche maatte andsees af Ret(ten i de)n foreening imellem
dennem ……. (være)d indgaaed, men at Wæle her ……… (sam)me maa nyde og beholde
saavit som ……… Vidnernes forklaring Kans agte Re….
(Procurator) Daldorp Replicerede at naar det be….. ………… Hr: Niels Veinvig først at
1728: 166
fyldist giøre Louggiverens Allernaadigste bydende udj 5te bogs 5 Capit: 5 Art:, skall hand
stedse finde til Gienmæhle midlertid Referede hand sig til sit forige med formoding hand ey
af Retten vorder overilet,
Saa bliver her at indføre bekostningen till Rettens betiente, saasom efter Kongl:
Allernaadigste Forordning af 24 Feb: 1708 til Sornskriveren som har fra sit hiem her til
Aastædet til Vands 1 ½ Mil á 8 s: till 4re Rors Folck, og 5 Mil til Lands á 8 s: for 3de hæster,
ligesaa tilbage og det 2de Ganger her til Stædet 7 Rd:, 6 Reise dagers fortæring begge
ganger frem og tilbage 4 Rd: og 3 Dagers forretning 4 Rd:, derforuden Laug Ret hver 3
mrk:, og tilkiendegaf Citanten endnu hans bekostning med Stefnemaale, Widnernes betaling,
og Mad og dricke til Laug Rettes Mændene …… ….erne till over 10 Rd:
Endelig treffede Parterne forlig …………….. hande baand Stadfæsted, at …………………..
har forKlared at over Tyve Aar ……………. Møchletvets Opsidder brugt ………………….. i
Roden till den derhos ud…. ……………… (lø)bende beck, saa bliver det ……………
(Marke)skiælled mellem Væle og (Møchletvet) ……….. (saa)ledes herefter blive
...…………… nedløber af Heflevadet (li)ge op…. ……………… wed Roden og op efter
over Vey(en) ……… vill sætte et Gierde derhos ……………… ….. hammer hvor Et blick er
udj hv…. ………. Nafngived efterdags at heede og ………………… blicked, men ovenfor
Væles b…… ………. og hvor Myren er beliggende ska(ll) …………… ….me paa
Møchletvets opsidders ……………….. om hand opkommer lenger der…. ……….. Rette og
nogen Skade giører paa ………… Egn som der till maatte gren…. …………, Nu skall
Væles opsiddere herefter …………. Skoug hugster eller andet Skoug brug ………… …efter

til Hæflevadet fra dise Mærker ………. heller Møchletvets beboere Komme ………. de med
hvad Nafn det Næfnes Kand …….. Rode blicked og den der nedløbende beck ……. hver
paa sin side efter deres forlig h(olde sig) efterRetlig og det Gierde hver at (opsætte)
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og holde vedlige sin halve part, og hvem af dem der bryder da først at betale udj brøde till
Kongen 10 Rd: foruden dend Skade og foraarsagede Processes beKostning efter Rettens
widere Kiendelse, burecke og Veyen oven for Roden og udj Hæflevadet med Kiørsel Vey
som af Alders tid beholder Jorden Væhle Upaaanked, og Græs beede horn mod horn og Kløf
mod Kløf bliver og paa samme Maade ligesom Gierdet Kand hegne hver andres ude som
Parterne opsætter og forhend \er/ slutted, broen ved Heflevadet holder dise 2de Jorders
Opsiddere vedlige som tilforne, hvad denne foraarsagede Rettergangs Omkostning andgaar
saa betaler Gulack Møchletvet dertill 2 Rd:, det øfrige till Rettens …….. (forn)øyer Jon
Wæle, og saaledes som ind(ført er) og foreskreved Staar paa alle sider ……… ….des under
Lovens bydende Medfart,
(Anno 1728 den ?) October blef Retten betient paa Wigørs (Tingsted udj) Østensøe Skibrede
og Hardanger medvæ(rende (efter Lovens M)aade opnefnte Efterskrefne Eed(sorne Laug
Rettes og Meddoms Mæn)d udj bemelte Skibrede Naufnlig ….. …….., ….r Christopfers/en
ibid:, Niels Sandv/en, ….. ……….., ….. …….., …… Norem, till at Kiende og (Dømme udj
en M)arke(skiæll)s tvistighed mellem {Øfre} ………. (op)siddere med Videre,
hvorsom (helst Sogne Præsten) Hr: Christopfer Gelmeiden i Rette lagde (høy Ædle og
Velba)arne Stift befalings Mand[s] Resolution saa lydende,
(Saa og hans Skri)ftlig Stefning, hvorved hand tilkiende(gaf) ……. med ham ….. hans
paaboende og benefi(cerede) Gaards Marck udj Sagen er Birkelands …….. (op)siddere som
\og var tilstæde og/ har at anked paa det som ………….. mod Axnes Opsidderes Uloflig ….
……. \..... ….ders Mark, men hand Staaer for Sagen, at udføre/ ……. …..ger er af følgende
formeld,
(Af Vidnerne) som møtte war fraværende \gl:/ Ole Siurs/en …….. (sag)de war Siug, og Lars
Olsen war Reist …………. Forvalteren over Rosenthal hans Vegne,
(Alle) de nærværende Jndstefnte tilstod Varselen saa og at de 2de ……. \...... …..., war
Stefnt/ …………. (tilkien)degaf paa Egne og hans Granders wegne
(Citanten tilkie)ndegaf at dise Jndstefnte har hugged og …….. som Stefningen ommelder,
herom svarede (de Jnds)tefnte at naar de Kommer i Skoug[en] skall det (udfindes) hvorvit de
har gaaed,
(Derefter Vj for)føyed os i Marken med Parterne og de (i Stefnema)ahled benefnte Vidner
som der var
1728: 167
tilstæde paa Et Sted efter andgivelse Præstegaarden til(hørende?) oven for Svinestien Kaldet,
og sammesteds for Vidnerne Eedens forklaring oplæst, samt formaned om deres Sandheds
udsigende i denne Sag, under tilkiendegivende Straf efter Loven for dem som Sandhed
Sparer, og fremstod derefter,
Peder Hagtorsen Wangdal en Mand 82 Aar gammel føed og opaled paa Wangdal widned
at efter hans Fader Een gammell Mand og mange fleere, som og i hans tid har wæred Rette
gl: Mærker og Kand mellem Præstegaards Marken og Axnes af Svine Stien her op i gienem i
Katleberg, saa i Skute, af Skutle i Store Manslie høyeste Toppen, deraf i Nyn Koe Skarret,

widere iche widste mend at Præstegaarden eyer inden og Norden for dise opregnede Mærker,
det har hand alletider hørt, og aldrig at Axnes opsiddere Eyed noged paa dette Sted og inden
for dise forklarede Mærker mend uden for,
Arne Iversen En Mand paa 78 Aar, huusMand paa Fondeland sagde sig føed og opaled paa
……… Axnes og boede 12 Aar derpaa efter ……………… de widere at hans Fader boede
paa ………………… og efter hans Sahl: Faders Ord, som ………………… Farfader sagde at
byte og Marcke(skiæll imellem) Præstegaarden og Axnes war af Sv(ine Stien her op igiennem
Katle)berg \eller S…..berg Kaldet/, saa op i Skute, saa J høyeste ……………………. og
…ed at hans Fader iche K… …………………….. for dise Mærker med noged b…..
………….. i dend tid hand var ……..dder p.. …………………… tid siden hand fløtte
………………… oven for Nunkoe Skarret ………………………… J hans tid hand boede
paa (Ax)nes ……………………. nogen af Axnes opsiddere brugt Jnden …………….. dise
Mærker, og var den tid …. og …………………….. Axnes og Præstegaarden som hand og
K(and giøre An)visning Paa \Stedet/, widere hafde hand iche at (forklare),
Jørgen Porsmyr sagde sig ?? Aar gammell, ………….. hand er føed paa Axnes war ? Aar
siden hand ………….. huus paa Axnes, hørte da hand var hie(mme) ………………… og
hand var da Jetle gutt at Mærked (skulle gaae imellem Axnes) og Præstegaarden af Diubelie
eller Svinestien ……………….. eller Svarteberged Kaldet, Skute, Man(slie høyeste Toppen,
deraf i Nun Koe) Skarret, saaledes holt da Opsidderne paa (Axnes? dise Mærker efter)retlig,
som hand hørte af dem, weed ……………………. for dise Mærker, som hand aldrig
……………,
Sogne Præsten wille erindre Retten at den ………………… og seer hans Retmesige Sags
paastand, …………………. efter Stefnemaaleds indhold \Markesteene f……………./ og at
hugsteren ……………… eftersees, som Axnes \Opsidder/ hafde beskadiged Præste(gaardens)
……,
de Jndstefnte svarede hvad de har hugged vill de ………… iche Kand svare til hvad andre
har giort, K(and og Markeskiæls) byter har aldrig wored vist dem og ey hørt …………. Svine
Stien og Skute, wille formode de er ……………….. Uvidende tilforne, Uskyldige udj det de
……………
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og Hugged, saasom de veed af fornefnte byter, mend Kanned sig ind efter,
Og forføyed wj os paa Rettens Vegne med de Jndstefnte Parter og udj Vidnernes
overwærelse eftersaae de omwundne Mærker hvorimellem till videre Stadfæstelse blef dette
forretted, som udj Skute i fremste Pynt ind efter blef hugged Et Kors, mellem Skutle og
Katteberg nedsatt En Markesteen, i Docken Kaldet, saa udj Jndste Enden paa Katleberg
hugged Et Kors, derfra (n)eden for paa Rusted under Katleberg En Marckesteen nedsat, derfra
nedefter En anden Markesten paa Giellen Kaldet, og dend sidste Markesteen blef nedsatt i
brotted over for Svinestien som viser ned i samme Mærke, og op efter i de andre, oven for
Skute (g)aar det op i Mans Lien og Nuckoe Skarred, og staar ………. 4re Markesteene for
Ligheds schyld paa Præste (gaardens) Grund, som Parterne war Eenig om, ………… ….eed
hvad som Axnes Opsidder hafde (hugged udj Præ)stegaards Marcken under og inden
…………. (ble)f af dem tilkiendegived saasom ………… ….. En Kløf, Bertell 2 Kløve som
hans …………… …..d som de var, {Lars hafde hugged noged ………… hans Grander}, og
Kand samme udj …………… (eft)erdj, som er hugged, men ligger ……………… …..d som
tilforne efter de ind….. ………………. hugged blef derved,
………………… saa ……. Parterne paalagt ………………….. R(etten) igien at møde,

……….. ?0 (20de?) dito møtte begge Parterne som ……….. …..ne Præsten paa Egne og de
med ham i Sage/n ……….. (for)restillede at Retten har erfared all ……….. ….a Axnes
Opsidder har vidst bedre og (foraarsaged) denne Rettergang, paastoed de herefter(dags at
holde) sig fra Præsteboels Mark og Eng, og ………. …..ed ham og hans Naboer, war og
paa(staaende sin) omkostning som de har forvoldet (saasom Sorn)skriveren med flytning
\her/ til og fra Aastædet ……. (Roer)s folck á 2 mrk:, 2de Reise dagers for(tæring med Mad
og dricke), 2 dagers forretning 5 Rd:, foruden \......... (Vidne)rne, saavel til Rosendal 3 Mand 4
Mil, som her hieme der …../ …………….. og Mad og dricke til dem …………. \(i det)
mindste 7 Rd:/ ………………… Axnes Mændene bør det betale,
………….. (de ov)erværende Axnes Mændene svarede (at vil holde) sig efterdags efter
Marke Reen i fra ……… Marken, om Gierdet ville de som sagde …… (Ro)sentals Gods
boende først forspørge sig hos ………., og andgaaende Omkostningerne formo(dede) ….dtlig
at blive befried, de meente de ……. de Kunde, Knud hafde ichun boed 2 Aar,
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Knud Nielse/n boed 20 Aar, Bertell nu Et Aar side/n hand kom til Jord, gl: Ole Siurse/n har
boed lenge, Unge Ole Siursen omtrent 9 Aar, og Ole Larse/n 2 Aar, Lars som war
fraværende mod 4 Aar,
Paa Rettens tilspørsel svarede de Jndstefnte at hver paa Axnes brugte saas/om gl: Ole
Siurs/en 1 L:, Knud Torstens/en 1 Løb, Knud Niels/en 2 p: 6 mrk:, og Bertel 2 Løber, Ole
Siurs/en 2de L: Lars 1 Løb og Ole Larsen 1 Løb Smør Landschyld,
End videre \saa/ tilKiendegaf og Citanterne at Tvete hvorpaa 2de Opsiddere er schylder 2
L: 1 p: 12 Mrk:, Fosse 1 L: 18 mrk: og Birkeland 1 Løb, Præstegaarden efter dend Ny
Matricul (blef) lagt omtrent 4 Løber,
Og som Parterne indted Videre hafde at i Rette føre uden at Sogne Præsten tilkiendegaf at
have Mundtlig ladet Stefne Øfre Axnes Opsidder som iche møtte, paastod dernest dom i
denne Sag mod Nedre Axnes Opsiddere fremført,
Saa blef for Rett
Kient Dømt og Afsagt
J denne Sag som Sogne Præsten med ………………. (haver) Stefnt Nedre Axnes Opsidder
for, ………………… befundet saavell efter Widners be(Eedigede for)Klaring og Andvisning
at Rette (Markekiæll og) Reen har wæred af Alders tid (mellem) ……….. Præstegaarden
Wigøer, Fose, T(vete), …………………… Nedre Axnes som forhend …………………….
forretted, hvilcked de ………………………….. møtte Axnes Opsidder \som
……………………/ ……………. Saa tilfindes samme ………………………….
(Op)siddere til samme at ……………. \v…/ tilforne wærende, som …… til ………………….
bedre efterretning 2de hugne Korser …………… (ned)satte Markesteene med sine
hos(staaende Vidner) og Kuld underlagt, til fuldkommen ………… ….ning og iche at
Komme med nogen ………….. og Norden for dem, saa fremt hv… ……………… iche efter
Lovlig bevisning skall er….. ………… for hver gang till deres Kongl: M(ay:ts Casse)
……………. foruden Skadens paaførelse og ……………… ……ning efter Loven, hvad
Gierdet an(dgaar) ……. bør være til at indhægne Axnes Creaturer (saa de) iche indKommer
udj Citanternes Slotter ………., saa efterdj det iche Kand opsættes og vedl(igeholdes) udj
Rette Marke Reen eller Skiæll, finder (Retten) og for billigt at det maa opsættes hvor (beste
Ley)lighed forrefindes Kand omendschiønt ……….. Kommer og Kand skee paa Citanternes
…………
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Gaarders Mark, at tilfinder de indstefnte Nedre Axnes Opsidderer tilsam/men lige som de har
Jord at besidde till at Gierde og holde det herefterdags wedlige \efter Lovens bydende tillige/
med Præstegaardens, Fosse, Tvette og Birkelands beboere, og dersom de iche udj
mindelighed iche derom Kand foreene sig, da i følge af Lovens 3 bogs 12 Capit: 19 Articul
ligesom en hver har Jord till og have dem ferdig till Rette tid nestKommende Aar til den 3
Maj, saa fremt de skyldige saavell paa Axnes, som paa Fosse, Tvet og Birkeland iche vill
wære forfalden udj Et Lod Sølf bøder, Gierdefang tager hver hos sig self paa sin Andpart, J
denne Processes Omkostning tildømmes \og Nedre/ Axnes Opsiddere at betale under Nam og
Execution till Citanterne \efterfølgende Penger/ saasom gl: Ole Siursen (? mrk: ? s:), Knud
Torstense/n 4 mrk: 10 s:, Knud Nielse/n (? mrk: ? s:), Bertel 1 (Rd:) 4 mrk: 4 s: Unge Ole
Siurse/n 1 Rd: 4 mrk: (? s:), (Lars ? mrk: ? s:), og Ole Larsen 5 mrk:, saa at Cit(anterne)
…. efter Kongl: Allernaadigste Reglement …………. Sornskrivere/n, og til hver af (Laug
Rettes Mændene), altsamme/n at udredes, og efter …………….. (Lov)ens widere
Allernaadigste (bydende),

(Anno 1728 den ? October) blef Almindelig Skatte (og Sage Ting holden) paa
Bolstadøren med (Wasvær Tinglaug)s Almue overværende Kongl: May:ts (Foged Sr: Jens
Le)m, Sigt og Sagefalds Eyer over (Apostel Godset) Sr: Hans Risbrigt, Lens Mand Niels
(Horvey, og) efterskrefne Eedsorne Laug Rettes (Mænd, Naufnlig Jac)ob Styve, Ole Roo,
Haldor Horvey, …. …….., .... Brumborg!! (Brunborg), Knud Øfstedahl, Ole ………, …..es
Langeland, derforuden til (stæde værende Ti)ngsøgende Almue,
(Hvornest efter Rettens Se)ttelse udj Kongens høye Nafn (blef publiceret under)danigste
forordninger og andre (anordnin)ger,
(Publiceret Allerna)adigste Forordning af 4 Augustj (1728) …….. Toldbetienterne udj
Norge, at ingen ………. af Bremerholms Jern og anden Ploge ….. …føye dem nogen
Voldsom hindring ……. ….ost udj deres Forretning,
(Alle)rnaadigste befaling af 9 Augustj 1728 (andg: Pesten)s grasering i Veneditien og andre
Steder ….dser maa indbringe Skibe og sætte Folk paa
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Land af de Skiber som Kommer fra samme befengte Stæder,
Allernaadigste befaling af 27 Sept: 1728 at Fogderne og Sornskriverne nøye skall paasee at
Delinquenter iche forlenge skall hendsidde, forinden … deres Straf, paa det at det iche skall
Komme Kongens Casse til Skade,
Stift befalings Mandens Resolution af 4 October: 1728 om 4 á 6 s: af hver Mand til Kongl:
May:ts Foged i Reparation af de Store Omkostninger til Ting baadens holdelse,
Publiceret Niels Larsen Eyes bøxel Seddell dat: 4 Maj 1728 paa 1 pd: Smør bøxled till
Anders Johansen,
Publiceret Knud Jacobsen Simlenes sit Skiøde dat: 28 Oct: 1728 paa 8 Mrk: Smørs
Landschyld Solt og afhent til sin broder Johannes Jacobsen (i Gaarden) Strømme, til
Vitterlighed Halvor Øfste(dal), …… Førnes, og Johannes Knudsen,
Dend 29 dito blef Retten betient og …………. udj forindførtes nærværelse,

Till hvilcken Tid og Stæd Hr: Obris(t du Vahl) …… …..dant Johan Friderich Tuchsen i
……….. Vegne Procurator Furstenberg, …………………….. Hr: Oberste de Vahl efter
Skr……. saa lydende, Paa Hr: Obriste (du Vahls Vegne møtte) ingen,
Kals Mændene (Len)s Ma(nd Niels Horvey og) Ole Horvig Eedlig forklarede at de (var paa
Bolstad) øren, og talte med Hr: (Lieut:) Smit (som sagde til) dem at de skulle skrive paa at
dend (var forkyndt, hvorda) Obersten war dermed fornøyed,
Derefter Procurator derpaa producerede …………. .en.aaled Mentionerede Oberhof Re(ttes
Dom af)sagt den 21 April 1728 med dens fuld….. ………, Af det er at fornemme at de paa
……….. som Hr: Obriste du Val over indbe….. …………… Krigs Raad Resens
tilgodegavende ………… for hans formeentlig havende …………………… til Kriegs
Raaden, er hannem ……………….. udj dend prioritets dispute ……………… imellem Hr:
Oberste du Wahl og K(rigs Raad) Resens andre Credit over udj hans ……….. af hvilcken
Oberhof Rettens Doms Act ……,
(Compa)renten begierede, at udj denne fo……… ….de Act maatte inddrages Skifte Co…….
………. udj Krigs Raad Resens Ster(boe) ……
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deres decission saavelsom Oberhof Rettens Dom final, og efterdj Hr: Oberste du Val efter
Loulig Stefnemaal iche møder saa begierede hand at forrelegges en Vis tid at indKomme, om
hand i nogen maade Kunde have noged at svare mod Stefnemaalet eller denne Rettergang,
Denne sinde forafskeediget
Udj Allerunderdanigste følge af Lovens 1ste bogs 14 Capit: 32 Art: Kand denne Rett ey andet
\forrefindes saasom ingen møder/ end give Hr: Obriste du Vahl Laugdag til neste Ting da
udj Sagen at \ville/ lade svare til videre Lovlig Kiendelse,
Till samme tid og Sted Procurator Poul Jacob ………… fra Bergen paa Regimentz Quarter
(Mesteren)s Vegne i Rettelagde Skriftlig Stefning (mod Obris)te Carl Philup du Wahl saa
lydende,
(Kals Mændene Lens Mand Niels Horvey og Ole Hor(vig ved Eed afhiemble)de at
Stefnemaaled af dem var bleve/n (forkyndt paa Obris)tens Gaard Bolstad, Hr: Lieut: Smit
……………. derpaa samme dag at det Lov(lig) …………….., Obersten var fornøyed,
……………..(møtte) paa Citantens Vegne pro…….. ………… du Wahls til Hr: Regiments
Quarter (Mesterens) giv(ne Obli)gation og Revers brever ……………. et paa …….. Tydske
Sprog, skreven ………………….. Kongl: Allernaadigste …………. ….plet i Rente
Cammeret, tillige ………… …nslation, saa og Regiment Quarter (Mesterens) ….torial
Requisition til Hr: Oberste du Val ……… …..nd Gaaende betalingens p…teri.. ……….
(m)ed beregning paa Obligationen noch ………. til denne Sags paatale med een …………..
……ng over fordringen, og efterdj Hr: (Obriste du Wahl iche) møder eller lader svare for sig,
(saa lod Citan)ten begiere at hand maatte (forrelegges Laugdag at) indKomme med sit Svar
hvad (hand Kunde ha)ve derimod at forrestille,
Forafskeediget
(Efter begier)ing beroer Sagen med Laug dags forre(leggelse) i følge af Lovens 1ste bogs 4
Capit: 32 Art: …….. du Vahl lader Svare hvis hand for ………. udj at have, alt till videre
Kiendelse,
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Publiceret Ole Evangers Skiøde dat: 28 Oct: 1728 paa 1 Spand Smør uden bøxell i Gaarden
Styve till Knud Siursen for 15 Rd: til Vitterlighed medforseylet af Od Brunborg og Helie
Aarhuus,
Publiceret Ole Olsen Mugaas sit Skiøde till Ole Olsen Styve paa ½ Løb Smør med bøxell
udj Gaarden {Aldal} Aarhuus hvorfor betalt mindste med meste Skilling, till Vitterlighed
medforseylet af Helge Aarhus og Od Bromborg!! (Brunborg) dat: 28 Oct: 1728:
Saa hafde Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lem ladet Stefne Knud Berge som Formynder for
entvigede Niels Johansen af Eckanger Skibrede udj Nordhordlens Fogderie at producere
Skiftebreved eller Lod seddel for Niels Johansens Arvemidler, og hellers Arven med sine
Renter som til hans Kongl: May:t formodentlig hiemfalder, formedelst ernefnte Niels
Johansens entvigelses Skyld at tilsvare s(agen) og Processens bekostning,
paa hvis Vegne Halvor Berge ………….. Knud Berge møtte ogsaa ede… …………….. er
en Siufnløs Mand og iche ………………….. til Neste ting formode at ……………………..,
som hand Lovede,
Fogden …………………….,
Afskeediget
Sagen beroer til neste (Ting) det ………………………… bref at i Rette Komme,
Hafde Fogden Sr: Jens Lem indstefnt (Gulack Schorve) og Jon Wæle for Slagsmaal og
Ærrør(ige Ord mod) hver andre passeret En Søndag d: 1? ………. ……. Søen paa Horvige/n i
Nordhords Fogderi, (som Vid)ne udj Sagen er Ole Hor..ig og Sve… ……. Vasværen,
Gulack Schorve møtte og svarede at …………… (Jon) Wæles Skiendsord saa Slog hand
ha(m) ……………, (Fogden til)spurte om Jon Wæle slog igien, de(rtil hand svarede) Ney,
Jon Wæle vedstod at Gulack Schorve ……………….,
Fogden paastod at hand siufntes unø(dig at) have Vidner i denne Sag efterdj Gulack
(Schorve) tilstaar self slagsMaaled, paastod efter (Loven) saavell for Slagsmaals bøder som
helli(g brøde),
dend Jndstefnte svarede at det var iche vi…. …………. som hand slog Jon Wæle saa huen
dref af (hans Hoved, hand)
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war en fattig Mand og forhaabede at forskaanes, hvorpaa Fogden tilspurte Laug Retted
saavell som Almuen om de var hans Fattigdom bekient, derpaa de igien Replicerede deres
Forklaring at dend Jndstefnte er en meget fattig Mand, og udj Consideration af denne
forklaring forlangede Fogden at hand ickun med 4re dalers Mult til Kongen for denne gang
maatte andsees, dog med denne advarsell at hand efterdags maatte holde sig eenig med sine
Naboer og Grander, med mindre hand saavell for denne sag som om videre paakommer iche
efter Love/n will være straffet, begierede dom udj Sage/n,
Kiendt Dømt og Afsagd
Efter det Forlig formedelst dend Jndstefntes Fattigdom Kiendes og dømmes at Gulack
Schorve inden 15 dager bør betale for denne Sag (4) Rd: og det under Nam og Execution
under Lovens videre Medfart,
Gulack Schorve hafde Stefnt Jon Wæle for nergaaende ………… (Ord) mod ham en Søndag
dette Aar …………… (paa baa)den i Nordhordlehn, hvorover ………………… …..aal med
ham af Jfrighed og …………………….. bøde,
(dend Jndstefnte møtte og) svarede hand var iche Stefnt ……………… Sag som Fogden
hafde Stefnt,

…………………… svarede hand var alleene ………….. varsled ham at møde i Kongens
(Sag),
Afskeediget
……….(Lov)lig Stefning er skeed i denne Sag …………. den dertill i fald dend iche bliver
……..,
…… …annes Stefnt sin Grande Kone Marritte ……………… bemelte hendes Mand till
………………. hendes nergaaende Ubequems Ord …………… Citantens Tienere Jon Olsen
og …… …… da(tter),
(dend Jndstefnte) Kone saa og hendes Mand møtte iche,
(Kalds Mæn)dene Lens Mand Niels Horvey og Od Brun(borg afhieml)ede at de har over 14
dager siden Stefnt (for h)endes huus, og Manden fant de paa Veye/n (og sagde det) til ham,
Afskediged
…….. til neste ting efter Loven forrelegges dend
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Jndstefnte Laugdag at møde \til neste ting/ og sagen at tilsvare, saa og udKræfver
fornødenhed i Sagen at Citanten bør Stefne hendes Mand Louflig at varsles til Vedermæhle,
hvor da widere skall gaaes hvis Loven widere befaler,
Hafde Gulack Rødland Stefnt Gulack Møchletvet for 20 Mark og 1 Skiorte En half daler af
Verdj at betale ham som er hans broder Ole Siursens Resterende Løn, samt denne Processes
bekostning, saasom hand iche udj mindelighed har villed betale, og dog sagt sig god for Niels
Bragestad,
dend Jndstefnte svarede hand har taged Pant af Niels Bragstad 1 Liden Sølf skaal paa 9 mrk:
eller 10 mrk: det vill hand betale eller levere widere iche, og iche vill svare til meere, og
begierede fordrag der er ingen som negter betaling,
Citanten begierede dom i Sagen saasom ………… 8te Aar side/n at Gielde/n war bunde/n
Kiendt Dømt og Afsagt
Eftersom Gielden iche Negtes, og ………………. tilstaar Søgningen saa tildøm(mes den
Jndstefnte at) betale Citanten de paastefnte …………………….. inden neste Ting, hvorimod
(hand Reserveres) Søgning till Niels Bra(gstad som hand) best og Lovlig Kand,
Publiceret Guri Peders datter (og) ……. ……… datters Skiøde paa 4 ½ Mrk: Smør
……………. tilforn Eyende udj Gaarden A……, (Solt) og afhent til deres broder Ole ……….
mod fornøyelig betaling, til Vi(tterlighed medforseylet) ….. Wæle og Niels Horvey dat: 29
Oct: (1728),
Publiceret Jngeborg Mo…. datter ……………….. till Magne Jonsen Aldalen 13 Mrk:
(Smørs Land)schyld med Bøxell, udj dend Gaard ……….. (til) Odel og Eyendom, til
Vitterlighed O.. …….. og Halver Berge dat: 29 Oct: 1728,
Mons Knudsen DalsEides Skiøde (dat: ? …… 1728, hvor hand) Selger og afhænder till sin
Søn G….. ……… 12 mrk: Smør med bøxell og herlighed (udj dend Gaard ……..) Endnu en
half Løb Smør uden bøxell ………….. til Odel og Eyendom, til Vitterlighed …. …….. og Ole
Føre,
Paa Samme tid og Sted Comparerede (Sr: Hans) Risbrigt, og paa General Veymesters Fuld1728: 171b

Megtig Jørgen Høegs Vegne tilspurte Almue/n og Laug Retted om iche Veyerne her igiennem
Tinglauged som er Postweyen udj dise sidste Fire Aaringer ere blevne saa vell Reparerede,
som de {udj Laug} iche har Kundet væred bedre flid og giort, saa at en hver giennem
Reisende uden hinder Kand fremkomme, som hand med flid har efterseed og foranstalted
bemelte Veyens Reparation og i Standsettelse hvorpaa hand begierede samme Protocolleret
og beskreven meddelt Almuens Svar,
Almuen hertill svarede at Fuldmegtigen har (vi)st her og i allemaader med omhyggelighed
(til at) forbedre weyene saa de inted derom paa (nogen Maade har) at Klage, og er de bleven
well …………(i de) bemelte Fire Aar, som de inted andet Kand sige,
……………… war Tingsvidne begierende (beskreven, hvilked m)ed billighed iche Kunde
negtes,
(Dernest blef foreta)gen under forseyling Restantzerne …………….. samt Tingsvidne i følge
…………………… ……gen,
…………………. (og in)dted Videre var at for(etage, saa blef Laug Rette)s Mænd opnefnte
(til neste Aar Laug) Retten) at betiene, saasom …. ……, …ur Lie, Helge Aarhus, Sinond!!
(Simond) ….., …. ….gve, Ole Styve, Halvor Biøndahl/en (de neste) tilsiges at giøre deres
Loug Rettes (Eed) ….. ….vig og …v.r Bergoe,

(Anno 1728 den 2 Novembr:) blef Almindelig Skatte og Sage Ting (holden med Voss og
Vang)ens Tinglaugs Almue paa Vangens Tingsted (overvær)ende Kongl: May:ts Foged
Sr: Jens Lem, (Sigt og Sagefalds) Eyer over Apostel Godset Sr: Hans (Risbrigt, Lens M)and
Wicking Tvilde, og efterschrefne (Laug Rette)s Mænd, Viching Gielde, Peder Giere, ….
….hole, Gulack Sandven, Peder Biørke, ….. ……, Andve Fletre og Mickell Lemme, der
………. Tingsøgende Almue tilstæde,
(Hvornest efter) Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn (blef Aller)underd: (og) hørsomst
publiceret de høye (Kongl:) befalinger som fol: er Extraheret,
(Publiceret) …. Mosefinds Skiøde till Hr: Assessor Jan von
1728: 172
Lippe dat: Bergen d: 26 Junj 1728 paa 2 pd: 2 mrk: Smør udj Øfre Hylden med bøxell og
herlighed udj dend Gaard Øfre Hylden i Bøer Otting, til Vitterlighed medforseylet og
underskreven af Warner Hosevinckell og Rasmus Johansen,
Publiceret Ane Catrine Hiermands Skriftlig Penge Mangell og Odels Løsnings Ret Skriven
paa 1 mrk: 8 s: Stempl: Papir dat: Horvigen d: 2 Sept: 1728 som hun skall have till 1 Løb
Smør udj Bryn som Stephen paaboer og er till ham solt af hendes broder Jens Hiermand udj
hendes Umyndige Aar, som paategned er tilbagelevert,
Publiceret Sogne Præsten Hr: Niels Veinvigs bøxell Seddell dat: 26 Julj 1728 paa 1 Løb med
bøxell Wangens Fattig huus Vegne og overbøxell 1 Løb, till Haaver Olsen, som Ole
Hoverse/n forhend har beboed og for samme Leylending opsagt,
Publiceret samme Sogne Præstes bøxell S(eddell dat:) 26 Julj 1728 paa 1 ½ L: Smør
Præstebols Gods (udj Gaarden) Dømbe som Siur Nielsen har opsagt, til ………. ……
Svendsen, 2 pd: 6 mrk: deraf at faae sin T(id) …………………….,

Publiceret Haaver Olsen Nyres Con(tract) ……………………….. Ole Haaverse/n og Christj
Anders (datter) …………………….. for ham har opsagt, at om han …………………………
skall de saa vell i hans levende (Live) ………………………. udj Vilckaaer 2 Sold Saae udj
………………………….. dørkes og indhøstes, saa og 2de ………………………… med
Frugten Aarlig af en Lid(en) ……………………… beliggende,
Publiceret Mons Ellingsen ………….s (bøxell Seddell) dat: 2 Nob: 1728 paa 18 mrk: Smør
(udj Gaarden) ……….. i Rundahlen beliggende bøx(elet til) …………….. …… Gulachsen
Bære, bøxel/en (efter Loven betalt),
Publiceret Hendrich Miltzous (bøxell Seddell dat:) ….. Graven d: 25 April 1728 paa 2 Lø(b
Smør udj Gaarden) ……….. (til) Lars Bastiansen som Brynild Jo…… (har opsagt),
Publiceret Lieut: Jens Nordals bøxell (Seddell dat:) 12 Junj 1728 paa 1 L: 1 p: 21 mrk: udj
Gaarden ……….., til Knud Nielsen som Niels Vinje har op(sagt, bøxelen) efter Loven betalt,
Den 3 Novbr: blef Tinged igien holden (og atter) betient udj forindførtes overværelse,
Publiceret Assessor von der Lippes bøxell (Seddell)
1728: 172b
1728
dat: Bergen d: 8 Oct: 1728 paa 1 pd: 18 mrk: Vinje Kirke tilhørende, udj Gaarden Øfre
Scherven til Haldor Siurs: saa og 12 mrk: andet Gods, bøxele/n betalt med 7 Rd: 3 mrk:
Publiceret Lieut: Jens Nordals bøxell Seddell dateret 2 Julj 1728 paa 2 pd: Sm: i Lund og
Holbøgder Otting, bøxlet till Torbiørn Larsen, bøxele/n at være betalt efter Love/n,
Dend 4 dito blef Tinged igien Satt og holden, hvorda
Publiceret Sogne Præsten Hr: Niels Veinvigs bøxell Seddell dat: 26 Julj 1728 paa 1 pd: Smør
udj Opheim i Quitler Otting, bøxlet till Niels Larsen Klove (Kløve), som Ole Olse/n er fradød,
Publiceret Knud Finnes Skiøde dat: 3 Nob: 1728 paa ? S(pa)nd med bøxel og overbøxell 6
Mrk: udj dend Gaard ……….., som Knud Olsen paaboer og det for 128 Rd: (til
Vitterlighe)d medforseyled af Peder Giersqual og Peder ………, …… (Jorden) at være
Leyleninge/n tilbøde,
(Publiceret) ….. Haldorsens Skiøde daterit Løcken (d: ? …… 172? paa ? … ?) Marker Smør
i Løchen i Holdbøy(der Otting) ……… som hand har Solt til Ole Larse/n ……………, (til
Vitte)rlighed Stepfen Monse/n og …. ……….,
(Publiceret) ……. ……..støls Skiøde dat: 3 Nobr: Ao: (1728 paa ? … ? …. Smør med)
bøxell i Gaarden Lij i …….. (Otting, Solt og afhendt) til Lars Baarsen som ………………….
udj Øyeflotten, till (Vitterlighed …. ……. (og) Eilef Skible,
(Publiceret …. …………..s bøxell Seddell dat: 4 Nob: 1728 (paa) ………………….. till Ole
Salomonse/n,
(Dend ? (5?) Novembr: 1728 blef atter dette) Ting holden, og Sagerne (foretagen),
(Sigt og Sagefalds Eye)ren over Apostel Godset Sr: Hans Risbrigt ladet Stefne Ane Erichs
datter for (Leyermaal) og barns aufling med Soldat ….. …………, at betale hendes bøder
efter Loven,
(Det Jndstefnte Quindfolck) møtte og tilstod gier(ningen, men tilki)endegaf hendes
Fattigdom,
(Sr: Risbrigt paasto)d dom efter Loven,
Afskeediget

(Efter Lovens 6te bogs 13 Capit: 1ste Art: bør dend indstefnte (Ane Erichs datter) betale
hendes 6 Rd:, eller i Mangell (efter Forord)ning/en af 5 Janvarj 1714 at lide,
1728: 173
J Rette møtte paa Hr: Assessor von der Lippes Vegne Knud Knudsen [og lagde] Sagen i Rette
mod Johannes Mæringen efter forrige tiltale,
dend Jndstefnte møtte og sagde at have betalt 10 mrk: Vilde giøre afregning med ham og
begierede tid,
Paa Citantens Vegne svarede Knud Knudsen hand har ingen oplysning herom begierede tid
til neste ting at give Assessor von der Lippe det tilkiende,
Afskeediged
den begierte opsettelse bevilges,
Hafde Assessor von von!! der Lippe paa hvis Vegne Hendrich Veinvig Gastgiver paa
Vangen møtte i Rette og leverte Skriftlig Stefning mod Himble og Breckes opsidder[e] saa
lydende,
de Jndstefnte møtte svarede de har bøxlet af Klockeren efter gl: Sedvane, og den itzige
Carsten Horsenius som de iche ved videre derom, dend Ene af dem G…. ……… Himle i
Rettelagde 2de bøxel Sedler dend (Ene udstedt af ….. Klocher af dato 3 Oct: 1720, og dend
Anden …………… Klocher dat: 26 Nobr: 1726, de andre sagde (de iche hafde) deres med,
saa og en gl: Dom dat: 162? (d: ? ……, der ly)der saaledes,
Klocheren Carsten Horsenius frem(kom for Retten og sagde) at hand formodede Sagen
………………. hand fornemmer dend hanne/m …………………….. iche er stefnt til
Vedermæhle, …………………..,
Citantens fuldmegtig formo(dede at) ……………………. …and saaso/m Opsidderne
………………,
Afskeediged
J denne Sag bør Klocheren ………………….. at Kaldes til Vedermæhle …..…………… til
neste ting at det Kand ………………………… …ne de indstefnte som nu ………………..
og deres bøxel Sedler at ………………………. (en)delig doms paafølge …………………,
Hafde Brynild Skutle ……………………………….. betale Legde Penger som \for/ Ao:
……………….. ……hed var paabuden 5 Rd: 2 mrk:, som ………………….. har maatted
betale, og dend Jndstefnte ……………….. (paa)boende Gaard Kinne er schyldig \etc:/ og
……….,
dend Jndstefnte møtte og indgaf sit Skrif(tlige) …….. saa lydende,
Citanten Replicerte hand har iche dom(men til)stæde efter hvilcke/n hand har betalt, sa…..
… værende Legs Mand,
dend Jndstefnte svarede hans paastand er at hvad ……..
1728: 173b
……ne synderlig saa Stor skatt bør bonden hafve bog for,
Afskeediget
dend paaberaabte dom bør til Sagens fornøden oplysning at produceres, saa og Citanten at
producere Quitering at Pengerne af ham er betalt, hvorfor Sagen til neste ting beroer,

Publiceret K..d (B)ogstads Skiøde dat: 3 Nobr: 1728 paa 2 Marker Smør uden bøxell, og
overbøxell 1 mrk: udj Quitne i Rundalen till Alver (Olver) Larsen, til Vitterlighed Aad
Brecke og Andbiørn Fletre,
Publiceret Erich Andfingsens, Anders Andfingsens, (Ni)els Andfingsens og Halle Bryns
Skiøde paa 3 ½ pd: udj Gaarden Bryn, solt til deres broder Andd…. (dat:) 5 Nobr: 1728, til
Vitterlighed af deres ……… ……ng de 2de Mænd Knud Rougstad (og) ….. …….
medforseylet,
(Publiceret Knu)d Finnes Skiøde dat: 5 Novbr: 1728 (paa ? … ? …) Smør med bøxell og
herlighed (udj Gaarden) ……, Solt og afhændt till Biørne …….., (til Vitterlighe)d
medforseylet af Peder …….. (og) ….. ……….,
(Publiceret) …. …….. sit Skiøde daterit 5te No(vbr: 1728) ………………… udj Mit Skutle,
Solt og af(hændt til) …… ……….., til Vitterlighed Vicking …… (og) ….. …….
medforseylet,
(Til samme tid og Sted hafde) Ole Andersen Lille Hirt (med Lovlig varsell Jndstefnt) …..
……nd og Hans Hirt saa og …… ……….. (og) ….. ………d, at betale ham sin
…………………………. hand tiente denne/m ……………………………. hannem,
(Citanten forklarede han)d har tient dem i 2 aar og fick ……………….. tiente hos andre,
Kom saa og bad ……………. sagde sig Svag, saa de svarede ham at ………………. arbeide
ville de give ham sin fulde (Løn) …………. hand iche ville arbeide war Aared ude ………..,
(Citanten sagde) hand giorde sit Arbeide som hand Kunde ……. ….rig, mend hafde daglig
nogen Svaghed,
(de Jndstefnte) svarede de Kunde iche see det paa hans ………. iche at hand var Siug, mend
naar hand …… ….de undschyldede hand sig at være Svag,
1728: 174
Citanten svarede hand giorde sit Arbeide efter sin Magt, paastod at bekomme sine 6 Rd: udj
Løn efter Lougens Forordning,
de Jndstefnte bød ham 3 Rd: saasom de iche siufnes hand har fortient meere,
Parterne paastod dom udj Sagen,
Kiendt Dømt og Afsagt
Deres Kongl: May:ts Forordning om Land Militien allernaadigst befaler at Lægdet skall
betale Soldaten sin Løn, naar hand tiener derudj, og det befindes at hand haver udtient sit Aar,
hvormed de har wæret fornøyed og iche opsagt ham, saa Kiendes for billigt at de Jndstefnte
bør betale Soldaten sin Løn for samme Aar med 6 Rd: inden 15 dager under Lovens adfært,
Till samme tid og Stæd hafde Sogne Præsten (Hr: Niels) Weinvig som benificeret Jorddrot,
paa (hvis Vegne) Klockeren Carsten Horsenius i Rette mø(tte) (ladet) Stefne sine Leyleninger
for Reste(rende) ………… saasom Aamund Gillerhuus for …………… inclusive 1 Rd: 3
mrk:, Endre Gillerhuus ……………………. tilsammen 1 Rd: 12 s:, Peder (Ingebregtsen
Lille Røte) som Rester for 1723 3 mrk: 3 s: …………………………. for 24: og
efterfølgende …………………………. og 2 tiende tage for 1724 (og 1725)
………………….. (tilsam)men 4 Rd: 3 mrk: 15 s: item Bry(nild Eimstad) ………………
(Re)ster 12 s: og de øfrige 7 Aar ………………………….. 4 mrk: 12 s: tilsam/men 4 Rd: 5
mrk: 10 s: …………..,
af de Jndstefnte svarede A(amund Gillerhuus at hand haver) \betalt/ till den som bøxel
Retten ……………………….. (En Bergens) borger ved Nafn Nicolaj ……..
………………….. sin Skat og Landschyld bog ………………………………. for
indeværende Aar 1728: ………….,

Endre Gilderhuus iligemaade ……………….. (Land)schyld bog beviste og til samme
…………….,
Peder Ingebregtsen Lille Røte møtte (iche),
(heller iche Bry)nild Eimstad, eller nogen paa deres (Vegne),
(Stefne Vid)nerne Knud Knudsen og Knud Andfingsen ………… Edlig afhiemlede at de
hafde Loflig (Stefnt dem),
Paa Sogne Præstens Vegne Producerede (Compa)renten Landschylds Protocollen hvorudj
fol(io) ….. .03 at hand er Eyere derefter Landschylden ………
1728: 174b
Comparenten paastod dom for de nærværende og Laugdag for de udeblivende, med
Processens bekostning,
Afskeediget
Som de 2de Jndstefnte Peder Lille Røte og Brynild Eimstad iche møder, saa beroer Sagen til
neste Ting, og paalegges wed Laugdag dennem samme tid og her for Retten at møde, som og
haver de nu tilstædeværende at være tilstæde alt till Endelig doms paafølge,
Hafde Niels Soue Stefnt Iver Soue efter forrige tiltale og Skriftlig Stefning som paa Vaar
tinged været for Retten,
dend Jndstefnte møtte og sagde … har wæred i tale, mend iche blef fuldKommed ……...
…..er Sagen til Aastædet, forinde/n Kand …….. …..re,
Citanten J Rettelagde sit Jndleg (saa lydende),
………. svarede som tilforne naar Retten ……………. stedet, saa at (de)t Kand blive
Skifted ………….. den om Aamunds Parten, bliver ………………. vill hand iche gaa ifra
…………………….,
(Afske)diged
………………….. et efter Loven at …………………….. (denn)e Sag Reiser sig af Løs….
…………………………., hvorfore derpaa ………………. ….endes, men da videre
…………………… …….ale,
(Til samme tid og Sted haf)de Mons Backethun stefnt (Anders Hylde til at af)staa ham dend
Part …………………………. E..r og har Løs!! (Løst?) saa ……………………… paa sin
hustrue Ragne …………………… …r Odelsberettiget …………………… bruger og har
faaed ……………….. og at hand har afKiørt ……….. fra Lades Ager og paa sin ………
….es Ager,
(dend Jndstefn)te møtte iche,
Kalds Mændene Viching …… (og) Lars Tundal Eedlig afhiemblede at (de Lovl)ig Stefnt
bemelte Anders Hylde,
Afskeediget
(Sagen hend)vises til Aastædet efter Loven at paa(dømmes),
1728: 175
Till samme tid og Sted hafde Knud Nedre Quitne Stefnt Knud Øfre Quitne at betale 1 mrk: 8
s: som Citanten som Legs Mand for 2 Aar har udlagd til Soldater udRedning til
Mønstringen, samme at betale med Processens omkostning,
dend Jndstefnte møtte iche,

Kalds Mændene Gudvind Himle og Iver Gernes Eedlig afhiemlede at have Loulig Stefnt
dend udeblivende,
Afskeediget
Knud Øfre Quitne paalegges wed Laugdag efter Loven til neste Ting at møde og Sag at
tilsvare,
Hafde Størk Lunde paa hvis wegne hans Stifsøn Per Lunde i Rette møtte, ladet Stefne Lars
Uquitne for Kiørelveed hand hafde udtagen af Udløen, saa og for hand jagde han(ds
Creatu)rer i hiemme Marken, hvoraf En Ko(e blef) halt, derfore at lide efter Loven, (dette var)
En Søndag som det Skeede men ……………..,
dend Jndstefnte møtte iche, og K(alds Mændene) Haldor Liland og Ole Grimstad,
be(kræftede ved Eed) at have Lovlig Stefnt …………………….. og bemelte Ole Grimstad
…………………………… Stefnt dend udeblivende …………………………..,
Afskeediget
dend Udeblivende Lars (Uquitne paalegges wed Laugdag efter Loven) til Neste ting at møde
og (Sagen at tilsva)re,
Till samme tid hafde Brynild Væte (ladet Stefne) ….. Ytre Tachle at betale ham 2 Rd: for
……………. efter Ord og andet paa en byer(eise, samt Processens) bekostning,
dend Jndstefnte svarede ………………….. hannem Øget uden Lyde og første ……………,
saa og 3die dage/n brød den G(ierde) ……………… hand skicked det hiem igie/n og
……………… (til)bage, som skeede mod bartol…. ……………,
Citanten svarede Jngen Gierde ……………………… hafde det, og Øged hented hand
………………. hand iche weed deraf,
Dend Jndstefnte sagde hand byted sit Øeg ……….. mend Citanten nefnte iche noged me….,
paastod side/n sit igie/n eller saa mange …………. som hand Kunde faae derfor, hafde
…………
1728: 175b
saasom Lars og Adsle(?) som har seet at Øged har gaaed ind paa hans bøe som er paa Væte,
og lige sine Grander Iver og Lars Jndre Tachle, begierede dem ført til neste ting, de paastaar
iche at vill have Øged der igrendet,
Afskeediget
Sagen beroer til neste Ting og tillades Lars Tachle at føre sine paaskutte widner,
Fremkom for Retten Siur Siursen Sundve, og hafde ladet Jndstefne de 2de Mænd Hans Hørte
og Arne Myrland at giøre deres Forklaring hvorvit hand (er udj) Slegtskab med dend Ærlige
Pige Karj Anders (datter My)rland, som hand vill Ægte, og eftersom (hand har) væred Fæst
med hendes Slegt Aase ...... (datter) som siden wed døden \er/ afgaaen,
de Jndstefnte) Vidner fremstod aflagde deres (Eed og Eenstemm)ig forklarede at den afdøde
Pige (Aase …..s datter)s Fader Anders som boede og ………………. Naasen i Sogne
Fogderie, hand …………………….. Pige Karj Myrlands ………………. (My)rland, saa at
bemelte ……………………. dend Pige Karj udj Andet ………….. ….en, …… Aase Siurs
datter Vinje ……………. Fader Anders Myrland var ……….. …de till hver andre,
herom (hand begierede) Tings widene beskreven meddeelt, (som) blef bevilget,
(Till samme tid og) Sted fremkom Anders Torgier(sen) ……….en lod lyse sin Penge
Mangell (till ? …. Smørs Lands)chyld udj dend Gaard Bryn i Bor(strands Otting, som be)boes

af Halle Andersen, som Lysning …………….. afgangne Torgier Andersen var ………………
blef udlagd,
……….. …bregte Laug Rettes og Almuen (paa Ve)ymesterens Fuldmegtiges Vegne med
…… …..g, om iche Post Veyen her i Tinglauged …glanged forbedred og vedligeholden udj
(de 4re) Aar saa ingen derom Kand Klage, hertill dend tilstædeværende At det sig saa
forholder (og denne/m) Vitterligt er,
1728: 176
Saa blef opnefnt Laug Retted som tilstundende Aar 1729 Retten og Tinged skall betiene,
saasom, Svend Hofde, Gotskalck Fiose, Torbiørn Nequitne, Knud Nyre, derforuden Od
Brecke, Niels Jverbøe, Siur Rongve, og Anders Nedre Rioe, hvilke at tilsiges deres Laug
Rettes Eed at aflegge forskrefne 4re sidste benefnte,
Og blef derefter tagen under Rettens forseyling et Tings Widne ifølge af Cammer Collegj
Andtegnelse udj forrige Foged Søren Glads Regnskaber for 1706 til 1716 inclusive at Gulack
Olsen Øfre Berge en ungKarl som ombragte sig self det allerringeste iche var Eyende og
noged Efterlod sig,
Sluttelig blef Restantze Register for (afvigte) Aar tagen under forseyling, saa og …………..
……ne, og de sedvanlig Tings Vidner till ……………. underd: Regnskabers bileg,

Dend 16 Decembr: blef Almindelig S(katte og Sage Ting) holden paa Lyse Closter hoved
Gaard (overværende For)valterens Fuldmegtig Sr: Sæbøe, og (opnefnte Eedsorne Laug)
Rettes Mænd Peder ….., ….. …………, ……. Backe, Lars Gervig, ….. ……., …….
…….de, Evind Leque, og Johannes ……….., (saa og den Ting søgende Almue),
Allerunderdanigst Publiceret ……………………….. …….ste Forordning af 4 Aug: 1728,
…………………….. Norge, at ingen under Straf …………………………… anden Penge
Mult maa tilfø…. ……………………………… eller overlast udj deres forre……,
deres Kongl: May:ts allernaadigste ……………………….. (Stadt)holder de dato 27 Sept:
1728, ………………………….. (Sorn)skriverne i Norge, at de …………………………..
….driver at Sagerne over ……………………………… der til Endebragt,
Allerunderd: forkynt Kongl: May…. ……………………………. befaling til Hr: Stadtholder
af 9 ….. 172? ……………………………… fra Levante Kommende Skibe fra
………………… maa tillades, og ey nogen Folck de.. …………………………. Land f..der
Lifs Straf formedelst ……………………. graserende Smitsom Syge,
Hr: General Toldforvalter Garmans ………………. befalings Mandens Vegne till Lyse
Closters …………… dat: 19 Nob: 1728 andgaaende en Svensk ………… ved Nafn Ole Ref,
fra Sværige Rømt …………… Kand andtreffes da at indføres til Be(rgen) …….
1728: 176b
og som ingen Sager i Rette Kom, undtag/en En for Egte(br)øde som ey blef andtagen saasom
det formodende wedkommer Krigs Rette/n,

1728
………………………………
1729

(1729: 176b)
Dend 14 Janvarj 1729 blef Almindelig Skatte og Sage ting \som var forrige Aars Høste
Ting andgaaende da blefven/ holden med Jondals Tinglaugs Almue udj Hardanger paa
dend Tingstædet Gaarden Præstegaard, overværende Kongl: May:ts Foged Sr: Adam
Levin Ohnsorg, Lends Mand Lars Drage, og efterschrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd, Siur
Espeland, Iver Setved, Niels ….land, Samson Brattebøe, Niels Underhoug, ….. ….rkeland,
Iver Fladebøe, og Aschild Molve, (saa og) var tilstæde dend tingsøgende Almue,
(Hvornest efter Rett)ens Settelse Allerunderd:t blef (Publiceret Kongl:) May:ts Allernaadigste
Placat (d: ? ….. 17)28 andg: at de familier som side/n ………….. Kiøbenhafn sig begiver og
paa ………….. maa wære frj for Consumptio/n …………….,
…………………. Rettes holdelse for indevæ(rende og) …………. ….t 1728:
(Publiceret) …………… KorsKirk/en i Berge/n Hr: Christe/n ………s (bøxell Seddell paa) ?
Sp: 6 mrk: Sm: 1/3 td: Salt udj dend (Gaard ……., ………. Gods, bøxlet til Siovat ………,
(som …. …… oppsag)t haver, bøxelen betalt ………………. Faderen, d: 26 April 1728,
(Drefter blef Sagerne fo)rretagen, og
……………………… ……..ste ting hafde igie/n …………………………… derhos Citanten
………… ……st var Een fierding Veys,
…………….. svarede at det var udj Seter ……………… ….nente (Ci)tanten iche hafde
noget …………………… sine Vidner førte, som sidste …………….. …askut, hvilcke bleve
fremkaldet ……………… iche har set det, saaso/m Peder Ouestad ………… ….f andtaged,
Citanten blef ved ………………. var iche En fierding, og var Par(terne Dom) paastaaende,
Dømt og Afsagd,
…..ont at dend Jndstefnte formeener ……en iche skulle have noged fællesbete(?)
1729: 177
1729
hvorom tilforne denne Paastand til Aastædet er hendvist, saa dog war det imod Loven at hand
tog Citantens Øger og hendførte dem andensteds uden hans Videnskab og Minde og det paa
En hellig dag, altsaa forefindes og Dømmes at Peder Torvigen efter Loven udj hellig brøde
bør bøde till Kongen 3 Lod Sølf og det under Nam under Lovens videre adfærd,
og sluttelig Laug Retted for indeværende Aar opnefnt,

1729 den 17 Janvarj blef Skatte og Sage Høste Ting holden \afvigte Aar Vedkommende/
paa Røchen med Østensøe Skibredes Almue i Hardanger overværende Kongl: May:ts
Foged Adam Ohnsorg, Lens Mand Ole Berven, og efterschrefne Laug Rettes Mænd Niels
Aalvig, Lars ibd:, Haagen Fosse, Lars Wangdahl, Siur Øfre Wig, Ole Steene, Siur Tvet, \og/
Arne Birckeland, saa var tilstæde Almuen som Tinget Søgte,
Hvor efter Rettens Settelse Allerunderdanigst blef Publiceret Kongl: May:ts Allernaadigste
Forordninger som fol: ? (Extraheret),
Endnu Allerunderd: for….. ………………………….. Allernaadigste Forordning
…………………… Spinderiet, samt Sæbe S(yderiet) …………………….. …..riet udj Norge
……………………………… Kiøbenhafn d: 1 Deb: 1728, ……………………………..
widere bestaaende,
derefter publiceret Siur ………. ……………………………… dat: 29 Maj 1728 til sin
………………………………. 1 ½ Løb Smør udj dend Gaard …………, ………………..,
(til) Witterlighed medforseylet af …… …………. og Vicking Knudsen Følckedahl,
Dend 18 dito blef Retten igien (sat og forretagen) som udj Gaar udj for indførte (Laug Rett),
Publiceret ……………………………………… Gelmeydens bøxell Seddel dat: Bergen d: ?
…… 1728 paa 1 L: Sm: 2/4 hud i Nedre Vig til …… Olsen for hans Lifstid bøxlet,
Sluttelig som ingen Sager war Jnds(tefnt) og til at afhandles, saa blef Restan(tze Registeret)
1729: 177b
1729
for afvigte Aar tagen under forseyling,
og saa Laug Retted som dette Aar Retten skulle betiene opnefnt nembl: Torsten Kallestad.
Ole og Niels Sandven, Isach Berve, Peder Haagnesen og Peder Samsonsen Øfre Vig, og af
Nye Ole Hendrichsen Skeye og Gunder Soldal,

Dend 20 Janvarj blef afvigte Aars Høsteting holden med Gravens, Ulvigs og Eidfiords
Sogners Almue paa Tingstædet Eye overværende Kongl: May:ts Foged Sr: Adam Ohnsorg,
Lens Mand Siur Leque, og efterschrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd Niels Spilden, Viching
Følckedal, Ole Kierland, Omund Moe, Ole Eye, Lars Følckedal, Iver Ourdal, og Poul
Lindebrecke, saa var den Tingsøgende Almue tilstæde,
hvor efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn blef Allerunderd:t Publiceret Kongl:
May:ts Allernaadigste Forordninger som fol: ? Extraheret,
Publiceret Hr: Hendrich á Mønnichens bøxell Seddell (dat: ?) Sept: 1728 paa (? Løb) 1 p: 12
mrk: Gravens Præstegields ….l Jord Nedre ………. till Omund Larsen, (bøxelen) betalt,
(Den 21 dito blef med Rette)ns anammelse fortfare/n ………………….. (b)lef Ting igien
holden, ……………………… …….se,
(Till samme tid og Sted fre)mkom \Niels Haldanger/ for Retten og (hafde ladet Jndstefne de
2de) Mænd Siur Leque og …… ……….. (at forkl)are hvor nær Citanten (med ….. …….)

datter war udj Slægt ………….. ….. …….. (da)tter boende paa Jndre ………………………
udj forsiufn will ægte ……………………….. (wi)ll andholde om Kongl: (May:sts
T)illadelse,
(De 2de Mæn)d aflagde deres Eed og for(klarede at) ..ritte Jons Datter Citantens forrige
…….s Maritte Lars datters \Fader/, Lars Spilden war ……. ..n Enke Sigri Nielsdatter nu
boende (paa) ….. Aalvig, hendes Moder Ma(gedele?) som ….ed Niels Vig i Jondal,
\h(ænde?)s Sahl: Moder Marritte Vig, saa at Citanten(s) ……ie og bemelte Enke Zigri Niels
datter (var) udj 3die lige Leed og ey videre beslægted,
1729: 178
Fremkom Thomes Haldanger og paa sin Søn Niels Thommesens wegne lyste penge Mangel
til En half Løb Smør og Et halft buckskind i Gaarden Haldanger som Endre Larsen beboer,
Till samme Tid og Sted hafde Kongl: May:ts Foged Sr: Adam Levin Ohnsorg i Rette Kaldet,
udj følge af høyEdle og Velbaarne Hr: Stift befalings Mandens Resolution af 14 Janv: 1729,
efterschrefne Widner deres Edlig Forklaring at giøre udj Sagen om afdøde Torbiørn Oses Lif
og Lefned og forhold og videre hans dødsfald befundende, til Vedermæhle paa Enken
Catrine Johansdatter Oses Vegne møtte Anders Hansen Vambem, høybemelte Resolution
med forregaaende Memorial lyder Saaledes,
de Jndkaldede Vidner Lars Pedersen Ose, Elling Peder!! (Pedersen) Vestrem, Ole Pedersen
Øfre Leque, og Ragnilde Torbiørns datter, for hvilcke Vidner Edens Forklarings betyding og
formaning med for(ma)ning blef forkyndt og
Fremstod derefter Lars Pedersen Ose aflagde (sin Eed) efter Loven forklarede at (afdøde
Torbi)ørn O(ses) Kone Catrine bad ham …………………………….. wille holde Vagt paa
ham ……………………….. (saa)ledes at hand laae og Ro…. …………………………
Quellesætter hand holt v…… ……………………………. Klochen Tolf, dette er
……………………. Julen, og laae Vidned ………………………….. den Gang det(?) Andet
Aar ….. mod ……………………… og holt Vagt over ham paa afdøde ………………….. og
var svag, og som be:te Torbiørn (Ose) …………………… skulle tage vare paa ham, saa
………………….. da bad hand sin Kone at vise ham …………………….. Gred, da spurte
Vidned derom ig…. …………………. hand var med ham i Skoug og Mark …………………
sig da fornam hand og at hand iche h…. …………………. det andet Mennische, mend sad
udj ta….r ……………….. og talte indted uden hand snagte til ………………,
Elling Pedersen Vestrem aflagde Eed (og for)Klarede at have kient ham tre og halft (Aar),
det Fierde Aar som det var udj Julen be(gierede) hand ham at gaae i Kielderen og tappe
……..
1729: 178b
og det fick hand, og saa gick hand til Begge Ose og fick Nøckelen, og tapte en half Øse, og
laa Torbiørn i Sengen, og sagde har du lært at tappe en half Øse og slog hand efter ham og
Sprang saa af Sengen og førte sig i sine Klæder, og som Vidned vidste hand var Underlig og
saae at hand iche Kunde giøre videre, saasom hand siuntes at hand iche var som hand skulle,
efter som hand hafde været tilforne,
Ole Pedersen Øfre Leque aflagde Eed og forklarede at afdøde Torbiørn Ose var saalede Svag
Mand som hand saae Een gang, at hand icke Kunde være hos nogen men altid være alleene,
og var Tungsindig, og var meget forandred fra det første som Kand være Fem Aar siden hand
Kiente ham,

Ragnilde Torbiørns datter aflagde Eed at for 5 Aar siden tiente hun ham da saa hun ham
{alletider} \En gang/ Stille i de 2 Aar hun tiente ham, og sad hand i Seng/en og smilte for sig,
det var {i den ….aade} \efter at hand hafde drucked/, og snackte med sig self, og Konen Gred,
over det hendes Mand ………., (Enkens) LaugVærge Spurte Vidned om det var samme
gang, (der)til svared hun (at det) var Anden dag efter og Natten (ime)llem,
….. tilspurte ……….. ……ne og det første ved Nafn ………………….. vidste at dend
afdøde ………………… ….g og Svarmodig, Vidned …………………….. ham saaledes,
derefter om ……………… (sva)rede Vidned Ja som hand ……………………. Kone dend
gang hand laae ………………………… gred, hun svarede hun ………………..,
………. (tilspurt)e Elling Pedersen, om hand var ……………… efter ha(m), svarede det var
om Natt/en ………… noged tilforne,
……… ……..de eftersom det første, andet og tredie (Vidne) …..g forklared at Manden
hafde af…… ………….. hand paa 5te Aar stedse har Søgt ……………… Kunde hendregnes
udj Tungsindig(hed) ……… (hvi)lcket alt er Aarsag til dend Uløckelig ……… Gierning som
den afdøde har giort paa (sig self, hvi)lcken hendseende hans Kongl: May:t Aller(naadigst
har) formildet selfMorderes Straf udj …te dags 6 Capit: 21 Articuls Slutning, hand (vi)dere
paastand har at fremføre, og forlangede (de) som har væred overwærende ved Mandens
….lste da hand hengte død, hvilcke paaraabte ….. Lens Manden Siur Leque, Poul
Lindebrecke,
1729: 179
1729
og Poul Spaanum, hvilcke 2de første nærværende forKlarede at de fant Torbiørn Ose
hengende udj sit belte og fødderne naade Jorden, uden for hans Gaard 2de børse Skud,
Enkens Laugwærge forrestillede at afdøde Torbiørn Ose ware saaledes udj Tungsindig og
Vandvittig Svarmodighed, Kand med Slegtninger og paarørende bevises, det er een Enlig
Gaard hand paaboer og er ickun En til paaboende som hands broder er, da dend afdøde Kom
hiem fra Vambem war hans Kone efter paa Vambem, og ichun En tieniste Pige og En dreng
som iche war Stefnt, hvilcke og Kand forklare om Mandens tilstand, og Svaghed, som hand
holt dult,
Fogden tilspurte Laug Retted og Almuen om de (vidste) at Torbiørn Ose war J Tungsindig
Svaghed, dertill de svarede at paa nogle Aar har de hørt det sige, hand war ellers en skickelig
Mand, udj Lif og Lefned,
Enkens Laug Værge var af Fogden og Retten begierende at maatte føre Et Vidne wed Nafn
G.a… Haaem som hand ey afviste hvilcket blef ham tilladt, og fremstod bemelte Vidne,
aflagde Eed, og for(klarede) at Torbiørn Ose En gang af Vid(net begier)t gaae med (ham) til
Magnus Leque, saa s…. ……… du har vel ……….. da svarede Torbiørn Jeg er ………..
(to)lmodi(g) ….dres paa sig selg,
Fogden spurte hvodes!! (hvorledes?) boes….. …………………,
Enkens Laugwærge svarede ………………………….. Eyer iche sin paaboende (Gaard)
………………….. ? Rd:, og sidder Enken med ………………………….
Fogden var Dom begierende, (hvorefter blef)
Kient Dømt og Afsagt
Efter Vidnernes forklaring, og ……………….. Laug Retted ud(viser) at dend af(døde
Torbiørn) Ose har Været Tungsindig og Sv(armodig) ………………….. …. deres Kongl:
May:ts Allerhø(yst) ……………………. og Allernaadigste ……. Lov(ens ? bogs ? Capit: ?)
Art: saasom den afdøde Mand ……………………. anderledes endsom udj sin Stor….
……… saadan tilstand og Raserij har ……………., Kiendes og dømmers at hans Leg(eme
maa nyde Christelig) begravelse,

Hafde Niels Iversen Vich(nes) Stefnt Poul ………. at betale ham 4 Rd: 1 mrk: 8 s: paa en
Hæst som hand (Solte ham) i fior Vaar,
dend Jndstefnte svarede hand (betalte) ham 4 Rd: 3 mrk:, og dend anden halvedeel skall
hand (betale) til Omund Vichnes Citantens broder, og (vare de)
1729: 179b
begge om Kiøbet, og vil(?) hand holde dem inde paa (en) Koe hand hafde Kiøbt, som hand
Vil bevise med Widner,
Citanten svarede hand Kand bevise det med Lodsedler at hand løste det, og war opsettelse
[begierende],
Opsatt
Sagen beroer til neste Ting efter beges forklaring at ville føre bevis,
Efter forrige tiltale hafde Johannes Riber paa hvis Vegne hans Søn Anders Johansen møtte, i
Rette Kaldet Ole Quamsdahlen at betale ham,
den Jndstefnte svarede at hand iche har Rørt Øeget og iche har haft Sahl eller Selle paa
dend, og erbød sig Eed,
……. Citanten hafde icke Widner,
……. Jndstefnte Kunde skaffe Vidner at Øeged var god og frisch da det blef levert ham,
Afskeediget
de begierte Vidner bevilges til neste ting, og beroer Sagen,
Publiceret (And)ders Olsen Leigre og Jacob Olsen Legres Transport til Poul Siursen
Spaanumb paa Odels Retten i Gaarden Hielmevold dateret 7 Sept: 1728,
Sluttelig blef Laug Rettes Mænds …afnene opnefnt (for) dette Aar, Erich Nesem, Siur Ystaas,
Jon Aarhus, ….. Hanse/n Und…nd, og Poul Spaanum, og Nye ….on Nielsen A….., ….
Hanse/n, Tjøsten, og Peder ….setter,
Publi(ceret) ……rs Olse/n og Jacob Leyres (Trans)port til P…. ……. paa Hielmevold dat: 7
Sept: 1728,

(Den 26(?) Janvarj 1729 blef Høste Tinget for af)vigte Aar 1728, for Kindzer(vig,
Ullensvang, Odde og Røldals Sogners Almue) (eller Kintzervigs Tinglaugs Almue) paa
Gaarden Utne ………………………. overværende udj Rætten (Kongl: May:ts Foged Sr:
Ada)m Levin Ohnsorg, (Lens Mand Jon Øfre Quale, (og Laug Re)ttes Mænd Nafnlig, …..
………., …. ………, …… Lofthuus, Lars Diøne, …… (J)øssend(al), Jac(ob) Hofland, Jacob
…….., ……. Qvale, derforuden tilstæde dend (Tingsøgende Al)mue.
(Hvorefter Retten i) Deres May:ts Høye Nafn blef Satt,
(Dernes)t blef Publiceret Kongl: May:ts All(erunderdanigste Forord)ninger, som fol: ?
Extraheret,
(Publiceret En bøxell) seddel dat: d: 10 Septembr: 1728, paa …….. (Smør)s Landskyld i
Gaarden Skiæggedhalen (til U)nge karl Olle Baarsen Skiæggedhal, ud(given? af) Lars Siursen

