Tingbok nr. I. A. 34 1735-1738 for Sunnhordland
Året 1735
På dei fyrste sidene fylgjer ein linjeskiftet som i originalen. Dette grunna skadde parti, som
vert markert med ( ).

1735: 1
in Nomine Jesu
Ao: 1735 d: 19 April blev Re(tten)
betient paa Gaarden Aachre udj
Strandvigs Skibrede beliggende, udinden en Odels og Eiendoms Prætention paa
gaarden Aachre som Soldatt Ole Olsen (Fe-)
nnanger hafver Reist imod Opsidderen S(er-)
giant Siur Olsen Lothe, hvor da Retten blev
betient med de af Fogden opnefnte Laugre(ttis)
Mend Nemlig Hans Hiartnes, Knud Refn(e?,)
Isack Eegckeland, Hans Skilbregt, Niells (…..,)
Johannes Hougervold, Mickell Aaese og Ell(…)
Hatletvedt.
Citanten Ole Olsen Femmanger møtte for Retten (og)
Producerede sit udtagne Stefne maall som (blev lest)
dat: 13 Novembr: 1734 saa lydende
Sergiant Siur Olsen Lothe møtte for Retten o(g vedstod)
at denne Stefning blev hannem lovlig for(kyndt 14?)
dager for Juell 1734, og Erbød sig at v(ille tage)
till gienmæle udj Sagen.
der næst Producerede Ole Olsen Fenmang(er Eet)
Indleg dat: 19 April 1735 saa lydende
(der) nest blev Produceret et Skifttebr(ev eftter Anders)
(T)orbiørnsen forrettet d: 13 Octobr: (…. ………..)
(….) Siur Lothes Sl: Huustrues før(…. …………….)
(……) Ole Olsen at Retten kand de(………………..)
(……) omtvistende gaard Aachre (………………...)
hans fædres ædtlæg siden hans Mo(der? …………..)
(..)ne tid 44 aar foruden at hans (…………………..)
lefvende Lifv beboede denne omtviste(nde gaard)
(Aachre) udj 18 aars tid saa at gaarden haver (veret)
(Ci)tantens Sl: Moder faders ædtlæg til denne (tid?)
(……..) at Citanten formeener og pa(astaar ……..)
(………..) Eefvindelig a(…………………………..)
1735: 1b
(End nu) till efttersin!! i Retten blev Produceret et S(kiftte)
(b)rev forrettet eftter Citantens Sl: Moder Moders (…..)
den afdøde Mand Sergiant Mogens Davidsen Toftte,
(En)d nu blev Produceret Skiftteforretningen forrettet ef-

(tte)r Citantens Moder Moder Sl: Mette Clausdatter, hvor
af Sees at Citanten Ole Olsen er Sl: Anders Toorbiørnsen og Sl: Mette Clausdatters ældste datter Søn,
hvilcket Skifttebrev er forrettet d: 18 (28?) Julij 1734.
Sergiant Siur Lothe Producerede i Retten sin udtagne
(C)ontra Stefning dat: 12 Janvarij 1735 saa lydende.
(Ste)fnings Mendene Toorbiørn Houge og Joen Qvaele blev paa(raa)bt, som fremstod for Retten og afhiemlede Stefnemaalet eftter Loven, og forklarede at hafve denne Stefning
(for) alle de Persohner udj Stefningen Nefnt ere, forkyndt
(for) enhvers boepæell d: 14, 15 og 17 Janvarij 1735.
(Contr)aparten Sergiant Siur Lothe Producerede i Retten et
(Pandte)brev paa Eendell gaarder Cronen eller Deris May:t til(høren)de, hvilcke gaarder af Owe Bielcke paa Deris Mai:ts
(den?) tid verende Stadtholders ordre haver Pandtsadt till
(Toorbiø)rn Torgiersen hvilcket Pandtebrev er dat: 18 Junij 1649
(saa lydende).
(……)de Siur Olsen Lothe at her af dette Producerede
(Pandte bre)v kand Sees at denne omtvistende gaard Aack(re ………) odels gods, Men Cronen eller Kongen tilhør(ende …..) at Contraparten formente at til denn(em …………) ingen Løsnings Herre uden Kongen
(………………..) var Do(m) udj Sagen paastaaende.
(…………………….)rs tilspurte om de paa begge Sider
(……………………….) mere at Producere eller Pro(……………………….) og oplysning, de da sad(…)
(………………………) med, hvor til begg(e)
(………………………) haver ej videre at Produ(cere)
(………………… …..)ende, med allerreede P(…..)
(…………….) war ellers Endelig Dom paa begg(e)
(…… begiere)nde. thj blev anført denne Sags omkost(ninger eftte)r det Kongl: Reglement. for Sorenskrif(verens Re)ise fra sit hiem till aastæden 4 Miill 3nde
(Mænd 8 s. hv)er M(and) for Miilen er 1 rdr: Sor(enskrif(verens fortæring un)derveis 1 dag 4 Mrk: S(………..)
(………………………..) dend første forre(tning …….)
1735: 2
dag 2 rdr: Lænsmanden for sin u-mage ved forretningen (……)
for Sorenskriverens Reise fra aaestæden till sit hiem (4 Miil)
med 3de Mand 1 rdr: for 1 dags fortæring underveis (……..)
de 8 Laugrettes Mend hver af dennem 1 Mrk: er 1 rdr: 2 Mrk:
Thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Af de i Retten Producerede Skifttebrever Sees og Erfahres at d(end)
omtvistende Jordepart som er 2 pd: 12 Mrk: Smør udj Gaarden (Aackre)
haver veret Skifttet og deelet imellem Arfvingerne som
odels og Eiendoms Gods, og i dend henseende haver Citanten Ole Olsen Femanger som ældste Dattersøn af Sl: Anders
Taarbiørnsen udtaget Stefning till Aaestæden med p(aa-)

stand at denne omtvistende Jordepart udj Aackre Skylder
2 pd: 12 Mrk: Smør, Skall tilhøre ham som Redte odels Arfving
Der imod haver Contraparten Siur Olsen Lothe P(ubli-)
ceret 2de Pandtebrever dat: 17 Febr: 1746 og dat: 18 Junij 1649 af
Henrick Tott og Owe Bielcke udsted, hvor udj Pandtsettes
af Cronens Godz, Nemlig Aackre Skylder 2 Løber Smør 1 huud, O(….)
Skylder 1 Løb Smør 1 huud, Miaanes Skylder ½ Løb Smør og ½ huud,
Skiøsand ½ Løb 6 Mrk: Sm: og 1 buckeskind, og i Engewig 1 p(d: Smør)
till Sl: Taarbiørn Torgersen som der paa haver laant til
Deris Mai:ts 240 rdr: og 200 Lod Sølf, Saa at her af Sees
at ingen er Løsnings Herre till denne omtvistende
Gaard Aackre uden Kongen alleene, Saa Kiendis
for Redt eftter det Kongl: Resckript af d: 25 Junij 1723, at
{Citanten} Contraparten Siur Lothe som denne (omtvi-)
stende Jordepart i hændehafver, dend maa b(eholde og)
beboe for sig og sine arfvinger, uden hind(ring eller …-)
fang af Citanten, imod aarlig landskyld o(g Rettig-)
hedz svarelse till de øfrige LodsEiere, \og i det øfrige Citantens Søgemaall
her udinden som aldeles u-lovlig af v(erdi?)/ (og hvad)
sig angaar dend post Contraparten haver ved Contra
ladet indstefne Lods Eierne at selge og Transportere
sine arvelodder udj Aackre til ham, da er det (noget)
som her paa Aastæden ej kand paaskiønes, Men (Contra-)
parten der med henvises at søge vedkommen(de sitt)
Rette Forum; udj denne Processes (foraarsage-)
de omkostning betaler Citanten Ole O(lsen Fem-)
manger till Contraparten Siur Lothe (…………….)
under Namb og Vurdering 15 dager eftter (Dommens)
lovlige forkyndelse.
Ao: 1735 d: 20 April blev Retten Betien(t paa gaarden ………)
udj Ous Skibrede beliggende, med de af fogden (opnevnte)
Laugrettes Mend Nemblig Ole Helleland, Anders (……..)
(…. …..), Ole ibd: Jørgen Danielsen Boege, (…...)
(….., E)ngell Øfre Dahlen og Rasmus Holand, (tillige)
(med) Lænsmanden Hans Engelsen Lunder(vig)
1735: 2b
(til) hvilcken tid WelEdle Hr: Major {have} Pritzier hafver
(…)vircket Høybaarne Hr: Admiral og StifttsBefahlings
Mand Herr: Ulrick Kaases ordre till dette Extra Tings
Holdelse, for at lade opsette Skifttes gaer imellem Wel(bem)elte Hr: Major Pritziers paaboende gaard Molde
og Klyve under Sundhorlehns Jurrisdiction beliggende og imellem sine Naboer paa Gaarden Bøe, under Lieuse Closters Jurrisdiction Sorterende
(hv)or om WelEdle Hr: Major Pritzier Producerede
høystbemelte Hr: Stiftts Befahlingsmandens ordre

af dato 2den Octobr: 1734 som læst blev og lyder saaledes.
WelEdle Hr: Major Pritzier møtte for Retten og Producerede det udtagne Stefnemaal som er dat: 11 Martij 1735
(som) læst blev og lyder saaledes.
(Forv)alteren Sr: Foermand blev paaraabt \eftter Loven/ men møtte icke
(ej helle)r nogen paa hans wegne til Sagen at svare.
(Op)sidderne paa gaarden Bøe blev paaraabt \eftter Loven/ men møtte icke
(ej) heller nogen paa deris wegne at svare till Sagen.
(St)efnings Mendene Anders Helleland og Ole Hafskaar
(ble)f paaraabt, som møtte for Retten og hiemlede
(Stefnemaalet med) opragte fingre eftter Loven, at hafve den(ne Stefn)ing for alle de Persohner udj Stefningen Nefnt,
(Samme for)kyndt d: 15 og 16 Martij 1735 som er til i dag of(ver 14 dage)rs Kald og Warsell.
(Alle de ner)verende Vidner tilstod at hafve faaet lov(lig Kal)d og warsell.
(WelEdle) Hr: Major Pritzier paastod at Widnerne eftter Stef(nemaal)ets formeld maatte Eedfæstes og afhørres.
(Saa blev W)idnet Baard øfre Eide paaraabt som frem(kom for Re)tten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haf(de aflagt, og) wandt og forklarede, at vere 57 aar gam(mell, og b)eboet og brugt gaarden Molde i 22 aar, og
(op)ideres brug taget sin begyndehlse fra Moldestøen
(… wæ)stre side op om en halfteigs {ager}, ved Kirckeveyen
(i Nord ost till Kalfvetr)æet, og der fra till Klyvesten, videre
(…………….. …..)kbare. det andet Vidne Elsebor
(…………… …….)bt, som fremstod for Retten, og forklar(ede at) vere 62 aar gammell, og forklarede i allemaader
(som fo)rrige Vidne, vundet og udsagt haver.
(Det 3die W)idne Arne Arnesen øfre Tiestad blev paa(raabt, som) fremstod for Retten og forklarede at vere
(.. aar gam)mell, og haver tient paa gaarden (Molde)
1735: 3
i 7 aar, og Sagde at Molde opsiddere haver haftt sin slaa(tte)
Eeng fra dend wæstre Side paa Moldestøen, hvor de laa
med baader, og der fra til Halfteigen ved Kirke-weyen
i Nord ost till Kalfvetræet, og der fra till Klyvestee(nen)
q(?) og Engeskifttet imellem Gaarden Klyve og gaarden Bøe tager sin (be-)
gryndelse!! fra Klyvesteenen ofven for floers Tuftten til
KirkeLeet og der fra till Bøe træet, og Skoegeskifttet imellem gaarden Klyve og gaarden Bøe tager sin begyndelse fra
Bøetræet, i lige Linje til høyeste field Rusten, og der
(fr)a till Ræfskaeret og der fra till høyeste Ræfskaer
Campen, og der fra SnouCampene hvor Mærkesteenerne
Staar hvor endeskifttet er, og gaarden Berje modtager.
Videre hafde Vidnet{…} icke at forklare.
det 4de widne, Arne Heggeland blev paaraabt og forklarede at
vere 53 aar gammell, og Sagde i sin ungdom at have hørt af

sine forældre som boede paa Klyve, at Klyve Skogeskiftte tog
sin begyndelse fra høyeste field Rusten imellem gaarden
Bøe, og videre vidste vidnet icke at forklare.
det 5te vidne Rangnille Røe, blev paaraabt, som fremstod for Retten og forklarede at vere 42 aar gammell
og forklarede vidnet at Engeskifttet imellem gaarden
Klyve og Gaarden Bøe, tager sin begyndelse fra Klyfvesteenen ofven for Floers Tuftten till KirkeLeet
og der fra till Bøetræet, og Skoegeskiftt(et imel-)
lem gaarden Bøe og gaarden Klyve tager (sin be-)
gyndelse fra Bøe Træet, i lige Linje til hø(yeste)
field Rusten, og der fra till Ræfskaar(et i)
høyeste Ræfskars Campen og der fra till Sn(ouCam-)
pene, hvor Markesteenerne Staar, hvo(r Ende-)
skifttet er og gaarden Berje modtager. Vid(ere vid-)
ste Vidnet icke at forklare. det 6te Vi(dne)
Lars Moeberg, declarerede Hr: Major Pritzier (….-)
ig at lade føre, siden vidnet lod sige ej ha(fve)
Lejlighed formedelst sit svage Huus, at ku(nde)
vere med at giøre nogen Anvisning ved (denne)
forretning. Der eftter paastod welEdle
Hr: Major Pritzier at Retten wille udj L(augRet-)
tets og widnernis oververelse (grand-)
ske Siune og besigtige Markeskiftterne (saa)
Vell imellem Engebøen imellem Molde (og)
Bøe saa og imellem Bøe og Klyve, (……)
(…….) med Skoegeskiftte og der eftter (at)
1735: 3b
begge parter maatte blive tilfunden at opsette
skifttes eller bøegar, saa vell paa Engebøen
som Skougen, hvor eftter Retten med Laugrettet og Widnerne, udj Hr: Major Pritziers
oververelse begaf sig ud og besigtede hvor fra
opsidernis brug paa Molde haver taget sin begyndelse. forbemelte widner blev fremckaldet
som for Retten hiemlede wed Eed, icke at vide Rettere
eller Sandferdigere at forklare om dessens beskaffenhed end de allereede forklaret og udsagt
hafver. da vi begaf os ud og besigtigede baade Skoug og Marck, og imidlertid som vj besaag
(Lej)lighederne saa vell paa Engebøen som Skougen
kom Sr: Formands fuldmegtig Mons:r Formand
som en kort tid der eftter absenterede sig fra
forretningen, hvor eftter vj med forretningen dends siun og besigtelse Continuerede indtil
at det blev afttenen, hvor vj da befandt at
(formed)elst indted gierde eller Skifttes gaer var
(opsadt) imellem gaarden Molde og Bøe, og lige

(saa a)t ingen Skifttes gaer imellem Bøe og
(Klyve) var opsadt, haver gaarden Klyve og Mol(de l)it temmelig Skade, af gaarden Bøes
(opsid)eres Creatuurer, som om høsten beiter
(paa h)iemme Bøen, Saa og paa gaarden Kly(ves) Skoug, og som afttningen var paa haanden
(blef) forretningen udsadt till i Morgen.
(Om) Morgenen d: 21 April blev Retten atter
(satt) igien med forbemelte Laugrettes Mend
(hvor paa) Major Pritzier Proponerede at hannem
(en u)-taalelig Skade i disse aarringer eer til(føye)t af sine Naboer, ved det at deris Crea(tuurer) beiter hans Bøe Nemlig Molde og Klyve {Ee-}
(deri)s Engebøe om høsten forinden hand kand
(faae s)it Korn og Høe indhøstet, og i des
(anled)ning haver hand weret beføyet og
(….)et at forlange og begiere Skiell
1735: 4
og Skiftte Gars opsettelse imellem Molde og Klyve
gaarder og gaarden Bøe, saa vell imellem Engebøerne som Skougen, og Eftterdj Retten nu ved
siun og besigtelse haver Erfahret hvor nødigt
det er, formoder hand, at omtvistede gaarders opsiddere maa blifve tilfunden at opbygge Skifttes gaer, og siden aarlig Continuere med
dends ved lige holdelse. thj blev først denne
forretnings med gaaende omckostninger eftter det
Kongelige Reglemang anført som er for, Sorenskrifverens Reise fra sit hiem till aaestæden 5 Miile
med 3de Mand â 8 s: Miilen er 1 rdr: 1 Mrk: 8 s: for Sorenskrifverens fortæring underveis 1 dag til aaestæden 4 Mrk: for
Sorenskrifverens Sallarium for dend første dags
forretning 2 rdr: for dend anden dags forretning 1 rdr, for Lænsmandens u-mage
ved forretningen 4 Mrk: for de 8te Laugrettes
Mænds forretning og u-mage i 2de dager
â 2 Mrk: er 2 rdr: 4 Mrk: for Sorenskrifverens
hiemreise fra aaestæden 5 Miile med 3de Mænd
â 8 s: Miilen er 1 rdr: 1 Mrk: 8 s: for Sorenskrifverens fortæring underveis 1 dag 4 Mrk:
Endnu lod Hr: Major Pritzier tilføre at som gaa(rden)
Molde Skylder ickun 1 Løb Smør og 1 Huud, og g(aar-)
den Klyve ickun Skylder 1 Løb Smør og 1 Huud, (og)
Gaarden Bøe derimod Skylder 3 Løber og 3 Hu(uder)
der da maatte blive foresadt enhver ga(ards)
opsiddere, hvor mange fafner af enhv(er)
af gierdes garen Skall opbygge og ved li(ge)
holde, till eftterretning for enhver ga(ards)

opsiddere, fremdeles eftter denne dag
saa at Molde opsidere eftter formening ej bør gier(de)
og holde ved lige meere end 1/3 part af gierdes gaarden
imod Bøe opsiddere, og Klyve opsiddere ej at gi(er-)
de eller holde ved liige af Skifttes garen (meere)
end 1/3 part, og Bøe opsiddere de 2de par(ter)
af gierdes gaarden, Saa som gaarden M(ol-)
des opsiddere haver sin gierdes gaard paa dend
Søndre side imod (…………..) at holde (ved)
(l)ige.
1735: 4b
hvor eftter saaledes for Retten blev Kiendt Dømt
og Afsagt. Eftter nøye sin!! (siun) og grandskning befinder vj at vere høyt fornøden, at Skifttes gaer imellem
Gaarden Bøe og Molde, som og imellem Gaarden Klyve
og gaarden Bøe, worder opsadt till Skiell og Skiftte imellem opsidderne, paa det de ej skall vere hin anden
till fortrengsell; Thj wj befandt at baade gaarden Molde og gaarden Klyve, u-omgiengelig haver
taget Skade, og med tiden maatte meere præjudice
tilføyes, om Skifttes gaer imellem gaarderne saa
vell imellem Engebøen som Skougen icke blev oprettet, eftter enhver opsidders brug, som de fra
gammell tid brugt haver; Og i dend henseende haver vj først oprettet Engebøe Skifttet imellem gaarden Molde og gaadren Bøe, som tager sin
begyndelse wæsten fra Moldestøen eller baadelændingen, i Næste dahlen som kaldes Halteigslaatten
hvor en Markesten med sine Vidner af os blef
Nedsadt, hvor fra Merket gaar til første berg Nobben, hvor udj er hugget et Kaars, som viiser til
(….)ste Halteig hougen, hvor en Markesten med
(sine) Vidner blev Nedsadt, som viser i Nord len(gere) ind i Halteighougen, hvor udj er hugget et
(Kaa)rs, som viser der fra i Nord Ost i Halteigs
(…..)n, hvor 2de gamle Markestener stod tet
(…….) anden, som viiser i Ost Nord Ost i Hal(teig)shougen, hvor en gammell Markesten
(be)fandtes {som} og der fra i Ost Nord Ost i Hal(teig)shougen, hvor en gammell Marckesten
(st)od, som af os paa samme sted blev opreist med
(si)ne Vidner, som viser der fra til Kircke Veyen
(hv)or en gammell Markesten er Staaende
(so)m viser till Skourn kaldet, hvor en Marke(sten) er Nedsadt, som viser hen til Træscklof(….) og lige hen til Endeskifttet imellem
(gaarden) Bøe og Molde hvor Markesten er
(ne)dsadt, som viser lige i Søer til Klyvesten-

en, hvor gaarden Klyve modtager, Saa
(tilfi)ndes opsidderne paa gaarden Bøe og opsid(dern)e paa gaarden Molde at opbyge Skifttes gaer
(eftter) disse Marckesteenernes opsettelse fra
1735: 5
dend første og indtill dend Sidste som her udj benefnt er, hvor da gaarden Bøes opsiddere
beholder alt hvad som ligger paa dend Nordre side af disse oprettede Marckestener eller
Skifttesgaer og Molde opsiddere at beholde alt hvad som ligger paa dend Syndre Side af
Skifttesgaeren, Saa at dito Skifttes gaer skall vere imellem opsidderne till Een Eefvig
eftterretning og Rettesnoer, paa det dend Eene ej skall vere dend anden till fortrengsell, Og
som ved Maalning befandtes, fra dend første Marckestens begyndelse imellem gaarderne Bøe
og Molde og indtil Sidste Marckesten at vere 388 fafner langt Saa tilfindes opsidderne paa
gaarden Bøe som hafver 6 Teiger Jord, imod gaarden Molde som ickun er 2 Teiger Jord, af
fornefnte Engebøe Gaer, at opbygge og fremdeles vedligeholde 2de Parter af gierdes gaarden
Nemlig 254 fafner, og det saa lovlig og forsvarlig, Og Molde opsiddere, fremdeles at
opbygge og vedligeholde 134 fafner af fornefnte Skifttes gaer, saa lovlig som de det ville
ansvare. Skoug og Engebøe Skifttet imellem gaarden Klyve og gaarden Bøe, tager sin
begyndelse lidet oven for Klyvestenen fra Træe kaldet, hvor en Marckesten blev Nedsadt,
som viiser lige i Øst till Floers Tuftten, hvor et Kaars er hugget udj berg axelen, som gaar till
Kirkeledet, hvor en Marckesten er nedsadt og gaar lige hen til Bøe Træe, hvor i berg axelen
blev hugget et Kaars, som viser lige hen til Bøetræet, hvor et Kaars er hugget udj en Stoer
Steen, som viser lige op i fieldet, i Een (træe?)stub, hvor udj blev hugget et Kaars, som viser
lengere op i fieldet i Nord Ost i Halsen kaldet, hvor fra Merket gaar op under høyden paa
Halsen hvor en Marckesten er nedsadt med sine Vidner, og der fra paa høyeste field Rusten,
hvor udj blef hugget et Kaars, som viiser lige op til heidene hvor en Marckesten blev opsadt
med sine Vidner som viiser lengere op i fieldet Rusten hvor under er hugget et Kaars, og der
fra lengere ind i <høyeste> field Rusten, hvor en Marckesten er nedsadt, hvor fra Mercket
gaar lige i Ost Nord Ost ind eftter i høyeste Rust i en berg axell hvor
1735: 5b
udj blev hugget et Kaars og der fra lige paa hilleren hvor en Marckesten blev nedsadt, hvor
fra Mercket gaar lenger op i field Rusten, hvorudj er hugget et Kaars paa dend Søere side og
der fra lige i Ost Nord Ost till øfste Rindene hvor i fieldet er hugget et Kaars som viser
lengere ind paa Rindene uden for Ræfskare, hvor et Kaars er hugget udj fieldet, og der fra til
Ræfskaret hvor en Marckesten er opsadt som viiser lige Ned i Ræfskaer dahlen, hvor en
Marckesten er opsadt, og der fra lige op till Ræfskaerckampen hvor udj er hugget et Kaars
og der fra op i høyeste Klyveckampen, hvor der fandtes eftter vores Skiønsomhed en gammell
Marckesten, som vi paa samme sted opreiste og opsadte, og der fra i høyeste Klyveckamp,
hvor et Kaars blev hugget i fieldet, som viser videre ind eftter i Klyveckampen hvor atter et
Kaars blev hugget og der fra widere ind eftter i Ost Nord Ost i Klyveckampen hvor udj blev
hugget et Kaars og der fra Mercket gaar lige Øst eftter i Klyveckamp hvor en Marckesten
blev opsadt, og viser der fra lige ned eftter Klyveckampene, hvor et Kaars blev hugget i
fieldet, og der fra lige ned i Klyveckampene, hvor en Marckesten blev nedsadt, hvor fra
Mercket gaar lengere ned i Klyveckampene, hvor udj blev hugget et Kaars udj et Biercketræe,
og der fra videre ned i Klyveckampene hvor en Markesten blev opsadt, hvor fra Mercket gaar
lige Ned i Klyveckamperne, hvor vj forefandt en gammell Marckesten, som vi optog og
nedsatte paa sit samme sted, hvilcken viser der fra lige hen i Klyveckamp hvor udj blev

hugget et Kaars, hvor fra Merket gaar i Inderste Klyveckampen hvor et Kaars blef hugget i et
fuurretræe, hvorhos stod en gammell Marckesten, som viiser lige Ned i Klyvebrecken, hvor vj
forefant en Rigtig Marckesten, hvor endeskifttet er imellem Bøe og Klyve hvor gaarden Berje
modtager. Thj tilfindes Bøe opsiddere {eftter disse} og Klyve op1735: 6
siddere at holde sig disse af os oprettede Marckestene eftterretlig og fra dend første
Marckestens begyndelse og indtill den sidste at opbygge en lovlig Skifttesgaer og dend
fremdeles at vedligeholde, hvilcken Skifttes gaer skall for dennem vere en Eevig eftterretning,
Saa at alt hvad som ligger paa dend Nordre side af Marckestenerne eller Skifttes gaeren skall
tilhøre opsidderne paa Bøe, og hvad som er beliggende paa dend Søndre side skall tilhøre
opsidderne paa Klyve, og som ved Maalning fra dend første Marckestens begyndelse
imellem Bøe og Klyve, indtill dend sidste Marckesten at vere 1316 fafner langt, Saa tilfindes
opsidderne paa Bøe af fornefnte Skifttes gaer at opbygge 2/3 parter siden de bruger 6 teiger
Jord, og Klyve som der imod er ickun 2 Teiger Jord opbygger 1/3 part af gierdes gaarden,
saa som Bøe opsiddere \skal/ vere pligtig at opbyge og fremdeles at vedlige holde 876 fafner
gierdes gaer og Klyve opsiddere {at} tilfindes at opbygge 440 fafner af fornefnte Jerdes eller
Skifttes gaer, hvilcke {haver Skiftte} fornefnte opsiddere tilfindes at opbygge og forferdige
bemelte Skifttes gaer till Mickaelj tider førstckommende; Og tilfindes Bøe opsiddere at
betale denne Processes beckostning til Hr: Major Pritzier med 10 rdr: 1 Mrk: under Namb og
Vurdering udj Deris Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse
Ao: 1735 dend 25 April blev Retten Betient paa Gaarden Kierland udj Qvindherrets
Skibrede beliggende, med eftterskrefne af fogden opnefnte Laugrettes Mend Neml: Anders
Larsen Nordhuglen, Johannes Larsen ibid:, Mogens Olsen ibid:, Hans Øckland, Anders
Degernes, Ole Hysingstad, Andfind Aadland og Næll Larsen Hysingstad, udinden en Odels
prætention som Samson Pofvelsen hafver Reist mod Lænsmanden Søfren Rickertsen
Møcklebust paa 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:
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udj Gaarden Kierland som Contraparten Søfren Møcklebust sig haver tilforhandlet og kiøbt
af \Sl:/!! Baronesse RosenCrantz
Paa Citantens vegne møtte udj Rette Abel Ifversen Helvigen og Producerede det udtagne
Stefnemaall i Rette denne Odels Prætention betreffende som er dat: 11 Decembr: 1734
hvilcket læst blev og lyder saaledes.
Contraparten Søfren Rickertsen Møcklebust møtte for Retten og vedgick at denne Stefning
er hannem lovlig forkyndt 14 dager for Juell 1734.
Abell Ifversen Helvigen paa Citantens vegne Producerede en Continuations Stefning i Retten
som till denne Tægte dag er falden i Rette, dat: 31 Martij 1735 som lyder saaledes.
Søfren Rickertsen Møcklebust møtte for Retten og vedgick og tilstod at denne Continuations
Stefning er hannem forkyndt for mere end med 14 dagers lovlig Kald og warsell.
Abell Ifversen Producerede Stiftts!! Hr: Admiral og StifttsBefahlings Mand Kaasses ordre
og befahling at gaae i Rette for Citanten og er dat: 28 Martij 1735.
Wenvick paa Søfren Møcklebustes vegne fremstod for Retten og vedgick at de 2de
stefnemaaler er hans Principal lovlig forkyndt, men som hand maa forundre sig over at
Citanten udj hoved Stefnemaalet haver inddraget, baade en odels Sag, og besigtelse forretning
om fæbeite, og at Citanten om det Sidste Nemlig det af ham saa kaldede u-lovlig fæebeite,

agter for denne Redt at føre en haaben vidner, saa er Comparenten u-vidende hvad
hovedsagen af disse 2de Poster skall vere, formente og dete at vere 2de Sager, som enhver for
sig bør Tracteris, henstillede der for till Rettens Kiendelse hvilcken af disse paa denne tid
skulle foretages.
Abel Ifversen paa Citantens vegne Proponerede, og sagde, at odelsindløsnings prætentionen
paa dend omtvistende 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: det er hoved Sagen, som hand paastaar bør
Proceqveres og ordeles men hvad sig fæebeitet og de der om indstefnte vidner angaar, da
frafalder hand ej allene det omtvistende fæebeites siun og besigtelse, men end og holder unødig de der om indstefnte vidner denne sinde at lade afhøre Men Reserverer sig sin lovlige
paatale fæebeitet angaaende, paa en anden lovlig tid, der om vidner at lade føre og Dom at
paastaae.
Der nest Wenvick Proponerede, at som hand nu maa fornem/m/e at Citantens fuldmægtig for
denne sinde frafalder dend indstefnte Sag om fæebeitet og agter allene at ordele dend
paastefnte odels og indløsnings Prætention till 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: som Lænsmanden
Sæfren Møcklebust er Eiende og sig af Welbrne: Frue Sl: Baron Rosencrantzes hafde
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tilforhandlet, saa ville hand førend hand videre svarede till Sagen, først fornemme, hvor med
Citanten agter at ligitimere sig odels og indløsnings berettiget at vere;
Abel Ifversen paastod at de indstefnte 2de Vidner Johannes Ericksen og Isack Mortensen,
som nu er tilstede for Retten maatte Eedfæstes og afhøres.
thj blef Vidnet Johannes Ericksen paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. at vidnet tillige med Isack
Mortensen, fulte med Samson Pofvelsen Kierland Vngefehr 14 dager for Juell og gick till
Lænsmanden Søfren Møcklebust og bad ham at tage imod Penge for denne omtvistende
Jordepart i Kierland, hvor paa Søfren Møcklebust svarede Jeg har icke kiøbt af Samson
Pofvelsen, af dig eller dine, hvor fore Jeg heller icke haver nødig at tage Penge af dig, og
vidnet vidste icke hvor mange Penge det var.
det andet vidne Isack Mortensen blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede i alle maader lige som forrige vidne vundet
og udsagt haver.
Abell Ifversen declarerede og holdt u-nødig fleere vidner i denne Sag at lade føre. der eftter
Producerede Abell Ifversen en Extract af Sundhordlehns Ting Protocoll under Hr: Admiral og
Stiftts BefahlingsMand Kaases haand at Samson Pofvelsen hafver lyst \sin/ odels og
Pengemangels Lysnings Redt till denne omtvistende Jordepart, hvilcket er dat: 28 Martij 1735
saa lydende.
Abell Helvigen Proponerede og Sagde at Endskiøndt hand haver declareret ej at lade føre
flere vidner, da er det alleene Ment hand ej {f} ville lade fleere vidner føre om fæebeitet og
Penge tilbydelsen, end allerrede indført er, Men de indstefnte Odels vidner som ere Anders
Andersen Helvigen og Niels Johansen Lille Houeland, som nu møder for Retten paastod hand
maatte Eedfæstes og afhøres.
Wenvick paa Contrapartens vegne Proponerede og forestillede Retten om det kand kaldes
billig og lougmæssig at Abell Helvigen først her for en sidende Redt paa Citantens Vegne
declarerer at hand holdte u-nødig fleere Vidner udj denne Sag at føre, og nu siden med
Krogelov og forevendinger, og ickun for at hindre Søfren Møcklebust hans havende Redt, det
i andre maader vill forklare, hvilcket Comparenten siuntes at vere tvert imod Lovens
allernaadigste bydende at nogen skall frafalde hvis hand Eengang for en Sidende Redt har
tilstaaet
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og declareret, der om hand alting indstillede till denne Rettes Retsindige og Lougmæssige
Kiendelse.
Abell Helvigen Refererede sig till sin giorde forklaring at hand icke agter flere Vidner at
føre om fæebeitet og Pengebydelsen, end allerrede ført er, men vidnerne som er indstefnt at
vidne om odels Retten, paastod hand maatte Eedfæstes og afhøres.
Eragtet;
Endskiøndt Abel Helvigen haver declareret hand icke flere vidner ville lade føre, saa forklarer
hand dog, at der med ej andet maatte vere at forstaae end hand icke ville lade føre føre!! flere
vidner om Penge Lysningen og fæebeitet ført er, Men som Stefnemaalet klarlig melder om
odels vidnernis førelse, som hovet Sagen Eegentlig paagielder, Saa Eragtes for Redt at de
indstefnte odels vidner, her for Retten skall aflegge sin Sandheds forklaring.
der eftter blev Vidnet Anders Helvigen paaraabt som fremstod for Retten og forklarede at
vere 70 aar gammell; og sagde at Citantens fader fader Samson Larsen boede her paa Kierland
og brugte 3 Løber 2 pd: 6 Mrk:r saa lenge hand lefvede og Encken eftter hans død saa lenge
hun lefvede, hvor eftter Encken blev giftt med Sl: Giert Pedersen som frafløttede Kierland
og Sl: Samson Larsens Børn Nemlig Pofvel Samsonsøn \tiltræde og brugte/ af aaesædet
indtill denne tid haver brugt og endnu bruger 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: og datteren Else
Samsons datter som hafde till æcte Sl: Anders Andersen brugte 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: og
war Sl: Anders Andersen og huustrue Eiere for disse 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Smør, som de
brugte i 18 aar, hvor eftter Sl: Anders Andersen Solte denne omtvistende Jordepart till Sl:
Baron RosenCrantz. Wenvick tilspurte vidnet om hand self er vidende hvad tid godset eller
de omtvistende 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: er kommen under Citantens fædres ædtlæg, og
hvem der var dend første, af dem som haver Eiet gaarden. Vidnet paa tilspørgelse sagde at
have hørt af sine forældre at Sl: Samson Larsens fader Sl: Lars Kierland haver Eiet og brugt
det all sin tid; Vidnet blev tilspurt om [hand] ved hvor lenge det er siden at Sl: Samson
Larsen beckom denne omtvistende Jordepart af sine forældre, der til vidnet svarede Nej ved
icke hvor lenge det er siden; Parterne hafde ej {flere} mere vidnet at tilspørge.
det 2det vidne, Niels Johansen Lille Houeland blev paaraabt som fremstod for Retten og
forklarede at vere 83 aar gammell, og Sagde at {Sl:} Citantens Sl: fader fader Sl: Samson
Larsen boede her paa Kierland og brugte en part i Kierland, men hvor meget hand endten var
Eiende eller hvor meget hand brugte, det kand icke vidnet forklare, og da Sl: Samson Larsens
Børn Pofvel Samsonsøn kom til Jorden brugte hand det halfve aaesæde 1 Løb 2 pd: 15
Mrk: Smør og datteren Else Samsonsdatter som hafde till æcte Anders Andersen boede paa
dend anden halfve aasæde som er 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: og enhver af dennem var Eiere
for sine brugende Par1735: 8
ter, og boede og brugte Sl: Anders Andersen og hans huustrue sin Eiende part i 20 aar,
widnet svarede paa Spørsmaall icke ved hvor lenge at Kierland var brugt af Sl: Samson
Larsen; vidnet svarede icke ved hvor lenge det er siden at Sl: Samson Larsen beckom
Kierland af sin Sl: fader Lars Kierland.
Widnerne Anders Helvigen og Niels Lille Houeland blev paaraabt, som fremstod for Retten
og hiemlede ved Eed at [de] ej ved Rettere eller Sandere at vidne, end de nu allerreede
forklaret haver.
Endnu Producerede Abel Helvigen en for Retten giorde forEening imellem Pofvel
Samsonsen og Giert Kierland sluttet d: 28 Aprilis 1685 till efttersiun i Retten, hvor med
hand ville bevise at Kierland haver veret Citantens fædres odel{s} fra gammell tid. der eftter