Norem, Trond Aalvigen, …..r Ols datter, og Anne Torbiørns datter Bue, (bøxe)len er efter
Loven betalt,
1729: 180
Publiceret en Obligation paa Capital 50 Rdr: Courandt Myndt, af dato d: 31 May 1728:
udgiven til VælÆdle Hr: Capitain Johan Lehmand, af Gastgiveren udj Odde Sogn Sr:
Biode(r) Møller, til Vitterlighed Jacob Buttoud, og Hendrich Holtermand udj Bergen,
Publiceret en bøxelseddel paa ½ Løb smør udj Gaarden Kampestad, som Wiching Olsen for
han/n/em opsagt haver, Noch i sam/m/e gaard et Spand, som Olle Vichingsen tilforn haver
brugt, udgiven af Rector udj Bergen Erich á Mønnechen, de dato 6 Octobr: 1728, til Velagte
Soldat Johan/n/es Samsonsen Qvæstad, bøxelen er af han/n/em efter Loven betalt,
Publiceret en bøxelseddel af dato d: 26 Januarj 1729 paa en Løb Smør udj Gaarden Mæland,
udgiven af Jarald Arnesen Mæland, til sin ………….. (Ja)rald Olsen, bøxelen er betalt efter
(Loven),
Og som ingen Sager var indstefnt ………………………. Afhandles, Saa blef Resta(ntze
Registeret for afvig)te aar tagen under Ræ(ttens forseyling),
Saa og Laug Rætted \opne(fnt)/ som (tilstundende Aar Retten) skal betiene, er
……………………. ….. Joensøn Utne, ………………………………. …..sitter, Svend T….,
……………………………. ….ten Helliesen …….., ……………………………….. ……
…..sen Jordhal, Iv(er …..sen) ………, …… ……(sen) …….., Peder Olsen Jaast(ad), ……
…..(sen) …….., ….. …..(sen) Jordhal,

Ao: 1729 dend 4 April blef Alm(indelig Skatte og) Sage ting holden paa Bolstad Ø(ren),
(overværende) udj Rætten paa Kongl: May:ts (Fogeds Vegne hans) Fuldmægtig Monsr: Peder
Beyer, Lens (Mand) Nils Horvei, og efterschrefne 8te Eedsorne (Laug) Rættes mænd Nembl:
Jacob Styve, Olle ………., Halvor Biørgaas, Hellie Aarhuus, S…. …….,
1729: 180b
Jacob Smaabrechen, Olle Føre, og Lars Jørnevig, Derforuden var tilstæde dend Tingsøgende
Almue,
Hvorfa Allerunderdanigst, efter Rættens settelse i Hans May:ts Høye Nafn, blef Publiceret
efterskrefne Kongl: Forordninger,
Publiceret Deres Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning, angaaende en brandstyrs
udredning til Kiøbenhafn, hvad en hver godvillig ville Contribuere til dessens Reparation, af
dato 21 Dec: 1728.
Publiceret een deel Jordegodsetz bortselgelse udj Nordland, som Jrgens tilforn eiede og
hans ……………… (hav)er Odels Ræt til, de dato 1728 ? ……,
……………….. (een) deel Hans Kongl: May:ts Jordegodz ……………. Offentlig Auction
udj Nord(land) ………….., …. 18 Decembr: 1728.
(Publiceret Deres Kongl: May:)ts Allernaadigste skatte ………………………….., de dato
1728 dend 18 Dec:
………………………………………. (andg)aaende Hande(len) …………………... …en, de
dato 1728 d: 18 Dec:
……………………………………………… og bliver i Aar ……………………………..,

……………………………………. Tobach Spinderiet …………………………….
Fabriqverne, og ……………………………………., de dato 1728 d: 1 Decembr:,
………………………….. ..ertificatzer der skal ……………………….. ….dkomme Vahrer
af ……………………….,
………………….. at 6te og 10de penge som …………. …..de Midlers Jndførelse er taged,
…………… ophæved, de dato 14 Januarj 1729,
(En P)lacat om Kiøbenhafns Jndbyggers ………en, Familie og Folcheskat erleggelse,
(For)ordning om Høyeste Ræt i Dannemarch, (de dato) ?5de og 21 Octobr: 1728,
1729: 181
Publiceret, angaaende en fra Bohuuslehn udj Sverrig bortrømte baasmand Olle Refle, som
skal have bedraged een deel Rustholdere, at maa paagribes hvor hand findes, og [ved]
Lænsmanden til nermeste Fæstning at bortføre,
Hvorda Monsr: Peder Bejer hafde ladet Stefndt Olle Evanger, for Madam/m/e Bagn, for Øl
sall, som hand imod hendes Priviligerede Gastgiveri haver øved,
Stefnevidnerne med Lensmand var Skafferen Anders Fadnes ædlig afhiemblede
Stefnemaaledz louglig Forkyndelse,
udj denne Sag til oplysning var indstefnt til vidne Steffen Andersen, og Johannes Tørresen
Gulbraa, og efter paaraabelse ingen af dennem møtte,
Contraparten Olle Evanger møtte heller (iche eller) nogen paa hans Veigne udj Sagen,
Sagsøgeren Monsr: Peder Bejer paa (Madamme Bagns) Veigne, begierede Laug dags
for(releggelse for de udeblevne)
Forafskeediged
Som ingen Vidner udj (denne Sag har møtt til) oplysning at svare, sa(a forrelegges de
udeblivende) til første Laugdag Sagen (kan blive forretagen) til en Endelig doms
pa(kiendelse) ………………………. videre bydende ………………….,
Anders Fadnenæs lod St(efne Marite Askildz datter) …………………….. ærørige ord som
hun ………………………… (mod) Anders Fadnes …………………………………….,
Stefne vidnerne udj de(nne Sag møtte, som var) ……. …………, og Nils Horvei, og ædlig
(afhiemlede Stefnemaa)ledz louglig forkyndelse,
efter 3de gangers paaraabelse (i Retten hverken Marite Askildz) datter og hendes Mand
møtte ing(en, ey heller nogen) paa deres vegne lod svare.
Citanten Anders Fadnes begierede si(ne Vidner udj denne Sag afhørt som blef bev(ilget),
hvor da fremkom
Joen Olsen Gætle, (som af)lagde Æd og forklarede, at Marite A(skildz datter)
1729: 181b
Kaldede Anders Fadnenæs for en Æretyv og Liftyv, bemelte Vidne end videre forklarer at da
de Staar og taltes ved og udskiente dend paastefnte, siger til ham holt din mund til \din
Æretyv/, Videre Vidste hand iche at forklare.
Kari Jacobs datter efter aflagde Eed forklarede, at fornefnte Marite Aski[l]dz datter kaldede
benefnte Anders Fadnenes for en Æretyv og Liftyv, videre hafde dette Vidne iche at forklare,
Citanten paastoed at dend udeblivende maatte forrelegges Laugdag sagen at tilsvare,
tilligemed Processens omkostning han/n/em skades(løs at beta)le,
Forafskeediged

(Efterdj den) paastefnte Marite Askildz datter (efter loflig Ste)fnemaal (iche) udj Sagen
mø(der saa forrelegges) hende til første Laugdag ……………………… (a)lt til en Endelig
doms (paakiendelse efter Lov)ens videre bydende,
…………………………………. paa Sr: Hans Risbrechs (Vegne) ……………………… Jens
Wæle forme…. ………………………….. mod Gullich Skaarve,
(Stefne Vidnerne) ……….. S(om) var Lænsmanden ……………………………. Fadnenæs,
æd(elig afhiemblede Stefnema)aledz forkyndelse,
(Vidnerne) …… …………, Si(me)n Hansen Huus….., ……. ……………………, og Siur
Jacobsen Styve, (vedtog Varsell og bekræftede) loflig at vere Stefndt til Vid(ne i denne Sag),
Og efter \af/lagde Æd forklarede
…… …….. at Joen Væle sagde til Gul(lich Skaarve at) hand var en Skougetyv udj
Al(mindingen) og Kierche teigen, beliggende imel(lem ………), Skaarve og (Møc?)heltveit,
videre sagde (Vidned iche) at forklare udi denne Sag {at giøre},
1729: 182
Siur Jacobsen Styve efter aflagde Æd forklarede, at fornefnte Joen Væle kaldede Gulliech
Skaarve for en Skougetyv udj Almindingen og Kiercheteigen, videre hafde {hafde} hand iche
at vindne!! (vidne),
Contraparten Joen Væle møtte, og tilstoed louglig at vere Stefnt, og vedgich at have talt de
forbemelte ord mod Gulleich Skaarve,
efter Lænsmandens forklaring sagde \hand/ at Gulliech Skaarve iche udj denne Sag var
indstefnt, mens ville efter eged behag møde, sagen at tilsvare, som da iche skiede,
Paa Sr: Hans Risbrech som Sagsøger udj denne sag møtte ingen, eller nogen paa hans
Veigne,
men Lænsmanden paa Sr: Risbrechs veigne, begierede Laugdags forreleggelse,
Forafskeediged
Efterdj hverchen Sagsøgeren Sr: Risbrecht (eller) dend paagieldende Gulleich Skaar(ve
møder, eller nogen) at svare udj sagen, saa paalegg(es alle Parter til) første Laugdag at møde
til …………….. paafølgelse, og videre Lof(vens bydende),
Publiceret en bøxselseddel (dat: ? ….. 172? paa) …………… (udj) Gaarden Jørnevig,
ud(gived af) …………………. til dend unge karl Jacob ……….., ……………. bøxselen er
betalt efter Loven,
Publ: en bøxselseddel (paa) ……………… (udj Gaar)den Værpelstad udj H………,
(udgived) af Brite Halvers datter ……, …… ……………, og Siur Halstensen ……..,
……………….. (Forstan)dige Mand Niels Bastesen ………., (bøxselen betalt) efter Loven,
dateret den 29 ……. 172?,
Og som inted videre var at forrette, (saa blef med) Restancerne derefter forseigled, (og
endelig) Retten ophæved,

Ao: 1729 dend 6 April blef holden et Almindelig Skatte og Sageting paa Waass, for
Vangens Tinglaugs Almue, overværende udj Rætten paa Kongl: May:ts Fogedz Veigne,
hans Fuldmegtig (Sr:)
1729: 182b

Peder Beyer, og Lænsmanden Wiching Tvilde, samt de 8te ædsorne Laug Rettes Mænd,
Nafnlig, Godskalch Fiose, Knud Nyre, Svend Hofde, Torbiørn Neqvitne, Niels Bøe, Aad
Breche, Siur Rondve, og Anders Roe, Derforuden var tilstæde dend Tingsøgende Almue.
Hvor da efter Rættens settelse i Hans May:ts høye Nafn, blef Publiceret Kongl: May:ts
Allernaadigste forordninger, som fol: 181 Extrahered,
Publ: Olle Assbiørnsen Nedre Himbles skiøde datered 22 Febr: 1729, paa 1 Løb Smørs Leie
udj forbenefnte Gaard Nedre Himble, udgiven af Sr: (Warner Hose)vinchel kiøbmand udj
Bergen, …………….. fornøyelig betalt, til Vitter(lighed ….. Be…, og Hendrich ………,
(Publiceret en bøxselseddel) til den (unge) karl Brynild ………… (paa) ? … ?.... et
buchskind og 1 gied(skind) (udj Gaarden) Øfre Lem/m/e, udgiven (af Rector Eri)ch á
Mønnechen, d: 12 …… 172?, (bøxselen bet)alt efter Loven.
(Publiceret en bøxselseddel paa) en Løb og 18 Mrk:r Smør (udj den Gaard ………,
(udgi)fven af Hr: …… ……. til dend forstandige (Mand) …… ……., og bøxselen er be(talt
efter Loven), dat: d: 15 Martj 1729,
(Publiceret et Skiøde dat: ?) April 1729: udgiven (af Formynderen) …… Mølster paa sine
Myndlingers (Vegne paa) ? … smør udj Gaarden Mølster ………… (til) David Joensen, og
derfore (betalt) ……., til Vitterlighed Biørne Mølster og ….. ………..,
(Publ: et) skiøde paa 1 pd: 21 (mrk:) smør udj gaarden Hæve (i Dyrvedals) Otting, udgived
af Gullach Sandve paa (sin Mynd)ling Madz Knudsens veigne, til dend
1729: 183
unge karl Siur Larsen Hæve, og derfor gived 60 Rd:r efter skiødetz udvis af dato 6 April
1729.
Publ: en Obligation paa 50 Rd:r Capital, udgived af Ranvei Nils datter Lille Grove, til dend
Dannemand Wiching Gitlesen Davidhougen, og hannem derfor pantsat 9 mrk: Smør udj
fornefnte Gaard Lille Grove, dog paa dend Accord at inden 3 Aars forløb skal sam/m/e af
hende vere betalt, skiødetz dato er dend 7 April 1729:
Nils Vichingsen Davidhoug, lod lyse sin penge Mangel paa 1 Løb smør med bøxsel og
Herlighed udj gaarden Øfre Grove, i Bøer Otting, som hans Farbroder Olle Gitlesen nu bruger
og beboer, hvilchen Løb hand formeen sig Odels berettiged til at indløse.
Publ: en bøxselseddel paa 2 pund 18 mrk:r Smør, udgived af Anders Larsen Leigeland i
Strandvig Skibrede, til Dend Dannemand Siur Aamundsen, bemelte godz er beliggende i
gaarden (Ig)detveit i Ho(lbøyder Otting) paa Waass, bøxselen er betalt efter Loven, (dateret)
d: 3 Decembr: 1728:
Cobben!! (Colben) Baarsen Finne lod (lyse sin Penge Mangell til) ? … Smør udj gaarden
Haatve(it) (Hustveit?) ………………………………. og Vangens Kierche Sogn paa (Waass)
………………… Olle Rasmusen Eier og b(eboer) ……………………… Landschyld, Colben
Baarsen ………………………….. Rette Odels Løsnings (Mand) ………………….,
Til sam/m/e tid og Stæd hafde ………………………………. Biørn(?) Kinne, efter forrige
…………………………….. betaler 2 rd:r 5 mrk: 11 s:, dependerende ……………………..
efter en underRetes Domb som …………………………. 1724, hvilchen Domb efter paaraab
…………………… (til)stæde,
Dend indstefnte møtte, …………………….. Varsel, og dernest Proponerede ………….
betale førend hand se(er) Kongl: for(ordning der)for, derforuden begierede hand at m……

toutteres at denne sag er Stefndt til (Tings) 5 á 6 gange, haverfor!! (hvorfor) hand formeen
……….
1729: 183b
Bog(?) at vere af ingen verdj, og Desforuden beraabte sig paa, at Om forordning derom var
udgangen, skulle Fogden lade kræve dem, ved {efter} Lænsmandens Andordning, \før/ ville
hand slet iche betale, og skulle Fogden for sam/m/e Contribution qvitere i hans Skatte bog,
Citanten paastoed og formeente, at efterdj hand har betalt til Lænsmanden de paastefnte 2 rd:
5 mrk: 11 s: med videre Processens omkostning, som ved hiemtings Dom/m/en han/n/em blef
tildømt, {at vere befried}, men vil søge sin Regres hoes ….broderen Joen Kinne, som ei vil
beqvem/m/e sig udj mindelighed at betale,
Videre hafde parterne iche udj Sagen at indvende,
(For)afskeediged
………………… (Jnd)stefnte …… som Citanten …………………… udj ……….. har
indle…. ………………………………… Dømt, som ……………………………….,
hvormeged ……………………. …enge med videre skul(le) ……………………… som til
første ting, ………………………, at Citanten da ………………………. talte hiemtings dom
……………………………………. Endelig Doms ……………………….. …ende Medfart,
at u.de……. ……………………… (la)det Stefne Klocheren ……………………….. forrige
Klochers ………………….. for en deel skyld hand er ………………., og derfor han/n/em sat
udj ……………. tiende af korn, og Carsten (Horsenius) ……………….. Hr: Leiutnant!!
(Lieutnant Nordals) ……ing er saa(ledes) lydende:
……… (pa)a Citantens Veigne møtte hans Dreng ……nd Olsen, og i Rette lagde sit skriftlig
(Indleg sa)a lydende.
1729: 184
Dend indstefnte møtte, og tilstoed louglig at vere Stefnt,
til sam/m/e tid hafde Citanten indstefnt 2de under Offic: at giøre forklaring, om et forbud
paa Klocher tienden, Hvorda blef fremkaldet
Capit: des Armes Johan Blomberg, og sagde at de ichuns hafde giort beslag \efter Leutnants:
ordre/ paa Klocher tienden for toe tredie part af hans Korn tiende, Det sam/m/e og Sergiant
Nils Tormosen sagde, og vedgich Carsten Horsenius godvillig sam/m/e at vere skied, hvorfor
det ei videre giordes nødig at forklare,
Hr: Lieutnant Nordal udj sit Jndlæg loed begiere at sagen maatte blive opsat til
førstkom/m/ende Som/m/er ting, udj sagen loflig at svare.
Carsten Horsenius var med fornefnte opsettelse udj Sagen vel fornøyed, saa ingen af
parterne videre \hafde/ at indvende.
Afskeediged
Dend af Citanten begierte opsettelse udj Sagen til førstkom/m/ende Sommerting be(vilges,
hvorhen da) parterne igien haver at møde (at svare i Sagen efter lof)lig Stefnemaal, skal gaaes
(hvis Rett er),
Knud Biørgen haver la(det Stefne) …………………………. Torbiørn Røche, for ul(oflig)
……………………… de har hugged udj Citantens (Skoug) ……………………....... ….ger
og Øfre Røche te(y),
(af de indstefnte møtte) ingen,
Kaldsmændene ……. ………….., (og) …….. Gierager, ædlig afhiemblede ……………..
(lof)lig forkyndelse.

Citanten var Laugdags forre(leggelse begierende),
Forafskeediged
Saasom Denne Sag dependerer (af Siun og) Grandskning, Saa hendvises (den til Aastædet),
hvorda parterne efter loflig Stefne(maal haver) at møde, og skal gaa(es) hvad Lov og (Rett
paafølger),
1729: 184b
Dend 8 dito blef Retten igien betient, udj forandførte Laug Rættes overværelse,
Til sam/m/e tid og Stæd, Hr: Assessor von der Lippe paa hvis Veigne en bondemand ved
Nafn Knud Knudsen møtte, og hafde i Rette kaldet Johannes Mæringen efter forrige tiltale,
for 2de Kiørs Opheims Kierche tilhørende, af Verdj for 7 ½ Rd:r, som hand goedvillig har
tilstaaed at ville udj mindelighed betale, men ei efterkom/m/ed, hvorfore nu Citanten nødes til
ved Rætten at paatale,
Dend indstefnte møtte og tilstoed loflig at vere Stefnt.
Citanten lod ved Knud Knudsen indlegge sit Skriftlig Jndlæg, og derudj begierede en
Endelig Dom med Processens Omkostning er forvente(nde) ……………. blive Erstatted, og
er saaledes ……………….,
(Dend indstefnte) herimod svarede, at hand …………………………….. var pligtig at
……………………………….. til Hr: Assessor von (der Lippe) ……………………………..
neste gang var udj ber……. ……………… …ten om sam/m/e penge, og …………………….
Johannes Mæringen men ………………………….. bemelte 7 ½ Rd:r, men …………………
….e, efter Kierchestolens ……………………. …..gged findes Conform, ……………………
….gen saasnart hans ………………… tilstæde, at betale hannem …………………, videre
hafde hand iche udj sagen (at sige),
(Knud Kn)uds(en) paa Assessor von der Lippes Veig(ne var Domb) begierende, tilligemed
Pro(cessens) Omkostning skadesløs at betale,
Dømt og Afsagt,
(Efterdj) Dend Jndstefnte Johannes Mæringen
1729: 185
for Rætten iche fragaar at vere pligtig at betale de paastefnte 7 ½ Rd:r, som er dependerende
af 2de Kiør Opheims Kierche tilhørende, og Hr: Assessor von der Lippe som Eier
vedkom/m/ende, Saa Kiendes for Ræt og billigt, at Johannes Mæringen bør \udj Andledning/
efter Lovens 5te bogs 1te Capit: 1te Articul, at betale til Citanten de paastefnte 7 ½ Rd:r, hvad
de 10 mrk:, er angaaende, som dend Jndstefnte formeen sig derpaa at \hafve/ betalt, faar hand
ved afreigning, med Citanten afClarere, Saasom det blef afskreven paa Leie efter
Kierchestolens udviis, Derforuden tilfindes Johannes Mæringen at betale denne forvolte
Processes Omkostning \med 2 Rd:r/, Alt inden femten dager at udreedes {efter} under Nam
og Execution efter Loven.
Fogedz fuldmegtig lod fremkalde Torgier Olsen for fortilig sam/m/enleie efter forrige tiltale,
tilholden paa Ostgier,
Dend indstefnte møtte iche, eller nogen paa hans veigne,
Kaldzmændene Lænsmanden Viching (Tvilde og) ….. ……bøe ædlig afhiemblede
Stefnem(aaleds loflige for)kyndelse.
Citanten var Laug dags for(regivelse begierende),

Afskeediged
Dend indstefnte og udebl(ivende Torgier Olsen) paalegges til første ting (at møde og svare til
Sagen), …… hand iche efter Loven ………………………. (god)villighed, alt til en End(elig
Doms paafølge),
Kongl: May:ts Foged hafde lad(et i Rette Stefne (Gudvind Aamund)sen Souve, for Slagsmaal
…………………. sin Hosbond Tollef Øfre Grove …………………….. efter Loven,
Dend Jndstefnte møtte (iche),
(Kaldsmændene Lænsmand) Viching Tvilde og Nils Bøe, ædlig (afhiemlede at have gived)
Gudvind Aamundsen Souve, loflig (Varsel),
Citanten var Laug dags forreleggelse begierende,
Afskeediged,
Dend Jndstefnte Gudvind Aamundsen, paa(legges til) første Laug dag at møde, Sagen at
til(svare), alt til En Endelig doms paafølgelse,
1729: 185b
Olle Salomonsen Mørqve, ladet Stefne Ingebor Gullichs datter Jgdetveit, for hun har begiert
de beste Eiendedeeler paa Gaver, som hendes Sl: mand hafde gived hende (i) sin Svaghed, og
derpaa vil tale, dog om hand kunde blive Løsnings Mand til sam/m/e, var hand fornøyed med,
som {…} efter skiftebrevedz udvis af dato 1728 dend 10 Novembr: 1 Sølf belte for 9 Rd:r
af verdj, 1 hest for 6 Rd:r, og et Sølf Spende for 3 mrk:, som er til sam/m/en 15 ½ Rd:r,
hvilched hand paastoed at maatte indløse, af Enchen, Saa ville hand eftergive sin paastand.
Dend indstefnte møtte, og efter tilspørgelse svarede at hun ei viste enten hun var louglig
Stefndt eller iche,
efter paaraabelse til Kaldzmændene {fremkom} \som var/ (Iver) Nilsen og Lars Larsen
Hage, {men iche møtte,} møtte ingen anden end Iver Nilsen, og var Lars (Larsen Hage ei)
tilstæde, hvorfor Sagen iche kunde (forretages),
(Dend indstefnte Ingebor Gulleichs datter, formeente …………………… burde udj denne
Sag vere Stefnt,
(Afskee)diged
…………………….(Ste)fnevidner udj Rætten ………………………… ladet Stefne Enchens
(Laugværge) …… ………….., Saa forrelegges de …………………… Sagen at tilsvare, alt
…………………………………. og videre medfart,
……………………… (ingen Sa)ger var at forrette, (blef) …………………….. …..ærne
taged udj forseig(ling), ………… (og Tinged for) denne gang Opsagt.
(Ao: 1729 dend ? Ap)ril blef Rætten betient paa (Gaarden) ………… udj Kintzervig Kierche
Sogn, ……………. udinden en Odels trættes afhandling (imellem Bry)n/n/ild Trondsen og
hans Svoger …… Svartveit, Contra Enchen Brite Ols datter med hendes Laugværge Lars
Odsen Lothe, at (Kiende og) Døm/m/e den/n/em imellem, om en Jordepart (udj Gaarden)
Svartveit, Som Laug Rættes \og Meddoms/ Mænd efter
1729: 186

Lovens maade opnefnte, udj Kintzervig Sogn, vare de 8te Efterskrefne, Lars Utne, Johan/n/es
Tioflot, Siur Lothe, Eilef Utne, Iver Utne, Hellie House, Siur Tveit, og Johannes Johansen
Tioflot.
Hvorda Citanten Brynnild Trondsen, Jrettelagde sin Skriftlig Stefning, saaledes lydende.
De Jndstefnte, Enchen med hendes Laugværge, tilstoed lovlig at vere Stefnt;
Citanten dernest i Rette lagde et skiftebref af dato 1695 dend 25 Septembr: Hvad Hans
Moeder Christi Siovadz datter udj Arf efter sin Sl: Mand tilfalt, som er 1 Spand 3 ¾ mrk:
smør ¼ hud ½ faarskind og ½ Kalfskind tillige med hendes 3de Sønner, hver efter andparter
deres deel, Forretted af \Sl:/ Sorenskriver Manderup Nilsen Funch, og er denne Sag
vedkom/m/ende, {ord efter andet} \der af Extraheret/ som følger.
Saa og leverte Citanten et gl: skiøde (dateret ? ……) 1666: som udviiser hans Faders
…………………… …..te gaard Svartveit, og er ………………………….. end Videre i
Rettelagde ………………………….. (da)to 20 April 1719, imellem ……………………….
Endre Trondsen, at naar ……………… (Kommer) til sine myndige Aar til
……………………… broder Endre Trondsen, ……………………….. gang, afstaa og
fraf(lytte) ………………. part, og er lydende som f(ølger)
Og Endelig til slutning Jnd(stefntes) ………………. Skriftlige Jndlæg \de datis 26 April ….
(og ? …… ….)/ og er med ……………………. Contraparter, paa hvis veigne he… ………
ved nafn Siur Olsen, en Serga(nd) (Sergeant) ………………. …..gens Compagnie \og paa
Enckens 2de Sønners wegne Lars Lothe og …. ……/ og i Rette lagde …………………..
veigne \be:te Sergeant/ hendes Skriftlig forsæt, af da(to 1728) dend 24 April, og er et efter
ord lydende som følger.
1729: 186b
Hvorda blef i Rettelagt et skifte bref af dato 1726 dend 9 Junij, Hvorledes Enchens 2de
Sønner udj Fæderne Arf er tilfalden hver 8 ½ mrk: Jordegodz i forbemelte Gaard Svartveit
beliggende, Formeenende sam/m/e at følge hende til beboelse at vere berettiged, som er
tilsam/m/en med Enchens Halvedeel, og hendes 2de Sønners Arvelodder at vere 1 pd: 10 mrk:
…er efter Skiftebreveds udviis, denne Sag vedkommende, ordlydende som følger.
Jttem et skiøde af dato 20 April 1719, at Citanten Brynild Trondsen, med samtlig sine
Søsken deres Veigne og samtøche, haver solt til sin afdøde Fader og Enchen Brite Ols datters
Mand Endre Trondsen 21 7/9 Mrk:r Smør, Foruden det hand self Arvede (12) 2/9 mrk:, som
giør tilsam/m/en 1 pd: 10 mrk: Smør, der nu ……………………………. Rætte lagde skiøde
formeldende …………………,
…………………….. og formodede at Enchen maatte ………………. (paa)stefnte 1 pd: 10
Mrk:r Smør, ……………………… at ofvenbemelte skiøde …………………………. efterdj
Citanten self udj ………………………. broder Endre Tronsen …………………… følge
han/n/em og hans ……………… …..parten Siur Olsen ……………………….. formeene
samme ………………………. hafde Contraparten …………………………………..,
…………………. (s)agen blef kiendt, blef beg(ge) ………………..(Re)ttens tilspørgelse
tilspurdt ………………….. paa enten af siderne kunde ………………… Citanterne ville
tillade En(cken) ………………….. ….traar at beboe \Denne/ Jordepart, til …….. Leilighed at
see sig om paa en anden (Gaard) at blive fors….ed, med hendes smaa (Umy)ndige børn,
Herom Citanten dertil (sagde) gandske Ney, hand iche dend forliig
1729: 187

kunde indgaae eller samtøche; og leverede Citanten udj Rætten penger for de omrørte 1 pd: 10
mrk: Jordegodz, som hand formeen sig Aasædeberettiged til at indløse, og Enchen Brite Ols
datter at modtage.
Videre hafde parterne iche udj Sagen at Jndvende, men begierede og paastoed en Rætmæssig
Domb.
Og blef da Saaledes Kiendt Dømt og Afsagt.
Det befindes at afgangne Tron Bryn/n/ildsen Svartveit, haver indkiøbt Jordegodz her udj
Svartveit som det fremlagde Skiøde af dato 2 Novembr: 1660!! (1666?) udviiser, sam/m/e sit
Aasæde og Jordebrug, og sam/m/e efter hans død dend 25 Septembr: 1695, er det gaaen udj
Arf efter skiftebreved, til hans Enche og 3de Sønner, saa hand har beboed det over H(æfds)
tid efter Loven, denne Mandz Elste Søn Brynnild (Tronsen) …………. haver af fornefnte
Aasæde ov……. ……………………. afdøde Endre Tronsen saa(vit) ……………………..
efter deres Moders tilfaldne (Arf) …………………………… Jndløst til 1 pd: 10 mrk: Smør
…………………………. …..lagt, med han/n/em at bes….. …………………………
(saa)ledes end efter en imell(em) …………………………………… (Con)tract dend 20 April
17.. …………………………. (Rødde)bols Rætten iche skulle ………………………………
63 Art:, som og hans ………………………… 10 Art: forkrænches og ………………………
fornefnte Bryn/n/ild Tr(onsen) ……………………….. Formodende at Contract(en)
………………….. Capit: 1 Art: og 2det Art: ……………………… sees ugyldig, bemelte
…………………… og fornyed udj skifted ………………………….. skifte breved af 29 Junj
Ao: 1726 udviser ……… …..rer, og som hans Elste datter nu med hen(des Mand) Lars Olsen
tiltrænger at indtræde sel(f) …………
1729: 187b
denne Jordepart i følge og Grund af dend i Rette lagde ommelte Contract, saa haver de Reist
denne Aasæde og Odels Sag mod Enchen Brite {Ols datter} Sl: Endre Trondsens
efterleverske og hendes 2de Sønner, for hvem dend Elste er udj Sagen til forsvar indkaldet
Lars Odsen Lothe, og for dend Anden Søn hans Formynder Peder Schogsælle, Saasom hun og
ei godvillig vill tage mod penger og afstaae Jorden, herimod med Enchen og de paa hendes
og børns Veigne nærverende er bleven forrestilled at siden Jordegodzed som nu paatales er
(en) Gaard udj Arf efter hendes Sl: Mand, hand og hafde Arved noged self, og fich tilkiøbt sig
de øfrige parter af hans Søskende som hans frem….. ………….. …ser at vere til Odel og
Eiend(dom) ………….. og hendes børn, og hun som hans ……………….. (p)aakiert blive
besiddende, Ja ………………….. med 4re smaa børn ved sig …………………………..
saadan hastighed nu om ……………………. hielpe, med videre udj …………………………
(e)fter ald omstendighed ……………………… (Kie)ndes og Skiønnes som
………………….. ….(Døm/m/)es for Ræt og billigt ……………………………… Lovens
Allernaadigste ………………………………… Hoved bølled igien
………………………Brynnild Tronsens (Elste datter) og hendes Mand Lars (Olsen)
……………………….. Contractens Jndhold og ………………….. ophæver og forandrer
…………………………. ….. Tronsens skiøde begge ………… udgifne ………. (me)llem
han/n/em og hans ……… tinglyst, og dend Jndstefnte Enche Brite (med hen)des 2de Sønners
formyndere at tage mod (penger) for hver March 1 Rd: 1 mrk: som det udj
1729: 188
Skiftebreved efter Sl: Endre Trondsen er vurdered og udlagt, hvilche penger Lars Olsen som
Citant med hans Værfader Brynnild Tronsen haver til dennem at betale, og det paa begge
sider inden 15ten dager under Lovens videre Allernaadigste medfart at efterkom/m/es; Men

som Enchen som fattig med 4re smaa børn iche ved sig hielp og det er hende med dem til
fortrengsel nu strax til at frafløtte Jorden, Saa udj Allerunderdanigst heenseende til Lovens
mildhed og bydende, Saa kand og ei anderledes findes for billigt, end at hun dette Aar som en
Leilending maa besidde bruged for Skat og Rettighed, og den lovlig til neste Aars Korsmisse
1730, Jorden Røddig giøre og frafløtte; udj denne Processes omkostning, som til
Sorenskriveren med en Reisedag til og fra Aastædet fløtning ………………. 2 Rd:r 4 mrk:r,
og hver af Laug Rætted ……………………… der af betaler Enchen til Citanten
…………………. de at fornøye og betale ……………………………. Alt under Nam og
Exe(cution efter Loven),

1728!! (1729) dend 3 Maij blef et Alm(indeligt Skatte og Sage Vaar) ting holden, paa
dend gaa(rd) ……….. (med Jondals Ting)laugs Almue, oververende (Kongl: May:ts)
Foged Sr: Adam Levin (Ohnsorg, Lænsmanden Lars) Drage, og de 8te Edsorne (Laug Rættes
Mænd), Siur Espeland, Iver S…….., …… …….., …. ……., Nils Hougen, Lars Ha……, Nils
Espeland, og Askild ………., (Derforuden) var tilstæde dend Tingsø(gende Almue),
Hvor da Allerunderdanigst bl(ef Publiceret de høy) Kongl: Forordninger, s(om fol: ? er)
Extrahered.
Publiceret et skiøde udgiven af Engda…. ……. Bache, og \Samson/ Tostensen Sambland,
tilsam/m/en ………. 11 ½ mrk: Smør udj gaarden Bache, til dend (forstan)dige Mand
Johannes Sambland af dato d: 9 …… 172?
1729: 188b
Publiceret et skiøde af dato 3 Maj 1729 udgiven af Aamund Michelsen Tveit, 7 Mrk:r Smør,
Olle Michelsen Vig ligeledes 7 Mrk: Smør, og Guroe Berges datter 1 pund Smør, tilsam/m/en
1 pund 14 mrk: Smør, udj dend Gaard Tveit i Jondhals Sogn, til dend forstandige Mand Iver
Aamundsen Tveit, og derfor betalt og fornøyed efter Accord.
Publ: en bøxelseddel af dato Bergen d: 15 Martij 1728, udgiven af Høyærverdige Bischop
Marcus Møller, paa 1 Løb Smør udj gaarden Eikom!! (Eiken?), til dend forstandige Mand
Jacob Jacobsen, bøxselen er betalt efter Loven.
Publiceret en bøxselseddel af dato 3 Maj 1729, udgiven af Enchen Christi Johans datter, med
hendes Laugværge Nils Heinesen Vigs samtøche, …..………. udj dend gaard Houg i Jondals
(Skibrede, til dend for)standige karl Tosten Eevindsen, (bøxselen betalt) efter Loven.
……………………. (Ve)lbemelte Deres Kongl: May:ts (Foged tilspurte Almuen og Laug
Rætted i) dette Skibrede, om dem er (vitterligt) ………… efterskrefne Kongl: (Contributioner
for afvigte Aar) 1728 er forrefalden, saasom …………………………. der findes, som er
endnu …………………………. betalt skat af Qverner, om ……………………… nogen
Strandsiddere, Huus(mænd), ……………………….., bønder Sønner, eller ………………...
har gived Skatt eller skatte (kand), ……………………… Strandet Godz eller Vrag,
…………………….. 3de 40 Lod Sølfs bøder, ……………… (udenRig)s førte Midler,
forbrudt ……………………… om her er forefalden no(gen) ……………….. …..s Lodder,
Leiermaal ………., Andre ……maals bøder, som ofverg(aaer) ….. (For)lofs penge ….. hvad
Sorenskriverens (Fo)rteignelser, som deres May:ts kunde tilkom(me), (Jlige)maade om de
affelte gaarder er i bedre (Stand en)d tilforen, eller og udj en eller andre
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Maader ere forbedrede, til de Kongl: skatters formerelse,
Overalt Almuen dertil svarede at aldeles ingen af alle disse indkomster forrige Aar i dette
skibrede, er forrefalden, og fremstod for Rætten Lænsmanden Lars Drage, Johannes Nilsen
Vig, som Eedlig testerede at Almuens svar paa Fogdens spørsmaal, i alle maader er
Sandferdigt,
Dette begierede Kongl: May:ts Foeged at ma[a]tte indføres, og han/n/em beskreven
meddeles, som han/n/em ei kunde nægtes.
Og blef saa Skatternes Restance tagen under Rættens forseigling,
og Endelig til slutning, efter 3de gangers paaraabelse, om nogen Sager til dette ting var
indstefndt, eller at afhandled, blef svared at ingen var at afhandle, hvor da Rætten blef opsagt.

Dend 5 dito blef et Almindelig skatte og Sage Vaarting holden paa dend gaard Klyve, for
Ø(stensøe Skibredes) Almue, overværende udj Rætten K(ongl: May:ts Foged) Sr: Adam
Levin Ohnsorg, Læns(mand Ole Berven,) og efterskrevne 8te ædsorne (opnefnte Laug Rættes
Mænd, Naufn)lig, Olle Sandven, Nils Sa……, ….. …….., …… Haachnesen Vig, Isach
Ber…, ……. ………., Biørne Røche, Haaver Rø(che, Derforuden den nærværen)de Almue
som tinget (søgte).
Hvor da efter Rættens s(ættelse i Kongl: May:ts) høye Nafn, blef lyde(lig publiceret de)
Allernaadigste Forordninger (som fol: ? findes Ex)trahered.
Paa hvilchen tid og Stæd, ……..…………….. …… Samland, som formynder ………………
….. …… (dat)ters Veigne, haver ladet Ste(fne) ……………….. for Resterende børne penge
………………. som bemelte Myndling ……………………… af dato 1699 dend 13 April,
…… (b)lef tilfa(lden i Arf) efter hendes Fader 12 Rd:r ? (mrk:) 13 s: {derefter} lig…..
bemelte Marite Gunders datters Farfader …………….. som er tilsam/m/en efter det
skiftebref 21 ………………
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Derforuden er fornefnte Myndling tilfalden efter et andet skiftebrevs udviis af dato 1723
dend 3 April, udj Arf efter hendes Farbroder Hellie Olsen, dend Sum/m/a 5 Rd:r 10 ½ s:
hvilched udj alt giør tilsam/m/en 26 Rd:r 2 mrk: 10 s:, som bemelte Lars Røsseland har vered
Formynder for, og til sig annam/m/ed efter forbemelte skiftebrefs udvis d: 26 Novembr: 1703
dend fulde Sum/m/a af Ermelte Myndlings tilfaldne Arve Midler, og er 3 Aar siden
Leverandzen skede, af forbemelte Lars Røsseland, til disse nu beskichede Formyndere, saa
Lars Røsseland har haft de forbemelte 21 rd: 1 mrk: 15 [1/2] s: udj 23 Aar, og de 5 rd:r 10
[1/2] s: efter Myndlingens Farbroder udj 3 Aar, hvilched Citanterne paastaar der for at giøre
Reede og Rigtighed, sa(asom) deres paastand er.
(Den Jndstefnte Lar)s Røsseland møtte, og tilstoed …………… (Ste)fndt.
………………….. forklarede, at dem er giort ……………… ……n, og noged paa Renterne,
…………………….. at vere levered af fornefn(te) ……………………..
…………………… …parten at have betalt ………………….…… de Formynder 36 Rd:r
……………………….. ……d hand med gyldig Vid(nesbyrd) ………………… (for)langes.
………………………… (for)estillede at de aldeles …………………………. ….m/m/ed
end de paaberaabte ……………………… ….erede at efterdj Con(ntraparten)

…………………… (me)d Vidner at ville bevise ……………… (1 V)og Korn og 1 march udj
(penge) ……………….. nu iche til dette ting ……………………….. neste ting indstefnes.
…….. Proponerede (at) som Lars Røsseland …….t høyere 7 rd: ? mrk: ? s: end Capitalen er,
……. sam/m/e paa Renterne, og beløber (Ren)terne af forbemelte 21 rd:r 1 mrk: 15 ½ s: udj
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23 Aar, 25 Rd:r 3 mrk: foruden de ommelte 5 rd:r 10 ½ s: som er udj 3de Aar 5 mrk:, som
Endelig giør tilsammen 26 Rd:r 2 mrk: som Lars Røsseland udj Renter bør svare, saa
decortered de 7 rd:r 2 mrk: 6 s: som hand over Capitalen har betalt, bliver igien 18 Rd:r 5
mrk: 10 s: til Rest, som Citanterne Paastaar og Protesterer at Contraparten Lars Røsseland bør
svare, tillige med forvolte Processes omkostning,
Endelig blef og af Rætten paa begge parter[s] sider tilspurdt om ingen forlig mellem dennem
kunde træffes, Hvortil Lars Røsseland svarede, hand godvillig ville betale 40 Rd:r: Herimod
svarede Citanterne de kunde iche dette tilbud samtøche, Saasom det er de Umyndiges Midler,
og efter Loven ei kand ……, men paastoed Rettens kiendelse, og dermed (vare for)nøyed,
Forafskeediged
Efterdj Parterne om Jnd…… ………………….. Leverandzen som skeede af Co(ntraparten
Lars Røsse)land, der siger sig at have ……………………… 1 Vog Korn og 1Mrk:r i penge
………………….. sig med gyldige Vidner ……………………… at vere betalt, og
Citante(rne) …………………………. ….nes Samland, ichun siger ……………………,
Altsaa udj Andledning …………………….. 13 Art: \haver hand sine Vidner/ lovligen til
……………………, Deres ædlige Deposition ………………………. at Citanterne til
sam/m/e ………………………, hvorda efter begge parters …………………….. hvad Lov og
Ræt medf(ører)
Derefter opstod Kongl: May:ts (Foged Sr: Adam Ohnsorg og til)spurte meenige Almue
…………… 1728, herudj tinglauged var ……………………… hans Kongl: May:ts til
(Indtegt), som fol: 1?? er Extrahered, og forteg(ned), dertil Almuen (og Laug Ræt)ted svarede
at alle \de/ opregnede poster, her udj (Tinglauget) findes aldeles ingen, som Deres Kongl:
May:t (til Jndtægt kan)
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bereignes, hvorpaa Fogden var tingsvidne begierende, som hannem iche kunde nægtes.
Det sam/m/e de og tilstoed og svarede, paa dend forrige Constituerede Foeged Nils Bagers
spørsmaal, at aldeles ingen af forbenefnte poster, var falden Aar 1726 og 1727. hvilched og
iligemaade Tingsvidne var begierende, som han/n/em og under Rættens forseigling blef
meddelt,
Sluttelig blef og efter 3de gangers paaraabelse, om nogen fleere Sager var at afhandle,
som iche meere var at forrette, blef tinged for denne gang opsagt,

Ao: 1729 d: 9 Maij blef et Almindeligt skatte og Sage ting holden paa dend gaard Eie i
Gravens Sogn for bemelte Gravens tinglaugs Almue, overværende udj Rætten Kongl:
May:ts Foged Sr: Adam Levin Ohnsorg, Lænsmanden Siur Læqven, og efterskrefne (8te
Eedsorne opnefnte Laug) Rættes Mænd Nafnl:, Anders …….., ……. ….deland, Hans
Opheimb, ……. …………, ….n Siursen Dahlen, Poul ……….., {Siur} Samsen (Samson)
Hamre, og ……. ……….., (Der)foruden var tilstæde dend (Tingsøgende Almue).

(Hvorda efter Rættens sæ)ttelse blef Allerunderda(nigst publiceret Kongl:) May:ts
Allernaadigste (Forordninger som fol:) … og 181 findes Extrahered,
(Publiceret en Obligation) paa Capital 95 rd: 1 mrk: 2 s: ……………… Eifiord Henning
Graae, ……………….. Bergen, borger sam/m/e stedz ……………………. (i)boende huus,
med alt Andet …………………….. (af) dato Bergen d: 25 Febr: 1728.
(Publiceret et Skiøde dat: ? ….. 172? paa ? … 3 mrk: Smør udj gaarden ………..,
…………… udgiven af Lars Olsen …………………… (Danne) Mand Hans Poulsen
…………………….. …..g og der for fornøye(lig betaling) efter Accord.
(Publ: en) Obligation paa Capital 65 Rd:r udgiven af ….. ..…lsen Leigre i Eidfiord, til Siur
Gunders: ……., af dato 28 Martj 1729, og derfor pantsat 2 pd: (Smørs Lan)dschyld udj
bem:te gaard Leigre.
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Publ: en Obligation paa Capital 88 Rd:r udgiven af Jens Olsen Sæ boende udj Eifiord, til
dend Dannemand Aamund Larsen Bue, og han/n/em derfor pantsat ½ Løb 4 ½ mrk: Smørs
Landschyld, udj bemelte gaard Sæe i Eifiord af dato 31 Maij 1728.
Publ: en bøxselseddel paa ½ Løb smør og 1 buchskind udj dend Gaard Mitberge i Gravens
Sogn, udgiven af Sogne Præsten Hr: Henrich á Mønnechen, til dend forstandige [Mand]
Ørgens Knudsen, Soldat under Capt: Møllerups Compagnie, bøxelen er betalt med 6 Rd:r, og
af dato 17 Janvarj 1729.
Publ: en bøxselseddel paa 1 ½ Spand Smør og ¼ huud udj dend gaard Syssen i Hardangers
Fogderie, udgiven af Lector Olle Bornemand udj Bergen, til dend forstandige Erich
Michelsen Lindebreche, bøxselen er betalt efter Loven, datered Berg/en 2 Martj 1729.
Publ: et skiøde paa 1 Løb 15 Mrk: smør …………………. (udj dend gaard) Tveit i
Hardangers Fogderie, u(dgiven af) …… Arnesen Tveit, til dend Dann(emand) ….. ……….,
og der for betalt efter foree(ning), (dat: ? ….. 172?)
Publ: Joen Vestrems gavebref ………………………. til Torcheld Joensen ½ Løb smør,
…………….. smør, og Ole Joensen ½ Løb (smør), …………………… smør, beliggende i
gaarden Vestrem, ………………………, Peder Joensen ½ Løb 9 mrk: Smør i g(aarden)
…….. (i) Qvitler Otting paa Waass beliggende, ……………… 2de døttre Guroe Joens
datter 1 Spand ……………, (Inge)bor Joens datter Frøste 1 Spand Smør ……………….
Herlighed udj dend gaard Lindvig i ………………., hvilche alt giør tilsam/m/en 2 ½ (Løb
Smør) …………. bøxsel og Herlighed, dat: d: 21 April 1729.
Publ: et skiøde af dato 9 Maj 1729 …………………….. udj gaarden Nesseim i Gravens
……………… i Hardanger beliggende, udgiven af efters(krefne) …….. Halstein Bilden 1 pd:
9 Mrk: Sigri Lars d(atter med) hendes Laugverge Iver Nesseims Sam(tøche, Erich Nestaas,
paa sin Myndling Lars ……..
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Veigne, selger 2 Mrk: smør, Joen Ystaas paa sin Myndling Olle Siovatsens Veigne selger 2
Mrk: smør, Olle Larsen Eie paa sin Myndling Siur Siovatsens Veigne ligesaa selger 2 Mrk:
smør, og Siur Hylde paa sin Myndling Sigri Siovats datters Vegne, selger 2 Mrk: Smør, alt
med bøxsel og Herlighed foruden 8 Mrk: som Nils Siovatsen self haver Arved, hvilched giør
tilsam/m/en 3 ½ Spand, til fornefnte, Nils Siovatsen Nesseim, og af han/n/em fornøyelig er
betalt alt, dat: d: 9 Maj 1729.

Publ: en Obligation paa Capital 112 Rd:r 3 Mrk:r Smør udgiven af Siur Larsen Hylden, til
dend Danne Qvinde Anne Pouls datter Spaanumb, og hende derfor pantsat 1 ½ Løb smør med
bøxsel i gaarden Hylden, datered d: 9 Maj 1729.
(Publ: en Obligation) paa Capital 89 Rd:r, udgiven (af) …… …….. Jndre Bue, til Aamund
Larsen ……..., (og ham der)for pantsat 3 Spand med (bøxsel og Herlighe)d i gaarden Jndre
Bue, dat: ? …… 1729.
……………….. (pa)a sin Moders {Veigne} Anne (Pouls datters Veigne paa) ..t 2 Spand
Smør uden bøxsel ……… …..g, s….. Elling Rovarsen Varberg, ………………. fornefnte
Anne Pouls datter, …………… (der) fore tilbøden Odels Arvingerne sam/m/e ………… er
Stefndt til dette ting at møde, ………………… sættende Elling Varberg, enten ……………
udløse, eller og nermeste Odels beret(tiged) …………….. (for)nøye, saasom hun agter
bemelte ½ ………………. hvilched hun begierede at maatte …………..
………………….. Stæd, forrige Constituerede Foged (Nils Bager ladet) i Rætte kaldet, Olle
Magnesen (Børsem for) Leiermaal med qvindfolched Ingeri (Aamundz) datter Lunde,
begaaed aared 1726, efter ……. tiltale, at lide Dom at betale efter Loven,
(Efter p)aaraabelse svarede Lænsmanden iche dend (Jndstefn)te Olle Magnusen, møtte, eller
nogen
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paa hans Veigne udj sagen lod svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Siur Læqven, og Iver Spaanum ædlig afhiemblede
Stefnemaaledz louglig forkyndelse.
Qvindfolched Ingeri Aamundz datter, møtte og tilstoed lovlig at vere Stefndt,
dend \Forrige/ Constituerede Foeged tilspurte Qvindfolched, om hun har udstaaed Kierchens
Disciplin, hvortil hun svarede Jae, Qvindfolched dertil svarede at hun iche Ringeste hafde at
betale videre endsom hun til gode haver hos Guttorm Røise 2 Rd:r 3 mrk: til bødernes
betaling, uden nogen gl: klæder som hun gaar med, og tilstoed Leiermaaled at vere begaaed
med bem:te Olle Magnusen Børsem, Sr: Nils Bager forrestillede at efterdj Olle!! Magnusen!!
(han/Bager) ved 2de Stefnemaal, haver indstefndt bem:te Olle Magnusen og hand iche
møder, hand da maatte lide Domb til betaling, og var fornefnte Olle M(agnusen, da)
Leiermaaled skeede iche skreved til …….. (Soldat) under Kongl: May:ts tieneste, h(vilket
den tilstæde væren)de Almue og Laug Rætted kunde ………………..,
Citanten Sr: Bager beg(ierede) ………………… (efter Loven betale sine fulde Le(iermaals
bøder) ………….. bem:te Olle Magnusen iche ………………., Citanten var Domb
begi(erende)
Dømt og Afsagt
Efter Lovens 6te bogs 13 (Capit: 1ste Art:), ……………….. dend Jndstefnte Olle Magnusen
………… (at bøde) sine 24 Lod sølf, og Qvindfolchet (Ingeri Aamundz) datter sine 12 Lod
sølf, eller (i Mangel af bødernes beta)ling, at {betale} lide efter Kongl: (Allernaa)digste
Forordning, at dato 2 J…. …., (dersom) de iche vil ægte hver andre, alt (efter Lovens
formeld) at udredes under Nam og Execution (efter Loven).
Derforuden haver Sr: Nils Bager, ladet (Stefne) ….. Nafnl: for Resterende skat og Rættighed
…………. Nafnl: Hans Opheim, for 1 mrk: 8 s: {Siur} \..../ S….. ….ding for 1724 og 1725
tilsam/m/en 3 mrk: Elling (Varberg)
1729: 192b

for 8 Mrk: 2 s: \og/ {Guttorm Røise for 1 mrk: 6 s:} \Nils Sæbøe for 3 mrk:/ at betale til
dette ting, som de iche udj mindelighed har villed betale,
af de Jndstefnte møtte Hans Opheimb, og ingen fleere,
Lænsmanden og Iver Spaanum ædlig afhiemblede Stefnemaaledz lovlig forkyndelse for
Grim Siriteigen, Dette sam/m/e kunde og Lænsmanden afhiemble, og Lasse Guttormsen
Røise, at Elling Varberg, og Nils Sæbøe, til dette ting lovlig var Stefndt.
Citanten Sr: Nils Bager, andviste udj Rætten Hans Opheimbs skatte bog, hvor Sl: Foegden
Olle Larsen har skreved til Rest for 3 Kongsbergs Croner 1 mrk: 8 s:, som hand paastoed at
maatte betale,
Hans Opheimb tilstoed lovlig sam/m/e at vere skyldig, og vil udj mindelighed nu paa tinged
fornøye Hr: Nils Bager de paastefnte 1 mrk: 8 s:, hvorfore de(nnem) ………. ..m forligt.
………………. ….t de udeblivende Grim Sigri(teigen, Elling Varber)g, og Nils Sæbøe,
maatte til (neste Ting forrelegges) Laug dag, sagen at tilsvare,
(Foraf)skeediged
……………………… udeblivende Grim Siri(teigen, Elling Varberg, og) Nils Sæbøe, iche
udj Rætten (møtte, og ingen paa dere)s Veigne lod svare, saa ……………………….. Laug
dag Sagen at til(svare) ..…………………. (dere)s skatte bøger til sagens …………………….
(En)delig doms paafølgelse.
………………………. (ladet St)efne Brite Magnus datter (for ubeqvems ord hun h)ar talt paa
Torcheld Torblaae (fordj han har) Staaled smaler fra hende,
…….. (Cit)anten paastoed efter Loven Loven!! at ………….. …..ldig Vidner bevise.
(Den Jndstefnte Br)ite Magnus datter, møtte iche,
(Stefne Vidnerne) Siur Læqven og Iver Spaa(num ædlig afhiemblede) Stefnemaaledz
louglig for(kyndelse for de Vidn)er udj Sagen var indstefnt Ingebor ……….. (og) Mari
Torblaae, hvoraf ingen møtte, ………. Lænsmand/en og Iver Spaanumb, at de til
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dette ting lovlig var Stefndt,
Citanten Torcheld Torblaae paastoed Laug dags foreleggelse.
Forafskeediged
Sagen udsættes til første Laug dag, hvor da parterne haver at møde, saafremt de iche vil lide
og undgielde efter Loven, og haver og Vidnerne til sam/m/e tid og Stæd at møde, alt til en
Endelig doms paafølgelse.
Iver Torsen Spaanum, ladet Stefne sin Værfader Baar Spaanumb, for hand iche vil holde sin
Forening og Løfte, angaaende 1 Spand Smør, som hand Rester paa sin Koene Anne Baars
datters veigne, som de andre Søskende tilforn har bekom/m/ed, hvilched Citanten begierede
efter Loven at maatte holdes.
Dend Jndstefnte Baar Spaanum møtte iche, eller nogen paa hans veigne, udj sagen loed
svare,
Lænsmanden Siur Læqven, og Torchild Tor(blaae ædlig afhiemb)lede Stefnemaaled loflig at
vere f(orkyndt),
Citanten Iver Spaanum, Stefn(ede Vidner Anders Hansen) Aandeland, og Poul Siursen S…..,
(til at forklare) at hans Værfader hafde lov(ed) ……………………… at fornøye, enten med
penger eller (Jordegodz, hvil)ked hand begierede at maatte blive op…..,
(af Vidnerne) fremkom, Anders Hansen Aande(land, som for)klarede, at bemelte Baar
Spaanum ………………… sin Værsøn Iver Torsen Spaanum(s Kone Anne) Baars datter, 1

Spand Smør, som ha(nd) ……………….. andre sine Søskende, saasom de an(dre) ………. og
bem:te Anne Baars datter ichun ……………., hvilched Baar Spaanumb lovede ………….....
derimod, enten udj Jordegodz eller (penger) ………… dend Elste Søn Olle Baarsen Spaanum
…………….. for 1 Spd: 23 Rd:r, sam/m/e udj penge ………………. hand iche udj
Jordegodz kunde beko…… ………………….. Poul Spaanumb ædlig (gorklarede), og
(ud)sagde, at i fald bem…. ………………. Anne ……….. den skulle frafalde, hand da …..
han…. ….. lodz, skulle nyde mod sine andre …………….
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Hvilched Baar Spaanum nu aldeles fragaar, og der for nu til dette ting søges derfor at maa
holde sit Ord og Løfte efter Loven;
Citanten var Laug dags forreleggelse begierende, til dend udeblivende Baar Spaanum udj
sagen at møde.
Forafskeediged
Saasom dend Jndstefnte Baar Spaanumb, iche for Rætten møder efter lovlig Stefnemaal,
heller nogen paa hans Veigne udj sagen lod svare, Saa paalegges hannem til første ting at
møde, og undgielde efter Loven, alt til en Endelig doms paafølgelse, og videre loulig medfart.
Nils Olsen Haaeim boende udj Strandvig, haver ladet Stefne sin Moder Anne Lars datter,
Baar Spaanum, for de har solt og afhendt 3 Spand Smør (udj Gaarden Haa)im, til dend
Dannemand Hans ………, (hvortil Citan)ten Nils Olsen dertil formeen (sig berettiged til
fremfor en) frem/m/ed sam/m/e at indkiøbe, og sag(de) ……………… ….. Opheimb, iche
Ringeste skilling ……………… ……t, skiødet blef i Rætten leve(ret) …………… ….lget
1709.
(Af de Jndstefnte) møtte ingen efter paaraabelse, eller (nogen paa deres) veigne lod svare udj
sagen,
(Stefne Vidnerne Siu)r Læqven og Torchild Torblaae (forklarede at) de Jndstefnte iche til
dette ting var (Stefnt), Saasom Citanten ved skrivelse hafde …………. ….anden bem:te at
indstefne, hvilchen ……….. ….ernt, hvorfore ingen lovlig (Stefnemaal for dem) blef
forkyndt.
(For)afskeediged,
……………….. at dend indstefnte Anne Lars (datter, og Baar Spa)anumb, iche til Dette ting
var (loflig Stefnt, saa) henvises denne Søgning til lov(lig Stefnemaal) til første holdende
Som/m/erting, (hvore)fter [i] beg(ge par)ters oververelse, skal gaae (hvis Lov og) Ræt
medfører, til hvilchen tid Citanten (me)d sig tager, hvad Documenter og brever (til denne)
Sags oplysning kand vere fornøden,
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Siur Gundersen Ødven, ladet Stefne Hans Pedersen Vam/m/eVigen i Ulvigs Kierche Sogn for
uloflig Skougehugster, med bast at fleche, samt næver, og videre uloflig omgang øved mod
bemelte Siur Ødvens Egen Odels skougeteig kaldet Stournesteig, herudj at lide og undgielde
efter Loven.
Dend Jndstefnte Hans Pedersen VammeVigen, møtte iche, eller nogen paa hans Veigne lod
svare til sagen.
Vidner udj sagen var {indstefndt} Otte Jørgensen Paaske, og Sønnen, Peder Ottesen, ædlig
at vidne udj sagen, deres Forklaring derom at give, hvilche ingen af dennem møtte, efter
paaraabelse,

Lænsmanden Siur Læqven og Anders Larsen Vambem ædlig afhiemblede Stefnemaaled for
Hans Pedersen Vam/m/evigen, loflig at vere han/n/em forkyndt.
Citanten var Laugdags forreleggelse begierende;
Forafskeediged
Dend Jndstefnte Hans Pedersen (Vammevigen forre)legges til første ting at (møde og sagen at
tilsva)re, saafremt hand iche vil (undgielde og lide efter) Loven, for udeblivelse, til sam/m/e
tid (forrelegges) Vidnerne Otte Jørgensen Paaske og (Sønnen Peder Ottesen) at møde, og
deres Sandferdige Vi(dnesbyrd for Retten) at forklare, Alt til Doms paa(følgelse) ……re
loflig medfart;
bemelte Siur Gundersen Ødven, ladet (Stefne Anders) Olsen Leigre, for 2de Pante bref, (det
ene dateret) dend 8de Maij paa Capit: 125 Rd:r, og der(for pantsat 1 Løb) 1 Pund Smør i
gaarden Leigre ned(re thuned), (det andet) Pantebref af dato 1729 d: 28 Martj (paa Capital)
65 Rd:r, og derfor pantsat 2 pund Smør ………….. (i) forbemelte gaard Leigre, som giør
…………. smør med bøxsel og Herlighed, og (Summa Capital) 190 Rd:r Dansk Courandt
Myndt, for sam/m/e C(apital) paastaaer at maatte af Anders Leigrei ………. betales, eller og
nyde Eiendombs do(m) ……….
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Dend Jndstefnte Anders Olsen Leigrie, møtte, og tilstoed lovlig at vere Stefndt.
Citanten Siur Ødven, forrestillede Rætten at hand \Anders Olsen/ til en hvis tid maatte
paalegges sam/m/e 150!! (190) Rd:r at betale, enten til dend determinered tid som af Rætten
han/n/em bliver forrelagt, eller og derefter at tage Eiendombs Domb paa forbemelte 2de
Løber udj gaarden Leigrie,
Dend paagieldende Anders Olsen Leigrei, henskiød sig under Rættens lovlige kiendelse.
Citanten var Dom begierende.
Dømt og Afsagt
Efter denne Sags forrefindende beskaffenhed, kand Rætten ei anderledes forrefinde, \end/ at
dend Jndstefnte Anders Olsen Leigre, bør inden 10 uger, betale til (Citanten) \Siur Ødven/ de
paastefnte 190 Rd:r efter \de/ 2de i Rette (lagde Pantebrevers) udviis, som mentionerer paa
………………… (lo)uglig opsigelse paa enten af sider(ne), (Saa Kiendes for billigt at
saafremt) Anders Olsen Leigrei, iche (til den determinerede) tid, iche fornøyer og afCla(rerer
hannem for) forbemelte Capital med paalø(bende Renter Ska)desløs, (ha)ver Citanten hannem
(paa lovlig maade) han/n/em at tiltale, og \siden/ derover at ………… (Eien)dombs domb, Paa
bemelte 2 Lø(ber Smør i ga)arden Leigrei nedre thuned kal(det), (hvilchet alt efter)kom/m/es
under Lovens videre bydende,
(Til samme tid og Sted) Johannes Andersen paa hvis Veigne …… ……….. (møtte), og hafde
i Rette kaldet, Olle Peder(sen Qvamsdahl) efter forrige tiltale, for en hors ………….. …..es
han/n/em, hvor Citanten paa …………. (paa)raabte sig paa Vidner, at ville føre,
(Den Jndstefnte Olle Pedersen Qvamsdahl møtte og, …………………… Stefndt.
(Citanten) begierede sine Vidner afhørte, hvorda (møtte f)or Rætten,
Anders Pedersen Qvam/m/en og ædlig (forklarede a)t da drengen kom Ridendes igiennem
(gaarden) Qvam/m/en, som var Klocherens dreng, at
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hand slet ingen Lyde eller nogen Skade saag paa dend omrørte hors, som var dend første gang
hand kom med hesten til Olle Qvamsdhal, og synte ham veien til Qvamsdahl, hvor da drengen
kom Ridendes til gaardz, udj …. gang, Videre hafde dette Vidne iche at forklare,
Dernest Magnus Olmosen Mychletun, fremkom og ædlig forklarede, at hand møtte bemelte
hors ved Herrøe Sanden, hvor da klocherens Søn Anders Fiose kom need (H)ørssed til
Aavednings Vandet udj Eifiord, hvor hand da begierede, tillige med Klocherens Dreng, at
bemelte Magnus Mychletun, ville føre sam/m/e hors et Støche over Vandet, som iche var
Ridendes, hvilched hand og giorde, og saag hand da ..æge lyde eller Ringeste Skade paa
horsed, hvilched hand da skiltes sig ved, videre ved hand iche derudj at sige,
Contraparten herimod svarede, at hand iche var hiemme, da hesten blef levered, og d.. an…n
……..gen, som var en Aften, var ha(nd) ………………….. og dagen derefter døde horset,
…………….. paa gaarden udj 12 dager, C……. ……….. (Olle) Qvamsdhal, skulle Straxsens
…………………………. lade besee Hæsten forinden (de)nd d….. ……………. {iche}
formeente til sin be.…else skin…. …………………. Contraparten, at hand beg(ier)ede
……………… skulle besee horsed, hvilcket de gi(orde) ………………….. de laag paa deres
seng, og (vil) han(d) ………………… at gand iche udj Ringeste maader, …………………..
sult eller ved uagtsomhed til he…. ……………….. forsømt.
Citanten forrestillede ………………… (for)liig, at efterdj hand gaf for horsed
……………… efterdj de 6 Rd:r, saa hand ichun ……………………….. hvilcher hand iche
kunde indgaae …………….. end 2 Rd:r 2 mrk:, Dertil svarede Ci(tanten) ………………..
klocherens Veigne Endelig fo……… ……….. skulle samtøche, hvor da parterne
……………….. self saaledes blef foreened, og love(de Olle Qvams)dhal til Høsten 1729,
sam/m/e 2 Rd:r 2 mrk:, a(t betale) da omkostningerne paa begge sider oph(æves).
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Olle Christensen Kierland, ladet Stefne Thomaes Nilsen Haldanger, for hand har skiødt hans
Hors forderved med Ærter, paa Haldangers Støl, derfor at lide efter Loven.
Dend Jndstefnte Thomas Haldanger, efter lovlig Stefnemaal møtte iche,
Kaldzmændene Lænsmand Siur Læqven, og Iver Spaanum, ædlig afhiemlede Stefnemaaledz
louglig forkyndelse,
Citanten begierede Laug dags forreleggelse,
Forafskeediged
Dend Jndstefnte Thomes Nilsen Haldanger som iche møder, eller nogen paa hans Veigne lod
svare til Sagen, paalegges til første ting at møde, hvor da Citanten til sam/m/e tid og Stæd
haver at møde, og med sig have, hvad bevis {at} hand agter at føre, til sin Sags forsvar, alt til
……… doms paafølgelse.
……. ……… (Jndste)fndt sin Formynder Baar Spaa(numb) ………… (til)faldne Fæderne
Arf, efter Skifte(breved efter) …… ……… (af dato 1713 dend 22 Maij, som hans
…………….. svare eller betale, hverchen …………. nogen Rettighed, der for at lide efter
(Loven), ….nd g………ed med sine Søskende …………….. gaarden Læqven, og derfor
…………………. har bekom/m/ed,
(Dend Jndstefnte) Baar Spaanum, møtte iche,
(Kaldzmændene) Lænsmanden Siur Læqven, og Tor …………. ædlig afhiemlede
Stefnemaaledz loflig (forkyndelse),
(Citan)ten var Laug dags forreleggelse (begierende)
Forafskeediged

(Den Jndste)fnte Baar Spaanumb som Laug (daged men ich)e møder, paalegges han/n/em til
før(ste ting at møde, saa fremt hand iche for motvil(lighed skal blive stra)ffed og lide efter
Loven, og haver ………………….., til sam/m/e tid at møde, (og med)tage hans Sl: Faders
Skiftebref, til sin …..ning, {hvor da parterne} og skal saa gaaes (hvad Lov og) Ræt medfører.
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Fremkom for Rætten dend Laug Rættes Mand Joen Seim her udj Gravens Sogn, boende, og
forrestillede at hand til sin befrielse indkaldet efterskrefne Vidner, Nembl: Siur Olsen
Spilden, og Peder Larsen Spilden, deres forklaring at giøre hvorledes hand af vaade,
uafvidende, og mod sin Villie da hand afvigte Aar 1728 udj Decembr: maaned, Stoed udj sin
boede dør, og hafde en børse udj haanden til eftersiun, at skulle ferdig giøre, og besaa hvor
feiled var, vidste iche at dend var ladt, og Proberede forud med sin Latein, som iche kunde
fornem/m/e at vere ladt, og i det sam/m/e hand ops[p?]endte laased at forsøge, saa gich børsen
af, og befantes at vere ladt med en Kugle, hvilchen gich igiennem bordtechningen udj Stue
dørren, og giorde hans Grande skade, nu afdøde Olle Michelsen Seimb, i det eene laar, som
var det venstre, men hand vil og kand med en god Samvittighed for Gud i himmelen bekræfte
ved høyeste Salighed Eed, at hand hv(erchen vidste at børsen) var ladt, heller hvem der hafde
l(adet den), ………………….. manden en 4re ugers tid de… ………………………… seng,
saa hafde hand dog for….. ………………. (han)nem, at give 18 Rd:r hvilche penger
…………….. Enche endeel deraf har bekommed, derf(oruden) ………………… det sam/m/e
sin Sl: Grandes, Sønner, G…… (Olsen og) Michel Olsen, herom at g(iør)e deres ……………
Forklaring, at hand og …. med der… …………. (Gran)der og Naboer, altid har vered og
lev(ed som) ………. brødre tilsam/m/en, og at bemelte ha(ns Grande Olle) Michelsen, inted
hafde at anche i ……………… som veste!! (vidste) at dend skade var skeed af ……………..,
(Om) alt hand et tingsvidne var begierende,
Kongl: May:ts Foeged, tilspurte, Jo(en Seim om hand) har forsyned sig med Attest fra
(Barbereren) ….. Hole paa Waass, hvilched hand i ………………. sig med,
Til hvilchen tid de paabera(abte Vidner) Siur og Peder Spilden, ædlig forklarede (hvad de
hafde) udj Sagen at oplyse, hvad de hafde h(ørt af den) Sl: Mandz Mund, Hvor da fremkom
f(ørst)
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Siur Spilden, ædlig forklarede, at hand kom til dend afdøde Olle Michelsen, at som hand
fornam at døden var forhaanden, og Joen Seimb begierede af dend Sl: afdøde Mand, om hand
noged hafde at Anche, eller udj Ringeste maader bar nogen had til ham, for denne hans mod
sin Villie giordte gierning, hvortil dend afdøde svarede, hand slet inted hafde nogen
ukierlighed eller had til ham, men var gandske fornøyed, derpaa leverte hand sin haand, og
sagde, Vor Herre Give dig saa vel til, som ieg nu med Vendskab giver dig til Nembl: Joen
Seim, og derefter blef de mellem sig forligt at Joen Seimb skulle give hans avdøde[s] Enche
og Arvinger 18 Rd:r saa de dermed var fornøyed, baade Sønnerne og Enchen, og derpaa blef
gived hver andre deres hænder, Videre hafde dette Vidne iche (at forklare),
(Det andet Vidne Peder Spilden fre)mkom og ædlig forklarede, at alt ………………….
hafde at forklare, var li(gesom forrige Vidne hafde forklaret) videre endsom da hand
……………………. (afdø)de Olle Michelsen, klagede hand sig ………………. høyre side,
som var meged hoven, ……… ….nest …. at blive lenge liggende …………… at va….. før
Menniske, Videre (hafde hand iche at) forklare, endsom Allerede efter ………… forklared er,
som alt udj sand(hed) …… (og) forholder,

Hvor da Elste Søn ……. (Olsen) fremkom og forklarede, at de …………… ….t nogen
ueenighed, mellem deres (afdøde Fader Olle) Michelsen, og Joen Seimb, med(ens de levede
som) Naboer tilsam/m/en, udj ald Sam…… ………. …de da hand døde og ellers altiid
…………… vel fornøyed {de} \med/ de Accorderede (penge som Joen Sei)mb skulle betale
til Enchen og (Arvingerne), saa de iche Ringeste hafde at beklage, (men vare) udj alle maader
vel fornøyed paa baade (sider), (Det sa)m/m/e dend anden Søn Michel Olsen (og)saa
forklarede, at det saaledes sig
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forholt, som hans broder nu forklared haver, saa ingen derudj nogen!! (noged) hafde at sige,
eller trandled, paa Joen Seimb, mens levede fredelig og skichelig, med sin afdøde Fader, saa
ingen videre hafde at Jndvende.
Kongl: May:ts Foeged \Proponerte/ at efterdj sagen var af en vigtig beskaffenhed, og hand
sig derom vil Erkyndige til førstholdende Som/m/erting, Saa begierede hand Opsettelse udj
sagen,
Forafskeediged
Dend af Fogden Sr: Adam Levin Ohnsorg, begierte Opsettelse udj sagen til førstholdende
Som/m/erting bevilges, Saasom Sagen er af en vittløftig og vigtig beskaffenhed, og hand
derom vil Erkyndige sig, Saa haver parterne igien for Retten at møde, og Joen Seimb at faae
dend begierte Attest fra ….. Hoele, som Barberer, hvorledes ska(den) ………………… og
skal da gaaes hvad Lov og Ræt (mefører).
Tamburen Arne Monsen, ladet (Stefne Gastgiveren) Hans Johansen udj Graven, f(ordj hans
Koene skal have bemegti)ged sig et half ancher Hamb(borger brendevin dend) ? Decembr:
1728, som hand t.. ……………………………… ville, og derfor at lide.
Dend Jndstefnte Hans (Johansen) (møtte og vedtog) lovlig at vere Stefndt
………………………. hafde taged det med 2de (M)ændz …………… (Olle Kongs)tun,
nerverende, og Isach Torchelsen …………………………. (Citan)ten, var begierende, at hand
ma(atte faae sit) bren)devin igien, hvortil dend Jndstefnte (svarede) ………… ….sen,
formente at hand skulle vere …………………… ham bemeddelte Gastgiver bref
…………………. det sam/m/e priis som Citanten har t…. ………………… Bergen som er
14 mrk: i penge, og S…….. ……………….. udj Olle Kongstuns huus; og v…… …………..
er fult eller iche, Saasom det udj (la… ……………. urørt, hvorfore det formodentlig ……….
findes gandske fult; og sagde Olle Ko(ngstun), som modtog brendevined, at det var ……….
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en kande udj det mindste, hvorfore til eftersiun, saa….t at erfare, dend Jndstefnte Hans
Johansen begierede at i fald hand blef af Rætten tillagt sam/m/e at kiøbe, det maatte afkortes
paa Sum/m/en, hvad som kunde Restere, paa ½ half Anchered. Videre hafde Citanten iche at
i Rætte føre, men paastoed domb.
Afsagt
Dend Jndstefnte Hans Johansen kand iche fragaae, at hans Koene hafde bemegtiged sig dette
Ancher brendevin, af tamburen Arne Monsens pige, og hannem der for tilforn ved saadan
uloflig Omgang, er bleven søgt derfor, som og efter i Rette lagde Memorial til Velbaarne Sl:
Stift Amt mand Undal, med Paafølgende Resolution, at Tamburen Arne Monsen, iche udj
Ringeste maade maatte giøre bemelte Gastgiver (Hans Johansen Rin)geste forfang efter det
ham (gifne Gastgi)ver brefs frihed, {Alt} saa udj …………………….., Kiendes for billigt, at
…………………….. indløse sam/m/e ½ Ancher Ham(borger brendevin) for sam/m/e kiøb

som hand det …………………… skulle sam/m/e ½ Ancher iche ……………………… hver
potte efter gang…. ……………….. udj oververelse, skulle ……………………… (der)efter
befindes nogen ……………………….. (Gastg)ievers frihed at selge, ……………………….
…..dst sam/m/e at vere Confisqueret, (derom a)t lide efter Loven, Hvad sig ………….ldning
af Citanten Arne Monsen ……………. de Løb, som Hans Johansen …………………… for
hand med lovlige Vidner ……………….. alt at efterkom/m/es efter Lovens (medfart).
……………………. ladet Stefne Contra Tamburen (Arne Monsen) for Tobach, Øl og
brendevin sall, tvert (imod hannem) meddelte Gastgiver frihed, og derfor (at lide efter) Loven.
(Dend Jndstef)nte Arne Monsen, møtte, og sagde, at
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hand iche viste om hand var louflig Stefnt, saaasom hand iche var hiem/m/e,
Kaldzmændene Olle og Richold Kierland, ædlig afhiem/m/elde!! Stefnemaaledz louglig
forkyndelse, J hans Koenes paahør, og for hans boepæl,
Citanten begierede sine Vidner maatte afhøres, som er Stefndt til at giøre deres ædlig
forklaring, Nafnlig Jørgen Torchelsen, Knud Knudsen Hafaas, Jens Olsen VasEnden og
Michel Olsen Seimb, af hvilche alle møtte foruden Knud Haffaas, og tilstoed de nerverende
louglig at vere Stefndt, Hvor da fremkom for Rætten
Jørgen Torchelsen, og ædlig forklarede at da hand Reiste til Vaas med en tønde sild, kiøbte
hand hoes Tamburen Arne Monsen tillige med 3de Andre bønder for 10 s: udj øll, Ellers kand
hand iche negte at hand ioe tilforn har kiøbt brendevin udaf Arne Monsen, Videre hafde hand
iche at f(orklare).
Jens Olsen VasEnden, dernest ædlig forklarede (at hand) har kiøbt 1 Mrk: Tobach hoes
bemelte A(rne Monsen), som hand iche kunde frag(aae, videre hafde hand iche at for)klare.
Saa og fremstoed Michel (Olsen Seimb, som æd)lig forklarede, at hand kiøbte for ………..
Tobach, hoes be:te Arne Monsen, og ………… (iche) kunde fragaae, at ha(nd tilforn hafde
kiøbt) baade øl og brendevin, som dend (Jndstefnte Ar)ne Monsen iche kunde fragaae,
(Videre hafde) hand iche at forklare.
Citanten paastoed og forrestillede ……………. Jndstefnte Arne Monsen iche fr….. ………
af han/n/em at vere skeed, Form….. ……………. det ham meddelte Gastgivers f(rihed)
………….. (at) lide og undgielde efter Loven.
……………… begierede opsettelse udj sagen, til (neste ting).
Forafskeediged
Dend begierte opsettelse udj sagen til f(ørstkom/m/ende ting) bevilges, saasom Contraparten
agter at (føre Vid)ner til sin befrielse, hvorda parterne (haver) at møde, alt til en doms
paafølg(else efter) videre loflig medfart.
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Derefter blef efter 3de gangers paaraabelse, om nogen fleere sager, var at afhandle, eller
indstefnt, hvortil blef svared ingen fleere befindes, eller var at afhandle.
Publ: et skiøde, af dato 10 Maij 1729, paa 1 Løb og 8 Mrk:r Smør udj gaarden Herrøe i
Eifiordz Sogn udgiven af Enchen Kari Lars datter, med hendes Laugverges samtøche Arne
Leigrei, til dend forstandige Mand Vigleich Torstensen Herrøe, og derfor betalt 180 Rd: 3
mrk:, efter Accord.

Derefter opstoed Kongl: May:ts Foeged for Rætten, og tilspurte dend meenige Almue med
Laug Rætted, om afvigte aar 1728, herudj tinglauged var falden nogen Contributioner, Hans
Kongl: May:t tilhørende, som fol: 188 Specialiter er Extrahered og for……, (hvortil) Almuen
Eenstem/m/ig forklarede, …………………., herudj tinglauged, findes al(deles ingen s)om
deres Kongl: May:ts burde bereignes, …………….. var tingsvidne begierende, som (iche
kunde næg)tes.
…………………. og svarede, paa dend forrige (Constituerede Fo)eged Nils Bagers
Spørsmaal, at al(deles ingen til)forn …… …..ster, var falden Aar (1727), hvilched iligemaade
var tingsvidne (begierende, som) hannem under Rættens for sig!! (Forseigling ey kunde
nægtes).
Derforuden tilspurte og dend (forrige Constituerede) Foeged Nils Bager, dend ner(værende
Almue) med Laug Rætted, om dem ei vitter(ligt er om nogen) nye skyldsatte pladser, nembl:
………… ? …, …..dhal 1 pund, Maursetter 18 mrk: og …………. ? …. haver svared
skatter det Aar 1725 (og 1726) ………… og at de ere de sam/m/e som til …………….
svared huusmandz skat 3 mrk: Danske, (Almuen og Laug Rætted) svarede, at det er dem
gandske (vitterligt) ……… 4re nye skyldsatte pladser der le….. af … bemelte skyld 1725 og
1726, er ………… tilforn, haver aarlig svared og betalt (huusmandz) skat 3 Mrk: Danske,
hvorpaa hand begierede (tingsvid)e at maatte meddeles under Rettens
1729: 199
Forseigling, som ey kunde nægtes,
Saa og blef Almuen tilspurd om den/n/em iche vitterligt er, særdeles de af Graven Sogn at
dend pladz Teigen som skylder 6 Mrk:r Smør, iche bruges og beboes af dens Eiere nembl:
dend gaard Hafaasses opsider, Almuen dertil svarede, at dem er gandske vel vitterligt, at
bemelte pladz Teigen som skylder 6 mrk: smør bruges og beboes af dens Eiere Nafnlig
Haafaas opsiddere, og at [de] deraf til Fogden haver betalt de Ordinaire skatter, med dend
de[r] af gaaende Rostieneste; Dette begierede Sr: Nils Bager at maatte Protocolleres, og
han/n/em under Rættens forseigling beskreven meddeles, som han/n/em ei kunde nægtes.
Og som inted videre var at forrette, blef Tinged for denne gang opsagt.

Ao: 1729 d: 12 Maij, blef holden et Almindeligt skatte og Sage Vaarting, paa gaarden
House, for Kindzervig, Ullensvang og Odde Sogner, overværende udj Retten Kongl:
May:ts Foeged Sr: Adam Levin Ohnsorg, Lænsmanden Torgiels House, og efterskrefne 8te
(ædsorne opnefnte) Laug Rættes Mænd, Nafnl: Aamund ………, …… ………ne, Nils
Reisetter, Svend Berven, ……. ………., …….. Utne, Peder Jaastad, og Guttorm Jordh(al),
(derforuden den) tilstæde Almuen som tinged søgte.
Hvorda Allerunderdanigst Blef P(ubliceret Kongl:) May:ts Forordninger, og andre Høy
(Øfrigheds Foranstaltnin)ger, som fol: 180 og 181 findes vedbø(rlig Extraheret).
Publ: en bøxselseddel paa 1 Løb 3 mrk: smør (udj gaarden) Eitrem i Odde Sogn, udgiven af
bor…. ………. (i Bergen) Daniel Bastiansen, til dend f(orstandige Mand) Jacob Nilsen
Sandven, bøxselen er (betalt efter Loven, Af dato Berg/en d: 24 Januarij 1729).
Publ: et skiøde paa ½ Løb smør udj ga(arden) ………… i Odde Kierche Sogn, udgiven af
E(lling) …..tun, til sin Kiere Søn, Thoer Ellingsen, (hvilche) af han/n/em forbøyelig betalt, de
dato d: 12 Ma… (1729).

Publ: et skiøde af dato d: 9 Maij 1729 paa 3 Sp(and Smør) udj gaarden Sexe, i Ullensvangs
Sogn, udgiv(en af) (Tor)keld Anders[sen] Opheim, til dend Dannemand …… ……sen Sexe,
og derfor betalt i Rede penger ? Rd:r.
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Publ: en bøxselseddel paa ½ Løb og 9 Mrk:r Smør udj gaarden Jaastad, i Ullensvangs Sogn,
udgiven af Peder Olsen Jaastad, til dend forstandige Mand Johan/n/es Pedersen Yttre Jaastad,
bøxselen er betalt.
Publ: et skiøde udgiven af Torcheld Andersen Opheim …. paa 3 Spand Smør med bøxsel,
udj dend gaard Sexe, (i Ulle)nsvangs Sogn, til dend Mand Hans Nilsen Sexe, og han/n/em
derfor betalt 82 Rd:r dat: d: 9 Maj 1729.
Publ: en bøxselseddel paa ½ Løb smør ½ hud udj gaarden Helleland udj Ullensvangs Sogn,
af det brug som Østen Aamundsen Helleland tilforn brugt haver, udgived af Kongl: May:ts
Foged Sr: Adam Levin Ohnsorg, til dend ærlige unge karl Lars Olsen, og er bøxselen af
han/n/em betalt efter Loven, dat: d: 12 Maj 1729.
Publ: et skiøde paa 2 Spand Smør udj gaarden Frøs(vig i) Ullensvangs Kierche Sogn,
udgiven af Vigleich ……….. …….de, og Siur Torstensen hver paa 1 Spand (Smør), til (deres
br)oder, Lars Torstensen Frøsvig, og derfor (betalt ? Rd:r), (da)tered d: 12 Maij 1729.
(Publ: et skiøde? paa) ? Spand Smør udj gaarden Ystenæs (i Kindzervigs Sogn), udgiven af
Tollef Lassesen paa …………… lever …….te, ½ Spand Smør, til sam/m/en ……………, (til
dend) unge karl Poul Joensen Ystenæs, og der(for betalt ? Rd:r), (datere)t d: 12 Maj 1729.
(Da ingen fleere Sag)er for Rætten var at afhandle, (efter 3de gangers) paaraabelse, Saa blef
Skatte Re(standzen forretagen un)der vedbørlig Forseigling.
(Derefter opstoed for Rætten) Kongl: May:ts Foged, og tilspur(te dend tilstæde værende)
Almue, med Laug Rætted om afvigte (Aar 1728 i dette) tinglauged, var falden nogen
(Contributioner) som fol: 188 findes Extrahered, ………., (hvor)til Almuen Enstem/m/ig
forklarede (at her i tinglauged findes) ingen af alle de opregnede Poster, ………………..
findes aldeles ingen, som deres (Kongl: May:t til formeerelse kunde bereignes; (Herpaa)
Fogden var tingsvidne begierende, som ei kunde nægtes,
…… de og tilstoed og svarede, paa dend for1729: 200
rige Constituerede Foged Nils Bagers Spørsmaal, at aldeles ingen af fornefnte poster, var
falden aar 1726 og 1725, hvilched og iligemaade var tingsvidne begierende, som han/n/em ei
kunde nægtes.
Foruden var og Almuen med Laug Rætted, tilspurt af Kongl: May:ts Foged, om dennem ei
vitterligt er at det aar 1728, laag øde Tvetens Saug, og at deraf ei be:te aar, blef svared nogen
afgift, enten Saug Grund, eller Saugmester Skat, Hvortil Almuen eenstem/m/ig svarede, at
udj afvigte aar 1728, laag øde Tvetens Saug udj Odde Sogn, og at deraf ei blef betalt nogen
Saug Grund eller Saug mester skat, samt ald anden Rettighed, Jche heller er det mueligt, at
denne Saug kand komme i nogen Stand, formedelst at der iche kand forskaffes enten tøm/m/er
til dens opbyggelse, eller noget derpaa at skiere; Dette begierede Fogden, at maatte indføres
og han/n/em beskreven meddeles, som ei kunde (nægtes).
Det sam/m/e dend Forrige Constituerede Fo(ged Nils Bager) og tilspurte Almue med Laug
Rætted, ……………… saaledes forholdt Forrige Aaringer 172? ……………., (hvil)ked og
Almuem svarede Jae dertil, og …………………. der at vere Rigtig, hvilched hand beg(ierede

maatte) indføres og hannem af Rætten bes(kreven med)deles, som han/n/em ei med billighed
(kunde nægtes).

Ao: 1729 dend 19 Maij blef holden et Almin(deligt Skatte og Sage Vaarting) for Liuse
Closters Almue, for Kindzer(vig, Ullensvang og Odde) Tinglaug, overværende udj Rætten
p(aa Hendrich Hansen Formand) som for!! Forvalter og Ombudzmand (over Liuse Closters
Godz, hans) Veigne, hans Fuldmægtig Mo(nsr: Andreas Sæby) , (Læns)manden Peder Ureim,
og de 8de æds(orne opnefnte Laug Rættes) Mænd, Nafnl: Vigleich Sexe, Christop(fer)
………, …….. Oppedhal, Joen Langesetter, Eilef ………., ……... Kraagevig, Lars
Troppetun, og O… ………., (foruden) var tilstæde dend tingsøgende Almue,
Hvor da Allerunderdanigst blef Publiceret (Kongl: May:ts) Allernaadigste Forordninger, og
andre (Høy Øfrigheds For)anstaltninger, som fol: 180 og 181 findes Extrahered.
1729: 200b
Publicered en bøxselseddel paa et pund 3 mrk: Smør, Et half buchskind, og et halfskindz!!
(kalf-?) Landskind!! (-skyld?), udj dend gaard Biotveit i Hardanger, udgiven af Forvalteren
Henrich Hansen Formand, over Liuse Closters Godz, til dend forstandige Mand Michel
Svendsen, bøxelen er betalt efter Loven, dat: 12 Julj Ao: 1728.
Publ: en bøxselseddel paa Toe pund 6 Mrk: smør og ½ huds Landskyld udj gaarden Sæbøe,
udgiven af Forvalteren over Liuse Clostered, Sr: Henrich Formand, til Lars Svendsen Sæbøe,
bøxselen er betalt efter Loven, dat: 8 Martj 1728.
Publ: en bøxselseddel paa 22 ½ Mrk: smør 1/16 hud og 1/8 tønde salt, udj gaarden Øfre
Sexe, i Hardanger, udgiven af Liuse Closters Forvalter, Sr: Henrich Hansen Formand, til Ar…
Salomonsen, bøxselen er han/n/em efter Loven betalt, dat: d: 16 Febr: Ao: 1729.
(Derefter for Ræ)tten fremkom Jørgen Knudsen Jelle, ………… Rette hafde kaldet Aamund
Jacobsen (Oppedhal, og) Jørgen Aamundsen Lofthuus, ædlig (at forklare hvor) nær Jørgen
Knudsen Jelle, er be(slægted til Else O)ls datter, som hand agter at ægte, (hvortil hand vil
søge) Kongl: May:ts Allernaadigste til(ladelse),
(De Jnd)stefnte 2de Mænd møtte, og tilstod lovlig (at være Stefndt), hvor da fremkom for
Rætten (Aamund Jacob)sen Oppedhal, \og Jørgen Aamundsen og eenstem/m/ig / efter lagde
æd for(klarede at Jørgen) Knudsen Jelle sin Mormoder ……. (Torbiørns?) datter Degrenæs,
og Else Olse datter ………s (Morfader?) {Selgestad, var, og} Hellie Torbiørnsen ………….
var Kiødelige Søskende, til hver ……….. (Jørge?)ns Moeder Haldis Jørgens datter, (og Else
Ols) datters Fader, Olle Helliesen Helgestad!! (Selgestad?), (var Kiødelige Søds)kende børn,
og er saa fornefnte (Jørgen Knudsen) Jelle, og Else Ols datter, 3 Men/ninger (i lige) Leed til
hver Andre, og iche nermere,
(Hvorp)aa Citanten var tingsvidne under (Rettens for)seigling begierende, som han/n/em
med (billighed) ei kunde nægtes.
1729: 201
Derefter opstoed paa Eieren Sr: Henrich Formands Veigne hans Fuldmægtig, Sr: Andreas
Sæby, og tilspurte Almuen med Laug Rætted, om noged for afvigte Aar 1728, \af/

efterskrefne poster, som fol: 188 Specialiter findes Extrahered og indført, hvortil Almuen
med Laug Rætted svarede aldeles inted af nogen saadanne opreignede poster findes inted
eller derom var vidende, Herpaa var tings Vidne begierende, som iche med billighed kunde
nægtes.
Derforuden blef og Almuen tilspurdt om fleere selfEiere udj dette tinglaug befindes, endsom
disse efterskrefne Jorder, Nembl: Hans Opheim, Lars Tveit, Andve Hildal, og Torger
Sandvens Enche, Hvortil Almuen svarede, at det sig saaledes udj Sandhed forholder, {at for}
undtagen dend gaard Sandven, skal vere pantsat til en Mand ved Nafn Tobias Espe, sam/m/e
gaard beboes af afgangne Torgiels Sandvens Enche dend halve (deel), og ……… hendes
datters Mand Hans Asbiørnsen …………….. halve Løb 1 Løb smør,
og som i Re(tte iche var noget meere at) forrette, eller nogen sager til at afhandle, (saa blef)
Rætten for denne gang opsagt.

Ao: 1729 d: 21 Maj, blef holden et Al(mindeligt Skatte og Sage Vaarting) {holden} for
Strandebarms skibredes A(lmue under Lyse) Closters Jurisdiction, overværende (udj
Rætten paa) Lyse Closters Eieres Veigne, hans (Fuldmægtig) Sr: Andreas Sæby,
Lænsmanden ……. ……….., og efterskrefne ædsorne Laug Rættes (Mænd, Nafnl:) Olle
Jørgensen Ugletveit, Samson ………, …… Store Fosse, Lars Tveit, Endre Liones, ……
………., Erich, og Endre Koltveit, Foruden (nerværende Almue) som tinged søgte.
Hvor da efter Rettens settelse i Deres (Kongl: May:ts Høye) Nafn, blef Allerunderdanigst
Publicered (Kongl: May:ts Forordninger og) andre høye befalinger, som fol: 180 og (181
findes Extrahered).
Derefter opstoed Fuldmægtigen Sr: (Andreas Sæby og) tilspurte Almuen med Laug Rætted,
om noged (for afvigte) Aar 1728, er tilfalden nogen af de poster so(m fol: 188) Specialiter
findes Extrahered, og indført, H(vortil Almuen)
1729: 201b
med Laug Rætted svarede, at aldeles inted af deslige opreigne[de] poster her udj dette
tinglaug befindes, som til Deres Kongl: May:ts Jnteresse kunde bereignes, herpaa Citanten
var tings Vidne under Rættens forseigling meddelt begierende, som blef bevilged.
Derforuden blef og Almuen tilspurd om fleere SelfEiere udj dette tinglaug befindes, endsom
Egeland og Hiorteland, og bruges og beboes af Opsidderne som Jordrotter paa bem:te 2de
gaarder, Dertil Almuen svarede Enstemmig at det sig saaledes udj Sandhed forholder, som
ofvenmelt, Hvorpaa Citanten var tingsvidne begierende.
Og blef saa tinged for denne gang opsagt.

Ao: 1729 dend 23 Maj blef paa gaarden Stoerbøe holden et Almindeligt skatte og Sage
Vaarting, for Lyse Closters Almue, i Vaags skibrede, overværende udj Rætten paa Lyse
Closters Eieres Sr: Henrich Formands Veigne, hans Fuldmægtig, Sr: Andreas Sæby,
Lænsmanden …… Vespestad, og de 8te ædsorne Laug (Rættes Mænd), nafnl: Nils
Bircheland, Nils Christopher!! Ves(pestad?), …… Næsbøe, Lars Blænes, Abraham
Skaale(vig), …… …………., Johannes Bircheland, og Lars ………., Herforuden var tilstæde
dend ting(søgende Almue).

(Hvor da efter Ræ)ttens settelse blef Allerunderdanigst (Publicered Kongl:) May:ts
Forordninger og andre høye (befalinger), som fol: 180 og 181 findes Extrahered,
(Publicered en bøxselseddel) paa ½ Løb smør og ½ huds Landskyld, (udj gaarden) ….lsetter,
udj Sundhordlehn beliggende, ud(given af Lyse Clos)ter Eieren Sr: Henrich Formand, til ……
……….., og er bøxselen af han/n/em efter (Loven betalt, dateret d:) 3 Martj 1729.
(Publ: en bøxselseddel) af dato 8 April 1729 paa ½ Løb smør …………….. udj gaarden
Stoerebøe i Vaags Skibrede, (udgiven af) Sr: Henrich Formand, til Olle Knud(sen, bøxselen
betalt) efter Loven.
(Publ: en bøxselseddel) paa 1 Løb smør, og ½ hudz Landskyld (udj gaarden ………), i
Vaags skibbrede, udgiven af Eieren (Sr: Henrich Hansen Formand, til Peder (Wer…..),
bøxselen er betalt efter Loven, dateret d: 3 Martj Anno 1729.
1729: 202
til samme tid og Stæd hafde Liuse Closter Eieren Sr: Henrich Hansen Forman, {ladet Stefne}
paa hvis Veigne hans Fuldmægtig Sr: Andreas Sæby møtte, og hafde i Rette kaldet en
Leilending paa Stoerebøe ved Nafn Baard Aamundsen, for Resterende skat og Jorddrottelig
Rættighed, til sin JordEiere, som Restancen derefter nermeere udviiser.
Dend Jndstefnte Baard Aamundsen møtte iche, men Størch Jngebrigtsen paa sam/m/e gaard
Stoerbøe, paa hans Veigne, og forklarede at Eieren self viste hvad han skyldig var i saa fald,
og tilligemed hvad som tilforn var Registered eller udj pennen andført.
Kaldzmændene Anders Olsen og Johannes Larsen Stoerebøe, ædlig afhiemblede
Stefnemaaledz loflige forkyndelse.
efter afhiemblede kald og varsel Jndlagde Sr: Andreas Sæby udj Rætten en Restance paa
hvis Kongl: skatter samt Landskyld og Anden Jorddrottelig Rættighed som dend Jndstefnte
Baard Aamundsen er skyldig (sitt) Herskab og JordEiere for de Aaringer ……………, af
følgende Jndhold.
Jligemaade fremstillede Sæby for Rætt(en de 2de) Mænd Nafnl: Knud Halversen og Pe(der
Gundersen), som hafde Efterseed bemelte \Baard/ Stoerebøes (Eiendeler som) {fr:} ved hands
fratrædelse befantes udj (gaarden) …………… og Aaboed derpaa saaledes.
Til R(øgstuen?, Høeladen) , og 1 floer, som fattes og vil udj de(res Reparation) forhielpes til
10 tylter hun á ty(lten 12 s:, er 7 mrk: 8 s:), Høeladen befantes og ligeledes til Rep(aration)
…… fornøden 12 tylter huun, á 12 s:, er 9 mrk:, paa bemelte Løe 10 Vaager Næver til
(Taget, er) 2 Rd: 8 s:, Jligemaade feilede paa …………………. underslag, og en tverslir vil
koste ? …, (hvilchet) alt er Aaboed paa bemelte huuser(s Reparation), Dend J Rættelagde
Specification ……………….. skat og Jorddrottelig Rættighed, ………………….. Resterende
skat for 1727 2 Rd:r 2 mrk: 7 s: …………………. for sam/m/e Aar 2 mrk: 8 s: Noch
Resterende skat f(or) ……………… Landskyld med Leeding og deslige 2 rd: 3 mrk: 9 s:
…………. penge for Dito Aar 2 mrk: 8 s: tilsam/m/en 7 Rd:r (5 mrk:)
1729: 202b
Citanten Sr: Andreas Sæby, Proponerede, at Efter forandførte Restances formeld, som blef
Confereret, med Baard Aamundsen[s] Skatte og Landskyld bog, og i alle maader befantes
Rigtig, samt efter dend Aaboed som paa hans huuse er tagen, formodedes Sæby at bemelte
Baard Aamundsen i Andledning af Hans Kongl: Allernaadigste Lov sam/m/e Restance og
Aaboed at betale, og for det 1ste Mons:r Forman som JordEiere at giøre sig betalt udj en

sortsied koe 6 Aar gl: som er andslagen til penge 3 Rd:r, dernest en kolled Rødspanged
qvige af værdj for 2 Rd:r 3 mrk: Jttem udj et sort Hors hvorudj Baard Aamundsen Eiede
halfparten med Lars Andersen der paa gaarden, ansat halfdeelen 10 mrk: 8 s: Jligemaade 1/3
part i en liden flom Qvern, som hand haver brugt tilligemed Peder Gundersen og Nils
Johannesen ………. gaarden, ansat for 4 mrk:, hvilched ………. (Knud) Halversen og Peder
Gundersen forhand… ……. ? (A)pril blef Ad interem Sæqvestrered,
……….. …..en Stedz af bemelte Baar Aamundsens Eien(deele fo)rrefindes, da iligemaade
derudj at bli(ve) ……….. .and i Andledning af Kongl: May:ts (Allernaadigste Lo)v at lide paa
kroppen. tilligemed (Sagens Omkos)tning at betale inden 15ten dager, (under Nam og
Execution efter Lo)ven, Hvorpaa Citanten var Dom (begierendes paa Con)traparten Baard
Aamundsen, paa hvis (Veigne Størch Jng)ebrigtsen møtte, hafde iche Videre (at i Rætte føre,
m)en henskiød sig under Rættens ……………
Dømbt og Afsagt;
……………… med de i Rætte lagde skatte og Land(skyld bøger) …… (bem)elte Baar
Aamundsen Stoerebøe, er …………….. de paastefnte 7 Rd:r: 5 mrk:, bestaaende af
…………….. skat og Jorddrottelig Rættighed, næm(lig) …………… ? Rd:r 2 mrk: 7 s:,
fløtnings penge sam/m/e Aar, ……… (Restere)nde skat 2 Rd:r, Landskyld med Leding (?
Rd:r ? mrk: ?) s:, fløtnings penge for sam/m/e Aar …………….. (ti)lsam/m/en ofvenbemelte
7 Rd:r 5 mrk:, Derfor(uden (Huusenes) Aabodz Reparation udj alt at vil koste, og …… (2de
M)ænd Knud Halversen og Peder Jørgensen!! (Gundersen) ………. deres tilstaaelse at beløbe
sig til 5 rd: 1 mrk: 8 s:
1729: 203
Hvilched udj alt giør dend Sum/m/a 13 Rd:r 8 s: som bemelte Baard Aamundsen findes
pligtig at betale; til sin JordEier Sr: Henrich Hansen Formand, Altsaa udj Andledning af
Lovens 5te bogs 13 Capit: 35 Art:, Kiendes for Ræt og billigt, at dend Jndstefnte Baard
Aamundsen Stoerebøe, bør, inden Fembten dager at betale de paastefnte 13 Rd:r 8 s:,
tilligemed Processens omkostning 4 mrk: 8 s:, og det under Nam og Execution efter Loven at
udrede, eller J Mangel af betaling, at lide paa Kroppen efter Kongl: May:ts Lov og
Forordning, Hvad det sidste Aars Resterende skat og Landskyld som er tilsam/m/en 5 rd: 4
mrk: 11 s: Pro 1728, er angaaende; Saa Kiendes for billigt, at Citanten Monsr: Henrich
Hansen Formand, som JordEier, bør vere Prioritered til dens fulde betaling, alt som
ovenbemelt at udredes og betales.
paa sam/m/e tid og Stæd hafde Sr: Bent Ulrich Bagholmen ladet Stefne bemelte Baard
Aamundsen Stoerebøe (for Skyldig Gield) til Afgangne Sl: Maren Ulrich Bagholmen ……….
Sum/m/a 47 Rd:r 4 mrk: 9 s: efter bemelte Sl: Maren (Bagholmens Kiøb)mandz bøger, som
og nu seeneste gang ved ……………….. og Rigtig Afreigning med bemelte Ba(ard
Aamundsens bog) i oververelse af Sorenskriveren Peder ……… ………………… og ladet
Stefne Baard Aamundsen for Gie(ld til Sl: Maren) Bagholmen, efter hans bøgers forklaring
……………. giorte Afreigning, dend Sum/m/a 17 Rd: ……………………. som 1725 d: 25
Maij haver afkiøbt ha…. ………………. til hans skatters og Rettigheders afo….. ………….
for sam/m/e koe, Courandt 3 Rd: End….. …………….. …..sen Bagholmen Stefndt
han/n/em for …………….. (Cre)diterede Kiøbmandz Vahrer haver …………………
Citanten fich dend underretning, at den (Jndstefnte Baard) Aamundsen ville opsige hans gaard
…………………. vores Gieldz Sicherhed Ad interem at …………………………. de faa
Eiendeeler, som han/n/em kunde ………………… hvilchen Seqvestration er bleven i
………………….. ……. Hansen Meyer, og 2de Mænd, Nembl: ……. …….. Stoerebøe, og

Tollef Helgesen Bagholmen, ………………… ….tration er og skied forinden \Ædle/ Sr:
Henrich Hansen (Formands) Sæqvestration skiede,
Kaldzmændene Kn… ………..
1729: 203b
og Størch Jngebrigtsen Bagholmen, ædlig afhiemblede Stefnemaaledz louflig forkyndelse,
Dend Jndstefnte Baard Aamundsen møtte iche, men paa hvis Veigne loed svare Størch
Jngebrigtsen Stoerebøe, og forklarede at hand viste at hand var skylding, til alle disse 3de som
fordrer, men viste iche hvormeged til visse det var,
Citanten var Laugdags forreleggelse begierende, og sin fordring vil have Reservered til sin
fordrings afbetalelse.
Forafskeediged
Efterdj Dend Jndstefnte Baard Aamundsen Stoerebøe iche møder, Sagen at tilsvare, Saa
paalegges han/n/em til første ting at møde, alt til en Endelig doms paafølgelse, under Lovens
bydende Medfart,
Hvor da Lyse Closters Fuldmægtig Sr: Andreas Sæbye opstoed for Rætten, og tilspurte
Almuen med Laug Rætted (om nog)et afvigte Aar 1728, er falden, som til (Deres Kongl:
M)ay:sts {all} Jnteresse kunde bereignes, som (fol: 188 Specialiter er) Extrahered og indført,
Hvortil Almuen (og Laug Rætted svarede at alde)les inted af alle de opregnede poster udj
(dette tinglaug) findes, Herpaa Citanten var tings Vidne (begierende meddelt, so)m blef
bevilged.
Derforuden blef og (Almuen og Laug Rætted tilspu)rdt, om fleere SaugEiere!! (Self-?) udj
dette ting (laug findes en)dsom Mevatnen, som beboes og (bruges af Opsidde)ren Olle,
Almuen Enstemmig her(til svarede at det s)ig saaledes udj Sandhed forholder (som andført er,
Her)paa Citanten var tings Vidne (sig meddelt) begierende, som ei kunde nægtes.

(Ao: 1729 dend ?? Maj (Mrkn: mellom 24-29) (blef et) Almindelig Vaarting holden paa
dend (gaard) ………., for Liuse Closters Almue udj Ous (Skibrede, overværen)de udj
Rætten paa Liuse Closter Eiere (Sr: Henrich Formands Veigne hans F)uldmægtig Sr: Andreas
Sæby, og (Lænsmanden ….. Læqven, og de 8te ædsorne Laugrettes (Mænd, Navnl:) Sten
Bache, Johannes Mit J.dhal, Lars …………, {Eilef} \Eivind/ Læqven, Sander KraagEide,
Tomas ……….., Johannes KraagEide, og Morten Holdhuus, (Foruden) tilstæde dend
tingsøgende Almue.
1729: 204
Hvor da Allerunderdanigst blef Publiceret Kongl: May:ts Forordninger og andre høye
Forandstaltninger, som fol: 180 og 181 findes vedbørlig Extrahered,
Publ: en bøxselseddel paa en half Løb smør og ¾ huds Landskyld udj gaarden Røed i Phanøe
Sogn beliggende, udgiven af Liuse Closter Eieren Sr: Hendrich Forman, til Lars Erichsen, og
er bøxselen af han/n/em efter Loven betalt, dat: d: 14 April 1729.
Publ: en bøxselseddel paa 18 Mrk: smør og et giedskind udj gaarden Røgenæs i Ous
skibrede, udgiven af Monsr: Hendrich Forman, til Nils Johansen, bøxselen er betalt, datered
29 Januarj 1729.

Publ: en bøxselseddel paa 18 Mrk: smør og ? huds Landskyld udj gaarden Borgen i Ous
skibrede, udgiven af Monsr: Hendrich Forman, til Lars Monsen, bøxselen er betalt efter
Loven, dat: 22 April 1729.
Publ: en bøxselseddel paa 12 Mrk: smør og ¼ huds Landskyld udj gaarden Ulleland i Ous
Skibbrede, udgiven af Lyse Closters Eiere Monsr: Henrich Forman, til Lars Ellingsen,
bøxselen er betalt efter Loven, dat: 17 Novembr: 172(8).
Publ: en bøxselseddel paa ½ Løb smør og En (huds Land)skyld udj gaarden Søfteland i Ous
skibbrede, (udgiven af) Eieren Sr: Henrich Forman, til Olle Lar(sen, bøxselen er) betalt efter
Loven, dat: 28 Aug: 1728.
Publ: en bøxselseddel paa 18 Mrk:r Smør ……………… (Land)skyld udj KraagEide i Ous
skibbrede (beliggende, udgi)ven af Monsr: Hendrich Forman, til ……. ……………..,
(bøx)selen er betalt efter Loven, dat: 14 Sept: (1728).
Publ: en bøxselseddel paa 18 Mrk: smør ………… (Landskyld) udj Gaarden Berhofde i Ous
skibb(rede, udgiven af) Eieren Monsr: Henrich Forman, (til) ….. ………….., bøxselen er
betalt , dat: 18 Januarj (1729).
Publ: en bøxselseddel paa ½ Løb smør ……………… (Land)skyld udj gaarden Nedre Eide i
Ous (skibbrede, udgiven) af Monsr: Hendrich Forman, til ……. ………………, (bøxselen) er
betalt efter Loven, dat: 4 Januarj (1729).
Hvor da til sam/m/e tid og Stæd Lauridz (Ellingsen Ulland) hafde i Rette kaldet de 2de Mænd
La(rs) ……… ……len, og Thomas Pedersen Tøsland, Edlig (at forklare) hvornær Citanten er
beslægted til (Marthe Nils datter) Houe, af Ous Præstegield, formedelst de agter (at indgaae)
udj Ægteskab med hver andre, og dertil ansøge (Kongl:) May:ts Allernaadigste tilladelse.
1729: 204b
De Jndstefnte 2de Mænd møtte og tilstoed louflig Varsel, og efter aflagde æd Eenstemmig
forklarede, at Citantens Moder Kari Joens datter Ulland, og Marthe Nils datter Houes Fader
Nils Jensen Houe var kiødelige Søskende børn til hver andre, Saa at Bemelte Lauridz
Ellingsen Ulland, og fornefnte pige Marthe Nils datter Houe, er ei nermere beslægted til hver
andre endsom udj tredie og tredie Led,
Herpaa Citanten var tings Vidne under Rettens forseigling beskreven meddelt begierende,
som blef bevilged.
Til sam/m/e tid og Stæd Hans Tostensen Øgland, og hafde i Rette kaldet de 2de Mænd
Aamund Nilsen Lunde, og Evind Nilsen Læqen!! (Lekven), ædlig at forklare hvor nær
bemelte Hans Tostensen Øglænd (Øgland), er beslægted til Helga Christophers datter Bøe, af
Ous Præstegield, formedelst de agter at begive sig udj Ægteskab med (hver andre, og) derom
at søge Kongl: May:ts tilladelse,
(De Jndstefnte) 2de Mænd møtte og tilstoed louflig (Varsel, og eft)er deres aflagde Eed
forklarede, at Citantens Sl: Koene Marite Ols datter, og Pigen (Helga Christophe)rs datter
Bøe, var udj 3die Leed (beslægted til hver) andre, Og iche nermere,
her(paa Citanten va)r tings Vidne begierende, som (blef bevilged).
(Til samme tid og Stæ)d Liuse Closter Eieren Sr: Henrich (Formand hans Ve)igne hans
Fuldmægtig Sr: Andreas (Sæby haf)de i Rætte kaldet Anders Jndre (Dragne for ulougl)ig
Skougehugst udj hans paa(boende gaard Drag)ne, tvert imod hans bøxselsed(dels udviis).
(Dend Jndstefnte) Anders Jndre Dragne!! (Drange), møtte og (tilstoed louflig Var)sel, og
tilstoed at vere hugged ……………. som Agger udj Skougen og Staar …………… foruden
det hand haver solt 1 fafn,

(Citantens Fuldmægtig) Sæbye paastoed at efterdj bemelte (Anders Dran)ge haver tilstaaed
at have hugged ……., hand da bør efter Loven lide for ulof(lig Skouge)hugster, og blef
sam/m/e 6 fafner Tax(eret til hver) fafn 2 mrk:, er udj alt 2 Rd:r i penge.
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Citanten var Domb begierende.
Dømbt og Afsagt,
Efterdj det befindes efter Landskyld bogens udviis at dend Jndstefnte Anders Jndre Dragnes!!
(Dranges) Landskyld iche beløber sig til meere udj penge end 1 Rd:r 5 mrk: 8 s: og de
om/m/elte 6 fafner Ved á 2 mrk: er 2 Rd:r, Saa bliver til ofvers af dend halfve Landskyld
efter Loven at maa huge 1 Rd:r 4 s:; Altsaa efter Loven Kiendes for billigt, at bemelte Anders
Jndre Dragne, bør betale til sin JordEier, de overskydende 1 Rd:r 4 s: og det inden 15ten
dager under Nam og Execution efter Loven at betale; Skulle Ellers nogen uloflig
(Skouge)hugst udj Skougen vere skied, gaaes derom efter loflig Stefnemaal, efter Siufn og
Grandskning paa Aastædet;
Anders Jndre Dragne!! (Drange), ladet udj Rætten kalde (Mons) Larsen indre Dragne,
Formedelst hand skulle have {Stefndt} Spendt og trædet paa Anders J(ndre Dragnes) Koene,
Magdelie Anders datter, og (derfor at lide efter Loven),
Dend Jndstefnte Mons Larsen indre (Dragne møtte) og tilstoed loflig varsel, og forklarede
(at hand) maatte værge sig hvor hand ku(nde) ………………….. Magdelie Anders datter, tog
hannem ……………………….. (sla)ag(?) (slog) hans hode til væggen,
efter R…… ………………….. …..gelse, blef parterne tilspurdt, om (et Forlig) mellem
den/n/em kunde træffes, H…… …………. blef indgaaed og forliged mellem ……………..
(er)klærede hver andre at skal herefter ………………. (an)den at leve freedelig og skich(elig
med hver andre, og at) ingen af siderne opvæche nogen ………………….., og i fald nogen af
parterne skulle …………………… paa nogen fortrædelighed eller u……. ………………. hin
anden, skal sagen Staae lige(som aaben for de) Skyldige, herpaa de med haandeb(aand)
…………………, Hvorfore Sagen blef ophæved.
Paa sam/m/e tid hafde Nils Dragne!! (Drange), (ladet udj Rætten kalde) …… Yttre Dragnes
koene Marrite Baa(rds datter, for) ærørige skiels Ord, som af hende mod (hannem) er
begaaed, og derfor at lide efter Loven.
Dend Jndstefnte møtte, og tilstoed lo(flig varsel at)
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Vere Stefndt,
Citanten Proponerede at efterdj hand iche meere end et Vidne udj sagen hafde indstefndt,
ved Nafn Lars Monsen, som møtte, og Citanten til neste ting beraabte sig paa fleere Vidner at
vil forskaffe til nestkom/m/ende Ting, særdeles Magdele Evinds datter paa sam/m/e gaard,
Hvorfore Sagen blef udsat til neste ting,
Forafskeediged
Efterdj Citanten Nils Dragne iche haver ladet Jndstefne loflige Vidner at forklare udj Sagen,
som Loven allernaadigst dicterer, Saa haver Citanten at Jndstefne \til første ting/ de
paaberaabte Vidner deres ædlige deposition at forklare, Hvor da skal gaaes hvad Lof og Ræt
medfører;

Hvor da Opsidderne paa Gaarden Houg, nafnlig, Nils, Ste(en) og Olle Houg, hafde i Rette
kaldet, {J} …… (og) …... Jerland, Formedelst uloflig Skou(gehugster paa) deres paaboende
gaard Houg, og der(for at lide ef)ter Loven.
(De Jndstefn)te 2de Mænd møtte, og tilstoed louglig (Varsel), …………….. hvad de er
beskylt for, kand ……………… mindre got giøres.
Forafskeediged
(Da denne Sag) dependerer af Siufn og Grandsk(ning som ei her) kand paakiendes, Saa
henvises (Sagen til Aastæ)det, Hvor da efter loflig Stef(ning skal ga)aes hvad Lov og Ræt
medfører.
(Hvor da Lyse Closter) Eierens Fuldmægtig Sr: (Andreas Sæby til)spurdte Almuen med Laug
Rætted (om noged her udj det)te tinglaug for afvigte Aar 1728 (var falden til) Kongl: May:ts
Jnteresse, som fol: (188 findes Extrah)ered og indført, Hvortil Al(muen og Laug Rætted
sagde) det sig Saaledes udj sandhed forholder, (Hertil han) var tings Vidne begierende, som
blef (ham meddelt),
….. og Almuen med Laug Rætted paa (tilspørgelse svarede), at ingen fleere SelfEiere (udj
dette tinglaug) findes, uden Skaar og Bache, Liuse (Closter Hove)d gaard med underliggende
Rødnings (pladser) undtagen, og beboes og bruges
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af Opsidderne Steen og Steffen Bache, og Alf Skaar, Hvortil Almuen svarede Enstemmig at
det sig saaledes udj Sandhed forholder, Hvorpaa Citanten var tingsvidne under Rettens Seigl
begierende, som blef bevilged.
Og som inted videre udj Rætten var at afhandle,
Saa blef Laug Rætted opnefndt, som til først holdende ting skal betiene Rætten, Nafnl: Lars
Tøseland, Vinsians Houge, Poul Houge, Isach Houe, Peder Svinesteen, Johannes Skaar,
Jørgen Nedre Moeberg, og Evind Læqven er en af de gl:
og blef saa Tinged for denne gang Opsagt.

1729 den 30 Maj blef et Almindeligt skatte og Sage ting holden paa dend gaard Atlestad,
for (Lyse Closters Almue i Schiold skibrede) udj Nordhordlehn, oververende udj Rætten
paa Liuse Closter Eieres Veigne hans Fuldmægtig Sr: Andreas Sæby, Lænsmanden Arne
Atlestad, og de (8te ædsorne opnefnte) Laug Rættes Mænd, Nafnl: Lars Bircheland, ……..
………., Mons Yttre Hamre, Anders Jndre Hamre, …… ……….., Mons Jndre Hamre, Halver
Stigen, og ……. ……….., derforuden tilstæde dend tingsøgende Almue.
Hvor da Allerunderdanigst efter Rættens (Sættelse blev) Underdanigst Publiceret, Kongl:
May:ts (Forordninger) og andre høye For[an]staltninger som fol: 180 og (181 findes
Extrahered)
Publ: en bøxselseddel paa 9 Mrk: smør, 1/8 hud(s Landskyld) udj gaarden Klæppe i
Nordhordlehn (Fogderi, udgiven af Lyse Closters Eiere) Monsr: Henrich Forman, til
Christopher …………, (bøxselen efter Loven) er betalt, dateret 1729 dend 29 April.
Publ: en bøxselseddel paa 9 Mrk: Smør (1/8 huds Landskyld) udj gaarden Klæppe i
Nordhordlehn (Fogderi, udgiven) af Sr: Henrich Forman, til Olle Nilsen, (bøxselen er betalt)
efter Loven, datered d: 29 April 1729.

Publ: en bøxselseddel paa 18 Mrk: Smør(s Landskyld) udj gaarden Lille Lindaas, i
Nordhordlehn (Fogderi, udgiven af Sr: Henrich Forman, til Knud Andersen, (bøxselen betalt
efter Loven), dat: 23 Novembr: 1728.
Publ: en bøxselseddel paa ½ Løb smør(s Landskyld udj gaar)den Bøe, i Ous Skibbrede,
udgiven af (Sr: Henrich For)man, til Magne Larsen, bøxselen er betalt (efter Loven), dat: 16
Maj 1729.
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Publ: en bøxselseddel paa ½ half!! Løb smør ½ huds Landskyld udj gaarden Tveet, udgiven
af Eieren Sr: Henrich Forman, til Nils Monsen, bøxselen er betalt, dateret 7 Maj 1729.
Hvor da Fremkom de 4re Mænd udj Nordhordlehns skibbrede!! (Fogderi) under Liuse
Closters Jurisdiction beliggende, paa dend g/aar/d Skaar udj Haasanger skibbrede, Nafnl:,
Johannes Olsen, Olle Simonsen, Erich Iversen, og Jacob Bastesen, som Skatter tilsam/m/en 1
Løb 2 pund 9 Mrk:, og tilkiendegaf at de hafde Jndstefnt de 2de Mænd Christian Johansen
Hougland og Michel Johansen Stoere Eie, Edlig at forklare, dend uløchelige Jldebrand, som
deres Jord overgich det Aar (172)7 om {Somer} Høsten, og derefter at Erholde et tings Vidne.
De 2de Vidner (mø)tte, og efter aflagde æd Deres Sandhed at forklare, som Eenstem/m/ig
var ordlydende, (de)t om Mi(dnatts) tid paa gaarden Skaar, afbrendte …d Vaa……., Alle
gaardens huuser, blef gandske (i Aske lagt), Foruden {en} Floren og Løen, blef gand(sche
afbrendt for) hver af den/n/em, og 1 liden Stue som ………… berged \for/ Johannes Olsen,
som Stod borte paa ……… (for sig) self. Creaturerne, blef ogsaa lige…. …………….. den
uløchelige skade Jld, men en ……………….. altsam/m/en af deres boeskab og Eie(ndeeler
opbrend)t, tilligemed alt deres Korn, uden ……………… kunde berge mens Jlden brendede,
…………….. (Ey)endeler foruden som melt blef i ………,
……….. de var tings Vidne begierende, (som ei kunde nægtes).
(Lyse Closter Eie)ren Sr: Henrich Forman, pa(a hvis Veigne hans F)uldmægtig Monsr:
Andreas (Sæby ladet) i Rette kaldet Carl Valle efter (loflig Stefnemaal) for Slags maal, øved
imod Poul (Valle, derfor dom a)t lide.
(Dend Jndstefnte) møtte, og tilstoed Louglig Varsel, ………………. Rætten gandske
beskiencht, og …………………, svarede Rætten paa tilspørgelse, ……………. …..ndighed,
og derforuden ved tilspør(gelse svarede) …………….. iche Saaledes skulle for Rætten skiche
……………….. saaledes uskichelig frem, udj sin …………., sagde hand til Rætten, det haver
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du løiet, hvorpaa Laug Rætted blef skiødt til Vidne, og sagde derefter self, at hand er
beskiencht det tilstaar hand, hvorfore hand inted udj Sagen kunde svare,
Citanten hafde æsked 2de Vidner udj Sagen, Nafnlig Lænsmanden Arne Atlestad, og
Salamonsen!! (Salamon) Atlestad, ædlig at forklare, hvad som de haver høert og seed, af
hvilche Salamon iche møtte;
Kaldzmændene Lænsmanden Arne Atlestad og Poul Atlestad, ædlig afhiemblede
Stefnemaaledz lovlig forkyndelse.
Citanten var [begierende] det eene nerverende Vidne afhørt, hvor da efter aflagde æd
Lænsmanden Arne Atlestad forklarede at da dend afdøde Poul Walle, hafde skiched bud efter
ham at kom/m/e til ham, og see hvorledes hand blef medfared, Saag hand at hans skiorte var
Sønderreved, og Stoed de udj gaarden og brugte munden tilsam/m/en, og sagde de
tilstædeverende ……., at de var sam/m/en udj klam/m/eri med hver an(dre) …….. derhoes at

Carl Valle hafde Saaledes i l…… …………… med han/n/em, og Sønderreved Poul Valles
(skiorte, Videre) hafde Vidned iche at forklare.
Citanten var Laugdag begierende (for den udebliven)de Salamon Atlestad.
Forafskeediged
Dend Jndstefnte og udeblivende S(alamon Atle)stad , paalegges Laugdag, til fø(rstkommende
ting) under Straf efter Loven, Saa hav(er Citanten) til sam/m/e tid og Stæd at møde, alt (til
endelig) Dombs paafølgende.
Saa og hafde Forvalteren Sr: Henrich (Formand), paa hvis Veigne hans Fuldm(ægtig Sr:
Andreas Sæby) møtte, og hafde i Rette kaldet (Peder Olsen) …….ven, for Slagsmaal mod
(Michel Kismul), og derfor at lide efter Loven.
Dend Jndstefnte Peder Olsen m(øtte og tilstoed) lovlig Varsel, og tilstoed at have sl…..
……… Michel Kismul, udj hans haa(r), Passe(ret) ner ved F..nøe (Fanøe?), kaldes
Ham/m/eren,
Citanten (begierede) tilstæde Jndstefnte Vidner, udj s(agen)
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om sam/m/e Klam/m/eri og overlast, Saa og var der oververendes Nafnl: Nils Jndre Hamre,
og Mons Jndre Hamre, men som dend Jndstefnte self for Rætten tilstoed, sam/m/e af ham at
vere begaaed, giøres deslige Vidner unødig deres Forklaring udj dend Sag at afhiemble.
Herpaa Citanten var tings Vidne under Rettens Seigl beskreven meddelt som blef bevilged.
Hvor da Liuse Closter Eierens Fuldmægtig Sr: Seeby, for Rætten tilspurdte Almuen med
Laug Rætted om afvigte Aar 1728, var falden nogen Kongl: May:ts Jntresser, som kunde
bereignes, som fol: 188 findes Extrahered, Almuen dertil Enstem/m/ig svarede, at inted
noged af deslige poster forre(fantes), herpaa Citanten var tings Vid(ne begierende, som blev
bevilged).
(Ao: 1729 dend) 27 Junj blef Retten betient paa (gaarden Fiose), beliggende udj Winjer
Otting og Wan(gens Kirke Sogn ), udinden en Odels og Løsnings …………. mellem samme
Gaards opsidder (Omund Fiose og Go)tschalck Pedersen, med vel ……………… Maade
opnefnte Laug Ret (og Meddoms) Mænd Erich Afdal, Jacob Fære, …… …….., ….ver
Souve, Jon Fannestøl, Tor(?) ……….., …… Rondve, og Tollef Bol……,
…….d Lænds Mand Wiching Tvilde …………………. Sted Citanten J Rette sin Skrift(lige
Stefning, saa lydende).
………………….. bevilged hans WærFader Knud ……………………. Rette,
……………………….. møtte tillige med hans Svoger …… ………….. ..or ..ns talsmand,
…………… (blef) Parterne tilspurt om de iche ………………… (kun)de foreene sig,
………………….. svarede at de har wæred derom …………………. føye sig, hans
Contrapart hafde ……………………… de Spand som tilforne og de ………………….. det
ville hand samtøche, Godskalck (Pedersen) …………. hand war iche hos og siufnes det
………………. ….d iche imidlertid Kunde faae …….. ….d, og inted høyere endsom 8te Aar
ville ……. ….alch Fiose maatte blive og boe her …………… 3 Spand som hand nu bruger.
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Citantens forrestillelse war at endschiønt hand iche finder sig pligtig at tillade hans Contrapart
Jorden, saa har hand dog af Kierlighed modtaged de 3 Aar, widere Kand hand iche men

paastaar sin Løsnings og Aasæde Ræt efter Loven will forvente billig Mesig dom, med huse
bekostning paa de 3 Spand, wille hand dog iche paastaae naar Reparation skulle giøres, at
Gotschalck skulle forskaffe, widere endsom i billigste Maader,
Endelig blef fremsat af Godskalck Fiose at hand wille wære fornøyed med Et Spand hans
Lifs tid herpaa Jorden, frj for Landschyld, mend svare deraf Aarlig Kongl: May:ts Skatter,
som og Odel og Rostieniste og dend paa gaaende Aarlig Tiende til Kongen, Kircken og
Præsten, men Citanten wille dette iche indgaae,
Sluttelig træffede Parterne mellem sig saadan Kierlig Foreening, som de med haanden baand
Stadfæstede for Retten og her indføres Nembl:(?) be:te Godskalck Fiose tager nu straxen
imod Penge af Citanten Omund Fiose for de paastefnte 3 Spand her udj Gaarden 5 mrk:
Marken som er 45 Rd:r og saa bruger hand samme 3 Spand som ……………… for Kongl:
May:ts Skatter saa og Land(skyld) …….. aarlig i Rette tider at betale, og det ………………
1733, men dersom hand \ikke/ inden dend (determinerede) tid skulle fange sig anden steds
Jord ……………… hand bemelte Gotskalck self ………………….. …sørge sig, saa skall
hand end….. …………………. Miste 1733 og till Aars dagen 17.. ……………………. her
udj Jorden til brugs og besiddelse (som en Ley)lending for Skatt og alle Rettigheder ………..,
men aldeeles da Rette fardag …………………. Aar 1734 uden nogen Modsigelse
……………… og Gaarden at frafløtte og ………………….. at Røddig giøre og til sin
…………. Omund Fiose overlade og He……. …………… ……re og have, og udj alt som en
………….. (efter) Loven pligtig er sig at skicke og f…… …………… (Skou)gen maa hand
iche hugge Ring…. …………… iche flæcke næver saasom hand er ………………… bekoste
nogen tilfang til huse Re(paration) ………………… Part hand bruger, alleene at g……
………. derwed naar det fornødiges, som ……………….. og forskaffe sig af Skougen her til
………………. (for)nøden brendefang, og Skaf til sine Creaturer ……….. (for)nøden det
udfordrer, J omkostning som ………….. Allernaadigste Reglement af 24 Febr: 1708 …….
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Sornskriveren udj Skyds fra sit huus til Vands og over Gravens Vandet 4 Rorsfolck 3 mrk:,
til Lands for 3 hæster hver 1 fierding Vey betalt 3 mrk: 6 s: og ligesaa hiem igie/n, saa og 2
Dagers Reise fortæring 1 rd: 2 mrk: og denne dags forretning 2 Rd:, endvidere forseylings
penge 1 mrk: 4 s: tilsam/men 5 Rd:r 4 mrk:, herforuden LensMande/n 3 mrk: og hver af
Laug Rettes Mændene 1 mrk: 8 s: som er udj alt 8 Rd: 1 mrk: deraf betaler dend Jndstefnte
Gotskalck till sin Jorddrott Omund Fiose 4 Rd: 8 s: og Citanten fornøyer Rettens betiente, alt
under Lovens bydende Medfart, Saaledes at wære Slutted og Jndgaaed, det bekræftes wed
wores undertrøgte Signeter.
Dend 30 Junj blef Retten betient paa Aastædet dend Jord Lade udj Bøer Otting og Vangens
Kirke Sogn paa Woss beliggende, udinden en Jorde Løsning trætte om samme Gaard Jmellem
Mons Biørnesen som Jorddrot til en deel (som) Løsnings Mand paa sin hustrues wegne (mod
hendes Stif)fader Anders Andersen boende paa dend (Gaard Hylde) Skylder 2 ½ Løber
Smørs Landschyld, Med ………………… af Loven opnefnte efterskrefne (Laug Rættes og)
Mæddoms Mænd Tollef Øfre Grouve, …… ……….., ….biørn Nedre Quitne, Torbiørn
…….., …….. Wiike, Tollef Bøe, Jon Fannestølen, ….. ………., og LændsMand Wiching
Tvilde,
…………………. i Rettelagde hans Skriftlig Stef(nemaal) …………….. med opsættelse
paategninger,
(Dend Jndstefnte An)ders Hylde møtte iche, ey heller ind(fandt sig nogen paa) hans wegne,

Kalds Mændene ……. ……….. (og) Jon Øfre Hylde, Eedlig forklarede (at have forkyndt)
Stefningen for Anders Hylde, om ………………… til Toche tisdag og i hans Eget (huus)
…………….. levert Copie af Stefningen, dernest ………………… ….. Osgier og Anders
Bøe at de hafde ……………….. Anders Hylde d: 20 Junj og begierte hand ………………
sidst Wor,
…………………. deres aflagde Eed forklarede …………………. hafde forkynt Anders
Hylde …………………… at wære her paa Aastædet,
…………….. ….s Skiøde dat: 23 Martj 1728 paa sin and(deel) …………….., noch hans
Jndleg dat: Lade d: 30 ………….. …..gende formeld, saa og hans Kones …………………
(dater)ed d: 7 Junj 1699: formelder saaledes, ……………….. ……..e wider at have denne
sinde, efterdj …………… iche møder,
Forafskeediged
(Da dend Jnd)stefnte iche har faaed 14 dagers Varsell til i dag ………… godvillig wille
møde, som iche war Rettergangs
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dagen uvidende, saa foraarsages dette paa Rettens wegne at give denne Sag Rom og tid for
dend udeblivende, og paalegges hannem Anders Hylde at møde her paa Aastædet d: 27
Septembr: nest kommende, samt og de 2de besigtelse Mænd Wiching Øyre og Iver Osgier
igien da er tilstæde hvor da widere gaaes som Loven allernaadigst befaler.
Dend 4 Julj blef Retten af os betient paa Aastædet dend Gaard Biørgo udj Quitler Otting paa
Woss beliggende udinden Marckeskiæls Skifte mellem bemelte Jord og dend Gaard Røcken,
saa og om Skoug Skade wed hugster, med wærende efter Lovens Maade opnefnte som
meddoms Mænd, Andbiørn Græ, Wiching Gielle, Johannes Lofthuus, Siur Gielle, Arne
Ringem, og Anders Rioe Eedsorne Laug Rættes Mænd her udj Wangens Tinglaug,
Paa samme Tid og Stæd i Rette lagde Citanten Knud Biørgo sin Skriftlig Stefning ………
de Jndstefnte Opsidderne paa Røcken (Torbiørn) ……………, og Wiching Torgelsen med
deres Jordd(rott Ole) Træe møtte og indgaf deres Contra Stefning, (saa lydende).
Citantens Widner udj Stefnemaaled be…… …………….., saa og efter Muntlig Warsell til
Vidne de… ………………… Knud Vibaas og Lars Iversen Groue,
desligest og Contrapartens Widner ………………………. ……led indført, undtagen det
………………….. (Niels) Svendsen som for Sengeliggende S…… ……………………
møde mend hans Forklariing wed de ………………………… Niels Bøe og Tollef Grouve
skulle ………………………. frawærende Omund Larsen huus….. ……………….,
herforuden Et Widne efter Muntlig (Varsell) …………… Knud Kaaresen huusmand paa
………………… Eedens Forklaring og betydning ………………….. …ner oplæst og
formaned om der(es Sandheds Udsigen)de, samt tilkiende gived Lovens S(traf for dem) som
widner usandfærdigt, derefter er Widnerne til forklaring (andtaged, og først) Citanternes
efterskrefne, og fre(mstilled sig)
Gietle Størchsen Mahle sagde sig paa 64 (Aar gl:) ………… …..vede at for omtrent 26 Aar
siden war ……………… derefter med Johannes Biørgo som da …………… Jorden og
hugte de begge i Lunden Kaldet ……….. hand sig et braat tvert paa i høyeste braa(ttet)
igien/nem teyen der hugte de \Sag/tømmer og Kiø(rte? til) Hardanger, hand har boed her i
Grændet 40 Aar ………………..
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andet veed og har hørt at saaledes Eyede og Brugte Biørgo Mænderne i Teyen og hiem efter
\til/ J Baacketuns Mærked,
Colben Tormosen Dahle omtrent 62 Aar gl: want at have boed her paa Gaarden 2de Aar
som en Leylending for 32 Aar siden da flægte hand Næver frem efter J Teyen som dend
Mand \Sl:/ Johannes Olsen der boede for ham sagde \og viste/ ham J Teyen og hafde brugt,
hug efter Rusted, og efter dend sidste Johannes boede her, Leyede hand Vidned at hugge oppe
i een dock, og Eyede Jorden og dend Teyen som hand hugte 4 træer udj det skulle wære for
?? Aar siden, men har icke hørt og ey heller veed som fra dend tid hand boede her end at
samme Skouge Tey og Mark tilhører denne Jord Biørge, mend iche bleve/n viist lengde og
brede paa dend,
…….. ……s datter Neppeland 73 Aar gl:, Provede at …………….. (boe)de her paa
Gaarden udj 53 Aar omtrent, ……….. ……. Olsen, hun er føed og opaled her paa (Gaarden)
……….. all hendes tid hun war 30 Aar, \da hun/ blef ……………. hun dise Mærker som
hendes Fader ………….. …….s Fader og Farfader boed all sin (tid her paa) gaarden, hafde
brugt i Teyen Lundene …………….. høyeste Ruested og fram igienne/m udj En ……….. 2de
Mærker og fandtes, det wed hun har og …………………… brugte hendes Fader derefter.
…… ………….., neste Widnes Mand forklarede …………………. Johannes Olsen som
Siufnte ham …………….. Lundene Kaldet, saa langt hand ……………….. efter øfste
brotted, og En Gloppe …………………. Kiønned, og efter Rustene paa ………………..
….ne efter øfste braatted i Lundene …………………….., Jndtill Baackethun Kommer
……………………. En liden Rund Skor Velt som ………………. …..dte at \gaae/ frem efter
dise Mærker ………………. forklaret,
………. ……….., 75 Aar, forklarede det ………………… Søster Syneve efter deres Fader
………………… og brugte, undtagen at hun war ……….. (boe)de til huus nogle Aar her paa
Jorde/n …………… frem til Haatvete her i Grændet.
…….. …………, omtrent 67 Aar gl: forklarede hand …………………. da Sahl: Magister
Arnoldus de Fines ………….. …..rd, Kand nu wære 35 Aar siden, ……………….. (e)n
Mand nu død Nafnlig Torbiørn ……………….., og da brugte Vidned i forbemelte 3 Aar
……………….. J Rustene, til Backetuns Mærked, og saa …………… Kaldet, eftersom hans
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nes Olsen, Syneve og Anes Fader sagde og Siufnte ham som hand hafde brugt, og ingen hørte
hand før eller siden førend nu tral(ne)d om Hugster og brug i samme Tey \som/ af Biørgo
Mændene derudj blef brugt for og efter hans tid,
Elias Knudsen til(?) huus paa Jstad her i Grændet, widste indted om Mod og Markeskiæll at
forklare, men hand var ofte en daglønner hos sidste Johannes som boede her paa paa!!
Gaarden, og hugte baade huuse og Saug tømmer for ham som war med udj Teyen paa
Lundene Kalded og op under, og J Rusted, der hugte hand,
Knud Wibaas paa 63 Aar gl:, Provede at Mærkerne om Teyen gaar af Backetuns Mærked,
efter høyeste Rustene og ud J Lang haven, saa siufnte Iver Grove ham Mærkerne hvilcke/n
Mand er død, og for 2 Aar omtrent siden ……… sagde og Siufnte ham det, war omtrent 62
Aar gl: da hand døde.
Lars Iversen Grove Sønnen til benefnte afdøde Iver Groue Provede efter bemelte hans
Faders ord som hand ofte hø(rte) at byte eller Merke om Teyen som denne gaard {……..}
\Biørgo/ tilhørte gick efter høyeste Rusted af ………………. og J Lang houven, Widned er
nu 23 Aar (gl:) ………………… hans Fader \war/ 62 Aar gl: \da hand døde og/ boede paa
Øfre Gr(oue) ……………..
derefter fremstod Contrapartens nærværende (Vidner, Nafnl:)