paastod Abel Helvigen at vidnerne som ere indstefnte at giøre forklaring om i hvad stand
gaarden var dend tid at Sl: Anders Andersen Solte denne omtvistende Jordepart til Sl: Baron
Rosencrantz
der eftter blev vidnet Johannes Hansen Nedre Fedt paaraabt som fremstod for Retten, og
eftter at hand sin Eed efter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes, vidnet vidste
icke at forklare i hvad Stand at Jorden Kierland var, da Sl: Anders Andersen dend Solte, men
vidnet sagde at Jorden siden dend tid er bleven beskadiget af Elfvebrud. mere hafde ej
Parterne vidnet at tilspørge.
det andet vidne Lars Johansen Skaarpen blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at
hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes. at gaarden Kierland er
nu i samme stand med Ager og Eng og huuse bygninger ligesom i dend tid da Sl: Anders
Andersen dend Solte, undtagen at ageren kaldes Leere er noget beskadiget af Elfvebrud.
Videre hafde ej Parterne vidnet at tilspørge.
det 3die vidne Erick Døsseland blev paaraabt, men møtte icke, ej heller agtede Citanten det
nødig dito vidne at lade føre.
Mons:r Wenwick Producerede paa sin Principals Vegne et Skrifttlig indleg dat: 25 April
1735 saalydende. Der nest Producerede Mons:r Wenvick Provsten Hr: Willum Frimands
attest {dat:} under Provstens haand saa meldende. Mons:r Wenvick Producerede Sl: Anders
Andersens og Citantens fader Pofvel Samsonsen Kierlandz udstede Skiøde till Sl: Baron
RosenCrantz dat: 10 og 17 Decembr: 1703 saa lydende. Mons:r Wenvick Producerede
Frue Sl: Baron RosenCrantzes udstedde Skiøde til Lænsmanden Søfren Møcklebust dat: 10
Janv: 1731 saa lydende.
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Mons:r Wenvick Proponerede at naar Retten vill behage at eftertencke hvad tid dend af
Citanten ved hans fuldmegtig i Retten Producerede Pengemangels Lysning da skall det nock
befindes at det ej er Passeret i lovlig tid, følgelig Lovens 5 Bogs 3 Capt: 2 art: som
udtrøckelig Siger er odels arving u-myndig da maa hans formynder lyese for hannem og vis
det forsøm/m/es, da saa snart hand kommer til Lavalder maa hand Self lyese sit forfald, naar
nu tiden da Lysningen er Passeret, mod dend udj Retten Producerede {Rettens} \Provstens/
attest, Confronteris, da haaber Comparenten det nock som skall befindes at Citanten i steden
for at lyese sin Pengemangell eller odel og indløsnings Redt saa snart hand blev Myndig,
haver ladet det henviile indtill omtrent 2 ½ aar eftter dend tid og alt saa ville Comparenten
formene, som hand og paastod, at denne af Citanten giorde odels Lysning bør gandske som ulovlig ansees eftterdj dend ej i lovlig tid er observeret, og at denne omtvistede Jordepart, bør
følgelig Lovens 5te Bogs 3 Capt: 3 art: endnu som tilforn at følge Søfren Møcklebust, eftter
de forhen i Retten Producerede Skiøder og bevisligheder, og Samson Kierland ej Ringeste
odels prætention der till at kunde have.
der eftter paastod Abell Helvigen at Laugrettes Mendene maatte siune og besigtige denne
omtvistende part i Kierland, og Taxere dend eftter sin Bonite og werdie, hvor paa Retten
forføyede sig ud med Laugrettet {og} i begge Parters ofververelse, da vj nøye besigtigede
gaarden og kunde icke See eller fornemme andet end at gaarden Kierland er joe i sin fulde
hæfd og Stand, undtagen at ageren er lidet beskadiget af Elfvebrud, og hvad sig Wurderingen
paa Jorden angaar, da sagde Laugrettes Mendene, at Kiøbebreverne melder om hvad for
gaarden er givet og betalt.
Abell Helvigen Proponerede og sagde at eftterdj Sl: Baronens Encke Frue Soldte gaarden, da
formente hand at hun først burde have tilbudet Citanten det.
Wenwick her imod Replicerede at som gaarden Kierland var ved lovhæfd bleven Sl:
Baronen og hans arfvinger till odell og der paa fanget Eiendoms hæfd saa formente hand at

hvercken Citanten eller hans arfvinger havde der paa ej mere odels Redt end en fremmed, og i
dend henseende formente
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hand at hans Principal som der eftter af dend odels berettigede Nemlig af Sl: Baronens
Encke Frue, haver der paa beckommet lovlig hiemmell, maa dend beholde som sin Rette
Eiendom, u-præjudiceret eller hindret af Citanten, indtill hand af Sl: Baronens arfvinger der
om skulle Søget, ellers paastod Wenwick at som Samson Kierland eftter hans formeening er
gandske fremmet till gaarden Kierland og hand dog saa u-lovlig haver Reist denne Sag,
Retten da følgelig Lovens pag: 764 art: 7 wille forelegge Samson Kierland, ved Eed at
beckreftte, om hand agter at indløse denne omtvistende Jordepart for Eegne Penge og sig Self
till odell, og ej dend siden till nogen anden endten selge eller Pandtsette.
Citanten Samson Pofvelsen møtte for Retten og Sagde at hand vell wille aflegge sin Eed
hand wille løse sig dend till odell, men hand ved icke om hand kand beholde dend lenge, og
saa fremt hand skulle Pandtsette dend bort for gield, da ville hand Pandtsette dend till sine
frender, som hand formeener er lige saa vell odels berettiget som hand.
Wenwick Proponerede at som hand maa fornemme at Citanten er meget wariabel udj sin Eds
tilbydelse Saa henstillede hand {dette} hoved Sagen til Endelig Dom, uden at Citanten skulle
aflegge sin Eed i henseende hand dend Erbyder sig paa Conditioner at aflegge, des uden
Eragter Comparenten [ej]? at Eske nogen Eds afleggelse af Citanten, thj hand Eier indtet
mindre \end/ Odels Redt i Kierland, men dend er og bliver vell for alle Ober Retter Sl:
Baronen tilhørende, og Refererede sig til de i Retten Producerede bevisligheder, hvor eftter
hand udj Sagen var Endelig Dom paastaaende med Sagens forvoldende omckostning.
Abell Helvigen Proponerede og paastod Endelig Dom udj Sagen.
begge parter blev tilspurt om de hafde noget mere till deris Sags opliusning i Rette at
Producere, de da der med ville fremckomme, hvor paa Parterne svarede, de indtet videre til
Sagens oplysning hafde at Producere, uden hvad som allerrede Produceret er, og der nest war
begge Parter udj Sagen Endelig Dom paastaaende
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Saa blev denne Processes medgaaende omckostning anført eftter det Kongl: Reglement af
Ao: 1708. Saa som for Sorenskrifverens Reise fra sit hiem till aaestæden 2 ½ Mill med 3de
Mand er 3 Mrk: 12 s: for Sorenskrifverens fortæring fra sit hiem 1 dag till aaestæden 4
Mrk: Sorenskrifverens Sallarium for forretnings dagen 2 rdr: for Sorenskrifverens
hiemreise fra aaestæden med 3de Mand 3 Mrk: 12 s: for 1 dags fortæring underveis [4
Mrk:], de 8te Laugrettes Mænd fra Føyens Skibrede, for deris Reise og u-mage ved
forretningen hver Mand 3 Mrk: danske er 4 rdr:
thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Med det gamle forEenings werck dat: 28. April 1685 som og med Vidnernis forklaring,
bevises nock at denne omtvistende Jordepart 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: i Kierland, hafver
ligget under Sl: Samson Larsens brug og Aasæde, men eftter hans dødsfald, er aaesædet af
hans Børn Pofvell Samsonsøn og datteren Else Samsonsdatter som hafde till æcte Sl: Anders
Andersen, bleven af begge beboet og enhver af dennem haver haftt hver sin halfve Part af
Aasædet Kierland till Eiendoms brug 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: Saa at Sl: Samson Larsens
ældste Søn, som er Citantens fader Pofvell Samsonsøn till denne tid ickun haver brugt og
Eiet dend halfve Part 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: af sin Sl: Faders Aaesæde, og Sødsteren Else
Samsonsdatter som hafde till æcte Sl: Anders Andersen Eiede og brugte dend anden halfve
Part 1 Løb 2 pd: 12!! Mrk: Sm: fra Ao: 1686 Indtill aaret 1703 da hand d: 10 Decembr:

Skiøder og bebrefver sin Eiendoms Part udj Kierland till høy welbaarne Sl: Baron
Rosencrantz, hvor paa Citantens fader Pofvell Samsonsøn, Selger og Skiøder sin odels Redt
till denne omtvistende part udj Kierland till welbaarne Sl: Baron Rosencrantz 7 dager der
eftter som var d: 17 Decembr: 1703; Der eftter lader Sønnen eller Citanten Samson
Pofvelsen lyese sin odels og Pengemangels Lysnings Redt till dito gaard Kierland d: 9
Novembr: 1722 og d: 6 Novembr: 1732, og nu paastefner gaarden Kierland med paastand
ved Dom her till at blive Løsnings Retten tilhørende; Der imod beviser Contraparten Søfren
Rickertsen Møcklebust først med Sl: Anders Andersen Kierlandz Skiøde af d: 10 og 17
Decembr: 1703 at Sl: Ba1735: 10
ron RosenKrantz haver haftt denne omtvistende part udj Kierland i 27 aar, og der eftter haver
Contraparten Søfren Møcklebust, beckommet et lovlig Skiøde paa denne omtvistende 1 Løb 2
pd: 12!! Mrk: Sm: af welbaarne Baronesse Sl: RosenKrantzes dat: 10 Janv: 1731, hvor eftter
Contraparten paastaar at gaarden Kierland bør følge ham og hans arfvinger till odell og
Eiendom, Da eftter saadan Sagens beskaffenhed, befindes det at Citanten Samson Pofvelsen,
icke i følge Loven haver ladet lyese sin odels og Pengemangels Lysnings Redt, da hand hafde
opnaaet sin Lavalder, men 2de aar der eftter, som var hans alders 27de aar; Endnu bevilger
Loven, at eftterdj Kierland war Solt udj Citantens u-Myndige aar, at paatale sin odels Jord till
indløsning 10 aar eftter at hand var bleven Myndig, hvilcket Citanten iligemaade haver
forbjgaaet, og ej eftter Loven paatalt sin Løsnings Redt, førend nu som er 15 aar eftter at
hand er bleven Myndig som er i hans alders 40de aar, hvilcket bevises med dend i Rettelagde
Provsten welærværdig Hr: Willum Frimands attest, Saa at Citanten udj Løsnings Redts
Søgning, ej haver fult Lofvens bydende; Da som Lovens Pag: 797 art: 1 Siger, at dend
odelsjord som haver ligget under et ædtlæg Tyve windtre eller lenger, dend maa ingen Lov
Søge fra dend ædt, Da som det nu bevises med Sl: Anders Andersen Kierlands Skiøde af d:
10 Decembr: 1703 at Sl: Baron RosenKrantz hafde allerrede fanget 27 aars lovlig hæfd paa
Gaarden Kierland, forin(den) dend af welbaarne Baronesse Sl: RosenKrantzes blev till
Contraparten S(øfren) Rickertsen Møcklebust overdr(aget, skiø)det og bebrefvet, Saa
Kien(des for)
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Redt at Sl: Baron RosenKrantz og hans Arfvinger eftter Lovens forhen allegerede Pagina og
articul, till denne omtvistende part udj gaarden Kierland 1 Løb 2 pd: 12 Mrk:r Smør er
alleene odels berettiget, hvor fore Contraparten Søfren Rickertsen Møcklebust beholder denne
omtvistende part udj gaarden Kierland, till Eefvig odell og Eiendom for sig og sine Arfvinger,
frit og u-hindret af Citanten, og dend icke fraviger for hvem af \Citantens/ Arfvinger{ne} end
her paa ville giøre nogen prætention, undtagen for Sl: Baron RosenKrantzes arfvinger, som
sin Løsnings Redt eftter Lands Loven er Reserveret og udj denne Processes foraarsagede
omckostning betaler Citanten Samson Pofvelsen Kierland till Contraparten med 8 rdr: 3 Mrk:
8 s: ved Namb og Vurdering udj sin Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Ao: 1735 dend 1 og 2den Junij blev Retten betient paa Gastgiæberlejet Leervigen med
eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig Anders Dæggernes, Tollack Langeland, Baltzer
Isdahl, Hans Odland, Anders Watne, Andfind Odland, Ole Heljesen Hyesingstad og Hans
Øckland.

Till hvilcken tid weEdle!! og Velbyrdige Hr: Capitain Møllerup t!! (et) Nicol, af høybaarne
Hr: Admiral Kaas, till denne Tegtedag, haver udvirket et Extra Tings holdelse, Contra forrige
Controleur Mouritz Luftt, angaaende en af ham udstedde Caution till Deris Mai:t, Hvor om
Procurator Sr: Bleginberg, paa Hr: Capitain Møllerups og Hr: Lieutenant Nicols wegne, hand
i Retten (Prod)ucerede høybaarne Hr: Admiral Kaases (Resol?)ution dat: 19 Martij saa
lydende.
(Procurator) Bleginberg, Producerede i Retten det udtagne (Stefnem)aall Contra Controleur
Luftt, og er dat: (.. ….) 1735 saa lydende. (Der nest) fremlagde bemelte Bleckinberg en
inden (Bergen) Byes Byetings Ret d: 31 Janvarij 1735
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Ergangne Kiendelse, hvor ved eftter Hr: Controleur Lufttes Exceptioner, hoved Sagen, hvor
vit Controleur Luftt \hvor vit/ for hans udstedde Caution, kand blive kiendt till Ansvar, er
henvist til Controleur Lufttes Værneting, og som det haver veret Citanten beckiendt at
Controleur Luftt, baade haver afhendet sit Embede og faste Eiendeler, og saaledes icke kunde
ansees, anderledes end Een Løs og Ledig Persohn, dend Mand icke kunde vide, hvor hand i
sin tid kunde blive forfløttet, Saa haver Citanten givet hannem Varsell, udj hans Sidste
boepæll og Logemente, paa Gaarden Kaarrevigen, hvor om hand paastod Stefnings Mendene,
at maatte tages till Edelig afhiemling.
Stefnings Mendene Ole Heljesen Hyesingstad og Ole Andersen ibid: blev paaraabt, som
fremstod for Retten og hiemlede ved Ed at hafve denne Stefning for Hr: Controleur Luftt paa
Kaarevigen i hans Eegen Persohns Nærværelse forckyndt for mere end 14 dager siden.
Controleur Luftt blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne
til Sagen at svare.
End fremlagde Bleckinberg til at Ligitimere Søgemaalet Controleur Lufttes Eegenhendige
underskrefne Cautions brev af 12 Septembr: 1731 saa lydende Saa og bem:te Lufttes
giensvar paa Citanternis beskickelse af 31 Janvarij 1733 saa lydende
Og till ofverflødighed haver Citanten indkaldet till Eedlig forklaring, de 2de Lænsmænd,
Næll Torstensen Hyesingstad og Johannes Sioe, hvilcke hand forlangede till Eedlig forklaring
eftter Stefnemaalet maatte antages.
Widnet Lænsmanden Næll Torstensen Hyestad!! (Hyesingstad) blev paaraabt som fremstod
for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes, at
da Fogden Ohnsorgs Eiendeler blev af Rettens Middell Registeret og wurderet saag Vidnet at
Controleur Luftt var tilstede som Cautionist og paastod at Eiendelerne maatte fremko(mme)
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det andet widne Johannes Sioe, blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt wandt og forklarede saaledes. At da Fogden Ohnsorgs
Eiendeler blev af Rettens Middel Registeret og wurderet, da saag widnet at Controleur Luftt
var tilstede, widere vidste Vidnet icke at forklare.
End fremlagde Procurator Bleginberg Cammer Collegii Skrifvelse till Hr: Capitain Møllerup
et Nicol, af d: 14 Martij 1733 saa lydende Endnu Produceret en der udj indsluttet Copie
under samme dato 14 Martij 1733 saa lydende. hvor ved, Stifttsbefahlings Manden beordres
imod betalningen, fra Møllerup et Nicol, till dennem at Extradere Controleur Lufttes Caution,
og hans Skrifttlige forsædt, paa Citanternis beskickelse, till deris Regresses Søgelse, der
eftter giorde Bleginberg, Saadan forestillelse og paastand till Doms, at som Controleur
Mouritz Luftt, som Fuldmyndig Mand, under dato 12 Septembr: 1731 har udgiven sin
forløfttnings bref, i Citanternis (St)ed, for dend Summa 200 rdr: i fald fogden Ohnsorg, paa

de Kongl: intraders oppebørseler, noget, skulle till kort kom/m/e, og hand end ydermere,
saadan sin forskrifvelse vedstaar med paategning, paa Citanternis beskickelse under 31
Janvarij 1733, det og bevises med Stifttbefahlings Mand Kaases paategning paa den originale
Caution, under 19 Martij 1735 at (be)melte 2de Documenter Lieutenant Nicol til Regresse
Søgelse er Extraderet, formedelst hand sin andell i Stifttamtstuen haver Erlagt /: thj Capitain
Møllerup Vedtager og sin andell eftter (C)ammeretz foranstaltning udj sin faldende Gage og
(A)fregninger, at lade Decourtere mod lige Reggresses Søgelse :/ Hr: Controleur Luftt da,
lige eftter Lovens 5te Bogs 1 Capt: 2 art: vorder tilfunden, denne sin puure forskrifvelse at
eftterleve (na)ar hannem først eftter Lovens tilhold lov(lig) [Varsel]? er gifvet, da
Comparenten, uden
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widere at Reflectere paa hvad udflugter og indvendinger hand end maatte fremckomme med,
vill ervarte Een Endelig Dom, og Controleur Luftt der ved tilfunden at betale dend Summa
200 rdr: till Citanterne og udj denne Processes omckostninger, indberegnet Comparentens
Reise med 20 rdr: at Erstatte.
thj blev anført denne dags forretnings Sallarium for Rettens betientere eftter det Kongl:
Reglement, Sorenskrifveren for dend første dags forretning 3 rdr: for de 8 Laugrettes
Mend, 1 Mrk: hver af dennem er 1 rdr: 2 Mrk: og for denne forretnings beskrifvelse 1 rdr:
og Lænsmanden
thj blev Saaledes Eragtet.
Controleur Luftt Søges for sin udstedde Caution af Capitain Møllerup og Lieutenant Nicoll at
lide Dom till betalling, Men som Controleur Luftt allerreede fra dette sted \med/ Huus og
Børn samt Eiendeler, er forfløtt og till Bergen henreist, hvor og Citanterne, denne Dispute
betreffende haver ladet giort arrest paa 250 rdr: som hos welbaarne Frue Sl: obrister
Lieutenant Grans i Bergen skall vere beroende, Controleur Luftt tilhørende, Saa forelegges
Citanterne eftter Lovens Pag: 151 art: 21 at indstefne Controleur Luftt for sit Werneting i
Bergen, hvor hand nu holder dueg og disk, og der for dette sit Søgemaall, tillige med arrest
Sagen over hannem at hænde Dom.

Ao: 1735 d: 13, 14 og 15 Julij blev holden almindelig Sommerting paa gaarden Bielland for
Føyens og Fiere Skibreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts foeget Sr: Andreas
Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Næll Torstensen Hyesingstad, Peder
Siggervogen, Christopher Stocken, Tollack Langeland, Jacob og Lars Tvete, Anders Watne
og Baltzer Isdahl, Med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts Allernaadigste Forordning om Søn og Helligdagenes
helligholdelse dat: 12 Martij 1735.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Løning
till Thommas Siursen som der for i bøxel og Støfvelhuud haver bet: 8 rdr: 3 Mrk: dat: 30
Decembr: 1733.
Publiceret Ysten Gundersen og Ingebregt Pofvelsens udstedde bøxelseddell paa en Laxevog
kaldes u-Sletteøen till Biørn Biørnsen Rolfsnæs og Lars Mogensen ibid: dat: 11 Octobr:
173(?).
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Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Karen Gabrielsdatter, tilholdende paa
Leervigen, for begangne Leyermaall, med Hans Lundahl, som er bort Reist til Bergen
det indstefnte qvinde Menniske Karen Gabrielsdatter møtte for Retten, og vedgick at have
faaet lovlig Kald og Varsell till dette Ting. Karen Gabrielsdatter tilstod at hafve begaaet
Leyermaall med Hans Lundahl.
Fogden Heyberg paastod at Karen Gabrielsdatter maatte ved Dom blifve tilfunden at betahle
sine Leyermaals bøder.
thj blef Afsagt.
Eftterdj Karen Gabrielsdatter her for Retten tilstaar at hafve beganget Leyermaall og auflet
barn med Hans Lundahl, Saa tilfindes hun eftter Lovens pag: 965 art: 1 at betale sine
Leyermaals bøder med 12 Lod Sølf som er i penge 6 rdr: som hun tilfindes ved Namb og
wurdering i hendes Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige Anvisning at udrede og betale.
Jacob Mosterhafnen ladet till dette Ting indstefne, Knud og Lars Mosterhafnen, for de haver
Solt øell og brendevin, Toback og andre vahrer, ham till præjudice og Nackdell som
Priviligeret gastgiæber.
Knud og Lars Mosterhafn, blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa deris veigne til
Sagen at Svare.
thj blev Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Halfvor Grønaas
paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve Knud og Lars
Mosterhafn, till dette Ting indstefnt mere end med 14 dagers lovlig Kald og warsell.
Citanten Jacob Jansen Mosterhafn Producerede høywelbaarne Hr: Admiral og
Stifttsbefahlings Mand Ulrick Kaasses, giæstgiæber Privilegium for ham dat: 17 Septembr:
173(?) (1733?) saa lydende.
Citanten paastod Lavdag for Contraparterne, og Reserverer sig at føre Vidner till at
overbevise dennem at de haver solt adskillige Varer.
Eragtet.
Eftterdj {at} det bevises at Knud og Lars Mosterhafn hafver faaet lovlig Kald og Varsell till
dette Ting, Saa forelegges dennem till neste ting at møde og svare til Sagen, till hvilcken tid
Citanten forelegges sine paaberaabte Vidner at indstefne
Joen Store Brandvigens Encke Aasa Stensdatter hafver till dette Ting indstefnt, Pofvell
Axelsen Houckenes till dette Ting, at anhøre eftterskrefne Vidners forklaring \Johannes
Olsen Tvedt, og Johannes Hiljesen Tvedt/ om det Mercke som er hugget i dend sten som
ligger (paa) gaarden Store Brandvigens grund, som Citant(en) formeener hvercken har veret
ej \heller/ skall blifve
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anseet for at vere nogen Rigtig Marckesten, saasom Rettens Middell dend icke til nogen
Marckesten haver ordineret, fra saa lang tid som Erindres kand, hvor om \Encken/ et
Tingsvidne var paastaaende.
Pofvell Houckenes blev paaraabt men møtte icke,
Encken paastod eller Halfvor Arnevigen paa hindes vegne, at de indstefnte Vidner maatte
Eedfæstes og afhøres.
{Thj blev Vidnet, Johannes Olsen Tvedt}

Stefnevidnerne Lænsmanden Ifver Knudsen Huglerøen og Jacob Aasebøe, blev paaraabt
som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Pofvell
Houckenes till dette Ting, at paahøre disse indstefnte Vidners forklaring, med mere end 14
dagers lovlig Kald og warsell.
Widnet Johannes Olsen Tvedt, blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes. At for 2de aar siden gick Vidnet
med Johannes Heljesen, eftter Citantinden Sl: Joen Store Brandvigens Encke Aasa
Stensdatters begiering, at besee og besigtige et Kaars som var hugget udj en Stor Steen i
Brun!! (Brunen?) i Store Brandvigens fæbeite, som widnet siuntes at vere Nyelig hugget i dito
Steen, og var Kaarset Blaat lige som Steenen er i sig Self, om heljeMistider 1733, og i
Jueletider dito aar besaag Vidnet dito Kaars som da var Sort, og for 8te dager siden besaag
Vidnet det igien, da Kaarset i dito Steen var Rødt ligesom Rust, og forklarede Vidnet aldrig
ved ej heller haver hørt at dito Sten haver veret ordineret till nogen Marckesten, ej heller er
Vidnet vidende, at [i] dito Sten haver veret hugget noget Kaars udj førend Vidnet med
Johannes Hiljesen blev det seende for 2de aar siden, da Kaarset eftter Vidnets skiønsomhed,
Nyelig udj dito Steen var hugget.
det andet vidne Johannes Heljesen blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand
sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede i alle maader ligesom forrige Vidne
vundet og udsagt haver.
Halfvor Arnevigen paa Enckens wegne tilspurte vidnerne om de ere vitterlig hvilcken Mand
som dette Kaars udj dend omvundne sten hafver hugget, der til vidnerne svarede Nej, der om
ere de indtet vidende.
Halfvor Arnevigen paa Enckens vegne om vis passeret er, var et lovskicket Tingsvidne
begierende, Som blev bevilget.
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Fogden Heyberg Proponerede at hand i andledning af Byefogden i Stavanger Sr: Søfren
Ringholms fra ham indløbne Skrivelse og begier, at efttersøge en Persohn ved Nafn Jonas
Jacobsen Hielm, som udj Stavanger skulle have begaaet Leyermaall og førend bøderne hos
hannem kunde Erholdes, Escaperede der fra till hans Moster som er boende paa Hidschen i
Sundhordlehns fogderie og Føyens Skibrede, ladet bem:te Persohn, ved Bøigde Lænsmanden
og medhaftte Mend efttersøge men icke kunde hvercken paa det eller andet sted opfinde og
paa det hand her om kunde Erholde Tingsvidne, hafde fogden Heyberg, ladet indkaldet
Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, der om at giøre Nermere forklaring hvor paa
Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad fremstod for Retten, og eftter at hand sin \Eed/
Eftter Loven havde aflagt vandt og forklarede saaledes. saa snart hannem fogden Heybergs
ordre var indløben, har hand med 2de Mend forføyet sig til Hidsken, hvor Jonas Hielms
Moster er boende og nøye inqvirerte, om bem:te Persohn, der eller anden stedz her i
Fogderiet maatte vere at finde, Men fornam da i Sandhed at bem:te Jonas Hielm, var afreist
till Holland og ingen Eiendeler hos bem:te Moster haver eftterladet sig, hvercken i penge
eller penges verdie. Fogden om hvis Passeret er, var et lovskicket Tingsvidne begierende,
som blev bevilget.
Lars Biønsen Spitzøen hafver till dette Ting ladet indstefne Hans Troensen Findaas for
Nærgaaende beskyldning, at skall hafve beført Citanten for sin Præst afgangne Hr: Jesper
Ohmsen, at Citanten skall hafve haftt legemlig omgiengelse med et qvindemeniske, Marithe
Nielsdatter.
Contraparten Hans Troensen Findaas blev paaraabt, men møtte icke,

Saa og hafver Citanten indstefnt som vidner Præstens medhielpere Salomon Hille og Indre
Børøen, her om at aflegge deris Vidnes byrd saa og Torgier Grønnevigen og Aaemund
Eegckeland, hvor om Citanten er indstefnt at anhøre disse vidners udsagn, om forberørte
beskyldning.
Hans Troensen Findaas blev paaraabt, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne till
Sagen at svare,
Stefningsmendene Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, Mickell Toedtland og
Halfvor Grønaas blev paaraabt som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at
have {d} indstefnt Hans Troensen Findaas till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
warsell.
der eftter paastod Citanten at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og af1735: 14
høres. Thj blev vidnerne paaraabt som fremstod for Retten, da Eedens forklaring af
Dommeren for Vidnerne blev oplæst, og der eftter formaenet at sige sin Sandhed, hvor eftter
widnerne blev udviset, og en eftter anden siden paaraabt, hvor da Vidnet
Salomon Hille blev paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven
haver aflagt vandt og forklarede saaledes. 8te dager for Paaske 1735 da Præsten kom fra
Bremnes Kircke til Vidnet og begierede Vidnet ville følge med ham og tilspørge Hans
Findaas om hand wille tilstaae de ord som hand om Citanten Lars Biønsen Spitzøen haver talt,
og som Præsten med Vidnet kom til Findaas, tilspurte Præsten Hans Findaas om hand ville
tilstaae de ord hand haver talt om Lars Spitzøen, da svarede hand joe, og sagde hand til
Præsten, endnu ville sige ham mere, at Lars Spitzøen laae hos tøesen \Marithe Nielsdatter/ og
hafde sine gierninger med hinde som æcte folck, og sagde at Koenen saag det Een Nadt, og
Tøesen Nemlig Hans Findaaeses Tieniste Pige Saag det dend anden Nadt. videre hafde icke
vidnet at forklare.
det andet vidne Indre Berøen blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forcklarede saaledes. at Præsten Sagde til Lars
Spitzøen hand skulle icke søge Sacramentet og lige saa om Tøesen Marithe Nielsdatter,
førend Sagen var \i forhøret/ til Endebragt, saa og hørte Vidnet at Hans Findaas siger til Een
anden Mand hand ville tilstaae de ord hand haver talt, men hørte icke ordene Nefne hvad det
var for ord. Videre hafde Vidnet icke at forklare.
det Tredie Vidne, Torgier Grønnevigen blev paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at
hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes. at Vidnet var hos Hans
Findaas eftter Paaske, da hørte Vidnet at Hans Findaas Sagde at Lars Spitzøen laag en Nadt
paa Findaas i Stuen hos Tøesen Marithe Nielsdatter, og sagde Hans Findaas at ville Staaet op
af Sengen, Men Koenen holt ham om Lifvet hand icke kom op af Sengen. videre vidste
vidnet icke at forklare, uden at de var alleene, og ingen hos, da dette blev fortaalt, uden Hans
Findaases Koene.
det 4de Vidne Aamund Eegckeland blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand
sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. at have hørt af Hans Findaas
som fortalte til Vidnet at Lars Spitzøen laag hos tøsen Marithe Nielsdatter i Hans Findaases
Stue hvilcket Hans Findaas fortaalte i Vidnetz Huus eftter at hand var Stefnt till dette Ting.
videre hafde vidnet icke at forklare.
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der eftter paastod Citanten Dom over Contraparten.
Eragtet.

efttersom Hans Findaas befindes at vere lovlig Stefnt till dette Ting, Saa forelegges Hans
Findaas till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Haachen Hofde, og Lars Thoersen Andahls udstedde Skiøde paa ½ Løb 1 Mrk:
Sm: udj Berøen med bøxell og herlighed, till sin Svoger Indre Indresen som der for haver
betalt 37 rdr: dat: 10 Janvarij 1735.
Publiceret Christj Sl: Taarbiørns eftterlefverske, Taarbiørn Taarbiørnsen, Endre
Taarbiørnsen, Peder Larsen Mæling \og/ Erick Kollevogs {Er} udstedde Skiøde paa 22 2/3
Mrk:r Sm: udj Habbestad til Hans Fylchesnes som der for haver betalt 36 rdr: dat: 14 Julij
1735.
Publiceret Jesper Ohmsens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb 3 Mrk:r Sm: {till P} i Culleseid
til Peder Stephensen dat: 14 Julij 1732.
Hans Fylches!! (Fylchesnes) fremkom for Retten og lyesede sin odels og Pengemangels
Lysnings Redt till 1 Løb Smør i Habbestad, som opsidderen Lars Olsen beboer og bruger,
som hand sagde er hans Sande odell, som hand agter at indløse saa snart hand er god for at
bekomme saa mange Penge.
Sr: Jørgen Neumand hafver till dette Ting ladet indstefne Ingebregt Løckling og hans Søn
Mickell Ingebregtsen, samt Daniell Sæle, Hans ibid: og Christen ibid: till Doms lidelse til
straf og bøders betaling for de haver forment ham det wrag godz som hand paa Auction paa
Nest afvigte Vaarting kiøbt haver, samt at Erstatte Processens beckostning.
Stefnings Mendene Lænsmanden Næll Hyestad!! (Hyesingstad) og Ole Sørenæs blev
paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at \have/ indstefnt forbemelte
Persohner til dette ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Jørgen Neumand Proponerede, at hand tillige med sin dreng {og en Mand} Ole Nielsen og
Jacob i Vogen, Reiste til Geitung for at afhendte det wrag godz som hand offentlig paa
seeniste Waarting 1735 holdte Auction sig hafver tilckiøbt Neml: et Skibs vandt og
tougverck, som i Geitung var beliggende i Michel Olrichs Huuser, hvor till Michel Olrich
laante ham Nøgelen, og da Nøstet var oplucket tog Ingebregt Løckling Nøgelen fra ham; der
till de indstefnte svarede at Sr: Neumand Sagde og lod sig forstaae lige som de skulle have
taget noget af wraget, hvor ofver de sagde at Sr: Neumand skall icke faae vraget førend
Lænsmanden kommer og ofverseer om noget af wraget er bort kommen, og i dend henseende
blev Sr: Neumand hindret wraget dend gang, at hand icke dend gang fick det med sig
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Sr: Neumand her imod Replicerede og Sagde, hand wille med vidner bevise at hand icke
haver beskyldet dennem for at have taget noget af wraeget, og i dend henseende paastod hand
udsettelse i Sagen til Høstetinget, til hvilcken tid hand wille indstefne sine Vidner, Ole
Nielsen Spitzøen, Jacob i Vogen og Lars Huusmand i Hidsken. Sr: Neumand Sagde at de
som haver hindret ham wraget, ere de 4re indstefnte Mend, og 4re Mend till som hand icke
ved Nafn paa.
de indstefnte Reserverede sig om fornøden giøres, at bevise det Sr: Neumand haver beskylt
dennem som allerrede Refereret og indført er.
Eragtet.
Sagen udsettes till Høstetinget førstckommende, till hvilcken tid Sr: Neumand haver sine
paaberaabte Vidner lovligen at instefne.

Sr: Neumand haver till dette Ting ladet indstefne Ingebregt Løckling for beckomne varer 3
rdr: 3 Mrk: 15 s: til Doms lidelse at betale, saa vell som Sagens omkostning.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hystad!! (Hyesingstad) og Ole Søerenæs blev paaraabt
som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven, at have Ingebregt Løckling til
dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers Kald og Varsell
Sr: Neumand i Rette lagde en Regning paa de varer Ingebregt Løckling haver beckommet
hvilcken er dat: 6 April 1735 saa lydende.
Sr: Neumand paastod Dom over Contraparten;
Eragtet;
Som det er bevist at Ingebregt Løckling er lovlig Stefnt, Saa forelegges hannem till
Høstetinget førstckommende at møde og svare till Sagen.
Mons:r Wenwich paa Hans Glisborgs Enckes Vegne, haver atter i forrige indstefnte Sag,
indstefnt Frands Sveen til Doms lidelse.
Frands Sveen blev paaraabt som møtte for Retten, og wedgick at have faaet lovlig Kald og
Varsell. Frands Sveen Proponerede og Sagde at hand haver for sin Sl: fader arf annammet
Jordegodz Nemlig en gaard i Ryefylche fogderie i Wats Skibrede \Sørhuus Skyldende 3 Løb
Sm:/ som og paa sine 2de Sødstres vegne i dito gaard for deris tilfaldende arfvelod, saa som
for Johanne 2 ½ Spand og for Maren 3 Spand, og hafde gaarden i opsiun till aaret 1723 da
hand Solte dito gaard Sørhuus skyldende 3 Løber Smør hvor fore hand beckom 80 rdr:
bøxell af gaarden haver hand icke oppebebaaret, og ej heller haver hand af øfrigheden veret
ordineret til formynder ej heller ved hand at have udgifvet saadant afckald {soned} til sin
Stiffader Lieutenant Treubler, som dend i Retten Producerede Copie lyder.
Wenvich lod tilføre at omskiønt Contraparten Frand!! Sveen benegter
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icke at have udgifvet noget afkald til sin Stiffader Hr: Lieutenant Treubler, saa haver hand
dog utvungen og frivilig for denne sidende Redt tilstaaet at have annammet det ommelte
Jordegodz og samme antaget under sin forvaltning, og at hand som sine Sødstres broder eftter
Loven var fød werge, will Comparenten formeene at vere aldeles u-imodsigelig, thj formente
hand at denne benegtelse som aldeles icke accorderer med Frands Sveens forrige tilstaaelse,
aldeles icke kand Svecke dend af Comparenten forhen Producerede Copie af Frands Sveens
afckald til Hr: Lieutenant Treubler udgifvet, allerheldst samme, langt mere kom/m/er
ofverEens med hans tilstaaelse end hans benegtelse, ellers hvad Frands Sveen forklarer, og
Siger at skall have Solt, hans Myndtlingers tilhørende Jordegodz i gaarden Sørhuus, da ville
Comparenten formeene, at samme icke finder biefald med Loven, som forbyder {at selge} en
formynder at selge sin Myndtlings tilfaldende Jordegodz, icke dis mindre som tit bem:te
Frand!! Sveen icke haver Produceret noget bevis for denne hans udsigende saa er
Comparenten u-vidende om samme medfører Sandhed eller ej, hvor fore hand Refererede sig
til dend udj Retten Producerede Regning forhaabende at Frands Sveen, naar en forvendtende
Endelig Dom udj Sagen bliver afsagt, vorder tilfunden, {da} at betale Citanten, de paa
Jordegodset Jorddrottelig Rettigheder Endnu Resterende 22 rdr: Ellers begierede
Comparenten, det Retten ville imponere Frands Sveen, at gifve forklaring hvad bøxler som
paa Jordegodset kand vere falden, imedens hand samme gaard hafde under forvaltning, saa og
hvor meget samme sig kunde beløbe, da hand formente at samme lige saa vel som de øfrige
interesser af Jordegodset, bør vere Citanten tilhørig.
Frands Sveen her til svarede at imedens hand haver haftt gaarden Sørhuus under forvaltning
falt ingen bøxler indtill hand dend bortsolte aarret!! 1723.