Johannes Ingebregtsen omtrent 83 Aar (gl:, forklarede at hand) gick En gang frem efter
weyen fra …………………………….. Mand med ham Lasse Mahle for …………………
mod 50 Aar side/n hand sidst st..cke paa ………………………….. sagde hand her Eyer
Biørge over ……………………………. Vidne, da svarede hand, op i braatted
……………….. Almues Veyen, høyere hørte hand iche …………………… widere Mod og
Markeschell,
Lars Erichsen 70 Aar gl:, udsagde ………………………… Mand Tormoe som boede paa
Rø….. …………………….. 53 Aar side/n hand Kom fra dend Mand, ……………………..
En winter noged lidet Tømmer til ………………………… anden Vinter til nogle Trou og
……………………….. i En dag i dend Tey som nu ………………………….. husbonds Jord
Eyede samme ……………………. icke ey heller har hørt derom, icke heller
………………….. byte Kand forklare, mend Stædet hv(or) ………………………. sin
husbond meener hand endnue …………………
Knud Kaarensen paa 64 Aar gl:, forklarede …………………… ? Aar bode paa Røcken, da
hugte hand ……………………… er nogle smaa hamre, nogle Støcher Stecker Sp…..
……………….. til Et Jldhuus, da Kom Johannes dend sidste ………………… og sagde
Kom iche nermere neder paa h…. ………………….
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sagde hand iche og drog sin Vey, Widned veed iche om Mærke og Skiæll at forklare, det
Kand wære 30 Aar side/n hand boede paa Røcke/n, og brugte nogle ganger som hand hafde
nødig,
de 2de Laug Rettes Mænd Eedlig aflagde Niels Svendsens Ord til dem som hand derEfter
med Eed bekræftede for dem nestleden Tor[s]dag, at bemelte Mand som er Syg og
Sengeliggende mesten deelen, sagde af Tormoe Røcke og Lars Istad begge for lang tid død,
at have hørt Mærke af Oppeland eller Jstad Kiønned J hamrelaged hiem efter, {…..} \og/ tvert
over En dahl lige i Backetuns Mærked, widere widste hand iche, uden hand war (til) hus paa
Dahlen og Tormoe Røcken leyede ham at hugge tømmer med sig,
Vidnerne Een efter anden paa deres Forklaring som for dem blef oplæst, hver for sig efter
……. aflagde deres Corporlige Eed,
……. følge …… paa Rettens Vegne Vidnerne som ……………….. Johannes Ingebregtsen
………………… (Contr)aparternes indstefnte, hvilcke første ……………. udj Parternes
overværelse Rette ……………… som de hafde forklared, og derefter …………… (de)t Eene
Ende byte nu hugged En (Kross) …………… (høye)ste berged med En Vinkel
………………….. skall Komme til møde ……………………… mellem Biørgo og war
……………….. ….els Bachetun der tilstæde ………………………. fra sig efter Rusted og
med ……………. ….n Anden af os hugne Glopper ………………….. …..bte i samme Rust
hugne og ………………….. Gloppe, fra denne i dend ………………… Lang hougs Gloppen,
og ……………. (Lan)g hougen J En af os hugne ……………. …….ell at Viise tilbage fra
…………………….. saa ned Efter, Alle dise ……………….. (Marke) skiæll mellem
Røckens ……………….. oven for Rusted og nedenom ……………… \med/ Rusted hører
Biørgo till …………………. blef iche forretted, saasom ………………… paastod endsom
denne ……… Røcken, efterdj Jstad opsiddere ……………. Eyere icke war Stefnt i denne
(Sag) ….. …..d Lod Vj det paa Rettens Vegne
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forblive,

dernest blef besigted hvad Tømmer som Røckes Opsiddere hafde hugged som de og tilstod,
og befantes tilsammen Smaa og Store Stuer 31 Støcher andseed at Tømmeret deraf eller
hvert træe som det har Staaed paa Rod Kunde i alt wære wærd i det høyeste 2 Rd:r. Saa blef
tilkiendegived at Od Sondve hafde hugged 10 Stuer som Røckens Jorddrot tilstod gived Lof,
og Citanten paastoed samme Stuer iche at blive wurderet, ey heller gived os widere
andvisning, og hæske truerne!! (hesjetroer, istaden for streng i hesjene) som war paastæfnt,
Kunde saa forblive,
Saa træffede Parterne mellem sig forlig som de med haande baand og Løfter stadfæstede
(med hver)andre, at de Jndstefnte Røckes Mændene Torbiørn og Wiching saa og deres
Jorddrott Ole Træen skall udj omkostninger betale til Citanten Knud Biørgo Tolf siger 12
Rd: og Pengerne wære ham i hænde (senes)t dagen efter nestkommende Michaele skriver
(dend) 30 S(eptembr:) i dette Aar, og er saa hugster og alt fo….. ………….. indbegreben og
denne Process i alle (Maader, og Sagen) dem ophævet og død og Magtesløs
…………………., (Citan)ten betaler till Sornskrivere/n for Skyds ……………. 1 ½ Mil, 3
hæster over Graven E(i)det …………………………. VasEnden 1 ½ Mile her till og fra
…………………………... dager og denne dags forretning ……………………………… og
hver af Laug Rettes Mændene …………………………, (hvilchet) udredes og betales under
Nam (og Execution efter) Loven, det øfrige Saa skall herefter …………………….. af os i
dag hugne Glopper til Ev(indelig tid som Lov)lig Markeskiæll forblive mel(lem Biørgo og
denne) gaard Røckes Mark og Skoug og ……………………… af Siderne dise 2de Jorders
ops(iddere at fraholde) sig at hugge udj dend anden …………………. …..ted Lod og Tey,
men alt ………………… (være) og holdes paa begge Sider under ……………………….
……de brøde og widere Medfart ……………………………. forretted slutted og Jndgaaed
(bekræftes med vores) undertrøgte Signeter Actum ………………… Superius

[Ao: 1729] Dend 18 Julj blef sedvanlig Skatte og (Sage Sommer) Ting holden med
Jondals Almue i H(ardanger paa) dend Gaard Sævertvet, overværende (Kongl: May:ts)
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Foged Sr: Adam Levin Ohnsorg, Lends Mand Lars Drage, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug
Rættes Mænd, Siur Espeland, Johannes Wiig, Aschild Molven, Niels Espeland, Niels
Underhougen, Samson Brattebøe, Iver Fladebøe og Lars Birckeland, derforuden møtte den
tingsøgende Almue,
Paa hvilcken Tid og Stæd fremstillede sig for Retten paa afgangne Foged Oluf Larsens Enkes
wegne Sr: Niels Bager som har wæred Constituered Foged det Aar 1727, og i følge af
Cammer Collegii Extraherede Andtegnelse Poster over forbe:te \Sahl:/ Fogeds aflagde
Allerunderd: Regnskaber for Sundhordlen og Hardanger Fogderie, tilspurte Meenige Almue
og Laug Retted om at nogen Rødnings Pladser her udj dette Ting laug befindes hvorved at
Matriculen Kunde forbedres …. bleven eller Kunde sættes de Aaringer 1719 og 1720
andgaaende, enten ved \ny op/Rødninger eller i andre Maader. Almuen svarede at dennem ey
witterligt [er] Ringeste (sadanne Pladser har) wæret, og ey heller befindes,
(Videre tilspurte) iligemaader om noged Strandet Gods (eller Vrag i de) Aaringer 1720 og
1721 er falden udj (Sundhordlehn) eller Hardanger, (Almuen) Svarede at hvercken bemelte
Aaringer ……………………… og siden til denne tid saadant ………………………… ingen
Skiber her indkommer udj ………………… ….ved beliggende,

(Herpaa Sr: Niels) Bager war Tings Vidner beskre(ven meddelt begieren)de, som med
billighed bevilges,
(Da Jngen fleere Sager) war Jndstefnt saa blef Restantzer(nes) ……… ….erling efter
forregaaende examina(tion).
………………… (e)r at forrette denne gang,

(Ao: 1729 dend ? Julj blef) Almindeligt Skatte og Sage Sommer Ting (holden for
Østensøe Skibrede i Hardan)ger paa dend Gaard Røchen med Ø(stensøe skibredes
Alm)ue, i overwærelse af Kongl: May:ts (Foged Sr: Adam Levi)n Ohnsorg, Lends Mand Ole
Berven, (og efterskrefne 8te Eed)sorne Laug Rettes Mænd Ole Sandven, …… …….., …..
……sen ØfreVig, Peder Samsonsen …….., …. ……., (H)over Røcken, Troen Berstøe, (og)
….. ……., (derforuden) var tilstæde Almuen som (Tinged søgte).
(Da ingen Kongl: May:ts) Allernaadigste Forordninger (og høy Øfrig)heds Andordning war at
oplæse, blef med Ska)tternes annammelse fortfared,
………. ……g dernest for Retten Sr: Niels Bager …… ……elt, og tilspurte Almuen som og
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Laug Retted om for andførte Poster ligesom paa Jondals Ting Sted, og war saavell paa dend
første som anden Post samtl: tilstædeværende Almues Svar Enstemmig som forhen,
dernest tilspurte hand dem om de Jorder herudj Ting lauged som formedelst Field og Sne
Skreede samt Elve brud har lidt Skade og faaed Affældning udj Skatteskylden saa og
Landskylden, Kand siden være forbedred, heller og Kand Ryddes og forbedres, saa deraf
Kongl: May:ts Skatter og Rettighed deraf Kunde svares. Almuen hertill svarede at desvær
beklageligt Skade/n er langt meere og Større, endsom de…. og skulle Kunde forbedres, icke
heller er Jorden udj dend tilstand at Rødning befindes, og iche heller nogen Steds ny
oprødninger Kand findes, de smaa \husmands/ Pladser som wed dend Ny Matricul blef
Skyldsatte, (we)ed de ere Ringere end det de Staar for,
Till samme Tid og Sted, hafde Siur …….., Christopfer Olsen, Brigt Ellingsen og Ole ……….,
(Opsiidere) paa dend Gaard Steene, Stefnt deres (Grander) ….. Jacobsen, Svend Herleifsen,
Omund ……….., Berge Larsen, paa Stene og Lie boende, (fordj de) har gaaed udj Citanternes
Eign ……………………………. till Fields og Støls beete og …………………… deres
Weed nogle Aar, saas(om) ………………………. byte til Skilsmise,
af de Jndstefnte blef svared de ………………….. end det er deres Eign og Skouv som
…………… har brugt, og nu vill Citanterne …………………. fra dem, og Kand de forskaffe
………………………..
Citanterne Replicerede at det skall ……………………… oven for og til Steene/n og det
……………………….
Afskeediget,
Saafremt at Citanterne forene …………………….. det som paastefnt er at have til
……………. deres paa boende Jord, saa bør (Sagen hendviises efter) Loven og Stefnemaal till
Aastedet ………………………… hvor da af Dommere/n og hans (Meddoms Mænd) bliver
Kient og dømt som Loven ………………… (hvor)hend og Citanterne deres Sag hendvi(ses

til samme) tid saasom de Jndstefnte og paasky(ldige) ……………. till deres brug at beviise,
saa haver (de til samme) tid og Sted at indstefne og fremføre (deres Vidner), (og i fald)
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de ingen Rett till Skoug hugster haver, bør de sig imidlertid derfra at holde saafremt de iche
efter Loven will derfor lide og undgielde.
Saa hafde Lars Arnesen Røseland Stefnt sin Grande Lars Samsonsen at levere ham sin Kiedel
igien som hand har faaed og forvarer, derpaa paa tilspørsel svarede, at Kiedelen blef wed
Fogdens Fuldmegtig, Lens Manden og Mænd udpanted efter dom, mend hand veed iche om
noge/n dom, hand slipper iche til sin Ofn i Stuen,
dend Jndstefnte svarede dend Kiedel og denne Sag er ham udvedkommende!!, thi hans
VærModer Herbor Arnes datter hafde dom over Lars Arnesen, som Kongens Foged
Excequerte, og skall samme dom af de wedKommende som forretted samme Excecution være
Lars Arnesen leveret, hvilcket Lens Manden ………….. forklaring an, hvad det andgaar om
………………………… Citantens Eget paafund, saa end….. ………………… er Stefnt
derpaa, saa vill hand dog …………….. iche saa forholder, de har Stue som ……….. faae sin
hylle paa dend Anden Side, ………… hand fornøyed, mend det vill og iche ………………..
fortredlig, og har Rom noch ……………………. at hand iche maa bruge sit …………………
iche med Gaarden Stuen ……………………..,
…………… Lens Manden tilspurte om den paa……. …………….. tilligemed Ole Nielse/n
og Rasmus …………… (ved) deres Fuldmegtig og efter dom …………………… og børsen
det leverte de her ……………….. hendes VærSøn Lars Samsonse/n ……………………. de
paa Lars Arnessens bord ……………………… iche wille wære inde mend laae
……………….. paa Marken,
(…………... svare)de hand veed iche af domme/n ded …………….. …..re dend widere
iche,
(………………. svare)de Citanten at hand iche vill ………….. ……ede Gods, men have sin
Kiedell …………………. dom,
meere hafde Parterne (iche at andgive)
(Denn)e Sinde forafskeediged
………….. er det første at Reise sig efter er, ……………… dend paastefnte at have nødt ved
………… (vur)dering Kiedelen til udleg, samme
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dom behøves produceret til Sagens oplysning, som Citanten siger sig iche at afvide, og de
Mænder som haver wæred med forretning Kand forklare at wære bleved Citanten efterladt,
saa udsættes da Sagen for saavit till neste Ting og paalegges Citanten dend paaberaabte dom
at i Rette legge, det andet som og paastefnt er, da eftersom Citantens Søster Enken Herborg
Arnes datter med hendes WærSøn har brug og besiddelse paa Røseland og udj Een Stue
tilsamme/n, altsaa findes for billigt at hun efter Loven maa bruge huserne som tilforn, og
saafremt at Lars Arnesen will iche have sin hylle paa den Anden Side af Ofnen Staa(ende,
Kand) hun benøtte sig derudinden sam… ………………. fløtte hendes, som hand iche bør
hende formeene,
Hafde Iver Olsen Tveit paa egne og ha…. …..ders (Vegne) i Rette Kaldet Sagen som
Formynder ……………… …… Gunders datter imod Lars Arnesen …………….. (som)
forrige tiltale udviser,

dend Jndstefnte møtte og Referede (sig til sit for)rige Svar med forklaring at ……………..
til barneds Moder efter forr…. ……………………….. udj de 36 Rd: som hand første
…………………… det øfrige, tilbyder sig 40 Rd: ………………………….. 8 mrk: som
forrige Formynder ………………………… formoder at eftersom hand s… ………………..
Renter og iche paastaar wær….. ………………………….. befried for Citanternes ugrundede
…………………,
Citanten sagde hand Kand iche …………………… med om hand skall tage af sin…
…………… Renter med,
widere hafde (iche Parterne at fremføre).
Kient Dømt og Afsagd
Efter det J Rette \lagde/ Skiftebref d…. ………………………. ….des udj Myndlingens Arf
efter ………………………… paategning dat: 26 Nobr: 1703 at …………………………
saa at den derefter beskicked For(mynder) …………… ….. ……land ichun har annammed 20
Rd: …………………… 1723 den 3 April er hans Mundling (Myndling) ………………......
5 Rd: 10 ½ s:, saa det er tilsam/men 25 Rd: …………………….. af samme paastaaes Renter,
saa bef(indes) ……………….. Jndstefnte med Capitalen har betalt ……………..
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Formynder 34 Rd: med dend Ene Mark indberegned og til Barneds underholding er levert af
ham til hendes Moder 1 Vog Korn for 3 mrk:, item En Koes Foster 1 Rd: og derforuden skall
hand have levert udj mellem Penger paa En Koe til barneds Nøtte 1 Rd: 2 mrk:, saa hand
tilbyder sig dog godvillig at vill betale udj alt 40 Rd:, altsaa Rester der endnu 4 Rd: 3 mrk:,
Saa findes for Ret og billigt at Lars Arnesen Røseland bør betale till Barneds Formynder
benefnte (4) Rd: 3 mrk: hvorved de bør wære Angerløs og fornøyed paa deres Myndlings
wegne og ey w(idere) Capital hende udj sin tid at tilsvare, men Renter deraf først efter
egien!! (egen?) beKiendelse f(or) 26 Rd: Reede Penger som de Jule tider for 3 Aar ha(r)
anammed, dernest af 8 Rd: nestlede/n ………………. …..ede, og af forskrefne 4 Rd: 3 mrk:
…………….. dato, hvortill udj Processes be(kostning betaler) Lars Røseland denne/m 4 mrk:,
og (Renter af de ti)ldømte 4 Rd: 3 mrk: indtill betalinge/n ……….. efter Formynderne i
fremtide/n …….. …..ere de efter Loven pligtig er haver ……………….. …..hed for dend nu
paa…… ………………. Capital 38 Rd: 3 mrk: det ………… (Lars Ar)nesen til barneds
Moder ……………….. har udlagd b..fries ………….. som de derfor at wære and……

(Ao: 1729 dend ? Julj blev) sedvanlig Skatte og Sage \Sommer/ ting hol(den paa
gaarden) Eye med Gravens Tinglaugs Almue, (overværende) Kongl: May:ts Foged Sr:
Adam Levin (Ohnsorg, Lends Manden Siur) Leque, og efterskrefne Laug Ræt(tes Mænd),
Anders Hansen Undeland, Erich Nest….(?) (Vest….?), ….. ………., ….. Haldanger, Poul
Spaanum, Jon ………., ……. ………., og Mads Welcke, saa var til(stæde Almuen som
Tin)ged Søgte,
………………… (Sr: Niels) Bager for Retten fremstilled …………………. ……ed og
Almuen det samme som …………….. …..æder og oven till er indført,
(Almuen tillig)emed Laug Retted svarede paa sam(me) …………… (a)t ingen saadan\ne/
tilfælde enten ………………. heller befindes og ….. nogen for ………….. ing at Kand schee,
saa inted af ………… er passeret, herom Sr: Niels Bager (var Tings Vid)ne begierende, som
bevilges.
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Saa Eskede Jon Seim sin Sag angaaende forrige paastand til Et Tings widnes erholdelse om
dend begangne Vaade og derhos begierede opsættelse til neste Ting, saasom dend Mand Lars
Hole var Syg og iche nu Kunde Komme, mend da formodentlig at skee,
Kongl: May:ts Foged Referede sig til sin forrige paastand forinden hand sin i Rettesettelse
Kand fremføre.
Afskeediged
Den begierte opsættelse bevilges til neste Ting,
Hafde Ole Kierland efter forrige tiltale Stefnt Thomes Haldanger,
dend Jndstefnte møtte iche,
Kaldsmændene Lens Mand Siur Leque og Kiell Magnusen Børsem, Eedl: afhiemblede
Stefnemaaleds Lovlig forkyndelse,
Paa dend Jndstefntes wegne indfandt sig derefter hans Grande Endre Haldanger som sagde
at wære af (ham) begiert at tilkiende give hand hafde iche tid at indstefne sine widner,
begierede opsættelse til neste Ting,
Citanten sagde sig og at have widner som nu iche møtte.
Afskeediges
Sagen gives Parterne opsættelse til neste (Ting),
Saa Hafde Gastgiveren Hans Johansen (efter forrige til)tale næste Ting Stefnt Tambur Arn…
…………., (som iche) møtte,
Kaldsmændene dend Ene Germund ………….. (møtte, det) andet absenteris,
Citanten forlangede Sagen udsatt til (neste Ting, som) bevilges,
Till samme tid og Stæd hafde ………………….. (Stefnt) bemelte Tambour for udsigelse
………………… hand til forrige Ting hafde ……………………….. og Gode Løb, derfor nu
at ………………………….,
(Af Kalds) Mændene ware En boesat Ma(nd) ……………………… (og) En dreng som iche
hafde opna(aed) …………………….,
(Sagen) derfor afskiediged.
Sagen hendvises till Louglig Ste(fnemaal til neste) Ting, alt til Lovmesig an……..,
Till samme Tid og Sted hafde N……. ………… (ladet Stefne) Poul Siursen Spaanum at
………………………. 4 Rd: 1 mrk: 8 s: paa 9 Rd: mindre en.. ………………… til Kiøb om
En hæst, hvortil ……………………….. (Skifte)bref dat: 24 April 1727 efter Iver
……………… ….dre Iver og Michel, saa og hans bro(der?) ……………….. Moder Elsebe
war Lodtagne udj ……………………………,
den Jndstefnte svarede at hand Kiøb(te) ………………… ….ten saa og hans broder Omund
Iversen ……………. gang, og sagde da at ville betale dend ……………….. hand da siden
betalte Citanten 4 Rd: 3 mrk: ? s: ……………….. 4 Rd: 1 mrk: 8 s: har hand gotgiort dend
And…. ……………..
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Vickenes for En Koe som bemelte Omund solte ham og befantes Siug og døde, saa at hand
inted er skyldig,

Citanten svarede at hand staaer for Kiøbet om hæsten, hans broder faar self svare for Koen
naar det beviises at hand war saaledes formeen det iche/n!! (iche) vedkommer ham,
dend Jndstefnte paastod at Kunde bevise sin Sag, og at det sig saa forholder.
Afskeediged
Till Sagens oplysning gives dend!! (dem) tid til neste Ting at Omund Vicknes indstefnes at
Svare for sig, og andgaaende Koen er det en Ny Sag som hand bør Stefnes for, alt till Endelig
paafølge,
Richolt Larsen Tvete efter forrige tiltale neste ting i Rette Ko(m med) Sagen mod Baar
Spaanum, saa og (o)m dend An……… Løb som Citantens Moder efter samme Skiftebref
tilfalt at fremvise Lovlig Adkomst hvorledes ha(nd hafde) Kommen til det, saasom de \efter/
bemelte …….. Moder ……….. Skifte{d} er holde[t] thi hun døde udj ………………..
…herdall, og dend første halve Løb ……………….. og hans Søskende Lodder,
(Kaldsmændene) Siur Leque og Kield Børsem Edlig (afhiemblede at h)ave Loflig Stefnt
Baar Spaanum ………….. Løb som Citanten og hans Søskende …………. ….d iche om dend
anden,
(Afskeedi)ged
(Dend Jndstefnte Baar Sp)aanum paalegges til neste (Ting at møde og gi)øre Citanten
Rigtighed for ……………… Vergemaaled, saa fremt hand ………………….. Sagsøgerens
paastand og …………………….. Post udsettes till Lovlig ……………….. (de)nne gang,
(Till samme tid og Sted) fremkom Niels Olsen boende (paa gaarden) …….. (i Su)ndhorlehn,
og Sagde sig at have (Jndstefnt ha)ns Moder Ane Lars datter Haaem (med hendes
Laugwærg)e Baar Spaanum fordj de har …………………. Lars Olsen Haa[e]m 3 Spand
Smør ………………… der hafde iche fleere Penger ………………….. Pantebrever 58 Rd:,
derfor ………………….. (Baar) Spaanum har(?) (bør?) forklare derom …………….. faaed
det Pandtsatte Gods eller ………………. hans broder døde nestleden Martj ……………..
Skifte brev efter sin Fader dat: 1694 ………… den war 1 L: 7 mrk: Smør, og 4 Løber
…………… Et Pantebref dat: 5 Julj 1709, ……… ….s Sahl: broder Lars dat: 31 Oct: 1709
……….. …..rs Pantebref dat: 5 Julj 1709
1729: 215
dend Jndstefnte \Baar/ møtte iche, ey heller nogen paa hans wegne, derfor Stefne Vidnerne
Siur Leque og Kield Børsem Edlig forklarede Lovlig at have Stefnt hannem,
Citanten paa Rettens tilspørsell svarede at det var 9 Aar siden hand Kom hiem af Krigen, og
hans Moder iche fragaar at have faaed de Penger fleere endsom efter Pantebreverne, bemelte
hans Moder møtte og sagde at hun Staar paa sin gaard og befindes at wære tunghørt,
Forafskeediged
Det er iche nochsom mod Loven at Citanten ville Reise en Sag mod sin broder siden at hand
wed døden er afgangen, og mod Lovlig Tinglyste brever og Adkomster, ………. dend og
dødes Enke og børn eller deres Umyndige[s] Formynderes tilkaldelse og Lovlig Indstefning,
thi udsættes denne Sag til neste (Ting) ………. efterKomme, till hvilcken tid ……….. Moder,
som og hendes Laug wærge (Baar Spaa)num bør møde alt til widere ………. ……gangs
paafølge.
Saa Eskede Torckel Tooblaa!! (Torblaa) efter (forrige tiltale) Sagen mod Britte Magnus
datter, ……………….. hustrue, hun iche møtte e….. ……………….,
Stefne Mændene Siur Leque (og) …… …………. Edlig forklarede at have (Stefnt)
………….. (den) udeblivende Kone til de(tte Ting) …………… …...ende ord paa Citanten,

…………………. høre nogen widner, iche …………………….. till Vedermæhle og forsv(ar)
……………….. iche begierte hvilcked hand ………………….
Paa Rettens tilspørsell svarede ………………. samme Kone aldrig hafde ta…. …………….
ord till, iche heller sagt ham …………………… (paa)stefnte ord udj hans nærv(ærelse)
………………… Hus tøs som paa dise tider …………………… hafde sagt ham saadan
s…… …………………. tid død, hand (h)ørde iche …………………… hand Spurte de 2de
Koner som ……………………… og det omtrent i fior Wor, ………………. iche at vide
derom men da ha…. ………………. wille Stefne dennem saa s……. ………… have hørt det
førend tøsen sagde ha… ………
Afskeediget
En hver som Loflig er Stefnt bør (efter Lovens Aller)underdanigste bydenhed at møde
…………..
1729: 215b
1729
for Retten og svare for sig, saa fremt de iche for Uhørsomhed vill lide og undgielde, saa
udfordrer og Retten til denne Sags oplysning at dend Jndstefnte Kone burde haft Varsell til at
andhøre de paaskudte widners forklaring, og hendes Mand som forsvar for sin hustru til
Sagens Loflige Drifts Skyld bleven warsled som alt iche er skeed da endschiønt Retten
befinder at dette er ickun Mumell og Løs Snack som Citanten om hvilcken Grænd og hele
Tinglaugs Almue ey andet Veed og Kand sige endsom Erligt og Skickeligt, derfor har fundet
sig beføyed at indkalde atter ….. till saadan Ømmels dempelse og sit Erlige …… … at
forsvare mod de som Kand findes ondsindet, gives denne Sag Rum til neste Ting at hand som
ovenmelt giver ………………., til hvilcken tid og Stæd hans ………………. ….er og haver
at møde alt till (en Lovlig Doms) paafølge,
(Dend ? Julj blef Tin)ged holdet og Retten betient som ………… ……Løb,
(Till samme tid og Sted) ved Lens Manden \og Kield Børsem/ ladet Stefne Od …………..
(efter) forrige tiltale for Slags Maal ………………. (til Vid)ner Hagtor Olsen Torblaa (og)
…… ……….. Kiølen, og Snare til Veder(mæle),
(Jngen af de Jnd)stefnte møtte,
Kalds Mæn(dene …. ………… og ……. …….. afhiemlede Lov)lig Stefnemaaled,
(Citanten begierede Laugdags forreleggelse) for de udeblivende til neste (Ting at møde og
svare)
(Forafskeed)iget
……………….. bydende brøde paalegges ……………………. de Nafngifne Vidner og
…………………… her for Retten neste Ting (at møde)
…………..… ….de Christopfer Ødven paa hvis (Vegne) ………….. …..r Ødven i Rette
møtte, ladet ……………….. Eidfiord Hemming Graa for ……………… ….s iboende huus
til en borger udj (Bergen, Nafnl: (A)nders Heyberg, hvilcket huus Citanten ………………..
Søn \har opbygt under Spærer …/ og Eyende, formodentlig og ……….. …..ende efter bevis,
den Jndstefnte møtte iche,
(Kalds Mændene) Omund Vig og Andbiørn Knudsen till…. …………. sig icke 25 Aar,
hvorfor denne sinde (Sagen iche Kunde) Afhandles, men
Forafskeediget,
1729: 216a

J denne Sag brøster Stefnemaaleds afhiemmelse, og J hendseende at de samme 2de og skall
wille bruge til Vidne udj Sagen, saa bør og Panthaveren wære warsled for Sagens Lovlige
drifts Skyld, hvorfor denne Sag hendvises till Lovlig Kald og Varsell,
Anno 1729 dend 29 Julj blef Retten af os betient paa Lutrum yttre Thun eller Gaardepart
udj Kintzervig Kircke Sogn og Hardanger beliggende, og efter forregaaende Siufn og
Grandskning forretted og slutted efter høyædle og Velbaarne Hr: Stift befalings Mand
Wilhelm August von der Osten[s] befaling d: 15 Martj 1729 paa forregaaende Memorial, J
overværelse af Kongl: May:ts Foged Sr: Adam Levin Ohnsorg, og af ham opnefnte
efterschrefne Laug Rettes og Meddoms Mænd Johannes Johansen Tiof(lot), ….. Dyr….., ….
……..d, Wiglich Jaastad, Brynild Tioflot, …… ……….., ….. ……….., og Knud Jndre
Jaastad, (tillige Læns Manden) Torgels House overværende, item ………………………..
saa lydende,
Saa gav dend Ene Opsidder ……………………………… …..rialen har underskreved
………………………….. Marritte paa hvis Vegne hen(des) ……………………………
……de Naufnl: Niels Schilldaas, ………………………………… her boende, af det Andre
Thu(ned) …………………………. …..nes Østensøen, \og/ Encken Gertruds
……………………. nærwærende sagde sig iche at Ri….. ……………………………
begierte Forretning,
Denne Jorde Part yttre thuned ……………………………………. Jndre thuned Kongens
Halsøe!! (Halsnøe) C(losters Gods) …………………………. efter dend Gamle Matricul udj
Skatt ………………………… 3 Spand Smør, mod Landschylden som ………………………
2 gedskind og 2 td:r Salt, hvoraf …………………………. og Sneeskreede Ao: 1668 udj
Landschylden …………………. (sam)me udj Skatterne, saa igien at blive …………………...
forhend wærende \de/ andre Sp….. …………………………….. Allernaadigst er approberet,
Opsidderne paa dette Thun yttre …………………………… ….tedes, Nembl: Niels
Haldorsen …………………………. 2 ½ L: Salt, udj Skatteschylden 2 p: 6 mrk:, En….
……………., ……. Michelsens Landschyld 1 Løb Smør ½ hud ……………………. af 1 L:
2 p: 6 mrk: Smør, og Knud Jacobsens ………………………… 1 L: Smør ¼ hud og 2 ½ L:
Salt, Skatter af ………………………… Resten udj Landschylden og Skatteschylden,
………….. paaKommer den anden Jordepart (Jndre thuned) Kaldet,
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Opsidderne forklarede derefter at for 9 Aar siden da udløb atter nye, foruden dend gamle
Field og Snee Skrede over yttre thuned, saavel som og det andet thuns Jord, og atter \nu
omtrent/ for 4re Aar leden dend tredie gang paa begge thunen igie/n, hvorfor de ingen aftag
har nødt gotgiort,
derefter saa haver Wj ey alleene overseed og Nøye befared denne Jordeparts Leylighed,
mend end og det andet thuns Eign og Mark, Furreskouf Er slet indted till denne Gaard, og ey
meere brendeveed end …ap at Opsidderne Kand berge sig med till nødtørftig brog!! (brug),
Stor Farlighed er dend undergiven af Field og Snee Skreede saasom dend saavell som alle
andre \her/ ickring liggende Gaarder er under høyeste bra(tte) Fieldet, som iche mindre er og
samme fahre we(derfaret) ……de, den Skade som dog dette yttre Thun har (faaed) …….. udj
……………. tid, som og dend efterføl(gende) …………………………… …..s Agre, hvilcke
Op(sidderne) ………………………….. saavit giørligt været ………………………….. deres
bøe eller Enge ………………………………… haaber findes, saa …………………………..
er til forbedring, og ………………………….. ….eged skade efterdj de ……………………..
det Leyermaahl lige… …………………. …nn er faren størst nu …………………………….

Aarlig Løber, og overgaar …………………… Skiøn med forrige Aftags Skreeder
………………… paa begge thune/n fælt med god ……………………… 1 L: 2 pd: ? mrk:
Smør, og udj …………………… mrk:, hud og Salt 1 tønde og 5 Løber …………………….
……….ls begge thun icke Kand ………………… herefterdags, endsom ………………….
nembl: Opsiddere/n Johannes for ………….. (Skatt) og Landschyld af Smør 1 Løb,
………………………, Gertrud Jligemaade ………………………. Landschyld af 1 Løb
Smør, og 2 pd: ………………. thun, lige deelagtig, og en ………….. (Lieute?)nant Jrgen
beholde/n saaso/m …… (Skatteschyl)d 15 mrk: Smør, og J Landschyld af 1 pd: ……… Salt,
Enke/n Marrite for 1 L: 6 mrk: Smør ……………… Smør 1 Løb, og Salt 2 pd: 6 mrk:, Knud
Skatte…… ….s Landschyld 1 pd: 12 mrk: Smør og 1 pd: 3 mrk: Salt ……
…………. Lutrum saaledes efter Laug Rettes Mændene ……. ….enes beste Skiøn er Ligned
og Lagt og
1729: 217a
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iche høyere Kand efterdags som den nu befindes ente/n Skatte eller give Landschyld af meere
endsom hver deel for s(ig) 4 Løber 1 P: Smør beregned, det bekræfter Wj fornefnte Eedsorne
Laug Rettes Mænd Saa Sant hielpe os Gud og hans hellige ord, bevidned med samtl:
undertrøgte wores Signeter Actum etc:

Dend 29 og 30 Julj 1729 blef sedvanlig Skatte og Sage Sommer Ting begynt og holden
paa dend Gaard House udj Hardanger med Kintzervig Tinglaugs Almue, J overværelse
af Kongl: May:ts Foged Sr: Adam Levin Ohnsorg, Lends Mand Torgels House, (de opnefn)te
8te Eedsorne Laug Rettes Mænd (Nafnl:) Knud Jordal, …..f Utne, Niels Resetter, Aslach
…….., …….n Utne, Christen Berven, Gut(torm) ……., og ….. Jaastad, Saa var tilstæde
dend (Tingsøgende Almue)
og blef efter at med (Rettens sættelse var foretaged) …………….. forfared, dend 30 Dito,
………………..
Publicered afgangne …………………………… Elisabets udgifne Skiøde
………………………, (til) Vitterlighed underskreved (af) …….. ………………, (og) Jacob
Butand, hvorved hun ………………………………….. Burgraf har Solt og Skiødet hendes
………………………. Waaning udj Ullensvangs Sogn (beliggende) …………………. og
Meste Skillings betaling efter ………………………
Kongens Foged ladet ved Le(nds Manden Torgels House og) ……. …..gelsen Stefne Peder
H…….. ……………………………………. ……. …….. datter Gelle at bøde efter (Loven)
………………………… (for be)gangne Leyermaal og (barns Aufling) …………………..
…indre,
Jngen af dem m(øtte til Sagen at svare),
(Stefne Vidnerne …… ……….. (og) …. ……….. afhiemblede Loflig at ha(ve Stefnt dem til
dette Ting)
Afskeediged
de udeblivende Peder Strand og …… ……… (Gelle gives Laugdags forreleggelse) til neste
Ting at møde,

Hafde og Stefnt Jon Østensen (Freim og Anne Pouls) datter Bygden for begangne (Leyermaal
og barns Aufling) …… …..den derfor at bøde efter Loven,
(Jngen af de Jndstefnte) møder ey heller nogen paa deres (Veigne),
Stefne Vidnerne Salomon Helland og ……. ………...de, aflagde deres Eed Lovlig at ha(ve
Stefnt dem),
Fogden paastod Laug dag,
Af(skeediged)
Jon Freim og Anne Pouls datter (gives Laugdags forreleggelse at) møde til neste Ting, og
deres Sa(var i Sagen at andhøre).
1729: 216c
Saa hafde Fogden Stefnt Siver Arnesen nu tienende hos Ole Bergesen Age, for begangne
Leyermaal med Gertrud Chrestoffers datter som wed døde/n paa BarselSeng er afgaaend, da
hand med hende tiente paa Mouge, for samme hans Leyermaal og barns Aufling at bøde sine
bøder efter Loven,
dend Jndstefnte møtte iche ey heller nogen paa hans Vegne,
Kalds Mændene under deres Eed nembl: Salomon Hell(and) og Lars Hansen at de hafde
Stefnt dend paageldende hos hans Fader Arne Lille Naae …… ……….. Husbond hvor hand
tiener og (sig) opholder,
Fogden d(erefter war dom paastaae)nde,
(Forafskeediged)
dend ude(blivende) ……………… …..de Siur Arnesen bør have ………………….. hvor
hand tiener ………………………… Sted Sorterer under …………………………….. dend
Gaard hvor ……………………….. ….ttes derfor denne ………………………… (nest)
Kommende Ting, alt ……………………… (efter) Lovens bydende.
(Till samme tid og Stæ)d hafde En bonde Mand ……………….. …….ad udj Souve Sogn og
Ryfølcke ………………. (Jndste)fnt Peder Olsen Indre Jaastad ……………………………..
Skyldig paa Et Kiøb ………………………… Matter Toback for ……………………………
…….s Miste for 2 Aar side/n …………………………….. ham 79 Stocher (Støcher) af de
……………………….. 4 mrk:, og 3 bismer pund ……………………… hvad Koster men
hand skulle ………………. ….tte for hvad den Kosted, saa ………………………. ? Rd: 1
mrk: 8 s:, hvilcke hand paa(stod) ……………. (Proce)sses bekostrning,
……………………….. at hand anammede Cronerne ……………………….. for 4 mrk: 8 s:,
og for samme pris ………………….. Andve Hildal, thi Citanten …………… (be)talingen
skulle leveres til samme ……………. 8te dager efter at hand Kom,
……………. at hand hafde vell begiert at Andve (Hildal) …………. betalinge/n, mend dog
med ord ………………… Jostad!! (Jaastad) samme tid da de handled ………….. ….d ingen
Nye Kongsberg slette daler …………….. 4 mrk: saasom Fogde/n iche høyere an1729: 217b
nammede dem, dette tilstod at Manden talte derom men hand iche Kunde widere end maatte
tage dem derfor og formoder at have levert dem igien saaledes, hand Kiøbte En … Toback
weyede 4 Spind for 6 Rd: 1 mrk: 8 s: leverte dend saaledes til Orm Mansager, men Citanten
hafde begert at hand wille levere dend til Andve, hvorledes det er tilgaae/n veed hand iche,
hand skall bevise med Orm at Matten weyede saa meget, … 8te Marker toback á 7 s: finder
hand skyldig udj widere iche, Andviste en Attest dat: Kongsberg d: 31 Aug: 1726

underskreven hvis hænder hand sagde war Ober Bergamtes herrers Egenhændig underskreft,
derwed be(wise)r at hand hafde anammed hver Crone for 4 mrk: 8 s:, Attesten lyder saaledes,
Citanten formeente de….. ……………………… hanne/m hand war iche begier(en)de
Cron(er) ………………. faaed meere end 4 mrk: for støched,
dend (Jndstefnte) formente hand burde sent ham strax sine pe(nger) ………., derv….
svarede hand anmede!! (anammede?) dem af Andve Hildal) ……………. ham at wære sent
for 4 mrk: 8 s: men hand ………………… iche begert Croner og tog dem iche ……………..
4 mrk:, samme Kand Andve iche fra(gaae) ………………….. hand og bevise at dend iche
veye…… ……………………….. hand anammed dend,
Parterne war paastaaende dom,
Kient Dømt og Af(sagd)
Retten Kand iche befinde at …………………… (an)derledes endsom dend …………………
……ner paa Kongsberg før ……………………………….. har denne Sag dend om………..
……………………… har forlanged Croner so…. …………………………… faae dem
afsold endsom ……………………………… alligevel paa hans Side ………………………
søgt sin Creditor ligesaa vel …………………………. war pligtig at betale ham
……………………. Skadesløs, saa Kiendes f(or Rett og billigt at) Citant/en bør have Skade
for sin ………………………. saavit som Cronerne er meere ………………………….
(ana)mmed for, mend andgaaende ……………………… hand med Mender beviser at dend
……………………. Wegt og Pris endsom Accorten w(ar) …………………. Jndstefnte Peder
Jaastad betale han/nem ……………………… Reede Penger, saavels/om for de skyldige
………………….. Toback 3 mrk: 8 s: tillige med denne ……………………. Processes
bekostning 1 Rd: alt under (Nam og Execu)tion efter Lovens Medfart,
1729: 217c
Saa fremstillede igien sig for Retten Sr: Niels Bager og till et Tings widnes erholdelse
tilspurte Laug Retted og Almuen om de selfsamme Poster som paa forrige Tingstæder forhend
Jndført,
Almuen Svarede at indted Strandet Gods og Vrag noge/n sinde her udj Fiorderne er
indkomme/n heller Kand indkomme saasom ey noged Skib har her Seylads til Hardanger,
Item at Jngen Rødnings Pladser de Aaringer 1719 og 1720 har wæred, iche heller endnu
befindes som Kand legges udj Skatt, Paa dend 3de Post at de Jorder som af Fieldskreder, Sne
og Vand er bederved og har Nødt Aftag, er end widere saa(dan besv)erlighed underkast,
hverken ey forbedred e(ller faaet noged) till hielp og forbedring, mend beklageligt f…. …….
Opsiddere som geraaden udj Armod at …… der lider samme Skade og ere ….. høyt ……..
de ey Kand taale,
(Herpaa Sr: Nie)ls Bager war Tings widne begiere(nde, som blef bevilged).
……………… (Kongl:) May:ts Foged efter begiering ………………… Jord Hesthammer
will til ………………… (til)liggende Sk[o]ug med bork …………… ……cking efter Mænds
Siufn, (hvilcket Fogden begierte bes)kreven meddelt de dato 6 Julj …. …………..… (ved
Re)tten Lov(lig) fredlyse at inge/n (herefter) …………………. saadant maa
…………………… saafremt dend schyl(dige) ………………. (Lo)ve/n will være and(seed)

(Ao: 1729 dend ? Augustj) og paafølgende dager blev holden Almindeligt Skatte) og Sage
Sommer Ting med Wangen Tinglaugs Almue paa Wo)ss, [i] overwærelse [af] Kongl:

(May:ts Foged Sr: Adam Levin Ohnsorg), Lensmand Wiching Tvilde, (og de 8te Eedsorne
Laug Rættes Mænd, ….d Nyre, Gotskalck Fiose, ….. ……….., ….. ….quitne, Niels Bøe, Od
…….., …… ……….., og Anders Rioe, saa (og Almuen) som Tinged Søgte,
…………….. og Allerunderd: blef forkyndt
(Kongl: May:ts Allernaa)digste Placat dat: Fredensborg (d: ? …….. 172? (an)dlangende
Forbud paa fremmed Tor….. …….. udj Danmark og Norge,
………… (Kun)dgiort om en Delinquent fra Sundf[i]ord ……. Nafnlig som har begaaet 4
ganger Leyermaal udj ………….., og af Arreste/n Rømt,
1729: 218
Publiceret Sahl: Andreas Johan Storms Obligation udgiven till Sahl: Obriste Lieutenant
Grans Encke Frue Edel Holberg for Laante Capital Penger 200 Rd:, og Pandsat hans
Eyendeele udj Leedinge/n med Sigt og Sagefaldet her paa Woss af 1100 Rd: til Special
underpant, Obligat: dateret Grafdal d: 14 Deb: 1728: og fantes paategned at wære Skifteds
Commissarierne d: 22 April 1729 andvist,
Publiceret Siur Jonsen Øfre Grouves Skiøde daterit Wangens Tingstæd d: 17 Aug: 1729
udgiven till Lars Madsen Welche paa dend Gaard Wibaas i Quitler Otting og Wangens Kirke
Sogn beliggende Skylder 1 Løb Smør \med bøxel og herlighed/ hans Odel(s Gods, Solt og
afhændt) mod Et hundrede og tiuge Rd: til (Vitterlighed underskreved med wores) bomærke,
og medforseylet af Wi(cking Tvilde), ……. Quitne og Siur Vicke,
Hendrich Miltzous Skiøde dat: (Lille Graven d: ? …… 172?, hvorved) hand Skiøder og
bebrever ………………………….. med bøxell og herlighed udj dend …………………… till
9 Mrk: i Dyrvedals Otting paa ……………………… og Femtj Rd: til Witterlighed
u(nderskreved og forseyled af) ……. ……………. (og) Jens Nordall,
Hendrich Miltzous bøxell Seddel (paa …………… udj) Skible till Torkell Knudsen, (som
…… …….. for ham har) opsagt, dat: Lille Graven d: 15 Nobr: (1728)
Sahl: Hr: Niels Weinvigs Enke Be… ………. ……………………. 4 Junj 1729 bøxled og
fæsted En ………………………… Støhlen eller Yttre Helg….. ………………………… til
Bottolf Siursen h…… ……………… (bøxselen betalt) efter Loven,
Størck Knudsen Lundes Skiøde ………………………….. d: 9 Junj 1729 Solt og afhæ(ndt)
…………………. …..Søn Knud Jonsen Mølster, ……………………….. Smørs Landschyld i
Wiger Otting …………………. med meste Skillings betaling, (till Vitterlighed medforseyled
af Wicking) Tvilde og Biørne Mølster,
Karen Sahl: Hr: Christen Wei…...s ……………………… Ringem d: 4 Julj 1729 paa 3 L:
og …………………. med bøxell og herlighed i Bosstr(ond Otting, Solt og over)draged till
Capellanen Hr: Morten Ru(us) ………………… betaling 450 Rd: til Vitterlighed,
un(derskreved af) Hr: Niels Skiøts haand, og de 2de Mænd …… ……….. og Arne Mit
Ringem, med hende Forseyled,
Jon Endresens Skiøde paa dend Gaard Kolv(o?, Solt og af)hendt schyldende 3 Spand Smør
med bøxell (og herlighed, til dend)
1729: 218b
Mand Niels Gulachsen for Penge betaling 100 Rd: til Vitterlighed under hans bumærke, Od
Breckes og Niels Bøes Signeter.

Mons Ellendsen Heglands Skiøde dat: 17 Aug: 1729 paa halfdeelen udj Himmerbære 2 pd: 6
mrk: Smør med bøxell til Jon Endresen for 100 Rd: solt og afhændt, med ham till
Witterlighed forseyled af Od Brecke og Niels Bøe,
bemelte Mons Heglands Skiøde paa dend anden halve part i samme Gaard for 100 Rd: solt
til dend Anden Opsidder David Olsen, af samme dato og forseyling som ovenmelt,
Poul Siursen Spaanums (Transp)ort paa Odels Retten ……………………. Bryn i Bordals
Otting …………………….. derfor bekommed 36 Rd:, dateret …………………….. 1728 og
underschrefven og (forseyled af) ……….. …………. (og) Anders Aandeland ………………
(A)ndersen,
…………………………….. (Bøxel) Seddell paa Jorina Maria ………………………… till
Kolben Knudse/n …………………………. Præstegieldet En Løb Smør ……………………..
(bøxelen) efter Loven at wære be(talt, dat: ? ……..) 1729,
…………………. Veynvig Gastgiver herpaa ………… (lyste sin Pen)ge Mangell till den
Gaard (Ringem? som ha)nd nu fornemmer hans ………………… ……læste Skiøde till Hr:
Morten (Ruus) ………………………………… ….ged nermere samme
………………………… hans begier han/nem …………………………… ……yres, men
protocollen …………………… (tilfø)rt,
(Dend ? Augustj blef Retten betient som i gaar)d udj forindførtes over(værelse)
………………………. med sin Svoger Siur Wiche ……………………… af dem
undertegnede brever ……………………. Lars Tachle, og Stephen Rondve ………………….
1729, Siur Groue byted ………………………….. Smørs Landschyld till Siur Wiche
……………….. anden Jge/n 1 Løb Odel udj Mit Skut(le) ……………….. beliggende, at
holdes ubrødelig ………………. skall beholde En Løb udj Mit Skutle ……………….. udj
dend Gaard Wiche, till Odell og (Eyendom)
………… von der Lippes bøxell Seddel paa 18 Mrk: (Smør) ……….. udj Watne, Vinie
Kirke tilhørende, til ……. ………sen, bøxele/n betalt, Berge/n d: 12 Julj 1729.
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Publiceret Arne Haftorsen og Knud Mit Fænnes Skiøde dat: 17 Aug: 1729 hvorved de
selger till deres broder Lars Haftorsen begge 1 pd: 19 1/5 Marker Smørs Landschyld med
bøxell og herlighed udj Øfre Finne for 46 Rd: 4 mrk: 12 4/5 s: til Vitterlighed Lens Mand
Vicking Tvilde og Siur Vicke,
Publiceret Hr: Major Barclaus udgifne Obligation paa 150 Rd:s Capital till Sr: Mads
Forman, af ham Laant og oppebaaret, og till et Special Pant først prioriterit Pandsetter
hannem sin paaboende og Eyende Gaard Glimme, schyldende 1 ½ Løb Smør, dateret Bergen
d: 8 Julj ……. 1727 under haand og Signet,
Paa samme tid og Sted Com……. ……….. (Klocker)en her paa Woss Sr: Carsten Horsenius
p(aa) ……………… Kalds wegne i Bergen som hafde ladet (Jndstefne Gastgive)ren
Hendrich Weinwig at betale hannem ………………. Wahrer Resterende 40 Rd: 5 mrk: 6 s:
med (Processens) bekostning Skadesløs, dernest producerte ………………………. d: 19 Julj
1729 saa lydende, ………………………..
dend Jndstefnte møtte iche
(Kalds Mændene) ……. Tvilde og Mathis Mølster Ede(lig afhiemblede Stefne)maaleds
forkyndelse Loulig (at være forkyndt dend Jndstefnte)
Paa Citantens wegne paastoed (Laugdags forreleggelse til neste) Ting,
Afskeediged

Gastgiveren Hendrich Weinvig (forrelegges Laugdag til) neste Ting da at møde
………………… (i) følge af Lovens byde(nde)
Saa møtte Claus Finne ……………………. ……dals Frues wegne and…… ………………..
til neste Ting, og war ………………………… ……senus som sagde iche f…..
……………… (Veder)mehle, saa Sagen uds(ettes til neste Ting).
Saa blef, siden indted widere (war at forrette af Sager,) Restantzerne paa Skatterne …………..
Og som indted widere war at fo(rrette, saa blef) Restantzerne Tagen under forseyling,
(og Retten) for denne gang opsagt.
Anno 1729 dend 21 Sept: war Retten (forsambled paa) dend Gaard Fannes udj Waswær
(tinglaug) paa Woss beliggende udinden [en] Marcke (skiælls træt)te at forrette mellem
bemelte Jor(ddrotter) Anders Hansen og Ole Rasmusen som ……….. sig Muntlig Stefnt,
hafde og herom …………..
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…gende, med wærende som Mæddoms Mænd efter Lovens Maade opnefnte Ole og Jacob
Styve, Halver (Bi)ørgaas, Niels Horvey, Siur Lien, og Johannes Langeland, saa war og
nerværende Lends Mand Niels ….sen Horvey,
Hvorsom helst møtte denne Gaards fornefnte Opsiddere, og tilstod Forretningen, og
tilkiendegaf at have Stefnt de tilgrændsende Naboer til overwærelse/n saasom de 4re
Opsiddere paa Mæstad, Od Brumborg!! (Brunborg), Knud og Tormoe Bernes, Jørgen
Hernes og Ole Evanger, saavit Skougskitted!! (-skifted) mod dem maatte løbe at Kundgiøre,
Saa til Kiende (gav de o)ver deres Eyendom her udj Jorden som de nu bruger og be(boer,
saasom) Anders Eyer 1 Løb og bruger derforuden Et half (Pund Præsteb)ols Gods, Ole
Rasmusen Eyer og bruger 2 … ………….. Jord er udj Landschyld 2 Løber, saa ………..
(Sko)ug og Mark hiemme og ude/n gierds haver ……………….. …..ort,
Dernest til (Kiende gav O)le at ville have Skifted huserne ……………………….., hvilcket
og hans Grande ……………………
……………………… (han)s Kones Fader Aschild Eyede …………………. haver nu ichun
2 pd: 12 mrk: …………………… paastaaed, saa befindes ………………….. Øfsthuus parten
Kaldet for ………………… sagdes at wære af hans Sahl: …………………. Mossefind og
Skiødet bortkom(med) ……………………. Skiøder og 2de Skifte brever ……………….. 24
Nobr:, gaaed udj Arf d: 8 Sept: ………………… (An)ders Fannes Eyer med sine
…………………….. mellem Kommende for ………………….. iche vedkommer denne
……………………. paastefnte Sag saa be…….. ………………… alleene Rettens Middel
……………………. Skifte som er Stefnt paa ………………… ..dgaaed,
(Hvorda Vj udi Vidnernes og) Parternes overwærelse samt …. ……… (som) Formynder paa
Gulach Fannes (Vegne) ………………. Østre Side af Elven igien(nem) ………………….
Mark uden Gierdes hver af ……… (Opsi)dderes Lod udskifted, og tager ……………… hvor
Mæstad Mændene møtte …………… (e)t Segn som de for sig hafde hørt at ………………
..t Støche lenger neder, denne paa(sagn Fann)es Opsidder iche tilstod men holt sig till (den
foreni?)ng er beroende mellem dennem saas/om ………….. war Stefnt eller Jord drotterne
for Mæ(stad tils)tæde som paagieldende iche warsled, og
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denne forretning fuldført, saa Vj har udskifted fra samme Stæd og hiem efter til Fannes
mellem Anders og Ole
først 6 Skouge Teyer oven for opgaaende Vey og Strax paa dend anden Side af Gildet, hver
af dennem sine 3de, og mellem hver Tey hugne Albug Glopper neden om den saasom første
Skouge Tey tager sin begyndelse med i wærende Slotte oppe wed Mæstad Grendse Mark og
ned efter udj En Klæv hugged en Gloppe som en Alboug dend Ene Ende Viser Oster op i
høye Fieldet lige udj en der af os hugne Gloppe og Albougen af den Klæve Gloppen Kalded
wiser ned efter Weyen, den 2den Skouge tey nest wed er igien Weyen nedgaaende igien En
Alboug Gloppe (Kaldet) Alm Glop wiser op udj En anden af oss hugne Gloppe i Fieldet og
ned efter fra sig, dend 3die (Tey) ……… Alboug Gloppe udj En Jordfast Steen neden for
…… sin udlie Kaldet Loe Tey Gloppen, der Jn…. ……… (Fi)eldet og En Gloppe huggen at
Svare til ………, (Dend 4de) Tey atter ned efter huggen J 1 Jordfast (Steen) ……. …..oug
Gl(oppe) Kaldet Steene Gloppen, mod de ……………………… (an)dre bemelte og hugget
En Glo(ppe) …………………….., (Dend 5te) Tey er gaaende udj Gildet der ove…..
…………….. Jordfast Steen og En Albug Gloppe ……………….. opgaaende saa vit det bør
med Rette ……………….. paa Kaldes Gild Gloppen, dend 6(te Tey) …………….. Gild paa
dend hiemste Side ……………………. huggen En Alboug Gloppe Vester …………………..
det og himmel Siufned …….…………………. dend Albug Gloppe udj …………………….
Siden opgaaende øverst f….. ………………….. Gaards Tvende Opsidder næ…..
…………… berged og Aaspe hougen ……………………….. (Skou)ge Teyer, nembl: En
Tey ………………… Thoen Kaldet hugged En li…. ……………………. Loste thon
Gloppen, derfra …….…………………… gaar hiem efter, 2den T(ey) ………………………
Gloppe Ospe thoe Gloppen (Kaldet) ………………………. Gloppe Kaldet Ospe houg
Gloppen ……………….. Skifte Er En Gloppe huggen u(dj) ………………… Wester op
efter, saa blef huggen En G(loppe Kaldet) Steen Gloppen, og den 3die Gloppe K……..
Gloppen Kaldet, de[n] 4de Tey har …………….
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1729
Neden for Klype Kaldet, blef udj en Jordfast Sten huggen En Gloppe Vester fra sig og Kløver
Teye/n og 2de Glopper tvet!! (tvert) paa hiem efter, dise Kaldes Klov Steen Glopperne,
Og som Solen war nedgaaen Kunde ey widere forrettes,
Dagen efter dend 22 dito blef med Forretningen paa samme Side af Elven begynt og
forfaren, som igien er udskifted 8te Teyer og En efter hver andre fo.…… ………
J fra Mæstad ……………….. dend slipper, er En Tey og till Berge G(loppen) ………….
blef huggen den Viser op efter, dend (2de Tey) …………… till Skre Gloppen som blef
huggen (En Gloppe), derfra den 3[die] tey udj Skut(le) Krog Gl(oppen Kaldet) …….. ere
tvende hugne udj Een (Jordfast) Steen. (Dend 4de Tey) …… for i Lios hammere/n Kaldet
……………………. Merke till En Gloppe ………………… Elven begynder, og wiser
…………………….. udj En Steen oven for staaende …………. ……pelj Gloppe/n, de/n 5te
Tey fra …………… En Gloppe udj En Stor Steen ved …………… ….oug Gloppen, fra
denne J Kalve …………. blichesvaed, og udj denne Tey ……………, den 6te Tey Kommer
nest ved og ……………….. stræcker og En Gloppe udj en ……………. ….træes Gloppen,
siden ……………………….. denne Tey en opryddet …………………….. ..rune Gloppen
Kaldet ……………………. …….en, derfra op J Hatle Gloppen ………………. Alboug
Gloppen i Bircke ……………………. der fra hiem efter J Quærn …………………… J En af
os nedsat Marcke (Steen med Kull under og) 2de Vidner staaer hiden ……………………,
dend 8de Tey Kommer dernest ……………….. møde saavit Evanger Jorden ………………

……………….. de af Elven dend Skouv og Udmarck ……………… forskrefne Mærker udj
18 Skouge (Teyer) ………… Gaards 2de Opsiddere efter Forening …………………. saasom
efter sine Nummer ……ns ….. dend første fra Mæstad byted til …………….. fra Alm
Glope/n till Loe tey Glope/n (fra den)ne Glope/n til udj Gildet, Jgien 4de mellem ……….,
den 5te Tey Skiller de 3de Glopper neden ………… steen Glopperne Kaldet, de Sette!! hans
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Tey begynder igien fra Mæstads Eignen till Berge Gloppen Kaldet, dend Siuvende Tey
mellem Skree Gloppen og Sulte Krog Gloperne, dend 8de Tey mellem Sprage houg Gloppen
med der udj wærende opryddet Slotte træe, dend 9de Tey af Brune Gloppen, og svarer til
alle dise hoved Mærker de andre forhend benefnte,
Ole Fannes sine 9 Teyer derimod mellem hindanden og benefnte Merker Skiller Jgien dise
forhend indførcke!! (-førde) Mærke schiæll nembl: dend første neden om Alm Gloppen,
2den Steene Gloppen, 3die Ure Gloppen, hans 4de Tey Loste thoe Gloppen, 5te Maste
Steen Gloppen under Tverberg, 6te den fra Berge Glopen og till Skree Gloppen, dend 7de
fra Sulte Krog Glopperne ……………………, d: 8de er Jmellem Spragehoug Gloppen
…………… …træeds Gloppen, saa at denne Tey og ……………… ….d derudj beliggende,
og den 9de er En ………………… Kircke houge/n som Grendser til møde med Evanger
E(igne)n, og har dise Ole sine Teyer og deris En…. …….. der imod som forhen Jndført,
Som dagen Tog Ende ………………………..,
Siden (mrkn: den 23 Sept:) begynder igien Skouge …………………………….., Anders
Fannes paa dend Væstre ………………………… paa dend Side til Evanger Wa(ndet)
………………………. Hernes Eign efter beretning ……………………… Et efter andet hver
sin Tey ……………………. sig Kaared at tilkomme …………………….. Mærker gaar af
Wandet paa …………………. Stæder af Elven og till s…. …………………… hvor de
Kommer til mødes ………………, Anders Fannes paaboende, ……………………… dend
Ene Side til Hernes J Gl…… ………………. wed Vandet En Gloppe ……………………..,
2den Tey ved Vandet till ……………… Steen hugge/n, og i {bio…d..} \biørne/
……………………… har sit Mærke paa Nesbo…. …………………………….. strax ved
Elven Lodsteen Gloppen ………………… ….vors Gildet, den 4. Tey til
…………………………….. (Alle)mands weyen wiser op i …………………….. Tey er
Melcke Stølen bliver …………………… siderne som tilforne, den 5te (Tey)
…………………………. Gloppe i En Jordfast Steen paa ……………………. op i Lille
Støhls houven, den 6te (Tey) …………………. J En Steen hiemmest til bordflo….
………………….. En anden Gloppe i hiemmest Støh(len) ……………., (den) 7. Tey til
dend Gloppe Kaldes Stee(n Gloppen) …………………… op i brunnen til (T)vær Mærker(ne)
………………..
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blef paa Nordre side af Nackene Kaldet, og gaar efter 4re hugne Glopper wester op og Neder
fra sig, Oven paa i Fieldet at Svare saavell till dise forskrefne Skouge Teyer, som til
efterfølgende Ole sine der imellem hin anden blef hugged som gaar tvert paa Øst og Væst,
nembl: En Gloppe udj Nachen, 2den Gloppe J Rødbergs Noven, den tredie i Røbergs
Knolten, dend 4de i Biørne Gild Knolten, den 5te udj Stobergs Noven fældet,
Saa haver Opsidderen Anders dernest sin 9de Skouge Tey paa dend Nordre Side op udj
Bund Gildet, gaar wed 4 der efter hinanden hugne Glopper til dend sidste af dem En
(Al)boug Gloppe udj Lios helleren siden udj Røtte Gloppen …… saa udj Støls Let Gloppen,

dend 10de og sidste (Sk)oug Teye, paa dend Ene Side er Smoogs Gildet, …………… braatted
Kaldet, ud igien/nem Brugdals ……………… (an)dre omliggende iche fornermes, siden
…………………….. i En Stor Steen wed udløen som …………………..,
……………………….. Teyer og derimellem ………………………. Jord og sine 10
Skouge (Teyer) …………………… Mærker paa dend Anden …………………. oven om i
høyde/n nembl: ……………………… Tey fra Tor holle/n og i Bun……
…………………… b..g.t, den 2den til en Gloppe ………………….. Rød berg Svaet, den
3die (Tey) ………………………. strax wed broen Kaldet ………… …………… till En
Gloppe strax …………………. (t)ill weyen, lige op udj Graa Uren ………………………..
hiemmest for G(a)de Steene/n ………………………. Orme Skredet og saa udj
……………………….. en Gloppe i En Jord(fast Steen) ……………. ….wærket Kaldet,
Widner og ……………… ….r paa Jndste Støllen der J ………………………… udj Tver
Mærked, den 7de (Tey) …………………….. op til Brumborgs Eigne/n ……………………,
(den) 8de er dend Tey paa dend Syn(dste side) ………….. Nacken, og som Melt gaar till
………………. fra Vandet op efter de første, …………….. …..dgilds hougen paa den
Syndre Side ……………… ….ed wiser ned efter 3de andre ………………. af dise er En
Vinckell Gloppe/n ……………….. Querne huus Toft J (be)rget hugge/n
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og dend 10de Skouge Tey schiller Gildet paa den Side Kaldes Smaags Gildet Rinder En beck
igien/nem, gaar saa op udj En Gloppe J Smaags hammere/n, siden op J 1 Gloppe J En Steen
mit igien/nem Waar Støhlen, saa op J Lilledalen og udj Frihougs Skaret, indtill andre Jorders
Eign som sagdes at modgrendse,
Forschrefne er da tilsam/men paa dend westre Side tilsam/men 20 Skouge Teyer,
og for denne dag med forretning tilbragt,
Saa er disforuden En liden Skouge Tey fra Merke Skorved og i Brug dahlen till fælles brug
til denne Jords Field Støhl i samme Tey liggende som dise 2de opsiddere haver (fra) nu (og)
herefter som tilforne,
Dend 24 dito blef widere fortfared, (og)
begyndes paa Østre Side ved Elven Mel(che Støh)len som blifver til fælles mellem begge
opsiddere ………… hiem gaaende Ved Elven i En Stor ……………….. En Gloppe, wiser
lige op fra sig og ………………… (Fan)nes Eyer paa Nordre Side er Oles ………….. med
udløen der udj staaende, hvor…. ………………. hielpe Anders at bøgge en Ny u(dløe)
……….. Paa Syndre Side hiem efter saale(des) ………………….. En Gloppe oven for
Veyen mel(lem) ………………………….. …des oven Weyen fra for….. ………………….
Ole sin bøe J En nedsatt ………………………… Kaldet og op efter,
Neden under Veyen fra ………………………… udj Elven og op i samme …………………
sin bøe, Anders fra dette …………………………….. bøe til En Gloppe wed Elven
……………………. igien, fra denne Gloppe …………………………….. Elven bliver Ole
sin Tey, ………………………………… Tey til en nedsatt Markesteen ……………………..
igienn/em … sig, paa Syndre ………………………. Vandet er Ole sin Tey, og
………………….. Markesten som staar udj ……………………….. Wester tvert fra sig udj
de ……………………………. paa brotted wed Lang Ag(eren) …………………….. igien
Skifted dend anden Tey ………………………….. og En Marksten udj denne bøe ne(dsatt)
…………………. ….der Ole, og neden for J Wandet og ……………… er Anders Fannes sin
Lod til ………………….
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Weyen frj til Støen og Vandet, Er Anders sin bøe neden om till En Markesten og op udj første
Ager Reen, Ole har sin fra dette Merke till det Ny Vased Wey, Anders igien till en borten for
staaende Marke Sten Wester(?) (wiser?) fra sig ned i Vandet og op efter houven saa Vit till
fladen, Ole sin derimod gaar Oster paa till En lige f….staaende Markesten ligeledes af
Vandet og øverst udj hougen, siden er dend sidste Tey og af Wanded op gaaende i houge/n og
till Store Fieldet, \Kaldes Rafneberget/ dernest er den anden part af hougen west gaaende till
Grinde Leed Weye/n, og skiller En Markesteen dette Støche oven for F…d Agere/n Staaende,
En liden …………… Elven og Vandet Nesbøe høle/n er adschilt …………. begge hver sin
deel, widende, En Slotte (paa) fladen oven paa hougen weed de og hver sin pa(rt) derudj,
mellem dise 2de Opsiddere,
……………. som falder inden om alle forschrefne ………… Agrene som iche med Steen
Kand ………… mellem sig widende fornøyed med …………… tilforne mellem sig adschilt
hver ……………. deel og Lod upaaAnked,
………….. begge opsidderne har de tilsamme/n …………………… nu wærende Reen, paa
Vestre ……………………….. paa Østre Side Ole sin deel, …………………….. ….eren saa
at Anders har …………………….. Oles part saa meget det ………………………… …..den
har hver for sig efter ………………………. Anders tilfaldet Leals ……………………….
Agere/n, Smidie toft ……………………. …æcker, Kringle Ageren ……………………….
og Et Ager Støche udj hans ……………………… grendsende, derimod …………………….
Agere/n, Krog Ageren, Sand (Ageren), ………………… paa Løe Volden 3 Agre, og
………………… …. Agere/n og Vosagere/n,
……………………… Stølen paa Vestre Side …………………. (melle)m dem, dersom
nogen ………………….. hvor nogen af Naboerne ……………………… ….ører dend self
dertill hvis ………………….. byte paastøder, dend anden ……………………. hver beholder
sit paa ………………. humle hagen uden for Jld
1729: 223
hus weggen og Oles wedskygge schifted de mellem sig og gierder Ole self fra Jldhus Noven
og dend part for sin Wedskiøchge beholdende,
Huserne saa beholder hver sit som de nu haver og bruger, og beloved Anders at giøre 4re
dagers Arbed naar Ole sin boed schall Rives, saasom den er forraadned og hand ingen Aabod
har faaed efter Formanden,
Møddinge Støe eller toft nyder Ole saa bret som hans Floer er, og ned till en Sten Røyse,
lenger iche og det uden wederlaug beholder hand,
Om Gerdsell her til Jorden imellem dennem da dersom de iche derom Kand foreenes at
gierde hver efter sin Jordepart, da opnefner Retten dem paa en anden Tid efter Loven gode
Mænd at legge dem hver sin Lod till, naar de det forlanger,
Og som dagen begynte at aftage, og ..lt… som denne sinde mellem Parterne har wæred
St(e)n.. ……. afgiort at ingen maa have sin gang widere end Rette W(eyen til) og fra deres
hester, og wed Kost (Kast) nyder Ole det lidet ……….. Støche wed dend afdeelte humlehage,
og derne(st) …………….. hvis som Kunde wære talt og mellem (handlet mellem) Oles Kone,
som Anders og indbyrdes …………………… saa tog de hver andre udj haanden
………………… indtet skulle paatænckes men død (og Magtesløs) forblive, saa de som
fredelige Naboer (og Grander) herefterdags baade Mænderne, og d(eres Koner) mellem sig
Skulle leve, saale(des Forliig at) holdes og efterkommes imel(lem dem),
Sluttelig tilføres Sornskriveren ………………………… Forretning efter Kongl:
Allerna(adigst Reglement af 24 Febr: 1708) hans Fløtning fra sit huus er for ……………..
med 4 rors Folck, till Lands her ………………… og 3de hæster, ligeledes til sit huus ig(ien)

………………. frem og tilbage at Kand Reise ………………….. herforuden Lens Mande/n
og hver af (Laug Rættes og Meddoms) Mænd 4 mrk:, heraf hver efter deres ………………..
part udregned, og blef sa(aledes)
(Kiendt Dømt) og Afsagt,
Denne Forretning haver nu (faaet sin Ende), saa de herefter dags bør at hol(de sig alle Schiæll
og) Mærker udj alle maader efterretlig, og (der)som nu noged!! (nogen) derimod bryder,
bli(ver de) derfor andseet, saa skall og all process ……hed mellem Ole hans Kone og
Anders ………. ophævet, af Omkostningerne tilfindes (Ole at) betale 6 Rd: 2 mrk: 9 s:, og
Anders Resten ………………
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og det inden 15 dager under Nam og Execution efter Lovens widere Allernaadigste bydende
Medfart, denne Forretnings beskrivelse med Stempl: Papir betaler hvem af Parterne dend
beskreven begierer og will have, til bekræftelse under samtlig herneden under trøgte Signeter,
Dend 27 Septembr: war igen Sagen paa Aastædet Lade efter forrige Opsettelse, og betientes
Retten af os samtlige
hvorda møtte Citanten Mons Bachetun og i Rette forhend indførte Stefnemaal, dernest sine
Skiøder og indleg, og war til Stæde dend Jndstefnte Anders Hylde som tilstod Lovlig Varsell
(baa)de till nestleden Toche tisdag som og … i dag efter Laugdags opsettelse,
dernest begierede Citanten efter hans Jndleg Skaden paa Age(rne be(sigte)d og taxeret, samt
husernes tilstand, Skougen af (han)s Kones Stiffader udhuggen, og loved andre derudj at
hugge, men hand har nu iche Stefnt (der)paa, thi …. ……..ste udj Mindelighed at faa det
afgiort ……………… iche schee,
(Den Jndstefnte Anders Hylde frem)lagde sin Sahl: Formands Tor ……………… (br)ef dat:
8 Oct: 1716, tilstod at være …………. de paastefnte 18 2/5 mrk: af Citanten, saa og ……….
(Landsk(yld og Rettighed gived, alt som Citanten …… ….elder hand iche Kand fragaae,
Skaden ……….. hand og at have Kiørt bort paa sin Jord ……………… 2 Reiser paa Lades
Agere, som ……………. (ved be)sigtelse skall befindes, leverte ……………. ……et om
opsettelse dat: Hylde/n (d: ? Sept:)
(Citanten form)ente hand iche Kunde til ………………(han) er hans Kones Stiffader
…………………….. tid at svare udj Sage/n,
……………… tilstod Anders Hylde at have …………………. som stod herpaa Jorde/n, og
bygt ……………….. igie/n, hæste Stalen forklarerede!! …………….. hans tid udj Hyldes
Kalve hage af Tor …………………. som Eyer til Lade der bort ført, samme ……………..
solte hand det for 3 eller 4 Læs Olderveed,
………………… har Wj efterseet huserne herpaa Jorden ………………. tilstand,
Røgstuen Kand iche staae …………………. fattes dertill 1 tylt tømmer af 9 al: (lengde)
………………. de til 20 Vog Næver á 10 s:, 8te Spærrer ………………… 2 Vindscheder 1
mrk:, 14 Kroger 14 s: 2 Torf(holdere), …………. 2 Mand udj 6 dager daglig hver paa sin
(egen Kost) …….., (hvilcke)t beløber sig 8 Rd: 1 mrk: 2 s:,
det 2det …… (af) gammelt Smaat Tømmer, og Kand ………… Staar henge samme/n, naar
det om Et par (Aar maa) Repareres, will meget Rives og nyt ind(sættes), ….. det Værd som
det staar til 4 Rd: paalegget …….. dend tid iche saa egentlig taxeres,
(En Tø)mmer Løe har Staaed tilforne herpaa Jorden
1729: 224

for Anders Hylde dend har brugt, er forfalden og ……….. Repareres og naar det skeer med
16, thi allen tømmer ……. ….stæde/n førde som nu findes forraadned, til tag ? (Voger
Næ)ver, torhald med Sviler og widere saa og arbeds (Løn i) 4 dager med 2 Mand paa deres
ege/n Kost tilsam(men) ……………..,
det 4de huus er En liden Stugeboed eller …………… som og tilforne Staaed, er nu saa got
som ……….., dertill behøves 1 tylt af 7 al: tømmer á 8 s: Stoch(en) ………. 2 mrk:, 12 Vog
Næver, Windscheder for 1 mrk:, Torfho(ldere, samt) Arbed udj 4 dager 2 Mand som melt,
tilsa(mmen) …………..,
det 5te huus er Floren som ……………. er Lof før …………….. Anders Hylde i fior
Sommer ………….. Nytæched ………………. forbedred,
Fleere huuse ware nu iche her (paa Gaarden),
Derefter har Wj beseet ……………….., Efter bef…… ………………….. Jord for sig self
udste(ened) ………………. Marckeschifte …………………… som efter dend Jndstefntes
tilstaaelse schylder …………….. hand beboer og bruger foruden denne …………….. Jord
Lade, derefter har Wj befundet dend ……………. \ene/ Ager formedelst Jorden er bortført
………….. paa sin Jords Agers, nu noged tilsidet ……………. En half Aske Korn udsæd
indtill …………………….. saa god som dend har wæret, og d… ……………….. hand efter
beretning forbedrede no(ged) …………………..,
(De) 2de paaberaabte besigtelse Mænd Wiching …….. (og) …… ……….. nerværende,
udsagde at En Maaned efter ………………… høst war de og saa den Mold som var
…………….. tøcke till (T)o Las, widere Kand iche ………………….. war bort Kiørt af
Lades Ager,
Paa Rettens wegne blef parterne ……………………….,
Citanten svarede at wære ……………………………… halve deel til dend Jndstefnte
(Anders Hylde) ………………. saalenge hans hustrue lev(ede) …………………,
dette tilbud nægtede dend Jndstefnte ………………………… En Ung Stif Søn mueligens
hand K(and) ……………………… hos ham,
derpaa Citanten Replicerede …………………….. broder vill have Lade da er hand
……………… (saa) snart hand Kommer saavit til M…… ……………. nødes og trenger til at
bruge s….. ………………. Jstand sæt, hand er dog ner(mere) …………… Fremmed, at bruge
sin og sines ………………,
Denne Sinde Afskeediged
Retten bevilger Sagen udsatt til ………………………… nest Kommende baade at Citanten
…………………. forsvar Kand faae Skougen besig(tiged) ……………….. paastand, som og
efter dend Jnds(tefntes) ………………… ……se og tilsvar udj Sagen, og paalegges (Parterne
til samme tid her paa Aastædet at M(øde), Omkostningerne og widere Sage\n/s Meds…..
Loven gaaes da igie/n efter dend Allern(aadigst) paabyder,
1729: 224b
1729
(Ao: 1729) den 11 Octobr: blef Retten af os betient paa (dend gaar)d Røten udj Kintzervig
Kircke Sogn og Hardanger (Fogderi), udinden en Odels trættes afhandling, som medværende
som Meddoms Mænd efter Lovens (Maade op)nefnte, naufl: Knud Trones, Halgrim
Mæ(land), …… Utne, Lars Trones, Haaver Svarttvet, ….. ……e, Helge Monsen House, og
Siur Tvete,
(Till samme) tid og Stæd Zigri Jons datter paa hvis (Vegne hendes) Formynder og frende
Lens Mand Tor….. ……..d [for] hende i Rette møtte, hafde wed de 2de (Kalds Mænd) Jon
Øfre Quale og Niels Jndstenes for ………. og till (nest a)fvigte Toche Tisdag ……. (Ode)ls

Stefning (lade)t Stefne Levor Olsen (at modtage) Penger for ……. \....ttelse/ ……ed \saa og/
at lide dom till ……….. Jord \at frafløtte/ som h…. ….der hafde Solt, saas/om ………
Mindelighed ………. …..ed efterkomme,
(Dend Jndstefnte) møtte og tilstod Warselen, og formeen(te at hans) Kone skulle wære
nærmere end som hans ………… ….r, som nu har Stefnt, thi hendes Moder Kom ………….
(e)nd hans Kones Fader, som \hun/ war afled uden(?) ……………… Kone der mellem aufled,
hand hafde …………….. Citantindens Fader som nu er tilstæde ………..?5 Rd:, dog iche
faaed Skiøde, hans Kone …………. …..de sammen tient Penger 5 Rd: 3 mrk: som …………
? … (Smø)r og ½ Løb Salt foruden bøxel her udj ……………. Folcke/n, og har iche noged
Skiøde der (paa),
……….. Et Skifte bref dat: 23 Novbr: 1714 holde/n (efter) …………… …… …..ns datter,
hvor efter det paa ……………………….. 1 ½ L: Salt udj Arf gaae/n, og ………………..
(lyder saa)ledes,
…………………………… …….ads dat: 23 Oct: 1702: saaledes, …………………………..
hans Sahl: Kone udj Skifte efter ………………….. arved 7 Marker Landschyld herudj,
………….. (Skifte breve)d war borte, udj forbe:te Skifte bref ……………. derom, saaledes,
………….. Skiødet paa dette Gods dat: 3 Janvarj …. ……… …..elte Magnus Eyede
Jorde/n, hans Elste …………………… Aar for sin Fader, og Eyede iche En ………………...,
men hans Fader oplod den for ………………. paa sin Lifs tid, derfor Kand iche ………….....
udj Arf efter ham, men Gave breved ……………….. hand formoder, efter Loven bliver
………………… som Fader till hende som har Stefnt ………….. ……s Enfoldighed som
Aarsaged hand …………. …..s tilskyndelse, hand hafde iche faaed …………………., hans
Sahl: Kones Fæderne Arf,
(Dend Jndstefnte) svarede hand veed iche hvad hand fich med sin Sahl: (Kone, hand) førte
det til Gaards hvad hun hafde fortient, (og war) ….. Ringøen tilstæde som sagde sig at væred
til ……….. ….der for Levors Sahl: Kone Brite, men hvercken …..
1729: 225
ken seet Skifte bref eller hafde nogen Arve midler i hænde, og iche videre end hand har hørt
derom, og at der skulle wæred holt Skifte, og Godset wæred wurderet, meere ved hand iche
om, formeente om sin vær(di) det Kunde faaes af Arve Protocollen beskreven,
Parterne hafde iche widere at forrebringe, uden Lends Manden paa sine 2de Myndlingers
wegne paastoed dom efter Loven og i Rettelagde brever, og denne processes bekostning, blef
siden forligte,
Endelig saasom det fornemmes at denne Paastefnte part er 1 pd: Smør og 1 ½ Løb Salt udj
Landschyld med bøxel og herlighed og Overbøxell till 8 Mrk: Smør og ½ Løb Salt (har)
wæret den Mand Magnus Olsen efter gammel ………. …..rende Sande Odels Jord, som ……
igien we(d) ……… dend 23 Oct: 1702 har gived sin Søns(?) (Mans?) Elste da(tter) ……
…..stens datter, hvoraf hendes Mand Jon Olsen s….. ……..den boede, efter Skiftebreved dat:
23 Novb: 17.. ……….. udj Arf efter bemelte sin Sahl: Kone Smør og …………….. 19 ½
Mrk: og hans Elste datter Zigri 9 Marker, de ……………… Gyri og 9 Marker hvilcke sine
børns med ………… hand som Formynder mod Loven har …………….. staaed till dend
Jndstefnte hans Svog… …………….. som formeen sig efterdj hans Sahl: Kone
……………… dend Ene Kone udj Egteskab, og dend Elste ……………….. uden som siden
\omendschiønt/ hendes Fader Egtede M…… …………….. well som yngre datter skulle
andsees ……………… formeening strider mod Loven …………………………. dise
umyndiges Sahl: Moder ……………………….. (ingen)lunde andet Kand og bør
…………………………. ægte datter og hendes børn ……………………………… bør
tildømmes denne pa(rt) …………………… Salt,

saa blef Parterne saaledes (foreenede, og wed) haande baand af Lens Mande/n, ……………..
og deres Fader Jon Olsen / x) wegne / ………………………. at hand bemelte Levor Olsen
saa…… ………………….. umyndige børn og iche wed sig and…. ……………………..
Leylighed Kand dertill have billig f……. …………………….. her paa Gaarden boende udj
2de ………………………… ..niste 1730 at tage sin begyndelse …………………………….
..niste 1732 Rette fardag efter Loven ……………………… tage mod sine udlagde Femb og
førge(tiufge Rd: i) Penge gangbar dansk Courant Mynt …………………. Eyende Godse
Marker Frøsvig Godset Ka… …………………………… 8 Mrk: Smør og ½ Løb Salt, billig
foree(nin)g, og ………………… frafløtte Jorden Røte samt Ryddig giøre den …………….
(ringe)ste modsigelse og Jndvending till Zigri Jons (datter og) hendes Mand hvem hun Kand
være Komm(en udj Ægteskab) med, som da denne Jord Røtte skall tiltr(æde) ……………..
1729: 225b
som hendes Moders Farfaders Sande Odels Gave udj alle Maader uforkræncked, og imidlertid
dise 2de Aar at forbemelte Levor saaledes som nu er hamd!! (hand/ham) loved og bevilged,
beboer og bruger denne Jordepart Røte skall og maa hand holde huserne som en Leylending
wed lige og lougfør, og Skouge/n iche til Upligt forhugge eller derudj hugge lade, holde god
Naboskab, Gierde og Grinde wedlige og alt som Loven befaler (saa)fremt hand derfor iche
vill lide og undgielde (saa)som hand har hidført og opbygt Et Staboe!! (Stabur?) paa Øde
Tompt saa dersom Zigries Mand will Kiøbe ham (ud) …… beho(lde) ……r sit wærd skall
hand det mod ………………, og hvis det iche Kommer der till maa (hand til) Rette tid
affløtte som sit Eget huus, …… hvis som nu er indgaaed mellem dem ……. …..elig holdes
efter Lovens bydende, saafremt …………… som der udj bryder iche will wære for…. (at
bø)de til de fattige 3 Rd: saafult som ……. ……t, Ellers andgaaende Omkostninger (ere de
fo)reened at Levor betaler 2 Rd: 1 mrk: det (øvrige til Sorns)krivere/n 2 Rd: 1 mrk: betaler
Jon Olsen Røte/n …………… der og hanne/m herved til døm(mes?) …… (Ex)ecution,
saasom hand iche burde …………. …..ns Jord, og hvad dend yngste datter ……. …..de/n
andgaaer bliwer de hende for ……… tid de derfor udlagde Penger ……. …. Olsen paa sine
børns Part at ……………… Renter at Kand udsettes, og give ………………………….. Kand
wære udj behold ………………………….. Tid skall Levor betales ………………………….
(Tor)gels House som For(mynder) ………………………….. \at/ have omsorg (for)
………………….. umyndiges tarf og beste ………………..,

(Ao: 1729 dend ? Octobr: blef holden Sedvanlig Skat(te og Sage Høste Ting) med Jondals
Almue paa Drage ………….., (over)wærende Kongl: May:ts Foged Sr: Adam (Levin
Ohnsorg, Lens) Mand Lars Drage, og efterskrefne (8te Eedsorne Laug Rættes) Mænd, Ole
Drage, Torkell Eye, …… …………., ….ge Eye, Niels Berge, Iver Oue(stad), ….. …….., Lars
Ouestad, saa var tilstæde (Almuen som Tinge)d Søgte,
(Hvornest efter Rættens sette)lse udj Kongens høye Nafn er ….. dag (me)d Skatternes
anammelse fort(fared) ………….. 15 dito,
(Publ:) ….sten Mads datters Skiøde daterit Nord…. (d:) ? Debr: 1728, til Vitterlighed
underskre(ved) af Hr: Ole Gerdrum, Didrich Madse/n,
1729: 226

og Lars Knudsen Søreide, hvorved Solt og afhændt till Ludvig Torbiørnse/n hans paaboende
Gaard Hvidesteen kaldet schylder ½ Løb Smør og 1 Løb Salt for opppebaarne penger 43 Rd:
til Evindelig Odel og Eyendom,
Hvorsomhelst samme tid og Sted for Retten fremstod paa afgangne Fogeds Oluf Larsens Enke
Mad:me Bergite Sahl: Oluf Larsens wegne og tilspurte Almuen og Laug Retted om udj de
Aaringer Nembl: Ao: 1719 og de paafølgende till 1726 Aars udgang war nogen bøxell falden
paa Kongens beholdne Gods her i dette Tinglaug, hvortill Almuen (svarede) at dem well
witterligt war ingen dero(m) ……….
Dernest tilspurte hand ili(gemaade Laug Retted og Almu)en om nogen slags efterschrefne
…………………….. udj dette Ting laug falden udj det (Aar 1719 og de paafølg)ende til 1726
Aars udgang, s……. ……………………………… (Lene)tz eller Halsnøe Closters Gods
………………………. hvorwed Matriculen Kunde (forbedres), (ligesaa om nogen) Quærner
befindes som ………………………………. for, om Strandsid(dere) ………………………..
(Peber) Svenne, huus Mænd, …………………………….. og enten har betalt eller
…………………., desligeste om her er falden (nogen) …………………… Førgetiuge Lod
Sølfs (bøder) ……………………… for uden Rigs bort førte (Arve Midler), ……………..
Gods, item forbrut bo(es Lodder) ……………………………… heller Straf bøder, som
…………………. over 20 Rd:, andre Leyerm(aals bøder) …………………. om her war
falden noged …………………………., (til) alt forskrefne Almuen Svarede ………………
till falden hverken paa Lennetz (eller Halsnøe Closte)rs Gods, som dennem gandsche (er
Vitterligt)
Derefter om ovenbe:te Poster or.. ……………. Spurte hand Almuen og om ………………..
war tilfalden, hvorpaa og …………………… paafulte som melt,
og w(ar begierende) herom hver for sig tings wi(dne beskreven) meddelt som hannem
bevilges.
Kongl: May:ts Foged Hr: Adam (Levin Ohnsorg for) Retten opstod og tilSpurte (Almuen og
Laug Retted om nogen) af efterskrefne Jndkomster er ……………… (i dette) Tinglag
indeværende Aar 172(9) …………… (som) melt her gientaged, hvortill (Almuen og Laug
Retted svarede) at ey noge/n deslige war ti(l)….. ……………… (hver-)
1729: 226b
ken paa Leenetz eller Halsnøe Closters Gods, hvilket hand Tingswidne hvar!! (war)
begierende paa, som biligmesig hannem meddeles,
Saa tilspurte Kongl: May:ts Foged Almuen om denne/m iche witterligt [er] at Ting
Fløtningen baade for Fogde/n og Sornskriveren til og fra Tingerne efter Forordning 4 s: af
Milen war betalt saa vell udj Aared 1728 som indeværende Aar till dem som hafde fløtted,
dertill Almuen og svarede at det sig saaledes forholder og ingen hafde noged derfor at fordre,
herom og Fogde/n war Tings widne begierende,
Publiceret (et Skiøde) (datere)t Jondals Tingsted den 15 Octobr: (1729) …….. …… Larsen
Lille Linge, solt 5 Marker S(mør), ……l Torstense/n Tørvige/n paa sin ………………..,
Salomon Lars!! Som ……………………. broder Torsten …………………….. ……er her i
Jondals ……………………………… ?2 Marker alt med (bøxel og herlighed)…………..
Sahl: Fader Sahl: ………………., (til Vitterligh)ed Helie Eye og ……. ……….
………………

(Publiceret) …… ……nsen Samblands bøxell (Seddel dat. ? ….. 172?) till Wiglich
Grebsen (paa) ………………. udj Sambland øfre tun ……………………. (H)over Tvet som
Leylending ……………… (betalt) bøxell 10 Rd:
(Da intet war vide)re at forrette saa blef (med Restantzen foretag)et og taged under
forsey(ling),
(Saa blef opnefn)t Laug Retted tilstundende (Aar 1730 at be)tiene, saasom, Ole Drage, Tor
……., ….. (Sa)msonse/n Tørvige/n, Iver Iversen ……., …… (Sa)lomonse/n Ouestad, og Iver
………., (der)foruden, Lars Olse/n Drage, og …… ………t, hvilke 2de tilsiges og an…..
…………. (a)t aflegge deres Laug Rettes (Eed),

(Ao: 1729 dend 17 Octobr: blef) Almindelig Skatte og Sage [Høste] Ting (for Østensøe
Skibrede holden) paa Stenstøe med Østensøe Skibredes Almue) overwærende udj Retten
Kongl: (May:ts Foged Sr:) Adam Levin Ohnsorg, Lends Mand (Ole Berven, samt) Laug
Rettes Mænd, Torsten ………, ….. (Sandve)n, Niels Sandven, Peder Haag…. ………., …..
………, Aschild Moe, Rasmus
1729: 227
1729
Skaalem, og Gunder Soldal, derforuden dend tilstædeværende Almue som Tinged Søgte,
Publiceret Hendrich Hansen Formans Skiøde dateret Lyse Closter hoved Gaard d: 28 Feb:
1728 paa En Løb Smør udj dend Gaard Thole i Vigørs Kircke Sogn, Solt og afhændt till
Sogne Præsten til Vigørs G[i]eld Hr: Chrestopfer Gelmeyden, mod Reede betaling 58 Rd:, til
Vitterlighed Hr: Niels Leganger, og Adrian Gelmeyden,
Adrian Gelmeidens Skiøde dat: Ous dend 27 Sept: 1728 paa Toe Løber Smør Landschyld
med bøxell og herlighed udj dend Gaard Thole for Et hundrede og tyve Rd:, til Vitterlighed
Hr: General Toldforvalter Johan Garman og Hendrich Hansen Formand,
Sogne Præsten Hr: Chrestopfer Gelmeidens bøxell Seddell til Siur Madsen paa En Løb Smør
og En half tønde Salt udj Tohle, dat: Wigøers Præstegaard (d: ? Octo)b: 1728,
Publiceret Constit: Foged Sr: Niels Bagers b(øxell Seddell) dat: Lepsøe Tingsted d: 2 Deb:
1727 paa ½(?) L(øb Smør), ½ faarschind og ½ Kalfschind udj Gaarden Ax(nes? til) ……
Larsen,
dend 18 Octob: blef igien Tinged holden (og med forindførte be)tient,
Publiceret Lars Michelse/n ………s (Skiøde) dat: 17 Oct: 1729 paa ½ L: 3 mrk: Smør, (med
Over)bøxel til ½ pd: Præsteboels Gods S(olt og afhændt til) sin VærSøn Erich Jacobse/n
……….., (til) Witterlighed, Ole Nielsen N……., (og) ……. ………..
Publiceret Lars Brichtsen Scheyes (Skiøde dat: ? …. 172? til) Torsten Larse/n paa 12 mrk:
Smør og 8/9 faar(schind udj Gaarden) Scheye, til Vitterlighed, Torsten K……. (og) ….. ……
Hvor[nest] Kongl: May:ts Foged tilspurte (Laug Retted og Almuen) om ovenskrefne Kongl:
May:ts Jndko(mster i) dette Tinglaug Jndeværende Aar til ……….., Hvorpaa svarede at icke
det Ri(ngeste) ……….. …..des eller har wæret tilfalden ……………,
Hvor Kongl: May:ts Foged om Ting (Skydsen) ………. til og fra Tingerne det Aar 1728
………….., som svarede at dend Rigtig war ………………… det samme for Jndeværende
Aar (1729),

Item ligesom paa Jondals Tings ………………….. indeværende Aar war falden …. (Lenetz
og Halsnøe Closter) Godset, befindes det og efter A(lmuens) ………….. og Svar, herom
begertes Tin(gs Widne)
1729: 227b
1729 Octobr:
Saa tilspurte dend Constituered tilforn wærende Foged Sr: Niels Bager Almue/n om de
selfsamme Poster som folio 226 Jndført hvortill Almue/n svarede at ey nogen deslige
Jndkomster enten befantes, heller war tilfalde/n og betalt, begerede hand som forhend Tings
Widne meddeelt.
Publiceret Et Skiøde paa 16 ½ Mrk: Smør uden bøxell i Walland till Torsten Bergese/n, som
hand har Kiøbt, af Jnger Mons datter Birkeland 5 ¾ mrk:, Arne Olsen Birkeland 4 ½ mrk:,
Lars Siurse/n Yttre Aalvige/n 2 ¼ mrk:, Tor(sten La)rsen Schieie (Scheie) 2 ¼ mrk:, Siur
Olse/n Hovland 2 ¼ mrk:, tilsam/men for 8 Rd: 1 mrk: 8 s:, dat: Steenstøe d: 18 Oct: 1729.
til Vitterlighed Asgout Biørke og Biørne Røcke/n,
Till samme tid og Sted hafde Sr: Niels Bager som Constituered Foged Anno 1727 Stefnt Lars
Rø…. for Resterende Halsnøe Closters Rettig(hed for) ..…… Aar 1 Rd: 4 mrk: 13 s: som
hand iche udj Min(delighed har) willed betale,
(Dend Jndstef)nte møtte iche,
Kalds Mændene …… ……….. og Jacob Skaffer Edlig forklare(de at have) Stefnt dend
udeblivende,
(Citanten paast)od Laugdag,
(Forafs)keediged
(Dend Jndstefnte gives) Laug dag til neste ting da (at møde) og Sage/n tilsvare,
(Da ingen Sager) befantes at wære Jndstefnt, (derefter Restantzerne) blef tagen under
forseyling,
(Laug Rettes Mænd opnef)nt tilstunde[nde] Aar Retten at (betiene, nembl:) Haaver Moe,
Ole Reistvet, …… ……., ….. nedre Vig, Aschild Moe, Omund …………, (derforuden) som
deres Eed haver at giøre Ole ……., (og) …… Tormosen Løpse,

(Ao: 1729 dend 19 Octobr: blev) Almindelig Skatte og Sage Høste (Ting med Grav)ens
Ting laugs (= Granvin, Ulvik og Eidfjord) Almue paa det (Sted) ………., overwærende
udj Retten Kongl: (May:ts Foged Sr: Ada)m Levin Ohnsorg, Lens Mand ….. …….., (og
eftersk)refne Eedsorne Laug Rettes Mænd ….. ……, …… ….…nd, Erich Nestaas, Siur
Ystaas, …….. Følckedal, Poul Siurse/n Spaanum, …… ………, Anders Johanse/n Frøstein,
og for(uden den Ting)søgende Almue tilstæde,
(Hvorda efter Rett)ens Settelse udj Kongens (høye Nafn, blef med Sk)atternes anammelse
dag/en
1729: 228
tilbragt saavelsom og anden dagen efter,

den 22 dito blef igien Tinged holden, og da fremkom efterschrefne til Publication,
Torbiørn Olsen Lunds schiøde dat: Gravens Tingsted dend 11 Maj 1729 paa 9 mrk: Smørs
Landschyld og ½ faarschind for 6 Rd: udj dend Gaard Lund Kiøbt af Lars Svendsen Sæbøe,
til Vitterlighed Siur Leque og Anders Leigre,
Hans Poulsen Opheims Gave bref paa 2 L: Sm: og 2 gedschind udj dend Gaard Nessem i
Gravens Sogn, foræret till sin yngste Søn Jon Hanse/n, til Vitterlighed medforseylet af Anders
Vambem og Poul Spaanum, dat: Gravens Tingsted d: 21 Oct: 1729,
Anders Larsen Vambems Gave bref til (sin) Datter Mand Lars Nielse/n Spilde/n paa En Løb
Smør udj Gaarde/n Wambem i Ulvigs Sogn Skienked og foræret, til Vitterlighed Anders
Hanse/n Aandeland, og Poul Spaanum, dat: Gravens Tingsted d: 21 Oct: 1729,
Thomes Nilsen Haldangers Odels transport (paa) ? Løb Smør og ½ buckskind udj Haldanger
øfre tuned, (til) …… Endresen for 13 Rd:, til Vitterlighed Siur ………. (og Anders) Hansen
Aandeland, dat: Gravens Tingsted (d: ? Oct: 1729),
Torckell Jonsen Vichneses Skiøde paa ………………… Gaarden Westrem i Ulvigs Sogn
med bø(xell og herlighed), Solt og afhendt til sin broder Siur …………, …….. betaling, til
Vitterlighed Omund L……... (og) ……… Frøsten, dat: Gravens Tingsted (d: ? …… 172?),
Siur Olsen Leques Skiøde till ………………………. Wichnes 2 Spand Smørs Landsch(yld)
………………….. i Gravens Sogn beliggende ……………………. for 103 Rd: 1 mrk: 8 s:,
til Vitterlighed …………………. Gunder Olse/n, Jon Westrem og An(ders) …………, (dat:)
Gravens Tingsted d: 21 Oct: 1729:
bemelte Siur Lequens Skiøde til s… ……………………. Siur Torkelsen Lione, paa 2 Spd:
Sm: …………………. Gaard Windall for lige Summa, og da …………….. tomt dat d: 21
Oct: 1729,
Sogne Præsten Hr: Bertel Vorms Oblig(ation dateret) Hagestad d: 6 Sept: 1729 paa Capit:
Laan(te Penger) ……… og Sextj Rd:, til Vitterlighed Tollef Dan…… (og) ….. ………
House, derpaa fantes af Panthaveren …… ……… afskreven den 21 Oct: 1729 dend Sum
……………….. Gravens Præstegaards oppebørsell, s… ………………… Jndhold ickun
bliver igien 260 Rd: ……………….,
Christopfer Ødvens Skiøde paa et Va(anhuus) ………. paa Øfre Legres Grund Staaende
hvi(lcket) …………………….. Hemming Graa boer, solt og afhændt ……………………. for
Sex og Sextj Rd:, saavit T……. ………………
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med bielcker andgaar, samt Et Støche hage plads tilladt for Grundeleye Aarlig, dat: Gravens
Tingsted d: 21 Octob: 1729, til Vitterlighed Capit: Møllerup og Hr: Bertel Worm under deres
haand og Seyl,
Publiceret en Forpagtnings Contract Tvende Ens lydende mellem Hr: Bertel Vorm og
Christopfer Ødven, at be:te Christopfer maa bruge og bruge lade Gravens Præstegaards
Aufling udj Nj Aar, Aar 1730 til Vaaren Kors Mise 1739 mod 200 Rd: betaling straxen at
erlegge, og paa Conditioner iche at befatte sig med Skoug hugster widere til brendeved og
Gaards Redskab, saa og ey med Husmændene og fiskevand etc:, dat: ….stad d: 17 Novb:!!
1729!!: (1728?)
Hafde Torkell (Tor)blaa efter forrige tiltale Eskede Sag[en] i Rette mod …… Torblaas Kone,
og at have Stefnt hendes Mand …... Torblaae, mend hafde iche Stefne widnerne tilstæde, iche
heller møtte forbemelte, saa hand begerede det maatte beroe,
Hafde Iver …….sen Gousvig i Rette Kaldet sin Sag mod sin Sviger F(ade)r efter forrige tale!!
(tiltale?) om det Spand Gods udj …………….. mod En af hans andre børn,

paa (den Jndstefnte)s wegne møtte \ingen, En/ Corporal Jens Hvid og (J Rette lagde et)
Jndleg paa slet papir, som des Aarsag (i Følge Kongl:) Forordning iche Kunde modtages,
Denne Sinde afskediget
(Sagen udsættes) til neste Ting, og paalegges dend …………………….., eller og efter Lovens
\befaling/ for …………….., alt till Sagens Endelig paa(dømme),
(Til samme tid og Sted) Christopfer Ødven havde ved de (2de Stevne Vidner …… ……., (og
Ma)gnus Rondestvet, Stefnt (Peder Torfin)dsen Spaanum til at betale ……………….
(ha)nnem Skyldig,
dend Jnd(stefnte møtte iche),
(Kald)s Mændene Eedlig afhiemblede (at have Lovlig Stef)nt dend udeblivende,
(Foraf)skeediget
(Den udeblivende og) Loflig Stefnte Peder Torfindse/n (Spaanum forrelegges til neste Ti)ng
at møde og Sagen tilsvare,
(Ligeledes hafde Christ)opfer Ødven tillige med hands ………… ……en Stefnt Haaems
Opsiddere, Od ……. Ole og Enken Zigrj at lide dom ………………. gierde, og erstatte dem
dend ……….. …… har giort og giør dem Aarlig ……… (Lo)ug, samt Processens bekostning.
(Paa samm)e Maade Jndstefnt Torblaa Opsid(dere Torkell) ……, Ole Gunderse/n og Enken
Ingrj, og ………,
(Jngen af) de Jndstefnte møtte undtagen (Ole Gundersen) og Torkell Torblaae, og svarede,
naar ……… wille de holde deres andpart med ….,
(Kalds Mændene …….) Leque og Magnus Rondestvet (afhiemblede at) have Lovlig Stefnt
de udeblivende,
(Forafsk)eediget,
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denne Sag som Reiser sig af Gierde og Skades paaførelse \og/ bør efter Loven af dommeren
og meddoms [Mænd] Sk[i]ønnes og paadømmes, hvorfore og i fald at de indstefnte icke udj
mindelighed will Rette for sig, Saa haver Citanterne efter Lovlig Kald og Varsell at indstefne
dem paa Aastedet, hvorhend denne Sag efter Lovens 1ste bogs 16 Capit: hendvises,
Hafde Andfing og Magnus Sysen ladet Stefne deres Grander Hagestad opsiddere, Tollef,
Lars Siursen, Lars Knudsen, og Magnus, samt fleere,
af de Jndstefnte møtte Tollef og svarde at g[i]erdet har iche wæred paa i hans tid …………..
dend bliver deelt og skal hol(des) …………….. …..lig for sin part,
Kalds Mændene …… …….. ……… og Siur Toresen ibd: edlig for(klarede at have Lovlig
Ste)fnt begge Larserne for deres b(oepel) …………………. i Loven ude/n Lars Knudse/n
Afskeediget
Sagen bør efter Lo(vens) ……………………. (døm)mes paa Aastedet, …………………….
(saa)fremt Citanterne …………………………….
Kongl: May:ts Foged (Sr: Adam Levin Ohnsorg tilspurte Almuen og Laug) Retted om nogen
…………………….. war udj dette Tinglaug …………………………….. og Kunde betales,
hv(ortil Almuen og Laug Retted) svarede at dem gandsche ………………………….. deslige
befindes, heller ……………………………
Jtem det samme Svar ang(aaende) …………………… tilfalden, paa Halsnøe (Closters
Gods)

Saa og om Ting skydsen ……………………… deres betaling strax for hv……
………………….. fra Tingerne Skydser og har ………………….
Dernest som forhend Sr: Niels Bager ………………… tilspurte Almuen som folio 226
(udviser, hvortil) de svarede som ovenmelt, Jtem om ……………… Kongens beholdne
Gods ey heller ………………
Saa tilspurte hand Almuen om …………………. udj Sysendal iche ere de samme
……………… som tilforne Aarlig har svart F…. …………. (huus)mands skatt, men 1723
paa ………………….. Commission blef lagt udj Skat, …………………. betalt efter samme
Skyldseting sa….. …………., den nærværende Almue svared at ………………. og befindes,
som dem Witterligt er,
Tilspurte og Almuen om Tron husMand …………… Grunden boesiddende har betalt
………….. end som En Rixort for 1719 til 1726 Aars (Udgang) ………
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og at hans Kræfter iche war til meere, hvilcket Almuen og svarede dennem bekient og
vitterligt at wære saaledes sig forholder, og Endelig som bemelte huusMand self war paa
Tinged blef hand for Retten fremkaldet og samme tilstod, Ligesaa blef Spurt og tilstaaed for
det Aar 1727 som ovenmelt,
Efter forrige tiltale af Fogden Contra Od Haaem for Slagsmaal paa Snare Torblaa, ingen af de
Jndstefnte møtte, hvorfor Sagen udsettes til neste Ting,
Hafde Ko(ngl: May:ts) Foged Sr: Adam Levin Ohnsorg ladet St(efne Quindfolc)ked Aagotte
Ols datter tilholdende paa …………………. udj Gravens Sogn at lide dom efter
……………… ..….ng Leyermaals bøder for børn(e Aufling med En) Person Nafnlig Peder,
som om…… ……………. tilholt paa Vosse Strande/n i Sogn(ed?)…………………. at skall
wære gift,
det om(melte Quindfolck Aagotte Ols datter) for Retten møtte og ……………………….
…..dig dom hafde bor…. …………………. …..en, tilstæde wærende …………………….
iche Eyede noged ………………………….. paastaaende,
(Dømt og) Afsagd,
………………………….. 1ste Articul bør dend (Jndstefnte Aagotte Ols da)tter bøde for
begangen (Leyermaal 12 Lod Sølf), og som hun inted (har at bøde med, saa) Kiendes og
dømmes (for Rett efter Kongl: Ma)y:ts Allernaadigste For(ordning af ? ……. 1)714 bør lide
og undgielde,
…………… Høste Tinged fremKom Jon Seim ……… …….e paastand, og war nærværende
………….. forhend bemefnte Sønner paa deres ……………. Vegne, item dend bonde Mand
…… ……….le sin forklaring at giøre,
…………… er udj Leege Kunsten befaren blef (fremkaldet og) forKlarede at hand war hos
Sahl: (Ole Seim) udj 4re ugers tid som hand blef ……………… Manden Sengeliggende,
hans Skade ………….(Ven)stre Laared Et Sp..d fra hoften …………. ….let, og war Kuglen
dend tid lig(gende) …… (S)eenen som gaar wed Laar beened ………. (Et) …... (Aa)rs tid
efter at hand hafde lagt Plaster ………….. til Saared saaso/m hand for Seenens …… (Kun)de
Komme till at Skiære Kuglen ud …….r neder med Kneledet og bagen for …….den af
Legemlig Sygdom blef over (gaaen) en gammell Svag Mand, saa brugte
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hand sin flid, thi det Saar og dend Skade hand hafde faaed af Skuddet Kand hand bekræfte
hverken war aarsag till hans Sygdom eller døden, mend hand war desforuden iche med nogen
hævelse enten over Saaret eller andensteds paa sit Legeme, uden En…… …….. ….trent
førend hans Endeligt Klagede h(and sig over) den høyre Side at hand war hofven ……………
og over alt Kunde hand hafve legt ha(m dersom Man)den iche hafde dødt, og anden Sygdom
………… den afdødes Sønner sagde paa Rettens (Spørsmaal at) de indted udj Sagen mod Jon
Seim ha(fde) ………….. og iche heller at forklare endsom tilfø(rt er),
Kongl: May:ts Foged Referede sig till ……… (Paa)stand og hendschiød sig Rettens dom (og
Kien)delse,
Citanten Skiød sig og till (Rettens be)frielse og Lovmesig Kiendelse, w(idere hafde) ingen at
J Rette føre, hvorpaa
Kiendt Dømt og Afsagd,
Saavit denne Sags Rette omstendighed ………….. og Kand fornemmes, da er det ………….
Gierning som er skeed af dend ……. (paa)gieldende Jon Seim som till sin ………………
indstefnt det at bevise og et Ti(ngs Widne) ……. erholder, men som der nu hendsch(ydes til
dom) og paaKiendelse, altsaa Kien(des for Rett) efter Lovens 6 bogs 11 Capit: 1 Art: at (Jon
Seim bør) betale till afgangne Ole Seim(s Arvinger) Førge tiuge Lod Sølf og der….
……………. …..løs, detz til bekræftelse etc:
Publiceret Hr: Stift befali(ngs Mandens Resolution) og bestalling dat: Bergen d: ? …… 172?,
(at) dend Laug Rettes Mand Anders ……….. ………….. skall herefterdags wære Lends
(Mand udj) Siur Leques Sted, etc:
det Laug Rett som tilstundende Aar ……………….. paa Tinged med betiene blef
efter(skrefne ……….. opnefnte, og bliver, Erich og ……. ………., ….. Baarsen Spaanum,
Michell Lu(nd), ……… …………, Gutorm Erdall, derforuden …… ………, ……. Berge, og
Iver Hansen Nesem, s(om) …………….. andbefales og paalegges betim(elig) ………………
at aflegge deres Laug Rettes Eed, ………………….. for forsømmelse will efter Loven wære
…………………,
Sluttelig som indted widere war at forre(tage, og ingen hafde) fleere Sager at afhandle, saa
blef Rest(antzerne over) de Kongl: Contributioner tagen under (forseyling),
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Dend 24 October blef Almindelig Skatte og Sage Høste Ting holden med Kintzervigs
Tinglaug paa dend Gaard House overværende Kongl: May:ts Foged (Sr: Adam Levin)
Ohnsorg, Lensmand Torgels House og (Eedsorne) Laug Rettes Mænd, Omund Jordall, …..
………, ….els Reisetter, Svend Berven, Christen …….., …. (G)utormsen Utne, Guttorm
Jordal, og …… …….., saa war dend Tingsøgende Almue, (og tilstæ)de,
(Publ: Sogne) Præsten til Kors Kirken udj Berge/n …….. Mariagers bøxell Seddell dat: 26
Sept: (1729) paa ½ L: og 1 buckeskind udj Gaarde/n …….. (til) …..Olsen som hans Fader
haver (opsagt, bøxe)len at wære betalt efter Love/n,
(Dend 25 dito) blef Retten igien holden og betient (udj forindfør)tes overwærelse,

…………. og forkynt høyædle og welbaarne (Hr: Stifts befaling)s Mand Wilhelm August von
der ….. (bestalling)s bref for Lens Mand Torgels House (udj dend af)døde Jon Øfrequales
Sted, dat: Berg/en (d: ? ……. 1729)
(Publiceret) …… Arnesen Mælands Gavebref dat: (d: ? ….. 172? hvorved) fornyed sit forige
af 10 Oct: 1724 …… …… ….. O.. biørnse/n(?) paa 1 Løb udj Store …….. …………………
Kiøbt af Jens Michelsen ……………… ? Deb: 1687 med bøxell ………………. bøxell til
Præstebols og Kirke (Gods) (Til Vitterlighed) Tobias Espen og Knud Espe/n.
(Publiceret Sog)ne Præsten Magister Broses (bøxell Seddell? d:) 25 Oct: 1729 paa 1 Løb udj
Mæ….. (til) …… ………sen,
(Publiceret) ……. Nielsen Oppedal, Lars Olsen ………. ……s wegne Johannes Jndste
…………… paa ½ Løb 9 mrk: Smør med (bøxell og herli)ghed, Solt og afhændt till …..
…….. udj Jndre Jaastad for 45 Rd: som ………. efter Skiftebrev har arved (efter dere)s Fader
Niels Olsen, Skiødet dat: (d: ? …… 17)29, til Vitterlighed Knud og Peder Jaastad,
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Kongl: May:ts Foged Sr: Adam Levin (Ohnsorg) som paa forrige Ting og tilspurte Meenig
tilstæde wærende Almue om nogen ovenbe:te Jndkomster som for dem blef op(læst)
………. udj Jndewærende \Aar/ enten tilfalden, heller ……………….., hvorpaa Almuen
svarede at hverken (Lenetz eller Halsnøe) Closter Godset befindes eller er at Ka(nd)
…………. og bleven betalt, hvilcket de Kand forkl(are) ………..
Om Tingskydsen som ovenmelt sva(rede Almuen) for dette Tinglaug at dem baade er
………. (be)talt som fløtter fra og til Tingene,
………. bøxler Er ingen paa Halsnøe Closter …………… (fal)den indeværende Aar widere
e(nd) ……………. ½ Løb Smør og ½ hud som Østen …………. …….de for Lars Olsen
opsagde og d: 12 Maj (172? bøxell) Seddell bekommet som er Tinglyst, (betalt) udj bøxell 6
Rd: 1 mrk: 8 s:
Saa fremstod og her for Retten Sr: ….. ………, som forbemelt tilspurte Almuen (og Laug
Retted) Post for Post, hvortill Almuen s(varede at) ey det Ringeste deraf de Aaringer
………….. eller Kunde betales saasom ind……… ………… befunden eller forrefalden,
det samme som paa forrige Ting(sted Sr: Niels) Bager og tilspurte for Retten dette (Tinglaugs
Al)mue om bøxler paa Kongens (beholdne Gods) som Almuen svarede ……………….. udj
benefnte Aaringer
og ………………. Tings widne som forhend fol….. ……………. (be)skreven meddelt
under d…….. …………
Publiceret Et Skiøde af Haldis ……. (datter) Jøssendal, Ole Jøsendall paa s…. …….. ……
Ols datters wegne Osmund …… ……… (paa) sin Myndling Ane Svens datter(s wegne),
Knud Horre paa Asgier Sven(sens wegne) udgiven til Ole Svendsen Sol….. (paa ………..
Smørs Landschyld med bøxell …………….. som de efter Skifte bref dat: 8 Sep(t: 17??)
…….. og udj betaling bekommed 80 Rd:, d(at: d: ? ……..) 1729 til Vitterlighed
underskreved og forseylet af Niels Jøsendall og …… …..land,
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Publiceret Gunder Gundersen Sandvens Skiøde dat: 25 Oct: 1729 Solt og afhændt 12 mrk:
Smør med bøxel udj Selliestad i Odde Sogn for ?? Rd: till Svend Olsen opsidderen (med
Vilckaar icke) maa udhugge eller udhugge lade (uden hvad hand Kan) efter Loven benøtte, til
Wit(terlighed Jac)ob Espeland og Niels Jøsendal,
(Til samme tid og) Stæd Hafde en bøygdemand ……. boende paa Hammerland udj
Hollands(dalen i Sundhord)lehn Stefnt Greb og hans Søn (Johannes) ……… paa Bleye, till at
fremvise (deres Adkomster ti)l samme Jord som deres Moder (i hans U)myndige Aar har
Solt, og hans …… …..ls Godset indløste, will endda …… endsom hun har faaed, og
formoder …….. …dtalt at bekomme saafremt …… ……lig Kandschee,
(dend Jndstefn)te Johannes møtte paa sin Faders og (egne wegne og paas)tod Lovlig warsell,
og svarede (at) …….. deres Jord faar hand Stefne (paa) …….. ……..nd hand hendschyder sig
(Denne S)inde Afskeediged
……….. Lovs 3 Capit: 10 Art: hendvises …………………. Kald og Varsell paa …………..
paadømmes,
(Hafde) ……. Blege, Ole Odsen, Ole Grebse/n, (og) …… ………d Stefnt dem paa
Maakestad, ……, ………, Knud, Ole og Ole Persen, Lars ……… (og) (In)gelef(?), at holde
deres Creaturer ………… baade Høst og Vaar, som de ing/en …………., hvorover Citanterne
lider (Skade),
(de Jndstefnte svare)de de holder Getlebørn at ………….. ……er formeen de iche findes
……….. ……er herefterdags at holde deres (Creaturer mest) mueligt fra deres Granders
…………., thi de Kand iche G[i]erde derpa stedet (da de)r ingen Skoug og Gierdefang
(findes der)till, dette Citanterne tilstod Sandt (at være),
(Vide)re hafde Parterne iche at Jndvende,
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Saa blef Kiendt og Afsagt
Parternes Forlig som de mellem sig haver indgaaed at Maackestad Opsidderne holder deres
Creaturer fra Citanternes Fæbeide bør at holdes og efterKommes saa vit Loven og byder,
dersom de schyldige iche will wære forfalden udj bøder derfor, og foraarsage widere
omkostning med det at Sagen paa Aastedet bliver indstefnt og paatalt, Altsaa findes for billigt
at de Jndstefnte (for) denne gang giver udj omkostning (hver) 6 … ….tirne,
Publiceret Orm Michelsen Mansagers (Skiøde dat: d:) 25 Octobr: 1729 bekommed af sine
…… …… og Johannes Tioflot, Johannes Ag(e?), (og) ……. Freim, paa 1 pd: Smør med
bøxel (i Gaarden) ………… for dend Summa betalt denne/m 32 Rd: (til Vitterlig)hed Helie
Monsen House og Peder ……… …….,
Dend 26 dito blef igien Ting(et holden) og Retten betient udj forind(førtes over)wærelse, hvor
da blef Sag(erne fore)tagen,
Kongl: May:ts Foged ladet wed (Lens Mand Tor)gels House og Lars Helland S(tefne Siur
Arnesen) tienende hos Ole Bergesen (Age) …… til at betale sine bøder for (begangen
Leyer)maal med Gertrud Christopfers (datter) ………, (som) tiente hos Jon udj Moue
forle(den) ……………., Fogden hafde giort forbud (paa Siur Arnesen)s Løn hos Ole
Bergesen Age hvil(cket hand paa)staaer Confermeret og er paast(aaende) ……….. til
Sommer tinged hafde Stefnt ……………….. Siuer Arnesen men formedelst …………….
Lovlig Stefnt blef Sagen her…. ………………. Stefnemaal, Quindfolcked er

………………., saa hand Reserverer sig bøderne ………………….. Jndtale hos
wedkommende,
dend Jndstefnte møtte iche ey heller nogen (paa hans) wegne,
Kals Mændene Edlig forklarede (at have) Lovlig Stefnt hanne/m paa Age hvor hand (hafde)
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gived hans hosbund Stefnemaaled tilkiende saasom drengen iche war hiemme,
Ole Bergesen Age møtte tilstod at wære Stefnt andgaaende Forbudet paa bemelte Siurs Løn,
Kongl: May:ts Foged war Laug dags Forreleggelse til neste ting, med sin widere paastand
efter sit Stefnemaal,
Afskeediget
(Dend Jndstefnte forrelegges til) neste ting og efter Lovens 1ste (bog ? Capit:) ? Art:
paalegges dend udeblivende (Siur Arnesen at) møde neste Rettes dag eller ………..
undgielde, Forbuddet …………….. wed magt og Ole Bergesen Age (bliver and)svarlig
derefter,
……….. …..aales Sagen udj Rette efter forrige (tiltale mod Pe)der Strand og paastod dom,
(dend Jndstefnte Peder) Strand som tiener paa Hildal hos ….. ……… møtte iche,
Kals Mændene …… ……. (og) Lars Helleland under deres (Eed for)klarede at have Stefnt
ham (med Lovlig) varsell,
………………….. Rettens wegne blef til ……………. indstefnte tiente paa …………….
Leyermaaled,
Dømt og Afsagd
……….. ….mes efter Lovens 6te bogs (13 Capit: 1ste Art:) at dend Jndstefnte Peder (Strand)
………… sine Leyermaals bøder …………. og det inden 15 dager under (Nam og
Excecu)tion efter Lovens Medfart, (men om indted) have at betale med da (der efter)
Forordninge/n af 5 Janu(arj 1724 at undgi)elde og lide,
(Fogden efter f)orrige tiltale ladet Stefne ……… Jørgen Freim og Ane Bøgde/n ………. deres
bøder at betale (efter forri)ge Rettens Laug dags paaleg,
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begge de Jndstefnte møtte iche ey heller nogen paa deres wegne,
Kalds Mændene Torgels House og Lars Helland Eedlig afhiemblede at have Stefnt dennem
Lovlig till dette Ting,
Fogden paastod dom omendschiønt de iche møder, saasom de haver faaed Laug dag og nu
igien Lovlig ere Stefnte,
Kient Dømt og Afsagd
Saavell Joen!! (Jørgen?) Freim som Ane Pouls(?) datter for begangne Leyermaal med
(hinanden) bør efter Lovens 6 bogs 13 Capit: (1ste Art:) bøde nembl: hand 24 Lod Sølf (og
Quind)folcked halfdelen derimod …………, alt under Nam og Excecution (efter Lovens
Medfart), og for Mangel af betaling, (da at) undgielde efter Forord(ningen) af 5 Janvarj Ao:
1724,
Knud Trones paa sine bør(ns Vegne) ……………… Lens Mand Torgels (House) ……….
deres Odel Ret og Jndlø(sning forme)delst Penge Mangell me… ……………… at Staae dem
til Løsni(ng) ………………….. udj Gaarden Trones som …… ………sen nu bruger Eyer og

b(eboer) …………… samme Aamangell Pro…….. ……… og oplyst som hanne/m be…..
……… Skeede,
Till Samme Tid og Sted ha(fde Od) Osmundsen Odland i Røldal (Stefnt Mons) Hamre at
betale ham 18 Rd: ……………… udj 10 Aar, som Rester paa ha(ns) ………… Arf tyve Rd:
hand hafde ana(mmed) …………….. hans Umyndige Aar af hans Sahl: …… …… Levorsen
Odland, samt denne Pro(cesses omkostning)
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dend Jndstefnte møtte iche,
Kalds Mændene Orm Nedreberg, og Osmund Berge, Edlig forklarede Lovlig at have Stefnt
ham til dette Ting,
Afskeediged
Efter widere Lovlig Varsell til neste Ting bør Mons Hamre, at møde efter Lovens 1ste bog 4
Capit: 32 Art: samt Allernaadigst meere bydende Sagen at tilsvare eller for udeblivende at
undgielde,
(Ligeledes) Od Osmundsen Horre!! (Odland?) og paa sin (Søn) ….d Odsen lod lyse hans
Odels (og Løsnings R)ett for Penge Mangels Skyld nu ……… En half Løb Smør udj Horre
…………… Enken Gyri (Orms?) datter havde (Solt til) …ud Le…..sen Rosmyr udj Suldal,
(saom hand paa s) in Søns wegne agter at Jndløse) ……. naar Raad og Vilckaar ………..
(ha)nd nu lader det lyse at ……………. forstaae (forestaae), hvilcket hand …………………..
som ham bevilges,
………………… Sager war at afhandle ……………….
……………… Enke Madame Birte Sahl: …… ………., (paa) hvis wegne Sr: Niels Bager
……………… hafde ladet Stefne Christj …… (datte)r Limvig at betale hendes ……… bøder
for begangne Leyermaal (med) ……. Gertold,
dend Jndstefnte (møtte icke),
(Kalds M)ændene Lars Helland, og Lars ………… (fork)larede Lovlig at have Stefnt
(hende).
(Af)skediged
……………… wed Laug dag til neste ting (efter Lovens) 1ste bogs 4 Capit: 32 Art:, og paa
(den) udeblivende Christj Limvig da at (møde og) Sagen tilsvare,
1729: 234
Saa blef Laug Retted opnefnt tilstundende Aar Retten paa de 3de ordinaire Tinge at betiene,
Omund Bue, Jon Nedre Sexe, Ingebregt Qualnes, Lars Appele og Iver Degrenes, af nye,
Torbiørn Olsen Bue, Lars Svendsen Eidnes, og Gunder Gunders/en Sandven, hvilcke af
Retten tilfindes at giøre deres Eed for Laug Manden betimelig tid, saafremt de iche for
udeblivelse vill wære andseet til brøde efter Loven,
Som indted widere war at for(rette, saa blef) med Skatternes anammelse og Restantzernes
forseylingen som bliver …….. denne gang,

Dend 28 Octobr: 1729 blef Almindelig Skatte og Sage Høste Ting holden med Vaswærn
Tinglaugs Almue paa Bolstad øren overwær(ende i Ret)ten Kongl: May:ts Foged Sr: Jens
Lem, (Lends Mand) Niels Horvey, og efterskrefne La(ug Rettes Mænd) Ole Serpte(?), Halver
Biørgaas, ….. ………, …… Roe, Niels Horvey, Halver Ber(ge?), ….. …………, Lars
Jørnevig, Saa war for(uden Almuen) som Tinged søgte,
Allerunderd: Publiceret Kongl: (May:ts Allernaa)digste Forordning dat: Frede(nsborg Slot d:
? ……) 1729 om forhold med de Assig(nationer som af) de Kongl: Casser udstædes,
Hørsomst forkyndt Hr: Stift befal(ings Mandens) Resolution dat: Bergen d: 17 Aug: (1729)
…… Præsten Magister Jørgen Harboes Mem(orial) ….. ejusdem, at Almuen udj Wosse
Præ(stegield) saa snart schee Kand opp[b]øgge herre Kammeret paa Præstegaarde/n
staaende, som er for(raadned?),
Dend 29 dito blef Retten igien holden og (satt) udj forindførtes overwærelse,
Publiceret Halvor Johansen Øfstedals Skiøde (til sin) Søn Niels Halvorsen solt og afhænt 9
mrk: Smør ……. (med) bøxell og herlighed udj sin Gaard Øfstedal for ? (Rd:, til Vitterlig-)
1729: 234b
1729 Octobr:
hed Niels Horvey og Knud Øfstedahl, dateret Bolstad ørens Tingsted dend 28 Octobr: 1729,
Publiceret Gulick Siursen Rødlands Skiøde paa 12 Marker Smør udj Rødland Kiøbt af sine
Sødskende Peder Siursen 3 mrk:r, Jacob Siursen 2 Mrk:, Ole Siursen 3 Mrk: for 8 Rd:
self arved 4 Mrk: samt til Vitterlighed medforseyled af Halvor Øfstedal og Jon Wæhle, dat:
Bolstad øren den 29 Oct: 1723.
Publiceret et dito paa 2 Spand udj Mugaas, (Opsidderen) Jon Nielsen indløst af sine
Sødskende ……………., saasom hans broder Niels Nielsen(s Form)ynder Solt han/nem 16
Mrk:, nembl: K(nud) ………., Søsteren Barbros Formynder ………….. Frambære selger 2
mrk: for 2 Rd: 2 mrk: ………… ….ls datters Formynder Anders ………, (hen)des Arvende
2 Mrk: for 2 Rd: 2 mrk:, og Cre(ditor) ……..s Opheim selger 16 Mrk: for 18 Rd: 4 mrk:,
(foruden hvad Ni)els Mugaas, self har bemelte ……………… arved 1 pd: udj Mugaas, saa
(hand er i alt eyende ? Mrk:, til Vitterlighed Halvor …….., (og) ….. (Hor)vey, dat: Bolstad
øren den ? …… 172?),
Publiceret (Bis)cop Mathias Tanches bøxell (Seddell dat: d:) 16 Julj 1729 paa 12 Mrk: udj
Al(dalen) ………s benificeret Præsteboels Gods (til) ……. Simonse/n hans Lifstid, at (have
bøxelen betalt) efter Loven,
(Publiceret Capella)nen til Vosse Præstegield Hr: Morten (Ruus hans bøxell Se)ddell udj
afgangne Sogne Præst Sahl: …… ……gs Svaghed d: 4 April 1729 udgiven (paa …………
udj Væle Præstebols Gods bøxled ……. Askildsen, sin Søn Aschild Jonsen hans …… at
bruge med overbøxell til 1 pd: 21 mrk:, som (hans Fa)der har opsagd,
(Publicere)t Siur Jacobsen St…es bøxell Seddell dat: ……. d: 30 Martj 1729 underskreved
og forseyled (af) Morten Rus paa afgangne Sogne Præstes (Vegne paa) ? …. Smør udj
Mæstad Præsteboels gods
1729: 235
dito Sogne Præst Sahl: Hr: Melses(?) wegne udgifne bøxell Seddel dat: 30 Martj 1729 paa 1
pd: 12 mrk: udj Mæstad bøxled till Hendrich Ols/en, som 12 mrk: deraf er opsagt,

Noch bemelte Leylending bøxled 14 Marker udj Mæstad af Knud Rougstad, bøxel Seddel
dat: 16 Julj 1729,
Publiceret bøxell Seddell dat: Vangens Præstegaard d: 5 April 1729 af Hr: Morten Rus
udgiven paa 18 mrk: udj dend Gaard Bindingebøe Præstebols Gods, bøxled till Jacob
Simensen, som Ole Pedersen for Alderdom har opsagd,
Som ingen Sager war indstefnt undtage/n ……… (blef til) Kiendegived af Kongl: May:ts
Foged ………….. En om En Persohn som skall wære …………….. af Legdet og maatte
beroe til ne(ste Ting) (Den Anden) paa Gastgiver Enkens wegne ……………….. sagde at
wære Stefnt Ole Evanger ………… 1728 om Sommere/n, hvilcke/n og til (neste Ting) bliver
beroende,
saa var iche noged (fleere Sager) at forretage,
Slutelig opstod Kongl: May:ts Foged (for Retten) og tillspurte samtlig tilstæde(værende
meenige Almue) om nogen af deslige Kongl: (Jndkomster indewærende) Aar er tilfalden,
betalt el(ler) ………….. betale burde som blef op(læst) ………………
(Kongl:) May:ts Skatte Forordnings ………………… for Aared 1726 hans Regnskabs
………… wedkommende, om 6te og 10de ………………, 3de 40 Lod Sølfs, Slagsmaal og
(andre deslige) bøder er falden og betalt, der(til dend heele Almue) svarede Ney at ey noged
der… …………….. heller tilfalden, herom hand var Tings Widne begierende,
Saa blef taged (under) forseyling Restantzerne, og Odels Mandtallet over selfEyere,
Laug Retted tilstundende Aar opnefnt …… …….., Knud Steene, Knud Nedre Scherve,
And… …………., Jon Væle, Ole Evanger, Jacob Sma(abrækkene?),
1729: 235b
1729 Octob:
og 2de Nye Jørgen Olsen Hernes, og Knud Aschildsen Strømme, som begge paalegges deres
Eed betimelig at aflegge for Laug Mande/n.

Dend 31 Octob: blef Almindelig Skatte og Sage Ting holden paa Vangen med bemelte
Wangens Tinglaugs Almue overwærende paa Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lems wegne
hans Fuldmegtig Peder Bejer, Lens Mand Wiching Tvilde, og efterschrefne Eedsorne Laug
Rættes Mænd Gotskalck Fiose, Knud Nyre, ……d Hofde, Torbiørn Nedre Quitne, ……
………, Od Brecke, Siur Rondve, og Anders ……….., (saa) war for Retten tilstæde Almuen
(som Tinget) Søgte,
………………. hørsomst publicered forindførte (fol: ?) Extrahered Forordning og Resolution,
(Publicer)et Jens, Størck, Torkell og Nicolaj ….. ……. d: 25 Oct: 1729 udgifne Skiøde till
dend ………… ….ls Endresen paa Gillerhuus i samme …………….. 1 Løb 12 mrk: Smør
med bøxell og over(bøxell til) …….….. Gods, mod betaling efter accord, (til Vitterlighe)d
forseyled og underskreve/n af …… …rou, og Johan Stork borger udj (Bergen)
……………… bøxell til Sex Marker i samme brug ……………… og af samme til
Vitterlighed ………… forseyled dat: Bergen ……………
……………. (de)nd Anden halve Part udj ……………. Smør med bøxel og Over(bøxell)
…….. den Opsidder Mons Omundse/n

(Publ: Capel)lanen Hr: Morten Ruses Obligation (dateret Wangen Præ)stegaard paa Woss d:
20 Julj 1729 (paa) … Rd: Capital till hans FarModer ……….. Sahl: Christen Weinvigs
Enke, og det (til Aar)lig Renter 5 pCto Pantsat hende sin Gaard Ringem øfre thun 3 L: 1
Spand smør,
(Piblicere)t Assessor Jan von der Lippes bøxel dat: Bergen, d: 15 Sept: 1729 paa 1 pd: 4
mrk: udj (Gaarden) …..lland Wangs Kirke Gods till Leylen(dingen) … ..rmosen sin Lifstid,
bøxel/en efter Love/n betalt
1729: 236
Publiceret Hr: Biscop Marcus Møllers bøxell Seddell paa 1 L: 1 p: 3 mrk: Bispe Stolens
Gods udj Seim udj Wiger Otting her paa Woss till Knud Pedersen sin Lifs tid som hans
Fader har opsagt, og bøxelen at have betalt efter Love/n,
Dend 2 Novembr: blef Retten igien betient udj forindførtes overværelse,
Publiceret Hendrich Meltzous bøxell Sedell dat: Lille Grave/n/ d: 9 Nob: 1728 paa ? Løb 1
p: 3 mrk: udj dend Gaard Giøsten i Bordstra(nds Otting) till Lars Gulachsen Soldat hans
Lid(s tid) ……… bøxele/n efter Love/n betalt,
bemelte Meltzous bøxel Seddell (dat: d: ? ….) 1729 paa ½ Løb udj Dahle i Quitler (Otting
till) Soldat Mons Colbense/n hans Lif(s tid, som hans) Fader har opsagt, bøxele/n efter Lo(ven
betalt),
Publiceret Niels Spilden og Iver Næs…. (bøxell Sed)dell paa 1 Løb 18 mrk: udj Biørke till
……… ….. Biørke, bøxele/n efter Love/n betalt, (dateret Wangen) Tingsted dend 20 Oct:
1729,
Publiceret Enken Karj Anders datter W…..s (bøxell) Seddel paa ½ Løb med bøxel
…………… 1 pd:19 mrk: udj Nedre Groue t(il) …… ……… …. Lifs tid, bøxele/n efter
Loven (betalt, til Vitterlig)hed Anders Nedre Groue, …… …………, Mons Quarequal og
David Mølster, (dat: d: 31 Oct: Ao: 1729,
Publiceret Christen Schiples Pante (Obligation) till Guldbrand Biørnsen i Hall(ingdall og
Aals) Præstegield boende for Laante Penger Et hundrede og tiuge Rd: og til et …….
(Un)derpant, Pandsat hanne/m og hans Ar(vinger) dend Jord Schiple i Rundahle/n Skylder ?
…. Smør med bøxell, til Vitterlighed ……. Nerquitne og Niels Bøe, dat: Wangen (d: ? …..
172?)
1729: 236b
1729 Novbr:
Publiceret Anders Johansen Breckes Obligation paa Nj Rd: er 9 Rd: till Guldbrand
Biørnsen i Hallingdall og Aals Præstegield boende og Pandsat hannem En Skouge Tey
Løcke Slotten Kaldet i ove[n]be:te Præstegield beliggende, til Vitterlighed Torbiørn Nequitne
og Tollef Bøe dat: Wangen d: 2 Novb: 1729,
Publiceret Se(co)nde Lieutenant ved Hr: Obriste du Wahls Reg(iment) Esias Smit hans
Obligation till Jo(mfru) …… Catrina Hiermands for (Laante Penger) Capital Et hundrede og
Otte (Rd:) …….. (m)ed aarl: paaløbende Renter (till Et …….. U)nderpant først sin
Gaardspart …………. samt alt hvis hand Eyende (og eyende worde)r, og at oppeberge
Revenuerne …….. ….ed paa Renterne etc: dat: Bergen ? …… 1729:
(Dend 3 Novembr: ble)f igien Retten betient og med …….. …..melse fortfared,

……. …..aader, og blefven publiceret ………… bøxel Seddell daterit Le(qu?)e (d: ? ….. 172?
pa)a 12 mrk: udj Bystøhlen till …… …….., bøxelen efter Loven betalt,
(Publiceret) ….. (G)ulachsens Skiøde dat: ? …… 1729 Kiøbt af sin Moder ……………….
og Søskende med deres For/myndere, paa) ? mrk: Landschyld udj Hommedall …… (han)
self arved 10 ½ mrk: saa hand Eyer ……… (i denne) Gaard, til Vitterlighed Od Brecke (og)
…… …….,
(Publiceret Gotskalck Fioses Skiøde dat: 3 Nobr: (1729 paa) ? Spand udj Fiose Solt 3 Spand
udj ….. (O)mund Størchsen efter Forlig paa Vosdet(?) ? ……. 1729 for 45 Rd: betaling
erholdet, til (Vitterlighed) Niels Bøe og Siur Rondve,
(Møtte i) Retten Knud Nestaas og paa
1729: 237
sin Myndling Gotskalck Olsens wegne lyste penge Mangell till 3 Løber Landschyld udj dend
Gaard Lunde, som Størck Lunde deels paaboer og till deels har bortsolt og iche tilbødet Odels
Arvingerne, hvilcket hand begerede Jndført som iche Kunde wegres,
Saa fremkom Siur Rongve paa Johannes Sverkers/ens wegne Lyste penge Mangell og
Løsnings Ret till 1 Løb udj Giere som Elling Rognalsen nu beboer, med tiden som sit Odel at
indløse,
Publiceret En Contract mellem …… (og) Jens Nordal og Hendrich Miltzou som (deres
Landr)otter …. med deres Landbønder slutted …………… hvor wed all trætte og Process
ska… ……………….. død og Magtesløs, og for fred(eligheds) schyld indgaaed et wænligt
forlig …………………. give en hver af deres Leylen(dinger) …………. (be)nefnte
bøxelpengers tilbage ……………….. Lars Øfre Skutle 40 Rd: derforuden …………….
omkostning at will have 147 (Rd:?) …… (And)fingsen Gierstad 55 Rd:, her…. ………
ligesaa dobbelt bøxell …………………… givelse 38 Rd:, Erich Græ 58 Rd: ….. der …….
deres Jorddrot Hendrich Miltzou …….. W…… Øgre hos sin Jorddrot …………… Ole
Nesthuus skall faa bøx(el) ………. Baar Olsen 1 Løb til Vaaren 1730: af …… Knud Gernes
hos sin Jorddrot He(ndrich) Miltzou 38 Rd:, Anders Lille Rochne li(gesaa) 7 Rd:, Ole Lille
Rochne iligemaade ……. Gulack Sondve hos Lieut: Nordal 3 Rd:, …… Jernes hos Miltzou
4 Rd:, Lars Gerne[s] …………. 5 Rd; og den 13 Leylending Villum Sch….. ogsaa hos ham
7 Rd:, derimod skall a…. ting udj Sagen wære ophævet, og bel(over) Jorddrotterne fornefnte
deres Leyleninger naar de opsiger deres Jorde for der….. at tilbøxle dennem samme brug,
………. andre deres Landbønder bliver ogsaa ……….
1729: 237b
J hendseende alt hvis passeret, Misforstaaelse og Uvillighed maa og skall ophøre paa begge
Sider og at ober og under Retternes domme, Tings Vid[ne] alt paaschreven at sagen er
forligt, saa og alle andre Sedler overleveres til Jorddrotterne og af dem udgifne Sedler til
Jorddrotterne overlevert og til inted giort, med widere paa alle sider Ubrødelig at holdes,
samme forlig datert Leque d: 16 Junj 1729 underskreved af Lieut: Jens Nordal og Hendrich
Meltzou samt forseylet saa og ….. …….fne Leylendinger tretten Støcker (med deres
Boe)merker bekræfted hvoraf 2de forlig er (udstæd) dend Ene for Leylendingerne og dend
(anden f)or Jorddrotterne at beholde bemelte …….t forlig fra Lieut: Nordall ………………
er af samme Jndhold som ………..