Mons:r Wenvich Reserverede sig at ville undersøge om denne Frands Sveens forklaring er
Sandferdig eller icke.
Frands Sveen blev tilspurt om Sødsteren {Joh} Maren Johansdatter icke tilfalt nogen
Arfvelod eftter sin Sl: fader fader. Frands Sveen Sagde at
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hvercken hun eller andre sødskende er nogen arfvelod tilfalden eftter Sl: faderfaderen, og at
hand som Broder har forbundet sig at føde og underholde Stiffaderen saa lenge hand levede,
og lige saa at betahle hans skyld og gield blev hans fattige eftterlatte Eiendeler til ham af
faderfaderen Transporteret, hvor om Frands Sveen Producerede Sl: fader faderens Transport
af dato d: 18 Decembr: 1704 saa lydende. Endnu Producerede Frands Sveen sin Sødster
Marens {Mandz} forrige afdøde Mand Sl: Michel Holms fuldmegtiges Sr: Aagaards
udstedde afckald at Frandz Sween for dend Pretenderende Arfvelod udj Sørhuus haver aflagt
god Rigtighed dat: 20 Janvarij 1723 saalydende. Endnu Sagde Frands Sveen, hvad sig
angaar de 2 ½ Spand Sm: som Sødsteren Johanna tilfalt i gaarden Sørhuus, da er Samme giort
i penge, og som Sødsteren Johanna var svagelig til hilsen, saa at hun icke kunde tiene for sit
brød maatte hun indtage hos en Mand Nafnlig Taarmund i Mølstrevogen hvor hun var till
huus verelse \i 12 aar/ og imidlertid hafver hun til Lifves ophold fortæret sin Sl: fader arf, og
war hun saa fattig og udsel nogle aar før hun døde, at hun maatte bede almisse hvilcket hand
sagde at wille med Almuen bevise i sin tid om forlanges, og i saa maade var ingen Midler
eftter hinde forefunden som hindes sødskende eftter hindes død kunde arfve.
Mons:r Wenvich Replicerede at som denne Frands Sveens udsagn udfordrer bedre
afbeviselse, saa begierede hand at Retten ville forelegge Frands Sveen til Høstetinget at
fremkomme, med en Rigtig Special beregning over hvis hans Sl: Sødster og Myndtling
Johanna Johannesdatter tid eftter anden af sine arvemidler haver oppebaaret, og samme med
vedbørlig Rigtighed afbevise. og som nu Frands Sveen er fremckom/m/en med u-Vendtelige
beviser Saa begierede hand Copie af hvis passeret er, og paastod udsettelse i Sagen til
Høstetinget førstckom/m/ende, paa det hand imidlertid kunde Communicere sin Principalinde
Sagens beskaffenhed, saa og indhendte hindes ordre, om hand Sagen yderligere end sked er
skall Proceqvere.
Eragtet.
Eftter Sr: Wenviches paastand udsettes Sagen till Høstetinget førstkomende.
Ole Pofvelsen hafver till dette Ting ladet indstefne Sagen blev i mindelighed for Retten {..}
imellem Parterne forEenet.
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Johannes Emberland haver indstefnt, Johannes Aasebøe for Agerskade, till Doms lidelse
samt at betahle Processens omckostning.
Johannes Aasebøe møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Johannes Emberland Sagde hand haver ladet Lænsmanden og Skafferen See paa dend skade
hand haver taget paa sin ager ved det at Johannes Aasebøes Creatuurer haver indbrødt paa
hans bøe og Ager, som hand paastod maatte Eedfæstes og afhøres.
Johannes Aasebøe Sagde hand icke er indstefnt at paahøre Lænsmandens og Skafferens
forklaring hvor fore hand paastod de icke til Eed maatte antages forinden hand af Citanten
bliver lovlig lovlig!! Stefnet og Kaldet til at paahøre deris udsagn.
Eragtet.

Citanten Johannes Emberland forelegges til neste Ting at indstefne sine Vidner at forklare
hvad Skade hand paa sin ager taget haver, samt forelegges med vidner lovli!! (lovlig) at
bevise om gieres garen for hans bøe og udmark {lovlig} da var i loflig hæfd, dend tid de
omtvistende Creaturer sig paa hans Engebøe skall have indtrenget, till hvilcke vidners udsagn,
hand Contraparten lovligen haver at indstefne.
Johannes Johansen Mølstre og Gunder Christensen Hofland hafver till dette Ting indstefnt
Siur Emberland till at giøre forklaring om de 20 rdr: Ifver Jensen Søerhuus af Sl: Gunder
Espever laant hafver, {hv} for hvilcke Penge Ifver Søerhuus haver ladet Passere sin qvittering
dato 15 Martij 1725. til Doms lidelse at betale, saa og Processens omckostning at Erstatte.
Siur Emberland møtte for Retten og wedgick at have faaet lovlig Kald og varsell.
Johannes Johansen Mølstre og Gunder Christensen Hofland møtte begge for Retten hvor da
Johannes Johansen Proponerede og sagde at da Skiftte og deeling eftter Sl: Gunder Espever
blef af Rettens Middell forrettet d: 18 Septembr: 1733, da fandtes Ifver Jensen Søerhuuses
qvittering i Sterfboet at hand till Sl: Gunder Espever war Skyldig 20 rdr: hvor fore disse
Penge i Skifttebrevet blev anført, og deelet paa Arfvingerne, og som {dito} af dito Penge er
udlagt paa Gyrj Christensdatter 4 rdr: hvor fore Johanes Mølstre er ordineret til formynder,
udj hvis henseende hand er nødsaget at paasøge Pengerne hvad beskaffenhed det sig med
samme Penge maatte have, hvad endten (d….e) for hans Myndtling Gurj Christensdatter
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att faae heller icke, og som Comparenten eller formynderen, haver anmodet Ifver Jensen
Sørhuus om samme Pengers betaling, og er bleven svaret at hand ved Siur Emberland haver
betalt disse 20 rdr: til Sl: Gunder Espever 7 â 8 aar førend hand ved døden afgick, saa hafver
hand som formynder for sin Myndtling, tilige med Myndtlingens Broder Gunder Christensen
veret nødsaget at indstefne Siur Emberland till dette Ting at svare till Pengerne, Saa som
Pengerne paa Myndige og u-Myndige Arfvinger er udlagt, Saa som paa Gunder Christensen
er af disse Penge udlagt 6 rdr: Paa Peder Christensen er udlagt 6 rdr: paa Anna
Christensdatter er udlagt 2 rdr: paa Gyrj Christensdatter udlagt 4 rdr: og paa Magdalena
Pedersdatter udlagt 2 rdr:
Gunder Christensen Refererede sig til forestaaende proposition og med formynderen
Johannes Mølstre var paastaaende at Siur Emberland bør ved Dom blive tilfunden at betale.
Siur Emberland møtte for Retten og Sagde at hand af Ifver Søerhuus annammede disse 20
rdr: hvilcke hand betalte paa en Søndag ved Bømle Kirke till Sl: Gunder Espever Self \7 â 8
aar førend hand døde/ og leverede ham pengerne 20 rdr: i sin Eegen haand paa Ifver
Søerhuuses Vegne, og som hand ej var vidende at Ifver Søerhuus for disse Penge haver ladet
passere sin qvittering, saa kunde hand dend heller icke {kunde} afhendte, og i dend henseende
haver dito qvittering som fandtes i Sterfboet eftter Sl: Gunder Espever foraarsaget denne
Confussion at Pengerne er Sterfboet till Indtegt beregnet, og paa arfvingerne udlagt. Hvor
paa Siur Emberland Erbød sig at ville aflegge sin Sahlighedz Eed at denne hans forklaring er i
allemaader Sandferdig. hvormed formynderen og Gunder Christensen var fornøyet naar som
heldst at Siur Emberland ville {paa den/n/e} \denne/ sin forklaring med Sahlighedz Eed
Stadfæste; hvor eftter de war Dom Paastaaende.
Siur Emberland fremstod for Retten og med Sahlighedz Eed beckrefttede sin forhen giorde
forklaring at have de 20 rdr: paa Ifver Søerhuuses Vegne betalt till Sl: Gunder Espever 7 â 8
aar førend hand døde.
Citanterne war Dom paastaaende.
thj blev saaledes for Retten Kiendt dømt og afsagt.

Af Citanterne er Siur Emberland indstefnt at tilsvare de 20 rdr: som Ifver Sørhuuses
{forefundne} qvittering {og Revers} i Sl: Gunder Espevers Sterfboe er forefunden, og i dend
henseende er dito Penge udj Skifttebrevet Sterfboet til Indtegt bereg1735: 17b
net, og paa Eendell af Arfvingerne udlagt, iblandt disse arfvinger er 4 rdr: udlagt paa
Myndtlingen Gyrj Christensdatter, hvor fore dend foresatte formynder Johannes Mølstre,
tillige med Gunder Christensen som paa sin Lod er udlagt af dito Penge 6 rdr: haver veret
aarsaget {disse} denne prætention at paatahle, Men som Siur Emberland her for Retten haver
declareret og forklaret at disse omtvistende Penge er af ham paa Ifver Søerhuuses Vegne till
Sl: Gunder Espever betalt 7 â 8 aar førend hand ved døden afgick, og end ydermere denne sin
forklaring her for Retten Persohnlig med sin Sahligheds Eed Stadfæstet, Saa bliver Siur
Emberland for Citanternis Søgemaall her udinden frifunden, og formynderen for disse 4 rdr:s
ansvar for sin Myndtling, angerløs; og som befindes at disse omtvistende 20 rdr: er nesten!!
(mesten?) paa Møderne arfvingerne udlagt, Saa skall Ermelte Penge paa alle Sterfboets
Arfvinger decourteres paa det dend Eene med dend anden kand nyde Jefnet, og i dend
henseende bliver Citanterne tilholdet at indkomme til Sorenskrifveren med dito Skiftte brev,
da denne irring skall blive Corrigeret, till eftterretning for Arfvingerne. Processens
omkostninger paa begge sider ophæfves.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Sm: 1 Huud i gaarden
Rafneberg i Fiere Skibrede beliggende, till Johannes Aanundsen som der for haver bet: bøxel
15 rdr: dat: 14 Julij 1735.
Publiceret Heine Joensens udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Eritzland til Jacob
Haagckens: dat: 14 Julij 1735.
Publiceret Hans Joens: udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Eritzland till Niels
Thomesen dat: 14 Julij 1735.
Knud Erfvesvog haf!! (hafver) udj forrige indstefnte Sag Atter till dette Ting ladet indstefne
Steener Næsse fordj hand hafver Slaget ham, saa og u-Lovlig hugget i hans Skoug, og till
dend Ende haver Citanten indstefnt Contraparten till Doms og strafs Lidelse samt at betale
Processens beckostning.
Steener Næsse møtte for Retten og vedgick at hafve faaet lovlig Kald og Varsell till dette
Ting, og sagde hand icke haver slaget ham, og hvad sig dend brendeved angaar eller 2de Læs
brendeved som hand hueg i Knud Erfvesvogs Skoug da haver hand der til Lov af Eieren,
hvor om hand Producered Eierens Johannes Nielsens bevis at hand hafde forlof at hugge i
Skougen bemelte ved, hvilcken er dat: Decembr: 1735 saalydende
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Knud Erfvesvog og Steener Næsse blev for Retten med hin anden Saaledes forEenede, at
Steener Næsse lofvede for Retten at betale till Knud Erfvesvog 3 rdr: hvor imod all
prætention og Lovmaall denne Sag betreffende, skall imellem dennem vere ophævet, hvor paa
de med haand Regckning for Retten blev forEenede med hin anden, og var Knud Erfvesvog
paa dette imellem dennem oprettede forliig Dom paastaaende,
thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt;

Som Steener Næsse her for Retten hafver udj forEening lofvet og tilfredz stille{t} Knud
Erfvesvogs Søgemaall, ved det hand haver tilsagt i god vilje at ville betahle 3 rdr: Saa bliver
all Dispute {og} denne Sag betreffende af Citanten, mod Contraparten ophæfvet, hvor imod
Steener Næsse tilfindes at betahle de udlofvede 3 rdr: till Knud Erfvesvog inden 15 dager ved
Namb og Vurdering udj hans Boe, eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Mons:r Wenwich tilckiendegaf for Retten, at dend af ham paa Sl: Knud Ifversens arfvingers
Vegne Reiste Sag imod Wiciterer Nathanael Broese, bliver nu af ham paa dito arfvingers
Vegne frafalden, saa at de icke {paa} dend søgende Prætention hos hannem nu mere agter at
Proceqvere, saa som Sr: Nathanael Broce for dito Prætention hafver tilfredz stillet Sl: Knud
Ifversens Arfvinger, ved det hand till dennem haver ofverlefveret det Reqvirende!! afckald fra
Sl: Michel Grams Børn hvor med de i allemaader er fornøyet.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Findaas Præsteboell at!! (er?) Beneficeret 12
Mrk: Smør udj gaarden Fylchesnes.
dend sidste Termins Restance for 1734 udj Føyens Skibrede bedrager dend Summa 298 rdr: 5
Mrk: 12 s: hvor paa Fogden blev Tingsvidne meddelt, Lige Restandsen paa dend sidste
Termin 1734 udj {Føy} Fiere Skiberede 235 rdr: 5 Mrk: 1 s:

Ao: 1735 d: 19, 20 og 21 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sage Ting paa
gaarden Fiddie for Etnes og Fieldbergs Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Anders Østrem, Lars
Østrem, Niels Frette, Halfvor Biørck, Niels Grindem, Niels Aslachsen Ryg, Biørn Kaldem og
Eerick Ouestad, med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget sam/m/e tid Søgte
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Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning om Sabatens og andre hellige dages
tilbørlige helligholdelse dat: 12 Martij 1735.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste udgangne Placat angaaende Toldens forhøyelse paa
Top og andet Raffineret Sucker Samt Sirupper som fra fremmede steder till begge Rigerne
anføres Dat: 25 April 1735.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases udgangne Placat at ingen af Almuen {paa} i
Sundhordlen og Hardanger Fogderie maa selge barck till Skotter eller andre fremmede uden
Rigs folck, men vere forbunden at selge dend til Skoemagerlauget i Bergen dat: 18 Martj
1735.
Publiceret Sorenskrifver Randulfs og Iwer Melboes auctions Skiøde paa Gaarden Sundnes
Skyldende 1 Løb 18 Mrk: Smør med bøxel og herlighed til Ole Hansen Fadtland som der for
blev høystbydende for 181 rdr: dat: 31 Decembr: 1734.
Publiceret Johannes Tielmelandz og Niels Øyes udstedde Skiøde paa 1 Løb 2 pd: 21 Mrk:r
Sm: udj Caldem till Biørne Tollefsen dat: 21 Janvarij 1734.

Fogden Heyberg haver i anledning af Cammer Collegii antegnelser i hans allerunderdanigste
aflagde Regenskab for 1733 dessen 13de Postes 5te art: indkaldet Klockeren till Fieldbergs
Præstegield Lyder Giæven at giøre bevislig hvorledes gaarden Breche No: 53 i Fieldbergs
Skibrede, Skyldende ½ Løb Smør er blefven Klocker Gaard, og hvor lenge dend har fult
Klocker eftter Klocker for Klockerboelig.
Lyder Gieven møtte for Retten og forklarede at da hand for 15 aar siden blef kaldet at vere
Klocker til Fieldbergs Præstegield, har hand ligesom hans formend tiltrædet Klockerboeligen
Breche, till Virkelig Eiendom brug og boelse, og saaledes bliver Klockergaarden eftter hans
død, leveret till dend som i hans sted bliver Klocker, Ellers forklarede Klockeren Lyder
Giæven at hand icke hafde noget Skrifttlig at fremlegge, hvor med hand endten kunde bevise,
hvor lenge dend endten haver veret Klockergaard, eller hvem der har skiencket eller gifvet
dend till Klockerboelig, Men hand fremstillede for Retten Gamle Mend, som med Almuen i
allmindelighed forklarede at saa vit de er vitterlig, og af deris for1735: 19
færdre fra ældgammell tid har hørt; er og har gaarden Breche, veret Klockerboelig for Klocker
eftter Klocker over 100 aar, og maaske vell i 200 aar saa og at de dend till Eiendom brug og
beboelse har antaget, naar de till Klocker Embedet er bleven beskickcket, men hvem som dito
gaard haver givet og skiencket till Klockerboelig, kand Almuen fra saa lang tid icke Erindre.
Klockeren Lyder Giæven forklarede end ydermere, at hand aldrig som hans Skattebøger kand
udvise, er bleven fordret af nogen Foeget, odelskatt eller Rostieniste af denne gaard, førend nu
denne itzige Foeget Heyberg, der om giør anfordring, og haaber hand allerunderdanigst at
denne Klockerboelig, allernaadigst vorder beskyttet ved dend frihed, som dend fra
ældgammell tid haftt haver.
Fogden war paastaaende at hvad som for Retten Passeret er, maatte hannem beskreven under
Rettens forsegling meddeles Som blev bevilget.
Ole Wettestøe hafver atter indstefnt udj forrige indstefnte Sag, Siur Wettestøe og Huustrue,
for det ofverfald som {Vi} imod Citantens Huustrue er øfved i hans fraverelse, og endskiøndt
Citanten lod sig forliige paa Høstetinget saa dog haver Citanten siden dend tid ej fornummet
nogen Eenighed eller forligelse af sin Contrapart siden dend tid, hvor fore Citanten her om
haver atter ladet indstefne Contraparten med sin Huustrue til Doms Lidelse bøder og straf
eftter Sagens beskaffenhed, samt at Erstatte Sagens forvolte omckostninger.
Citanten Ole Wettestøe møtte for Retten og var [Dom]? udj Sagen paastaaende.
Contraparten Siur Wettestøe møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og
warsell. og sagde Siur Wettestøe at hand Protesterer imod widnet Britha Ingebregtsdatters
Vidnesbyrd og forklaring, saa som hun er Citantens Broders Huustrue, og er ham saa nær
beslægtiget og hafde hand icke nu indstefnt nogen widner, men sagde hand ville indstefne
Vidner men vidste icke at Nafngifve Vidnerne, saa som Sagen er icke Siuer Wettestøe men
hans Huustrue vedkommende;
Citanten Ole Wettestøe Replicere1735: 19b
de og Sagde, at denne Contrapartens proposition at ville føre widner, men icke ved, at
Nafngive vidnerne, kand sees og befindes er af Contraparten Siur Vettestøe icke andet end et
u-loflig og u-grundet paaskud, Sagen til ophold, og Comparenten till omckostning, thj
Contraparten med sin Huustrue blev indstefnt til afvigte Vaarting, og af Retten forelagt at
møde og svare till Sagen till dette Somerting, hvor till Contraparten ydermere af Citanten er

indstefnt og hafde da Contraparten agtet at føre flere vidner, saa hafver hand haftt tid nock
vidnerne till dette Ting at indstefne, men som det ej er eftterkommet, saa anseer Comparenten,
Contrapartens proposition ickun og alleene for et u-lovlig paaskud, og i dend var Dom udj
Sagen paastaaende.
Contraparten Refererede sig till sin forrige proposition.
thj blev Eragtet.
Sagen udsettes till Høstetinget førstckommende, til hvilcken tid Siur Wettestøe forelegges
sine paaberaabte Vidner at indstefne.
Ole Vettestøe hafver atter udj forrige indstefnte Sag indstefnt Siur Wettestøe angaaende de 6
Klage Poster hand haver udj Fogden Heybergs brev dat: 28 Septembr: 1734 ladet ancklage
Citanten for, og i mangell af bevis haver Citantanten!! indstefnt Contraparten til Doms
Lidelse samt at betahle Processens beckostning.
Citanten møtte for Retten og paastod at de besigtelse Mend, som haver besigtiget Jorden,
ageren og beslige maatte Eedfæstes og afhøres.
Contraparten Siur Wettestøe møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og
warsell. og paastod at hand maatte faae Sagen udsadt till Høstetinget da hand wille indstefne
Vidner at bevise de mod Citanten beskylte Poster. og tilstod Siur Vettestøe at hand haver
beført og ancklaget Citanten for Fogden, og der paa begierte af Fogden at hand wille
Lænsmanden,!! som det ommelte brev af 28 Septembr: 1734 melder om.
Eragtet.
Siur Wettestøe og Ole Vettestøe forelegges till Høstetinget førstckom/m/ende at indstefne sine
Vidner till Sagens oplysning.
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste udstedde Skiøde paa 1 Løb 1 pd: 9 Mrk: Sm:
udj Teisdahl, till Hr: Jochum Althand som der for haver bet: 52 rdr: 3 Mrk: dat: 31 Janvarij
1735.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste udstedde Skiøde paa 1 ½ Løb Smør 1 Tønde Korn udj
gaarden Stølle til Hr: Jochum Althand som der for haver betalt 78 rdr: dat: 31 Janvarij 1735.
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Ole Nielsen lader ved Welærværdig Hr: Jochum Althand lyese sin Odels og Pengemangels
Lysnings Redt, till dend Jordepart udj gaarden Østrem, som Lars Taarbiørnsen paaboer og
bruger 2 Løber 18 Mrk:r Smør som hand Sagde at vere sin Rette og Sande odell, hvilcket
hand saa snart hand kand faae saa mange Penge, til sig ville indløese.
Publiceret Hr: Ellias Heltbergs udstedde Skiøde paa 2 Løber Sm: ½ Huud i gaarden Romsøe i
Fieldbergs Skibrede beliggende til Johannes Tørresen som der for haver betalt 350 rdr: dat:
24 Maij Ao: 1735.
Publiceret Berthe Halfvorsdatter Sl: Otter Nielsens udstedde Skiøde paa sine i boende
Huuser staaende paa Gierde grund, till Joesep Andersen, som der for haver betalt 60 rdr: dat:
15 April 1735.
Publiceret Fogden Heybergs udstede Skiøde paa Madame Sl: Hr: Eillias Heltbergs, Peder
Heltbergs og Margrethe Heltbergs vegne udstedde Skiøde paa 1 Løb Sm: 1 tde: Korn med

bøxel udj gaarden Roa till Hr: Erland Michelsen, som der for haver bet: 108 rdr: dat: 20
Aprilis 1735.
Publiceret Tollef LoufverEides udstedde Skiøde paa 2 Løber 1 Huud udj Teisdahl med bøxell
till Ole Jørgensen Bustethuun som der for haver betalt 85 rdr: dat: 18 Julij 1735.
Publiceret Hr: Jochum Althands udstedde Skiøde paa 2 Løber 6 Mrk: Sm: og overbøxel til 6
Mrk:r Sm: udj Teisdahl till Ole Baardsen og Jacob Olsen som der for haver betalt 63 rdr:
dat: 30 Martij 1735.
Publiceret Daniel Rafnsbergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Sm: 1 Huud udj gaarden Fosse
til Jonas Jensen dat: 6 Decembr: 1734.
Fogden Heyberg paa Lars Smithis Vegne i Stavanger haver till dette Ting ladet indstefne Sl:
Otte Nielsens Encke for Resterende Landskyld og Rettighed af gaarden Ouestad, som hun til
Sr: Lars Smith i Stavanger er Skyldig 37 rdr: 3 Mrk: 8 s: der af at betale \sin/ andel som er
dend halve Part 18 rdr: 4 Mrk: 12 s: og 4de Penge af Landskylden for gaarden Ouestad,
eftter andell, ved Dom at vorde tilfunden at betale med Processens omckostning.
Encken Britha Halfvorsdatter Sl: Otter Nielsens eftterlefverske møtte for Retten og vedgick
at have faaet lovlig Kald og warsell.
Mons:r Kofod møtte udj Retten {og} Paa Sr: Lars Smithis Vegne og Producerede Sr: Lars
Smithis Regning in originalj dato d: 3 Junij 1735 saa lydende. Saa og det der udj
Regningen paaberaabte Skifttebrev forfattet over Skifttet eftter Otter Nielsens forrige
Huustrue d: 13 Junij 1718, hvor af Sees at til Resterende Landskyldz Rettighede til
Christiansands Kircke er udlagt 31 rdr: 8 s: Men som Otter Nielsen beboede gaarden Ouestad
3de aar der eftter, saa er Rettigheden opløben til dend udj Regningen opførte Summa 37 rdr: 3
Mrk: 8 s:
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Og som Encken ved holdte Skiftte og deeling eftter sin Sl: Mand Otter Nielsen dend 1 Maij
1734 icke haver angifvet gielden, ej heller frasagt sig arfv og gield eftter sin Sl: Mand langt
mindre omgaaet med Sterfboen eftter hendes Sl: Mandz død Saaledes at hun kunde frasige sig
arfv og gield, saa er Sr: Lars Smitis paastand, at Encken Berthe Halfvorsdatter bør tilfindes at
betale dend halfve dell af de Resterende Landskyldz Rettigheder med 18 rdr: 4 Mrk: 12 s:
foruden 4de Penge og denne Processes forvolte omckostning.
Encken kand icke fragaae gielden, men becklagede at hun af glemsomhed Erindrede icke at
angifve gielden paa Skifttet eftter sin Sl: Mand da det blev holdet d: 1 Maj 1734, og i
henseende till hindes fattigdom og Svaghed formoedede hun at Sr: Lars Smit efttergifver
hinde noget af gielden, og till dend Ende begierede hun udsettelse i Sagen til Høstetinget
førstkommende, da hun imidlertid agter at taele med Sr: Lars Smith i Stavanger og meener at
komme med hannem udj mindelig forEening.
thj blev Eragtet.
Sagen udsettes till Høstetinget førstckommende.
Halfvor Tvete hafver till dette Ting ladet indstefne Samuel Haaim till Doms og Strafs Lidelse
for øfvede Skieldz ord imod Citanten, hvor om Samuel Haaim er indstefnt at paahøre
widnernes Joen Haaimsnes og Lars Lundes udsagn og widnesbyrd, samt at Erstatte
Processens beckostning.

Samuell Haaim blef paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne
til Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Erick Tørresen og Engemon Olsen Wae, blev paaraabt, som fremstod for
Retten og hiemlede ved [Eed] eftter Loven, at have indstefnt Samuel Haaim till dette Ting
med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Halfvor Tvete paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. thj blev
vidnerne for Retten fremckaldet, da Edens forklaring af Lovbogen for vidnerne blev oplæst,
hvor eftter det Eene vidne blev udviset, imidlertid at
widnet Joen Haaimsnes fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt vandt og forklarede saaledes. At Halfvor Tvete Samuel Haaim tillige med vidnet fulte
Sl: Erick Winje till graven d: 24 Martij 1735 med flere Almue, og som Liige følget gick fra
Kirken Saag og hørte
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Vidnet at Samuel Haaim paa weyen \til/ WasEnden, Raabte og Sagde, Halfvor Tveite, gack
du hiem og giælde hunden din hvor paa strax Samuell Haaim skiltes fra Ligefølget og kom
icke hiem till Sørgehuuset. videre vidste Vidnet icke at forcklare.
det 2det Vidne Lars Lunde blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter \at/ hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. vidnet, tillige med det {andet}
første vidne Joen Haaimsnes, Halfvor Tveite, og Samuell Haaim med fleere Almue, fulte Sl:
Erick Winje till graven, d: 24 Martij 1735, og som Ligefølget gick fra Kirken og var kommen
mod WasEnden, {de} da gick Samuel Haaim med vidnet, og kom Halfvor Tveite eftter som
Sagde hielper Gud her, tack sagde vidnet, men Samuel Haaim taugde stille, og der nest
Sagde Samuel Haaim till Halfvor Tveite, du er altid ond med mig, og da Samuell Haaim
skiltes fra Haldoer!! Tveite, hørte Vidnet at Samuell Haaim Sagde till Haldoer Tveite, gack du
hiem og giælde hunden din. hvor vidnet skiltes fra Ligefølget, og er icke Mere vidende end
forklaret er.
Citanten Halfvor Tveite paastod Lavdag for Samuell Haaim.
thj blev Eragtet.
Samuell Haaim forelegges till Høstetinget førstckom/m/ende at møde og svare til Sagen.
Engemund Olsen Wae, haver atter udj forrige indstefnte Sag, ladet indstefne Eefvind Olsen
Østrem til Doms Lidelse, samt at betahle Processens omckostning.
Citanten møtte i Retten og Erklærede hand icke fleere Vidner agter at fremføre, end de
vidner allerrede afhørte ere, og der fore war en u-opholdelig Dom udj Sagen paastaaende.
Contraparten Eefvin Olsen Østrem møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og
warsell, og som hand icke møtte paa Høstetinget, formedelst forfald, og nu hand haver hørt
det Eene vidne skall have forklaret at {Con} hand Contraparten, skall have kaldet Citanten de
omvundne ord, Saa Sagde Contraparten nu at hand i alt benegter Vidnet Mons Stølles
udsagn, og i ingen maade ved at have talt saadanne ord, og i det øfrige var Dom udj Sagen
paastaaende.
thj blev Saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Ingemund Olsen Vae hafver till afvigte Høsteting indstefnt Eefven Ol1735: 21b
sen Østrem for ærrørige ord hand skulle haftt begiengnet Citanten med i Brølluppet paa Stølle
8te dager for Michaelj 1734 eller afvigte aar, hvor \om/ det Eene widne Johannes Udstuen
Edelig haver forcklaret, hand hørte at Citanten Raabte, og skiød til widne det hører I paa

hand skielder mig for en Tiuv, men vidnet haver der hos forklaret icke hørte saadanne ord af
Contraparten Eefvin Olsen Østrem, det andet widne Mons Stølle forklarer at Citanten og
Contraparten vare begge \noget/ drucken, og hørte Vidnet at Contraparten Efven Olsen
Østrem skall have {sagt} breigdet Citanten Ingemund Olsen Wae for Een hoereplug, Men
som det er ickun et widne der saadane ord skall hafve hørt, hvilcket og Contraparten nu for
Retten aldeles benegter dette vidnes udsagne, Saa kand icke heller dette Eene widnes
Deposition paagielde Contraparten till nogen ansvar, imod hans giorde benegtelse, og i dend
henseende Eefvin Olsen Østrem frifindes for Citantens Søgemall!! her udinden; Og imod
forhaabning de omvundne ord skulle vere talt eller udsagt, da bør de at vere død og
magtesløse og ej at komme Citanten till mindste æres forckleinelse eller præjudice i nogen
maade. Processens omkostninger paa begge sider ophæfves.
Madame Sl: Hr: Hans Camstrups haver till dette Ting ladet indstefne opsidderne paa Stølle
Nemlig, Mons Stølle, Siur Stølle, Joene Stølle og Knud Stølle, til bøders og Strafs Lidelse for
de icke haver opsadt sin gieres gar i fæebeitet, imellem gaarden Stølle og gaarden Camboe,
som Citantinden paaboer hvor ved hun af Contraparternes Creatuurer haver lidt en Stoer
Skade i sin fæehage, hvor om alt hun formeener de ved Dom skall vorde tilfunden at betale
hinde sin Erlidte Skade, samt Processens foraarsagede omckostning.
Stefnevidnerne Erick Tørresen, og Joen Christensen blev paaraabt, som fremstod for Retten,
og hiemlede ved Eed at have Mons Stølle, Siur Stølle, Joen Stølle og Knud Stølle till dette
[Ting] indstefnt med mere end 14 dagers lovlig Kald og varsell.
Opsidderne paa Stølle blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa deris Vegne til
sagen at svare.
Mons:r Bredal paa Madame Sl: Hr: Camstrups Vegne paastod Lovdag for Contraparterne,
till hvilcken tid hand og paa Engckens Vegne Reserverede sig Vidner at føre.
Eragtet.
Opsidderne paa Stølle forelegges til neste Redt at møde og svare til Sagen.
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Lars Stuemoe af Fieldbergs Skibrede, haver indstefnt Jørgen Nerem for Skiendz ord, der om
til Vidner indstefnt Gunder Hougeland og Knud Svendsen Hamern, Rasmus Eie og Halfvor
Nerem, og Anna Nereim.
Stefnings mendene Thoer Heyebøe og Ole Johansen Rabben, blev paaraabt som fremstod
for Retten, og hiemlede ved Eed at have Vidnerne indstefnt till dette Ting med mere end 14
dagers lovlig Kald og varsell;
Contraparten Jørgen Neremb møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Citanten paastod at saa mange af de indstefnte Vidner som ere tilstede, maatte Edfæstes og
afhøres.
Thj blev widnet Gunder Hougeland paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt wanst og forklarede saaledes. Sidst in Mayo 1735 da der blev
kiørt Tømmer till Øhlens Kirke, da Vidnet kiørte tømmer ind paa Kirkegaarden, da kom
Jørgen Neremb og Lars Stuemoe til tals om en Sadell, og som Vidnet kiørte lengere hen og
læssede af sit Læs, og kom tilbage, hørte Vidnet at Jørgen Neremb Siger till Lars Stuemoe, du
er en Skielm og en hunsvaatt, hvor paa Vidnet hørte at Lars Stuemoe Sagde til Jørgen Neremb
du er en Skielm og en hunsvaatt indtil du beviser det; og iblandt fleere ord som icke vidnet
Erindrer hørte vidnet at Jørgen Nerem Sagde til Lars Stuemoe din forbandede StrandeTiufv,
da sagde Lars haver Jeg Staalen {for} \frem med/ dine Strender, der paa svarede Jørgen,

hvad du icke haver giort med mig det har du giort med mine forældre. Videre hafde icke
Parterne Vidnet at tilspørge.
Det andet Vidne Knud Svendsen Ham/m/ern blev paaraabt som fremstod for Retten og
eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes. paa dend tid da
der blev kiørt Tømmer til Øhlens Kirke i foraaret 1735, hørte vidnet at Jørgen Neremb og
Lars Stuemoe talte med hin anden om en Sadell, som Lars negtede icke var nogen Redskab
udj, og der paa hørte vidnet at Lars Stuemoe Skielte Jørgen Neremb for en Reipackieftt og
Sloetryene, hvor paa Vidnet hørte at Jørgen Neremb Sagde till Lars Stuemoe, du er en Skielm
og en hunsvaatt, hvor paa Lars Stuemoe Sagde till Jørgen Neremb, du er en Skielm og en
hunsvaatt indtil du beviser det, da Skielte Jørgen Neremb Lars Stuemoe for en StrandeTiuv,
hvor paa Lars Stuemoe Sagde Har Jeg faren frem ved dine Strender, da Svarede Jørgen
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Neremb, har du icke giort det ved mig, saa har du giort det med mine forældre, widere hafde
icke Parterne Vidnet at tilspørge.
det 3die Vidne Anna Neremb møtte for Retten og eftter at hun sin Eed eftter Loven haver
aflagt, wandt og forklarede saaledes. Jørgen Neremb hafde en Sadell fra Rasmus Eie, som
Lars Stuemoe kom og begierte dito Sadell, som laag i høe og Kornladen hvor Øhlens Kirkes
ornamenter laag forvaret udj og var igienlæst, hvilcken Sadel Jørgen Negtede at Lars icke
skulle faae, der paa Vidnet lugte løedøren op saa at Lars Stuemoe fick Sadelen ud, og fra
Løverdagen og till Mandags Morgen Stod Løen aaben, forinden Laaset blev sadt for døren.
Videre hafde icke Vidnet icke at forklare.
Widnerne Rasmus Eie og Halfvor Neremb blev paaraabt men møtte icke.
thj blev Eragtet.
Citanten Lars Stuemoe, forelegges at indstefne sine vidner, Rasmus Eie og Halfvor Neremb til
Høstetinget førstckommende;
Eftter at saaledes var afskediget, blev Parterne for Retten med hin anden forEenede, og de
udtalte ord mod hin anden paa begge sider, ærklærede de begge at vere talt af hastig
ofveriilelse, og icke af nogen slags Aarsage, saa som de indtet med hin anden er vidende uden
det som ærligt og sømmeligt er.

Ao: 1735 d: 25 og 26 Julij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa Gaarden
Sioe for Schaanevigs Skibredes Almue, Leenets og Halsnøe Closters godz oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemlig, Indre Sioe, Joen Meehuus, Taarbiørn Skarfveland, Johannes Sioe, Niels Eie, Anders
Toftte, Ole Toftte og Jacob Mehuus,
Publiceret Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre lige som paa forrige Tinge.
Publiceret Henrich Formands udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: udj Indre Svendsland til
Ole Biørnsen dat: 14 Maij 1735.
Mons:r Wenvich paa Sr: Foermands Vegne, atter udj forrige indstefnte Sag, ladet till dette
Ting indstefne Aachre Kirckesongs!! (-sogns) Almue, til Doms Lidelse at betale til Aachre
Kirke 3de aars Resterende Tiende, med Sagens forvolte omckostning.