……….. (Re)tte nest efter Eskede Citanten Hr: (Anders Koll) wed Sr: Horsenius som for
Ret(ten war tilstæde og fremlag)de Sagen i Rette og producerede (Lovli)g Stefning saa
lydende,
(Sag)giveren Sr: Hendrich Veinvig møtte og (weds)tod Lovlig warsell, og svarede (at hand)
iche har weret weyerlig imod dend ……nd med betalingen, men som hand ……….
udborgede Gods af Malt iche at ……. af ha(m) siufnes saa got til dend And….. ….is udj
Regninge/n, saa har det aller….. ….ord og beroed i tancke at Hr: Coll skulle (give) afslag der
for udj prisen og betalinge/n, ….. lod fremvise Sr: Venwigs Eget bref af dat: ? Janvarj 1728
dermed at til Kiendegive (hand) aldrig har anked paa Godset, lyder saaledes, (derpaa)
forlangede Opsættelse til neste Ting, saa …… hand med Widner nembl: hans tilforn …….
Dorte, og En bøgde Mand Berge Ullestad (som war) med da Malted blef brøgged,
(Citantens Fuld)megtig tilspurte dend Jndstefnte om
1729: 238
hand iche hafde faaed Regning forgangen Aar 1728 af 4 Febr: om hand iche hafde anammed
Godset og accorderet Prisen, og er Manden Skyldig 40 (Rd:) 5 mrk: 8 s:, svarede dertill at
hand tilstaar at wære det schyldig naar Godset hafde wæred dend pris wærd, hans Kone
anammed Godset i byen,
Citantens Fuldmegtig paastod at ingen Widner maatte føres mod hans egne bevis og
tilstaaelse og paastod dom til Skadesløs betaling med Processens bekostning, hafde ingen
…… (Ma)gt till at giøre noged Afslag,
widere hafde ingen af dem denne gang at indvende,
Paa Rettens tilspørsell til Sagens opslysning blef dend Jndstefnte tilspurt hvor mange tø(nder
Ma)lt at det war som hand siger at skulle (wære Solt) till dend accorderede Pris, svarede
hand ……………
Kiendt og Dømt og Afsagd
J denne Sag befindes det omstendelig ………… …..ren har haft tid og Leylighed till at
……….. Citanten afhandled om der hafde (wæred nogen) Mangell udj Godset, der bliver
……….. derimod til afbevisning som (Re)tten K…. see at hans paastand med Vidners
(førelse) kunde tilbage drive dend Gield s(om) …… søges og af dend indstefnte tilstaaes,
(Saa Kien)des for billigt at Sr: Hendrich Veinvig (bør) betale til Citanten Anders Koll de
(Paastefnte) 40 Rd: 5 mrk: 6!! (8?) s: og det under Lovens …….. allernaadigste \bydende/
Medfart,
Till samme tid og Sted J Retten Kom paa (Com)merce Assessor Jan von der Lippes wegne
\Gastgiver Hendrich Weinvig og/ i Rettelagde Skriftlig Continuations Stefning dat: Bergen d:
5 Oct: 1729 saa lydende, dernest hans Jndleg af dato Bergen d: 18 Oct: (1729) saaledes af
ord efter andet,
Saa og en Extract af Kongl: Allernaadigste Skiøde daterit Fridrichs Berg d: 7 Aug: 17..
fidimeret under Notarial haand og Seyl, ……..
1729: 238b
1729 Nobr:
de Jndstefnte Opsiddere møtte iche, ey heller nogen paa deres wegne,
Kalds Mændene Viching Tvilde og Iver Gernes Edlig afhiemblede at have Stefnt Lovlig
efter Skriftlig Stefningen Gulick Larsen, Anders Nielsen Himble, bemelte Viching Tvilde
og Mathis Mølster iligemaade at have stefnt Michel Andersen Brecke,

Casp: Horsenius Klocher her paa stedet tilstaaed Varsel for sig, og (begierer at) Retten
giver ham tid till neste Ting (at hand da w)ill producerede \hvis/ som for ham til denne (Sags
befr)ielse skall befindes,
Afskeediget
de udeblivende Opsidderne paa Himble og Brecke som Lovlig befindes indstefnte og iche
møder paalegges til neste Ting for Retten at møde, Sage/n (at tilsvare og) producere deres
bøxell (Sedler) og haver Klocheren Horsenius (og at) producere det paaberaabte Sagens
(bevis), (hvor) efter widere Laug Mesig gaaes (Dom efter Loven)
(Dend 4 Novembr: ble)f igien Retten holden og (først)
(Publicere)t Siur …..sen Grouves Obligation paa Sextj Rd: Laante og oppebaarne Penger …..
at for samme med sine paagaaende Renter (til forsic)hring En … Smør udj Mitskutle, og hans
(paaboe)nde Gaard Groue at Kongl: May:ts Foged (Kand faa)e sig derudj betalt, for samme
Obligation …… udgifne saafremt betalinge/n iche inden (rette tid be)kommes, og da Resten
tilbage leveres, (till Vitte)rlighed Christian Holberg Gran, og Mads …. Horvigen d: 1 Nob:
1729,
(Till sa)mme tid og Sted hafde Capelanen pro Lo(co? til) Wosse Præstegield Ærværdige Hr:
Morten Ruus (ve)d i Rette lagde Skriftlig Stefning indkaldet (Gastgiv)eren her paa Wangen
boende Sr: Hendrich Weinvig, lyder saaledes,
(Jndstefnte) Sr: Weinvig møtte tilstod Lovlig Varsell (og) leverte sin Contra Stefning af
følgende (Jndhold) ….d warselen og paa Proustinde/n Karen ………,
(Paa Hendrich) Weinvigs wegne møtte Klocheren till
1729: 239
Wosse Præstegield Sr: Carsten Horsenius og det samme tilstod,
Hr: Morten Ruus i Rettelagde sit Jndleg saaledes formeldende, dat: Wangen Præstegaard d:
4 Novbr: 1729, Procucerte hans udsigelse af dato 15 Sept: 1729 med beskickelse widnernes
paaskrift, dernest hans Skiøde af dato 4 Julj 1729,
Contra Citanten producerte sit forset af dat: 4 Nob: 1729 Paa Proustinden Karen Sahl:
Weinvigs wegne producerte hendes forhend benefnte Fuldmegtig hendes Jndleg saa
formeldende dat: Wangens Præstegaard d: ? Nob: 1729, andviste derhos det Køy!! (Høy)
Kongl: Ski(øde) ………. høyloflig Jhukommelse Kongl: Fridrich …………. Allernaadigst
udgifne Skiøde dat: paa (Kiøben)hafns Slot d: 14 Augusdtj 1657: till Gabriel ……. da
wærende Residerende Commissarius ……. …sterda… paa meget Jordegods herpaa Woss,
……………. om denne Sag og Gaard indført ……………….. Ringem Smør 3 Løber 1
Spand etc:
Citanten forestille[de] dend Allernaadigste ……………… som Contra Citanten beraaber sig
paa w….. ……………. om, ey heller er her paa Stæden Capelanen (nogen) Gaard til at beboe
tillagd, og ey heller nog(ed af) det benificered Gods, saa nær wed Kirken (at) Kirkens tienere
der bequemmelig Kand (sine) Embedetz Forretninger at ob….rte, Refe(rede sig) til sit Jndleg,
og Skiødet paastaaed at (wære) Conform Lovens 5 bogs 3 Capit: 27 Art:
Contra Citanten Referede sig til sit Stefnemaal og Jndleg og hafde hand iche sat sig paa
(Gaarden) og Kiøbt Creaturer hafde hans Moder (ey? givet) ham forlof dertill, hans Moder
har iche (erholdet) Landschyld og Rettighed af ham, hand paas(taaer) det iche skall befindes
at hand har taged (sin) Svoger ind paa Gaarden til sig,

Paa Madame Sahl: Christen Weinvigs wegne (svarede) Sr: Horsenius iche widere end hand
hendschiød sig til hendes protestation mod Eed og S…… og hendstiller det til Rettens
Kiendelse (i denne) hende uvedkommende Sag,
Parterne hafde iche widere men Citanten paastod dom det samme og Contra Citanten,
1729: 239b
1729:
Kient Dømt og Afsagt
J denne Sag befinder Retten Et Lovligt Skiøde, og derpaa søger Eyermanden sin Eyendom
efter Loven at tiltræde og beboe nu tilstundende forAar 1730: som hand med beskickelse
beviser sig udj mindelighed \ikke/ at Kand tilkomme, hvorfore hand med Stefnemaal har
forfult sin Sag, derimod Kommer Gastgiveren her paa Stædet, privilegered som har ……
med Contra Stefning mod sin M(oder, so)m denne trætte uvedkommelig ……, (hvi)lcket
Strider mod Loven og Kon(gl: Foror)dning af 5 Novb: 1723 at denne (hvercken kan) tillade
heller paalegge Eed, (men derimod) Loven tillader Jorddrotterne (at be)boe sin Jord frem for
dend ………….., Saa Kiendes og Dømmes (for Rett og) billigt at Sr: Hendrich Weinvig (bør
a)t frafløtte de paastefnte Vaan (Huuser) …. Jordepart Ringem øftre thun (3 Lø)ber og Et
Spand med tilhørende (Vaan) huser og den have Røddig giort (for) Jorddrotten og Eyeren Hr:
Morten Ruus self at tilfløtte og beboe till (see)niste den 3 Maj tilstundende for(Aar 17)30: og
det under Lovens widere (Allerna)adigste bydende Medfart,
Till samme tid og Stæd hafde Siur Dømbe Stefnt (Rogna)ld Tvete for hand har sat sæll op paa
(sin) Eign og Støll mod Samtøche og Villie (og stø)ller der med sine Creaturer,
Dend Jndstefnte svarede hand har opsat det og for(meener) at bruge som sine formænd,
Citanten svarede at hands Jord Dømbe er (Præsteb)ols Gods,
Afskediget
(Sagen) bør efter Loven at Kiendes og dømmes paa Aastædet, og widner overhøres hvor(hen
Sagen) efter wedkommendes Loulig Stefning
1729: 240
hendvises,
Hafde Stefnt Rognal Tvete for nergaaende tiltale,
dend Jndstefnte svarede hand har aldrig sagt og wed iche andet end som erligt og well om
ham, og iche heller war hand Stefnt paa noge/n Ord, tilbød ham forligelse hvorpaa de gave
hver andre hender og lovede hver andre fredelig og Kierlig Naboelig omgiengelse her efter
som tilforne, hvor paa denne Sag godvillig forligt gandsche ophævet og wære melle/m \dem/
død og Magtesløs,
Hafde Lars Jonsen Biørke Stefnt Lars Tachle fordj hans Sønner 2de ganger (har wæ)ret udj
Biørke Skouge/n som er uds(teent? og) Reent fra Tachle, og dog hugged i (Skougen),
dend Jndstefnte svarede at det er ……………….. og belover baade at holde sig s(ine
Sønner og sit) Folck derfra,
widere war iche af Parterne,
Kient og Afsagd
det Løfte og forlig bør Lars ……………. self som holde sine Sønner og Folck (derfra), saa
fremt de iche efter Loven vill u(ndgiel)de, og som denne Sag er foraarsaged, (saa) findes for
billigt at hand betaler ……….. Processens bekostning med 24 s:,

Publiceret Iver Knudsen Norems Skiøde (paa) Siuf Spand udj sin Gaard Norem i Vi(nje
Otting) beliggende derudj Arved self 12 mrk:, og K(iøbt af) sine Søskende og Svogre hver
for sig f(or ? mrk: for) Marken, detz til Vitterlighed under deres Boemærcker og
medforseylet af Niels Bø…. (og) Colben Kyte, dateret Wangen d: 5 Nob: 1729.
Publiceret Viching Jonsen Heglands schiøde (paa) 1 L: 18 mrk: Smør med bøxel og
overbøxel (til) 6 mrk: udj dend Gaard Store Høen i Holbøyder Otting, Kiøbt for 130 Rd: af
Knud Finne, (hvis) Jord har wæret Opsidderen tilbøden, dateret dend 4 Nob: 1729, til
Vitterlighed Gotskalck ………. (og) Knud Nyre medforseylet,
1729: 240b
1729 Nobr:
Publiceret Hendrich Lille Souves Contract paa Vilkaar til Encken Brite Souve at have hos
han/nem paa Lille Souve fri huus wærelse med Varme …. og aarlig 1 Solsaae Ager iche
beste og iche heller Ringeste, og føde hende 1 Koe og 2 Smaler saa lenge hun lever og hos
ham paa Berge forbliver, til Vitterlighed under deres bomærker saa og af de 3 Mænd Lars
Store Souve, Wellem Skielde og Ole Mossefind, dat: 4 Nob: 1729,
Halvor Sausjord hafde Stefnt Lars Hole for 26 Rd: at betale ham som hand udj \Mindelighed
ikke/ will betale (men ha)r staaed udj nogle aar samt b(etale ha)m processens bekostning,
dend Jndstefnte møtte iche, og af Kalds Mændene (war ickun) Lars Hage, det andet Peder
Ho..le… (war frawære)nde,
Afskeediget
(Sagen ud)settes till Lovlig Varsel till neste (Ting formedelst) det eene Stefne Vidne iche
(møtte og efter) Loven at Kand afhiemble Var(selen),
(Haf)de Brynild Wæle Stefnt Lars Tachle at (lide) dom til at betale ham 2 Rd: imellem
(wærende u)dj bytte mellem 2de Øeger, som hand (icke will) udj mindelighed betale,
(dend Jndstef)nte møtte og svarede at hand hafde (taget hie)m Øeged lydesløst, og da hand
hafde (kommen) hiem brød det 2 gierder, og siden dager ….. udj 24 dager saa hands Grander
derover …….., og derfor førte hand Citanten sit (Øeg) mend ville iche holde sit Løfte, at
Øeged (hafde) dend Lyde hafde hand Vidner Lars Væte, Rog…. Væte og Lars Jndre Tachle
og Ole Øfre hvilcke (hand) hafde begiert af Lens Mande/n indstefnt som hand (fornem)mer
iche er sched,
Lens Mande/n sagde hand (blef f)or seent tilsagt som Lars Tachle tilstod,
Afscheediged
(Sagen) bevilges Opsettelse til neste Ting,
…… Lødve, Erich Lødve, Knud, Siur
1729: 241
Quale Stefnt Ole Hondve for hand Kommer for tilig med sine Creaturer om Sommere/n saa
og iche will fare (føre?) af hou Ene!! (houene?), mod Love/n
dend Jndstefnte møtte iche
Kalds Mændene Hermand Lille Røte og Knud Gierstad Eedlig afhiemblede Lovlig at have
Stefnt Ole Hondve
Afskeediged
Efter Loven bør all Grandsching og og!! beskadigelse paa Aastædet paaschiønnes og
dømmes, hvor hend denne Sag indstefnes, men som dend indstefnte iche møder og ………..
Retter sig self udj Mindelighed, (Kand ey) wides hvad hand i denne Sag ha… ……, saa gives

ham Laug dag til neste Ting at møde og Sage/n tilsvare saafremt ……………… dend videre
her til Tinge og ……………… føre,
fremkom for Retten Soldat S….. Gl(ime?) \sagde sig/ at hafde Jndstefnt Ole (Hondve for)
Ærrørige Ord som hand ag(ter at bevise) med Widner Tormo Gild……, ….. Torgelse/n
Ullestad og Andfing ……… Dolven, hvilcket scheede dette A(ars) ……… dag, da hand
Reiste hiem ………………….. paa weye/n paa beste!! (heste?) Ryggen ………………..,
dend Jndstefnte møtte iche,
(Kalds Mændene) Hermand Lille Røte og Knud (Gierstad af)hiemblede at have Stefnt (Ole
Hopndve at) møde paa Tinged for Skie(lds Ord, men) iche at andhøre widner,
Af de paaskutte widner møtte …….. Bottelsen,
Afskeediget
dend udeblivende Ole Hondve har (iche faaet) Loulig warsell til at andhøre widner, (der)fore
hand gives Laug dag til neste (Ting ved) Lovlig warsell at møde,
Hafde Kongl: May:ts Foged hafde!! ladet Stefne …… Nielsen Vinje for Slags Maal paa
Kn(ud Ringem)
1729: 241b
1729
Sidstleden Aar da Høste Tinged blef holden,
dend Jndstefnte møtte iche, Knud Ringe/m war tilstæde,
det Ene Stefne Vidne Michel Endeved som war med Lens Manden fra værende, hvorfore
denne Sag hendvises till ny Stefnemaal,
Hafde og Stefnt efter forrige tiltale Gudwind (Souve?) for Slags Maaled,
dend Jndstefnte møtte sagde sig iche afvidende, tilkiende gaf at wære 19 Aar gammell,
Tollef Grove forklarede at Slags Maaled paa ham scheede afvigte Aars Høst da den
Jndstefnte tiente ham, hafde Widner …..ne til Hans paa Aaden, Abelone tiener paa …….e
og samme tid tiente ham,
Fogdens Fuldmegtig forlangede Opsettelse til neste Ting widner at føres,
Afscheediget
Opsættelsen bevilges til neste ting,
…….. ……..søn Stefnt Erich Giære at be(tale ham) …….. som hand er schyldig, producerte
(Skifte) breved til bevis af dato 27 Jan(varj) …. efter hans Kones Morfader Knud ….. …….,
hvorudj og befindes hende ……………. Penger paa sin Arvelod …………… Mindelighed
Kundet bekom(me) ……… denne tid haft tolmodig(hed) ………….. sine Renter,
…………….. (for)meente hand war befried …………… …..den paa Et Aar,
Citanten ……….. (ti)l nestKommende Paasche ………….. Processens bekostning, widere
………..,
Derpaa Kient Dømt og Afsagd
(Det i Rette l)agde Skiftebref beviser Gielden (at wære) Rigtig thi tilKiendes Erich Giære
…….. ….omne schyldige 8te Rd: till Knud ………. (inden de)nd bevilgede tid 15 dager efter
til(kommende) Paasche tilstundende Aar 1730 tillige (med Proce)ssens bekostning 4 mrk: og
det under (Nam og) Excecution efter Lovens bydende.
(Till samm)e tid og Sted hafde Sr: Albert …….. Stefnt Jon Fannestølen at leve1729: 242

re tilbage igien den hest hand tilbyted sig fra ham nestleden Vaar og tage sin igien tillige med
9 mrk: Penger mellemLag fordj hand siden hand byted med {Brynild} \Siur/ Seim 8te dager,
er hæsten woren halt, saa hand maatte tage dend tilbage,
bemelte Siur Seim og nerwærende i Sagen og forklarede hand tog hæsten paa Giære og
Reed den hiem til sin Gaard En Fording!! og fornam dend iche halt, mend om Morgene/n
derefter da (hand) brugte dend fornam hand det (Hæsten) halted paa dend Ene bagfoed,
dend Jndstefnte svarede hæsten h(afde indted ly)te da Albert Barklaj anammed de(nd og
lev)erte dend till Tollef Bøe, hvilcket beme(lte) …….. …… tilstod, men siden hand med
………… Villie solte hæsten for 8 Rd: og dend an…. ……….. (paa)staar hand sine udlagde
Penge (igien, paa)stod baade Siur Seim, og Jon Fa(nnestøl) ………
Kient Dømt og Afsagd
Denne Sag som fremføres og ………….. mellem dennem at wære ……………… en hver
derudinde/n Kunde s….. ………… unødvendig mellem sig w….. ………….. bytte uden
nogen forord ……………….. andgaaed, andsees at ………………….. derwed fornøyed, saa
a… ……………………… ligeskade udj de paastefnte ………… …..des Jon Fannestølen at
be…… ………….. Citanten 1 Rd:, og Siur Seim ……………… hæsten som hand hafde
sko….
Hafde Christen Skiple Stefnt Elling Giæ(re for) ham Skyldige 4 Rd: \1 mrk: 8 s:/ for En hæst,
som hand R(ester) for 6 Rd: og derpaa betalt 2de, de øfrige (Kand) hand iche udj
mindelighed bekomme,
dend Jndstefnte møtte iche,
Kalds Mændene Vill…. ……. og Knud Ringem Edlig afhiemblede at have Stefnt hanne/m,
Afscheediget
Elling Giere paalegges wed Laug dag (til neste) Ting at møde og Sage/n at tilsvare
1729: 242b
1729 Nobr:
Saa blef de 2de Tingsvidner efter Fogdens Fuldmegtiges tilspørsell til Almuen som folio 236
extraheret bevilged under Rettens forseyling, item Restancerne, og Odels Eyere og
paaboendes Mandtall, iligemaade forseyled,
Laug Rettes Mænd nestkommende Aar Retten at betiene opnefnt, Willem Eye, Knud
Rougstad, Iver Souve, Peder Seim, af Nye Lars Skytle, ……. …..elland, Iver Helleved og
Ole Træen, (hvilcke 4re sidste paalegg)es at giøre deres Eed for [Laug Manden]
Dend 9 Novembr: [1729] efter forrige Opsettelse war Retten udj den ……….. ……en betient
paa Aastædet Lade med fo(rindførte) Laug Rettes Mænd, og i Tollef Bøes Svaghed(s Forfal)d
dend Laug Rettes Mand Knud Wibaas ……………..,
………… (til Kiende)gaf at have gived sin wederpart …………… til i dag, som bemelte
Anders Hylde ……. (til Kien)degaf at have Stefnt nu til denne ………. …….de Skouge
Skaden, men siden tiden (nu iche widere) tillader will hand en anden gang (i Rette legge) sin
Lovlig paastand,
………………. at hand har tilbødet dend schyldige ……….. ….d formeene at hans Stifsøn
møtte ………. ….and, og hand saa lenge hand haver ……………… bruge dend Part udj
Lade ……………….. til Love/n, hand Kalder det ……………… Contrapart bevise at det er
Odell ………………… er Moder till Mons Bachetun ……………… …..stet udj hæfd 30 Aar,

……….. (fremlag)de En Memorial datert …… d: 28 …. ……….. (Velæ)dle og welbaarne
Hr: Stift befalings (Mand) …….s. ……….. dat: Berge/n d: 3 Oct: 1729:
……. paastod hand dom udj Sagen efter ……., og imidlertid absenterede hans Contrapart,
Citanten forestillede at hans wederpart fornem(mer) motwillighed og ophold udj Sage/n at
have ….., hand paastaar sine Omkostninger ………, saa vell till Sornskriveren og hans
(Meddo)ms Mænd, som for Stefnemaaler ……….. og forkyndelse, saa og anden and(vendte
Omkos)tninger,
……. tilslutning her at indføre efter
1729: 243
Kongl: Allernaadigste Reglement, for 3 dagers forretning, saa har Sornskriveren fra sit hus
her til Aastædet till Vands 1 ½ Mil 3de Rors Folck, til Lands 1 ¾ Mill for 3de hæster,
ligesaa tilbage igien og det hver gang Kand paakomme, udj alt 4 Reise dagers fortæring ickun
beregnes, herforuden Laug Rettes Mænderne hver 4 mrk:,
Kiendt Dømt og Afsagt
Denne Jord Lade som Skylder En (ha)lf Løb befindes efter det Ene fremlagde Skiøde af dato
7 Junj 1699 at wære afgange Torgier Siursen sig og sine til Odeel og Eyendom (til)kiøbte
Gaard, Er og \et/ udstent og Reent Skattebø(lle, hvilc)ken og fornefnte som sin Eyendom og
………… ……er nest hos boende har brugt, efter ham ………..t gaaed udj Arf mellem hans
Enke Et Spand (Smør) ….ns børn dend Anden halvedeel, hendes nu have(nde) og indstefnte
Mand Anders Hylde er gandsche (Fremmed) til Jorden som har brugt Jorden udj ………….
deraf at have betalt, endschiønt hand ………….. paa sin Fæstede Gaard Hylde, saa at
……….. Jord Lade er udj hans brug K….. ……….. …..Rygte, saa har Citanten Mons
B(achetun) …………. Eyer efter sit Skiøde af dato 23 Martj 1728 (paa ?) Marker fundet sig
Aarsaged at tiltræde s(in Eyen)dom self at bruge og Jorden … føre ……….. sig tilløse som
hannem efter Lovens ? bogs 3 Capit: 10 Art: samt pag: 481, Art: 1ste og 2de ………
formeenes \af Anders Hylde som er Fremmed til denne gaard/ thi denne Rett befinder og
…..telse huserne at wære forfalden, den ………… indesidder med alle Aars Landschyld fra
……. hand har brugt denne Jord, og Ager (hvilcket) alt forregaaende Act udviser, hvilcket
Strider mod Loven, og des Aarsag bør have Jorden at fravige om hand endschiønt hafde
bøxled dend som iche befindes at wære scheed, Saa(ledes) Kiendes da efter Lovens
Allernaadigste bydende udj denne Sags befundne beskaffendhed for Ret og billigt at dend
Jndstefnte Anders Hylde bør denne Jord Lade til førstkommende Fardag og Kor[s]mise 1730
at a(ffløtte og) afstaae til Jorddrotte/n Mons Biørke (at)
1729: 243b
1729 Octobr:!! (Novbr:)
Styre og bruge herefterdags for Landschyld og Rettighed af de paastefnte 18 3/5 Marker saa
lenge hans Kone Citantens Sviger Moder lever paa det Midlerne for denne part Kand wære
hendes børn til behold men efter hendes død bør Anders Hylde at tage mod Penger for
ovenskrefne Godse Marker efter den Pris Marke/n udj Skifted efter hans Formand er wurderit,
dog Citantens Kones broder sin paatale forbeholden, endydermere tildømmes Anders Hylde
til Citanten at betale det befundne Aabods fald ? Rd: 3 mrk: 2 s: og til Fardag at have dend
giorte ……. skade god igien som 2de gode Mænd (Skal paad)ømme Ret at wære, udj denne
af Anders Hylde foraarsagde Process tilfindes hand (at betale) Citanten, derforuden Tolf Rd:
………… bør at fornøye Rettens betiente …… ….mmende, alt at udredes og fuld(byrdes
un)der Excecution efter Lovens widere (paafølge og M)edfart, dend paastand om Skougens
(Skade, som) nu Aarsens tid iche tillader, (bliver) Citanten forbeholden,

(Dend 1)ste Decembris [1729] blef sedvanlig Skatte og Sage Ting holden med Lyse
Closter\s Godses/ Almue udj Hardanger paa dend Gaard Sæbøe overwærende udj Retten
paa bemelte MedEyere og Forwalter Sr: Formands Fuldmegtig Sr: Anders Sæby, Lends Mand
Peder Urem, og efterschrefne 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd Helge …hage, Knud Lusand,
Michell Lusand, ….(Ve)llure, Knud BratEspen, Lars Trope(tun), Brynild Seim og Jon
Langesetter, (derforuden) dend Almue som Tinged (søgte),
(Jngen) Kongl: Forordninger var allerunderd: at (oplæse) ey heller anden og Øfrigheds
Foranstaltning
1729: 244
Saa blef Publiceret Forvalterens bøxell Seddel daterit Bergen dend 25 Octobr: Anno 1729,
paa 2 pd: 6 mrk: Smør, 2 Løber Salt og Et halft buckeskind udj Gaarden Langeseter till Jon
Halvorsen,
Hvorsomhelst fornefnte Fuldmegtig for Retten opstod og tilspurte Laug Retted og dend anden
Tingsøgende Almue (som boer p)aa Lyse Closter Godset udj dette Tinglaug i Hardanger,
indeværende Aar war falden nogen 6te og Tiende Penger for u(den Rigs) bort førte Arf, Item
om og war falden noged Arveløs Gods, dernest om her paa Lyse Closter Godset nogen
Persohner, enten Kræmmere, Pebersvænne, ……. mænd som handwærk bruger eller …….
Folck, der bør Skatte eller befindes at have Skatted, Endvidere om nogen …………… og
Quærner hvoraf Skattes Kunde …….., Saa og om fleere Sauger findes ………….., uden dend
Ene som Staaer wed ……………… og blef paa seeniste og den Ny Matriculation Ao: 1723
lagt og taxered Aarlig f(or) bord Saug skur hvor af ey meere de…. ………. udj Skat er betalt,
Samtlig Almue svarede at ingen af ovenschrefne Contributioner er betalt heller befindes
nogen af deslige at Kand betale, Saugen forholder det sig saaledes at hand ey af meere betaler,
de….. {derefter} som Eyer forskrefne Saug, …….. Lehnetz Gods er bønder wed Nafn …..
Bue, Torkell og Lars Diønne, …… ………,
derefter blef og Almuen tils(purt) ……
1729: 244b
1729
nogen Rødnings Pladser befindes paa Lyse Closter Godsed, som derfor bør legges udj Skatt,
hertill og Almuen svarede at icke heller deslige befindes,
hvorom alt Tings widne under Rettens Seigl beskreven meddeelt war forlanged som med
billighed bør skee, Saaledes (bekræftes a)t wære passeret og sig …………….. (bevi)dnes
wed samtlig herned(en under trøgte) Signeter, Actum Anno ………… Loco ut supra,
Saa blef og forklared paa tilspørsell at udj dette Tinglaug ere SelfEyere paa Lyse Closter
Godset nembl: Opheim Hans og Poul ………., Hildall Andve, Sandven ……… ……
En Løb, og hendes datters (Mand) ….. Asbiørnsen bøxled dend An(den) ………. Pant
haveren Tobias Espen ………….. (Gaa)rden er Pandsat till, saa …………… og Opsiddere
som Jnd….. her i Hardanger er om forklared ….. ….older passeret, bevidnes ved (samtlig)
herneden under trøgte Signeter,
Actum Anno Die Loco ut Supra,
blef og Restantzerne dernest tagen under forseyling paa de Kongl: Contributioner som
indestaar

(Dernest) opnefnt Laug Retted som tilstundende Aar de 3de ordinaire Tinge …… schall
betiene, nembl: Jon ……r, Michell Lusand, Knud
1729: 245
Lusand, Eilef Ulvenes, Brynild ……, Christopfer Diønne, og 2de Nye Si…. …..nds/en
Ringøen, og Helge Baarsen Oppedal, hvilke 2de af Retten paalegges deres Laug Rettes Eed
betimelig at aflegge,
Og som indted widere war at forrette, ey heller nogen Sager at afhandle, saa blef Tinged for
dette Tinglaug opsagt.

Dend 3 dito blev iligemaade (sat og) holden som forbemelt paa Fosse (med Tinglaugets)
Almue i Strandebarms Skibrede, ………….. (af Alm)uen ere faae, saa war ey fleere Laug
Rettes Mænd end Samson Liones, Ole Ugletvet, Erich Koltvet, Jacob Lyse, Endre Liones, og
…….. Koltvet, samt Torbiørn Fosse,
Publiceret Sr: Hendrich Hansen Formands (bøxell) Seddel dat: Bergen d: 16 Febr: 1729 paa
…. …… og ¼ mrk: Salt udj Fosse till Niels …….. ……….., som hans Værfader Heine
Larsen (har opsagt),
Saa blef Tingswidne udstæd ………………… og Jorteland som Sorterer (under Lyse)
Closters Jurisdiction af selfEyeren beboes, item at ingen forom(melte) Kongl: May:ts
Contributioner her er …… falden,
og som indted widere for Retten war at afhandle, saa blef Tinged denne sinde opsagt,

Dend 6 Decemb: blef almindelig Skatte og Sage Høste Ting holden med Vaags Skibredes
Almue under Lyse Closter Godset i Sundhordlehn paa dend Gaard Nedre Gelland,
overwærende paa Forvalterens Wegne hans Fuldmegtig Sr: Andreas
1729: 245b
1729
Sæbye, Lendsmand Michel Vespestad, og Laug Rettes Mænd Abraham SkaaleVigen, Ole
Hofthammer, Niels Birkeland, Knud Gloppen, Knud Vespestad, Mons Bielland, Johannes
Birkeland og Størk Gielland, derforuden tilstæde dend Almue som Tinged Søgte,
og blef ……… der som paa forrige Tingstæder Almuen tilspurt om nogen deslige
J(ndkomster) for indført og for dem op(læst) …… war udj dette Tinglaug paa Lyse Closter
Godsed tilfalden eller Kand ………….., som deres Kongl: May:t til (Jndtægt), dertill
samtlig tilstæde værende Almue svarede at dem Vitterlig (ingen) befindes eller dette Aar er
be(findende),
(Saa tilsto)d Almuen at dend Jord …….. (beboes af) selfEyer bonden Ole ……es,
(Blef Laug) Retted opnefnt tilstundende (Aar Ti)ngerne og Retten betiene, …..ns Siursen
Gelland, Mathis Næsbøe, ….. Christopfersen Vespestad, Knud Simon(sen), Johannes
Mortense/n Heye, Niels …..s, Johannes Larsen Heye, derforude/n …. og Knud Mælingen,

som deres Laug Rettes Eed haver at aflegge, og eftersom (Forf)ald hindrer Johannes Gelland,
saa bliver (hand) denne sinde forskaaned,
Som Jngen Sager war at afhandle eller widere paa Rettens Vegne noget at forrette, saa blef
Tinged for denne Gang opsagt,
1729: 246
Efter at for indført war og som Tinged skulle opsiges saa blef tilkiende gived,
Hafde Forvalteren Sr: Formand paa hvis Vegne hans Fuldmegtig Sr: Anders Sæby hafde
ladet Stefne Mads Johansen Leylending paa Dals Gaard for schyldig wærende Skatter for
1728: 4 Rd: 5 s:, for dette Aar 4 Rd: 15 s:, item Landschyld for 1727 1 mrk: 10 s: dito for
1728 2 Rd: 3 mrk: 7 s:, og for (1729) 2 Rd: 3 mrk: 7 s: tilsammen med Resterende
………… ? Rd: 4 mrk: 8 s: Er det 23 Rd: 2 mrk: 14 s:
dend Jndstefnte tilstod Gielden Lovede saa snart mueligt at will stræbe for betalingen
(begierede De)lation,
Citantens Fuldmegtig war (Dom) paastaaende,
Kient Dømt og Afsagd
dend Jndstefnte Leylending Mads Johansen Dals Gaard dømmes herved til at betale
forschrefne sin Retmessig Skyldige Gield till Lyse Closter Godsets Eyer inden 15 dager med
Penger 23 Rd: 2 mrk: 14 s: og det under Nam og Excecution under Lovens widere
Allernaadigste (by)dende Medfart,

Dend 8 Decembr: nest efter blef Almindelig Skatte og Sage Høste Ting holden \paa Leque/
med Lyse Closter Almue udj Sundhordlehn og Ous Skibrede overwærende paa
Forvalteren Sr: Hendrich Formands wegne hans Fuldmegtig Sr: Anders Sæby, Lends Mand
Ole Leque, og efterschrefne Eedsorne Laug Rettes Mænd, Poul Houv(e), Ole Eliasen Jndre
Moberg, Jørgen Erichsen ibd:, Ole Nielsen Grindevold, Lars N(ielsen?) Tøsdahl, Evind
Nielsen Jndre Leque, N(iels?) Houge og Peder Svinesten, saa var og ved Retten tilstæde dend
Almue som Tinget søgte,
1729: 246b
1729:
Efter Rettens Settelse udj Kongens høye Nafn, blef Sagerne forretaged, som indted war at
Tinglyse.
Paa hvilcken Tid og Sted Forvalteren Sr: Hendrich Forman paa hvis wegne hans Fuldmegtig
J Rette Kaldte og hafde ladet Jndstefne \ved Kalds Mændene/ …ls Yttre Drange, \og/ Niels
Siøbøen, efterschrefne, Knud, Rasmus, Niels Larsen og Niels Nielse/n Nordwigen, saa og Ole
…….en, fordj de mod hans Widenskab og Forlof hafde Taged hans wenge(baad ud af) Nøsted
wed Ulve Vandet og bru(gt den)d derover, hvorved dend har taged (Skade), for saadan
dristighed at ………….. samt at fraholde sig saa(dant herefter)dags, samt denne Processens
(Omkostning a)t betale,
(de Jndstefn)te møtte, og svarede af dem ……. ………n, hand war beden til Ligfølge
………… andre at see Liged til Gra(ven) …. fulte med paa baaden, hand med de (andre)
trægte baaden ud, og Baar Strøne lo…. …… ville forsvare det, Niels Nelse/n svarede

………. som forrige, Rasmus Norwigen sagde ………… sagt de skulle iche tage baaden,
hand ……. med baaden, og weed iche at have taged ………. den at træcke dend ud af Nøsted,
…… …..n sagde sig war hos Liget, hand fulte …….. baaden da de Kom med den og gick
………en fra Kirken, Ole Søvigen sagde det ….., men hand gick til Kirken, og tilbagers …..
hand med de andre, samtl: forklarede widere at baaden ingen skade fick; thi de skilte …..
iche fleere war paa dend endsom saa ….. fornøden med Liget at ind og ud …..tt baaden uden
skade, der war endnu (fleere) till (Vidn)er stefnt, hvilcket ……… at maa (møde) og svare til
Sagen
1729: 247
Paa Citantens wegne proponerede hans Fuldmegtig, at de skyldige nærværende maatte
tilfindes udj brøde fordj de saaledes har uden forlof taged baaden af Nøsted, de øfrige som
har med wæred som nu først befindes de indstefnte paaschyder formoder hand og at have sin
Lovlig tiltale till for denne Sag paastod dom over de Jndstefnte,
de Jndstefnte svarede sig iche widere at have til at Jndvende;
Kiendt Dømt og Afsagd
J {allerunderdanigst} hendseende til at det er mod Loven til at tage anden Mands Gods uden
forlof og w(idenskab) og bruge, saa befindes det herud(inden at) wære scheed, som de I deds
………. Kand fragaae at have ………………… udj samtøche, undtagen …… Norvigen, thi
findes forb…… …….. dømmes at de andre ……………. bør hver efter andeel at b(øde ?
Lod) Sølf, og i fald baade/n har (bleven) af deres brug beskadiged samme giøre saa god som
tilforne, (hvad) sig deres undschyldning andg(aaer) at andre har wæred med, saa …..
wedkommelig efter Lovlig ……… have sig deres Søgning for ……..,
Till samme tid og Stæd hafde Mo……. boende inden for Dom Kirken i (Bergen ladet)
Stefne Knud Iversen ……… (at lide) dom efter Loven, fordj ……………… tid Onsdagen for
(før), da h…. ……………… hendes Rette wey igiennem Houkel…… ……. Roe i Heylands
dahlen med En hæst (be-)
1729: 247b
1729
gierte Folck paa Hougland for betaling, da bant hendes Forklæde fast med Trøye Snippen till
hæste Rumpen hvilcket hun blef war da hun skulle Ride af Gaarden og fick en liden Gut at
følge hende, til Vidne hafde hun Lars Hougeland, Niels Gaasland, Mons Gemdahl, og
Margrete Kilen, saa at dersom hun icke hafde erfared det, og skulle hafde kommed til skade
derover,
dend Jndstefnte møtte iche og ey heller nogen paa hans wægne,
Stefne Widnerne det Ene Ole Jndre ….. nærværende, men ey det andet Lars Øf……,
hvorfore ey widere denne sinde ………
Afskeediges
Sagen (udsættes ti)ll neste Ting og paalegges dend (Jndstefn)te og udeblivende efter Lov(lig
Kald og varsell a)t møde og Sagen tilsvare, …………. Jndstefnte Widner igien at ………..
…..de,
………. (bl)ef dend Tingsøgende Al(mue tilspurg)t om nogen af for ind(førte Jndkomste)r og
Contributioner (i dette Tin)glaug indeværende Aar (Kand være) falden heller befindes at
(have) eller Kunde Skatted, hvortill meenige nærværende Almue, svared ey ringeste Skilling
er betalt og (heller iche) befindes at Kand betales ……..

(Andgaaende) hoved Gaarden Lyse Closteret (svarede) Almuen at dend bruges og beboes
(af) ……….. og Forvalteren ligeledes dette (Aar som tilforn og) iche af nogen frem(med),
……………….. (un)der samme Gaard ………………. Pladser som ey heller ……. eller
(n)og(en) Leylending bruges (undtagen) udj dette Tinglaug de 2de Jorder
1729: 248
Bache og Skaar, som af selfEyer bønderne beboes, nembl: Steen og Steffen Bache, og Alf
Skaar sin Søn Haldor, det at wære passeret bekræftes wed undertrøgte Signeter.
Sluttelig som ingen Sager fleere war at afhandle eller nogen at gaa i Rette saa blef
Restantzen over de udestaaende Skatter i dette Tinglaug tagen under Rettens forseyling med
forskrefne Tings Widner,
og dernest blef Laug Rettes Mænd opnefnt som Tilstundende Aar 1739 de ordinaire 3de
Tinger Retten skall nu betiene nembl: Hans Øckland, Ole N(ielsen? S)trønen, Knud, Niels
Nielsen og ….. ……… NorVigen, Niels Gaasand, de……. 2de Nye som ere Niels Larsen
….vigen og Niels Omundsen Eye, hvilcke paalegges betimelig deres Laug Rettes Eed efter
Lovens Maade at aflegge,
derefter blef Tinged for denne gang opsagt,
Dend 10de Decembr: war berammed a(t Tin)get skulle wære med det Mandtall (som) udj
Nordhordlehn befindes, og for t(idens) Kortheds Skyld blef holden \paa Øfstevold/ om
afte(nen) overværende war Fuldmegtigen (med) sin hosbond Sr: Formand, saa var til Rettens
betienelse med efterschrefne saasom Lens Mand Arne Atlestad, M…. Yttre Hamre, Lars
Birkeland, Lars Ha(mre?), Anders Hamre, Poul Atlestad, …. ….1729: 248b
1729
land, Stepfen Birkeland og Mons Jndre Hamre, foruden tilstæde dend Almue og de faae
Mænd som Tinged søgte,
Saa hafde Forvalteren ladet Stefne Niels Førland for Slags Maal begaaed paa Rasmus
Søevigen i hans eget huus nu dette Aar og Sommertid var,
Dend Jndstefnte møtte iche, Kalds Mændene, Arne Atlestad og Niels Atlestad Eedlig
afhiemblede Stefnemaaleds forkyndelse, til (Vidner) war Knud Norvigen og Rasmus Drange
(hvilck)e war tilstæde, og tilstod (Lovlig Var)sel, og tilstæde Rasmus Søevig/en (til
Vedermæ)hle,
…….. (and)modede at Vidnerne maatte (tages til) forhør, og dend udeblivende at paalegges
Laug dag,
Afskeediged
Sagen beroer til neste Ting og paalegges dend Jndstefnte at møde og Sagen at (tilsvare),
desligest haver da Vidnerne og (at møde) og deres forklaring udj Sagen at (afleg)ge, alt till
endelig doms paafølge (efter) Lovens Allernaadigste bydende,
Hafde og Stefnt Peder Sandven efter forrige (Tilta)le,
dend Jndstefnte møtte, og hafde iche (wide)re at forklare endsom at Contrapar(ten) ……
Stefnt for det hand kaldede ham (som) tilforn forklared, formeente hand (burde) svare dertill,

……… paastod dom udj Sagen, og (overlo)d det til Rettens Kiendelse,
1729: 249
Widere war iche udj Sagen at indvænde endsom det er det!! er!! 5 Aar siden det er scheed,
Kiendt Dømt og Afsagt
J denne Sag befindes det at dend Jndstefnte har øved slagsMaal paa Mickell Kismull, og
forregiver at wære saa lenge siden, men dog er Sagen giort andhengid, forleden Aars Høste
ting, og da var hand Soldat, thi Kand Retten iche befinde widere, mend Allerunderd:t at
forblive wed Kongl: May:ts Allernaadigste forordning at dend Jndstefnte er og burde have
wæred Søgt f(or sit) forum i denne Sag hvor hend det (nu hen)dvises,
Hafde Fuldmegtig Sr: Anders Sæby for sin egen Persohn indstefnt Ca(rl Valle at) lide efter
Loven og war Skr(iftlig Stefnt),
dend Jndstefnte møtte og sagde (Lovlig at) wære Stefnt,
Lens Manden Arne Atlestad tilstod og forklarede at Eyeren hafde igienkaldet Stefnemaaled,
hvor for det iche war forkyndt,
dend Jndstefnte bad om forladelse og gaf sin haand derpaa saa at Sagen derved blev
ophæved, og betaler Carl Valle Omkostninger til Citanten 1 Rd: 2 mrk:,
Publiceret en Afbedelse af Carl Valle dateret Bergen d: 22 Oct: 1729 undertegned af
Hen(drich) Hendrichse/n og Anders Heyberg i Bergen, hvorwed hand giør Afbedelse og
erklæring (til) Sr: Gert Heyberg som war Constituered ….. afvigte Aars Waarting,
Sluttelig blef Restantzerne tagen under forseyling, som og Tings widne be(gierende) om de
forindførte Kongl: Contributioner,
1729: 249b
1729 in Decb: og 1730 in Martj
og af Sornskriveren opnefnt Laug Retted tilkommende Aar Retten at medbetiene, saasom,
Lars Hougland, Anders Hamre, Poul Atlestad. Mons Hamre, Stepfen Birkeland, og Niels
Houland, ….. Almeland, og En Ny Jon Øfstewold, som haver sin Laug Rettes Eed at
aflegge,
1729
………………………..
1730
(1730: 249b)
Anno 1730 dend 22 Martj blef Sedvanlig og berammed Skatte og Sage Ting med Jondals
Almue udj Hardanger \paa Drage/ begynt og at holdes, tilstæde værende Kongl: May:ts
Fogeds Tien[er] Hans O(hnsorg), Lends Mand Lars Drage og det!! (de) sed(vanlige) Laug
Rets Mænd, Torkell Torstensen, ….ell Samsonsen Søevigen, Torkell E….., (Christ)opfer
Aase, Iver Torvigen, …. …….., Johannes Tofte og Helge Eye, (samt) derforuden dend Almue
som Tinged (søgte),

(Allerunderd)anigst Publicered deres Kongl: (May:sts Allernaad)igste Skatte forordning for
(Jndeværende A)ar dat: Kiøbenhafns Slot dend 26 Debr: 1729,
Publicered Tollef Pedersen Tørvigens Skiøde paa 1 pd: 6 mrk: Landschyld Smør med Wahrer
udj Tørwig (øfre) thun her i Jondal beliggende, Kiøbt af sin broder ….. Pedersen Berge 25 ½
Marker, af sin Svoger Knud ……. 3 ½ Marker, og self med dem arved efter (Skifte)r 25 ¼
Marker, og betalt dem for hver (Mark ? …) som er uden bøxell, Skiødet daterit ? …… Ao:
1730: og til Vitterlighed Torkell og Torkel ……sen Tørvigen,
….. ….eches Skiøde, hvorved hand har kiøbt udj (sin pa)aboende Gaard Bac(ke) her i
Jondals Sogn (beligg)ende med bøxell af Engel Bolstad og hans (Sønne?)r Engel og Torkell
1 pd: 10 ¼ Mark, af hans …… Torkell Eye 5 ½ mrk: og Lars Iversen Sambland (? mrk:)
og gived til de ……. 3de 78 Rd: og til sine Svogre ? … (fo)r Marken, saa har hand og Arved
efter Engel Backe ? 3/? mrk: og J gave ½ L: Smør, og alt med bøxel (tillige)med Odel og
Aasæde Ret, til Vitterlighed …es Vig og Iver Svaasand, dat: 12 Martj 1730.
1730: 250
Publiceret Omund Michelsen og Iver Omundsen Tvete, med Ole Michelsen Vig deres
Contract at forbemelte Ole med dem schall nyde og bruge 1/3 part udj Tvete Saugen, og frj
for Grundeleje saa lenge hand lever, siden hiemfalden til dem igien, hand skall holde Saugen
med tilbehør og svare Kongl: Skatter for sin tredie part, till Witterlighed Iver Svaasand og
Gert Backe, dat: 22 Martj 1730:
Hafde Johannes Tofte Stefnt sin Faders Søster Søn Peder Salomonsen Tofte at (tage im)od
Penger for 3 Spand Smør udj Tofte udj Mindelighed som Citanten Elste Sønne Søn holder
nærmere Aasæde og Odel berettiged at indløse og (at) anvise sine Adkomster saa og give
han(nem Skiøde) mod Pengernes betaling for samme (Jorde G)ods,
dend Jndstefnte tilstod Lovlig warsell (og til Kiendegav) at hand war forligt med Citanten
(at modtage) Penger for sin part, og for den part som (hans) egne børn har arved, wil hand at
..ed …….. deres Formyndere Lars og Iver O..stad, (og To)sten Tordahlen maatte at tage mod
(Penger) saasom hand iche Kiender sig mægtig at wære sine børns Formynder, og
der(foruden) saa er ham da beloved af Johannes Tofte at hand som en Leylening skall boe paa
Jorden hand nu bruger hans Lifstid paa dend halve part, som er half andet Spand hvilked
Citanten (ogsaa) tilstod, hvorpaa de hind anden for Retten (med deres) haande baand
Stadfæsted og dermed S(agen til) Ende,
Saa blef Restantzerne for den 1ste termin Skatter indeværende Aar tagen under forseyling,
desligeste Odels Mant(allet over) Self Eyerne for Ao: 1728,
Jtem udstæd Tings Widne, at af ………… tilhører Ole Gerdrum Sogne Præste/n ………
Kirke Gods herudj Jondal beliggende, paa en Specification derover forfatted h(vad) udj
Hardanger beliggende, till beleg wed Antegnelserne udj Sahl: Foged Oluf L(arsens)
Allerunderd:te aflagde Regnskaber.
1730: 250b

1730
den 24 Martj blef Skatte og Sage Ting holden med Østensøe Tinglaugs Almue \paa
Berven/ tilstæde war Fogdens Tiener Hans Ohnsorg, saa war Lænds Mand Ole Berven, og

efterschrefne Laug Rettes Mænd udj Retten, naufnlig Ole Reistvet, Rasmus Skaalem, Arne
Wig, Askild Moe, Mons Netteland, Omund Moe, Ole Fondeland og Ole Tormosen Løpsøe,
og nærværende dend Tingsøgende Almue,
hvor da Allerunderd: blef forkyndt deres Kongl: May:ts Skatte Forordning som fol: 250 er
extraheret,
dernest Allerunderdanigst publiceret deres Kongl: May:ts Allernaadigste Forordning af 30
Decembr: 1729 hv…… …….er som af Consumptions Jndkomsterne …….. dependerer, og
imellem Forpagter (og Un)dersaatterne forrefalder, till ……….. …..delse skall indstefnes,
……… andgaaende Forbud at udj Dan(mark og) Norge, ingen slags Quæg, Kiød, Huder
…….. maa indføres fra fremmede Stæder
(Des)ligeste Forordning dat: Kongl: Residentz ………. den 21 Debr: 1728 andgaaende een
brandstyrs udskrifning udj Da\n/mark og Norge for Aaringer 1729: 1730 og 1731:
Cammer Collegi Skrivelse till Fogden, de dato Rente Cammeret d: 14 Janv: 1730: ang: at de
(hand)s Kongl: May:ts Strøe Gods Resterende ………as betaling, og Skiødernes (Tinglysin)g,
(Derefte)r Publiceret Sogne Præstens Hr: Christopfer (Gelmei)dens bøxell Seddell paa En Løb
Smør Wigøers ……. tillhørende, bøxlet til Ole Olsen Sol… (hvi)s Fader Ole Johansen har
opsagt udj Østensøe (Skibre)de, dat: Wigøer d: 5 Decembr: 1729,
(Till samme) tid og Stæd hafde Ole Michelsen Ber… (Stefnt B)rigt Hellestvet at fravige hans
Jord ……. som hand har Arvebref for og findes (med) Skiøder af wedkommende at wære
belig(gende J Lien Grøn Lien(e) som er Kiøbt i gammel ….. Vaserne(?), og at omelte Brigt
skall frem (bringe Adk)omst og forlof til sammes brug som …..rlig ham Citanten til
fortrængsell,
1730: 251
dend Jndstefnte svarede at Torsten Østensøe og Askild Moe hafde gived ham forlof dertill,
bemelte paaberaabte 2de Mænd war nærværende og tog til gienmæhle i Sagen, svarede deres
Forfædre hafde forsømt at lade føre udj Arve Skifte dend part som de skulle Eye udj samme
Støhl, de hafde ingen Adkomster eller Skiøder anderledes derpaa uden Germund Birkeland
og Brigt Berge ware brødre og arvede deres part efter deres Fader Arne Berge som Kiøbte
Støhls Marken,
Citanten svarede hand tvifler derpaa at de (har? no)gen Adkomst eller som dermed deres
ud…… …… Kand forklare og beviise, paastod det ……………. till Aastædet, og at dend
Jndstefnte B(rigt) maatte tilfindes at holde sig gandsche som en (Uved)kommende derfra
Denne Sinde Afskeediged
Saadanne Sager bør efter Loven(s Allernaa)digste befaling at Skiønnes og d(ømmes paa)
Aastædet af Sornskriveren og Up(artiske Med)doms Mænd saa hendvises den og ………..
som befindes at dend Jndstefnte (Brigt Helles)tvet ingen Ret til samme Støhls Mark (haver),
saa finder denne Ret efter Loven og ……… som dømmes for Ret og billigt at (hand) med sit
Quægs beede og brug bør gandsche entholde sig og det under 3de Lods Sølfs bøder saafremt
hand herimod giør sig ……..,
Fleere Sager efter paaraabelse befantes iche at wære indstefnt og ey heller indfant sig nogen
som fremførte noged Stefnemaal,
Sluttelig blef paa dette Ting Odels Mandtallet for 1728 tagen under Rettens Forseyling, og
Restantzerne for dend første termin indeværende Aar,

dernest Tings widne om det Jordegods Wigøer Præstegields 2de Kirker tilhørende till bilæg
(ved) det høyloflige Cammer Collegi Andtegnelser udj Afgangne Foged Sahl: Oluf Larsens
underd: aflagde Regnskaber,

Dend 27 Martj 1730 blef almindelig Skatte og Sage Waar Ting holden paa Eye Tingsted
1730: 251b
1730
med Gravens, Ulvigs og Eidfiords Sogners Almue tilstæde wærende Kongl: May:ts Fogeds
tiener Hans Ohnsorg, Lends Mand Anders Aandeland og efterschrefne Laug Rettes Mænd,
Michell Lindebrecke, Helge Leyre, Erich Midaas, Lars Midaas, Halsten Bilde, Ole Eye
Kongsthun, Baar Lillethun og Omund Berge, saa war nærværende dend Almue som Tinged
Søgte,
Allerunderd: forkyndt Kongl: Allernaadigste Forordninger som folio 250 er extraheret,
Publiceret (Fogden) Ohnsorgs bøxell Seddell dat: Halsnøe Closter d: 30 Decembr: 1729 paa
½ Løb Smør ½ …… ½(?) td: Salt Halsnøe Closter Gods udj den Gaard …… till Siur
Torsen, som Andve To……. har opsagt, bøxelen efter Loven at være betalt,
(Publiceret bemelte Fogeds bøxell Seddell (paa ? … S)mør og ½ td: Salt udj dend Gaard
……… udj Ulvigs Sogn, bøxled till Johan(nes?) ……, sin Lifstid at bruge etc: dog med (den
Condition a)t naar afgangne Niels Nielsen(s børn?) wed fremwæxt Kommer schall ny(de? og
ove)rlades dend halve part af bemelte brug (ved) Lovlig bøxell af wedkommende Eyer dat:
Kintzervig Tingsted d: 26 Oct: 1729,
Dend 28 dito blef igien Retten med forindførte Laug Rett betient,
(Publice)ret Sogne Præsten till Gravens Præste (Giæld) Hr: Bertel Worms, og Christopfer
Ødven (med) hind anden indgangne Contract og (Forpa)gtnings bref om Præstegaarden Nedre
….e udj Eidfiord udj 9 aar, først fra Kaars (Misse) indewærende Aar at Regne, og derimod
(erlægge) 110 Rd: udj Forpagtning til Sogne Præsten (dat:) ? Martj Ao: 1730 til Vitterlighed
Anders Aandeland og …llef Hagestad,
(Publice)rede Peder Larsen Nedre Spildens Gave (bref ti)l sin Søn Poul Pedersen [paa] Et
pund Smør ? (td: S)alt udj Nedre Spilden med bøxell og (herlighe)d, og overbøxell til et
pund Smør
1730: 252
i samme Gaard, til Vitterlighed medforseylet af Niels Spilden og Ole KongsThun, dat: 27
Martj 1730:
Publiceret Halsten Bildens Gave bref til sin Søn Torgier Halstensen paa 15 Marker Smør udj
Gaarden Bilden, med bøxell og herlighed, til Vitterlighed Mads Welcke, Ole Kongsthun og
Peder Spilden dat: 27 Martj 1730,
Publiceret 2de Gave brefve de datis 27 Martj 1730 begge udgiven af Klocheren til Gravens
G[i]eld Johannes Andersen Riber till begge hans Sønner Anders Johansen og Mandrup
Johansen, hver half deelen af hans Odels Jord ……. 2 p: 19 ½ Mrk: Smør med bøxell og
herlighed, d(end e)lste Søn sin Odel og Løsning forbeholden (begge Gave) brever til

witterlighed medforseylet af Anders Aandeland, Anders Larsen Vambem og …… ……..
Søgnestvet,
Publiceret Endre Larsen Haldanger(s Skiøde) dat: 27 Martj 1730 til sin Elste Søn …………
paa den halve Jord øfre thuned Haldanger (paa) ? … Smør og ¼ buckskind for 40 Rd: som
hans (Søn) Andve Endresen har betalt og indløst Pan(te) Manden, og derfor til Odel og
Eyendom at nyde og beholde samme Part, til Vitterlighed medforseylet af Christopfer Ødven
og ….. Jeltnes,
Publiceret Christopfer Ødvens bøxell Seddell paa ½ L: Smør 1 ¾ Løb Salt udj sin tilhørende
Gaard Jndre Vichnes till Hald Iversen Vichnes sin Lifs tid at bruge og besidde for Aarlig
Landschyld 4 mrk: fordj hand inted maa hugge udj Furre (Skougen) med widere
Conditioner, dat: 27 Martj 1730: og R(eversen) samme tid andvist,
Till samme tid og Stæd wed Lens Manden Anders Aandeland og Baar Lillethun (efter) Ordre
fra Fogden wæred Stefnt Niels ……… Sæbøe i Eidfiord, for at hand samme (dag)
1730: 252b
1730
som hand hafde wæret till herrens Nadwere, skall have befundet sig iche allene drucken men
endog slaged Ole Andersen Hylde derfor efter Loven at lide og undgielde, saa og for Knif
træcking,
den Jndstefnte møtte iche,
Kalds mændene Eedlig afhiemblede at hand war Loflig Stefnt till dette ting,
dernest til Kiendegaf Lendsmanden at Ole Hylden og Gastgiver Konen, iche til Wedermæhle
war indstefnt,
Afskeediget
den Sagen paagieldende Niels Sæbøe paalegges til neste Ting efter Louglig warsell at møde,
saa er ………. at de 2de Persohner og warsles at møde deres Oplysning i Sagen at give,
Hafde …… ….ndersen Jeltnes Stefnt Anders Ley(re) at betale og indfri fra ham sin ……
(Pant Obli)gation de dato 24 Janvarj 1724 (paa Resten)de Capitall Fembtj Rd: saasom derpaa
(er beta)lt 20 Rd:, hafde derforuden hos han/nem …………… efter 2de Pante brever de datis
? …. …. og 8 Martj 1729: hvorpaa hand tilforn (har) Stefnt og hendet dom over hannem (til)
betaling udj sit Lovlig havende Pant, efter Loven,
dend Jndstefnte svarede at Citanten har loved (ham a)t bruge og beholde Løsøred hans Lifs
(tid mo)d Penge Leye Aarlig, og at hand schulle ……… Jorden iligemaader, men hand wille
………. Landschyld og Jorddrottelig Rettighed (af?) Jorden aarlig, saasom Renterne falt (ham
f)or høyt, belovede at alt Løsøred efter Pante (breve)d endnu war i behold skulle og uskatt(?)
…..ns betaling forblive udj samme sin Verdj ….. forkommes,
(Citante)n Replicerede hand ville enten have sin betaling eller holder sig til sit Pant, og have
sin …… Leye Aarlig, Jorden skall hand bruge saa (lenge) hand lever, og ligesaa Løsøret, naar
hand ………. forvised udj sit Pant, og om sin …….. till Eyendom som hand maa ved dom
1730: 253
Søge,
dend Jndstefnte svarede hand will Stræbe at betale ham efter Leylighede/n af Løsøred,
Citanten paastod dom
Kiendt Dømt og Afsagt
Efter Lovlig Opsigelse bør den Jndstefnte at betale og Jndfrj sine udgifne Obligationer med
Capital og paaløbne Renter, hvortill hand Anders Leyre dømmes og Kiendes till at

efterkomme og fuldbyrde som Loven Allernaadigst paabyder og det inden Et Fierding Aars
Lovlig Opsigelse alt under Nam og Excecution udj hans Eyendeler og Effecter som Lovens
Videre Allernaadigste Medfart widere befaler og paabyder, saasom endvidere breverne
forbinder (Credito)r at Søge sin betaling udj sit Pant e(fter Loven),
Hafde Christopfer Ødven efter forrige (Tiltale) Stefnt Per Tordfindsen husMand paa
Spa(anum), at lide dom til at betale ham de schyldige ………..,
Paa den Jndstefntes wegne møtte hans (hosbond) Ole Baarsen Spaanum og tog til
gi(enmæhle at) bemelte hans huusmand hafde begiert at (sige at) hand tilstaar G[i]elden,
Citanten paastoed dom,
Kient Dømt og Afsagd
Dend Jndstefnte Per Torfindsen bør (beta)le de paastefnte 5 Rd: inden 15 dager under Nam og
excecution udj hans Midler (og Eyen)deeler,
Saa blef Restancerne for indeværende (Aars) første termins Skatter tagen under forseyling,
Samme Tid og Sted fremkom den Erlige og Forstandige bøgde Mand Jon Westrem og
tilkiendegaf at hans Søn Peder Jonsen war forloved med Sahl: Torbiørn Ose (sin) Enke
Catrine Johannes datter, og Allerunderd: hafde Søgt om Kongl: Allernaadigste bref dette
Egteskab at maatte fuldbyrde, eftersom afdøde Torbiørn Ose og benefnte hans Søn ware
Søschende børn tilsa(mmen)
1730: 253b
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Till dend Ende Jndkaldet Lænds Mand Anders Hansen Aandeland, og Anders Frøsten,
herom Eedlig forklaring at giøre, alt till et Tings Widnes erholdelse,
bemelte 2de Mænd tilstod warsel aflagde deres Corporlige Eed efter Loven, og derefter
forklarede begge Eenstemmig, at afgangne Torbiørn Oses Moder Guro Olsdatter som er gift
med Anders Larsen Vambem, er Søster till Citanten Jon Westrem hvis Søn Peder Jonsen
agter at begive sig udj EgteSkab med fornefnte Torbiørn Oses Enke, saa at Sahl: Torbiørn Ose
er af Søsteren (afle)d, og Peder af broderen aflet og da …….. det lige Led war med hind
anden (i Sleg)tskab,
herom (Citante)n Jon Westrem paa samme (sin Søns w)egne war Tings Widne begierende
(hannem) meddelt som paa Rettens wegne ……sig bevilges, etc:
…….. forlangede fra afgangne Foged (Oluf Larsen)s Enke, till Allerunderdanigst beleg ….
(Andtegne)lserne udj hendes Sahl: Mands Regnskaber udj det Aar 1719 at samme Aar iche
war (sig) meere eller betalt widere end af Et ……. bord paa Wangens Saug, tilspurte Almue/n
og Laug Retted som svarede at bemelte Saug …. ….get derfor og iche heller Skar meere …..
….ar mindre og dog betalt(er?) af 1000de (bord, des)ligest paa tilspørsell om Følckedals
(Saug) be:te Aar har svared af 100 tylter bord (og om) widere derpaa Skiærede eller Kand
Skiæres, (o)m Eye Saug 1720 og 1721 Skaaren 512 bord,

(Dend 3)0 Martj 1730 blef Almindelig Skatte og Sage Ting holden med Kintzervig
Tinglaugs Almue paa dend Gaard Hesthammer tilstædeværende Kongl: May:ts Fogeds
tiener som for indført, item Laug Retted som Retten d(end ti)d betiente, Ingebregt Quale,
(Gud)mund Bue, Iver (De)grenes, Torsten Qualnes, ….. Eitrem, Gunder Sandven, Lars
Eidnes, og Tor…. ……., saa tilstæde Almue/n som Tinget søgte,

(Allerunde)rd: publiceret deres Kongl: May:ts
1730: 254
Allernaadigste Forordninger som fol: 252 extraheret befindes,
Til samme tid og Sted fremkom Johannes Larse/n Yttre Bue og andviste for Retten deres
Kongl: May:ts Allernaadigst udgifne Copulations bref, at hand med Kirsten Ivers datter maa
indlade sig udj Egteskab, uandseet de udj andet og tredie Leed er beslægted og Allernaadigst
befaler herom paa behørige Stæder giøre det bevislig at de hver andre ey ere nermere, saa
hand hafde indkaldet de Ærlige og Forstandige Mænd Omund Jndre Bue og Torbiørn Olsen
Yttre Bue Eedlig Forklaring at giøre,
bemelte 2de Vidner for Retten fr(emsto)d aflagde deres Corporlige Eed efter Loven og
begge Enstemmig forklarede, at bemelte Johannes Larsen Yttre Bues Fader Lars (Lar)sen war
broder samføde till Pigen Kirsten Ivers datters Farfader Johannes Larsen ……… Wigen, saa
at hun er af det 3de (Leed og) hendes tilkommende Ægtefælde Johannes Larsen af det andet
Leed og ey nermere beslægted.
herpaa Citanten war Tings Widne begierende som han/nem tilstaaes,
Hvorsomhelst for Retten fremkom opsidderen paa Lothe her i Kintzervig Sogn, og for
(Retten) fremstillede En Quinde Persohn \Nafnlig Maren Jens datter/ som for …… side/n
war Kommen hos sig og hafde føe(d et) barn, som denne/m af Sogne Præste/n war (advaret
ey) at beholde hos sig og overlevere till K(ongl: May:ts) Foged,
bemelte Quindfolck efter tilsp(ørgelse sva)rede hun \heede Maren Jens datter/ war føed i
..ings gield i Va(lders) En Gaard Nafnlig ……gle, hafde aufled (et barn) med En husMands
Søn paa samme Gaards ….. hvis Fader hed Ole, og Sønne/n hendes boende ….. Wed Nafn
Erich, en Løs og Ledig Persohn, ….. Reiste derfra 19 dager for Ste Hans dag …….. …rende
Aar over Fille Field till Copanger (i?)
1730: 254b
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Sogn, derfra til Nordfiord og opholt sig nogen tid paa en Gaard A(aau?), saa tilbage till Wig i
Sogn, og siden Saa Side/n til Nærøen, over Wos og her till Hardanger, at Præsten udj Valders
heede Hr: Peter som hafde døbt hende, hun nu er 20 Aar gammell, hun widste iche at hun var
med barn da hun drog hiemme fra Walders,
hvilcken hendes Forklaring Kongl: May:ts Fogeds Fuldmegtig Tiener begierede
Protocolleret og maatte gives beskreve/n under Rettens Forseyling meddelt, etc:
Saa blef tilspurt om hvad bord som er Skaaren paa Str…. Saug i Odde de Aaringer 1720 og
1721 om m…. …… 384 bord, og om derpaa Kand schæres …… Et Tusinde bord, Almuen
med Laug Retted svarede at det er een Ringe Saug ……… (om) Aared schiæres gandsche
lidet, saaso/m (det iche) ere Skoug omkring, Kand Komme (nogen fa)ae Stocher derpaa som
tages høyt i fieldet …… En á 2 Mile derfra till husfornødenhed ……. (nog)en Stocher saa
derpaa aldrig noged (schiæred) eller Kand schiæres paa den Et tusende …….. og bord, thi
nærmest som har wæret (Skoug) er for mange Aar udhugne,
(Andg)aaende at dend Gaard Strand J Odde Sogn … …de Svarede Almuen og Laug Retted
at ……rer Opsidderen Halsten Pedersen har Kiøbt …….. nogle Aar siden af Johannes Jndre
Vigen, saa udj samme Gaard Strand icke …….. Præsteboels Gods,

(Dend 31 M)artj dagen efter blef Retten udj forbemeltes overværelse igien betient,
Till samme Tid og Sted hafde Johannes As…… … paa sine ? børns wegne Stefnt (Ole Larsen
Age) om det af ha(m) uvedkommende giær (som hand har gi)ort med de Mænd i Hollands
dahlen ….. Espeland, Haldor Tvete og Hans Hammer1730: 255
land, om den paastefnte Odels Ret paa Jorden Indre Bleye, og hvorfor hand iche wille tage
mod Penger om det skall blive derved, for 3 Spand 6 mrk: Sm: noged overbøxell derforuden,
som hans Formand Sahl: Lars Grebsen efter 2de fremviste Skiøder dateret 19 Martj 1709 og
2 Martj 1711 har Eyed, og hans Hustru og børn efter ham arved,
den Jndstefnte møtte iche og Kalds Mændene Lars Torgelsen og Magnus Larsen Eedlig
want at have Lovlig Stefnt hann/em,
Afskeediget
den Udeblivende Ole Larsen Age gives Laugdag til neste Ting, og da haver at møde.
Hafde Ole Knudsen Espe paa sin (Kon?)es wegne Stefnt Enken Guro Jsberg at (hol)de hendes
Sahl: Mand Ole Jsbergs Løfte (som hand) hafde loved Citantens Hustru Guro (Østens) datter
som sin Søsterdatter Jorden …………. hans Kone iche wille eller war …………… til Vidne
om den Sahl: Mands Løfte, ………… Haagen BratEspen som war nærwærende, item
Hendrich Staaen, og Ole Olse/n Espe (som) nu iche er nærværende, dernest Jord(drotten)
Tobias Espen til wedermæhle, som og (hafde) Lofved den Sahl: Mand samme beg(ierte) Løfte
om Jorden at bøxle Citanten,
dend Jndstefnte Enke tillige med som (Laugvær)ge og Talsmand Jon Quitne Møtte (og
vedtog) Warsell, saa og Jorddrott/en Tobias Espe og svarede at hun iche war med (under
Løfted) hendes Mand giorde, Kand iche negte (at hun) io war det vitterlig, …… er paa 60
(Aar gam)mell, hun ville stræbe med Jorden (saa lenge til hun) Kunde faae En Ung Karl til
gifte …………….. liger, endnu war hun iche for …..………… nogen,
Jordrotten forklarede at Kand iche fra(gaae), men tilstaaer at have loved Sahl: Ole (Jsberg)
1730: 255b
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som begierede af ham at bøxle og lade hans Søster datter Guro Østens datter bekomme
Jorden Jsberg, naar de iche self war mægtig at Styre Jorden, det lovede hand ham,
Citanten Paastod sine Widner førte, og fremkaldet blef de 2 nærværende, som Edens
Forklaring blef betydet og formaned om Sandheds udsigende, derpaa
Haagen Knudsen Espen aflagde sin Corporlige Eed og forklarede at hand i fior Sommer paa
Ole Knudsen Espens wegne tilspurte Sahl: Ole Jsbergs Enke, at om hun wille afstaae brødet
efter hendes (Sahl: Mand) …. saa ville Knud Oles Fader efter …….. Giftermaaled med Ole
Jsbergs Søster(datter) Guro og hans Søn Ole, da Svarede Enken …. wærbroder Styrer ieg
iche hende ……… den iche bruger widere har hand iche (at forklare) paa tilspørsel svarede
hand war ………… til Enken og Morbroder til Guro ……. (datter), Knud Espen begierede
hand ville ………… …n derom og sagde bliver deraf ……. …ødet saa ville hand iche
heller Umage ……… Pigen til sin Søn,
(Hendr)ich Staen, aflagde Æed og want at (da Ole) Jsberg laa i sit yderste, da Kalde hand
(sin Søste)r datter til sig og sagde hun war laged (til) at sidde i høySædet efter ham, hans
Kone (war ey i) Stuen den gang, widned paa tilspørsell sagde hand war iche beslægted til
nogen af (Parterne),

….. Parterne blef omtale till forlig hvor(paa de) erklærede sig tillige med hendes tals(Mand
at) wille wære (til forli)g, Citanten og tilbød (Enken Vil)Kaar som ……… og billig Aarlig
……….., og o(m) Sagen iche blef forligt (da til) næste (Ting) at føre det eene ude(blivende
Widne, som og Endnu Et Nafnlig …… …..dsen Mæland.
Afskeediget
1730: 256
dersom Jche forinden neste Ting Forlig bliver slutted mellem Enken og Citanten om et
Lovmesig billig Vilckaar, saa haver Citanten tilladelse af Retten at Jndkalde sine paaskatte!!
(-skutte) widner till forklaring at giøre og Stefne Enken med hendes talsMand Loflig till neste
Ting som Sagen nu udsættes, derpaa og da Endelig dom efter Loven Kand udj Sagen gaa,
midlertid bør Jorddrotten og holde sit Løfte iche til nogen anden og fremmed at bort bøxle
den paastefnte og ommelte Jord,
blef Sagen Esked i Rette og til Kiendegived at Hafde Lendsmanden efter Ordre wed de 2de
Stefne Mænd Lars Torgelsen og (Rasm)us Larsen Helleland Stefnt Siur (Arnesen) efter
forrige tiltale,
dend Jndstefnte Møtte iche, bemelte 2de Stefne Widner Edlig afhiemblede at have Lovlig
Stefnt dend udeblivende hos sin hosbond Ole Bergesen ……… (og for)kynte Persohnen det
self, Paa tilspørsell svarede Stefne Vidnerne at Persohnens hosbond blef iche ……….
andgaaende forrige tiltale udj den(ne Sag),
Kongl: May:ts Fogeds Fuldmægtig (tie)ner producerede Sogne Præstens (Attest) andgaaende
den Jndstefntes begangne Leyermaal, og war forlangende til neste Ting og Fogdens egen i
Rettesættelse (Sagen) udsatt,
Afskeediged
Sagen beroer til neste ting, og efter widere Loflig warsell bør den Jndstefnte Siur Arnesen at
møde for Retten, (eller) undgielde for udeblivelse hvis (Loven) paabyder, det og er fornøden
at hand (lader) Ole Age indvarsles andgaaende det ……. af Retten Stadfæstede forbud, alt
(til) Endelig doms paafølge.
1730: 256b
1730
Saa derefter fremkom Enken Guro Østens!! datter tillige med hendes TalsMand Jon Quitne og
broder Knud Isberg, og tilsagde at have forligt sig med Ole Knudsen at hand med sin Kone
Gurj Omundsdatter!! afstaaed hun efter hendes Sahl: Mands Løfte Jorden Isberg dem till
brug og beboelse, derimod skulle hun hendes Lifs tid have Aarlig hos dennem En Koe paa
Foster, half andet Kyllag Smahler paa Foster, og 2 tønder Korn lige saa got som Gud giver
paa Jorden enten Reent eller blanding, som det Aarlig falder af det beste well t(ilf)lyt og
forsvarligt, saa schall hun derforuden have som en Moder fri hus wærelse med L(ys og)
Warme hos dem og lige saa god agt som ……….. af dem med hendes Creaturer ligesaa ……
giør med deres egne, og bemelte …………… Jsberg paa sine egne og sin Kones ……………
hende det alt med Kierlighed og ………… at forsiufne og holde, og om (hun skulle bli)ve
Svag og Senge liggende saa vill ………… mod hende med Tilsiufn og opvart(ning paa beste)
maader bevise hende saa alting skall (wære Upaa)Klagelig, hvorpaa de toge hin ande/n (i
haande) og Stadfæstede samme Løfte, hun (ligesaa) mod dem will Kierlig og Fredelig (leve),
saa efter Loven forrefinder Retten ……….. billigt, og dersom Ole Knudsen (og hands) Kone
bryder noged herimod, saa efter …….., der for ey alleene at bødes for hver ...de (Lo)d Sølf,

mend end og at betale ……….. (hen)de Penger Aarlig for alt som hende ….ar Kand sig
beløbe efter dom og paa(by)delse.

(Dend) 24 April [1730] blef Almindelig Skatte og Sage (Waar Ting) holden paa Bolstad
Øren og Woss med (Wasværs) Tinglaugs Almue overwærende udj (Retten) Kongl: May:ts
Foged Sr: Jens Lem, Lends Manden Niels Horvey, og efterskrefne 8te Eedsorne Laug Rettes
Mænd, Jon Wæle, Jacob Styve, …… Svange, Knud Nedre Scherven, Knud ……, Jacob
Smaabrecke, Knud Aschildsen
1730: 257
Strømme, og Jørgen Hærnes, saa war for Retten tilstæde den Almue som Tinged søgte,
Og efter Rettens Sættelse udj Kongens høye Nafn, Allerunderd: forkynt og oplæst deres
Kongl: May:ts Allernaadigste Forordninger og befalinger
1: Skatte Forordningen indeværende Aar dat: Kiøbenhafns Slot den 26 Oct: 1729:
2: Forordning at Rettens betiente udj Norge maa forud af Citanterne deres fulde forseylings
og Skriver penge anamme og oppebærge, dat: Kiøbenhafns Slot den 3 Martj 1730:
3: Andlangende hvor de Sager og processer som af Consumptions Jndkomsterne i Norge
d(epen)derer og mellem Forpagterne og Und(ersaatter)ne forrefalder til videre paakiendelse
skall …… …..lnes, dat: Kiøbh: d: 30 Debr: 1729:
4: Forordning om at ingen Elsdyr, ………..r, hiorte og andet wilt af Fugle maa schydes og
…….. i Norge udj de forbudne Maaneder, som ………… …..ende Ulvers og biørnes
ødeleggelse, (dat: Kiøben)hafns Slot den 2 Martj Ao: 1730: og den …………. dictered Straf
for dem som gaar …………… og betaling til dem som omkommer …….. og saadanne Udyr,
5: Placat at ingen Elsdyrs huder udj Norge til fremmede maa selges eller deraf Rigerne
udføres, dat: 2 Martj 1730:
6: Patent dat: Kiøb: d: 21 Deb: 1729 andgaaende For(bud) at udj Danmark og Norge ingen
Slags Qu(æg) Kiød, huder eller haar af Quæg fra fremmede Stæder maa indføres, formedelst
den gr(asserende) Smitsom Sygdom som er udj Polen …….. …get er begynt,
Item Patent om høyeste Ret ………., dat: ? Oct: Ao: 1729:
dernest hørsomst bleven publiceret (Rente) Cammer Collegj Placat dateret RC: d: 26 Oct:
1729: (andgaaende) Aardals Kaaber wærks (bor)t Selgning (eller) forpagtning udj 10 el(ler)
2? (Aar) ……… …komm…. ……. havende Kunde wide ……………. ..ed Acone……
Kyndige, og Aution…, …………..5 Martj 17.. ……….. Bergens bye,
Rente Cammeretz bref dat: 1 Janv: 1730 o(m hvem) som har Kiøbt Kongens Strøe gods,
……. ……finde sig til Skiødernes indløsning
1730: 257b
1730
Stift befalings Mand von der Ostens Resolution dat: 17 Aug: 1729 om herrekammeretz
opbyggelse paa Wangens Præstegaard,
høybe:te Hr: Stift befalings Mands Skrivelse dat: 26 Janvarj 1730 til Fogden at tilholde
Almuen at assistere Hr: General Vey Mesteren eller hans Fuldmegtig med Arbeid og
fornødenhed med weyernes Reparation og de Udeblivende at udpandtes og med Straf
andsees, bestaaende udj 6 Poster,
Noch or(dre) og hosfulte Placat om Mønstringerne nu forrestaaende, etc:

Capituls (Tax)ten indeværende Aar, 1 td: hvede 3 Rd: 2 mrk:, 1 td: Rug 2 Rd: ? mrk:, (1
td:) …… 1 Rd: 3 mrk: 8 s:, 1 td: blanding Korn 1 Rd: 1 mrk:, 1 td: Hafre ? Rd: ? mrk:,
Landschyld og Leeding Korn, 1 td: Malt 2 Rd:, 1 td: …… 2 Rd:, 4 Mæler Korn i Sogn 1
Rd:, men Kong(ens) …….de Korn i Nordhordlen tønde/n 2 Rd:, dat: og …….rige Aar 1729:
med Skrivelse af 22 Nob: (17..)
(Derefter pu)bliceret Hr: Stift befalings Mand Wil….. von der Ostens Gastgiver bref dat:
Bergen d: ? Deb: 1729 udgiven og Confirmeret det forrige Sahl: Stift Mand Undals Gastgiver
friheds bref till Sibolt Rochens Enke paa det Stæd Evanger (V)andet at nyde beholde og
wedligeholde,
Publiceret Sogne Præsten Jørgen Harboes bøxell Seddell dat: 19 April 1730 paa 18 mrk: Smør
Præsteboels Gods udj Bindingebøe till Niels Inge(bregtsen) som Haagen Persen har opsagt,
(Publiceret) Marte Jacobs datter Rømmerems Skiøde dat: ? ….. 1729 paa 4 mrk: Smør med
bøxell og 18 mrk: (uden?/over?) bøxell udj den Gaard Strømme Solt (og afhæn)t till
Opsidderen Johannes Jacobsen ………de og un(derskrev)ed af hendes børns (Formynde)re,
Rasmus ………..d, Simon Almeland, ……………………….. Gods 22 Rd: bekom(met og
o)ppebaaret,
(Publiceret Niels Jonsen Horveys Skiøde dateret d: ? ….. 1730 paa 1 pd: 6 mrk: Smør udj
hans paaboende (Gaard Ho)rvey solt og afhænt for 40 Rd: till sin
1730: 258
Søn Anders Nielsen til Evindelig Odell og Eyen[dom] til Vitterlighed medforseylet af Lars
Jørnevig og Johannes Tøsen,
Paa hvilcken Tid og Sted for Retten frem Kom Od Nielsen boende her i Tinglauget paa dend
Jord Lie, og hafde i Rette Kaldet de 2de bøgde Mænd Niels Olsen Horvey og Jon Askildsen
Wæle Æedlig at forklare hvor nær hands Sahl: Kone Ingeborg Askilds datter, er beslægted
med den Erlige og forstandige Pige Brite Siurs datter Rodlang!! (Rødland), som hand nest
Guds forsiufn agter at begive sig udj Egteskab med, og til dend Ende har Allerunderdanigst
ands(øgt) om Kongens Allernaadigste bevilning(s og) Copulations Bref, som nu hand et Tings
(Vidne) paa Slegtskabet er begierende,
bemelte Jndstefnte 2de Vidner for (Retten frem)stod tilstod Lovlig warsell, aflagde (sin)
Corporlige Eed, og want at Cita(ntens for)rige og afdøde hustrue Ingeborg (Askilds) datter
war og er ickun udj 3die (Leed beslægtet) till den Pige Brite Siurs datter R(ødland) som
Citanten will Ægte, thi Guri Jacob(s datter) Bolstad som war \Sl:/ Ingeborg Askilds datters
ModerModer hvis datter Bottilde Magnes datter var Moder till bemelte Sahl: Ingeborg, (og)
forbe:te Gurj Bolstad war Søster Samfader till Pigen Brite Siurs datter Rødlands
(Moder)Moder Maritte Jacobs datter Horvey, thi (hendes) datter Ingeborg Olsdatter som og
……. er afgaaen war titbemelte Britte Siurs datters Moder, og nermere er \heller/ iche
Citanten till hende end udj Et Svogerskab,
herom Citanten war Tings widne (begierende) som bevilged blef,
Til samme Tid og Sted hafde Johannes ……… Stamnes Stefnt sin Grande \Ole Siurs:/ for
noged (Korn de hav)de Tærsk og Utærsk som hand formeener ……. ancked paa at wære
Kommen af hans ……… og Stefne Widnerne som Stefnte hans grande formelte(?) Ole
Siursen Stamnes for same, ……. Lends Mand Niels Horvey og Ole Biør…..
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hafde Mænd til forklaring at giøre som har Seet samme Korn, ware Jacob Styve, Knud
Breckhuus og Ole Persen Horvige/n, og Koy(?) Lorens:(?) og sin egen tieniste tøs Magritte
Jons datter Tøsedahlen, for samme Sag hand paastod sin Grande at lide efter Loven,
den Jndstefnte møtte iche,
Kalds Mændene Edlig afhiemblede at have Stefnt Lovlig i denne Sag den udeblivende Ole
Stamnes, og at andhøre dise 3de deres forklaring nembl: Jacob Styve, Knud Breckhuus og
Ole Peders: Hovige/n!! (Horvige/n) mend!! (med) fleere,
Afskeediged
den udeblivende Ole Siursen gives Laugdag til neste Ting efter widere og Loulig warsell at
Svare til Sagen,
(Publicer)et Thomes Giæres bøxell bref (paa) ? …. Smør udj Dalseide til Johannes ………..
for sin Lifs tid at bruge og besidde (efter) Loven, dat: 24 April 1730,
(Dend 25 April bl)ef Retten igien udj forindførtes (Laug Rett) betient og som ingen Sager
be(fantes efter) Lovende!! (Lovens) bydende paaraabelse at wære (Stefnt), saa blef
Restantzerne saavell paa af(vigte) Aars efterstaaende, som indewærende Aars første termin
tagne under Rettens forseyling, og for denne gang Tinget opsagt,

(Dend 26?) April nest efter blef Almindelig Skatte (og Sage) Waar Ting holden paa
Wangen og Woss over(værende) udj Retten Kongl: May:ts Foged Sr: Jens Lem, Lends
Mand Wiching Tvilde, og 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd, Biørne Mølster, Niels Mitthun,
Knud ……, ….er Souve, Iver Hellevee, Lars Skutle, …… ……..d, og Ole Tr(æe)n, saa var af
Almuen (overværende) som Tinget Søgte,
(Efter Retten)s Settelse udj Kongens høye Nafn Aller(underd: Publ)icered Kongl:
Allernaadigste Forordninger ……..niste anden Øfrigheds Andordninger som paa folio 25?
findes wedbørlig extraheret,
(Publiceret) en vidimeret Copie under den Constituered ….. …..wers haand, af Lieut: du
Vahls Obligation (datert) d: 16 Oct: 1729 paa 183 Rd: 98 s: Resterende
1730: 259
Kiøbe Summa for den Gaard Quale og Qualsteyen at betale inden Aar og dag at Regne efter
Auctionens approbations datum, og til allerunderd: forsichring pantsatt bemelte 2de sig
tilkiøbte Jorder, for bemelte Capital og Renter skadesløs et:
Publiceret Gastgiver Hendrich Weinvigs Obligation dat: Wangen paa Woss d: 17 Deb: 1729
paa Capit: 460 Rd: Courant schyldig til Asse[ss]or Jan von der Lippe, og till forsichring for
Capit: Renter og Renters Renter pantsat hannem det her paa Wangen Staaende Waan huus og
Gastgiverie med alle andre tilhørende Eyendele og Midler, medunderskreved og forseyled till
Witterlighed af Lieut: Nordal, og Lieut: du Wahl,
Publiceret Capelan Hr: Morten Ruuses Obligation paa 100 Rd: Laant og forstragt af Hr:
Lieut: Jens Nordall og til forsichring pantsat ham sin (Eyen)de gaard Øfre Thunet i Store
Ringem, dat: Wa(ngen Tingsted) d: 22 Feb: 1730, og til Vitterlighed Carsten …… (og) …….
………,

Sogne Præsten til Vor Frue Kirke udj (Bergen Hr:) …….. Fages Skiøde paa 2 pd: Smør
uden bøxell (udj dend) Gaard Scherven for 24 Rd: Solt og Skiødet til ….. …….., dat:
Berg/en d: 12 Aug: 1726, til Vitterlighed Morten (Ruus og) Hendrich Veinvig,
Hr: Lieut: Jens Nordals og Od Nielsen Sondves Contract dat: Leque d: 20 Martj 1727 at
Leques Cre(aturer) Aarlig maa beede udj Sondve den partes u(dmark) W..gell som samme af
Lieut: sig tilkiøbte ……. og det mod A[a]rlig Leye 1 mrk:, item Lieut: og ………. udj samme
Udmark opsætter sig en Sæterboe, til Vitterlighed Wiching Tvilde og Siur Wiche,
til Cassasion og Magtesløshed Kundgiort Lieut: Nordals Obligation paa 500 Rd: dat: 22
Nob: 17.., som d: 18 Aug: 1724 er Tinglyst til Mads For….. Borger i Bergen udgiven, og
bemelte bo….. Mands paategning for Renter, og for ……. d: 20 Martj 1726 paa 250 Rd:, d:
4 Junj dito ……. og d: 17 Junj 1727 for Resten med s…. ……. at wære betalt og fornøyed i
alle (maader),
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Kundgiort som og paa Bolstad Øren, Hr: Stift befalings Mandens Resolution dat: 7 Martj
1730 om herrekammeret paa Præstegaarden at skall opbygges, som vedbør Almuen, og
Fogde/n derover at tilholde denne/m, et:
dernest Publiceret Lieut: Jens Nordals bøxell Seddell dat: Leque d: 12 Febr: 1730 paa 1 L:
1 p: 12 mrk: Smør udj Gaarden Gierstad i Dorvedals!! (Dyrvedals) Otting bøxled og fæsted
till Lars Odsen, som Brynild Gerstad er frafløt til Wæte, bøxell/en efter Love/n [betalt],
Hendrich Miltzous bøxell Seddell dat: Graven i Hardanger d: 29 Nob: 1729 paa 1 Løb 3
mrk: Smør udj D(yche)sten til Lars Iversen med det Vilckaar hand (skal) ….lde sine
wærforEldre, etc:
P(ubliceret) Lieut: Nordals bøxell Seddel dat: 12 Martj (1730 paa) ……….. udj Groue som
en gl: Enke beboer ……………. den bøxlende Knud Brynilse/n (dateret) d: 12 Martj 1730,
bøxele/n efter Loven (meldes) at wære betalt, bemelte Gaard belig(gende i) Quitlers Otting
her paa Woss,
(Publ:) Sogne Præst Sahl: Niels Weinwigs Enkes bøxel (Seddell) dat: Wangens Præstegaard
d: 18 Julj 1729 …… (Præs)teboels Gods 1 L: 1 pd: 12 mrk: Smør med bøxel og overbøxell
til 2 L: 1 pd: 3 mrk: udj dend Gaard Wæte udj Dyrvedals Otting, som Asle er fradød, og hvis
Enke ægtes af Størck Jacobse/n som brug(er) igien har bøxled sin Lifs tid,
(Dend) 29 dito blef igien som forbemelte 2de dager (Rette)n udj overwærelse betient,
Publicered Wiching Tvildes og Brynild Skutle deres (Skiø)de paa Myndlingernes Svend
Larsens wegne solt ……….. Landschyld for 12 Rd:, Ragnilde Lars datter 5 5/8 mrk:
……… …..stens arvede 11 ¼ mrk: for 12 Rd: og Brøtteva ………. ? 3/8 mrk: for 6 Rd:, till
deres Elste broder Lars ……. (udj de)nd Gaard Fenne 3die thun self haver …………. 11 ¼
mrk:, saa hand eyer 2 ½ Spand med bøxell (og overbøx)ell til 9 mrk:, dateret 13 April 1730
til Vidne ….. ……d og Od Brecke medforseylet,
1730: 260
Publiceret Getle Torbiørnsen Nedre Oures Skiøde til sin wærSøn Samson Samsonse/n paa 1
Spand Smør med bøxell og herlighed udj sin Gaard Nedre Oure i Quitler Otting for 100 Rd:,
til Witterlighed Siur Wicke og Knud Vibaas, dat: 13 April 1730,
Kaare Rasmusen Klevdals i Nordhordlen boende hans Skiøde dat: 13 Martj 1730 paa 21
Marker Smør udj Tillung for 15 Rd: solt til sin Svoger Lars Gulachsen, til Witterlighed
Vicking og Siur Gelle,

Publiceret Johannes Mæringens Skiøde dateret 29 Martj 1730 paa 4 ½ Mrk: Sm: Landschyld
udj bemelte Gaard Mæringen i Bøer Otting Solt og afhændt til Iver Andersen Nedre Quitne,
for 5 Rd: til Vitterlighed Colben øfre Kyte, og Torbiørn Nequitne,
Publiceret Siur Jonsens bøxell Seddel paa ? Løb Sm: udj hans Gaard Groue fæsted til sin
tilkommende wærSøn Wiching Knudsen, dat: 28 April (17??)
Sahl: Her Niels Wenvigs Enkes bøxell (Seddell dat:) 20 Debr: 1729 paa 1 L: 1 pd: 12 mrk:
Smør i ………………. Gods udj dend Gaard Wexte!! till ……… ……ck Brynilse/n,
dito bøxel Seddell dat: Wangens Præstegaard dend 30 Junj 1729 paa 1 L: 1 p: 12 mrk: udj
Tveite i Myrdalen Præstebols Jords!! (Gods) bøxled till Lars Siursen,
Jligemaade hendes bøxell Seddel dat: 30 (Junj) 1729 paa 1 Spand i den Gaard Tveite
Præstebols Gods till Mons Johansen,
Publiceret Lends Mand Torgels Houses bøxell Seddel paa 3 Spand udj Gaarden H……,
bøxled till Ole Siursen, som har ægted ….. Olsens Enke, dat: 28 April 1730:
Till samme Tid og Sted {hafde} Siur Michelsen Høen, og hafde i Rette Kaldet de 2de Mænd
Halsten Siursen Tvete og Ole Salomonsen …que Eedlig at forklare og bevidne at (hand) iche
er nærmere udj Slegtskab med den Egte Pige Anne Olsdatter Ulven end udj tr(edie lige) Leed,
hvilcke/n Pige hand nest Guds hielp (agter) at Egte, og derom Allerunderdanigst
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andholde om Kongens Allernaadigste Copulations bref samme sit Ægteskap at maa tillades,
bemelte hans Widner for Retten fremstod aflagde Eed efter Loven og derefter forklarede at
Citantens Moder Naufnlig Inga Olsdatter hendes Fader Ole Olsen hand war broder till
fornefnte Piges Faders Fader Peder Olsen, hvis Søn som war Fader til samme Pige {…..}
\hans Nafn war/ Ole Perse/n og saaledes er de 2de Persohner Michel Siursen!! (Siur
Michelsen?) og Ane Olsdatter iche nermere udj Slegtskab end udj 3die lige Led paa begge
Sider,
herom Citanten war Tings Widne begierende som hanne/m paa Rettens wegne bevilges,
Paa Sigt og Sagefalds Eyeren over Apostel Godset Sr: Hans Risbregts wegne fremstod Peder
Bejer og hafde i Rette Kaldet Asgrim Erichsen at lide dom for begangne Leyermaal med
Gertrud Lars datter …….. (bøder) at betale iligemaade Jndstefnt ……. ………..,
Kals Mændene …..l Endeved og Knud Vindie Edlig forklarede Lovlig at have Stefnt Asgrim
Erichs/en siden hand iche møtte,
Lends Manden Wicking Tvilde tilkiendegav paa egne og Quindfolckeds Formynder Knud
Ringems wegne at wille svare for hendes bøder,
Citantens Fuldmegtig paastod Laug dags paaleg for MandFolcket,
Afschediged
Den Udeblivende Asgrim Erichsen paalegges til neste Ting at møde,
……. Siur Larsen Glimme efter forige tiltale mod ….. Hondve,
bemelte indstefnte møtte, Ærklærede Citanten at hand inted andet endsom Ærligt og well
wed og (hørt om) Citanten, hafde hand i sit druckenskab talt ham noged for nær saa skall det
\ey/ Komme ham til nogen Ulempe,
…… drucken som hand med 2de Mænd formeen …….. der lede ham samme tid hiem,
naufnlig Svend ……. og Johannes Berge,
(Jngen af) de paaskudte widner møtte, og ey heller (det ene) Stefne widne Knud Dyckeste/n,
som hafde ………. Stefnt, hvorfor afskeediget,

1730: 261
Afskediget
deres Kongl: May:ts Allernaadigste Forordninger befaler at naar nogen Ueenighed mellem
Soldaten og bunden forrefalder, da skall Compagnieds Chef med wedkommende Parterne
forlige, altsaa paalegges denne Sags Parter mellem sig det at efterleve, og derfor udsættes
denne Sag til neste Ting samme at Kunde skee og da derover widere forfares Kand,
Hafde Kongl: May:ts Foged efter forrige tiltale paa Høste Tinged ladet Stefne Knud Winje og
Knud Ringem, den første nærværende og den anden iche,
LensManden sagde sig alleene at have warslet Knud Ringem,
dend Jndstefnte Knud Winje sagde sig iche at wide at have slages med Knud Ringem,
Fogden begerede Sagen udsat til neste Ting at indstefne og efterschrefne widner, Syneve
Gl: Sergantens Kone, Margrete Niels datter, Jon Fannestøl som hand begerede at udlede,
Afskeediged
Sagen bevilges opsættelse til neste Ting,
Hafde Brynild Skutle Som mø(tte) ………… JndStefnt Jon Kinde for Legde Penger ………..
5 Rd: 2 mrk: med Omkostninger efter dan…….. …..ten er Exequert for, der war Legs Mand
det Aar 1717, og war de paabudne udredninger 1713 og 1714 og hand har Stefnt tilforne
derpaa,
den Jndstefnte svarede Ao: 1727 gaf hand et indleg udj Sagen \leverte nu et andet/ saaledes
lydende,
Afskeediget
Retten har tilforne tilfunden i denne Sag Brynild Skutle at producere denne paaberaabte
hiemtings dom hvor efter hand sin Sag Søger, det Samme hannem endnu paalegges til neste
Ting at efterkomme, til hvilcken tid og Sted Parterne og haver at møde for Rette/n til Endelig
Sagens udfald,
Til samme tid og Sted hafde Od (Brecke) Stefnt Anders Hylde, som Steffader at levere
Arvemidlerne tilhørende Johan(nes) Torgersen for hvilcken Myndling Ci(tanten)
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er beskicked Formynder og udj Mindelighed iche har Kundet bekomme saa og at producere
Skiftebreved over samme arveMidler dat: 8 Oct: 1716,
dend Jndstefnte møtte svarede hand iche war Lovlig Stefnt,
Citanten fremkaldet sine Stefne Mænd Wicking Tvilde og Michel Endeved herom
forklaring at giøre, som fremstod og aflagde deres Corporlige Eed, forklarede at i dag fiorten
dager \Stefnede/ de Anders Hylde for Od Brecke at levere Arve Midlerne saa og Myndlingen
som hand war Formynder for,
Eftersom den Jndstefnte befantes Ustyrlig \og Uskickelig for Retten/ saa begierede Kongens
Foged de)nne Sa)gen udsatt, {til neste dag} og den Skyldige Anders Hylde til neste ting lovlig
at indstefne(s) derfor saasom (hel)ler iche Kand widere i Hoved Sag/en forrettes, ….. det
bevilget,
(Hafde) ..….r Sousjord Stefnt tillige med …….. …… Nesem, og sin Svoger Bry(nild) ……,
(Stef)nt Lars Hole at betale 26 Rd: (som paa S)kifted efter Citantens Kone er and……, saa og
siden Kræved det paa Skifted efter Lars Hoeles Kone, at lide dom der (efte)r,
den Jndstefnte møtte Jcke,

[Af] Kalds Mændene møtte ingen uden Iver FliseRaufn, det andet ….. Hoele møtte iche,
Afskediget
(Sagen) hendvises til neste Ting, saasom det eene Stefne Widne iche møder, at Warselen
Kand afhiemle(s),
Hafde Eilef Olsen Stefnt sin Stiffader ….s Væle for will have noged brug udj Gaarden som
hans Odell og Aasæde efter sin Sahl: (Fade)r, fordj hand og Styrer Jorden ilde, lader …..
hugge i Skougen, og Slaae høe eller gres ……., lader huus og Gaard nedRaadne, …..r nødes
at tiltræde Jorden til et andet ………. hand har med sine Søskende efter (deres) Sahl: Fader
arved, eller dend halve Jord
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Sagen blef mellem Parterne forligt at neste Aar Kormise!! (Korsmisse) skall hand oplade
halve Jorden Wæle 1 Løb Smør med tilliggende inden og uden gierds som halve huserne,
{huserne} till sin Stifsøn Som at beboe og Styre, men den anden halve Jord med tilhørende
beholder hans Stiffader med sin hustrue till beboelse, de skall leve som ForEldre og børn udj
all Christelig Kierlighed tilsam/men, hvem andet af dem overbevises da at lide efter Loven
derfor, naar Gud forseer StifSønnen med Ægteskab, da skall han til sig tage og underholde
Een af hans Svoge(rs?) Søskende hvilcke/n enten Sønne/n eller dattere/en som de best og
Kierligst Kand forEenes om, till at blive hos hann/em uden noged wederlaug derfor hos sine
For(ældre) at begiere og nyde, derpaa de gave hver andre sine hænder at holdes (og
efterkom)mes paa begge Sider,
Anno 1730 den 1ste Maj blef Retten …………. Wangens Præstegaard paa Woss til and…..
…… Aabods besigtelse forretning, over(værende efter) Lovens Maade Retten med betient (af
Kongl:) May:ts Foged Sr: Jens Lem, og af ham (op)nefnte efterschrefne Eedsorne Laug Rettes
Mænd, Niels Mitthun, Knud Nyre, Iver Souve, …… Eye, Iver Hellevee, og Knud Gelland,
Hvorsomhelst deres Welærværdighed og h…..de Hr: Magister Jørgen Harboe Sogne Præst
her paa Stædet i Rette leverte høyædle og (Vel)baarne Hr: Stift befalings Mands
høy(respecti)ve Resolution dat: 7 Martj 1730 paa forregaaende Memorial saa lydende,
Paa afgangne Hr: Niels Weinvigs Enkes wegne som Laug wærge, som og paa Arvingernes
wegne fremstillede sig Capellanen Morten Ruus og tilkiendegav godvillig (efter) Loulig
Warsell at møde og tage till Verdermehle wed Forretning/en og wære over(værende)
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Saa Jndfant sig ellers for Retten efterschrefne bøyde Mænd som nærværende wed
besigtelsen saavit de huser andgaar som Almuen tilkom at wedligeholde, paa samtlig Almues
wegne af Vangens Tinglaug ware, Knud Finne, Biørne Mølster, Knud Dagestad, Iver Gerstad,
Størk Reque og Arne Ringem, som og Lens Mand Wicking Tvilde, og paa Almuen i Wasver
Tinglaugs wegne ware Lends Mand Niels Horvey, Od Brumborg og Siur Lien, samtl: sagde
sig godvillig at møde,
dernest producerede Hr: Morten Ruus En af Hr: Stift Amt Mand nu Sahl: Anders Undal
vidimeret \Copie/ besigtelse Forretning, deraf fornemmes hvilcke huser Præstegaarden følger,
og af Sogne Præsten bør holdes wedlige,
Sogne Præsten Hr: Magister Harboe war begierende samme besigtelse wærk, maatte
Post(vis) oplæses, og udj Forretningen ob(serveres) …….. som det er det Wærk hvorefter
………. (bygn?)inger skall wides og leveres,

…….. …….s forlangende producerte Sahl: Hr: …….. …..s Laug wærge Skiftebreved efter
Sahl: ……… Weinvig udj Aaret 1709 passeret, der ……….. efterschrefne huser 1: Nye
Stuen med …… udj, 2: Ny Skolen med Lofted og ……..de Kackelofn, 3: En gl:
borgestue, 4: brøg(gerhus?) 5: Melckeboed, 6. Ny boen og ny Kommet ……., 7:
Staburet, 8: Tørkehuus, 9: dend ……, derefter som Skifte breved udj Aaret 17?? dend 5
Janvarj holden efter Sahl: Hr: Nielses første Sahl: Kiereste, befantes Specificeret af ovenbe:te
(huser) No: 1: 4: 5: 7: og 8te, En!! (End) widere efter det ….. Skiftebrev, Et Nøste udj
Haarwige/n og Waswærn, og endnu Et huus paa Wangens Præstegaards Grund, ….d og
tilkiendegaf Morten Rus at Sahl: Hr: Niels Veinvig siden …. Skifte forretninger hafde self
foruden (til)Kiøbt, ladet opbygge og bekoste, Et Nyt ……, ovenmelte No: 2. Et Kammers i
hagen (med Kacke)lofn, En Lade i Maen(?), som Skifte (Forretn)ingen efter Sahl: Hr: Niels
Weinvig (kan) forklare og beviise at høre wedkommende til og icke Præstegaarde/n
berettiget,
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og som samme Sterfboes huser endnu formedelst Skifted iche er til ende Kom/men iche
Kand omvides hvem de paafalder saa Reverseres!! (Reserveres) derpaa tid og leylighed dem
at afføre,
Der nest haver Wj begived os til wores besigtelse forretning og først de huser udj den
fremlagde forretning bemefnt at Almuen wedkom
1: Herre Kammerset Kaldet, befattede Wj os iche med saasom det er tilforne afdømt og
høyøfrigheds foranstaltninger derom er paafult og andordnet,
2: Borgestuen eller Røgstuen Kaldet Staaende paa Østre Side af Gaarden, er efter tilkende
givelse samme som Almuen wedkom, befindes udj Lengde uden Naavene 11 Alen, og bredde
10 Al: Selands Maal, udj Indgangengen!! derved en Klæve med bord afschiøt, samme huus
behøver Taget at forbedres, og inden udj Gulvet med bor!! (bord) belagt, er Kient udj alt at
Koste ? Rd:
3: J stæden for den Stald som Forretningen melder blef af de Mænd paa Almuens wegne
tilkiendegivet og andos…. …or eller Fæehus, og at Sahl: Hr: Niels har vedtaget at forsiufne
sig self med He(ste) Stald saa fantes ommelte Floer udj Længde 21 Al: og bredde 8 Al: som
fantes udj Tømmer og Tag Lougfør, \men/ Jnden udj nogle tillie fiæle til Gulf samme og at
forfærdige at Koste 1 Rd:
De Huser Præste Gaarden og Sogne Præsten [haver] at wedlige holde blef \dernest/ efterseed
og besigted som følger
[1:] Et Waanhuus som forretninge/n Kalder daglig Waaning, og er
derefter udj sin Lengde og bredde Først wed Jndgangen den Stue
Rødmahled og wender ud til Gaarden paa den/n/e Ene Side befantes
Svillen neden under noged af Elde forgaaen, Kand dog mange Aar
med forsiufn ligge og behøver for Mul benkens Skyld at forsees
saavit som og den Shvile paa østre Side med 2de bord …. 10 Allen
lange samt med Næver og Mose, som med Arbedsløn wed En Mand
wil Koste
? Rd: ? mrk: ? s:
Gulved inden udj Stuen befantes at tøcke gamle gode bord, Sogne
Præsten formeente det maatte wære noged Siufnligt, og som Gulwet
iche Kunde Casseres, mend 3 bord fornødiges paa begge sider af
wegge/n, saa samme at forfærdige andseer Wj at Koste
? Rd: ? mrk: ? s:
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Winduerne udj samme Stue blef tilkiende gived de samme som
tilforne \og/ wedligeholdet, som nu af os befantes udj blye og Glas
brøstfeldig, og er tilsam/men 9 Støcher, andseet at Koste Støched 2
mrk: 8 s: som er
Kackelofnen i Samme Stue er heel og God,
En Kielder neden under og Gangen der till af denne Stue, Trappen er
af Steen, men brøstfeldig og samme at Kunde Repareres for
Ligesaa 3 Stoliper!! i Kieldere/n at Koste
derhos Staaende daglig Stuen Kaldet hvor udj er een Nye og god
bilegger Jern Kachelofn døren med got laas, hengsler og dunner!!, og
En Klincke paa \den anden/ døren til Kiøchenet, som og med hengsler
forsvarlig,
Winduverne i Samme Stue Enckelt høyde paa 2de Sider tilsam/men
8te og Ao: 1718 nye indsat med sine Karmer og Rammer, gandsche
gode, fornefnte Vinduer behøves 5 Ny Ruder med sit blye belagd at
will Koste
Kiøckenet wed samme Stue med Et gammelt N……… Skab udj,
Gulved er forfalden, og ………… bord, med Tillaaser og tilfang saa
og Arbeid ? Mand 8 dager paa sin egen Kost daglig 1 mrk: at færdig
giøre, will Koste udj alt
2de Smaa Enkelte winduver udj Kiøckenet will med Ruder og blye
forsees, derpaa Koster
Skorstenen udj Gruen will forbedres med Steen og Kalck nedlagd, og
Arbedsløn i alt
Men og uden till paa Taged, er denne Skorste/n og brøstfeldig og
øverst nogen \mur/ Steen affalde/n som behøver at forfærdiges og at
Koste
Et Wasker huus er uden for samme Kiøchen Stander under halft Tag
som er forsvarligt
…ver En dør til hagen som er borte, og …..ve dører til Gaarde/n som
ere Uduelig wil Koste med bord, hengsler og Arbeds løn
Vandboer under winduverne til hagen
(N)est ovenpaa de forhend benefnte 2de Stuer, ere dise Wærelser,
nembl: Et Studer Kammers Kaldet, uden Kackelofn eller (Skorsten)
udj, haver 8 Smaa windiver!! (winduver) paa ….de Vegger, samme
behøver at forfærdiges med nogle Ruder og blye, saa og En Karm,
(behøv)es, denne at Koste 2 mrk: 8 s: og winduverne at Koste
forbedring 2 Rd: 3 mrk: giør da

3 Rd: 4 mrk: 8 s:
3 mrk:
1 mrk: 8 s:

2 mrk:

3 Rd:
3 mrk:
4 mrk:
3 mrk:

1 Rd: 1 mrk: 4 s:
8 s:

2 Rd: 5 mrk: 8 s:

1730: 264
J Gulved er borne!! (bordene) gode, allene samme at sammen drives
og da med En half tylt forbedrelse dette med Arbedsløn og Spicker
andseer Wj alt Koste
Et andet Wærelse Sahlen Kaldet med et afschot Kammer, døren til
indhangen med Et nyt Laas at Koste
Winduverne derudj er 9 Støcher Enkelt høyde, og Et er igien lugt med
Tømmer, dise winduver som findes forsvarlig, ude/n i denne/m ere 9
Ruder at indsættes med sit blye will Koste
døren med sit Laas er got som gaar til det afdeelte Kammers,

2 Rd: 3 mrk:
3 mrk:
1 mrk: 8 s:

winduverne herunder will med bly indlegges og med Ny Rude(er)
forsees som will Koste
Gulved i begge dise wærelser will sammendrives, som og er Lofted
over dagligStuen og Kiøchenet, og med Arbeds Løn til 2 Mand daglig
paa deres egen Kost á 1 mrk: 8 s:, samt de bord som wed drifninge/n
fornødiges, i alt andseed for
Gangen till dise benefnte wærelser derpaa er Gulved brøstfeldig, og
samme at forfærdige will Koste
Lemmen over alt er borene gode og maa sammendrives, saa det med
Arbeds Løn andseer Wj wed 2de Mænd og med Spicker der till ialt for
J denne Gang er 3de winduver ud til Gaarden det Ene i stæden fiæler
opslage/n Karmen behøver Reparation, og ialt andseed at Koste
Windel Trappen op til dise wærelser oven paa er meged brøstfældig og
trinen!! (trinnene?) Sønder, saa den will overalt forbedres, og Koster i
det mindste
Spise Kammerset som er afdeelt neden i Gangen af Gaarden er
forsvarligt, mend Et derudj wærende Enkelt winduve at sættes ny
Ruder udj og med bly forseet for
Gulved i Gangen er \nu/ af Tocke (Tøcke?) bord saa og 2de halve
døre, med Et Nat Laas, hengsler og dumme(?) i alt forsvarligt og ey
noged Aabod paalagt

1 Rd:

? Rd: ? mrk:
2 mrk: 8 s:
1 Rd: 3 mrk:
5 mrk: 8 s:
1 Rd: 3 mrk:
? mrk:
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denne forskrefne Waaning med wærelser under Et Tag er udj sit
Tømmer, Spærrer og Tilfang, samt Taged Loufør og Got, saa indtet
widere Aabod derpaa befandtes, eller Kunde paalegges endsom
forhend Specificeret som beløber sig udj alt
2: Beste Stuen Kaldet, som af Grunden og Nyt Tømmer findes
opbygt, og efter beretning af Sahl: Hr: Niels Weinvig ladet bekoste udj
Aaret 1711: er baade udj Tømmer, Spærrer og Tag Lougfør og heel
forsvarligt, er udj sin brede og lengde som forretningen har sat, de…
døren er med et got Laas, hengsler og dunner!! eller indskaaren
hengsler Kaldet, er 8 winduver til Gaarden dobbelt høyde og lige saa
till ……et, nye winduves Karmer og Rammer fo…… …..ene 6 Ruder
Sønder og brustne, som Koster ….. 24 s:, bordtaged til wandet er og
for(svarligt og) lenge Kand Staae, men de 2de Vinduves Læg…. will
forbedres og Koste 2 mrk:, saa og ovenpaa udj ……. Et lidet winduve
fattes derudj 3 Ruder for 6 s:, efterdj at iche noged Jlstæd i dette
wærelse befindes, saa formente Sogne Præsten det at wære fornøde/n,
og hertill svarede paa Sahl: Hr: Nielses Enkes og Arvingers wegne Hr:
Morten Ruus, at endschiønt hans Sahl: Fader efter forrige besigtelse
forretning iche Kand forbindes dertill, saa wille hand dog tilstaae paa
deres wegne at lade bekoste en Camin hvorom Sogne Præste/n med
ham foreenede sig om at wille Koste 8 Rd:, og hermed bliver det da i
alt beregned till
3: Den Søndre Enden af Bispe Stuen Er Store (Gan)gen Kaldet fra
gaar(nden?) indgaaende, over …..en Et bislag, som behøver bor tag
paa …….. Sider, og udj samme Gang er 3de Vinduver …. Gaarde/n
som ware borte, Karmen af ingen (Vær(dj), En Kieller derunder

25 Rd: 1 mrk: 4 s:

8 Rd: 3 mrk: 4 s:

nog(?) nedgangen, ……… gandsche forfalden, men Kieldere/n …….,
og tet lagt med nye og gode bielcker
1730: 265
tet tilsamme/n lagt, som sagdes Sahl: Hr: Niels havde med widere
Reparation bekosted, af Store Gange/n gaar det ind udj det gamle
Maled hus som forrige besigtelse forretningen under 1ste og 3die Post
Mentionerer, herudj er 4 Vinduv[er] udj brøsted, som ere forgaae/n, og
har wæret 3de paa Vestre Side, som er med Tømmer indbøgt, item paa
den Østre Side till Gaarde/n 2de Vinduver, og som nu {widere}
befantes saavell Taged at ny tæckes med 40 Voger Næver til det gamle
Rof, item bordtaged till Vestre Side med Udsvalen forbedres, samt
windscheder, Torfholl og Sviler med Kraager, dernst saa vill Gulved
forsees, og Lofted saa well over gangen som denne Stue igien tet
drives samt huse Tæckning, og Arbeds Mænds Kost og dend Svill
Stock paa Østre Side til Gaarde/n under dette hus som forrige
forretning (ha?)r Casseret og siden dend tid ligged, Kand dog nogle
Aar saaledes wedblive men ……. (ti)ll Slutning ny indlegges, saa at
alt ……… Reparation og under Et Tag med (Ud)svale/n er af os
andseet at Komme till bekostning med forfærdigelse som det nu er ind
Retted i alt tilsam/men
24 Rd:
4: Jldhuset paa Østre Side af gaarden Staaende og \paa/ Nordre
Ende af Røgstue/n, er af gammelt Tømmer, Taged gandsche got og
med sine Spærrer og for 4 Aar Repareret, er af sin længde og brede
som forretningen Specificerer, derudj begge weg… (weggene?) er dog
4re Stocher som er Raadnede, og iche Kand [??] derfor huset Rives til
Skade og bekostning men dog dise naar det behøver nyt Tag da
forsvarligt Kand schee, og derfor ey aleene Kand andsees bemelte fire
Tømmer Stocker med forfærdigelse at Koste
2 Rd:
5: Smaale huuset eller Fiøsen Kaldet
1730: 265b
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samme udj forrige forretning lengde og breede af got gammelt
Tømmer som og gode Spærrer med Nyt Tag alt Lougfør, inden udj
er Tver Sville/n Raadned, saa en Ny og at indlegge will Koste
6: Høe og Korn Laden, som er wed sin forrige lengde, med sine 8te
Staver, 2de Standere og Stafleyer med Laave, item Standere og
Spærer, alt got og forsvarligt holden, bordtaged er og got, uden paa
søndre Side fattes 1 tylt bord og Taget af Winden Ræved, at forbedre
med 6 Voger Næver, Till Gaarden er et Tømmer huus under half Tag
med Løen till 4 hæsters Rom, og er forommelte Ringe Reparation
andseet at Koste i alt med Arbeds Løn
J Floren eller Fæehuset som er 22 Alen langt og 8te Alen bred, som
er i alle maader med Tømmer, Tag og sit Tilfang gandsche Lougfør og
got, alleene en Spærre Casseret og (til at) Kiøbe og indlegge andseet
for
………… som af Sahl: Hr: Niels er opbygt bekosted af Tømmer,
som er got, men Taged will forbedres og med Tag Sviller samt

4 mrk:

2 Rd:

1 mrk: 8 s:

Torholler og Vindscheder, samme hus er 8 Ale/n lang og 7 Allen
breed, dens Reparation med bekostning og Arbeds Løn anseet for
En Udløe paa Eggene Staaende hvilcke/n … blef formeent at icke
fattes noged …ende da Parterne foreened samme …… Sag Siufn og
melle/m sig self at ville ….ret…. om noged derpaa feyled,
(Ligele)des bliver det og mellem dem beslutted at schee om den
Udløe paa Afdals Støhlen halfanden Mil herfra (hv)or og nu iche
formedelst Snee noged kunde tages udj øyensiufn,
Saa og Et Sætterhuus paa Støhlen (i A)ldalen og Et andet Waar
Støhlen ….. det i Berget Kaldende, herom bliver det og efter Parternes
samtøche

2 Rd: 5 mrk: 12 s:
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mellem sig at Hr: Nielses Arvinger lader det forfærdige hvad
brøstfældighed (derpaa) maatte findes, og det uden nogen modsigelse
Fleere huser befantes iche som Præstegaarden tilkom og Sogne Præsterne efter hin anden at
vedligeholde med tilsiufn og Reparation uden paa tilspørsell svarede Hr: Morten Rus widere
at der war udj Torlings Teyen En liden Udløe af Tømmer som og ligeledes forbliver under
Leverante som de forrige forsvarlig at wære, og af Sogne Præsten wille modtages,
Saaledes da som udførlig Aabodet forhend er Specificeret og befunden paa huserne, beløber
det sig tilsam/men den Summa 65 Rd: 4 mrk: 6 s: herforuden tilKommer Rettens betienters
Salario, som de med billighed bør haves og tillegges, nembl:
Kongl: May:ts Foged, som for sin Underholdning, Reise og …tage,
billigen at bør have og nyde
8 Rd: ? mrk: ? s:
End widere efter Kongl: Allernaadigste Reglementer, saa andføres for
Sornskrivere/n med sine Reise dagers fortæring, Skyds deslige, og i
hvorwell Natten er tage/n til hjelp dog ichun En dags forretning
beregnes \og ickun …/ alt bliver da
5 Rd: ? mrk: ? s:
Laug Rettes og Mæddoms Mændene som og udj deres beste
Waarvinde har medværet, og for at see dem fornøyed hver 1 mrk: 8 s:
som er
1 Rd: 3 mrk: ? s:
Saa bliver da saavell og derforuden denne forretnings beskrivelse med Stemplet papir hvem
af Parterne den beskreve/n forlanger at betale, men denne besigtelse forretnings bekostning til
Rettens Middell eftersom Sogne Præsten den haver for1730: 266b
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langed …….. Aabod er befunden, forrefinder Retten at wære billigt, Sahl: Hr: Nielses
Arvinger betaler den halve deel som er 7 Rd: 3 mrk: 4 s: og den anden halve deel Sogne
Præsten, men Aabodet tilfindes Sahl: Hr: Nielses Arvinger at betale og fornøye, og alt under
Lovens Videre Medfart,
Saa var da inted widere uden at andgaaende de huser som Præste gaarden iche wedKommer,
da For……… Arvinger og wedkommende dem maa efter Leylighed affløtte, og saalenge
upaaancked paa Grunde/n at maatte Staae, war der nog/en som Sogne Præste/n Kunde
foreenes om at beholde og Kiøbe wille hand med første derom give Enke/n det tilKiende, og
omhandle, Skolen Kaldet tilKiende gaf Hr: Morten Rus at wille beholde og fra Grunde/n
herpaa Præste gaarde/n affløtte,
Saaledes at wæret befunden, passeret og Sluttet som forskreved, det bekræftes wed wores
undertrøgte Signeter Actum Anno die et Loco ut supra,

Dend 2 Maj skulle igien Tinged wæred holden som da inted widere eller noge/n Almue
indfant sig blef ey widere fuldført,
Dend 10 Maj blef Retten betient og holden paa dend Gaard Ringem øfre thuned Kaldet
beliggende i Bordstrands Otting og Wangens Kirckesogn paa Woss till en huuse besigtelse
Forretning, med wærende efter Lovens Maade opnefnte efterschrefne Eedsorne Laug Rettes
Mænd i samme Ting Laug, naufnlig, Biør(ne Mø)lster, Mathis Ringem, Wicking Gelle,
(Andfi)ng Giære, Arne Ringem og Iver Helleved
Till samme Tid og Stæd i Rettelagde Cappellane/n i Wosse Præstegield Hr: Morten Ruus
sin Loflig Stefning saalydende,
Paa Proustinden Madame Karen Schreuders wegne møtte tilstæde welædle Hr: Lieutena\n/t
…. Nordal, som sagde efter hendes begier at wære
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nærwærende, saasom hun iche Kunde be….. ……….. Laug wærge saa langt fra wærende her
til ………………. Reise, og at wille paa hendes begier ………………… Fuldmagt tage til
Genmæhle, ……………..
Efter Stefnemaaleds Jndhold indfant sig iche Sr: Hendrich Weinvig, ey heller ingen paa hans
wegne,
Kalds Mændene Lends Mand Wiching Tvilde og Siur Wike Eedlig afhiemblede Lovlig at
have forkynt ham Stefninge/n,
den 3die Jndstefnte David Jonsen nærværende og tilstod Loulig warsell,
dernest producerede Citanten sit Skiøde dateret Store Ringem d: 4 Julj 1729 af Mad: Karen
Sahl: Hr: Christen Weinvigs udgive/n paa denne Jord med aparte paastaaende Vaanhus er
solt og afhent til Hr: Morten Rus for dend Sum/m/a 450 Rd: Jordebrugets Landschyld 3
Løber 1 Spand, og samme Skiøde Tinglyst d: 16 Aug:, paategned bliver tilbagelevert,
Hvornest Citanten for Retten forrest(illede) at Gaardens Husers tilstand af Rettens Middell
nødvendig maatte besigtes, og husene med deres Lovlige wærdj taxeres, paa (det hand) udj
fremtiden for all paatale Kunde ……. om noge/n mod formodning skulle ……. sig,
Hvorefter Wj begaf os till Forretningen at fuldføre og først efter Parternes andvisning og
forklaring om denne Gaard øfre thuneds Jordes bonde brugs huuserne Kaldet og tilhørende og
paastaaende; som befandtes udj følgende ti(lstand)
1: En borgestue deraf den halve deel dette thun, og Syndre Side, er
udj sit Tag brøstfeldig og forfalden, saa og En wegge Stock
forraadned, saa med samme, item Torfholl, Sviler, Kraager og N(æver)
og Arbedsløn daglig hver Mand paa Egen Kost 1 mrk: (8 s:)
tilsammen beregnet og af os anseed, at Koste i mindste Maader
8 Rd:
2: Et Ildhuus J Enden og wed Jndgangen, er og af (Tøm)mer dog
gammelt, derudj halvedeelen dette øfre thuned at tilhøre, fattes 5
Tømmer Stocker, 1 beete, ……. bord, og 2 Tømmer Stocher till
bencker, Taged ………… hielpeligt dog noged at ……., og i alt med
Arbedsløn will Koste
? Rd: ? mrk: ? s:
1730: 267b
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3: (En Fl)oer eller Fæehus Kaldet paa Nordre Side af (bo)rre

Gaarden Staaende, er i sit Tømmer gammelt og got, sit Tag hielpeligt,
uden behøves 4re Sviller, 2de Torfholl hver 12 al: lang, og paa den
eene Side opskruves for underSvillen at Conservere, som alt siufnes at
Koste
4: herved udenfor staaende Et huus af gammelt og Smaat Tømmer,
som siufntes iche lenger end Een Tæckning at Kunde Staae, samme
sagdes at wære Smahle Fiøs eller Floer Kaldet, er udj sit Tag forgaaen,
saa det will wære nyt med Næver, Tag Sviler, Torfhall, Windscheeder,
Kraager og En dør, Svill Stoch, alt med Arbedsløn til 2de Mand paa
deres Kost i 8te dager á 1 mrk: 8 s: daglig, Kand iche mindre andsees
end at Koste
Ellers blef os andvist 2de wed Siden hos Staaende smaa gamle
huuser, som ere udj sine Wegge, Tømmer, Tage og all (Tilf)ang
forraadned, og blef sagt at forrige herpaa (Gaarden) boende Præst
hafde ladet bruge samme huuser (som) ….vine og hønse huser, saa de
nu findes af Ringe wærdj, og af os iche Kunde andsees nogen Aabod
Kunde (Kom)me till hielp, saasom de ere iche andet (til at de Kan)d
Rives,
… ……rall af Gammelt Tømmer saa og oven for ……… En Løe
till hæste fored at forvare udj, alt (under) Et Tag, hvilcket siufntes af
os at wære for …… og mange Aar uden Reparation at Kunde saaledes
Staae, og saalenge det gamle Tømmer Kand hænge sammen,
En høe og Korn Lade bestaaende af 2 Laaver og …….. Staal, paa
den Ene Side af bord Et braat, (paa de)n Nordre Ende Et gammelt
Tømmer braat, (og p)aa den øverste og Syndre Ende En vedSkiøgge af
(Sta)ve under, og er alt under Et Tag, Laden i sig (self) af gammelt
Runt smaat Tømmer, og det …elste (St)aal med Laaven er Taged heel
brøstfeldig udj Spærrer, Troe og Tocke (Tøcke?), hvilcke med Kroger,
(Torho)ld og Ny Næver paa begge Sider over alt tillige (med)
daglønneres betaling denne Reparation at forfærdige, er i mindste
Maader schiønned og vill (Koste) tilsam/men med Tilfang
……….. paa borre Gaarden tvert over for …… Stue Winduverne
staaende, som er og (af gam)melt Tømmer, i sit Tag og saavit for
…… J begge brøsted bor tagt!! (bordtægt) men iche paa siderne

2 Rd: 0 mrk: 8 s:

8 Rd: 1 mrk:

10 Rd: 2 mrk:
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de 3de Stolper ere forraadned, fattes paa bord taged 4re bord, og
samme at forfærdige samt opskrufning og Arbeds Løn Kommer til at
Koste
2 Rd: 3 mrk:
Fleere huser Jorde parten og bonde brug vedkommende dette øfre thuned Ringem sagdes
iche at wære, thi hvercken Smidie huus, Quærn eller Quærnhus war her till, og alleene 2de
Udløer dend Ene paa Strande Skoug, \Toiflen Kaldet/ den ande/n Bovell Løen Kaldet,
hvilcke for weyens lengde iche Kunde sees, og wed 2de Mænd Kand wurderes, om fornøden,
og er saa forschrefne bonde brugs husers Aabod og Reparation udj beløb 36 Rd: 3 mrk: 8 s:
Saa begaf Wj os de Waanhuuser og andre tilhørende bøgninger at besigte, som har wæred
beboed og brugt af nu seenist her paa gaarden boende Præst Mand Hr: Marcus Fog, og
wi(lcke efter) beretning og andvisning ere følgende
Waanhuused bestaaende udj lengde 27 ¾ Allen, og bredde 9 ¾ Alen \Sel: Maal/ under Et
Tag udgaaende over …… (udj) saame huus indRetted En liden daglig St(ue med) en bremer

billegger Kackelofn, derudj …………… til Gaarden 5 Winduver og till hagen 3 (Winduver),
(der)hos af samme Stue indgaaende er 2de Sm(aa) ……… bord skilderom afdeelte
Kammerser u(den nogen) ofn, og i det Ene til Gaarden 3de smaar g(amle) forfaldne
Winduver, og i det andet 2de l(igesaa), under bemelte daglig Stue er En Kielder, pa(a dend)
anden Ende En Stue Kaldes Stor Stuen uden (nogen) ofn, derudj 4 Smaa Enkelte Winduver
til gaarden og paa den anden Side 5 samme Slag, mit (imellem?) dise Stuer og forstuven Er
Et lidet Kiøchen med En gammell Skorsteen udj og 2de Smaa g(amle) Winduver, dette
Waanhuus saaledes mang….. brøstfeldig Jnden og uden, som behøv(es nogen) Reparation om
det skall blive lenge be(staaende) saavelsom et Nyt Tag og anden for(nøden) Tilfang, er med
alle sine pertinentier (som) de nu forrefindes og mellem Selg…. ………. i høyeste Maader
\Kunde/ forhandles og af føres… …….. wores billigmesig Skiøn og forfaring ……… med,
foruden den derudj Staaende Kackelofn ……. og Nagle fast for den Summa Sextj (Rd:) …….,
er tilsammen 72 Rd:
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bemelte huuseds paaskiønnende og befundende Aabod og brøstfeldighed, saa vill det
opskruves og indlegges ?? Stocher Lang og Tver Sviller i stæden for de forraadnede, samme
at Kiøbe, med hugster og Kiørsel til Tomten will Koste 6 Rd: 4 mrk: 8 s: item 5 Ny Spærrer
for 3 mrk: 12 s:, (Wind)scheeder 4re for 4 mrk:, Trobord 8 [Alen] lange for 3 mrk:,
Kraag(er) ?? for 5 s:, Tag Sviller 4re for 4 mrk: Næver 80 Voger, 10 Rd:, Gulved i
forstuen og bislaged samt paa …… bislag, saa og till Gulv udj Kiøchenet og Loft derover,
will tilgaae 4 ½ tylt Kiøbmands bord for 2 Rd: 1 mrk: 8 s:, 5 Gulf Aaser i Gangen og
Kiøckenet for 3 mrk: J daglig Stuen will Gulved forbedres, og udj dise ? Smaa Kammerser
nedlegges derunder 8te Gulf Aaser for 3 mrk: og 2 tylter bord for 1 Rd:, J Stor Stuen ………
behøves og nødvendig til Gulved 6 hugne bord (af ? Ale)n lengde for 3 mrk:, dette huus at
opskruve (og de) forschrefne Sviler at indlegge, som og Spærer (og Arbedsløn) til 2de Mand
og til fornødne Skruer Koste (ialt ?) Rd:, Snicker eller bordArbeidet, med Gulver (at
nedleg)ge, Lofterne at drive, Winduves …………. og bislaged forfærdige giøre \wed/ 2de
(Mand) …nd iche Ringere end udj 21 dager hver daglig (paa eg)en Kost 1 mrk: 8 s: Er 10
Rd: 3 mrk:, Paa denne Huse (bygning) Taged at Rive og igien Nyt Tæcke udj En …… wære
20 Mand som iche Mindre Kand paa …….. omkostning endsom 3 Rd: 2 mrk:, herforude/n
(dette) huus forschrefne Winduvers brøstfeldighed ……. i daglig Stuen er 12 Ruder i Sønder
som med blye wil Koste 2 mrk: 4 s:, de Smaa forfaldne Vinduver i begge Kammerserne at
legge i Nyt blye ……. der indsettes tilsam/men 1 Rd: 1 mrk: 8 s:, udj daglig (Stuen) ?
Vinduver iligemaader at Komme ……ning 3 Rd: 4 mrk: 8 s: saa dette Waanhuses
(brøstfeld)ighed og Aaboeds falds bekostning (bliver tilsam)men 49 Rd: 4 mrk: 8 s:
…… (der)foruden efter andvisning J borregaarden ……ns Grund Staaende, lige tvert for
StorStu…., Et lidet af forraadned Uduelig Tømmer …………… J brede 5 All: og lengde
……. Hr: Marcus sit Studer Kammers, derudj …… ….faldne Winduver, samme huus er
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iche meere wærd endsom En Rd: og En Mark, mend den derudj og nedtagne liden gammell
Jern Wind ofn Kand wære wærd 4 Rd:
Nest wed Porten af forbemelte huus Er Et andet lidet Melcke boden Kaldet i sin lengde
med N(ove)ne 4 ½ Al: og breden ligeledes, som er …… udj ……. Tømmer Tilfang og Tag
forgaaen og ………….. dette huus af os Kand iche høyere taxeres end til En Rd: og Tre Mark,