Endell af Almuen, saa som Christopher Hillestad, Lars Aarthuen, Ole Erickesen Wicke og
Ole Siursen Vigcke med fleere, møtte for Retten paa Eegne og Samtlig Almuens Vegne,
tilstod
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at {vere} \dend/ Samtlig \Almue er/ lovlig Stefnt till dette Ting.
Mons:r Wenvich paa Mons:r Formands vegne Proponerede at eftterdj Samtlig Aachre
Kirkesogns Almue, ved deris Seeniste Rettes dag udj Retten Producerede Skrifttlig Indleg
først siger, at da hans Kongl: Mai:t Reiste Thour her i Norget skeede, i aaret 1733 skulle de
have indgifvet Deris Allerunderdanigste Memorial, ofver Kirke Eierens eftter deres
formeening u-lovlig adferd, med Aachre Kirke der nest siger de og at paa sam/m/e deris
Allerunderdanigste Memorial skall en Kongelig Allernaadigste Resolution vere
vedkom/m/ende tilskicket, som skulle vere KirkeEieren og dem till allerunderdanigste
eftterretning, men ej forklarer, hvem de vedkommende skall vere, eller hvem Resolutionen
skall vere tilskicket, da som slig deres angifvende, er Sr: Formand u-beckiendt, Saa formente
Comparenten, at Almuen her inden Retten bør forklare hvem Resolutionen haver Erholdet, og
eftter deris videre Proposition i forbemeldte Indleg, ej eftter allerunderdanigst Pligt haver
kundbargiordt dend, paa det Sr: Foermand sam/m/e Resolution sig allerunderdanigst kunde
eftterretligholde, kand Almuen icke giøre anvisning paa dend som sam/m/e Resolution haver
Erholdet, eller Resolutionen i sig self, da ville Comparenten paa Sr: Foermandz Vegne
forvendte en Endelig og Retsindig Dom, eftter Stefnemaalet, og hans forhen i Retten giorde
paastand.
de Mend paa Samtlig Aachre Kirkesongs!! Almue Comparerede Replicerede her imod at
hvad Almuen udj deris indgifne indleg har Proponeret, om dend forvendtende allernaadigste
Resolution, paa deris allerunderdanigste indgifne Suppliqve, er alleene skeed eftter
formodning da de har hørt at alle andre som indgaf nogen Suppliqve, har der paa erholdet
allernaadigst Resolution Men de kand icke giøre anvisning paa hvem som dend skall have
Erholdet. de Refererer sig i øfrigt till deris i Rettelagde indleg, og Reserverer sig till næste
Ting, med lovfaste vidner at bevislig giøre hvad de der udj til sit forsvar har fremsadt, i
Særdeleshed, at Aachre Kirke var udj dend Stand da Formand kiøbte dend at der som hand
Straxen og siden aarlig har forsynet dend med fornøden Reparation langsammelig tid der
eftter; till samme vidner at føre paastod Almuen tid till neste Ting, da de og Reserverer sig at
giøre deris øfrige paastand i Sagen, og oplyse Retten hvor u-muelig det er for dennem at
Tiende till
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Kirken, som icke har haftt nogen Kirke till deris Gudz tieniste nu i 5 aars tid, Men med stor
beckostning møye og Lifs fahre, har maatt Søgt andre Sogners Kirker {â} 3, 4 â 5 Miile Veis
fra deris boepæll og Rette Kirkested, ellers paastod Almuen at Formand maatte paalegges, at
Producere Kirkestoelen i Retten, paa det der af baade kand sees Kirkens tilstand da hand
kiøbte dend, saa og Kirketiendens beløb, om hvilcket alt de forvendtede Rettens Kiendelse;
Mons:r Wenwich Protesterede imod dend af Almuen begierte udsettelse, Saa som de paa
afvigte Vaarting blev tilladt anstand i Sagen till dette Ting, og formente Almuen ej kunde
tillades 2de opsettelser i en Sag i mod Contrapartens Protestation. Mons:r Wenwich tilspurte
Almuen om de icke har betalt Kirketienden, nestleden aar 1734, ligesom af gammel tid som
paa dend fremlagde Liste er anført. der til Almuen svarede at de af ældgammell tid og endnu
har svaret og svarer af hver Løbs brug 8 bispd: Korn till Kongen Kirken og Præsten, og naar
de icke har haftt Korn in Natura da 2 Mrk: danske for Vogen, og {er} 3 s: af Vogen

\smaatiende/ der imod har de indtet at sige, og anderledes vill de icke vendte at Formand har
opført sin Restance, for saa vit Kierkens andell Tiende angaaer, som er af hver Løb Sm: 2 pd:
16 Mrk: Korn {1 s:} og 2 2/3 s: i Smaatiende.
Wenvich proponerede at som Almuen nu icke fragaar, at Almuen saadan tiende som
Restandsen formelder tilforn haver betalt, saa formente hand, det at vere u-nødig udj Retten
at Producere Kirckestoelen, eftterdj Almuens paastand der om, alleene hensigter till udflugter,
hvor ved Sagen kand forlenges, og Mons:r Foermand der ved tid eftter anden, adskillige
omckostninger paaføres, ved Stefnemaaler, saa og u-mage ved Correspondence ved sin her
for Retten Comparerede fuldmegtig, i øfrigt Proponerer hand, at Almuen Self er aarsage udi,
om de eftter sin proposition, haver maatt tage lang Vej, till anden Kirke, thj hafde de i
allerunderdanigst følge det Kongl: Allernaadigst udgangne Reschript af 3 Maij 1704, Strax
eftter at besigtelsen af dend Constituerede Sorenskrifver Sr: Hans Riisbrech og medhaftte
Laugrettes og Vurderings Mend var passeret, over dend gamle og forælde1735: 24
de Aachre Kirke, forskaffet de fornødne Timmer Materialier paa stedet, da skulle de aaret
eftter haftt en Nye Kirke, i fuldkom/m/en stand, saa de der udj kunde holdet deris
Kirketieniste, men i mangell af slig tilbørlig føyelighed, har Mons:r Foermand veret
foraarsaget, {saa vel fo} at Erhverfve saa mange Resolutioner des angaaende, som i Sagen
forhen er Produceret; af alt dette kand da Retten Erfahre, at alt vis Almuen til sin
undskyldning haver fremført, er de self aarsage udj, hvor nest hand Refererede sig till sin
forhen indførte paastand.
Almuen her till svarede, at de her eftter i denne Sag icke ville besverge Sr: Foermand, med at
indstefne dennem ofttere hverken till Høstetinget, eller om Sagen formedelst adskillige
\fornødne/ omstendigheder, skulle behøve fleere udsettelser, men tilstod uden fleere
indvarslinger af Foermand {eftt} i denne Sag, at ville ej allene tage til gienmæele i Sagen,
men end og afhøre Dom i Sagen, eftter at de som melt maatte tillades tid og Rum at føre sine
paaberaabte vidner. Ellers Sagde Almuen at Retten nocksom kand fornemme, at det har veret
Kirke Eierens og icke Almuens Nacklæssighed, at Kirken icke i tide er komen i fuldkommen
Stand, thj altSkiøndt dend nestleden aar 1734 er bleven opbygget med sit Tømmerverk, og
Kirke Eieren for samme aar har nødt sin Tiende, saa Staar dend dog uden bordklædning, uden
Stoeler i Kirken, uden Tiærebrædning og med saa slet Taeg at Allmuen icke paa noget sted i
Kirken kand sidde tør for draaber og Regn, og begynder allerrede det nyelig opbygde
formedelst saadan Skiødesløshed igien paa nye at forfalde og forraadne. for Resten
Refererede sig til sit forrige og forvendtede dend begierte Kiendelse.
Wenvich Replicerede at om endskiønt hand tilforn hafde indladet Sagen til Endelig Dom
saa maatte hand dog til vis som Almuen nu haver ladet indføre, svare og forestille Retten, om
det er Mons:r Foermands Pligt, at forferdige en Kirke som Almuen saa modvillig indeholder
indkomsterne for, Vel tilholder dend Seeniste Allernaadigste
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udgange!! Forordning KirkeEierne at bringe Kirken i Stand, men dog at Almuen saa vit dem
er vedkommende, hannem der udj skall vere behielpelig, men Almuen haver tvert imod icke
villet beckoste eller forskaffe Tømmeret till Kirkens opbygning, hvor fore hand Reserverer sig
sin tiltale til Almuen, for Timmetes!! (Timmerets) beckostning, og obligerede Sr: Formand
sig inden en kort tid at Sette Kirken i Stand.
Eragtet.

Sr: Foermand forelegges till Høstetinget førstckommende at Producere Kirkestoelen Aachre
Kirke vedkommende till hvilcken tid Aachre Kirkes Almue, haver sine vidner lovlig at
indstefne, og indkomme med sin Endelig paastand i Sagen.
Johannes Johannes: Landa som er formynder for Myndtlingen Johannes Godtskalcksen
Bringedals arfvemidler som er 5 rdr: 4 Mrk: 8 s: lyese og opbød hand inden Retten for
Almuen om nogen samme børnepenge ville paa Rendte antage imod godt Pandt, hvor paa
Almuen svarede at ingen ville antage Pengerne paa Rendte, thj var formynderen paastaaende
at dito Penger maatte forsegles, af Retten, som og skede;
Fogden blev meddelt Tingsvidne paa Restandsen.

Ao: 1735 d: 28 og 29 Julij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Opdals og Waags Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Knud RemberEide,
Christopher Pofvelsen ibid: Aadne Mickelsen Tveite, Rasmus Pofvelsen RemberEide,
Salom!! Larsen Hocksted, Lars Biønsen Helland, Lars Johansen Tveite og Ole Biønsen
Aarbøe, med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrigheds ordres, lige som paa forrige Tinge
Publiceret Madame Sl: Oluf Larsens udstedde Skiøde paa gaarden Bruntvet udj Opdals
Skibrede beliggende till Mons Olsen, som der for haver betalt 200 rdr: dat: 17 Julij 1735.
Publiceret Madame Birgitha Sl: Oluf Lars: udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm: i Tofteland til
Lars Nielsen som der for haver betalt 28 rdr: dat: 23 Julij 1735.
Publiceret Sæbiørn Knudsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: udj Leite til Hans
Knudsen dat: 12 Martij 1735.
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Publiceret Hans Knudsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Smør udj gaarden Leite till
Sæbiørn Knudsen dat: 12 Martij 1735.
Publiceret Zackarias Fæsters, paa Hr: Justitz Raad Krogs Vegne udstedde bøxelseddell paa
1/3 part udj Fiddie gaard till Knud Rasmusen dat: 4 Febr: 1735.
Publiceret Knud Jensen Rødland, Lars Johans: Tvedte og Niels Olsen Taarrang deris
udstedde Skiøde paa 22 Mrk:r Sm: udj gaarden Aarschoug till Gabriel Olsen som der for
haver betalt 22 rdr: dat: 2 Novembr: 1734.
Publiceret Hr: Justitz Raad Krogs paa hans Vegne Zackarias Fæsters udstedde bøxelseddel
paa Tranøen til Asbiørn Knuds: dat: 15 April 1735.

Jacob Olsen Møgster haver till dette Ting ladet indstefne, Sl: Halfvors Huustrue Ane, for
øvede u-tidige Skiendz ord imod Citantens Sødster Zirie Olsdatter, og til vidner er indstefnt
Herloug Herlougsen, og Berthe Biønsdatter;
Sl: Halfvors Encke Anna Ifversdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke.
Stefnevidnerne Mickell Kalvenes og Lars yttre Rabben blev paaraabt, som fremstod for
Retten og hiemlede ved Eed at have indstefnt Anna Ifversdatter till dette Ting med 14 dagers
lovlig Kald og warsell
Citanten Jacob Olsen møtte icke, men hans huustrue Mette Hansdatter møtte udj Retten paa
hans vegne, og paastod at de indstefnte vidner maatte Edfæstes og afhøres.
Widnet Herloug Herlougsen blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. 8 â 14 dager eftter Nye aar 1735
hørte Vidnet at Halfvors Ane Sagde til Zirj Olsdatter, du haver taget Ved fra mig i Min Svaell,
widnet vidste {icke} og at forklare, at Halfvors Ana sagde, og det var lige saa vel din
Madmoders vilje som din vilje. videre vidste Vidnet icke at forklare.
det 2det vidne Berthe Biønsdatter blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hun sin
Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes. imellem 8 â 14 dager eftter Nye
aar 1735 hørte Vidnet at Anna Ifversdatter Sagde till Zirj Olsdatter at hun har taget Ved fra
hinde udj hindes Brendevedsvaell, og sagde dette der hos at hun maatte tage dend om hun
skulle tage dend i helfveden!! (helvetet?). Vidnet vidste icke mere at forklare.
Citantens huustrue paastod at Contraparten maatte forelegges Lavdag.
Eragtet.
Halfvors Ane eller Anna Ifversdatter forelegges at møde og svare til Sagen til Høstetinget
førstckommende.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Johannes Svendsen øfre Vaage og
Martha Mogensdatter for begangne Leyermaall med hin anden, samt at qvindemennisket skall
have fød i dølsmaall, og som hun er tienende hos Jens Hansen Qvalvogen, Saa er som vidner
indstefnt Jens Hansen Meyer, Ingeboer Torstensdatter, Anna Hans1735: 25b
datter Meyer, Catharine Hansdatter Meyer, her om at aflegge sin Sahlighedz Eedz forklaring,
hvorledes med hindes barnaufling er tilgaaet. Johannes Svendsen er Syg og Sengeliggende
saa hand for dend aarsage icke kand møde. Martha Mogensdatter møtte for Retten og
forklarede at hun blev frugtsommelig om Michaelj tider 1734 og foer ilde i Barselseng
imellem Juell og Nyeaaret.
Ved Lænsmanden Salomon Vindenes lod Jens Hansen Meyer under sin haand indlevere sit
skrifttlige Vidnesbyrd dat: 20 Julij 1735 saa lydende.
Ingebor Torstensdatter blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hun sin Eed eftter
Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes. at 5te dag Juell blev widnet ombedet af
Martha Mogensdatter Aarland at følge med hinde, i ildhuuset, og da vidnet kom i Ildhuuset,
da foer Martha Mogensdatter ilde, og det som kom fra hinde laag paa ildhuus gulfvet, og \var/
det {same} Menniske lignelse, dog icke lengere end en finger lang, saa tog Martha
Mogensdatter dette u-tidige foester, og bar det hen og lagde det i sin Kiste, og icke \af frøgt/
aabenbarede dette for de øfrige folck i huuset vare, førend 3de Uger der eftter da hindes
fæstemand Johannes Svendsen øfre Waage kom hiem fra Byen, da foesteret blev seet af ham,
og som hand Reiste til fiskeriet og var 4 uger borte saa lod Martha Mogensdatter eftter 7
ugers forløb, forsteret blive Seet af alle folckene som i huuset vare, {widere} hvor eftter det
blev begrafvet. widere hafde icke vidnet at forklare. Fosteret blev frembaaret i Retten, og

war det Netto 1 finger lang, paa tilspørgelse Sagde Martha Mogensdatter at hun icke vidste
hvor af hun foer ilde.
Fogden paastod at de øfrige vidner maatte forelegges at møde og svare til Sagen og aflegge
sit Sandhedz vidnisbyrd.
Eragtet.
widnerne Anna Hansdatter og Catharina Hansdatter, forelegges til Høstetinget
førstkommende, at aflegge sit vidnesbyrd i Sagen, til samme tid forelegges Johannes
Svendsen at møde og svare til Sagen.
Publiceret Lamberth von der Ohes udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Winnes til
Morten Biønsen dat: 12 Julij 1735.
Sr: Nathanael Mathiesen Bechervigen, hafver till dette Ting ladet indstefne Sr: Jens Hansen
Meyer for øfvede Slagsmaall imod Citanten paa Hellig 3 Kongersdag 1735 i Meyers Eeget
huus hvor om til vidner er indstefnt, Anna Hansdatter Meyer og Catharina Hansdatter
Meyer.
Stefnevidnerne Mickell Nielsen Kalfvenes og Lars Olsen yttre Rabben blev paaraabt som
fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at have indstefnt Jens Hansen Meyer, saa og de
anførte vidner till dette Ting med 14 dagers lovlig Kald og Varsell. Stefnevidnerne
forklarede at Jens Hansen Meyer ved Stefningens forkyndelse svarede hand icke møder til
dette Ting
Jens Hansen Myer blev paaraabt {som fremstod for} men møtte icke, ej heller nogen paa
hans vegne til Sagen at svare. de indstefnte vidner blev paaraabt {som fremstod for Retten}
men ingen af dennem
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møtte for Retten.
Sr: Nathanael Mathiesen paastod at Jens Hansen Meyer, tillige med de indstefnte vidner,
maatte forelegges til Høstetinget førstckommende at møde, og aflegge sit vidnesbyrd i Sagen,
og til dend tid Reserverede Citanten sig at føre flere vidner.
Eragtet.
Sr: Jens Hansen Meyer, forelegges til Høstetinget førstckommende at møde og svare till
Sagen, saa og forelegges Vidnerne til samme tid og sted at aflegge sit vidnesbyrd i Sagen.
Publiceret Madame Birgitha Sl: Oluf Larsens udstedde bøxelseddell paa ½ pund Smør ¼
Huud udj gaarden Bechervig til Mons Johans: dat: 18 Maij 1735.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Confirmation paa Sr: Bendt Olrichs Kremmer og
Giestgiæberlig Privilegier udj Østre og Vestre Bagholmen dat: 22 Octobr: 1734.
Sr: Bendt Olrich haver till dette Ting ved {Skrifttlig} \Mundtlig/ Stefning ladet indstefne
Jacob Biønsen Kleppe og Aarendt Halfvorsen Kleppe, til Doms og Strafs Lidelse, formedelst
at opsidderne paa Kleppe haver for sit Land opsedt een Laxevog, hvor udj de haver sidet nu
paa 3die aar som er Citanten som Eiere till Gaarden Hilde til Præjudice, det Citanten trøster
sig til med en ældgammell Laugtings Dom at bevise, det opsidderne paa Hilde er tilladt at
bruge Laxevog, men icke opsidderne paa Kleppe, og till vidner er indstefnt Niels Øckland,
Niels Meelingen og Albrigt Arnesen Tarrang, Edelig at aflegge sit vidnes byrd at opsidderne
paa Kleppe Jacob Biønsen og Aarent Halfvorsen, haver sidet i Laxevogen paa Hilde!!

(Kleppe) nu i 2 â 3 aar hvor om opsidderne paa Kleppe er indstefnt tillige at Erstatte
Processens forvolte omckostning.
Opsidderne eller Contraparterne Jacob og Aarent Kleppe, møtte begge for Retten og vedstod
at have faaet lovlig Kald og warsell.
Sr: Bendt Olrich paastod at de indstefnte Vidner maatte Eedfæstes og afhøres,
da vidnet Niels Øckland blev blev!! paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. at Jacob og Aarent Kleppe haver
oprettet Laxevog ved gaarden Kleppes Land, hvor udj de nu haver sidet i 3de aar, Vidnet paa
tilspørgelse sagde, icke er vitterlig om det er gaarden Kleppes Grund, hvor deris oprettede
Laxevog er sadt, men af opsidderne haver vidnet hørt sige at det skall vere deris Eeget Land.
widnet forklarede ellers at ved det at opsidderne {Sett} paa Kleppe Setter Laxe Noedt ud da
skeer opsidderne paa Hilde der ved præjudice og afgang udj deris Laxefiskende, med denne
forklaring at naar opsidderne paa Kleppe udsetter sin Laxe Noedt
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udj deris oprettede Laxevog, da sidder de liige i Rendselen eller lige i Laxeløbet for Hilde
opsiddere, og der ved hindres sit Løb til Hilde Laxevog; vidnet forklarede at {de p}
opsidderne paa Hilde haver brugt deris Laxevog i all dend tid som Vidnet kand mindes i 30
aar, Men der imod er vidnet icke vitterlig at opsidderne paa Kleppe har haftt eller brugt nogen
Laxevog for Kleppe Land, uden i vidnets barndom reiste engang Kleppelandet forbje, da saag
vidnet at Knud Halfvorsen sad i Laxevogen for Kleppe, men er ej vitterlig om hand eller
andre \før eller/ siden dend tid har der siddet i Laxevogen uden disse indstefnte Jacob og
Arent Kleppe som nu paa 2 â 3 aar haver sidet i denne omtvistende Laxevog.
det 2det Vidne Niels Meelingen blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede {saaledes} at Knud Halfvorsen som vidnet
haver hørt, skall have sidet i Laxevogen ved gaarden Kleppe, men om det varede kort tid eller
lengere, er vidnet icke vitterlig, Men opsidderne paa Hilde haver brugt sin Laxevog udj all
dend tid som vidnet kand mindes udj 25 aar, og i det øfrige forklarede vidnet udj alt lige som
forrige Vidne wundet og udsagt haver.
det 3die Vidne Albrigt Arnesen Tarrang blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at
hand sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede i alle maader lige som forrige
widne wundet og udsagt haver.
Sr: Bendt Olrich Producerede sit skrifttlige indleg som er dat: 29 Julij 1735 saa lydende
Endnu Producerede Sr: Bendt Olrich dend omtvistende orriginal Laugtings Dom dat: 4 Julij
1644, hvis afsigt udj denne act inddrages. der nest paastod Sr: Bendt Olrich, at eftter de udj
Retten Producerede bevisligheder, samt eftter de førte Vidners forklaring, war hand Endelig
Dom udj Sagen begierende.
opsidderne paa Kleppe eller Contraparterne var Endelig Dom udj Sagen paastaaende.
thj blef saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Sr: Bendt Olrich haver till dette Ting indstefnt opsidderne Jacob og Aarent Kleppe,
formedelst de nu 2 â 3 aar haver sidet i Laxevog for Kleppe Land, opsidderne paa Hilde udj
deris Laxe fiskerie der med at fornerme, som Citanten med en ældgammell Laugtings Dom
dato 4 Julij Ao: 1644 vill bevise, at Kleppe opsiddere icke, men alleene opsidderne paa
gaarden Hilde, der till berettiget, og i dend henseende er paastaaende at Klæppe opsiddere for
tilføyede præjudice bør betahle 50 rdr: Klæppe opsiddere der imod formeener og paastaar, at
det maatte icke vere dennem forment at sidde i Laxevog for deris Eeget Land. da som dend
Ergangne Laug Tings Dom tydelig forklarer at bønderne paa Hilde haver haftt og brugte
Laxefiskeriet fra arrildz tid, som er nu till denne tid over 100 aar at de sit
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Laxe fiskerie udj hæfd og brug haftt haver, Men der imod {bevises} er icke i dend tid, ej
heller nu bevist at opsidderne paa Kleppe haver endten haftt eller maattet brugt Laxefiskerie
for Kleppeland uden med tvist og u-Roelighed som i denne tid, at de indstefnte opsiddere paa
Kleppe nu paa 2 â 3 aar haver foretaget sig at Sidde i Laxevogen, som eftter vidnernis giorde
forklaring, er nedsadt liige i Laxe Rendselen eller Laxeløbet for Hilde opsiddere, som der ved
i sit lovlige Laxe fiskerie præjudiceres, da dog dend ældgamle Laugtings Dom udtrøckelig
Siger at Hildes opsiddere bør ej at hindres udj deris Laxefiskeries Roelig hæfd; Saa Kiendes
for Rædt, at Kleppe opsiddere eftter denne dag ej maa understaae sig at udsette Laxe Noedt,
eller bruge dend nu paa 3die aar isidende Laxevog for Kleppe Land under 10 rdr:s straf, naar
det dennem maatte ofverbevises; Men Hilde Opsiddere eftter denne dag at bruge og beholde
sine fra arrildz tid brugte Laxevoger i sin Roelig hæfd, uden hinder eller fornermelse af
opsidderne paa Klæppe. Og som Sr: Bendt Olrich icke beviser at have dend ældgamle
Laugtings Dom for Klæppe opsiddere forkyndt, og Contraparterne i saa maade i disse 3de aar
brugte deris Laxefiskerie, som u-vitterlig og u-vidende om, Hilde opsiddere, der med at have
fornermet, udj hvilcken henseende Kleppe opsiddere for Citantens paastaaende pengestraf,
denne sinde bliver frifunden, Dog tilfindes Contraparterne Jacob og Aarent Kleppe at betale
udj denne Processes beckostning 3 rdr: under Namb og vurdering udj deris boe 15 dager eftter
denne Doms lovlige forkyndelse.

Ao: 1735 d: 1 og 2 Augustij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
Gaarden Haavig for Ous og Strandvigs Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Haldoer Haaevig,
Jaen Eide, Anders SkogsEide, Joen Haavig, Lars Lioetuen, Ole Sundfiord, Hans Engelsen
Lundervig og Hans Giøen, med fleere Almue, som Tinget same tid Søgte.
Publiceret fogden Heybergs fred Lysning i Deris Mai:ts høye Nafn over Hoeps Skoug, Peder
Hansen Tøsse tilhørende dat: 1 aug: 1735.
Hr: Tomas Fasting haver indstefnt Siur Helland, for øvede Skielden og banden og ofverlast
imod Præstens huustrue, og imod Præsten Self dog hand var fraverende, till Doms Lidelse at
vorde straffet eftter Loven, samt at betale Processens beckostning.
Siur Helland Møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.
Saa og er indstefnt som Vidner Olle Helleland og Engell Øfredahlen, hvor om Siur Helland
er indstefnt, deris vidnes byrd angaaende dend øfvede overlast og Skieldzord imod Præstens
huustrue, der om at vidne og forklare;
Hr: Fendrick Krog møtte udj Retten paa sin Svoger Hr: Fastings Vegne, og paastod
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at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
thj blev vidnet Olle Helland paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. 8te dager eftter Sancte Hans dag d:
12 Julij afvigte, Reiste Præsten Hr: Fastings huustrue, og var vidnet paa baaden med, tillige
med Engel Øfredahlen og Siur Helland, og Reisten fra brøllupet [paa] Lundervigen, till
Præstegaarden Fuuse, da vidnet hørte underveis at Siur Helland Spørger Præsteckonen hvor
gammel hun var, og hvorlenge hun har boet paa Præstegaarden Fuuse, da Præsteckoenen

svarede at hun haver boet paa Fuuse i 16 aar, da Siur Helland svarede, ja saa gammell er dend
svarte Mærra mj, og der paa kaldte hand Præsteckoenen Skindticke og SvorEetar, saa og
Skindvengie, og Sioer, og hørte hand at vidnet brugte Eeder og banden, og som
Præsteckoenen formanede Siur Helland hand icke skulle bande og sværge, da Sagde hand Jeg
gifver dig og Præsten døeden og diefvelen, og sagde til Præsteckoenen Jeg skall dycke dig,
hvor paa hand lagde Aarene ind, og ville gaae agter i baaden till Præsteckoenen. Vidnet hafde
icke mere at forklare.
det 2det Vidne Engell Øfredahlen blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand
sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes. at forbemelte d: 12 Julij da
var vidnet paa baaden med Præsteckoenen, og imidlertid de vare underveis, hørte vidnet at
Siur Helland, Sagde til Præsteckoenen du er en Gnager, Skindskafvar, med mange andre ubeqvems ord, som vidnet icke kand Erindre, og da Præsteckoenen formanede ham hand icke
skulle bande og sverge, da sagde Siur Helland till Præsteckoenen, Jeg gifver dig og Præsterne,
døden og diæfvelen, Jeg var her paa betengt, før Jeg Reiste hiem/m/en fra; widnet widste icke
widere at forklare.
Siur Helland hafde indtet i sagen at svare, uden hand bad om Naade og icke om Retten.
Hr: Fendrich von Krog indlefverede Hr: Fastings indlæg dat: 30 Julij 1735 som læst blev
og lyder saaledes. Hr: Fendrich von Krog paastod Endelig Dom i Sagen.
thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Det beviises med de afhørte vidners forklaring at Siuer Helland uden allermindste aarsage
eller anledning, haver paa baaden d: 12 Julij afvigt fra Lundervig underveis till Fuuse,
ofverfaldet Præsteckoenen Hr: Fastings huustrue med u-sømmelige ord, at hun var en
Skintick, en gnager, og Skindskafver, med mange fleere u-sømmelige og u-beqvems ord, jae
paa formaening, hand icke skulle bande, og \icke/ holde saadant syndigt væsen, svarer
Præsteckoenen hand gifver hinde og Præsten, døden og diefvelen, og {paa} \med/ saadan ulovlig og u-sømmelig omgang begiegnet Præstens huustrue, Thj tilfindes Siur Helland for
saadan sin dierfvelig og onde ferd imod
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Præstens huustrue og {sin} imod Præst og siæle Sørger at betahle till deris Mai:ts Cassa 6
rdr: og bør de udtalte u-beqvems ord ej at komme Præsten, eller hans huustrue, till mindste
æres forkleinelse eller præjudice i nogen maade, men vere som død og u-talte. og udj denne
Processes beckostning betaller Siur Helland till Præsten med 2 rdr:, under Namb og
Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Hr: Major Pritzier haver till dette Ting ladet indstefne Joen Haaland for endel hester hand
haver opsadt at beite i Hr: Major Pritziers Holmer u-lovlig, og uden Hr: Majorens minde og
Samtøcke, hvor fore hand haver ham indstefnt til Doms, bøder, og Strafs Lidelse tillige med
Sagens forvolte omckostninger.
Joen Haaland møtte for Retten, og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell, og paa
tilspørgelse tilstod Joen Haaland at hand satte 5 hester i Majorens Holmer som gich i
holmene og beitet i 2de dager og Nætter, Nock 2de hester som i alt er 7 hæster som gick i
holmene dend anden dag;
Hr: Major Pritzier paastod icke nogen betaling for dend Skade hand udj holmenes beidte
haver lidt, men var paastaaende Dom til omckostningernis betaling og at hand maatte holde
sig fra hans Eiendoms grændser og icke her eftter at beite med sine Creatuurer i hans holmer.
thj blev saaledes Kiendt Dømt og Afsagt.
Joen Haaland tilstaar her for Retten at hand hafver opsadt 5 hæster 1 dag og 7 hæster dend
anden dag at beite udj Hr: Major Pritziers holmer, og uden Hr: Majorens Minde og Samtycke,

og tilfindes Joen Haaland at betale til stedets fattige 1 rdr: 4 Mrk: fordj hand uden Eierens
Minde og forlov haver ladet sine hæster beite udj Hr: Majorens holmer, og tilfindes Joen
Haaland at betale til Hr: Major Pritzier udj denne Processes foraarsagede omckostning 4 rdr:
under Namb og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Torgildz Boelstad for Slagsmaall med
Dag Ellingsen Hatletvet, till Vidner er indstefnt Peder Nielsen og Anders Olsen Aarre, og at
lide Dom til bøder og straf eftter Loven.
Stefnevidnerne Jacob Giøen og Johannes Olsen Kiøen blev paaraabt som fremstod for
Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Torgils Boelstad till dette Ting
med 14 dagers lovlig Kald og warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og!!
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Torgildz Boelstad blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at
svare.
Widnet Peder Nielsen Aarre blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. udj duene!! paa Nere Boelstad 1734
saag vidnet at Torgils Boelstad tog begge henderne i haaret paa Dag Engelsen og Røstede
ham i hovedet, Men Dag Rørte sig icke, uden tog med haanden for sig;
det 2det Vidne Anders Olsen Aarre blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand
sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. i slaatteduenen paa Nere
Boelstad 1734 saag vidnet at Torgels Boelstad kom med en brand i haanden, som hand kastet
paa Dag Ellingsen og Ramte ham der med paa Kinden eller i Ansigtet, hvor paa Torgildz
Boelstad sloeg Dag Ellingsen et øerefigen, og tog ham i haaret, og Dag Ellingsen slog icke
igien, men tog for sig med haanden. Hvor paa de skiltes ad.
Eragtet.
Torgils Boelstad og Dag Ellingsen forelegges til Høstetinget førstckommende at møde og
svare till Sagen.

Ao: 1735 d: 4 og 5 Augustij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
gaarden Øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibredes Almue, oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemlig Erick Netteland, Peder Houckenes, Peder Giære, Torkel Skielnes, Jens Fladebøe,
Joen Eegckenes og Joen Braathuun og Hans Hafneraas, med fleere Almue af begge Skibreder
som Tinget same tid Søgte.
Publiceret Deres Mai:ts allernaadigste Forordninger, saa og høye øfrigheds ordres som paa
andre Tinge.
Elling Ellingsen Aarre af Ous Præstegield, fremckom for Retten og gaf tilckiende at have
indstefnt 2de vidner Morten Soelbiør og Arne Berje, at aflegge {sit} sin Eedelige forklaring
at Ingeborg Tørresdatter som Citanten skall æcte, er ej med Bodille Tollefsdatter /: som
Citanten forhen skall have begaaet Leyermaall med :/ nermere end udj andet og Tredie Leed
beslægtiget, hvor om Citanten paastod de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Thj blev vidnet Morten Soelbiør paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes der boede en Mand Nafnlig Ole

Indresen Siusetter i Strandebarms Skibrede, som hafde 2de Sønner Nafnlig Wiglick Olsen, og
Torgier Olsen; Sønnen Wiglich Olsen boende paa gaarden Brue, som auflede en datter
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Nafnlig Anna Wiglichsdatter, som hafde till æcte Tollef Siursen, hvor med hun auflede et
Pigebarn Nafnlig Bodille Tollefsdatter, som {C} er det qvinde Meniske Citanten haver
begaaet Leyermaall med, som er udj andet og Tredie Led beslægtiget med Ingeborg
Torgiersdatter som Citanten skall æcte, dend anden Broder Torgier Olsen auflede udj sit
æcteskab et Pigebarn Nafnlig Ingeborg Torgiersdatter, som Citanten skall æcte, hvilcken er
udj andet og 3die Leed beslegtiget med Boddille Tollefsdatter, som Citanten Elling Ellingsen
forhen haver begaaet Leyermaall med, Saa at vidnet forklarede at Ingebor Torgiersdatter
som agter at begive sig udj æcteskab med Citanten, er ej med Boddille Tollefsdatter nermere
end udj andet og 3die Led beslegtigede.
det 2det widne Arne Berje blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede i allemaader lige som forrige Vidne vundet og
udsagt haver.
Publiceret Madame Birgitha Sl: Oluf Larsens og Mad:me Anna Rasch Sl: Heybergs, deris
udstedde Skiøde paa Strandebarms Kongetiende, till Hans Hansen øfre Waage, Anders
Guldbrandsen Mundem, Samson Larsen Traae, Peder Hagtorsen Aackre, Erick Andersen
Aackre og Hactor Brynildsen Øfsthuus, som der for haver betalt 654 rdr: dat: 15 Junij Ao:
1735.
Publiceret høybaarne Hr: Admiral og Stiftts befahlings Mand Hr: Ulrich Kaases udstedde
gastgiæberlig Privilegier paa Giermunshafn till Urbanus Gietzman dat: 10 Maij 1734.
Publiceret Anders Guldbarndsen MundEims udstedde Skiøde paa helftten af hans Eiende
Konge Tiende med Smaatiende som er 10 Voger 1 pd: Korn, til Niels Knudsen Næs, som der
for haver betalt 54 rdr: 3 Mrk: dat: 4 Augustij 1735.
Publiceret Mathias Dals udstedde bøxelseddell paa 1 Løb ½ Spd: Sm: udj gaarden Løning, til
Elias Knudsen dat: 29 April 1735.
Arne Hofversen Berje fremckom for Retten og Lyesede sin odels og Pengemangels Lysnings
Redt till 3 Løber Smør udj gaarden Nedre Berje, som Sverckje Olsen, og Lars Pedersen
beboer og bruger, hvilcket er hans Rette og Sande odell som hand sagde at ville til sig
indløese saa Snart hand saa mange Penge kand beckomme.
Fremkom for Retten Lænsmanden Hans Hansen Waage paa welærværdig Hr: Ole Gierdrums
vegne, og tilspurte Almuen af Strandebarms Skibrede, om der paa Warelsøe Kierke fra
gammell tid haver Staaet Taarn paa Kirken, og om Kirken kand Taale
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eller bære Taarnbygning eller om en Stuppell oven paa Taget kand bygges, hvor udj
Klockerne skulle henge, uden der med Kirketaget at bederfve, og om Kirken staar saaledes
ved Søeckanten at dend kand vere de Søefarende till eftterretning eller Søe Merke.
Almuen af Strandebarms Skibrede her till Eenstemmig svarede at Warelsøe Kirke, som
welærværdig Hr: Ole Gierdrum haver kiøbt paa auctionen er Staaende langt fra Søen ind i

forden!! (fiorden) paa en houg eller høy backe, saa dend icke kand vere de Søefarende till
nogen eftterretning eller Tegn i Søen; Paa Kircken haver aldrig veret Taarn bygt fra arrildz
tid det de kand mindes ej heller kand Kirketaget Taale Taarnbygning, uden at Kirken i sig
self, saa vell som Kirketaget der ved maatte Ruineris og bederfves, af Stert!! (Sterkt) weyrlig,
Særdeles {Sødstost og} \af/ Sødoust og Nordostlige Vinder, saa som Kirken staar paa en
meget høy backe eller houg hvor alle slags Stormvinde Stormer paa Kircken og i dend
henseende kand hvercken Taarn eller Stuppell paa Kirketaget bygges; {Aaret som} \da/ Hr:
Ole Gierdrum sig Kirken tilckiøbte, var dend i grund forraadnet hvor fore hand igien {for}
lod Kirken af nye opbygge fra grunden af, 9 alen i høyde, saa at Kirken er nu i saa god en
stand {som den Almuen} at dend aldrig kand hverken vere eller blive i bedre stand end dend
nu er. og formedelst forommelte aarsager er indtet Taarn eller Stuppell bygget paa Taget, saa
som Kirken uden des er i bedre {behold} og sickreste behold.
Hans Asbiørnsen Sandver, lod ved Jens Fladebøe, og Peder Giere, anvise 2de voxne
Biørnehuuder, som Almuen vidnede at vere skudt i Strandebarms Skibrede in Junij Maanet
1735, hvor fore Fogden Sr: Heyberg for Retten, betallede, till Anviserne 2 rdr: Støcket
tilsammen 4 rdr:
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Ingeboer Knudz datter for begangne
Leyermaall med en omstrippende fandt;
Ingeboer Knudz datter møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.
Ingeboer Knudsdatter blev tilspurt hvem som er hindes barnefader, der til hun svarede at det
var en oustmands fandt som hun icke vidste Nafn paa, og {v} dend 27 Septembr: 1734 var
hun hos Ole Bogelandz Vogen, da denne
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Persohn skulle haftt legemlig omgiengelse med hinde og d: 26 Julij kom hun i barselseng,
Fogden Heyberg tilspurte Almuen, om dennem er vitterlig om her i Skibredet paa de tider
høsten 1734 var nogen fremmet østmand, der till, Almuen svarede Nej, de ingen fremmet
østmand ved paa de tider at have veret her i Skibredet, Fogden Proponerede at som det af
Almuens forklaring kand fornemmes, at saadant Menniske, som qvinde Mennisket udlegger
for barnefader, icke har veret her i bøygdelavet, dend af hinde omtalte tid, det og af hendes
forklaring at hun skall vere bleven besvangret 2de dager for Michaelj dag 1734 og komen i
barselseng d: 26 Julij 1735 hvilcket [er] mod Naturen at en qvinde kand gaae 4 uger over
tiden med sit foster, nock som er at fornem/m/e at hendes beckiendelse er Løgnagtig, det
disforuden er et bøygde Røgte, at Ole Boegelandz Vogen er hindes Rette barnefader, Saa
sagde Fogden at vere foraarsaget, saafremt hun icke her for Retten kand bringes til Sandhedz
beckiendelse, at holde hinde i forvaring, indtill neste Ting, at da baade Ole Boege\landz
Vogen/ kand indstefnes, og vidner kand føres for Retten til Sagens Rette oplysning.
d: 5 Augustij blev Retten om Morgenen atter Sadt igien med forbenefnte Laugrettes Mend,
da Ingeboer Knudsdatter for Retten u-blocket og u-tvungen blev fremstillet for for!! Retten
og eftter nogen tidz Examination, Sagde Ingebor Knudsdatter, at hun haver ingen anden
Barnefader end Ole Boegelandz Vogen, og laag hand hos hinde en Løverdags aftten som hun
kom fra en gaard Houe, til Bogelandsvogen, da laag hand hos hinde samme {aft} Løfverdags
aftten paa {hou} en Houg oven for Korn og høe Løen, 8te dager for Heliemisse dag d: 23
Octobr: 1734. da Ole BogelandzVogens Koene eller Huustrue var i Brøllup paa Gierevig.
Fogden begierede Sagens udsettelse till neste Ting at Ole Boegelandz Vogen kand blive
indkaldet;

Eragtet.
Sagen udsettes till Høstetinget førstkommende til hvilcken tid Fogden lader Ole Boegelandz
Vogen indstefne.
Lænsmanden Hans Hansen Waage, haver udj forrige indstefnte Sag atter till dette Ting ladet
indstefne sin Broder Anders Hansen, ved Dom at blive tilfunden at imodtage Penger for de 1
pd: 14 4/5 Mrk: Sm: ham udj Citantens Aasæde øfre Waage er udlagt, samt at betale denne
Processes
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foraarsagede omckostning.
Anders Hansen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell. der nest
Anders Hansen Producerede sit skrifttlige indleg dat: 2 augustij, saa meldende. Anders
Hansen indlefverede skifttebrevet eftter sin Sl: Moder till efttersiun dat: 24 Octobr: 1707.
Endnu indlefverede Anders Hansen et Skifttebrev eftter Sl: Christj Andersdatter till efttersiun
at gaarden øfre Waage Ao: 1684 haver Skyldet 2 Løber Smør 2 Huuder med underliggende,
Støeler Nøtzvig, Noedtevold, Dybedahlen, og Øfrestøelen. Endnu Producerede Comparenten
en Aaestædz Dom dat: 9 Aprilis 1662 till efttersiun udj Retten des angaaende.
Wenwich paa Lænsmanden Hans Hansens Vegne Proponerede at hvad Anders Hansen, udj
sit indleg omrører, og de udj Retten fremlagde Documenter, da er samme, denne Sag uVedkommende, thj Lænsmanden har alleene indstefnt Anders Hansen at modtage de Penger
som dend udj Skifttebrefvet eftter hans Sl: fader, inddragne u-svæckede Decision tilholder
hannem tilfinder!! at modtage Penge for hans anpart udj Aasædet øfre Waage hvilcken usvæckede Kiendelse Comparenten forlangede nu af Retten Confirmeret. thj agter Anders
Hansen noget mere udj gaarden Waage at tilvinde sig end ham udlagt er i Skifttebrevet, da
naar hand louvlig stefner der paa, skall der til videre blive svaret.
Anders Hansen begierede at vide hvem der er Eiere till dend øfrige Part i gaarden.
Wenvich Refererede sig till sit forrige.
Anders Hansen Proponerede og paastod at de 1 pd: 14 3/5!! Mrk: Sm: som ham udj
Skifttebrevet eftter sin Sl: fader udj Aaesædet Waage er udlagt, maa blive ham tilfunden at
beholde fremdeles som Eiere, hvor udj hand agter at hugge i Skougen i følge Loven saa vidt
som hans Lod kand taaele, og i det øfrige var Endelig Dom udj Sagen paastaaende. Anders
Hansen Spurde at om hand skulle afvises fra sin arv og Eiendom, Saa wille hand Spørge hvor
hand da skulle henvises.
begge Parter var Endelig Dom udj Sagen paastaaende.
Lænsmanden Hans Hansen Sagde at eftterdj hand haver tilbudet sin Broder Anders Hansen,
saa Raisonabelt mindelig forliig som hand af yderste Eefne kunde afsted komme, og Anders
Hansen haver der imod fundet
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sig weigerlig, icke samme forliig at ville modtage, Saa var hand nødsaget tillige at begiere og
paastaae Dom udj Sagen.
thj blev saaledes udj Sagen Kiendt Dømt og Afsagt.
Saa og blev anført og Produceret Skifttebrefvet eftter Sl: {An} Hans Andersen Waage dat: 28
Octobr: 1715. hvor af her i dene act bliver Extrakeret Anders Hansens udleg udj Aaesædet
Øfre Waage som er 1 pd: 14 3/5 Mrk: Sm: med der hosføyet Sl: Sorenskrifver Heybergs
Kiendelse, saa lydende.
hvor eftter blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.

Contraparten Anders Hansen paastaar at hvoe Odell vill løese skall eftter Loven paatales for
Juell paa Aaestæden, i henseende hand formeener paa de eftter Skifttebrevet ham udlagde 1
pd: 14 3/5 Mrk: Smør udj Aasædet Øfre Waage at have fanget hæfd. Liige saa paastaar hand
at eftterdj dend ældste Broder vill have ham udløst af Aaesædet, at gaarden eller Aaesædet
paa nye skall Taxeris og wurderes; Men naar Rettelig ofverveyes, da er det billig at dend
yngste Broder bør af Aaesædet lade sig af sin ældste Broder udløse, heldst eftterdj dend
yngste Broder Anders Hansen, nu allerrede sin fulde Lav alder haver opnaaet, thj ellers maatte
Aasædet i adskillige maader i tidens lengde bederfves, i henseende dend yngste Broder
Anders Hansen, som medEiere udj Aaesædet, wille hugge udj Skougen, saa meget hans Lod
kand taale eftter Loven, og naar {saaledes} Aaesædet saaledes aar eftter andet saa vell af dend
ældste som yngere broder skulle ofverfares og behandles, da maatte Aaesædet slet forrøckes
og i tiden blive Ruineret for dend ældste Broder og hans Qvidsell, Da dog denne Redt
formeener, at Aaesædet ej bør vere eller blive under fleere arfvingers, end alleene i dend
ældste Broders Hæfd og Eiendoms brug; Well er det ungefehr 20 aar siden at Skiftte og
deeling eftter disse 2de Brødres Sl: Fader er bleven holdet, og imidlertid dend ældste broder,
ej dend yngere Broder haver udløst, dog hafver Aaesædet veret beboet og brugt under dend
ældste Broders brugelig hæfd, Nesten all dend tid, og fordj dend yngste broder haver i denne
tid veret Eiere for de ham udlagde 1 pd: 14 3/5 Mrk: Sm: udj Øfre Waage, for dend ældste
broders Pengemangell Skyld, er det icke følgelig Loven, At dend yngste Broder will der af
Statuere og formeene, at arve meget eller lidet sig till formendtlig odell i Aasædet fra dend
ældste Broder, som der til alleene eftter Landzloven for sig og sine Børn er
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Odels og Aasæde berettiget; Aaesædet Øfre Waage er af Sl: Sorenskrifveren Heyberg og
Eedsoerne Laugrettes Mend Vurderet og Taxeret paa Skifttet eftter Parternis Sl: Fader for 1
rdr: hver Marck Smør eftter Land Taxten, med Kiendelse i Skifttebrevet, at dend yngre
Broder skall lade sig udløese; og som Contraparten Anders Hansen paastaar, at gaarden er af
mere werdie end dend er wurderet for, og der fore paastaar at gaarden paa Nye skall Taxeris
og Vurderes da er det {en post} noget som denne Redt icke understaar sig at forandre en 20
aars u-sveckede Rettes forhandling Saa i henseende til Sl: Sorenskrifver Heybergs Kiendelse
udj Skifttebrevet dat: 28 Octobr: 1715 og at gaarden øfre Waage kand blive {udj} \under/ et
Samlet Aaesæde, Saa tilfindes Dend yngre broder Anders Hansen, for de ham udj
Skifttebrevet udlagde 1 pd: 14 3/5 Mrk: Sm: udj Aaesædet Waage, at modtage Pe-!! Pengerne
eftter Vurderingen 38 rdr: 3 Mrk: 9 s: af sin ældste broder Hans Hansen till 3de uger for
Juell førstkommende, dog bør Anders Hansen for sin Eiende part nyde Landskyld og 3die
tage af sin ældste Broder for indeverende aar, og imod Pengernis annammelse, tilfindes
Anders Hansen at meddele et lovlig Skiøde paa denne omtvistende part till dend ældste
Broder Hans Hansen. Og som Anders Hansen icke haver paastefnt de udj hans indleg
fremførte Poster, at gaarden Waage skall have skyldet mere, end dend paa Skifttet er anført
for, saa og paa ancker {Støfvelhuud} bøxell og 3die aars tage, da er det noget som denne Redt
nu icke kand gifve nogen Kiendelse udj, Men Anders Hansen Reserveres sin Redt og tiltale
des angaaende, imod vedkommende, eftter foregaaende lovlig omgang. Processens
omkostning paa begge sider ophæfves.

Ao: 1735 dend 31 Octobr: og 2den Novembr: blev holden Almindelig Høste- Skatte og
Sageting paa Gaarden øfre Waage for Strandebarms Skibredes Almue, ofververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend

Nemblig Eerick Netteland, Peder Houckenes, Baard Tvedt, Jens Fladebøe, Joen Eickenes,
Joen Braathun, Torkel Skielnes og Hans Knudsen Hafneraas med fleere Almue som Tinget
samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning om Justitien og Rettens betiente i Norge
dat: 19 Aug: 1735.
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Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning og forbud paa alle slags frem/m/ede Korn
vares Indførsell udj Dannemarck, samt Syndenfieldz i Norge dat: 16 Septembr: 1735.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning at arf og gieldz fragaaelse skall Publiceris
aar og dag eftter at Placater ere udslagne og Publicerede for Laugtings og under Retten dat:
19 Augustij 1735.
Publiceret høybaarne Hr: Admiral og Stifttsbefahlingsmandens ordre at 901 Madskræpper
skall forskaffes dat: 15 aug: 1735.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Rescript af d: 17 Junij 1735 at ingen frem/m/ede
Collecteur {paa} maa sig paa nogen sted endten i Norge eller Danmark opholde, ej heller
nogen Collectering af frem/m/ede eller udenlandske Lotterier at maa imodtages
Publiceret hans høy Grefvelig Excellence Rantzous Rescript dat: 27 Augustij 1735 til Hr:
Admiral Kaass, at udj de Poster hvor loven og forordninger Expresse Dicterer aabenbare
Skrifttemaall, Skall Dommerne Rette sig der eftter, ligesom hid indtil sked er, Men udj de
tilfelde hvor Loven og forordningerne indtet melder der om, skall de ej Døm/m/e der till, saa
som skrifttemaall ej skall vere nogen arbritrair!! Straff, hvor till enhver Dommere kand
Dømme.
Publiceret Hr: Admiral Kaases ordre dato 13 Octobr: 1735, at en Mojeng(?) skall indsendes
paa hvad maade at Betlere i et hvert District skall forsiunes uden at omstrippe til at bætle.
Publiceret Hr: Admiral Kaases ordre at af Synd og Nordfiords Fogderie er en Persohn Nafnlig
Jacob Andersen Selvig fød paa Lien i Aschevolds Skibrede skall vere bort Rømt formedelst
hand 3die gang i sit Egteskab skall have begaaet Leyermaall og sidste gang med Inger
Christiandatter Systad som hannem udj 3die Leed skall vere beslegtet, hvilcke Persohner
skall paagribes hvor de findes dat: 10 Octobr: 1735.
Publiceret Hr: Admiral Kaases ordre, at en Persohn af Indre Sogns Fogderie nafnlig Henrich
Østebøe, skall vere ved Knifvsting i hielstucket af en dreng udj Lærdahl, hvilcken skall
paagribes hvor hand maatte findes dat: 10 Septembr: 1735.
Publiceret Justitz Raad Knagenhielms udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk: Smør udj
Laugmandz Teigen til Torchel Larsøn dat: 18 appril!! 1735.
Publiceret Ole Siursens udstedde Skiøde paa 2 pd: Sm: 1 giedskind udj gaarden Teigland til
Peder Nielsen som der for haver betalt 57 rdr: dat: 2 Novembr: 1735.

Formynderen Ifver Bergesen Svaasand lyesede inden Tinge sin Myndtling Ingeboer
Kittelsdatters arfvemidler 8 rdr: 2 Mrk: om nogen wille tage dennem paa Rendte imod
underpant, Men som ingen anmeldte sig pengerne paa Rente at ville antage, saa Paastod
formynderen at Pengerne maatte af Retten blive forseiglet, som og skeede, og blev
formynderen tilbage lefveret.
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg hafver ladet indstefne Ole Boegelandz Vogen
som udj sit æcteskab haver begaaet Leyermaall og auflet barn med Ingebor Knudsdatter, till
Doms Lidelse eftter Loven.
Ole Bogelandz Vogen tilstod at vere lovlig Stefnt.
Ole Boegelandz Vogen {tils} blev tilspurt om hand vedstaar at vere Barnefader till Ingeboer
Knudsdatters barn,
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der till hand svarede jae og ydermere tilstod der paa at have staaet Skriftt eller Kirkens
Dischiplin;
Fogden Heyberg Paastod Dom over Ole Boegelandz vogen eftter Lovens 6te Bogs 13 Capit:
25 art:
Ole Boegelandzvogen bad om Moderation og icke at maatte lide Dom.
Thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt;
Med det Løse og Ledige qvindemenniske Ingeboer Knudsdatter {til} som haver auflet \et/
barn tilstaar Ole BogelandzVogen som en æctegiftt Mand her for Retten samme barnaufling
med hinde at have begaaet, hvor over Retten d: 6 Augustij afvigt haver indfundet sig udj hans
huus og Registreret hans Eiendeler der ickun udj alt bedrager sig til 17 rdr: 4 Mrk: 10 s: og
dend bortskyldige gield til 12 rdr: 5 Mrk: Saa tilfindes Ole Boegelandz Vogen eftter Lovens
pag: 916 art: 25 at bøde for dette begangne Leyermaall sin yderste formue som beløber eftter
Registrations forretningen 4 rdr: 5 Mrk: 10 s: 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse
Taarbiørn Endresen Øyerhafn {ha} er af Fogden Heyberg indstefnt for begangne Leyermaall
med Guroe Samsonsdatter hvor om Fogden paastod at Taarbiørn Indresen bør Lide Dom til
betaling eftter Loven.
Taarbiørn Endresen møtte for Retten og vedstod at vere lovlig stefnt, som og tilstod at have
begaaet Leyermaall med Guraae Samsonsdatter
Fogden paastod Dom udj Sagen,
thj blev saaledes Kiendt og Dømt udj Sagen.
Som Taarbiørn Endresen tilstaar at have begaaet Leyermaall med Guroe Samsonsdatter, Saa
tilfindes hand eftter Lovens pag: 965 art: 1 at betale sine Leyermaals bøder med 12 rdr: under
adferd eftter Loven.
Lars Soelbiør hafver till dette Ting ladet indstefne sin Broder Morten Soelbiør, fordj hand
haver tiltaget sig et Sølfbelte, som dend ældste broder Lars Soelbiør haver for sine Penge
indløst.
Morten Soelbiør møtte for Retten og tilstod at vere lovlig stefnt.
Citanten Lars Soelbiør møtte for Retten og indgaf sit Skrifttlige indleg dat: 29 Octobr: 1735
saa lydende. saa og haver Citanten indstefnt vidner Hans Brue og Anders Mundem.
Morten Soelbiørg sagde hand icke er indstefnt at paahøre de indstefnte vidners forklaring,
hvor fore vidnerne denne sinde icke kand afhøres, førend Contraparten der til bliver lovlig
warslet. Morten Soelbiør tilstaar at broderen Citanten Lars Soelbiør haver indløst

\Sølfbeltet/ for sine Eegne Penge, men at hand Morten Soelbiør indeholder beltet, er af dend
aarsage hand formeener at komme saa meget til gode paa sin arv hos broderen Lars Soelbiør.
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Morten Soelbiør Sagde at hand haver betalt i Bergen paa sin Sl: Moders gield 3 rdr: 3 Mrk: til
Joen Rytter, som hand formeener Citanten bør betale ham, Endnu siger Morten Soelbiør at
ham eftter sin Sl: fader er udlagt i dito Sølfbelte 3 rdr: 3 Mrk: og i dend henseende paastaar
hand Sølfbeltet at beholde;
begge Parter var Dom paastaaende, thj blev eftter videre forestillelse af begge Parter om det
paastefnte Smidested som Morten haver til sig taget. Morten Soelbiør Sagde Ellers icke at
vere stefnt at Lide Dom angaaende Smidestedet
Thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Udj Sølfbeltet er Morten Soelbiør udlagt udj Sl: fader arf 3 rdr: 3 Mrk: som og paastaar at
have betalt 3 rdr: 3 Mrk: paa sin Sl: Moders gield i Bergen til Jaen Rytter, {Men eftter
Sagens beskaffenhed er dend af saadan Sammenheng;} Og i dend henseende formeener
Morten Soelbiør Sølfbeltet at beholde; Men som Morten Soelbiør var sine fulde Myndige aar
dend tid at Skiftte og deeling eftter hans Sl: Moder blev holdet, Saa sees at hand {paa} da
hafde beckommet sin fulde Sl: faderarv paa 1 rdr: 2 Mrk: Nær, som hannem udj Skifttet eftter
sin Sl: Moder med mere er godtgiort, og altsaa er dito Sølfbelte igien udj Skiftte og deeling
eftter Moderen med fleere Midler Registeret, saa at der af fornemmes at Morten {udj}
Soelbiør udj andre Eiendeler er bleven aflagt for de 3 rdr: 3 Mrk: ham udj Sølfbeltet eftter
faderen var udlagt, Og som dito Sølfbelte eftter begge Parters Moder er udlagt Eendel der af
udj Skiftte Sallarium og Eendell der af paa Creditorerne, som broderen Morten Soelbiør
tilstaar at Lars Soelbiør for Eegne Penger haver indløst, alt saa kand denne Rett icke finde
for billigt at Morten Soelbiør haver dito omtvistede Sølfbelte indeholdet paa fundement {at}
og meening saa meget som detz verd at Reste paa fader arf, som og 3 rdr: 3 Mrk: hand siger
paa sin Sl: Moders gield at have betalt, Da som af Lodseddelen eftter parternis Moder
bevises at Morten haver faaet sin fulde fader arv, og hand der paa indtet Rester, ej heller
findes bevislig hand de halffierde Rixdahler paa sin Sl: Moders gield betalt haver, som ellers
icke dend ældste broder var pligtig at Erstatte ham, Saa Kiendes for Redt at Morten Soelbiør
bør lefvere Sølfbeltet u-skad i allemaader till sin Broder Lars Soelbiør. Hvad sig Smidestedet
angaar, da kand der om Retten icke denne sinde give nogen Kiendelse forinden Parterne der
paa giør lovlig Søgning. udj
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denne Processes beckostning tilfindes Morten Soelbiør at betale till Lars Soelbiør med 2 rdr:
hvilcket alt hand tilfindes at udrede under Nam og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter
denne Doms lovlige forkyndelse.
Publiceret Samson Traaes udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Smør udj gaarden Indre Børsem
til Ole Taarbiørnsen, som der imod hafver givet sin qvittering dat: 31 Octobr: 1735.
Publiceret Samson Traaes grundeseddel paa Svinlands Sauge Grund till Guldbrand Andersen
Nedre Vaage dat: 31 Octobr: 1735.
Publiceret Samson Larsen Traaes udstedde bøxelseddell till Ole Taarbiørns: som bøxelen
haver betalt dat: 31 Octobr: 1735.

Fogden Sr: Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Tingskydsen er Almuen betalt 4 s: for hver
Miill till og fra Tingerne. Fogden Sr: Heyberg blev meddelt Tingsvidne at indtet wrag i dette
Skibrede er falden, 2. Ligeledes at ingen forlofs Penger paa Deris Mai:ts eller Beneficerede
gods for arfs afførsell. 3. ingen forbrudte boeslodder, arfveløs eller forbrudt odelsgodz, 6te
og tiende penge for uden Rigs førte Midler er dette aar icke falden. 4. i dette Skibrede
findes ingen Nye Rødnings Pladser, eller forbedrede Jorder, Laxevoger, Sildevoger, Qverner,
eller dislige herligheder, som foruden gaardernis skyld à parte kand Skatte. 5. Øyerhafns
Saug som staar paa Odels grund er med tømmer af Odels Skouge forsiunet og er opbygt for
over 100 aar siden, har dette aar skaaret i høyeste 400 bord. Rørvigs Saug er saa gammell at
ingen kand forklare, hvad tid dend er opbygd, men er over 100 aar gam/m/el, dend staar paa
Odels grund og af odelsskouge tilførte Tømmer skaaret 400 bord. Thorsnes Saug staar paa
odels grund og fra u-mindelig tid opbygt har fra odelsskouge tilførte Tømmer skaaren 600
bord. Aarvigs Saug staar paa Odels Grund og er fra u-mindelige Tider opbygd og fra
odelsskouge førte Tømmer skaaren 400 bord. Echenes Saug staar paa Odels grund, saa gamel
at ingen kand mindes hvad tid dend er opbygd, og har skaaret 200 bord. Aachre Saug staar
paa Odels grund, og over 100 aar siden dend blev opbygt har dette aar fra Odels Skouge førte
Tømmer skaaren 200 bord. Svindlands eller øfre Waage flom Saug, staar paa Odels grund
omtrent 90 aar siden dend blev opbygt, og af tømer fra odels Skouge ført skaaret 200 bord,
Næss liden flom Saug, er eftter Stifttamtmandens bevilgning for 3 aar siden paa Odels grund
opbygt, og af Tømmer fra odels Skouge skaaret 100 bord. fleere Sauger findes icke her i
Skibredet endten smaae eller Store, findes ingen huusmend som kand svare Skatt. Fogden
Heyberg blev meddelt Tingsvidne paa Restandsen som er 37 rdr: 1 Mrk: 14 s:
Laugrettes Mendene som skal besidde Retten 1736 ere opnefnte Guldbrand Andersen Nedre
Vaage, Hagtor Brynildsen øfre Vaage, Zackarias Fuurhofde, Johannes Dybsland, Lars
Lassesen Øfsthuus, Vigcking Guttormsen Houckenes, Knud Nærenes og Isack Stephensen
Haafn.

Ao: 1735 dend 3die og 4de Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Møchlebust, for Qvindherretz Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
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Nemblig Johannes Feedt, Brynild Skaarpen, Hagtor StorEgckre, Joen Fugleberg, Knud
Døsseland, Hendrick Houeland, Christopher Lille Egckern og Christopher Piile
Publiceret alle Kongelige Forordninger og høye øfrighedz ordres og foranstaltninger, som paa
forrige Ting.
Publiceret Stifttsbefahlingsmandens ordre og befahling, at i følge hans høy Grefvelig
Excellence Hr: Stadtholderens foranstaltning dat: 2 Junij at ved Liigs begrafvelse skall Deris
Mai:ts allernaadigste Forordning af 7 Novembr: 1682 allerunderdanigst eftterleves og saa
fremt nogen dend skulle overtræde forordningen, da at lide og straffes paa de bøder som
sam/m/e forordning Dicterer. dat: 1 Augustij 1735.
Publiceret Samson Pofvelsen Kierlands oprette forEenings Contract med Lænsmanden Søfren
Møcklebust, og tilstaar at Søfren Møcklebust maa beholde 1 Løb 2 pd: 12 Mrk: udj Kierland

eftter dend afsagde hiemtings Dom d: 25 April 1735 upaa ancket af ham og hans arfvinger
dat: 7 Maij 1735.
Publiceret Søfren Rickertsens udstedde obligation Stoer 90 Rdr: til forvalteren Mathias Dahl,
hvor udj Søfren Rickertsen for Ermelte Capital setter til underpant sin gaard Kierland, Skylder
1 Løb 2 pd: 12 Mrk: Sm: indtil at Capital og Rendter vorder betalt. dat: 6 Augustij 1735.
Publiceret Lars Samsonsens, Lars Olsens, Ole Johansens og Ole Johansens, Samson Larsens
udstedde Skiøde paa 1 Løb Sm: til Thore Samsonsøn som der for haver betalt dennem eftter
accord i Stufveland. og er dat: 2 Janvarij 1733.
Publiceret Hr: Willum Frimands udstedde bøxelseddell paa 3 Spand Sm: ¾ Huud udj gaarden
Bielland til Ole Olsen dat: 18 Novbr: 1734.
Publiceret Lector Londemands udstedde bøxelseddell paa 3 Spand Sm: i gaarden Unerim till
Ole Nielsen dat: 31 Decembr: 1733.
Publiceret Lars Johansens udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 21 Mrk: Sm: udj gaarden Sunde til
Johannes Johansen dat: 3 Novembr: 1735.
Ole Fugleberg haver till dette Ting ladet indstefne Joen Fugleberg for øvet slagsmaall imod
Citanten, hvor om til vidner er indstefnt Karj {Brynildz}\Rasmus/datter, Guroe Hansdatter og
Ane Johansdatter
Joen Fugleberg møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.
Widnet Karj Rasmusdatter blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hun sin Eed
eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes. i denne høstte 1735 nogen tid for
Michallj tider Sag!! (Saag) vidnet at Joen Fugleberg hyttet til Ole Fugleberg, og saag vidnet
at Ole Fugleberg laag paa Knæe og ville Reise sig, ligesaa saag vidnet at {Jeg} Joen
Fugleberg tog en Kiæp og truet Ole med vred hue, og saag vidnet icke videre slagsmaall.
det andet vidne Gruroe!! (Guroe) Hansdatter blev paaraabt som fremstod for Retten og
eftter at hun sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. eftter at Korn og
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Høe var indhøstet 1735 Saag vidnet at Ole Fugleberg Sagde at Joen Fugleberg skulle icke
gaae nogen stedz førend hand haver seet de nøder som Citanten haver hendtet, og Joen
Fugleberg fortrød paa, da gick vidnet fra dem, og da vidnet kom tilbage saag Vidnet at Joen
Fugleberg hafde Ole Fugleberg under sig og stod med Knæerne paa ham, og slog ham i
Ansigtet, der eftter skiltes de ad, da Ole wille tage fast paa Joen igien da saag vidnet at Joen
Fugleberg tog og sloeg {Joe} Ole Fugleberg ned til Jorden hvilcket widnes forklaring Joen
Fugleberg tilstod at vere saa i Sandhed.
Fogden Heyberg Proponerede at hand holdt u-fornøden at føre fleere vidner i denne Sag,
men eftter Joen Fuglebergs tilstaaelse, om det Eene vidnes Sandferdige udsagn, satte i Rette
over ham eftter Lovens 6 Bogs 7 Capt: 8 art:
Joen Fugleberg hafde icke videre i denne Sag at indgive eller Proponere.
thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Eftter Joen Fuglebergs Eegen tilstaaelse for Retten at hand hafde Ole Fugleberg under sig og
slog ham, Saa tilfindes hand at bøde til Deris Mai:t slagsmaalsbøder eftter Lovens 6 Bogs 7
Capt: 8de art: 3de 6 Lod Sølf som er i penge 9 rdr: saa og tilfindes hand at betale udj
Processens beckostning til Ole Fugleberg 2 rdr: hvilcket alt Joen Fugleberg tilfindes at

udrede 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse under Namb og Vurdering udj hans
boe.
Lars Nielsen hafver till dette Ting indstefnt Knud Tvedt til Doms lidelse fordj at Knud Tvedt
indeholder ½ aars Løn for Citanten;
Knud Tvedt blev paaraabt men møtte icke,
Stefnings Mendene Lænsmanden Søfren Møcklebust og Johannes Johansen Fedt blev
paaraabt som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at have til dette Ting indstefnt Knud
Tvedt med mere end med 14 dagers lovlig warsell.
Lars Nielsen møtte for Retten og sagde at hand hafver 1734 tient Knudt Tvedt ½ Aar, og der
for skulle haftt i Løn 1 rdr: 1 Skiorte til 2 ½ Mrk: 1 boxe til 3 Mrk: 1 par Skoe til 3 Mrk:,
hvor paa alt hand tilstaar hos Knud Tvedt at have beckommet 3 Mrk: Men Resten sagde
Citanten at Contraparten icke ville betale ham, og i dend henseende paastaar hand Dom over
Contraparten.
Eragtet.
Som Knud Tvedt befindes at vere lovlig Stefnt, saa forelegges hand til Vaartinget
førstckommende at møde og svare til Sagen {først}
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Publiceret Joen Johansen Tvedts udstedde Pandte obligation paa 42 rdr: til Lars Boesnes og
Johannes Bertelsen Røsseland hvor fore Joen Tvedt til Ermelte Capitals forsickring
Pandtsetter 1 Løb Smør udj gaarden Tvedt indtil at Capital og Rendter vorder betalt. dat: 3
Novembr: 1735.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Almuen er betalt Tingskydsen indeverende aar,
til og fra Tingerne 4 s: Miilen saa vell Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.
Almuen af dette Skibrede blev tilspurt forbemelte 6 Spørsmaaler lige som i Strandebarms
Skibrede, hvor paa de svarede at indtet wrag eller Strandet gods, ej heller forlofs Penge,
forbrudte boeslodder, 6te eller 10de penge for uden Riget førte Midler, dette aar er falden. i
dette Skibrede findes ingen fleere Sauger end Helvigens liden flom Saug, som staar paa odels
Grund og har dette aar af det fra odels Skouge fremførte Tømmer i høyeste skaaret 100 bord.
Onnerims Saug som Staar paa Lectorratets Grund er for 50 aar siden med Ambtmandens
bevilgning opbygt og har i høyeste skaaret 100 bord hvor til tømmeret er taget af odels
Skougen, ingen huusmend ingen Strandsiddere, Leedige Karle, som bruger Kiøbmandskab,
Daglønnere, handtvercks folck, eller dislige Persohner, som eftter Forordningen til Deris
Mai:t Skatte, Sagde Almuen findes ingen, i dette Skibrede som opholder sig.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at aftaget paa Møchlebust, i Skatt og Leding er
Leylendingerne godtgiort.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Skatteskylden er af aftaget paa gaarden
Møchlebust Leylendingerne godtgiort.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Leylendingerne paa dend afbrendte gaard
Kaldestad, Neml: Anders Andersen og Niels Torckelsen er godtgiort Skatterne for
indeverende aar 1735 med 7 rdr: 76 s:
Laugrettes mendene ere opnefnte som skall besidde Retten 1736, Halfver Møchlebust, Niels
Berje, Abel Helvigen, Ole Onerim, Ole Niels: ibid: Johannes Rørvig, Thore Grødtstøel og
Amund Bielland.

Restandsen udj Qvindherretz Skibrede beløber 70 rdr: 5 Mrk:

Ao: 1735 dend 7 og 8 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Lundervig, for Ous Skibredes Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Lars Houeland, Mons
Hagtorsen Aadland, Jørgen Hansen Buege, Daniell Danielsen Odland, Moens Houeland,
Johannes Pedersen Tveteraas, Anders Olsen Qvernes og Hans Lundervig med fleere Almue
som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongelige Forordninger og høye øfrighedz befahlinger og foranstaltninger,
lige som paa forrige Tinge.
Publiceret Johannes Nielsen Odlandz udstedde Skiøde paa 13 ½ Mrk: Sm: 3/16 huud udj
gaarden Hafschaar, till Svend Mogensen som der for hafver betalt 19 rdr: 3 Mrk: dat: 7
Novembr: 1735.
Publiceret Hr: Caspar Rømers udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: og ½ huud udj gaarden
Berje, til Hans Joens: dat: 14 April 1735
Publiceret Lars Samsonsøn Røens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ giedskind udj
gaarden Børdal til Besse Thomes: som der af bøxelen eftter Loven haver betalt og er dat: 29
Augustij 1735.
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Publiceret Hr: Lector Londemans udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: og ½ huud udj
gaarden Hegland till Pofvel Hans: dat: 19 Maij 1734.
Publiceret Hr: Holbergs udstedde bøxellseddell paa ¼ Løb Sm: ¼ huud udj Gaarden Soelberg
till Niels Olsen dat: 3 Maij 1735.
Publiceret Thom/m/es Anders: Ole Thomes: Ole Olsens og Knud Halstens: Boeges udstedde
Skiøde paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud ¼ giedskind udj gaarden Norvig till Mogens Torstensen
dat: 7 Novembr: 1735.
Publiceret Hr: Lector Londemands udstedde bøxellseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud udj
gaarden Hægland til Ole Christensen dat: 19 Maij 1734.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddel paa 2 ½ Spd: Sm: og 2 ½ giedskind til
Peder Johans: dat: 21 Febr:j 1735 udj Odland.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Lars Christensen Hegland for begangne
Leyermaall med Karj Christophersdatter Stabell;
Stefnings Mendene Ole Walle og Niels Storeim blev paaraabt som fremstod for Retten og
med Eed eftter Loven forklarede at have dennem til dette Ting indstefnt med meere end med
14 dagers lovlig Kald og warsell.
Lars Hegland møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.