Noch hosstaaende Et andet huus udj lengde og brede hver Kant 7 Alne, Kaldet Sylte
bo(den) som og er forEldet og Svilerne derunder til…. saavelsom Tagløs, er som det nu
forrefindes af os wurderet for Tre Rd:,
Saa er wed det Kaldende Studer Kammers, (En ved)skygge af 4 Staver med Tag over, uden
(bord) tæck paa Siderne, samme wurderet for ? Rd:
Ellers blef os hendvist til Et huus ………. Kiøchened staaende, Ammestuen Kaldet, hvilcket
Citanten til Kiendegaf ey hans ………. Skiøde wedkom, men andviste i Retten (Marcus)
Fogers!! (Fogs) til hannem afladne egenhend(ige) ……. dateret Tønsberg den 11 Junj 1729
samme …….. Jstaaende Jern Kackelofn at have bekosted, og (han)nem Skiencked, herom af
samme Missive …… udj denne Forretning extraheret saa meldende,
Siden at ey fleere huser os blef andvist og …… besigtelse/n greb Ende, Proponerede
Citanten (end) widere, at eftersom wed besigtelse/n ……….. dise forbenefnte huser, Studer
Kammeret, (Melc)ke boden, Sylte boden og WedSkyggen ……… nest hos hindanden, som
udj Kiøbe Sum(men for) Gaarden og den daglig huse W(aaning) …… ….ben wed hans
accord med hans Sahl: ……… …..ders Moder Madame Karen Schrøders ……. (Svi?)gerinde,
saa tilspørger hand hendes ……… …..de Mødende Fuldmægtig (Welædle) Hr: (Lieutenant)
Nordal, om hun iche samme …………….. at alle forbemelte huser ha…. ….. till S(in
Eyen)dom herefterdags skulle følge, hertill ………..
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Lieutenant Nordal svarede at hendes forklaring, Ord og gifne Fuldmagt wed denne forRetning
…..g paa hendes wegne war og Er at hun tillige …… Jorden Ringem øfre Thuned har Solt
og (afhændt til) Hr: Morten Ruus samme forskrefne (Gaard) og bygninger,
……. gaf tilkiende at hun og hafde begiert at (give) paa hendes wegne for Retten tilKiende,
at …….rne som Huuse waaningen og ovenbe:te bøgninger …….. …..a, i fald efterdags af
nogen skulle giøre …..tion paa samme Tompter, som tilhørte det an(det) Nedre thuned,
forlangede hun af Hr: Morten (Ruus at) hand forskaffer af lige lengde og brede …… (al?)le
huser nu paastaaer, wedkommende …..en Grund af hans Eyende Gaards Grund …. og derom
mindelig foreenes Kand,
……… (s)var herpaa gaf Hr: Morten Ruus, om saa …… (for)langes wille hand finde sig
willig af…. … (Eyen)dom, Skadesløs for sig, og uden Ubillig ……… som ellers efter
Lovmesig Skiøn og ………., at wederlegge,
………. widere tilspurte Hr: Lieutenant Nordal paa (Proust)inden Karen Schrøders wegne,
fremKaldede (den) Kone Anne Sahl: Adfings!!, som beboer og bruger ….. 2 Løber ½ pund
udj Nedre thuned Kaldet (om) hun Kand finde sig nogen Skade paa Ager (og En)g samt
hinder saavell formedelst den lille …… som er neden for daglig Stuen, som og for ……….
som Waanhuset paastaar, og de andre ……….. i borregaarden paastaar, hvilcke Prou(stinden
hafde) Solt Hr: Morten Ruus, hertill forbemelte (…. ……..) \svarede/ at udj 40 Aar hun med
sin Sahl: Mand og ……….. har brugt og beboed hendes LeyeMaal ………… …ed noged
eller haft Ringeste ………………….. Tompter, og iche til nogen ………………. Wey eller
Thun, for hendes ………………….. at Kand wære,
…………………… at afhandle, saa efter ………………….. Reglementer, sluttelig i denne
(forretning) indføret, for Sornskriveren udj Skyds
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til 4 Mand til Vands 1 ½ Mil á 12 s: 3 hester till Lands 2 ½ Mill og ligesaa tilbage til sit hus,
item 4 Reise dagers fortæring á 4 mrk:, og denne dags forretning 3 Rd: tilsam/men 7 Rd: 5
mrk: 8 s:, herforuden hvær af Laug Rettes Mændene denne dag 1 mrk: 8 s: som i alt ………,

hvilcken Citanten tilfindes herved at betale, (og gives) Regres som hand Lovligst siufnes og
Kand, (hvad) sig Stempl: Papir og Forretningens beskrivelse andgaar, saa betaler hvem af
Parterne som samme beskreve/n forlanger, Saaledes ……….
Dend 16 Maj 1730 blef Retten betient paa dend Jord Lade udj Bøer Otting paa Woss udinden
en Jorde Trættes afhandling, som for(medelst) Lovlig forfald til J dag wæred berammet, med
wærende som Meddoms Mænd efter Lovens Maade opnefnte efterschrefne Eedsorne Laug
Rettes Mænd Størch Seim, ….. Reque, Iver Gerstad, Andfing Giære, …… Gelle, Siur Gielle,
Arne Ringem og ……. Osgier,
Paa hvilcken Tid og Sted Ole Gula(chsen) …….. i Rettelagde Skriftlig Stefning, an(viste en)
pung med Penger udj, Stefningen lyder saaledes,
Saa møtte af de Jndstefnte, Knud Røgen(?) (og) ….. Røche, og wedtog \de nærværende/
Lovlig warsell, saa war og Anders Hylde tilstæde,
dernest leverede Ole Oure sit Jndleg skriftlig, dateret Hylde Gaard den 18 April 1730: af
følgende formeld,
Saa blef den paaberaabte Aasteds dom (her paa Lade) gaaen d: 9 Novbr: Ao: 1729, \andvist
deraf/ som her efter dens fo…… (and)ført,
derefter indgaf dend Jndstefnte Mons Biørn(esøn sit) Skriftlig forsæt dat: Lade d: 16 Maj
1730 saaledes meldende,
fremlagde den paaberaabte døbe Seddel af …… ….. Capelane/n her paa Vosse Præstegield,
Hr: Morten Ruus, og 3 Martj 1730 dateret, saaledes af formeld,
desligest hiemTings dommen so(m) oven….. …… deraf dette meldende,
Saa Jndleverte Od Brecke, Brynild Rochne (og) ……. Røche deres Jndleg dat: 15 Maj 1730
saaledes ordlydende,
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Citanten Ole Oure blef tilspurt om hand af Øfrigheden war beskicked som Courator i denne
Sag, svarede hands Kones broder Johannes hafde bedet ham der (til) (ble)f og tilspurte om
Skiftesbreved efter hans ……………….. Torger Lade, svarede hand hafde det ……………,
………….. ingen af Parterne at J Rette legge uden ……… Ole Oure paastod dom,
den Jndstefnte Mons ……. ………. naar hans Svoger war Myndig og Kunde (styre en Jo)rd,
saa wille hand strax holde sit forrige og nu (givne) Tilbud og Forlig og lade ham faa denne
Jorde…...,
(Da indte)t wiere!! (widere) war at afhandle saa bliver efter Kongl: May:ts Allernaadigste
Reglementer Sornskrivererne!! tillagt (at a)ndføre, hans Reise fra sit huus her till Aastædet
(til Va)nds 1 ½ Mil med 3 Rors Folck, till Lands med 3de (hæster) ? (Mi)l, ligesaa til sit hus
igie/n, og 3de Reise dagers (Fortæring), samt denne dags forretning, herforuden Laug Rettes
Mændenes Umage og Reise lang wey fra deres (hiem, hv)er 2 mrk:, og Lends Mande/n som
har mødt her paa Aastædet 1(?) Rd:, desforuden denne doms Stemplet Papir ….. …..else
a..oste {at} betaler, hvem af Parterne dend (beskreven forlang)er,
Da blef for Ret Kiendt Dømt og Afsagt
………g befinder dog Retten omstendelig ……. …..øttig den er Reist, og uden Aarsag af
(Citan)ten føres som hverKen Ole Oure er beskicked til Formynder eller Courator for den
Umyndige (Joha)nnes Torgersen, der iche har opnaaed sine 18 Aar (ey) heller sin Lovalder,
og derfor hand ey efter Lovens 1ste bogs 21 Capit: 12 Art: Kand eller af nogen ….. forbindes
til hægtelse, med widere som og ………… Rettergang, icke heller Kand hand mod (Lovens
pag:) 574 Art: 34 sine Arve Midler anamme …………. bruge, meget mindre \Kand/ gifte sig,
Sætte ……. (sty)re \saadan/ En Jord til sin Nøtte og Tarf som ………. befunden, under den

benefnte Umyndi(ges) ……, Citanten Ole Oure Reiser denne Sag og ……. …..le Ringe 4 ½
Marker her udj Gaarden ……. (den Um)yndige har Eyed og icke er bort Komme/n ……..
…..les, har UnderRetten her paa Aastædet til …. (Kie)ndt og dømt paa, hvor for ligger
Usvæcked ……… A…… den 9 Novbr: afvigte Aar 1729 gaaen ……lig udviiser Lovmesig
Skiøn mellem da …….. …..ser, hvortill endnu maa Refereres at den
1730: 271
ey af denne Rett bør frafaldes, thi derved har ……. dend Umyndige naar hand sin Lovalder,
Wi…. …stand, samt Kræfter og tilladelse efter Loven (at) Kand Styre en Jord som nu iche
sees hand er ……. for, saa bliver ham denne Jord Lade ………… Process og Penge spilde af
hans Svoger ……… ….nesen overladt og afstaaed mod betaling ……. saavell forhend for
Retten som nu g….. ………. Ord og Løfte forligelig, og udj hæfd og St…., Thi Kiendes for
Ret og billigt at benef(nte) Mons Biørnesøn efter Loven og forhend ……. Underettes Aasteds
dom bør da til sin Ko(nes) broder Johannes Torgersen naar hand Ko(mmer) till Lovlig Alder,
og som ovenmelt o(verlade) ham denne Jord Lade, saafremt hand ……… sine AdKomster har
den udj sin hæfd, …….. sig de ældre den Umyndiges brødre ……….. Paastand andgaar saa
gaaes derom naa(r dend) tid Kommer som Loven og Allernaadigst befaler, og \de/ for
Citanten Ole Oures Søgn(ing) \i denne Sag Kiendes, Og som nochbemelte Ole Oure (som)
Sagwolder har Reist denne Sag uden (Lovlig be)wilning og adgang, Saa bør den Om(kostning
som nu er foraarsaged icke Komme den(ne U)myndige Johannes Torgersen udj hans
ArveMidler og Eyendeele till Ringeste Skade og AfKortning mend endydermeere Kiendes og
dømmes at Ole Oure self bør betale til den indstefnte Mons Biørnesen udj foraarsagede denne
Rettergangs Omkostning 10 siger Thi Rd: inden 15 dager under Nam og Lovens
Allernaadigst (bydende) Medfart, og fornøyer deraf Mons (Biørne)sen Rettens Middell nu her
paa Aastædet (med) sine egne Omkostninger indbegreben, (alt dette som) oven Melt at
efterKommes og fuldbyrdes …….. bekræftelse under samtlig wores hern(eden under) trøgte
Signeter, Actum etc:
Dend 14 Junj war Retten af os betient …………… (Gaarden) Aarhuus udj Evanger Kircke
Sogn paa …………………. udinden en Odels Løsnings Tr(ætte) ………………… Jord,
medwærende efter Lovens (Maade opnefnte) Efterschrefne Eedsorne Laug Rettes o(g
Meddoms) Mænd baade af Wangens og Vas(værns Tinglaug, Naufnlig)
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…..e Store Hondve, Iver Gersta, Knud Bøe, Svend ….lde, Knud \Adskeldsen/ Strømme, Jon
Langeland, Knud Larsen ………., og Ole Træen,
(Till h)vilcken Tid og Stæd Ole Pedersen herpaa Gaarden (Aarhuus boer) i Rette lagde sin
Skriftlig Stefning, saa (lydende),
(dend Jnd)stefnte Ole Styve møtte medhavende Pro(curator) ….omer Storm fra Bergen for
hannem (at i Re)tte gaae, som sagde at hans Principal som (beg)ge for Retten war tilstæde,
tager til Genmæhle ……….. at føre sig eller hans Contrapart udj witløftig (Omko)stninger,
omendschiønt opsættelsen til i dag iche var (Lovlig for)kynt, ellers wille Comparenten først
forvente og ……. (me)d Adkomster og andre flere Lovbillige bevise ………… Widnes byrd
som Odels, Aasteds og Eyendoms (Rett) …….. af Citanten fremlegges i følge af Lovens
(Allernaadigste byd)ende, saasom hand samme wed Søge Maal og ….. ….t fra winde fra dend
dertill nu med Rette beret(tigede Odels?) mand, midlertid, forbehold hand sig alle
Lov(medholdig)e Rettergangs Maade og indsigelser,

(Paa Rettens) wegne tilspurtes fornefnte Procurator (om iche Cit)anten til kiende gaf hand
iche war want …… ….d Procuratoren, om hand efter Loven (og med) Øfrigheds tilladelse at
Procedere denne (Sag) for dend Jndstefnte bonde Ole Styve, derpaa (sag)de bemelte
Procurator at hand er udaf sin Principal hented fra Byen hvor hans boepæl er for hannem at
gaa udj Rette, till hvilcked Storm sagde at have (han)s Kongl: May:ts Allernaadigste ham
gifne bevilgnings (bre)f for at gaae udj Rette i begge hans May:ts Riger Danmarck og Norge,
for alle Ober og Under Retter (baade) udj Kiøbstæderne som paa Landet, høyeste (Retter
undta)gen, hvilcked Allernaadigste bevilgnings (bref hand ti)l kiendegaf at wære publiceret
baade for …… Retten udj Bergen, Laug Tings og bytings Ret(ten samme)steds, hær og
alletider honoreret Retterne ………. fremviste naar det war paaEsked, mens som ……… har
woren udj adskillige Commissioner paa ……………. derved taged nogenlunde, Skade
brydelse …………… …….. samme widere med sig paa ………………….. saasom det er
noch ey alleene byen ind….. …………….. Stift bekient, samme Allernaadigste
…………………, men hafde Comparenten Kundet ……………… dend Respect na(ar?)
dommere det ville
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have seed, skulle hand med all wedbørlig estime samme have med sig bragt, hvilcket hand og
forsichrer wed sin …… andkomst igien udj Retten at skall worde produceret,
dernest tilstod de andre Jndstefnte nembl: Jacob Styve paa sin Hustrue Brite Siurs datters
wegne, og ….. W…… paa sin Kone Brituva (Briteva) Lars datters wegne, (at have faaet)
Lovlig warsell, item Jon Mugaas tilstod og ………………
Citanten tilkiendegaf at have indstefnt widner, (Lends Mand) Wiching Tvilde og Størker
Seim at giøre forklaring (om) noged Odels Gods som hovedbøled udj Styve, de(n Jnd)stefnte
Ole Styve har Kiøbt og Jndtalt, og ……. hand Regne denne paastefnte Jord for hovedbølle,
Procurator Storm sagde at hand iche Kand see ……. af Ole Petersen Aarhuuses Stefnemaal,
at ……….. i følge af Lovens bydende er Kaldet til wid… …… Tinge at andhøre forbemelte
widners ud(sigende) eller Forklaring, hvorfore hand protesterede (imod) samme widners
førelse, og will formo(de dem) afviiste, afvarter herpaa Rettens eragtning
Derom Afskeedis
Citanten blef tilspurt paa Rettens wegne ……………. war Stefnt at andhøre dise widner,
d(ertil sag)de hand Ney,
Uden Kald og warsell efter Loven Ka(nd Retten) denne Sinde iche admitere forbemelte
(widner) til Forklaring mod dend paagieldende Ole Styve, som der till icke er Kalded deres
Forklaring at andhøre,
derefter i Rettelagde Procurator Storm Een for hans Principal udvirked Contra Stefning af
dato 26 Nob: nest afvigte Aar, som befantes med Rettens paategnede opsættelse til i dag
forfalden, samme opsættelse har og Ole Styve wed Contin[u]ations Stefning (dat: ?) Maj
indeværende Aar Lovligen forkyndet (for) Ole Pedersen Aarhuus, begge dise benefnte
(Documenter) ere af følgende Jndhold,
Citanten tilstod at fornefnte war h(am Lovlig forkyndet),
derefter tilspurte Storm Ole Petersen (Aarhuus om) hand haver nogen Documenter eller
Ad(komster at) i Rettelegge, hvor paa hand wille ha(ve Citantens) Svar og i fald hand
derudinden sk….. …………….., paastod han Comparenten at hoved b(ølled) …………….
de wed Rettens Kiendelse paalagd ………………… (paa)legge saasom hand Lovligen der til
………………………… Stefned,
Citanten fremlagde sit Ski(øde) …………………
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(17)28 paa hvis hand hafde her i Jorden Kiøbt, forklarede og der …. endvidere at have arved
9 mrk: efter sin Sahl: broder Brynild Aarhuus, paastaar efter hans Stefnemaal at Retten
(pa)alegger Ole Styve at fremlegge de derudj benefnte (Adkomster og) Documenter, saa og
Skiftebreved efter hans …… …… Aarhuus, det af Citanten fremlagde (Skiøde lyder)
saaledes,
(Dernest) fremlagde Procurator Storm for Retten Et dend ? ……. 1699 slutted Skiftebref
efter Peder Brynilsen …….. hans efter hans efterladte Quinde Torbiør Knuds (datter) ……
fleere medarvinger hvoraf sees at forberørte …….. udlagd udj fast Odels Gods En half Løb
Smør (i Aarh)uus, for 18 Rd:, som og har wæred udj Skifted efter ……. (Aar)huus, hand
fremlagde og Skiftebreved efter (forber)ørte Sahl: Kone Torbiør Knuds datter slutted ? ……
1713: hvormed hand og will bevise at samme ….. omtalte halve Løb Smør udj det Skifte bref
(er an)dført, som dend tid og er bleven udlagd till ……… børnene, som og har wæred udj
Skifted efter ……… Brynild Aarhus d: 5 Julj 1725, hvilcken Kone ………. ……es Kones
FaderModer, og bemelte Ole (Styve)s Fader naufl: Siur Pedersen war hendes Elste ………
fødde broder til hoved Citanten Ole Aarhuus ……….. af hende, Comparenten Jrettelagde end
(wid)ere Et Skiftebref efter Brynild Pedersen som (er) forberørte 2de brødres tredie broder
udj Alder, (Skifte)breved slutted d: 4 og 5te Julj 1725:, og Comparenten ….. og for dend
indstefnte Askild Wæle som har til Egte (dend) 4de og yngste broder Lars Pedersens datter
Britteva till (Ægte), som sagde at hans Kone hafde arved efter hendes Far(bro)der Brynild
Pedersen Aarhuus 9 mrk: Smørs Landschyld (i den)d paastefnte Gaard Aarhuus, som forbe:te
Skifte (saaledes l)yder,
……… (beme)lte Skiftebrever udj Acten extraheres hvis ……….. (ved)Kommer,
…………. paastod derefter som sin Kones for ………….. …..ste wærge at Ole Aarhuuses
Stefne …………… sat og underkient saaledes at h… …………….. …..ed hende beholder det
med hende udj ……………… er tilfalden till hvilcket at paa ……………….. …..n formeener
Ole Aarhuus ingen ………………. (e)re berettiged till, og wille for …………….. fant ham
for paaførte unødig
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tids Spilde og Reises Umage for saa vit hannem andgaar udj denne Process idet mindste 4
Rd:
Comparenten i Rettelagde derefter paa hans Principal Ole Styves wegne først Et hannem
given Skiøde der er {efter} af høyædle og welbyrdige Lands…….. og Laug Mand Niels
Knagenhielm ……………… (til) Brynild Pedersen paa 2 pnd: Smør udj Ga(arden Aar)huus
med bøxell daterit Bergen d: 4 April 1(702), (hand i) Rette lagde og til ydermere overflød Et
af …… Andersen Breckhuus udstædt Skiøde til Brynild (Pedersen) paa 3 Marker Smør med
bøxell [og] herlighed udj (dend) Gaard Aarhuus som hand befant at wedkomme een anden
Jord og erklærede sig i denne Sag ……….., men J det Sted fremlagde hand Et Skiøde til
(Brynild) Pedersen udgiven af dato 9 Junj 1713 paa 1 pd: (Smør) Landschyld, hvorom hand
forklarede at de 3 mrk: …… (er) de som ContraCitanten Ole Styves Kone hafde (arved) efter
hendes Faders Moder Torbiør som hand ………. flere der og udj samme Sk[i]øde deres
Andp(arter at) have Solt, endelig i Rettelagde hand …………… Et til ham selv given Skiøde
af Jon N……. …...aas af dato 28 Oct: 1728 paa En half L(øb Smør) med bøxell udj titberørte
Aarhuus gaard, (som) har til Ægte Brynild Aarhuuses Enke, Eller(s frem)wiste hand Et
gammelt Pergement Skiøde af dato ? …… 1659 udgiven af Jon Olsen da boende paa
Gaarden Bøe udj Drywedals!! (Dyrvedals) Otting i Wangs Kirke Sogn paa ? …. uden bøxell
til Knud Aarhuus, som war Torbiør Aarhuuses Fader, Comparenten tilKiendegaf og at hans
Principal til i dag ladet indKalde 2de Vidner i Sagen til overflød, nembl: Lends Mand Niels

Olsen Horvey, og Siur Sevalstad, som hand f(or) denne Tid agter unødig at lade afhøre,
………… hand for sig noch haver i Rettelagd fald… ………. bevisligheder og Adkomster til
Sags ………….. Tarf og Størke, som well noch ful(dkommen) beviser at hans til ægte
havende hustrue …………….. widst noch er og bliver den Rette ………………
(Odels)baaren som den der er fød af den ……………………. Pedersen, og tillige er hans
Elste ………………………, (Com)parenten endydermere oplyser ………………………
iche hafde flere børn end 2de ………………… (for)meente Comparente/n at hans Princi(pal)
………………….. ………….. Odels baaren og Odels be(rettiged) …………..
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………………. …..der Ole Pedersen Aarhus, og at Odels …………….. i følge Elste Søns
Quidsell og alt fort ………………. og de deraf springende Greene saalenge …………….
……rend det fra samme forberørte Stammes ……….. wedKomme berettigheden til dend
anden Sleg….. ………. paa Mand eller Quinde Kiøn Side, wider …………. wille
Comparenten have sig Reservered till ……. …..en, og da endelig paastand enten Muntlig
(eller skriftlig frem)stille saasom det nu schrider silde ud paa (Aftene)n, for icke lengere at
incommodere Retten ……. …en Ende hand begierede Sagen udsat till ………,
…………. paa sin Kones wegne svarede at hand wille ……….. 4 ½ Marker Smørs
Landschyld, saasom hans ……… og Siur Pedersens datter, og har arved,
…………. paastod sin Retmesig Sag efter Kongens Lov …… ….d har Stefnt paa, at Løse og
beboe denne (Gaard Aa)rhuus som hans Broder Brynild har efterlat, ………… Ao: 1702
Kiøbte 2 pd: med bøxell, og overbøxel …………….. de 2 pund uden bøxell som hans Fader
Peder ………… ….de her udj Gaarden Aarhuus formeente hand ……. (hæ)fd over 20 Aar,
war gaaen udj Arf Efter ham, ……. Citantens Moder Torbiør Knuds datter 1 ½ pd: s… ……
Borgilde Et halft pund, siden efter hans Moder ……. half andet Pund udj Arf til hendes børn,
og derefter (har) Brynild Kiøbt Et pund, og hans Sahl broder Kiøbte ? …nd som ligger udj
det andet thun her i Gaarden Aarhuus, og Ole Stywes Kones Fader Siur war død Mange Aar
førend hans Fader wed døden afgick, saa …… Brynild, og er denne Gaard Aasædet efter hans
broder Brynild!!
…lede med Sagen till i Morgen tilig,
Dagen efter (dend 15de) dito ware Parterne igien her for Retten,
(Hvorefter) Procurator Storm indfant sig for Retten og end….. (efter Rett)ens forlangende
paa widere tilspørsell i Rette …………. Et Skifte bref slutted den 12 Junj 1722 efter
………….. Ane Tormos datter, og hendes Mand Brynild ……… med Arvinger, hvor af
Retten self behager at …….. at ..n tid war dennem tilhørende udj Gaarden (Aarhuus) ………..
med bøxell og herlighed, wurderet ………….. tilsammen 45 Rd: og hvorvit Retten deraf
…………. oplysning hendstiller Comparente/n hand ……………… …..neligste Korthed
beslutte Sagen till ……………… …..lse, efter at hand nestforhen hafde …………………..
Gaard første Rettes dag war passe(ret) ………….. …..ten først og forklarede forklarede!!
…………………….. hans Principals Kones tilfaldende
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Arf derom hand formeente at wære hands ……………… Rette Eyendom og uigenkaldelig
af andre …………………… i følge af Lovens 5 bogs 6 Capit 1ste Art:, for det (andet?)
……….. Ole Styve haver wed Skiøde sig erværved En hal(f) …………….. ommelte 4 ½
Mrk: hannem wed hans Kone arved ……………….. den, saa hand udj Gaarden Aarhuus har
dend …………………….. anddeel, saa paastaar hand at have Rettig(hed) …………………

(at Jnd)løse Ole Pedersen Aarhuus for hans deel 9 mrk: ………………… tilfalden, og de
andre 9 mrk: Kiøbt af hans 2de Søstre …….. Breckhuus, og Brite Thoe, og det i følge af
Lovens ? (bogs) 3 Capit: 35 Art:, eller og for at lade See at endsch(iønt) …… Ole Styve af
samme Allegerede Articul, saaledes ……. forrestilled, haver fuld Rettighed, will hand dog
(med) føye og Lempe sig udj all Sagtmodighed erbyde ……… om forhend tilførte hannem
efter Lovens …………… blive tilkient, hannem dog i det mindste at ……….. Kient at wære
nærmest till og have Rettighed ……….. berørte 18 Mrk: at bøxle, imod deraf at svare ……..
(og) Rettighed, for det 3die andgaaende Laug (Mandens) Skiøde de dato 1702 til Brynild
Pedersen ……… udgiven, da som Ole Styves Kone som …………….. sig noch er illustrered
og tilKiende gived …………… (beret)tiged efter tit forommelte sin Faderbroder ……..
Faders Elste datter udj Faderens Sted, og da som ………. er melt af EtLegged følger hendes
Green og (Q(uidsel) og iche Faderbroderen, desforuden forhend ha… ….ged forhend under
hendes FaderModers hævd til ….. med FaderFaders, som foromtalt er, det da (i følge) af
Lovens pag: 797 Art: 1ste bliver hendes Odels Jord (og) Eyendeele, hvor efter Comparenten
saaledes formerer sin i Rette Sættelse, med Reservation uden at mel(de) om denne Sinde for
denne Ræt dend Uschiæll og ….egnelse, tiltrædelse og tiltagelse uden Lov og (Dom) i sin tid
om fornøden skulle giøres paa anden (Maade) at paatale, saa paastod hand slutteligst a(t) ……
……sen Aarhuus hans Stefnemaal blef al(deeles) ……. Kient og tilside Sat wed Endelig
dom, og …………… død og Magtesløs, og Ole Styves Contra (Stefning) ……. mod som
hans Retmesige og Lofbil(ligste) ……………. worder af Retten andtaged, hvortill
……………… ……rer tillige med den Illustration, ………………… som udj Retten er giort,
samt alt ………………….. Aarhuus bliver tilfunden ey alleene …………………… Loven
Ole Styve Kost og tæring mend ………………………. hannem paaførte og Uloflig Process
…………………. hannem dens omkostning og besv….. ……………………… andre tilfælde
i det mindste ………………………….
Comparenten paa sin Principals Side (Paastod) …………….. Endelig dom,
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……… wed hans Svoger Halvor Bergo til Kiende gaf ……….. wærfader som een gammell
og Enfoldig Mand (som iche har) forstand at svare paa hvis som mod ham (Kunde blive
anført), Kand lidet høre, saa formoder hand (og hendsch)yder sig til Loven og Rettens ……
at hand som (en bro)der bør gaae frem for en broderdatter, og …… (Lø)snings (M)and som
nu lever, saa og tilbød hand (Jon Mug)aas Penger for En half Løb som falt paa Enke/n
……….. Brynild, derimod forbød Ole Styve bemelte (Jon Mugaas) hand skulle icke tage
Penger af andre end (Ole) Styve, bemelte Jon svarede at det war udj …… (Eeni)ghed at Ole
Pedersen bød ham Penger, Svare(de at O)le Styve Stefnte ham tvende Ganger, men iche …..
…gens Foged og Mænd giorde noged forbud
(Paa) Rettens wegne til Sagens oplysning, tilkiendegaf (Citanten) Ole Pedersen Aarhuus at
hand dette Aar her (paa sin) paaboende Jord har Saat og bruger Sit Spand ……. for Ole
Styves Søn Siur Saaed som er ……….. tiltræd, hvilcket tilstod at bemelte hors!! (hans?) Søn
……… ….nd, till des at Sagen blev Skilt, og Kong/en (Kand) nyde sin Rettighed, derefter
Referede Ole (Aarhuus) ….egtig sig til sin forrige paastand og ydmygst (anmodede om)
Rettens Retsindige behandling og Endelige dom ….. paastoed det samme en Lovmesig dom at
……. levende broder som hand er maatte gaa frem (for en broder)datter, forhaaber som
Loven Allernaadigst (form)elder om Elste SønneSøn og iche Sønnedatter,
(Dernest) Replicerede og erindre Storm Kortelig Ole Aarhus ….. broder til Faderen mend
iche Søn af Faderen …. samme allegerede Meening og Census, mend at (Ole) Styves Kone
war Elste datter af Faderen er noget (uimo)dsigelig, nu hafde Faderen ingen Søn eller
Søne(Sønn) udj nedstigende Linie bliver da alleniste quæstionen denne om da iche Elste

datter træder udj udj!! …….. frem for Farbroder som og Odelsberettiged (hvilcket) nogsom
Klarlig er forrestilled, agtede (iche widere) til Sagen at svare end som scheed war
(Widere hafde ingen af Pa)rterne denne tid og Stæd at udj Rette frem(føre) ……. da efter
Kongl: Allernaadigste Reglementer …….. Sornskriveren som haver 1 ½ Mil fra sit (hiem til
Aastædet) til Vands til 3 Rors Folck á Milen 8 s: item (til Lands) 6 ¾ Mil for hver hæst
Milen 8 s: og lige som ………….. ……lt til sit huus igien, derforuden sine 4 Reise (dager
frem) og tilbage, og dise 2de dagers forretning ……… …….r, saa er foruden dette hans
Meddoms (Mænd) ………. (fre)mmed Tinglaug hver, de 4re der af hver En …. ………….
(formede)lst deres lange og besværlige Wey, saa og ……….. ….dbrug, Jligemaade de Fem
be:te af
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Wangens Ting laug, og de 3de heraf Tinglauged En (hver af) denne/m En half Rd:,
Og blef saa for Rett Kient Dømt og Afsagd
Citanten Ole Pedersen her paa denne omtvistede Gaard og Jord Aarhuus boende schylder En
Løb Smørs L(andschyld) Smør med bøxell till 2 pd: og overbøxell (og) herlighed till Et
Pund, hvoraf hand self Eyer Et Spand, ……….. Elste gienlevende broder wed Lovlig Odels
Stefning efter sin yngre broder afgangne Brynild Pedersen som denne Jord har Eyed og
efterlad sig, indstefnt (sin) første broder Siur Pedersens efterladte 2de d(øttres) Mænd Ole og
Jacob Styve samt yngste afdøde (broder) Lars Pedersens datter Mand Askell Wæle at
(overlade) ham deres herudj Jorden Eyende Parter og tage i(mod Løs)ning og Penger derfor,
som de efter fornefnte d(ocumenter?) der \Brynild Pedersen/ udj Skifted 1725 har arved, som
og noch ……… Ole Styve det samme for en half Løb hand ha.. …….. af Brynild Aarhuuses
efterladte Enke K…. …….s datters nu havende Mand Jon Mugaas saa ……… (til) samme/n
2 pd: 6 mrk: Smørs Landschyld med b(øxell og uden) bøxell som hand har paastefnt,
her(imod) ……….. Jndstefnte og i sær Ole Styve i Rette legg(er) ……… fremførende wed
Skiftebrever af datis 10 J…. …. og 3 Aprilis 1713 at deres hustruers Farfader …….
Brynilsen har Eyed udj denne Gaard 2 pd: Smør Landschyld, som hand har beboed, me\n/d
deraf …… at samme Part har wæred uden bøxell og he(rlighed) og ingen Odels Rett efter
Loven Kand med f(ølge) hvorved de Jndstefnte Kunde have nogen bestør(kelse) udj deres
Paastand, dernest af fremlagde Skiøde Ao: 1702 den 4 Aprill dateret fornemmes at
Citantens afdøde og yngre broder Brynild Pedersen har self indKiøbt herudj Gaarden 2 Pund
Smør Landschyld med bøxell og overbøxell (med herlighed til) Et pund, som er af det hans
Fader uden(?) …… (har) Eyed, og efter hans første Kones død so(m efter Skifte) breved af
dato 12 Junj 1722 war Eyende ……….. heraf war de 6 Marker hand efter sin Moder
(Torbiør) Knuds datter Ao: 1713 den 3 April hafde ar(ved i sam)me hans Eyendom gick udj
arf som oven (meldt til) hans første Kone Anne Tormoes datters U……. ….. hvilcke fra ham
arvede Parter hand f(ra?) den …… ….fred og tilløst sig efter Skiødet den 9 Junj 17?? ……….
tillige med de øfrige Parter udj det Pund …………. hans Fader hafde Eyed her udj Gaarden,
K….. ……..
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……..ste Ole Styve 3 Marker, og af hans Søster Borgilde ……. datters Mand 15 Marker, som
de udj Arf hafde faaed …… (efte)r ommelte 2de Skiftebrever dend 10 Junj 1699 og 3 April
…., saa hand Brynild Pedersen Aarhuus forinden (hans) død war Eyende og beboede herudj
Gaarden Aarhuus ? … Landschyld med bøxell og Uden bøxell, som de …… sig af
wedkommende tilkiøbte 2 pund hafde ….. …ellen, till det Ene Pund udj samme Løb,
hvil(cke) …r samme Brynild er falden Ao: 1725 udj Arf ….. efterladte Enke og hendes

Medarvinger som (Skiftebre)ved forklarer, Nu er Citanten denne bonde (Mand) Ole
Pedersen Aarhuus hans Paastand som Elste (igienlev)ende broder, saasom hans Elste broder
Siur (Pedersen) der sin Lives \Tid/ iche har boed her paa Jorden Aar(huus ha)r wæred død
for Mange Aar førend nogen ….. Brynild Pedersen blef Kiøbere till de 2de Pnd (med bøxe)ll
og overbøxell her i Gaarden, som hand ……. odled, at dog de Jndstefnte hans broder ……
……sens døttre Mænd icke Kand have nogen ……. udj Odels paastand for hannem som efter
(Lovens) ? bogs 3 Capit: 10 Art: er Et Led Nærmere (sin afd)øde broder Brynild udj Ægt og
byrd, ……. hand og Allerunderdanigst og Uforgribelig (med) forhaabning og Meening efter
Lovens widere Allernaadigste formeld alleene befaler om Elste …… Søn og iche Sønne
døttre om denne Jord hafde (wær)ed hans Faders fulde Aasæde, at hand som Søn ….r Gaae
for (før) Sønne døttre, hvor wed hand formeener (sig) wed denne paastand at wære nærmeste
og Rette (Løs)nings Mand, saavell till dend halve Løb, som dend Jndstefnte Ole Styve fra Jon
Mugaas en fremmed ……. tilkiøbt sig, som og de paastefnte 4 ½ Marker, …… …dre
brødres døttres Mænds 13 ½ Marker (Smørs Lan)dschyld her udj Gaarden, Altsaa Kand
denne (Rett bi)falde bemelte Citant Ole Pedersens frem(førte) ….bning og paastand Grundet
paa Lovens (Allernaad)igste bydende, og saaledes befindes denne (Sags) ……. Rette
omstendighed og Sammen(heng, saa Kiendes \og Dømmes/ for Ret og billigt at de Jndstefnte
…… mod Pe(ng)er af Citanten Ole Pedersen Aarhuus (for de paast)efnte 2 pd: Sex Marker
bøxel og bøxell løs gods (i Gaar)den Aarhuus, nembl: Ole Olsen Styve for ……………. 40
Rd: 3 mrk: Penge betaling, Jacob Styve for
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4 ½ Marker 4 Rd: 3 mrk:, Askild Væle for 9 Marker 9 Rd: tilsammen Penger 54 Rd:
ligesom det udj Skifte Ao: 17.. ….. wurderet efter afgangne Brynild Pedersen Aarhuus samme
paastefnte 2 pd: 6 mrk: Jordegods afstaae og overlade Citanten Ole Pedersen till Odell og
brug herudj (Aarhuus) efter Lovens Allernaadigste bydende Medfart, ……… tildømmes og
Ole Olsen Styve at betale till (Citanten) Ole Pedersen udj denne Processes bekostning 12 (Rd:
lige)ledes Jacob Styve at betale 1 Rd: og Askild Væle ? Rd: til bemelte Ole Pedersen, og det
alt inden 15 dage (under) Nam og Execution, Till denne Rettens Middel be(taler) da Citanten
og under Lovlig Medfart hvis de…… forhend Melt tilkommer, Saaledes at wære (passe)ret
bekræftes wed Samtlig wores herneden under trøgte Signeter Actum Tempore et Loco ut
(supra)
Dend 16 Junj blef Retten betient paa den Gaard St….. (udj) Wasver Tinglaug og Wosse
Fogderie beliggende till …………. Aabods besigtelse paa samme Gaard, medværende (de
efter Lovlig) Maade opnefnte efterskrefne Laug Rettes Mænd (fra Wasver) Tinglaug Haldor
Horvey, Johannes Tøsen, Kn(ud) …..dahlen, Lars Jørnevig, Knud Larsen Strømme, (og) ……
Askildsen ibd:
Paa hvilcken Tid og Stæd Eyer og Jorddrott Tho…. Tohmesen Giære, som til en deel i denne
Jord (Eyer?) efter hans til kiendegivelse sagde at Præsteboleds …… er og her udj Gaarden,
leverte sin Skriftlig Stefning af dato 26 Aprilis nest afvigte, saalydende,
Saa møtte 2de herpaa Jorden boende Leylendinger Johan(nes) og Knud som Sagde at En
Mand Køy hafde sagt dem at de war Stefnt, men Stefnemaaled war dem iche wed 2 Mænd
forkynt, dend 3die Leylending Ole møtte (iche) ey heller indfant sig nogen paa hans wegne,
Paa Rettens tilspørsell svarede Citanten at hand (hafde) ingen Stefne widner, hand hafde sent
Stefningen ……….. og formente at det skulle wæred forkynt,
Hvorpaa blef
Dømt og Afsagd,

Retten befinder at Stefningen for de Saggi(vne iche) er Lovlig forkynt, hvor fore imod Lovens
1ste (bogs ? Capit:) 1ste Articul ingen Rettens forhandling maa fo(rretages) (men istedet)
hendvises denne Sag till Lovlig Kald og Varsell (paa Aastædet), da Lovmesig Citanten sin
paastand haver at (fremføre), og som Rettens Middell her paa Aastedet er for(samblet) saa
bør de og have deres betaling, thi tildøm(mes Tho…. Tohmesen) Giære at betale til
Sornskriveren efter …………
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…….. Reglemente og andorninger udj Skyds og ? dagers fortæring samt denne dags
forretning (i alt) ? Rd: 12 s:, og herforuden till hver af nerwærende (Laug Re)ttes Mænd som
Retten medbetient haver 1 mrk: 8 s: (alt in)den 15 dager under Nam og Execution efter
Loven, (Herimo)d Citanten gives Regres som hand Lovlig og best (faaes Ka)nd hos
wedkommende, for at Stefne Maaled (iche er) forkynt, om hand nogen føye og adgang (dertil)
Kand have,
(Dend) ? Junj blef Retten betient paa dend Gaard Dømbe (udj Wige)r Otting og Wangens
hoved Sogn paa Woss beliggende ……. Kongens beneficered Præstebols Gods, udinden (en)
Markeschiels Trættes afhandling, medwærende efter (Lovens M)aade opnefnte efterschrefne
Eedsorne Laug Rettes (Mænd he)r udj Tinglauged, Naufnlig Johannes Lij, Niels ….., Arne
Ringem, Peder Seim, Willum Eye, og Stepfen …….,
(Till samme) tid og Sted nærværende hans welærverdighed …….. Jørgen Harboe Sogne
Præst herpaa Stædet, og i …….. Opsidderen her paa Gaarden Siur Nielsen Dømbe …….
Stefning saalydende,
(dend Jndst)efnte Rognald Tvette møtte tilstod Varselen,
(de andre i) Stefnemaaled benefnte møtte tilstæde und(tagen) .…und Erichsen, og Sigrj
nedre Herre hvilcke blef (tilkiend)egived at de ware Svage, hafde Citanten derfor (we)d
Muntlig warsell indkaldet, Lars Wæhle, Ole ….saa og Wicking og Siur Gelle, at skulle
forklare (Ha)ldor Tvetes Ord, som paa Stefne Maaled er teg(ned), Ellers hafde hand og
Wicking Gelle og Helge i Teye/n i Wor!! (Waar) for 2 Aar siden med ham og hans Grande
Hal(dor) Tvete og gick op efter gammell Kand som Forfæderne (haf)de brugt, at wære for de
Unge til Kommende till (Underre)tning at hugge og bruge efter,
……. (i) Rettelagde dend Jndstefnte Rognal Tvete (sin Lov)lig Contra Stefning, saaledes
indholdende,
(dette) Stefnemaal benefnte widner ware tilstæde (undtagen) …rgen Dagestad,
……. (pro)testerede mod dette Stefnemaal og wid(ners førel)se, og særdeles om hans Sahl:
Kone som hand ……. …dom saa og iche heller har sagt at wille …… …… bref paa noged,
men holder sig till …… ….lig Skiell og Skifte mellem Dømbe …….. som naar widnerne er
afhørt og Rett/en (har) erfared hans Retmesige Sags beskaf(fenhed) ……. Rettens Kiendelse
hvorpaa ….. …..igelse,
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Retten Kand iche anderledes endsom efter Loven andtage ……. denne sinde og herpaa
Stædet de Vidner som andg…. ……. om Skiell og Skifte samt Støhlen, samt andtages …….
Parterne sig widere saa gaaes derom paa ……………………… Loven tillader,
Widnerne bleve fremkaldet, og for dennem ……….. blef Eden oplæst, samt formaned om
deres Sa(ndheds) udsigende, saa og forresagt Lovens paafølgen(de Straf) for denne/m som
widner Usandferdigt,

derpaa blef Citantens widner andtagne, og fremstod (først)
Baar Jernes er 78 aar gammell, forklarede at ha(nd har) hørt af sin Fader som war mod 72
aar gammell ……. sin, war føed og opaled paa Tvete indtill hand (war) woxen, hand sagde at
Tvete Manden Eyede ind …….. Dømbe Støhlen men hand sad der med Love, (Paa
til)spørsell svarede widned at hand war dend Jnds(tefnte) Rognal Tvetes Morbroder,
Brynild Gernes sagde sig paa 56 aar gammell, udsa(gde at) hand war half woxen og hos hans
Moder paa Gernes, ………. hand efter sin Moders Øeger, og da hand Kom op ………….. og
siden hiem, da spurte hand sin Moder og En (anden gam)mell Kone Marritte Gernes hvor
Tvete Støhlen w(ar), bemelte hans Moder Ragnilde og forbemelte Kone (sagde at der er)
ingen Støhl de sider paa Dømbe Støhlen med Love, (hand) har iche heller hørt andet til denne
tid,
Lars Helleland omtrent 74 aar gammell, Provede at have hørt af sin Moder Marritte
Scheldal, sige at Tvette sad paa Dømbe Støhlen med Love, og for….. med Dømbe Manden
om hafne Leye, Rognal Tvete erindrede at dette widne war Siur Dømbes Sahl: Kones
Søskende børn,
Lars Erichsen øfre Lj, paa 72 aar gam/m/el, forklarede hand tiente 2 aar her hos Lars Dømbe,
som war Siurs wær(fader) da sagde Lars Dømbe at Tvete Manden eyede indtet udj Dømbe
Støhlen Roset, siden tiente hand 2 aar Knud Tvete og da hørte hand iche andet end Tvete
Manden har ……… bød Dømbe Mande om Støhlen og bu Leye, og ………….. hugte hand
under Svarteberged, som er Tvete Egn …………… saa at hand \hugte/ hos Dømbes Manden,
saa bad Tvete (Manden) ham derom, det Kand wære omtren[t] 49 aar siden, det ……………,
Lars Røe omtrent 61 aar gammell, forklarede at (hvad hand har) hørt af gammell tid Kand
hand wiise Merkes ……………., som skall wære byte melle/m Dømbe og Tvete, ……………
om Svor Knøten Kaldet, weed hvor den er, m(en hand Kunde) iche widere derom widne, har
hørt det ……. hand …………….. børn hos sine ForEldre, og af andre ……d, ha….
…………….. at Tvete Manden har Støhlet hos Dømbe Manden, ……………….. og till,
Rognal Tvete sagde dette widne er og Siur (Dømbes Sahl:) Kones Søskende børn,
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….. Rioe omtrent 56 aar gammell, forklarede at have hørt (af gam)mell Folck, at Mærke
mellem Dømbe og Tvete er ………. furren Kaldet, har og hørt at wære udj Svor Knøse/n
……. (Dø)mbe Manden Eyede Støhlen Roset, og hafde Tvete (Manden) støhled der med
Love, dette har hand hørt for sig, og …… og till at Tvete Manden Støhlede der, hand er ……..
paa Gelle neste Gaarden her beliggende i Grændet,
….. ……sen omtrent 30 aar tienende hos Gulack Sondve, ud(sagde a)t hand tiente Rognald
Tvete Et aar, for omtrent ? (aar si)den, da bøgde Siur Dømbe sig et nyt Sæll paa ……. den tid
blef deres Content saa slutted at Rognald (Tvete w)ille give Siur Dømbe 8 s: i SælsRom og
Grunde (Leye om) aaret, da svarte Rognal Tvete, wj Kand sindes(?) …… for 8 s: om aared,
da svarte Siur Dømbe, sindes (det) mig da Kand ieg betale, mend de Penger wille …… fordj
Støhlen skall iche blive Kanned fra ….. (Dø)mbe,
….. ……..l omtrent 57 aar gammell, forklarede at (have hørt) af hans Sahl: Kone Marritte
Magnes datter, at (Støhlen) Roset hørte Dømbe till, men hun sagde iche Mod …… ……, hun
war føed og opalet paa Tillung, saa (Rognal Tvete støle)d med Lov paa Støhlen Roset,
….. ……. (en) Mand paa 52 Aar gammell føed og opalet paa ………., forklarede efter sin
afdøde Kone Gertrud Knuds (datters) tale som war føed og opalet paa Tvete war Knuds
……., hun sagde aldrig at have hørt andet af hendes (Foræl)dre end som at de bad Dømbe
Manden om Støhlen …… og Støhls Rum, saa og at Mærket gick udj Mærkes …..n, det er 4
aar siden bemelte hans Kone døde,

…… Wæle paa 50 aar gammell, forklarede at hans (Fa?)der Knud Tvete støhlede paa Roset,
men om det (war) med Lov eller for Leye Kand hand iche vide, om (Mær)cked mellem
Dømbe og Tvete har hand hørt udj ….kes furren og udj Tyven, hand war Et Umyndig (barn)
da hand Kom fra Tvete, Kand wære omtrent 34 aar (siden han)d Kom hiemme fra,
………de 2de Vidner naufnlig Lars og Peder Røe, at ….. ……d Rognald Tvete at hand
hafde bedet Siur (Dømbe om) Sæls Rum eller Grunde Leye, og betalte hannem …… …….e 8
s: om aared, Citanten svarede at der Rester ………. 12 s:, og for i fior fick hand betaling, som
dend (Jndstefnte til)stod,
….. ……. en gammell Mand paa 85 aar og Tungt (hørt) …… paa (Rette)ns tilspørsel at
hand aldrig (andet hø)rt end at Støhlen Roset haver denne Jord …………. Kanned dend der
fra, hand har Støhlt der
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paa udj 24 aar, indtet har Dømbe Manden begiert der for og ………… har hand gived, men
er alt scheed mellem dem med go… ….., Citanten her til svared at hans Grande har udj willig
………… Maader fornøyed ham aarlig, og derfor har hand …………… ham efter begier at
Støhle der, hvilcket saaledes befin(des) saa som Haldor Tvete svarede hand Kunde iche bede
ham derom førend hand Kom paa Gaarden Tvete at boe, altsaa finder Retten ufornøden at
tage hans Eed, eller de over ham indstefnte widner til Edlig forklaring,
Wicking Gelle og Helge i Teyen bliver andtagen at følge med udj Marken som overværende,
saasom den Jndstefnte Rognald Tvete wedstaar iche at will fragaa samme Mod og
Markeskiæll som hannem for 2de Aar udj samme Mænds overværelse er bleven siufned og
andvist, bliver iche hans egn paa Støhlen thi hand er fremmed derfor, saa vill hand gierne
fløtte derfra og har allerede Retted for s(ig),
dernest blef Contra Citantens widner fremkaldet ……. og hafde hørt Edens forklaring
oplæst, og fre(mstod)
Ole Winjedalen forklarede hand tiente Knud ……… (et) halft Aar, indted weed hand om
hand bad om ……….. eller iche, hand Stølte der, dette Kand wære 47 aar (siden),
Peder Houge Er udj sit femti Aar gammell, for(klarede at) hand tiente Haldor Tvete i 2 aar,
helften hver ……………… Støhlede der paa Roset, me[n]d om Tvete Eyede sam(me) eller
icke det weed hand gandsche iche at Kand f(orklare) eller widne, det Kand være 27 aar siden
at hand (tiente) paa Tvete,
Jørgen Dagestad sagde sig gammell 45 aar, forkl(arede at) for omtrent 21 aar siden tiente
Haldor Tvete \........./ …….. andet veed end at hans husbond Stølte paa Roset men hvorledes
er ham ubekient,
Lars VasEnden 44 aar gammell, udsagde at hand tiente Haldor Tvete Et aar, er nu 19 aar
siden, da Dømbe (Man)den drog til Støhls da drog Haldor ligesaa, og h(vad) enten Tvete
Manden hafde det med Lov eller L(eye, det weed) hand icke Et ord om,
Størkør Rioe og Lars Røe har tilforne wi….. ………… sig iche widere hafde at widne udj
denne S(ag) …………….,
de 2de andre widner saasom Lars Røde og Peder …………., bliver efter forrige eragtning
saasom det …………… Sag till nogen oplysning, og wedkomme(r) ………,
de for ommelte Vidner som har wæret a(fhørte) deres forklaring atter for hver i sær oplæst,
(aflagde) derpaa een hver for sig deres Corpor(lige Eed efter) Loven,
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(Hvorefter Vj) udj Parternes overwærelse og de Vidner som haver (aflagt) deres Eed paa
giorte Forklaring, som medfulte ……. grandsched og befared efter Sagens Rette befund(ne

Bes)kaffenhed, Rette Skifte og Skiæll mellem denne Jord Dømbe og hos liggende Tvete, og
da forretted Marckeskiæll som det forrefantes Lovmesig og Parternes samstemmige
Widenskab ligesom Widner har forklared, desligeste og wæred paa Støhlen og befunden at
det haver sig saaledes det Tvete opsidderen dend Jndstefnte Rognald Tvete haver haft i
Sinde at villed bygged, mend Retted for sig og optaged det, dog laa tilfanged endnu der til
siufne,
og Tog dermed med forretningen dagen Ende,
(Dend) ? dito som war dagen efter haver Wj igien ……res forretning paa Rettens wegne, og
hvad ….. ……ll baade i Gaar og i dag forretted, mellem (de bemel)te 2de Jorder Dømbe og
Tvete ere følgende ……. dise 2de Granders bøe og hiemme Mark har …… ….ed wæred holt
og forbliver efter Parternes …….. Et Mærkes Gierde, hver af dise Jorders opsid(der) ……..
som af gammelt wedlige holder, og be……. af os paa Rettens wegne forretted Skiæll og
Skifte (som fø)lger,
….. for bemelte Gierde paa Gielldbored Kaldet huggen (En Glop)pe, wiser neder i Elven, og
saa op efter udj Een …… Markesteen med Kull under og sine 2de hos findende Vidner, saa
op i Een anden Markesteen ligeledes, saa opgaaende till den 3die Markesten, Saa op i dend
Markesteen paa Et lidet bor staaende, herfra op efter i 5te Markesteen, Saa op i En hugne
Gloppe strax ……… ovenbenefnte bøe Giærde og i Et fast Skorf findes, …… …..tter i den
6te Markesteen i En dock ned saat, ……….. En af os hugne Gloppe udj Et fast Skorf ………..
Weyen Kaldet, fra dette Mærcke, udj En Gloppe …….. ….eren Kaldet \Saa udj En Gloppe J
Et langt Svart berg huggen/ herfra opgaaende udj En Gloppe ……… udj Et fast Skorf lige
under Mærkes Furren ……… strax oven for og tæt hos denne Mærkes Furre ………. dock
nedsatt Een Markesten, op efter herifra …….. for Tyven Kaldet blef hugged Een Gloppe
…… Skorf, fra dette Mærke widere op efter gaar …………. en Gloppe i Et Sort og fast Skorf
Øfste …… Kaldet, Saa er her fra lige op efter udj dend ……… …ne Gloppe J En Stor
Jordfast Steen lige
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under Svor Knouset Kaldet, som wiser ned efter …………… forbenefnte Mærker og
Markeskiæll, og saa fra ………………. udj fornefnte Svor Knoused og himmel Siufned, saa
det er da tilsammen af os forrettede Mærker, Skiæll og Skifte Lovlig forretted, Ere Nj
Glopp[er] siger 9 Glopper og Siuf Markesteene,
Og for Retten til Kiendegaf Parterne ey meere at have till at fremføre nu war de skilt ad og
fornøyed saa hver paa sin Jord boende herefterdags weed sig at Rette og hver bruge sin Mark
og Eyendom, og den Ene icke at Komme paa den Andens eller bruge det mindste som nu er
adskilt till nogen Enten af siderne till Fortred og Skade, og ey Tvete Manden Komme (udj
Dø)mbes Lien(?) med sine Creaturer, uden det scheer med Dømbe Mandens Willie,
Saa til Kiende gaf Citanten at hand mod sin Villie hafde maatted have omkostninger wille
formode at Rognald Tvete burde erstatte hannem alt Skadeløs, foruden udlagde betaling, og
hvad Rettens Middell tilkommer, har hand og mad og dricke nødvendigt ladet tilReede,
Som da ey widere war af Parterne at (fremføre), Saa andføres her, efter Kongl:
Allernaadigste Reglemente og forordninger, Allernaadigst …………. Sornskriveren, hans
fløttning fra og til sit huus har hand til Vands halfanden Mil, til Lands 3 Mil og det tilbage, 4
Reise dagers fortæring og 2 dagers Forretning, derforuden hver af Meddoms Mændene En
half Rd:, og er endnu denne Forretnings beskrivelse med Stempl: Papir, saa og Lends Manden
som her paa stædet har wæret bør og have sin betaling,
Og blef saa af os for Ret Kiendt Dømt og Afsagd,

Dend Paastefnte Støhl og Mark Roset K(aldet, be)findes efter førte Widners Lovfaste
F(orklaringer) og denne Sags Rette omstendighed (at have fra) Arilds tid tilhørt og alleene
tilh(ører denne) Jord Dømbe, saa at Tvete Jorden ing(en Andeel) derudj tilhører, saa bør og
benefnte S(tøhl og) Mark tilkomme og herefterdags f(orblive til dend) Jord Dømbe uden
paatale og Ankning (af nu) wærende eller Kommende Opsiddere paa (Tvete), altsaa haver nu
Retten giort Lovmesige (Mærker) og Skifter mellem Dømbe og Tvete, …………..
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…… ….d indført og benefnt, hvilcke og dise 2de Jor(ders Op)siddere Grander herefterdags
bør holde sig (efterret)lig, saafremt de iche efter Loven will blive andseed og findes
brødfeldig, men hvad sig andgaar oven om og udj UdMarken \og Fieldbeedet/ saavit efter
Loven maa haves med fæ beede at møde horn mod horn og Kløv mod Kløf \udj Rette tide om
Aaret/ mellem tit benefnte Jorder Dømbe og Tvete saa forbliver det derved, dog iche at Tvete
Manden eller beboerne maa herudinden giøre eller tilstæde noged til fortrængsell, men holde
Naboelig Christelig omgiengelse og fredelighed, under Lovens bydende Straf og Medfart om
anderledes skulle skee, som paa allesider saaledes bør efterKommes og holdes, J det øfrige
denne Rettergangs bekostning som Opsidderen her paa Jorden haver wæred foraarsaged, saa
findes ilige maade for billigt og dømmes at Rognald Tvete bør betale till Siur Dømbe 10 Rd:,
(derforu)den efter Kongl: Allernaadigste Forordning till (Sornskri)veren 5 mrk: 4 s: {udj} og
till denne Rettens (Middell hvad) dennem tilkommer fornøyer Siur Dømbe dennem, alt hvis
Kiendt og Dømt at udredes og betales af begge Parterne inden 15 dage under Nam og
Excecution, Saaledes etc:
(Dend) 3 Julj Anno 1730 blef Retten betient og holden paa den Gaard {Store} Souve udj
Borstrands Otting og Wangens Kirke Sogn paa Woss beliggende, udinden Markeskiæll og
Skifte at giøre, medwærende efter Lovens Maade opnæfnte efterschrefne Eedsorne Laug
Rettes Mænd her af Wangens Tinglaug, Naufnlig ….. Reque, Arne Ringem, Torbiørn
Neequitne, …. …….., Andfing Giere, og Tollef Bøe,
(Hvorda till) samme Tid og Stæd Citanten og Opsidderen \her/ paa (Gaarden Souv)e i Rette
lagde sin Skriftlig Stefning saa lydende
(dend Jndstefnt)e møtte tilstoed Lovlig warsell, saa møtte …. …… Souve, men de fra Løne
og Støb fraværende,
(Kalds Mæn)dene, Berge Pedersen, og Lars Simonsen Eed(lig afhiem)blede at have forkyndt
Stefningen Lovlig for (de udebliven)de,
(Dernest frem)lagde Citanten Skiftebreved af dato 25 Novbr: …. (efter) hans Sahl:
VærFader Siur Siursen, med Skiøde (dat: ? ……) 1709 udgiven af Christen og Peder Le…ig
………… 12 mrk: Smør med bøxell og overbøxell paa
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9 Marker andre Eyeres, derved beviser at samme (af) fornefnte hans Sahl: VærFaders
efterladte Aasæde (er ho)ved bølle, Andviste og Skiftebreved efter hands (Sahl: Mo?)der
Herborg Siurs datter slutted den 10 Nobr: 1725, …… efter hans WærSøster Ingeborg Siurs
datter den 28 April 1728, af hvilcke Retten wille fornemme at hans Kone som Elste datter
Britte Siurs datter har arved her udj Aasædet, Saa fremlagde hand en hiemTings dom gaaen
dend 4 Junj 1726 at Aasædet og hoved bølled hører efter Loven hans Kone till, og icke anden
datter Zigrj Siurs datte,r samme doms final lyder saalede,
dend Jndstefnte Niels Souve i Rettelagde sin Contra Stefning af følgende Jndhold,

Citanten svarede Stefningen war ham well forkynt men hand begierer at Retten iche mod
Loven andtager noged som og denne Forretning (icke ved)kommer, icke heller har hand
indgaaed og ……kreved nogen Contract, skulle det wære at hans Svoger will frem Komme
med noged Snack og tale, som (hand) paastod og fremførte Een Søndag paa Wangen udj
Knud Knudsens huus, og lod opsætte … …. det iche tilstræckeligt, hand Citanten Kand iche
mod Loven give sin Kones Aasæde bort, saa hand paastaar derudinden Rettens Kiendelse, i
det øfrige Kand hand Siufne og wiise hvad hans S….. udj Skougskade som udviser sig self,
har h(an)d og brugt,
Og herpaa Afskediged,
Retten denne Sinde og herpaa Stædet Kand (icke) udj en anden og fremmed Sag tillade
no(gen Vid)ners førelse som iche wedkommer denne (Søg)ning der er paastefnt, men bør paa
sit (rette) Sted Lovlig omgaaes og udføres, Sa(a bli)ver det da allene nu som af denne R(ett
efter) Loven maa fuldføres med Markes(kiæll og Skifte at) giøre mellem hovedbølled eller
Aasædet og det andet Thun herpaa Aasædet So(uve) Omunds Parten Kaldes,
Saa har Vj paa Rettens wegne forføyed os m(ed Parter)ne og efter deres med hin anden
……… foreening og aftale, forretted mellem …………… Aasædet og hoved bølet, og
Omunds Parten Kaldet, efterschrefne Mærkeschiæll og (Skifter) Nemblig først paa hiemme
Jorden, …………..
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…….. hos og Et lidet Støcke inden for Nøsted blef nedsatt den første \Marke/ Steen med sine
Vidner hos og (Kull un)der, wiser nedj samme Wand, og lige op efter till ……. først
{……………} \udj En af os hugne/ Gloppe i een Rund og Jordfast Steen liggende i En Myr
wed Nøst weye/n Kaldet, herfra op efter i Sned til En Markesteen i Torfinds hougen Kaldet
blef nedsatt, atter herfra op efter i Markestene/n wed Kiørsel weyen og Nous hougen, J denne
Markesteen er huggen En Gloppe som viser ind efter og Nordost paa, Fra dette Merke udj En
Markesteen mod Hylm Ageren og her udj en Albog Gloppe som wiser ud og Nord efter, Saa
herfra udj Een Markesteen {…..} \wed/ Stor Ageren paa Skorpe Teye/n Kaldet, blef huggen
udj Steen/en en Gloppe wiiser ned efter, (fra) dette J Markesteene/n med en Gloppe i hugge/n
nedsatt ….. Røyst.. Kaldet, Saa herfra udj Markesten …………….. Ageren \under/ Kolle
Foden Kaldet, herudj er og (en) Albog Gloppe som Viser ned Efter,
…….. begynder igien med Jndste bøe Giærdet de.. ….. Mit Myren Kaldet, blef nedsat Een
Marke Steen, og wiser Sydvest op efter, till dend Markesten wed Ospe Stuen og i denne
hugged En Alboug Gloppe wiser op under Krog Agere/n, og udj den Markesteen nedsat i
samme Krock Ager derudj En Albog Gloppe som Viser till den Markesten som Staar udj …..
hougen Kaldet,
….. igien gaaende og paa Snidgar Strædet!! (Træed) Kaldet blev nedsatt wed Elven En
Markesteen, (Vise)r beent op efter udj Een hugne Gloppe i Een (Jord)fast Steen, herfra lige op
efter udj En Gloppe under Blick berget,
(Dernest) forføyed Wj os hiem efter og paa Syn (og Grandskning) af bøen som Omunds
Parten tilhører, (blev n)edsatt En Markesteen, wiser i Sned og udj …….. hvorudj blef
hugge/n En Gloppe, staaende (udj) …..støche Ageren Kaldet,
(Saa begaf Vj) os til et andet Stæd og blef Skifted …… træed Kaldet, der blef nedsatt paa
…………….. wed Groen En Markesteen, wiser ………….. over og op till den Markesteen
…….. Træe, og saa herfra lige op till dend
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igien nedsatt Marke Steen wed Svine Træe gier(det)

og war det Seent paa Aftene/n
Dagen efter den 4de Julj atter forretted,
saas(om) h(iem)me Marken og hiemste Siden af Snidgards Træed blef Sat Een Markesteen,
som wiiser udj En Kors Gloppe i En Svart Hammer paa det at iche Gierdet skall blive lenger
udlagd og fløtted,
Saa er paa hougen inden og uden om Quitebondet Kaldet, een Slotte træe nedsatt Sex
Markesteen(er) og huggen En Alboug Gloppe udj En Jordfast Steen, alle wiser til hver andre,
og denne Tey at tilhøre Ommunds Parten,
Siden er nu udj Udmarken efterskrefne Markeschiæll at Skille Omunds Parten paa Jndre
Side till Løne Mærkerne, fra Aasæde thuned paa yttre Side saaso/m Neden wed ferske og
Store Vandet paa Række vigen Kaldet er 1 Markesteen nedsatt, herfra op efter J 1 Gloppe paa
nedre Enden af en Jordfast Steen udj Ræfs hougen liggende, og paa øfre Enden udj denne
Steen den Anden Gloppe som wiser op (efter) udj Elven eller Quiten Kaldet, og er denne
Tey,
begyndes saa wed og hiemmest om Snidgard træed En Anden Skouge Tey, En Markesteen
nedsatt, dend wiiser op i Skiore eller Skadebierged, siden gaar det af En Gloppe udj En
hammer huggen {wiser} som wiser med den \eene/ Ende udj Markesteene/n wed (Sin?)dgars
træed, og den Anden Ende tvert udj Nord ….. og udj En Alboug Gloppe huggen i En
Jor(dfast) Steen liggende wed Norden for Skiorebe(rg) træ[e]d, og atter i denne Steen er
huggen Een (Gloppe) till som viser op udj den Alboug Gloppe ………. Skorf oven for udj
øfre Enden paa Skio………, Saa udj Sydvæst herfra og udj En A(lboug Glop)pe i {Alboug
Gloppe} Et Skarf som ……….. for Skioreberg Træed, herfra lige ……….. og udj dend
Gloppe huggen i En J(ordfast Steen), Saa herfra op udj Gloppen i Houke be(rged) ……… det
og i En hammer huggen, der(fra) …………… til een Gloppe i en hammer i R…….. ……….
fra op efter J 1 Gloppe huggen i Skor…… ……………. Støhlen, Saa op i En Gloppe udj Et
…………………. Øfre Støhlen, og herfra i En Gloppe ……………
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(Jordfa)st Steen paa Øfre Støhls berged Kaldet, og Vid(ner) op udj Fieldet Horgen Kaldet,
….ders er i hiemme Marken Waar Træed paa Mielstøhlen inden Gierds, som nu det
omgierdet findes, og Parterne forligt at høre og følge Omunds Parten, omendschiønt det ligger
udj Ivers Aasæde Mærker, mend samme Træe maa iche udlegges og Større giøres saafremt
det iche skall falde til Aasæde thuned,
Jligemaade huusMands træed Kaldet som og nu er indgierdet Runt om og ligger uden
giærdes at følge Omunds Parten,
Andgaaende Quærne dammen som har wæred og ligger til Omunds Parten, eftersom den nu
Kom udj Aasæde Mærkerne, saa er Parterne og foreened, at samme Quærne dam, med Støe
og Quærne Vey herefter som tilforne skall følge Omunds Parten till Evindelig brug
Upaaanked og uden nogen hinder og Modsigelse,
(Blef) derefter dagen den 5 Julj og Tun Gaarden og Pladserne Skifted og uddeelt, saasom
Paa den Østre Side af Omunds Partens Løe lige ud for Naaven nedsatt 1 Markesteen, wiser
derfra ind efter under S(ka)alen Kaldet i En Alboug Gloppe huggen i En (Jord)fast Steen,
som viser tvert op igien wed ……… Stabur og udj En nedsatt Markesten wed (Omun)ds
Partens Røgstue Jndste Gaflen, og saaledes (er de)tte thun afskilt fra Aasæde thuned,
…… Floeren till Omunds Parten Staar nu paa ….. (th)uneds Grund, saa er Parterne herom
for(eened om at d)enne Floer der skall blive Staaende, og skall ……. (p)aa Omunds Parten
med Kiørsell ey giøre ………….. og skulle ellers Jorddrotten og Opsidderen paa (Omunds

Par)ten see sig Leylighed paa sin egen tompt at ……. (op)sætte denne sin Flor skall det iche
wære ham (hindred)
…………………. har til hvert sit Tun sine huser for …………….. Et som er Under boen og
oven……. ……..d, udj hvilcket bemelte Under boe brugs …………….. Lofted af Niels og
Omund ……………… foreened at Niels giver Iver for ……………. udj dette Senge Loft
Penge Sex Rd:r
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og saa hører hand Lofted till, mend skall af R………. fløtte det nestkommende Aar strax efter
at ………. paa Gaarden har tilsaaet, saa at det hører …………….. alt hvad som er oven paa
indtill Under boe ……… ……. med Gulved derpaa og Lofts Gulf tilgerne uden om i
Udsvalerne, det skall høre Underboen og Iver till, og da skall Niels bøgge sig self lige som
hand best will have paa sin egen Jord Ommunds Partens Grund, og Iver Bøgger sig self Et
Senge Loft oven paa sin Underboed som hand best Siufnes for sig og sine till Sande brug og
Eyendom, saa at hvercken Niels eller Leylendingen Omund efter den tid skall have noged
brug og tilhold paa dette Stæd, og Gafvell boden Kaldet hører og Aasæde Thuned till men
Niels bruger den saa lenge hand boer med sin Svoger, og siden aldeeles at wære adskilt fra
Omunds parten som uvedkommelig, En liden høe Skiøgge Staar wed Østre Ende af Aasæde
…..es borgestue Ramme, dend fløtter Niels derfra (inden) Michels Møse nestkommende, og
Toften Rø(ddig) giøre som Iver tilhører der at will bøgge sig En Weed Skiøgge, og giøre sig
dend self Nøttig,
Endvidere saa eftersom at Agrene formedelst Grøden ey skulle forderves, nu Kunde
udskiftes, saa at hvert thun Kunde faae sin Ager og Quie udj sit Skifte, altsaa Kand Parterne,
som de og me(ener) sig har aftalt naar Jorden er aaben og det er (for?)ligt self mellem sig
deele dise Agre og give ….. forlige saasom udj Ommunds Partern!! (Parten) og ……. Ager,
Ivers Agre Nafnlig, Hylme A(geren), Krack Ageren og Veed huus Ageren, de ……….liger
udj Aasæde Skifted som Omund ……. dise Agre Støcker nembl: Løe Ageren, ………..
Hauvs Ageren, Skorpe tey Ageren, og ………… Andeel af Muus Ageren, som Parte(rne
forene)des self mellem sig at giøre ………. ………. Ligning, saa hver Kand hafve sit paa
……….. de øfrige Agre har hvert Thun paa ………….. med Skeel og Skifte følgende
……………. naar dette Skifte er giort saa Kand ……………….. det under Parternes
bomærker paa ………………….. hoved forretning/en tilligemed 2de Mænd ……………..
bekræfted, som Kand wære ……………………….
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………. Slotte Tey og holme liger udj Vandet, deraf bliver ………….. mellem Omunds
thunet og Aasædet Ivers Jord som …………….. sin Jords Andeel og bruger som samstemig
……………., saasom de Kaster Lodder derom efterdj (W)andet giør altid Skade paa denne
holme, og nu iche anderledes Kand Skiftes mellem dise tvende Jorder,
Sluttelig mellem Parterne, saa war igien andgaaende Aasæde og hovedbøls Retten som Elste
datter Ivers Hustru Brite Siurs datter og hendes børn efter Loven og ergangne dom
tilKommer till brug og Eyendom, at Citanten udj Kierlighed forleente og tillod sin Svoger
Niels at boe herpaa Jorden med ham udj fredelighed og Christsommelig daglig Omgienge, og
bruge de 3 Spand udj Ager og Eng, saa og udj Udmarken dise 3de Naufngifne høe Slotter, paa
høye fosed, udj Støchestøhls tøene og En udj høeke bergs Tøene, mend udj Skougen ……..
han …els iche hugge eller hugge widere end (hvad) hand aarlig end till Nødtørftig Jldebrand
…… paa Jorden, hand skall og paa de forleente 3 Spands brug holde huserne og Gierder
Lougfør, og saaledes have dette brug forundt hos Iver at boe udj all fredsommelighed mod!!

(med) ham, indtil at Niels sin egen Jord Omunds Parten bliver ledig …… wed den derpaa
boende Leylending Omund ….ndsen wed døden afgaar, eller og som de ……de nemblig
Iver, Niels og Omund belovede (hveran)dre stedse at andhøre hvor nogen Jord ….. wer og
den at bøxle till Omund, saa ……..s af yderste flid wære det forbunden at ….. (bø)xelen
derfor og Omund til fardag efter (Loven at flø)tte dertill og Røddig giøre Niels sin
Jor(depart), men bliver da den tiltrædende Jord for …… (m)eere udj bøxell endsom 2 pd: 12
mrk: som (hand nu br)uger, da skall Niels Andersen self bekoste ………. …n øfrige bøxell
og bekostning, om og (hand ve)d døden afgick inden at hand anden steds (Kunde be)komme
Jord, og Niels naar hand will …………….. Omunds Parten skall forskaffe …….. det med
Omunds Enke som Retten gaf ……… enten at hun bekommer Jordepart som for1730: 283
bemelt, eller og Et Vilckaar hendes Lifstid, hvortill Iver Soue og wille hielpe noged billigt
med till hende, og herpaa gave de igie/n hver andre deres hænder til Stadfæstelse,
Saa i det øfrige efter Kongl: Allernaadigste Reglemente tillegges Allernaadigst, at
Sornskriveren bør have fri fløtning fra og til sit hus som er til Vange/n 3 hæster till Lands 3
Mil, og 3 Mand til Vands half anden Mil ligesaa tilbage, thi heste Leye fra Vangen og der
tillbage her fra Aastædet besørger Citanten, saa maa Sornskriveren have frem og tilbage 3
Reyse dage og har haft 3de dagers forretning, herforude/n hver af Laug Rettes og Meddoms
Mændene 3 mrk: 8 s: og Lends Manden som har wæret wed forretningen nyder 4 mrk: Saa
blef Kiendt Dømt og slutted paa Parternes foreening og udj denne Post at Niels Andersen
betaler udj omkostning paa denne Rettergang till Iver Soue 6 Rd: 3 mrk: 8 s:, og betaler
bemelte Iver Rettens Middell som ove…. ……. og det paa begge Sider under Nam og
Execution under Lovens Medfart, saaledes da og forskrefne Forlig udj alle Poster Ubrødelig
at holdes mellem denne!! (dem?) og det under Lovens bydende, saafremt at dend schyldige
iche self will foraarsage sig Skade og omkostning, {detz til bekræftelse}, \her(for)/uden
betaler Niels til Sornskriveren efter Kongl: Allernaadigste forordning 5 mrk: 4 s: til
forseylings og dom Penger under Lovens Medfart detz till bekræftelse etc:
Videre udj dette Aar Er begynt udj En anden og n(y Proto)coll udtagen og authoriseret d: 19
April 1730,
denne Protocoll saaledes derfor her er slutted.