Karj Christophersdatter blev paaraabt, men møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne till
Sagen at svare;
Lars Hegland tilstod at hand haver haftt legemlig omgiengelse med hinde, men hun er icke
frugtsommelig.
Fogden paastod Lavdags foreleggelse for Karj Christophersdatter Stabell;
Thj blev Eragtet.
Eftterdj Karj Christophersdatter Stabel befindes at vere lovlig Stefnt, saa forelegges hun tillige
med Lars Hegland at møde till Waartinget førstckom/m/ende
Fogden Heyberg haver till dette Ting indstefnt Knud Isacksen Sloxøen for begangne
Leyermaall med Ingebor Nielsdatter Lien.
Stefningsmendene Anders Olsen Qvernes og Johannes Tveteraas blev paaraabt som
fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve disse Persohner til dette Ting
indstefnt med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Knud Sloxøen møtte for Retten og tilstod at have begaaet Leyermaall med Ingeboer Lien,
som blev paaraabt og møtte icke, ej heller nogen paa hindes Vegne till Sagen at svare.
Eragtet.
Ingeboer Lien tillige med Knud Sloxøen forelegges till Vaartinget førstckommende at møde
og svare til Sagen.
Hr: Major Pritzier hafver till dette Ting ved Mundtlig Kald og Varsell ladet indstefne sin
Tieniste Pige Martha Larsdatter Frøeland {till} fordj hun imedens hun var i hans brød og
tieniste haver begaaet Leyermaall med hans Søn, till Doms Lidelse som for aa-!!
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aabenbare u-troeskab at afstraffes.
Stefnevidnerne Anders Qvernes og Johannes Tveteraas, blev paaraabt, som fremstod for
Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have till dette Ting indstefnt Martha Larsdatter
Frøeland med mere end 14 dagers lovlig Kald og varsell.
Hr: Major Pritzier møtte for Retten og paastod at eftterdj Martha Frøeland med hans Søn
haver begaaet Leyermaall i dend tid hun tiente i Hr: Majorens brød, hun da i følge
forordningen dat: 5 Martij 1734 maa tilfindes at Straffes, som for aabenbare u-troeskab.
Martha Larsdatter Frøeland blev paaraabt eftter Loven, Men møtte icke ej heller nogen paa
hindes Vegne till Sagen at svare;
Eragtet.
Eftterdj Martha Frøeland befindes at vere lovlig Stefnt, saa forelegges hinde till Vaartinget
førstckom/m/ende at møde og svare til Sagen.
Fogden Heyberg haver ladet till dette Ting indstefne Lars Pofvelsen Søre Strønnen till Doms
Lidelse fordj hand mod Excecutanterne Capitain des armes Thomas Smith, haver ham med usømmelige ord begegnet da hand hos Lars Søre Strøn/n/en skulle indfordre Kongens Skatter,
og till widner er indstefnt Arne Arnesen Klyve og Aamund Christophersen Søre Strøene.
Lars Pofvelsen Søre Strøenen møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Capitain des armes Smith møtte for Retten, og paastod at de indstefnte widner maatte
Eedfæstes og afhøres. thj blev Edens forklaring af Lovbogen for vidnerne oplæst, og
formaenet at sige sin Sandhed og at vogte sig for MeenEed, hvor paa
Widnet Aamund Christophersen Søre Strøenen fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. 3de Uger for Sommertinget kom

Capitain des armes paa gaarden Søre Strønnen og skulle udExceqvere Kongens Skatter hos
Lars Pofvelsen, da Capitain des armes Smith forlangede at vidnet og Arne Arnesen Klyve
skulle vere med ham for at høre og vidne hvad som Passerede, da hørte vidnet at Capt: des
armes Smith spurde Lars Søre Strøenen om hand ville betalle ham Excecutions gebyer, som
Lars Søre Strøenen negtede, og Sagde hand at des armes Smith var ingen Excecutoor og som
hand hafde tid at slette om gaarden, saa hafde hand icke tid der till, og da Capt: des armes
Smith leverede Lars Søre Strøenen et brev fra Majoren som hand til Lænsmanden skulle
levere, da svarede Lars Søre Strønnen, hand hafde andet at giøre, end at føre {Smithis}
hoerebrever, der eftter pastod!! (paastod) Smit at Lars Strønnen skulle betale ham
Excecutions gebyhr som hand sagde hand hafde ingen Redt till, da Smith udpandtede
Executions gebyhren;
det andet vidne Arne Arnesen Klyve blev paaraabt som fremstod for Retten
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og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forcklarede saaledes; 3de Uger
for Somertinget 1735 kom Capit: des armes Smith til Søre Strønen, og begierede vidnet tillige
med det andet vidne at vere oververende, og begierte at Lars Søre Strøenen ville betahle ham
Excecutions gebyhr, hvor paa hand svarede at Smith var icke Excecutant ej heller burde hand
have Excecutions gebyhr forinden Somertinget har staaet, og sagde hand icke betaler
Excecutions gebyhr om Smith ville tage 10 Soldater med sig, og om du har tid at slette
omckring gaardene saa har Jeg icke tid der till, og sagde hand {ick} hafde andet at giøre end
at føre horebrever; widere hafde widnet icke at forklare.
Sagen blev imellem Parterne forEenede og tilsagde Lars Søre Strønen at ville betale till
Capit: des armes Smit 2 rdr: hvor med Sagen er ophæfvet.
Peder Olsen hafver indstefnt till dette Ting Peder Johansen Sundøens Encke, at Producere
sine adkomst brever till 18 Mrk:r Sm: i gaarden Søre Strønen som opsidderen Anders
paaboer;
Peder Olsen møtte for Retten og Producerede Pengerne 26 rdr: till at indløese benefnte 18
Mrk:r Smør udj Søre Strøenen, saa som hand formeener at vere nermeste odelsberettiget der
till;
Peder Johansens Encke blev paaraabt men møtte icke, Men paa hindes vegne møtte hindes
broder, og tilstod at hun haver faaet lovlig Kald og Varsell.
thj blev Eragtet.
Som denne Sag angaar odels og Eiendoms Løsnings Redt, Saa henvises Sagen till aastæden,
hvor Citanten dend lovlig haver at in Caminere.
Publiceret Fogden Heybergs fredLysning over gaarden Koldals ind og udmark, samt all anden
herlighed som der tilligger udj hans Mai:ts høye Nafn, saaledes at ingen i hvoe det vere maae,
her eftter maa understaae sig at tilføye opsidderen Siur Koldahl nogen indpas, endten ved
beede eller i andre maader dat: 8 Novembr: 1735.
Fogden Heyberg tilspurte Almuen 1. om i dette Skibrede indeverende aar er funden eller
bierget noget slags wrag eller Strandet gods, hvor til Almuen svarede Nej. 2. om i dette
Skibrede eller detz Almue, indeverende aar er vitterlig at vere falden nogen forlofs Penger for
arfs afførsell fra det Beneficerede godz, der til de svarede Nej. 3. om i dette Skibrede
indeverende aar falden nogen forbrudte boeslodder, arveløs eller forbrudt odels godz, 6te og
tiende penge, for uden Rigs førte midler, eller deslige indkomster, der til de Eenstemmig
svarede Nej. 4. om her i dette Skibrede findes nogen Rødnings Pladser eller forbedrede

Jorder, Laxevoger, silde voger, qværner og dislige, som foruden gaardernes Skyld â parte
kand Skatte til hans Mai:t hvor til de Eenstemmig svarede Nej. 5. hvad Sauger hvor paa
bord Skiæres her i Skibredet findes samt hvad aar og paa hvad {tid} grund de ere opbygde,
item hvor meget der paa er Skaaren, og hvor fra de med tømer forsiunes, der til de svarede, at
udj dette Skibrede er ej fleere Sauger end Tøsse Saug, som wngefehr for 100 aar siden er
opbygt paa odelsgrund, men haver Damstock paa Beneficeret grund, og med tøm/m/er af
odels Skouge forsiunet, hvor af dette aar er i høyeste maader Skaaren 3 â 400 bord. 6. om i
dette Skibrede indeverende aar, har veret nogen huusmend, Strandsiddere, Ledige Karle, som
bruger Kiøbmandskab med slagtefæe eller andet, Daglønnere eller handtverks folck, som
eftter forordningen burde Skatte til hans Mai:t hvor til Almuen svarede at ingen forskrefne
Persohner findes som kand svare Skatt.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Ting skydsen er Almuen betalt indeverende aar
til og fra Tingene 4 s: hver miill Saa vell for Fogdens som Sorenskrifverens 4 Mand.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Jørgen Danielsen og Johannes Joensen, Jørgen
Hansen og Mickel Rasmusens øfre Bouges Skatter for deris afbrendte brugende Jordeparter er
dennem dette aar godtgiort i alt med 8 rdr: 3 Mrk: 1 4/6 (7 4/6) s:
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Fogden blev meddelt Tingsvidne paa Restandsen i dette Skibrede som beløber 28 rdr: 5
Mrk: 14 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckom/m/ende aar 1736 ere disse Nemlig
Johannes Toedtland, Peder Toedtland, Peder Haege, Erick Qvittingen, Anders Rolsvogen, Ole
Larsen Frøeland, Hans Christophersen Løeningsdahl og Gunder Svendsdahlen.

Ao: 1735 d: 9 og 10 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Haavig for Strandvigs Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Siur Refne, Knud
Haege, Ole Sundfiord, Lars Liutun, Joen Haaevig, Lars Biøndall, Engell øfre Boelstad og
Anders SkougsEide
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger lige som paa forrige
Tinge
Publiceret Encken Lisbeth Pedersdatter Sl: Hans Holdhuuses eftterlefverske Ole Johansen
Helland, Joen Torgildsen Eide, Knud Knuds: Boelstadz udstedde Skiøde paa 20 Mrk:r Sm:
udj gaarden Holdhuus, till Rasmus Hansen som der for haver betalt 1 rdr: for hver Marck Sm:
dat: 5 Janv: 1735.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxellseddell paa ½ Løb Sm: 6 ¾ Mrk: Sm: ½ huud
½ giedskind 1 Kalfskind udj gaarden Schiørsand till Lars Andersen dat: 3 Maij Ao: 1735.
Publiceret Haldoer Hammerhaag og Isack Leerstens udstedde Skiøde paa 1 pd: 3 Mrk: Sm:
udj gaarden Refne til Ole Pedersen som der for haver bt: 40 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat: 11
Novembr: 1734.

Publiceret Jacob Mickelsen Moens udstædde odels Transport paa gaarden Selsvolds halfve
brug till Ole Stensen ibid: som der for haver betalt 10 rdr: dat: 21 Octobr: 1735.
Fogden Heyberg haver ladet indstefne Gidtle og Engell øfre Boelstad for øfvede slagsmaall
med hin anden, hvorom til vidner er indstefnt, Haldoer og Ifver Tvedte og Hans Pofvelsen
øfre Boelstad.
Stefnevidnerne Jacob Hansen og Pofvel Giøen, blev paaraabt som fremstod for Retten, og
hiemlede ved Eed eftter Loven, at hafve alle forbenefnte Persohner til dette Ting indstefnt
med mere end med 14 dagers lovlig Kald og warsell.
Gitle og Engell øfre Boelstad møtte for Retten; Men ingen af widnerne,
thj blev Eragtet,
Haldoer og Ifver Tvete samt Hans øfre Boelstad forelegges til Vaartinget førstckommende at
aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen, iligemaade forelegges Gitle og Engel øfre Boelstad til
samme tid at møde og svare til Sagen.
Niels Pofvelsen Biøndahl haver ladet Stefne Knud Boelstad at afstaae odels Retten til
Gaarden Teigland, som Citanten formeener at vere odels berettiget till.
Knud Boelstad blev paaraabt men møtte icke,
Stefnings Mendene Jacob Hansen og Pofvel Giøen blev paaraabt, som fremstod for Retten
og hiemlede ved Eed at have Knud Boelstad til dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers
Kald og Varsell.
Citantens \broder Siur Povelsen/ Sagde at have indstefnt Knud Boelstad at fremckom/m/e
med sine odels og adkomst brever til Teiglands halve brug hvor med bøxelen følger.
thj blev Eragtet.
Som denne Sag Reiser sig af odels og Aasædes søgning, Saa henvises Sagen till Aastæden,
hvor Citanten haver Sagen lovligen at in Caminere.
Jacob Opsahl haver til dette Ting indstefnt Pofvell Kiilen fordj {hand} at Citanten haver
maattet {af} gaae fra sin bøxlede Jordepart, og Pofvell Kiilen træde till Jordebruget
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og Citanten maatte gaae fra Jorden uden at nyde betalling for bøxelen og i den henseende
haver Citanten indstefnt Pofvell Kiilen at lide Dom till Ermelte bøxels betaling med Sagens
forvolte omkostninger. Citanten Sagde at i dend tid hand hafde eller boede paa gaarden
{Kiilen} \Opsahl/ brugte hand 2 pd: 6 Mrk: Smør, og sagde saae det halfve brug 1 pd: 3 Mrk:
Sm: op for sin Sl: Svoger, {Ander} Halfvor Sundøen, og var de siden ickun et aar tilsamen
paa Opsal, da Pofvell Kiilen {det} aaret eftter fløttede til Opsal, da Pofvell Kiilen betalte
Svogeren Sl: Halfvor sin bøxell igien, men Citanten fick ingen bøxell igien;
Pofvell Kiilen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell, og Sagde at
Citanten Jacob haver opsagt sit heele brug 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Opsal til sin Sl: Svoger
Halfvor Sundøen, og da hand ville træde til gaarden da betalte hand til Sl: Halfver bøxelen
for det heele brug 2 pd: 6 Mrk: Sm: med 14 rdr:
Eragtet.
Pofvell Kiilen forelegges til Vaartinget førstckommende, at beviise endten Skrifttlig,
bøxelseddell, eller med vidner at Sl: Halfvor Sundøen hafver faaet opsigelse {af} og
bøxelseddell af JordEieren paa Citantens heele brug 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Opsal, og at Citanten
ej udj dito Opsal hafvde noget brug, da Contraparten Pofvel Kiilen gaarden Opsal tiltrædde og
brugte.

Publiceret Svend Joens: Houckefær, Joen Christophersen Haaland, Gurj Andersdatter Sl: Ole
Torstensens eftterlefverske deris udstedde Skiøde paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: udj Faar, till
Andersen!! (Anders) Nielsen dat: 9 Novembr: 1735.
Ole Hansen Litlelie, hafver till dette Ting indstefnt Ole Engelsen Faar, for 27 rdr: som Ole
Engelsen Faar, till Citanten er Skyldig.
Stefnings Mendene Jacob Hansen Giøen og Ole Andersen Skiørsand, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have til dette ting indstefnt Ole Engelsen Faar til Doms Lidelse at betale 27
rdr: med Mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Ole Engelsen Faar blev paaraabt men møtte icke.
Citanten Sagde at have laant Contraparten disse 27 rdr: som hand oftte i Mindelighed har
fordret tilbage men bleven wegret, hvor fore hand nu paastod Dom med Sagens forvoldende
omkostninger.
Eragtet.
Ole Engelsen Faar forelegges til neste ting at møde og svare til Sagen.
Fogden Heyberg haver haver!! udj forrige indstefnte Sag indstefnet Torgildz Boelstad for
øfvede slagsmaall mod Dag Ellingsen \som er 18 aar gamel og møtte for Retten/ till Doms
lidelse eftter de paa Sommertinget førte vidners forklaring.
Torgildz Boelstad møtte for Retten og vedstod at vere lovlig Stefnt;
Fogden Proponerede at som med de 2de Eenstemmige Vidner er bevist at Torgildz Boelstad
har forøfvet slag og haardrag imod Dag Ellingsen saa satte hand i Rette ofver ham eftter
Lovens 6 Bogs 7 Capt: 8 art: hvor om hand nu forvendtede Dom, thj hvad sig angaar at
Torgildz Boelstad agter at føre vidner, om dend overlast som Dag Ellingsen skall have
forøfvet, da kand dend Sag eftter Fogdens formeening vere ham forbeholden paa lovlig maade
at udføre.
Torgildz Boelstad hand ville beviise med vidner som hand till dette Ting haver indstefnt
Ole Johansen Aarre og Maritha Haldoersdatters at giøre
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forklaring, at Dag Ellingsen ofverfaldte ham, hvilcke Vidner nu icke møder, og i dend
henseende paastod at Sagen till Vaartinget maatte blive udsadt, da hand wille faae sine vidner
ført.
Eragtet.
Widnerne Ole Johansen Aarre og Marithe Haldorsdatter haver Citanten til Vaartinget
førstckom/m/ende lovligen at indstefne saa og till Vedermæele at indstene!! (indstefne) Peder
Nielsen Aarre og Anders Olsen ibid: disse vidners udsagn at anhøre.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen haver till dette Ting indstefnt sin Naboe Hans Torgildsen
Giøen fordj hand har optaget en u-Sædvanlig fæedriftt Vey med sine Mælcke Creatuurer, til
Sæteren om waaren og høsten, samt at anhøre de af Lænsmanden der om indstefnte vidners
forklaring Saa og det hos ham Passerede forbud, som af Fogden er Authoriceret og ere
widnerne Ingeboer, og Aagaatha Berlandztvet, Karj Kiøen, Giertrud Hougevold og Ingeboer
Holdhuus \og Sirj Henanger/ hvor om Stefnevidnerne, Størk DragEide og Indre Biøndahl,
møtte for Retten og hiemlede ved Eed at have forbenefnte Persohner til dette Ting indstefnt
med mere end 14 dagers Kald og warsell. Endnu indstefnt 2de vidner Christj Vigck og
Boetelle Teige, hvor til Stefnevidnerne Ole Tuftt og Eelias Wick, fremstod for Retten og
hiemlede ved Eed at have disse 2de vidner indstefnt med mere end 14 dagers Kald og warsell

till dette Ting \stefne/vidnerne forklarede ellers icke at have indstefnt Hans Giøen til at
anhøre de 2de sidste Vidner Christj Vick og Boetele Teiges Eedelige udsagn eller forklaring.
Hans Torgildsen Giøen møtte for Retten og vedstod at vere lovlig Stefnt.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres. hvor da Edens forklaring af Lovbogen blev for vidnerne oplæst og formanet at vogte
sig MeenEed; hvor paa
vidnet Ingeboer Berlandztvet fremstod for Retten og med Eed og opragte fingre forklarede
saaledes. at hun er 76 aar gamell, og tiente hos Torgildz Giøen som brugte dend part i
gaarden Giøen som nu Hans Torgelsen Giøen paaboer, og forklarede at drifve sine Creatuuer
i de tider till Sæterstøelen, paa dend Vey som kaldes Botne veyen, baade waar og høst. Men
Naboen Engell Giøen i Søre Thuune, dref sine Creatuurer till Sæterstøelen høst og waar, paa
dend vey til og fra Sæterstøelen som kaldes Studseckleifven, Lænsmanden tilspurte vidnet,
om dj i Noerethuunet dref sine Creatuurer over Elfven eller broen og om Elfven var dem
hinderlig, R/espon/s (=svar) i dend tid hindret icke Elfven, og sielden dref Creatuurerne over
Qvernehuus broen, saa og \om/ de dref Creatuurerne af nødverge over broen eller at
Creatuurene søgte self ofver broen af deris gamle vaene, Vidnet svarede at Creatuurene
stundum af sig self gick over broen, men ellers var Elfven dem aldrig hinderlig, og ellers
forklarede at det er nu 35 aar siden at vidnet tiente paa Giøen.
det 2det vidne Aagaatha Berlandztvet, fremstod for Retten og hiemlede ved Eed med opragte
fingre eftter Loven saaledes, at vere over 60 aar gam/m/ell og tiente i 13 aar i Noerethuunet
hos Engell Giøen, og da drf!! (dref) Creatuurerne til Sæterstøelen baade høst og foraar op og
ned paa Botneveyen, og dj folck som boede i Søere Thuune vare Lænsmandens forældre,
hvor nu Lænsmanden boer paa, dref sine Creatuurer til Sæterstøelen Studtseckleif veyen
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og er det nu 25 aar siden at Vidnet tiente paa Giøen. paa de qvæstioner som til forrige Vidne
er fremsadt, svarede vidnet at Creatuurerne blev aldrig drefvet over broen, men over Elven
som aldrig var hinderlig i de tider.
Det 3die vidne Karj Kiøen blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hun sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes, at vere 63 aar gammell, og Tiente i
Noerethuunet hos Torgildz Giøen et aar, og i Søre thuunet hos Engell Giøen {hv} i 17 aar,
hvor nu Lænsmanden boer, og i dend tid forklarede vidnet at de folck som boede i
Noerethuunet dref sine Creaturer till Sæterstøelen høst og waar op og ned paa Botne Veyen,
og de folck som beboede Sørethuunet dref sine Creatuurer til Sæterstøelen vaar og høst
Studtzeckleif veyen, som er nu 22 aar siden og paa Spørsmaall forklarede ligesom som det
første vidne.
det 4de vidne Giertrud Hougevold, blev paaraabt, som eftter aflagde Eed forklarede saaledes,
at vere 60 aar gammell, og tiente i Søre thuunet hos Engell Giøen, da Sørethuunets Creaturer
\blev/ drefven till Sæterstølen høst og vaar, Studtzeckleiv weyen, og Noerethuunetz
Creatuurer blev drefven til Sæterstøelen høst og waar Bodtneveyen, og paa Spørsmaall
forklarede ligesom {forrige} \første/ vidne.
widnet Karj Kiøen blev atter af Lænsmanden tilspurt, om Hans Torgildsen Giøen var
kom/m/en at boe paa Giøen i dend tid vidnet der tiente, og om hand da dref sicke sine
Creatuurer Botneveyen til Sæterstøelen. Vidnet svarede ja at Hans Torgelsen Giøen boede
og brugte Norethuunet /: som hand endnu bebor :/ i 2de aar imidlertid Vidnet tiente hos Sl:
Engell Giøen, og i dend tid dref Hans Torgildsen sine Creatuurer til Sæterstøelen Botneveyen
som fra gamell tid sædvanlig.
det 5te vidne Ingebor Holdhuus møtte for Retten og eftter aflagde Eed forklarede saaledes at
vere 40 aar gammell, og Sagde tiente i Sørethuunet hos Lænsmandens Moder i 7 aar, og i

Noerethuunet hos Hans Torgildsen Giøens Moder i 3de aar, og i disse 10 aar forklarede
Vidnet at Noerethuunetz Creatuurer blev til Sæterstøelen høst og vaar drevet Botneveyen, og
Sørethuunetz Creathuurer blev till Sæterstøelen drefven høst og vaar Studtzeckleivene, og er
nu 15 aar siden Vidnet tiente paa Giøen, og blev vidnet tilspurt om Hans Torgildsen {Gi}
boede paa Giøen i de 10 Aar vidnet der tiente, og hvad vey hand drev sine Creatuurer til
Sæterstøelen, der til svarede vidnet og sagde, at da vidnet kom til Giøen og tiente, da boede
og brugte Hans Torgildsen {Giøen} halfveparten i sin faders Jord Giøen med sin Moder, og i
dend tid dref hand sine Creatuurer tillige med Moderen, til sæterstøelen høst og vaar Botne
Veyen, og var Elfven ej hinderlig.
Lænsmanden proponerede at det indstefnte Vidne Christj Vigck, som nu møder maatte
Eedfæstes og afhøres, og der om afvartede Rettens Eragtning.
Thj blev Eragtet;
Stefnevidnerne Ole Tuftt og Eelias Vigck tilstaar at have indstefnt vidnerne Christj Vigck og
Boetele Teige Men der hos forklaret at Contraparten Hans Torgildsen Giøen ej er indstefnt
vidnernis udsagn
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at anhøre, i hvilcken anledning Lænsmandens paastand i denne Post som u-lovlig afviises,
med tilhold at saa fremt hand disse sine vidner ville have ført, da maa hand sig Lovens pag:
33 art: 1 eftterretligholde.
der nest Producerede Lænsmanden sit Skrifttlige indlæg dat: 9 Novembr: 1735 saa lydende.
der nest Producerede Lænsmanden Hans Engelsen Giøen det omrørte forbud dat: 26 augustij
1735 saa lydende.
Parterne blev for Retten imellem hin anden saaledes forEenede at Hans Torgelsen Giøen
tilstod hand aldrig her Eftter skall drifve sine Creatuurer fra Kickedahlen paa de Sædvanlige
tider 3de Uger for Ste: Hans dag, till Sæterstøelen igiennem Studtseckleiven, Men
Botneveyen med sine Melcke Creatuurer, og saafremt at Elfven paa de Sædvanlige tider 3de
Uger for Ste: Hans dag skulle blive saa stor at {de} Hans Torgildsen icke kand drifve sine
Creatuurer over Elfven til Sæterstøelen, da skall Lænsmanden tillige med Hans Torgelsen
begge med sine Creatuurer fortøfve i Kickedahlen 8 dager der over, og bliver da Elfven
imidlertid saa udfaldet at Creatuurerne kand komme over, saa blifver Hans Torgildsen
tilforpligtet at oppasse dend drive sine Creatuurer Botne Veyen og Lænsmanden sine
Creaturer Studtze Kleiven, Men skulle wandet blive i forbemelte 8 dage, eftter ofnente!!
(ofvennenfnte) Rette drifttetid, Staaende, da skall Hans Torgildsen vere tilladt at drifve sine
Creatuurer {op ti} med Lænsmandens Studtzeckleiven till Sæterstøelen, {Men} \og/ fra
Sætterstøelen om høsten skall med fæedriftten i alle maader forholdes som oven anført,
hvilcket forliig for Retten af Lænsmanden {og} Hans Engelsen Giøen og Hans Torgildsen
Giøen med haand Reckning blev i mindelighed indgaaet og tilstaaet, u-bødelig {at holdes og}
\sig at/ eftterretlig holde og tilstod Hans Torgildsen Giøen at betale til Lænsmanden udj
Processens omckostning 4 rdr: hvor med denne Sag imellem Parterne i Mindelighed er
afgiort og Endelig sluttet.
Publiceret Taarbiørn Engelsen Houge, Gidtle Siursen Holmefiordz, Siur Joens: Braatvets
udstede Skiøde paa 2 pd: 12(?) Mrk: Sm: i Store Ballesem til Anders Ingelsen dat: 10 Novbr:
1735.
Publiceret Engel Hoepe, Siur Baartvedz udstede Skiøde paa 2 pd: 4 ¼ Mrk: Sm: udj Store
Ballesem till Joen Engelsen og er dat: 10 Novembr: 1735.
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Publiceret Pofvel Kiilen og Anders Størksens udstede Skiøde paa 1 pd: 1 4/9 Mrk: Sm: udj
Kiilen till Anders Povels: dat: 10 Novembr: 1735.
Publiceret, Encken Anna Lygre, Haldor Skaar, Anders Opsahl, Sten Lygre, Samson ibid:
Haldoer Haaevig, Hans Stens: Øren og Anders Stensen Vigck deris udstedde Skiøde paa 1
pd: 11 ¼ Mrk: Sm: udj gaarden Selswold til Ole Stens: dat: 10 Novembr: 1735.
Publiceret Joen Nielsen, Engell Nielsens udstedde Skiøde paa 16 ½ Mrk: Smør udj gaarden
Lille Ballesem {udj} till Anders Niels: dat: 10 Novbr: 1735.
Publiceret Ellend Nielsens udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Opsal till Anders Stensen
Vigck dat: 10 Novembr: 1735.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Ting Skydsen er betalt Almuen til og fra
Tingene 4 s: Miilen saa vell for Fogden som Sorenskrifveren, hvilcket Almuen tilstod at have
faaet sin bet: Almuen paa dette ting som i Strandebarms Skibrede blev tilspurt om de 4
første poster, hvor til Almuen svarede at indtet findes hvor af noget kand svares. til dend 5te
Post svarede Almuen at her findes icke fleere end Biøndals Saug, Femanger Saug og
Sundfiordz Saug som staar paa odels grunder. Joen Haaland Soldat som bruger handel
svarer 2 rdr:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten aaret 1736 ere disse Anders Niels: BaldesEim,
Peder Kleppe, Lars ibid: Taarbiørn Aackre, Knud Vindenes, Anders Skaathuun, Halvor ibid:
og Rasmus Holdhuus

Ao: 1735 d: 12 og 14 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Hummelvig for Opdals Skibredes Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Johannes Lande, Clemmet
ibid: Ole Andersland, Daniell Giersvig, Ingebregt ibid: Hans Dalland, Joen Dalland og
Colbendt GrødtEide med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongelige forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger lige som paa
forrige Tinge.
Publiceret Ifver Olsen Utnes udstedde Skiøde paa 1 pd: 14 Mrk: Sm: udj Gaarden Reigsem till
Fogden Sr: Heyberg som der for haver betalt 50 rdr: dat: 26 Martij Anno 1735.
Publiceret Madame Birgitha Sl: Oluf Larsens udstedde Auctions Skiøde paa 1 ½ Løb Smør
og 1 ½ huud i gaarden Malchenes til Berje Femanger som der for \til hinde/ haver betalt 141
rdr: dat: 9 Junij 1735.
Publiceret Madame Sl: Oluf Larsens udstedde Auctions Skiøde paa 1 ½ Løb Sm: 1 ½ huud
udj gaarden Malchenes til Hans Hiartnes som der for til hinde haver betalt 141 rdr: dat: 9
Junij 1735.

Publiceret Hr: Capitain Mullers udstedde Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: udj gaarden Berje til
Niels Olsen som der for haver betalt 30 Rdr: dat: 1 Junij 1735.
Publiceret Madame Clara Sl: Mag:r Abels udstedde Skiøde paa 12 317/336 Mrk: Sm: udj
gaarden Andersland til Oluf Pedersen som der for haver betalt 10 rdr: 5 Mrk: dat: 4 Julij
1735.
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Publiceret Gidtle Knudsen Østerfiordz udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj
gaarden Giersvig til Jens Jacobsen dat: 1 Maij 1735.
Publiceret Anders Larsen SæfverEide og Ole Olsen SæfverEide deris udstedde Skiøde paa 1
Løb Smør udj gaarden Lillestuen till Joen Eefvindsen Haaland som der for har betalt 90 rdr:
dat: 9 Janv: 1735.
Publiceret Jens Hans: Meyers udstede bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden
Storesæter til Jacob Christophersen dat: 3 Janv: 1735.
Publiceret Hr: Biscop Bornemands udstedde bøxelseddell paa 3 Spand Sm: udj gaarden Lie,
till Joen Johans: dat: 25 Maij 1735.
Madame Clara Mag:r Sl: Hr: Abels till dette Ting ladet indstefne welærværdig Pastor Hr:
Lars Heyberg med Skrifttlig Stefning at betale første bøxell af 2 Løber 2 huuder i Tysnæs
Præstegaard hvilcken er dat: 17 Octobr: 1735 saa Lydende.
Paa dito Stefning findes Hr: Lars Heybergs Eegenhændige paateigning at Stefningen er
hannem lovlig forkyndt.
Procurator Blechinberg møtte paa Hr: Lars Heybergs vegne udj Retten formedelst hans
fraverelse udj Bergen, som for det første ville formeene, at Citantindens forestillelse udj
Stefnemaalet betreffende hvad adgang Hr: Heyberg kand have till at bruge de hende
tilhørende 2de Løber og 2 huuder i Tysnæs Præstegaard kand icke have sted i henseende at
Citantinden er beckiendt at bemelte hindes Eiendom i Præstegaarden tillige med det mere
hannem allernaadigst er bevilget og Beneficeret Skattefrie til Præstegaard, lige som og
Madame Abel af hannem skall have oppebaaret Landskyld, hand har ej heller aldrig nægtet,
eller endnu nægter bøxell for saa vidt hun der til er berettiget, men formedelst hans fraverelse,
haver Comparenten icke ved haanden de behøfvende bevisligheder till yderligere forestillelse,
hvor fore hand Sagens anstand var begierende, for at tage Communication af hvis fra
Citantinden i Rette kom/m/er.
Procurator Ottesen møtte udj Retten paa Citantindens Vegne og Replicerede, at ved det
Beneficium som allernaadigst kand vere forundt Præsten till befrielse for Skatternis betaling,
er Madame Sl: Mag:r Abels icke i Mindste maader betagen dend Redt, som hende følgelig
Loven som en Jorddraatt tilckommer for hindes Eiende 3 Løber Sm: i Præstegaarden, og i
saadan anledning er hun af dend formeening at hans velærværdighed Hr: Lars Heyberg icke
kunde vere beføyet, at bruge bem:te hendes Jordepart og tilhørende huuser, forinden hand
samme af hinde hafde bøxlet, at hun har modtaget Landskyld og 3die tage det tilstaaes, og
som Sagen i det øfrige paa Citantindens Side er Klaer og Reen, og dend indstefnte Self tilstaar
at ville bøxle hindes
1735: 40b

Eiende Part i Præstegaarden, saa kand det icke vere nogen videre oplysning, som dend
indstefnte Endelig skulle have fornøeden at fremføre, at Sagen der fore till nestholdende
Vaarting skulle udsettes, Protesterede der fore imod dend begierte opsettelse og der nest
indlefverede paa Citantindens vegne, hendes Skrifttlige forsædt og beregning ofver Sagens
omckostninger hvilcken er dat: 14 Novembr: 1735 saa Lydende.
Procurator Ottesen Erindrte!! ellers at i Indlægget er icke observeret at tilføre noget for
Støflehuden som Loven tillader, for hvilcken Citantinden ogsaa ved Dom vendter at blive
tillagt betaling saa vit Domeren det for billigt befinder, og i fald dend indstefnte, skulle vorde
imod Comparentens protestation dend begierte udsettelse [tillatt]?, bliver det hans Eegen
Skyld at omckostningerne bliver des større, som Comparenten paa Citantindens Vegne vill
have sig Reserveret forinden Dom gaar at Specificere og paastaae Erstattet.
Procurator Blechinberg Refererede sig till sit forrige.
thj blev Eragtet.
Eftter Procurator Blechinbergs paastand, bliver Sagen udsadt til Vaartinget førstckom/m/ende
Søferen!! Larsen Gaid som tilsiunsMand for Sl: Hendrick Larsen Smitis arfvinger, hafver ved
Skrifttlig Stefnemaall til dette Ting ladet indstefne welærværdighed Pastor Hr: Lars Heyberg
at Lide Dom med Sagens forvoldende omckostninger at betale sin udstedde obligation Stor
100 rdr: hvilcken Stefnemaal dat: 6 Octobr: 1735 saa Lydende.
Stefnemaalet findes af Hr: Lars Heyberg paateignet at vere hannem lovlig forkyndt;
Procurator Blechinberg møtte udj Retten paa Citantens Vegne og fremlagde en Attest fra
Skiftte Commissarierne, udj afgangne Hendrich Larsens Sterfboe till beviis at Citanten er
dend som Obligationen til indtaelelse loulig i hende haver og er dat: 10 Novbr: 1735 saa
Lyd: der nest en widimeret gienpart af dend paastefnte obligation hvor om hand orriginalen
till Conference anviste, hvilcken er dat: 18 Febrj: 1732 saa Lydende. Saa og Raadstue
Tienerne udj Bergen Ole Eiberg og Christian Dreyers Attest om bemelte Obligations
opsigelse, hvilcket er dat: 8 augustij 1735 saa Lydende. og Endelig Regning for Processens
medgangne omckostninger af dat: 14 Novembr: 1735. saa Lydende og der nest paastod
Dom eftter Stefnemaalet til betalning for obligationens Capital og paaløbende Renter til
betaling skeer, samt omckostninger eftter i Rettelagde Regning, og det eftter foregaaende
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leggelse, saa fremt ingen for Hr: Heyberg nu skulle møde.
Procurator Ottesen møtte for Deris Velærværdighed Hr: Lars Heyberg og gaf tilckiende
bem:te Hr: Heybergs forfald med at vere Reist til Byen for at søge underretning om hvor vidt
Citanten kunde vere berettiget i afgangne Hendrick Larsens sted eller paa hans Arfvingers
Vegne, at oppebære bem:te Sl: Henrick Larsens eftter obligation tilckom/m/ende Capital og
Rendter, og som Citanten nu først har ladet i Rette legge, hvis, hvor med hand ville Ligitimere
sig at vere Committeret till Pengernis inCassation, saa formeener Comparenten at dend
indstefnte icke kand blive skyldig i de omckostninger som Citanten kand have anvendt eftter i
Rette lagde Regning imod hvilcken som og hvad Hr: Heyberg imod opsigelsen kand have at
Erindre, vill have ham Reserveret sin vedbørlige indsigelse till nestholdende waarting at
fremføre, till hvilcken tid hand begierede Sagen udsadt;
Thj blev Eragtet.
Sagen eftter Procurator Ottesens paastand udsettes til Vaartinget førstckommende, til hvilcken
tid Sr: Søren Larsen forelegges lovlig at bevise med opsigelse mendenes Edelige forcklaring

om Hr: Pastor Heyberg var i Bergen og paa dend tid Logerede hos Sr: Christopher Nagel,
som deris fremlagde attest ommelder.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Ørje Medalen og Johannes Onnerem for
fortiilig samenleye med deris huustruer.
ingen af de indstefnte møtte, ej heller nogen paa deris vegne at møde og svare till Sagen.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole Andersland møtte for Retten og
hiemlede ved Eed, at have Ørje Medahlen og Johannes Onnerim til dette Ting indstefnt med
mere end 14 dagers Kald og warsell.
thj blev Eragtet.
Ørje Medahlen og Johannes Onnerim forelegges at møde till Vaartinget førstckommende.
Fogden Heyberg haver till dette Ting indstefnt Berete Tørresdatter Stusvig for begangne
Leyermaall med Soldatt Joen Pedersen Grønaas at lide Dom eftter Loven til bødernis betaling.
Stefnevidnerne Ellend Videvold Næsset og Isack Onnerim hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Britha Tørresdatter til dette Ting med mere end 14 dagers lovlig warsell.
dend indstefnte Britha Tørresdatter møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne.
thj blev Eragtet.
Britha Tørresdatter forelegges til neste Ting at møde og svare til Sagen.
Publiceret Knud Fladeragers udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Fladerager
samt ¼ part udj Fladeragers Saug, til Steen Olsen som der for haver betalt 116 rdr: 4 Mrk:
dat: 12 Novbr: 1735
Publiceret Anna Rasmusdatter og Jacob Larsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 5 Mrk: Sm: udj
gaarden øfre Stølle til Aamund Larsen som der for haver betalt 21 Rdr: dat: 12 Novembr:
1735.
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Fremckom for Retten Mons:r Falch Andreas Heyberg paa sin Broder welærværdig Pastor Hr:
Lars Heybergs wegne, og tilspurte Almuen af Tysnæs og Opdals Kirckesogner, om de eftter
dend Ergangne Dom ville betale till Præsten Hr: Heyberg fløtnings Penge 6 s: hver Mand, i
betaling for dend fløtning hand Self beckoster sig till Opdals og Onerims Kirker.
Almuen af Tysnæs og Opdals Kirkesogner her till Eenstemmig svarede, at de wille icke
nægte Præsten Hr: Lars Heyberg, endten penge eller fløtning, hvilcket af deelerne hand skulle
ville forlange, Men naar Almuen eftter denne hans paastand skall blive pligtig endten at føre
ham till Kirkerne, eller i dend sted betale ham med Penge, da Sagde Almuen at de icke
Kiender sig pligtig at betahle noget Skriftte offer till ham eftter denne dag, hvilcket de Sagde
aldeles af forbem:te 2de Kirkesogner at ville Korte, indeholde og icke betale ham, og ellers
udj alt som de hannem skall betale, will de betahle hannem eftter Loven og icke mere.
Mons:r Falch Andreas Heyberg var paa sin broder Hr: Lars Heybergs vegne om hvis
Passeret er, et Tingsvidne paastaaende som blev bevilget.
af welærværdig Hr: Lars Heyberg er indstefnt, Peder, Niels Møcklestad Mons ibid: \og Joen/
fordj de {skall} have\r/ {plucket Nødder paa en Løverdag} haver,!! icke søgt Kirken paa en
Løverdag, og Simen Gierstad fordj hand haver Maelet paa en Søndag, og Endelig alle
opsidderne paa gaarden Lande;
Præsten møtte icke;

opsidderne paa Lande møtte for Retten og ærklærede sig at de aldeles icke haver plucket
nogen nøder paa Søndag.
og blev ellers denne Sag for Retten nøye Examineret og som indtet bevis fandtes at de
beskyldte var Skyldige, som og at opsidderne paa Møcklestad haver sidet hiemme fra Kirken
paa en Vørckedag, saa sees icke at de i anledning af dend allernaadigste forordning
dennesinde kand Mulcteres.
Publiceret Anders Ellingsen, Ole Vevatne, Niels Tegland og Salomon SoelEims udstedde
Skiøde paa 1 Løb 13 Mrk: Sm: udj gaarden nedre Stølle till Hans Jørgensen som der for
haver betalt 1 rdr: for hver Mrk: Sm: dat: 14 Septembr: 1735.
Jens Hansen Holleckim haver indstefnt Jørgen Landerøen at lide Dom at betahle Citanten sin
Sl: fader arv, hvor fore Jørgen Landerøen haver veret ordineret til formynder.
Stefnevidnerne Haagcken Lie og Hans Færrevog hiemlede ved Eed at have till dette Ting
indstefnt Jørgen Landerøen med mere end med 14 dagers lovlig Kald og Warsell.
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Ole Holleckim møtte udj Retten paa Citanten Jens Hansens Vegne og Producerede
Skifttebrevet eftter Citantens Sl: fader, hvor udj befindes at Myndtlingen Jens Hansen er udj
Sl: fader arv udlagt 4 rdr: 1 Mrk: 12 ½ s: hvor fore Jørgen Landerøen af Skiftteforvalteren er
ordineret till at vere formynder og er dito Skifttebrev dat: 21 Martij Ao: 1711.
Jørgen Landerøen blev paaraabt men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at
svare.
Eragtet.
Jørgen Landerøen forelegges til Vaartinget førstckommende at møde og svare till Sagen.
Opsidderne Johannes og Tommes Lille Braattetvet tilstod at Skatterne af deris brugende
parter der!! (er?) dennem for indeverende aar godtgiort in allis med 4 rdr: 8 s: hvor paa
Fogden blev Tingsvidne meddelt.
Almuen af dette Skibrede blev tilspurt om indeverende aar er funden eller bierget noget slags
wrag eller Strandet godz, hvor til Almuen svarede Nej. 2det: om indeverende aar er falden
nogen forlofs Penger for arfs afførsell fra hans Mai:ts Eeget beholdne eller Beneficerede godz
i dette Skibrede, hvor til Almuen svarede Nej; 3die om nogen forbrudte boeslodder arveløs
eller forbrudt odels gods, 6te og 10de Penger for uden Rigs førte Midler og deslige
indkomster indeverende aar, i dette Skibrede er falden, der til Almuen ligeledes svarede Nej.
4de om i dette Skibrede dette aar har veret nogen Rødnings Pladser eller forbedrede Jorder,
Laxevoger, Sildevoger, Qverner eller dislige, som foruden gaardernis Skyld â parte kand
Skatte til hans Mai:t hvor til de iligemaade svarede Nej. 5. hvad Sauger hvor paa bord
Skiæres, indeverende aar har været i dette Skibrede, samt paa hvad tid og paa hvad Grund de
ere opbygde, item hvor meget der paa dette aar er skaaren, og hvor fra de med Tømmer
forsiunes, hvor til saa well [af]? Almuen som SaugEierne blev forklaret, at her i Skibredet
har dette aar veret eftterskrefne 2de Sauger Nemblig Fladerager Saug som staar paa Odels
grund og er saa gammell at ingen Mand kand Erindre hvad tid dend er opbygt har dette aar
af det fra Odels Skouge tilførte Tømmer i høyeste maader Skaaret 300 bord. Hoepe Saug er
ungefehr for 18 aar siden paa Odels Grund opbygt, og bliver med Tømmer af odels Skouge
forsiunet hvor af i høyeste maader 100 bord dette aar er Skaaret. Fleere Sauger findes icke i
dette Skibrede endten smaae eller Store. 6. om indeverende aar i dette Skibrede har veret
nogen huusmænd, Strandsiddere, Leedige Karle som bruger Kiøbmandskab med slagtefæe

eller andet, Daglønnere eller handtverks folck, som eftter Forordningen burde Skatte til hans
Mai:t hvor til de alle Eenstem/m/ig Svarede: at af slige Persohner har ingen i Skibredet dette
aar opholdt sig. hvor paa Fogden blev Tingsvidne meddelt.
Almuen i dette Skibrede tilstod at Tingskydsen i dette aar til og fra Tingerne er dennem
betalt 4 s: for hver Miil, saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand, hvorpaa
fogden blev Tingsvidne meddelt.
udj gaarden Nedre Kleppe er ødeliggende i Skatteskyld 2 pd: 8 Mrk: Sm: og i Landskyld ½
Løb Sm: ½ huud Konges!! beholdne godz, hvor af indtet er dette aar svaret, Skatt eller
Landskyld, saa som det ligger under fæefoed, hvor om Fogden blev meddelt Tingsvidne.
Restandsen udj dette Skibrede blev oplæst og beløber 232 rdr: 8 s: hvor [om] Fogden blev
Tingsvidne meddelt.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1736 ere Ingebrigt Backe, Rasmus Grimsland,
Anders Gierstad, Anders Vaage, Hans Ferrevog, Mickell Landerøen, Anders Espevig og Ole
Hornenes

Ao: 1735 dend 16 og 17 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Windenes for Waags Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Christopher Pofvelsen
RemberEide, Salomon Hofsted, Lars Tuftteland, Rasmus
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RemberEide, Lars Helland, Lars Tveite, Jacob Kleppe og Ole Aarbøe med fleere Almue som
Tinget same tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrighedz ordres og foranstaltninger lige som paa
forrige Tinge.
Publiceret Hans Størksen, Johannes Ingebregtsen, og Baard Ingebregtsens udstedde Skiøde
paa 19 2/7 Mrk: Sm: udj gaarden Store Tufteland till Niels Ingebregtsen som der for haver
betalt 4 Mrk: 8 s: for hver Mrk: Sm: dat: 14 Martj 1735.
Publiceret Sr: Zacharias Fæsters udstedde bøxelseddel paa Pladset Strømøen, til Tørres Olsen
dat: 29 Junij 1735.
Publiceret Zackarias Fæsters udstedde bøxelseddell paa huusmandz Pladset Svinetræe till
Arne Mickels: dat: 18 April 1735.
Publiceret Peder Hamres udstedde bøxelsedell paa 1 ½ Spand fisk eller 13 ½ Mrk: Sm: udj
gaarden Kalve til Jacob Efvensen dat: 16 Novembr: 1735.
Publiceret Peder Indresen Hamres udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Spd: fisk eller 13 ½ Mrk:r
Sm: udj gaarden Kalve til Hans Halfvors: dat: 16 Novbr: 1735.
Jacob Olsen Møgster haver atter i forrige indstefnte Saug indstefnt til dette Ting Ane
Ifversdatter at lide Dom for hindes giorde beskyldning imod Sirj Olsdatter, eftter de for
indførte vidners forklaring, tillige med Sagens forvolte omckostninger

paa Ane Ifversdatters Vegne møtte for Retten hindes Mand Halfvor Larsen Møgster og
vedgick at hans huustrue er lovlig Stefnt, og tog till gienmæele udj Sagen.
Jacob Olsen Møgsters huustrue møtte for Retten og paastod Dom udj Sagen.
Halfvor Larsen Møgster Producerede sit Skrifttlige indleg i Retten dat: 15 Novbr: 1735
saalyd:
der eftter var begge Parter Dom paastaaende.
thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
{b..} de 2de førte vidner haver Eenstemmig forklaret at Anne Ifversdatter hafver beskyldet
Ziri Olsdatter at havfe taget Ved fra Anne Ifversdatter, thj bliver Anna Ifversdatter tilfunden
for denne sin u-beviselige beskyldning at bøde 64 s: till Deris Mai:ts Casse, og udj processens
omkostning betaler hun til Jacob Olsen 1 ½ rdr: alt under Namb og Vurdering udj hindes
Eiendeler 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse, hvad sig angaar det Halfver
Larsen udj sit indleg omrører at skall vere imellem ham og Jacob Olsen Passeret, da som dend
post icke er paastefnt, henvises samme till lovlig paasøgning.
Publiceret Zackarias Fæsters udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud udj Otteraaen til
Johannes Berjesen dat: 12 Novembr: 1735.
Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelseddell paa en part udj Østevold til Niels Olsen dat:
15 Septembr: 1735.
Jens Hansen Meyer hafver till dette Ting ladet indstefne Aanund Drifvenes til Doms Lidelse
at betale de 3 rdr: 3 Mrk: 12 s: hand til Citanten er Skyldig med Sagens forvoldende
omckostninger.
Stefnings Mendene Anders Nielsen Veyvogen og Mickell Nielsen Kalfvenæsset hiemlede
ved Eed at have til dette Ting indstefnt Aanund Drifvenes med mere end 14 dagers lovlig
Kald og
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Warsell.
Citanten Jens Meyer møtte for Retten og paastod Dom over Debitor.
Aamund Drifvenes blev paaraabt men møtte icke ej heller nogen paa hans Vegne;
Eragtet
Aamund Drifvenes forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Biscop Bornemands udstedde bøxelseddell paa 9 Mrk: Sm: 18 Mrk: fisk til Mons
Arnesen dat: 14 Octobr: 1735.
Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Spand fisk udj Lille Karlsøen till Lars
Olsen dat: 15 Janvarij 1735.
Almuen i dette Skibrede blev tilspurt om foreskrefne 5 Poster som paa forige Tinge hvor til
Almuen svarede Nej at indtet i dette Skibrede findes. Men eftterskrefne Laxevoger hvor af
aarlig svares, Nemblig Snogdals og Schumsnes Laxevoger 3 rdr: 48 s: Hanøens Laxevog 2
rdr: Clammerholmens Laxevog 1 rdr: 48 s: No: 68 Møgsters underliggende 3de Laxevoger
Nemlig Schiervet 3 rdr: HaargeKalven og Wandersholmen 2 rdr: Hæverøens
underliggende 3de Laxevoger Steeneberget, Tørvet, og Lønghæverøen tilsam/m/en 2 rdr:
Fiddies underliggende 4re Laxevoger Nemlig Store Hobøeholmen 1 rdr: 48 s: Lille
Hobøeholmen 1 rdr: 48 s: Torsdagsøen 1 rdr: Eegøen 1 rdr: 48 s: Storholmens Laxevog 4

rdr: Nordholmen og Kierretz Laxevoger tilsamen 2 rdr: Aalfoer Klubbens Laxevog, som
tilforn har veret gaarden Steenevig No: 56 underliggende Synden for Sælbiørns fiorden 24 s:
i dette Skibrede findes ingen uden Rydlands Saug som for 19 aar siden blev bevilget at
opbygges men ej kommen i stand førend for 12 aar siden, dend staar paa Odelsgrund og
bliver med tømmer af odels skouge forsiunet, her findes ingen huusmand, Strandsiddere som
bruger handel, daglønnere eller handtvercks folck som eftter forordningen bør Skatte, till hans
Mai:t hvor til Almuen svarede Nej at her findes ej fleere end Nathanael Mathiesøn der
ærnærer sig som en Strandsidder.
Almuen paa tilspørgelse Sagde at hafve beckommet deris betaling for Ting skydsen til og fra
Tingene 4 s: Miilen saa vel for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4re Mand.
Publiceret Nathanaell Mathiesens udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Spandz teig udj gaarden
Østevold til Johannes Joens: dat: 16 Novbr: 1735.
Publiceret Anders Niels: udstedde bøxelseddel paa 16 Mrk: Smør udj Weevog til Ole Nielsen
som der for haver betalt bøxelen dat: 16 Novembr: 1735.
Restandsen i dette Skibrede blev for Retten oplæst som af Almuen blef tilstaaet Rigtig at vere
beløber 169 rdr:
Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten tilckom/m/ende aar 1736. Villum Larsen
Kalvenes, Mickell Nielsen ibid: Hans Hougeland, Ole Niels: Meelingen, Abraham Ouckland,
Kaare Tarrang og Lars Vindsends: ibid:

Ao: 1735 d: 18 og 19 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Sørhuglen for Føyens og Waags Halsnøe Closters Almue, oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend nemlig Joen
Wespestad, Anders ibid: Halfvor Næsse, Søfren ibid: Hans Urang, Ole Bertelsen Steensbøe,
Ole Kiølfsen \ibid:/ og Erick Laurhammer, med fleere Almue som Tinget same tid Søgte.
Publiceret alle Kongelige Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres, ligesom
paa forrige Tinge.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa ½ Vog fisk udj gaarden Lodden
Halsnøe Closters godz till Peder Søfrens: dat: 8 Junij 1734.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ¾ huud udj gaarden
Børtvet Halsnøe Closters godz til Baltzer Halfvors: dat: 8 Julij 1735.
Publiceret fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 6 Mrk: Sm: udj gaarden Klubbepladset
till Erick Knudsen Halsnøe Closters godz dat: 3 April 1734.
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Publiceret paa et almindeligt Høsteting Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 pd:
Sm: 5/16 huuds Landskyld i gaarden Lørhammer till Torben Joensen der af betalt bøxel 6
rdr: dat: 29 Octobr: 1734.

Encken Aaese Svendsdatter Sl: Joen Olsen Store Brandvigens eftterlefverske, hafver udj
forrige indstefnte Sag, atter til dette Ting indstefnt Pofvell Houckenes for dend Resterende
fæehageleje aarlig 3 Mrk: og at Houckenes opsiddere alletider haver svaret aarlig for deris
Creatuurers beite om vindteren og foraaret till Store Brandvigens opsiddere, der om haver hun
ladet indstefne Vidner Anders Larsen Nordhuglen og Ole Johansen Nordhuglen \samt Villum
Houckenes/ saa og indstefnt ham til at betale Sagens forvoldende omkostninger.
Stefne Vidnerne Lænsmanden Ifver Knudsen Huglen og Madz Christensen Huglen,
hiemlede ved Eed at have Pofvel Houckenes til dette Ting indstefnt med 14 dagers Kald og
Varsel
Pofvell Houckenes blef paaraabt eftter Lofven, men møtte icke ej heller nogen paa hans
wegne til Sagen at svare.
Halfvor Arnevigen møtte for Retten paa Citantinden Encken Brandvigens vegne og paastod
at de indstefnte Vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Vidnet Anders Nordhuglen blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes, at vere over 70 aar gammell, og
forklarede at i all dend tid hand haver boet paa Nordhuglen som er 40 aar, haver vidnet aldrig
andet hørt end at Houckenes opsiddere aarlig har svaret fæehageleje, till Store Brandvigens
opsiddere aarlig 3 Mrk: videre hafde icke vidnet at forklare.
det andet vidne Ole Johansen Nordhuglen blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at
hand sin Eed eftter Loven haver {betalt} aflagt, vandt og forcklarede saaledes. at vere 77 aar
gammell, og Sagde at hand hafver hørt det af sin Sl: fader, saa og i 55 aar vidnet hafver boet
paa Nordhuglen, hafver vidnet stedse hørt at Houckenes opsiddere for vindterhaegeleje til
deris Creatuurer, aarlig haver svaret til Store Brandvigens opsiddere aarlig 3 Mrk: danske.
Videre hafde vidnet icke at forklare.
Pofvell Houckenes fremckom for Retten, og Sagde at hand betaler ingen hageleje førend
hand faaer Skifttes gaer imellem Houckenes og Store Brandvigen.
Halfvor Arnevigen Eragtede u-nødig at føre det udeblefne vidne Villum Houckenes, men
eftter vidnernis udsagn, og de i Rette lagde Documenter.
thj blev saaledes Kiendt Dømt og afsagt.
Af de i Rette lagde Documenter sees og Erfahres at for mere end 100 aar siden hafver af
Houckenes opsiddere veret betalt for deres
1735: 44
Creatuurers windterbeite, till Store Brandvigens opsiddere aarlig en vis penge som de haver
imellem hin anden i de gamle tider veret forEenet om, nu til ydermere beckræfttelse beviises
med vidnernis udsagn, at Houckenes opsiddere aarlig haver betalt 3 Mrk: danske for {ha} dito
haegeleje till Store Brandvigens opsiddere, hvilcket itzige opsidder Pofvel Houckenes vegrer
icke at ville betahle, Da eftter saadan Sagens beskaffenhed tilfindes Pofvell Houckenes at
betahle Resterende 2de aars fæehaegeleye med 1 rdr: samt tilfindes her eftter aarlig at betale
till Store Brandvigens opsiddere aarlig i hageleye 3 Mrk: danske som fra gammell tid
Sædvanligt haver veret, Saa og tilfindes Pofvel Houckenes at betale udj Processens
omkostning 2 rdr: \alt/ ved Namb og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms
lovlige forkyndelse.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud udj Kallevog till
Taarbiørn Taarbiørns: dat: 18 Novbr: 1735.

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud udj øfre Næsse
til Søfren Rasmusen dat: 18 Novembr: 1735.
Almuen blev tilspurt forbemelte 6 Poster som paa de øfrige Tinge hvor til de svarede Nej at
ingen af saadanne ting dette aar er falden.
Almuen paa tilspørgelse tilstod at vere betalt Tingskydsen til og fra Tingene 4 s: milen, saa
vel for Fogdens 4 Mand som Sorenskrens!! (Sorenskrifverens) 4 Mand.
de ødeliggende Jorder \udj/ Nedre Grindem 1 ½ Løb Sm: 1 huud i Schomsnes ½ Løb Sm:
½ huud og udj Hageberg 18 Mrk:r Sm: ¼ huud hvor af Almuen svarede at ingen græsleje
der af dette aar er svaret.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten til aaret 1736 ere Colbendt Urang, Peder ibid:
Ole Eide, Knud Hofland, Gabriell ibid: Thomas Lønning, Peder Lodden og Lars Andahl.

Ao: 1735 dend 21, 22 og 23 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Fiere og Føyens Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Torger
Endstavold, Niels Hoepe, Jørgen ibid: Anders Vigcke, Mons Svendsbøe, Reier Ulfverager,
Gunder Tvedt og Johannes Aasebue med fleere Almue som Tinget Søgte af Fiere Skibrede.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres ligesom paa
forrige Tinge.
Publiceret Sara Melboe Sl: Taarbiørn Larsens udstedde Skiøde paa et Støcke Pladz eller
Grund af hindes paa!! paaboende gaard Høyland underliggende, hvilcken Anders Joensen
tilforen hafver beboet, till Mons:r Knud Krog, som der for haver betalt 20 (70?) rdr: dat: 10
Martj 1735.
Publiceret Ifver Mickelsen Gram, Anders Mickelsen Grams, Søfren Mickelsen Gram,
Nathanaell Mickelsen Gram, paa deres Eegen og tillige paa deris Sl: broder Hans Mickelsen
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Grams Encke Else Linds vegne, Anders Valvatne paa sin huustrue Abel Mickelsdatter Grams
vegne, og Endelig Knud Halfvorsen Bømmelhafn paa sin huustrue Karen Mickelsdatters
vegne udgifne afckald for sin Sl: fader arv till sin Sl: faderbroder Knud Ifversen Gram og
hans arfvinger dat: 20 April Ao: 1735.
Publiceret Madame Clara Haning Sl: Mag:r Hans Abels udstedde bøxelseddell paa 1 Løb
Sm: 1 vog Korn til Siur Niels: dat: 4 Julij 1735.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk:r Sm: ¼ huud udj gaarden
Nordre Rønholm till Hans Olsen dat: 9 April 1735.
Sara Melboe Sl: Taarbiørn Larsens hafver till dette Ting indstefnt Madame Sl: Mag:r
Thomas Scheens Encke Lisbet Brandal, til at betale 10 rdr: till Doms Lidelse med Sagens
forvolte omckostning.

Stefnevidnerne Lænsmanden Tollef Hougeland og Torgier Endstavold fremstod for Retten
og hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve Madame Sl: Mag:r Scheens til dette Ting
indstefnt med 14 dagers Kald og Varsell.
Madame Sl: Mag:r Scheens blev paaraabt, men møtte icke ej heller nogen paa hindes
vegne till Sagen at svare.
Procurator Blechinberg paa Citantindens Vegne Producerede Madame Sl: Mag:r Scheens
bevis af 12 Junij 1727 saa Lydende. og paastod Dom eftter Loven.
Eragtet.
Madame Sl: Mag:r Scheens forelegges till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Hans Roesenlund hafver till dette Ting indstefnt Eftterskrefne Vidner Jørgen Kallevog, Hans
Kallevog, Taarbiørn Kallevog, Joen Wespestad, Anders Vespestad, Bertell Eide, Ole Eide,
Anbiørn Espever og Niels Hille, till dette Ting under Eed at forklare, at Bømmelhafnen og
Espever er begge udj Føyens Skibrede \og Bømelens Kirkesogn/ og hvor langt de er
beliggende fra hin anden, og at Hans Rosenlunds huustrue i Eendell aaringer haver forflæget
begge hafnerne med alt som kunde fornødiges till alle Reisende, alt til Eet Tingsvidnes
Erholdelse.
forskrefne vidner undtagen Anbiørn Espever og Niels Hille, møtte for Retten og vedstod at
vere lovlig Stefnt, hvilcke Vidner som nu for Retten møder, Hans Rosenlunds huustrue
paastod maatte Eedfæstes og afhøres.
Eragtet.
de af Citanten indstefnte vidner forelegges till i Morgen at møde da Retten bliver holdet af
Laugrettes Mendene for Føyens Skibredes Almue.
d: 22 Novembr: blev Retten atter sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend,
da Almuen af Fiere Skibrede tilstod at have beckom/m/et betaling for Tingskydsen till og fra
Tingerne 4 s: for hver Miill saa vell for Fogdens 4 Mand som for Sorenskrifverens 4 Mand.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at i gaarden Flatnes er ødeliggende 2 t.der Korn, og at der
af ingen afgiftt (hans Mai:st?) er svaret dette aar.
Fogden Heyberg tilspurte
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1. Almuen blev tilspurt om her i Skibredet er falden noget wrag, der til de svarede Nej, 2.
om her i dette Skibrede er falden nogen forlofs Penger for arfs afførsell fra Kongens eller det
Beneficerede godz, der til Almuen svarede Nej. 3. om i dette Skibrede indeverende aar er
falden nogen forbrudte boeslodder, arveløs eller forbrudt odelsgodz, 6te og 10de penge for
uden Rigs førte midler, der til Almuen svarede Nej. 4de om her i Skibredet findes nogen
Rødnings Pladser eller forbedrede Jorder, Laxevoger, Sildevaager, Qverner eller deslige, som
foruden gaardernis Skyld â parte kand Skatte til hans Mai:t Der til blev svaret Nej. 5.
Øfrevigs Saug staar paa odels grund er 40 aar gl: og faaer tøm/m/er fra odels Skouge, hvor
paa er Skaaret 200 bord. Nedre Wigs Saug, staar paa beneficeret godses grund, faaer Tømer
fra odels Skouge opbygt 1670 og dette aar Skaaren 200 bord. Svendsbøe liden flom Saug,
staar paa odels grund, opbygt for over 100 aar siden faaer tømer fra odelsskouge, i dette aar
Skaaret 100 bord. Drange flomsaug, opbygt siden 40 aar, staar paa odels grund, faaer
Tøm/m/er fra odels Skouge, i høyeste Skaaret dette aar 1 ½ hundrede bord. Ersvigs Saug,
staar paa Odels grund, er saa gam/m/el at ingen kand Erindre, faaer tømer fra odels Skouge.
om i dette aar har opholdet sig nogen Strandsiddere, Huusmend, Leedige Karle, som bruger

Kiøbmandskab, daglønnere eller handverks folck som eftter forordningen burde Skatte til
hans Mai:t, hvor til de Eenstemmig svarede Nej.
opsidderne paa gaarden Breistie, Eefvind Nielsen og Alfv Joensen, tilstod at Fogden
Heyberg haver godtgiordt dennem Skatterne for indeverende aar tilsamen 3 rdr: 5 Mrk: 6 s:
hvor paa Fogden blev Tingsvidne meddelt.
Restandsen for Fiere Skibrede blev for Retten oplæst som beløber 134 rdr: 3 Mrk: 13 s:
og som nu indtet videre er at forrette, saa blev Laugrettes Mendene af Fiere Skibrede
Dimiteret, og der nest blef Retten sadt igien med Laugrettes Mende: af!! dog forinden blef
Laug Rettes Mendene som Skall besidde Retten for Fiere Skibrede til aaret 1736 opnefnte og
anførte som ere Johannes Emberland, Endre Olsen Bue, Knud ibid: Jockum Vaage,
Johannes Qvalvog, Hans Dynje, Lars Møcklevold og Ole ibid:
Hvor paa blev Retten sadt igien og betient af Laugrettes Mendene for Føyens Skibredes
Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend, Jacob Tvedte, Lars Tvedte, Anders Vatne, Baltzer Isdahl, Tollef Langeland,
Christopher Mielckevig, Peder Siggervogen og Niels Spitzøen.
Publiceret Fogden Heybergs paa Madame Sl: Hr: Ohmsens Vegne udstedde bøxell seddell
paa ½ Løb Sm: 2 Voger Korn udj gaarden Nordschoug till Mathias Mickelsen dat: 21
Novembr: 1735.
Publiceret Sl: Hr: Jesper Ohmsens udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: udj nordre
Skim/m/eland, till Svend Lars: dat: 27 Maij 1734.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa Madame Sl: Hr: Ohmsens vegne 12
(17?) Mrk: Sm: 6 Spand Korn udj Tvedtelie til Christen Hans: dat: 21 Novbr: 1735.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden
Braatvet till Aasmund Lars: dat: 2 Octobr: 1734.
Publiceret Sl: Hr: Jesper Ohmsens udstedde bøxelseddel paa 1 pd: Sm: udj Biørnevig til Erick
Helges: dat: 11 Janv: 1734.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb 6 Mrk: Sm: ½ huud udj
gaarden Nedre Øchland till Biørn Rasmusen dat: 12 Novembr: 1733.
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Publiceret høyEdle Hr: Estatz Raad Fosses udgifne afckald til Sorenskrifver Iver Randulff og
Michel Olrich for Sl: Tolder Kofods Børns fader arv 67 rdr: 5 Mrk: 10 s: dat: 8 Septembr:
1735.
Publiceret Jørgen Neumands udgifne Revers Stor 20 rdr: till Christopher Melckevig dat: 19
Octobr: 1735.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases udstedde Lænsmandz bestalning til Næll
Torstensen for Føyens Skibrede dat: 21 Janv: 1735.

Publiceret Ingeboer Jørgensdatters Sl: Lodvig Larsens eftterlefverskes udstedde Skiøde paa
2 pd: Sm: udj gaarden Wichenes till Sorenskrifver Ifver Randulff som der for haver betalt 60
rdr: dat: 9 Augustij 1735.
Publiceret Høy welbaarne Hr: Admiral og Stifttsbefahlings Manden Hr: Ulrich Kaases ordre
og Resolution at Jochum Roggen skall antage sig formynderskabet for Sl: Niels Andersen
Leervigens børn eftter Sorenskrifveren Randulfs foranstaltning dat: 20 Octobr: 1735.
hvilcken ordre og Resolution er Jochum Roggen anvist d: 19 Novbr: nest eftter og ham der af
en Copie lefveret, som paa originalen findes antegnet af Næll Torstensen Hysingstad,
Johannes Niels: ibid: og Andfind Ottesen Odland dat: 21 Novembr: 1735.
Citanten Hans Rosenlunds huustrue møtte for Retten og paastod at hindes indstefnte vidner
maatte afhørres, og gaf tilckiende at de 2de vidner Andbiørn Espever og Niels Hille i dag kom
til Tinget og nu med de øfrige Vidner for Retten er tilstede. thj tilstod alle vidnerne at vere
lovlig Stefnt.
Eragtet.
de indstefnte vidner tillades at aflegge sit vidnesbyrd hvor langt Bømmelhafnen {og} fra
Espever er beliggende, og om {de} Espever og Bømmelhafnen ere begge udj Føyens Skibrede
\og Bømelens Kirkesogn/ beliggende, og ellers om de godvillig vill forklare hvorledes
Citanten og huustrue haver forfleget giestgiæberiet udj Espevers district, Men de øfrige
paastefnte poster anseer Retten for er noget der Consernerer dend udj Bømmelhafnen boende
Priviligeret gastgiæber, hvilcken til saadan Vidnernis forklaring icke er indstefnt til
Vedermæele eller paahør, og i dend henseende tillades ej widnerne der om at aflegge nogen
forklaring.
for alle vidnerne blev Edens forklaring af Lovbogen for Retten oplæst og formanet at sige
sin Sandhed. der Paa fremckom
Vidnet Jørgen Kallevog og eftter at hand sin Eed eftter Loven hafde aflagt wandt og
forklarede saaledes. Vidnet blev tilspurt om icke Espever og Bømmelhafn ere begge udj
Bømmelens Kirkesogn beliggende der til Vidnet svarede Ja. 2. vidnet blev tilspurt hvor
langt Bømmelhafn, fra Espewer er beliggende der til vidnet svarede ½ Miill og icke lengere.
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3. blev widnet tilspurt hvorledes Hans Roesenlund og hans huustrue Mette Espever, icke altid
har holdt det dem allernaadigst forundte giestgiæfverie og Kremmerleje Espewer i forsvarlig
Stand, og altid handlet Reedelig og Erlig med de af Almuen som med hinde haver Kiøbslaget.
der till widnet svarede at giestgiæberen og huustrue haver alletider handlet Redelig og ærlig
med alle folck som med dennem haver handlet;
Vidnet Hans Kallevog fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven hafver
aflagt wandt og forklarede i allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
de øfrige vidner Taarbiørn Kallevog, Joen Wespestad, Anders ibid: Bertell Eide, Ole Eide,
Anbiørn Espever, og Niels Hille, fremstod for Retten og eftter at de alle hafver eftter Loven
aflagt sin Eed, wandt og forklarede i allemaader lige som det første widne wundet og forklaret
haver.
Citantens huustrue paastod om alt Passeret er, et lovskicket Tingsvidne at blive meddelt som
blev bevilget.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases Resolution at saafremt Knud Halfvorsen,
Bømelhafn, endten ved døden skulle afgaae, eller blive til sindz at ofverdrage sine huuser, til

nogen anden, da skall Hans Rosenlund blive andraget udj Consideration til Bømelhafns
giestgiæberie dat: 15 Octobr: 1735.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases Udstedde giestgiæber Privilegier till Hans
Rosenlund paa Mønsterwaag paa 1 Miill paa dend Nordre side af Bergen dat: 17 Augustij
1735, saa og Publiceret Amtmand de Fines giæstgiæberbrev paa dito Mønstervog paa 1 miil
Synden for Bergens amt til Hans Rosenlund dat: 12 Septbr: 1735.
Jacob Mosterhafn hafver atter udj forrige indstefnte Sag ladet indstefne Lars og Knud
Mosterhafn, for de haver Solt øell og brendevin, Toback og deslige, Citanten som Priviligeret
gastgiæber till præjudice, hvor om till vidner er indstefnt Hendrick og Niels Grindem.
Stefnevidnerne Niels Spitzøen og Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad hiemlede ved
Eed at have indstefnt Lars og Knud Mosterhafn till dette Ting med mere end 14 dagers Kald
og warsell.
Knud Mosterhafnen møtte for Retten. Lars Mosterhafnen blev paaraabt men møtte icke, ej
heller nogen paa hans vegne at svare til Sagen
Citanten Jacob Mosterhafn møtte for Retten og paastod at hans indstefnte vidner maatte
afhøres.
widnet Hendrick Grindem blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes. At Lars Mosterhafns huustrue hafver
Solt øell til vidnet, saa og og!! hafver vidnet seet at hun haver Solt øell till andre folck, men
vidnet forklarede icke ved at {have} Knud Mosterhafn haver solt øell eller brendevin.
det 2det vidne Niels Grindem fremstod og aflagde sin Eed eftter Loven, og forklarede vidnet
at hafve kiøbt en Potte øell hos Lars Mosterhafn
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saa og haver vidnet seet at en anden Mand haver og kiøbt en Potte øell hos Lars Mosterhafn,
men er ej vidende om Knud Mosterhafn haver Solt øell eller brendevin.
Fogden Proponerede at som det er hans Embede og Conform Jacob Jensens gastgiæber brev,
at hand bør maintinere dend Priviligerede gastgiæber ved de ham forundte Privilegier, saa vill
hand paastaae, at Lars og Knud Musterhafn, ved Een forvendtende Dom blifver tilfunden
under en vis og tilstræckelig straf at Eendtholde sig fra all gastgiæberlig brug og Næring [i]
Musterhafns district, saa vell som og at vere forpligtet at fløtte der fra stedet om de der med
skulle betrædes.
thj blev saaledes Dømt og Afsagt.
med de førte vidner er Lars Mosterhafn overbevist at have solt øell, dog hand der til icke er
Priviligeret, Citanten der ved udj sin Loflige Næring præjudiceres, hvor fore hand med
billighed burde blive Mulcteret, Men som Een u-løckelig ildebrand er overgaaet hans huus og
hiem i denne høst saa bliver hans formastelse for denne gang overseet af medynck, Med
tilhold at saa fremt det her eftter ofverbeviises Knud og Lars Musterhafn at de holder fall!!
(fal/til salgs) endten med øell, brendevin, Toback, og deslige, da skall de vere forfalden, udj 6
Rdr:s mulct, eftter loflig omgang. processens omkostninger paa begge sider ophæves.
Elling Toedtland hafver till dette Ting ladet indstefne, Arne Toedtland med sin huustrue for
ærrørige ord imod Citantens huustrue, og till vidner er indstefnt, Hilje Toedtland, Mickell
ibid: og Knud ibid:
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hyestad!! og Niels Spitzøen, hiemlede ved Eed at have
indstefnt Arne Toedtland med sin huustrue till dette Ting med mere end med 14 dagers Kald
og Varsell.

Arne Toedtland blev paaraabt, med huustrue men møtte icke, ej heller nogen paa deris
vegne at svare til Sagen.
Citanten Elling Toedtland paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Vidnet Hilje Toedtland blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt wandt og forklarede saaledes. at for 4 uger siden hørte vidnet at
Arne Toedtlandz huustrue Karj Sagde, at Citantens huustrue haver beløyet, hindes Mand Arne
og alt deris folck.
det andet vidne Mickell Toedtland Eftter aflagde Eed forklarede, at Arne Toedtland sagde
till Citantens huustrue at hun var et Skaam.
det 3die vidne Knud Toedtland eftter aflagde Eed forklarede, hand ved indtet at forklare.
Eragtet.
Arne Toedtland med huustrue forelegges til neste Ting at møde og svare til Sagen.
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Dend 23 Novbr: blev Retten atter sat og administreret ligesom nest forige Rettes dag,
Men i Sagen imellem Madame Maren Sl: Falqvor Smittes og Hr: Sorenskriver Iver
Randulph, blef, som Constituerit Dom/m/er, i stæden for Hr: Sorenskriver Michael Tønder,
\Retten/ betient af Procurator Hans Ottesen Nideros og det i følge af Høyædle og Velbaarne
Hr: Admiral og Stiftts befahlingsMand Ulrich Kaasis Constitution af 6 Octobr: sidstl: teignet
paa velbemelte Hr: Sorenskriver Randulfs Memorial af 4 Dito, som for Retten blef oplæst:
Der nest producerede Hr: Sorenskriver Randulph hands i Sagen udstæde Contra stefning
Daterit 4 Novbr: nest afvigt, hvor ved hand har indkaldet Madame Maren Sl: Smittes med
hendes Laugværge og til Vidner Nelle Torstensen Hysingstad og Ole Helliesen ibid:m, som i
ligemaade blef oplæst. Contra Citanten erindrede at udj Stefnemaalet var skrevet feil og i
stæden for d: 20 Augustij da Obligationen var publicerit, skrevet d: 20 Octobr: 1734, hvilcket
hand siden til først bemelte rette dato har forandret.
Procurator Blechingberg fremstillede sig paa Madame Maren Schachtafel Sl: Hr: Valqvart
Smitz vegne og for det første tilstod at Velb:te Madame Smit til dette ting har erholdet saa
lang Varsel som Loven tilholder, Men i henseende til at hvercken hun eller Compar!!
(Comparenten) som hendes fuldmægtig nogen sinde har været Communicerit dend proc:
Ottesen insinuerede Consistution før end nu dette Moment inden Rette, Saa nødsages
Comparenten der om at giøre saadan forestillelse at Madame Smit, ved Missive af 2? Novbr:
sidst afvigte haver tilmeldet Comparenten det hun har ved Spargement saadant skulle have
fornum/m/et, og til dend Ende
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Comparentens hiem Reise forlangende for i saadan uformodentlige ulyckelige hændelser at
gaae hende til hænde. Naar nu Comparenten observerer Hr: Ottesens medhavende
Consistution og de fundamenter hvor paa sam/m/e er udvirket, da er samme fornem/m/elig
denne at Cont:-Citanten Sorenskriver Randulf eftter dend seeniste allernaadigst udgangne
forordning har villet formeene at det allerrede for lengst til denne Extra Rett gifne bevilgning
icke lengere kand Continuere formedelst dend Constituerede Sorenskr: Tønder formedelst
indfaldende høste tinge udj hands eget Districkt icke kunde administrere Retten til det
ordinaire beram/m/ede Ting udj dette Skibr: da dog Comparenten der tvert imod aller
underdanigst uforgribelig skulle formeene at aller høyst bemelte forordning icke skall kunde
Extenderis til saadanne Sager hvor Sagen paagielder dend ordinaire Dom/m/er, hvor til en

anden satte (sette?) Dom/m/er behøves og er bevilget, aller helst dend mellem Parterne
verserende Sag er en gields og Penge Sag udj hvilcke tilfelde dend forhen allegerede
forordning allernaadigst bevilger udsættelse til anden for Dommeren beleilig tid, uden for de
ordinaire Tinge, Saa fremlagde og Comparenten dend i Sagen Constituerede Sorenskriver
Tønders Missive af 10 Novbr: sidst avwigt, hvor i hand paa Comparentens skrifttlige begiær
svarer, at hannem er gandske uvitterlig, at nogen af Stiftts befahlingsmanden er Constituerit
udj dend Sag imellem Mad:me Smit og Hr: Sorenskr: Randulf, hvilcken Missive ogsaa blef
oplæst, Der for uden befindes (det) at dend nu i Rette komne Consistution, er udstedt
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d: 6 octobr: og saaledis Rum tid eftter at dend aller høyst allegerede forordning af 19 Aug:
baade har været Hr: Stiftts befahlings manden bekiendt saa og for adskillige Retter Publicerit,
men af høybemelte Hr: Stiftts befalings manden icke i agt taget, at eftter dends nermere
tilhold ingen Procurator maa lade sig bruge til Commissarius /: og eftter Comparentens uforgribelige tancke, langt mindre til Dommer allene udj nogen Sag :/ saa finder Madame Smit
sig høyst beføyet, saadan foranstaltning, hvor om hun nu aller først er bleven vidende, aller
helst hun i dette tilfelde icke accepterer eller underkaster sig nogen procurator Ottesens
Kiendelse at forestille paa sine vedbørlige Høyere Stæder til hvilcken Ende Comparenten var
gienpart begiærende af Consistutionen under Sr: Ottesens videmation, formoder og, og
protesterede paa at forinden saadant skeer icke noget videre i Sagen vorder foretaget
hvilcken hun heller icke er i Stand nu her at Tractere formedelst hun til dato icke har seet sig
beføyet fra Sorenskriver Tønder at affoerdre de for ham i Rette lagde hoved Documenter, og i
saadan henseende i det mindste vil formode at vorde Assisterit med Sagens udsættelse paa 8te
uger eller og til Waar tinget 1736.
Hr: Sorenskr: Randulf Replicerede og formeente at høyvelbaarne Hr: Stiftts befahlings
mandens Resolution af 6 octobr: 1735, der grunder sig paa dend allegerede allernaadigste
udgangne forordning af 19 Aug: sid(stleden) og ej allene tilsidesætter M:r Blechingbergs
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giorde jndsigelse, men end og byder og befaler at denne Sag, eftter Consistutionen bør ved
Endelig Dom afgiøres, i hvilcken anledning hand eftter sit i Rette lagde Stefnemaal \paastod/
de jndstefnte vidner maatte afhøres og videre med Sagen fortfares, hvor om hand Rettens
Kiendelse vil afvarte.
Blechingberg vedblef sit forige og bad Retten med Retsindighed vilde Considerere at
Madame Smit icke saa betimelig er bleven bekiendt om Constitutionen at hun om dends
forandring har kundet giøre nogen ansøgning.
Forafskeediget:
I hvor meget end Procurator Blechingberg paa Madame Smittes Vegne, ved saa ufornøden
vitløfttig protocollation, har bemødet sig med at Excipere og protestere imod høy ædle og
velbaarne Hr: Admiral og Stifttsbefahlings mandens i Dag oplæste Consistution, Saa Dog
kand Retten ej andet, end, til følge af høybemelte Consistution, der hensigter til denne Sags
dis skyndigere afhandling, at fuldføre Sagen til Endelig Doms afsigelse, til hvilcken Ende
Madame Smittes fuldmægtig Proc: Blechingberg paalegges at tage til gienmæhle mod Hr:
Sorenskriver{s} Randulfs i Rette lagde Contra Stefning, eftter hvilcken de jndkallede Vidner
antages til forklaring, og naar Contra Citanten har i Rette lagt og frem ført hvad hand paa sin
side kand agte fornøden, skall om Sagens udsættelse videre vorde paaskiønnet.
Proc: Blechingberg, under alle vedbørlige Resevationer, absenterede sig fra Retten.

Hr: Sorenskriver Randulf der paa producerede dend i Contra Stefningen paaberaabte
beskickelse af 28 Sept: 1735 med Madame Smittes af beskickelse vidnerne der paa teignede
Svar som blef oplæst i beskskickelsevidnerne!! Lensmand Neld Torstensen Hysingstad og
Ole Helgesens paahør som med Æed eftter Loven bekræfttede deris paa beskickelsen
teignede af Madame Smit gifne Svar.
Dernest fremstod Lensmand Nel Torstensen og følgelig Stefnemaaletz videre formæld
eftter aflagde Æed forklarede
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at hand tillige med Tørres Øcklands eftter Hr: Sorenskriver Randulfs begiær, var i Watne
gaards Skou, imod foraarets tider nest afvigte aar 1734 for at besee en deel tømmer som
velbemelte Hr: Sorenskriveren hos Madame Smit hafde betinget og da befandt hand
nedhuggen i Sneen liggende ungefær til 26 tyldter som ickun var afRøddet noget lit oven for
Roden, og barcken jndtørret, saa at han ej kunde ansee det af dend tilstand det da befandtis
udj, end til 3 Mrk: tyldten i det høyeste, saa som ham er bekiendt at Sorenskriveren Self paa
sin egen bekostning har ladet det afRydde og hiem føre, sagde ellers at have talt med Madame
Smit der om, men hun udlod sig icke med hvad endten hun med Prisen som for bemelt, var
fornøyet eller icke.
Ligesaa fremstod det andet Vidne Tørres Øckland, som eftter aflagde Æed forklarede ord fra
ord lige som det forige Vidne vundet haver,
begge Vidner sagde ellers at de hørte af Madame Smit det hun afstod bemelte 26 tyldter
tømmer til Sorenskriveren og at hand det Self af Skouen skulle hiemføre.
Hr: Sorenskr: Randulf Producerede, under dend forige i denne Sag Constituerede Dommer
Hr: Sorenskriver Tønders vidimation, en Extract af Protocollen af alt hvis i Sagen forhen d: 9
Sept: nestl: er bleven protocollerit, tillige med gienpart af de da i Rette lagde Documenter.
Endelig fremlagde hand og hands skrifttlige Indlæg dat: 22 hujus tilligemed hands under dato
13 Febr: 1734 forfattede og ved Madame Smittes paateigning d: 15 Dito approberede
Billance!! (Ballance?) Reigning hvor med hun tilstaar at være til Hr: Sorenskr: Randulf
Skyldig 140 rdr: 2 Mrk: 4 s: lige saa producerede hand Madame Smittes til hannem for same
Summa d: 5 Martj 1734 udstæde og d: 20 Aug: nest eftter tinglyste obligation, hvor paa
fandtis afskreven d: 30 Sept: at være betalt 10 rdr: af d(end) til ham overdragne Madame
Smittes pension
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Til hvilcket alt hand sig Refererede og endnu frem kallede det eene Vidne Tørres Øchland,
som under sin forige aflagde Æed tilstod og udsagde at have hørt det Sorenskriver Randulf
skulle beholde det omvundene tømmer for 3 Mrk: tyldten men icke af Madame Smit Self,
hvor nest Hr: Sorenskriver Randulf paastod Sagen med Endelig Dom Ecpiderit!!
Derpaa blef ang: dend af Blechingberg begiærte udsættelse
Eragtet:
at i henseende til de i Dag af Hr: Sorenskriver Randulf producerede Documenter og paa det
Madame Smit der af kand erholde Communication til dessen besvarelse, bliver Sagen, i
allerunderdanigste følge af dend Kongl: forordning daterit 19 Aug: sidstl: dends 1ste og 8
Art: udsat til anstundende Waarting her paa gaarden Bielland, til hvilcken tid Madame Smit
med Laugværge igien vil gives lovlig warsel at frem kom/m/e med alt hvis hun agter fornøden
paa sin side at frem føre, saa fremt ej Dom eftter hvis allereede i Rette lagt er skal blive afsagt
Der eftter blev Retten betient af Sorenskrifver Randulff

Hvor da anmeldte sig Jørgen Neumand som till dette Ting hafver ladet indstefne, Ingebregt
Løckling med sin Søn {Hans} \Mickell/ Hans Seele, Daniell Seele, Niels Gietung, Halfvor
Gietung og Ole Gietung formedelst de {paa afvigte} hafver hindret ham at beckomme det
wrag gods, som hand paa Vaartinget afvigt d: 8 Martij for Retten vedholdende Auction blef
som høyeste Kiøbere tilslagen; hvor om til widner er indstefnt Jacob i Vogen, Ole Nielsen
Folgerøen og Lars Hidsken.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, møtte alleene, og icke det andet
Stefnevidne;
Eragtet.
Siden Stefnevidnerne icke møder, saa kand de indstefnte vidner ej tages i Edelig afhørelse,
førend de paagieldende \over/bevises at vere lovlig indstefnt widnernis udsagn at paahøre.
Publiceret Fogden Heybergs paa Madame Sara Sl: Hr: Ohmsens Vegne udstedde
bøxelseddel paa ½ Løb Sm: ¼ huud udj gaarden Nodteland till Mickel Heinesen dat: 22
Novembr: 1735.
Publiceret Niels Berges og Haagen Hofdes udstedde bøxelseddell (paa ?)3 Mrk: Sm: i gaarden
Hofde til Siur Giermunds: dat: 14 Novbr: 1735.
Publiceret Madame Sl: Mag:r Schrøders udstedde bøxelsedel paa (….)vesøen till Daniel
Størcksen, icke dat:
Publiceret Hr: Holbergs udstedde bøxelseddel paa ½ part udj gaar1735: 50
den Stafland til Lars Rasmusen dat: 3 Decembr: 1734.
Publiceret Esarias Indresens udstedde bøxelsedel paa 1 pd: 2 Mrk: Smør udj {Spitzøen}
Børøen til Ingebregt Pofvels: dat: 12 Julij 1735.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Wespestad til Ole Lars: dat: 18 Novembr: 1735.
Publiceret Hr: Jesper Ohmsens udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk: Sm: 18 Mrk: Fisk till
Ingebregt Olsen dat: 19 Decembr: 1731.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Joen Nordthuun for Slagsmaall med
Jacob Halleroger, der om til vidner indstefnt, Bertell Vadbeck, Gunder Sortland, Peder
Nordthuun, og Casper {Søn} Meeling. Alle indstefnte møtte for Retten og vedstod at have
faaet lovlig Kald og warsell.
Vidnet Bertel Vadbeck eftter aflagde Eed forklarede at for 3de aar siden var vidnet i Peder
Noerthuuns brøllups Aftten og ville gaae ud, da saag vidnet at Jacob Halleroger og Joen
Nordtvet!! kom i trette med hin anden, hvor paa Jacob Halleroger med begge henderne i Joen
Nordthuun, saa de kom hen i en Krog i stuen af vred hue. videre saag icke vidnet.
Gunder Sortland eftter aflagde Eed forklarede; widnet saag ingen sloeges, hørte icke heller
nogen Skendtes, men vidnets svigerfader Reiste Jacob Hallerager op af gulfvet, men vidste
icke hvem som haver slaget ham ned.

forrige vidne Bertel Vadbeck forklarede ydermeere dito aftten saag vidnet at Jacob
Halleroger hafde Guttorm Sortland under sig, og Guttorm var dend som ville skille Jacob
Halleroger og Joen {Sortland} \Nordthun/ ad, da Jacob haver slaget Guttorm under sig, og
som Vidnet kom i Joen Nordthuuns stue som da blødde og var blodig i Sengen, da vidnet
Spurde hvor staar till, da svarede Joen Nordthuun at hand ville slæbe gulfvet med mig som de
andre, {men} Hallerager Mendene, men hand skall faae liige for Ret.
Vidnet Peder Nordthuun haver forhen aflagt sit vidne.
Casper Mæeling eftter aflagde Eed forklarede, at Jacob Halleroger og Joen Nordthuun var i
Trætte om ager Skade, og dog saag vidnet at Jacob Hallerager med vered!! (vred) huue tref til
Joen Nordthuun, og kom bort i en Krog, og videre saag vidnet icke.
Jacob Halleroger møtte for Retten og tilsagde med god vilje at ville for denne sin forseelse
betale til de fattige 3 rdr: hvor paa hand nu betalte 2 rdr: Og Joen Nordthuun bet: 1 rdr:
hvor med Sagen er ophæfvet.
Lars Spitzøen hafver till dette Ting ladet indstefne Hans Findaas for Nærgaaende ord hand
skall have talt om Citanten og Marj Nielsdatter.
Hans Findaas møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
paa Lars Spitzøens vegne møtte Sr: Jørgen Neumand i Retten, og paastod Dom over Hans
Findaas.
Hans Findaas tilstod vidnernis forklaring, og Sagde at vere saa i Sandhed, og Spasserte!!
(passerte) \dette/ om Mid Nadts tid, i Vaarfiske tider, da de laag tilsammen i halm paa
Gulfvet, og hørte hand at de hafde legemlig omgiengelse med hin anden, men saag det icke,
saasom det var mørckt i Stuen.
Fogden Proponerede at som denne Sag, er af temelig betydenhed, og hand til Justitiens
befordring gierne vill see dend oplyst saa meget mueligt er, Saa begierede hand dendz
udsettelse till neste Ting, paa det hand imidlertid kand undersøge hvad widner hand kand
faae.
Eragtet.
Sagen eftter Fogden Heybergs paastand udsettes till Vaartinget førstckommende.
Lars Musterhafn fremckom for Retten og tilspurte Almuen af Føyens Skibrede, om dett icke
er dem alle
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vitterlig at Natten till d: 11 Octobr: antendtendtes!! en u-Løckelig ildebrand i hans huus, paa
Musterhafn, om Natten Klocken 12 slett, hvor da hans Stuehuus med med!! 2de Cammere og
Kiøcken og \en/ Sahl oven over, tillige med Ildhuus Høelade og fæehuus alt af dend
forfærdelige Ilds Lue blev fortæret og lagt i aske, og uden at hand med huustrue og Børn
kunde berge eller Redde det mindste af sine Klæder men maatte fløgte nøgen ud Paa aaben
Mark med børnene, hvor om hand bad Almuen ville give sit Sandferdige Vidnesbyrd, till et
Tingsvidnes Erholdelse.
Almuen af Føyens Skibrede her til Eenstemmig Svarede, at det er disverre alt for sandt, at
Een u-Løckelig Ildebrand Natten till dend 11 Octobr: nest afvigt antendtes i Lars Musterhafns
huuser \og lagde i aske/ en Stue med 2de Cammere, og Kiøcken, et Ildhuus med fæehuus
høe og Kornlade, og det om Natten Klocken 12 slett, saa at Manden med huustrue og børn
maatte fløgte nøgen af sin Seng, uden at faae bierge eller Redde det allerringeste af de faae
\og fattige/ Eiendeler de hafde, hvilcket alt af dend grumme Ildz Lue blev fortæret og i aske
lagt saa at de maa nu bede sig om almisser hos medlidende Mennisker.

Om alt Passeret er, Lars Musterhafnen var af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende
som blev bevilget.
Madame Sl: Hr: Ohmsens hafver till dette Ting indstefnt {Torckell} \Lars/ Stafveland, fordj
hand uden forlof haver taget Kirkestien, og beholt dend heele Sommeren, saa at Citantinden
icke vidste hvor Stien var, og der over maatte lade giøre 2de andre Stier.
{Torkell} \Lars/ Stafveland møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og Varsell
og sagde hand icke haver taget Kirkestigen, Mens hans broder Torkell Stafveland som møtte
for Retten og tilstod at have taget og hendtet Kirkestigen fra Kircken. Ellers siger Lars og
Torkell {og} \at de med/ Johannes og Ole Stafveland haver brugt Stigen fra Tysdagen eftter
bededagen og beholdte dend indtill over Michaelj tider, da de bar dend hen til Kirken hvor
dend tilforne stod.
hvilcke 4 Mænd Bertel Vadbeck paa Enckens Vegne Sagde at ville indstefne till Vaartinget
førstckommende.
Eragtet
Sagen udsettes til Vaartinget.
Madame Sl: Hr: Ohmsens haver till dette Ting indstefnt Rasmus Stafveland for at betale en
Kirke Koe som hand negter at tilbage lefvere, af de 3de Kiør hand hafver haftt paa Leye.
Sønnen Lars tilstod at faderen (var) lovlig Stefnt, og Sagde at faderen haver leveret dend
omtvistende Koe tilbage till Præsten.
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hvilcket de meener med vidner at bevise,
Fogden paastod at Rasmus Stafveland maa forelegges til Vaartinget at bevise at Præsten
haver Koen beckomet.
Eragtet.
Rasmus Stafveland forelegges at indstefne sine vidner til Vaartinget førstckom/m/ende, saa og
at indstefne Præste Encken Vidnernis udsagn at paahøre.
Almuen tilstod at have beckomet 4 s: for hver Miill som haver Skydset till og fra Tingene saa
vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.
Fogden giorde spørsmaaler til Almuen om hvad wrag og Strandet gods er falden med mere,
som fogden blev meddelt Tingsvidne paa.

Ao: 1735 d: 25 og 26 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Sioe med Schaanevigs og Opdals Skibredes Halsnøe Closters Almue, oververende
udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend,
Christopher Hillesdahl, Askell Matre, Haagcken Eegckenes, Heine Holmedahl, Stephen
Svelland, Lars Udager og Pofvell Boege og Lænsmanden Johannes Sioe for Andfind
Bogstøe.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres ligesom paa
de forrige Tinge.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: 5/8 huudz udj
gaarden Lande til Hagtor Giermunds: dat: 25 Julij 1735.

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: 5/8 huud i gaarden
Lande, til Jens Pedersen dat: 25 Julij 1735.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Opstvet
til Halvor Biørnsen dat: 28 Febr:j 1735.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 3 Løber Sm: udj gaarden Eide till
Anders Jørgens: uden bøxels bet: dat: 23 Martij 1734.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelsedel paa 2 Løb 9 Mrk: Sm: udj Holmedal til
Ølver Gundmunds: dat: 16 Decembr: 1734.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: 1 hd: udj gaarden
Fielland till Svend Endresen dat: 12 Febr:j 1735.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa {g} ½ Løb Sm: udj gaarden Røen til
Jonas Larsen dat: 22 Junij 1734.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at opsidderne paa yttre Boge er godtgiort Skatterne for dette
aar tilsam/m/en 8 rdr: 23 1/3 s:
Fogden blev meddelt Tingsvidne at Ledingen for det affelte udj gaarden Nedre Waage i
Opdals Skibrede er opsidderne godtgiort.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at aarlig tage og arbeidz Pengernes afgang for det
affeldte Halsnøe Closters godz i Opdals Skibrede som vedkomende Leylendinger er
godtgiort.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Leylendingskatten, Proviantskatten og
Munderings Pengerne samt odelskatten og Rostienistens afgang for det affelte udj gaarden
Nedre Waage i Opdals Skibrede er opsidderne godtgiort.
till Almuen blev giort de 5 Spørsmaaler som paa de andre Tinge, hvor til de svarede at indtet
af de Sorter findes i dette Skibrede. 6te at ingen huusmend
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mend!! i Opdals Skibrede findes, og i Schaanevigs Skibrede ingen uden Otte von Kappel en
huusmand i Tofttevogen som bruger Skræderhandtverck
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Tingskydsen er Almuen betalt till og fra
Tingene 4 s: miilen, saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.
Restandsen af Schaanevigs Skibrede blev inden tinge Publiceret og bedrager 247 rdr: 3
Mrk: 8 s: Ligesaa Publiceret Restandsen udj Opdals Skibrede som er 102 rdr: 3 Mrk: 4 s:
Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten tilckomende aar 1736 Guttorm Qvidtevold,
Christen Lande, Hans ibid: Svend Endresen Fielland, Erick Kielmeland, Helje Ølfvestvet,
Lars Johansen Indre Bouge, Og Knud yttre Matre.

Ao: 1735 d: 28 og 29 Novembr: var Tinget berammet paa gaarden Gielmervig for
Schaanevigs Skibredes Almue, og som i samme dage indfaldt saa forferdelig Gudz weirlig at

hvercken fogden Heyberg eller Sorenskrifveren kunde komme frem till Tingstedet, saa blev
Tienerne till Tingstedet fremsendt Skatterne at oppeberge,
Og da blev eftterskrefne af Fogden forlangte Tingsvidner for Almuen oplæst og taget under
Laugrettes Mendenes forsegling. Nemlig.
Fogden blev meddelt Tingsvidne om aftaget, paa gaarden Rullestad 1 Løb 18 Mrk: Smør
og om aftaget paa gaarden Milje 1 Løb Sm: hvorfore Skatterne og Ledingen er opsidderne
godtgiort.
At opsidderen Niels Lundalen er er!! godtgiort Skatten for indeverende aar for sin afbrendte
gaard, Indeverende aar, er Fogden Tingsvidne meddelt.
Gaarden Blaateigen er indeverende aar som forhen ligget øde, og der af indtet faaet.
Tingskydsen tilstod Almuen dette aar at vere dennem betalt, 4 s: Miilen till og fra Tingene,
saa vel for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.
Restandsen som er taget under forseigling beløber 149 rdr: 8 s:
Till Almuen er bleven fremsadt, de forrige Spørsmaaler som paa de andre Tinge men svaret
at indtet af de Sorter fandtes.
Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten till 1736. Niels Løevigen, Biørne Vigcke,
Hugne Vigcke, Ole Vigcke, Ole Lars: Handeland, Ole Haldors: ibid: Joen ibid: og Aamund
Eresland.

Ao: 1735 dend 30 Novembr: og 1 Decembr: blev holden almindelig Høste Skatte og
Sageting paa gaarden Fiddie Med Etnes Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Niels
Aslacksen Ryg, Niels Frette, Anders Østrem, Biørn Kaldem, Erick Ouestad, Niels Grindem,
Haldoer Biørck og Lars Østrem, med flere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres som paa
forrige Tinge.
Haldoer Tveite hafver atter till dette Ting, udj forrige indstefnte Sag, indstefnt Samuel Haaim
till Doms Lidelse for de Nærgaaende ord hand haver begiengnet Citanten med, hvor(til)
vidnerne haver allerreede giort forklaring samt at Erstatte Sagens forvolte omckostninger.
Samuell Haaim blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans Vegne
till
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Sagen at svare;
Stefnevidnerne Niels Østrem og Erick Tørresen, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
Samuell Haaim till dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers lovlig Kald og warsell.
Stefnevidnerne forklarede ellers at Samuell Haaim Reiste till byen, eftter at Stefningen var
ham forckyndt.
Citanten Haldor Tvete paastod at Samuell Haaim maatte forelegges til neste Ting at møde og
Svare til Sagen.
Eragtet.
Samuell Haaim forelegges till neste Ting at møde og Svare til Sagen, eller og at lide Dom
eftter lovlig indvarsling.

Publiceret Hr: Jochum Althands bøxelseddell paa 1 Løb Sm: i Flochetvet till Halfvor Ericksen
dat: 22 April 1735.
Ole Larsen Wettestøe haver atter till dette Ting udj forrige indstefnte Sag, ladet indstefne Siur
Wettestøe, for de beskyldninger hand haver indgifvet till Fogden Heyberg over Citanten, hvor
om Citanten haver indstefnt vidner Lars Hamre, Eelj Stafve Næs, Ane Hansdatter og Berthe
Ingebregtsdatter;
Siur Vættestøe møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Widnet Ane Hansdatter fremstod for Retten og eftter aflagde Eed eftter Loven forklarede at
der Render Een bæck paa Siur sin Engebøe, hvor af Citanten Ole Vettestøe og Siur Vettestøe
tager sit Kaagevand till fælles brug, hvor udj vidnet haver seet at vere kastet en Skiden Skiorte
og et par Skoe staaende at blødes, som vidnet forklarede Kiendte at høre Siur Vettestøe till,
men vidnet saag eller vidste icke endten Siur eller hans folck haver kastet Skiorten eller
Skoene i bæcken.
eftter videre mellemtaele blev parterne for Retten imellem hin anden saaledes forEenede, at
Contraparten Siur Wettestøe declarerede og Sagde at hand af Eenfoldighed haver klaget for
Fogden over Ole Vettestøe \lige/som hand af hannem Skulle vere nogen u-Rett tilføyet, men
som Fogden tillige med Kyndige Mend haver befundet at Ole Vettestøe er u-Skyldig beført
for de af Siur Vettestøe giorde beskyldninger, Saa ærklærede Siur Vettestøe at hand same
Klagemaall fortryder og bad Ole Vettestøe der for icke ville over hannem bære nogen
fortrydelse, og ærklærede der hos hand indtet med Ole Vettestøe er vidende, uden alt hvad
som ærligt og Skickeligt er, og lovede der hos at ville leve fredelig og Kierlig med hin anden
eftter denne dag, og imod forhaabning at Endten af Parterne eftter denne tid Skulle endten
yppe eller gifve anledning till nogen fortrydelse had og u-Eenighed, da (…) over hvilcken
saadan u-Eenigheds begyndelse {fin} maatte findes bevislig der till at vere ophafv eller
Stiftter, Skall dend foruden Sagens Rette bøder, vere pligtig at betaele 15 rdr: iligemaade er
og den/n/e Sag som parternes huustruer har veret imellem, tilige død og magtesløs, og hvad
ord som maatte imod hin
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anden vere Passeret, Skall icke komme Endten af dennem eller deris huus og familie till
mindste forkleinelse i nogen maader, og tilstod Siur Vettestøe frivillig og uden fortrydelse at
ville betale 4 rdr: udj Processens beckostning till Ole Vettestøe, og till ydermere Stadfæstelse
{at} \er/ denne mellem handling med begge parters wilje {er} indgaaet og Samtyckt, med
haand Reckning for Retten, og forpligt at ville her eftter leve som fredsommelige grander og
Naboer.
Welærværdig Hr: Jochum Althand hafver till dette Ting ladet indstefne Roesemunda Tieniste
Pige fordj hun hafver løbet af hans tieniste, saa og indstefnt Johannes Grindem fordj hand
antog hinde udj arbeide, eftter at hun u-loflig haver løbet af Citantens Tieniste, iligemaade
indstefnt Joen Støele fordj hand haver fæstet hinde i sin tieniste, uden at hun hafde loflig
bevis fra Citantens tieniste.
Roesemunda Tieniste Pige, Johannes Grindem og Joen Støele møtte for Retten og vedstod at
have faaet lovlig Kald og warsell.
Hr: Pastor Althand paastod Dom over dend indstefnte Tieniste Pige Roesemunda fordj hun
haver u-lovlig løbet af hans tieniste, saa og paastod Dom over Johannes Grindem som hinde
udj sin tieniste og arbeide antog; som og over Joen Støele, som hinde i sin tieniste hafver
fæstet eftter Michaelj tider 1735.

Tieniste pigen Roesemunda møtte for Retten og Sagde at hun løb af Tienisten fordj at
børnene var onde med hinde, men lidde hvercken hunger eller Sult.
Johannes Grindem forklarede at Mandagen løb Roesemunda af Tienisten og kom til ham
Tisdags Morgen, da Johannes Grindem siger at gick op med Pigens Moder og bød Præsten, at
Tieniste pigen Skulle gaae i sin Tieniste igien, Men Præsten svarede at dersom hun ville
Skaffe ham en anden Tieniste Pige i sin Sted, saa ville hand vere tilfredz og \icke/ tiltale
Rosemunda fordj hun løb af Tienisten, Men Præsten fick ingen Tieniste Pige i steden. hvor
paa Roesemunda blev hiemme der eftter hos sin Moder i otte dager uden tieniste, da hun der
eftter blev antagen udj Johannes Grindems Sommer arbeide till Michaelj tider som hand Self
tilstod. Johannes Grindem Sagde at hand antog hende i sit arbeide 8te dager eftter gamle Ste
Hans dags tider, og for 8te dager forud var hun fra Præstens Tieniste bortløbet.
Joen Stølle forcklarede at Moderen og Johannes Grindem tilbød ham Roesemunda i Tieniste
eftter Michaelj tider, hvor paa hand fæstede hinde i sin Tieniste.
Hr: Pastor Althand paastod Dom over de 3de indstefnte eftter Loven og Eftter Sagens
beskaffenhed.
thj blev saaledes Dømt og afsagt.
1735: 53
Tieniste Pigen Roesemunda som Self for Retten tilstaar uden sin hosbonde og Madmoders
vidende og vilje, at have løbet af Tienisten, tilfindes eftter Lovens pag: 591 \art: 11/ at betale
sin halfve aars Løn som beløber i Klæder og penge 2 rdr: der af 1 rdr: till Deris Mai:t og
dend anden halfve dell till sin huusbunde 1 rdr: Johannes Grindem tilstaar at have tilbudet
Tienistepigen i Præstens tieniste igien, men blev svaret at Præsten forlangte en Tienistepige
udj hindes sted, som icke blev eftterkommet, saa at Johannes Grindem i saa fald var vell
beckiendt at Roesemunda Tienistepige paa en u-lovlig maade haver undviget Præsten sin
huusbondz tieniste, og dog der eftter antager hinde udj sin Tieniste og arbeide till Michaelj
tider afvigt, Thj tilfindes Johannes Grindem for saadan sin u-Lovlig forhold, for denne gang,
at betale til Præsten for hindring udj sit Sommer arbeide eftter Lovens pag: 591 art: 12 1 rdr:
4 Mrk: saasom dend der haver antaget anden Mands tiener uden lovlig afsked fra sin forrige
huusbonde. Joen Stølle som Med Roesemundes seeniste hosbonde Johannes Grindems
vidende og vilje, hafver fæstet hinde udj sin Tieniste, bliver for Hr: Pastor Althands
prætention frifunden, og tillfindes Roesemunda Tienistepige at betale udj Processens
beckostning 2 rdr: hvilcket alt forskrefne bør at udredes af vedkommendes Eiendeler under
Namb og Vurdering udj deris boe, 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Publiceret Ifver Knudsen Grams udstedde Skiøde paa sin huustrues arfvelig tilfaldende anpart
eftter sin Sl: Moder udj Kongetienden i Etne Præstegield, till Hr: forvalteren Mons:r Mathias
Dahl, som der for haver betalt 23 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 22 Septembr: 1735.
Publiceret Halle Tollefsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 10 ¾ Mrk: Sm: udj gaarden
Ramsvigen, till Jacob Haldoers: dat: 15 Janvarij 1735.
Publiceret Niels Aslacksen Rygs udstedde Skiøde paa 1 pd: 8 Mrk: Sm: udj gaarden Grindem,
till Aslack Lars: dat: 30 Novembr: 1735.
Publiceret Siur Tollefsen, og Biørn Tollefsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 1 Mrk: Sm: udj
gaarden Echrem till Erick Tollefsen NoerEim som der for haver betalt 25 rdr: dat: 20 April
1735.

Publiceret Joen Taarbiørnsen, Anders Ifversen Østrems og Peder Arnesen Waldres udstedde
Skiøde paa 1 ½ Løb Sm: udj gaarden Østrem, till Lars Taarbiørns: dat: 30 Novembr: 1735.
Publiceret, Niels Grindems, Siur Stølles, Jens Tæsdals, Ole Tungesvigs, Siur Støeles, Samuell
Haalandz, Haldor Næsse, Gunder Uhren, Torkel Hugnesens udstedde Skiøde paa 1 Løb 2 pd:
15 Mrk: Sm: udj gaarden Haaland till Rasmus Godtskalcksen som der eftter forEening
vedkommende haver betalt dat: 17 April 1735.
1735: 53b
Publiceret Encken Walborg Nervigs, Gunder Hougelandz og Holger Holgers: udstedde
Skiøde paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: ¾ tønde Korn udj gaarden Stølle til till!! Joen Taarbiørnsen
dat: 29 April 1735.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde Skiøde paa dend halve dell udj Grindems Kirke med
hvis dend tilhører, till dend welagte Mand Godschalch Johansen Skiold som der for haver
bet: 30 rdr: dat: 10 Decembr: 1733.
Biørne Aasebøe som formynder for Myndtlingerne Siur Siursen, Magdela Siursdatter,
Ingeboer Siursdatter og Marithe Siursdatter fremkom for Retten og opbød disse sine
Myndtlingers arfvemidler som er i alt 8 rdr: 1 Mrk: 12 s: om nogen ville antage dennem paa
Rendte imod sickert underpant, og som ingen eftter opbudet anmeldte sig at ville tage
Pengerne paa Rendte, saa for at blive befriet Self for Rendters svarelse, begierede hand at
Pengerne af Retten maatte forsegles, hvilcke og af Sorenskrifveren blev forseglet, og Biørne
Aasebøe igien lefveret.
Sr: Lars Smith hafver atter till dette Ting ladet indstefne Encken Berthe Sl: Otte Nielsens
eftterlefverske, till Doms lidelse at betahle till Christiansands Kircke dend Resterende
Landskyld som beløber 18 rdr: 4 Mrk: 12 s: tillige med Processens foraarsagede
omckostning.
Encken Berthe Sl: Otte Nielsens møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Mons:r Kofod paa Sr: Lars Smitis wegne paastod Dom eftter de i Retten till efttersiun forhen
Producerede Documenter.
Encken Berthe Halfvorsdatter Sagde hun er icke god for at bethle!! (betahle) noget, i
henseende till hindes fattige tilstand.
hvor eftter Saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt.
Af Encken Berthe Halfvorsdatter Sl: Otte Nielsen Kremmers eftterlefverske, hindes
tilstaaelse, Erfahres nock at denne hindes Sl: Mandz Debet till Christiansands Kirke, icke
hafver veret Encken u-Vitterlig, ved det hun Self i \sin/ Sl: Mands levende Live haver i de
aarringer Anno 1726, 1729 og 1731 haver paa fordringen betalt 12 rdr: Saa at der paa Endnu
Rester 37 rdr: 2 ort 8 s: hvilcken fordring Encken udj Skifttedelingen eftter sin Sl: Mand d: 1
Maij 1734 burde hafve angifvet, Men som Encken imod sin bedre vidende haver saadan
lovlig omgang overseet, og forbjgaaet Saa tilfindes Encken Berthe Halfvorsdatter at betahle
dend halfve {del} Part af fordringer till Sr: Lars Smith paa Christiansands Kirckes Vegne med
18 rdr: 4 Mrk: 12 s: og udj Processens omckostning 2 rdr: hvilcket alt hun bør at udrede ved
Namb og Vurdering udj hindes Eiendeler 15 dager eftter denne Doms Lovlige anvisning.

Erick Tollefsen NoerEim hafver till dette Ting indstefnt sin Broder Niells Tollefsen Løføen!!
at holde sit Løftte, i det at hand forleden høst 1733 hafver indgaaet og tilsagt at ville
Transportere sin odels og aaesæde Redt till gaarden Schieldal, till sinn Broder Citanten Erick
NorEim
1735: 54
imod at Erick NorEim Skulle Transportere og Mageskiftte sin odels og aaesæde Rett udj
gaarden Løvig till sin broder Niels Løevigen!! som der paa af Citanten haver till vederlaug
oppebaaret 28 rdr: og som Niels Løføen icke samme Løftte ville eftterkomme, saa hafver
Citanten indstefnt sin broder Niels Løføen ved Dom at blive tilfunden samme Contract at
fuldkomme, og der om till Vidner er indstefnt Alvall Taarbiørnsen Haaland og Halfvor
Ericksen Næsse.
Niels Løfvigen møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og Versell.
Erick NoerEim møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres. og eftter at Eedens forklaring for vidnerne var oplæst, fremstod
Vidnet Alvall Taarbiørnsen Haaeland som eftter aflagde Eed forklarede, at Niels Løevigen
sagde at hand var med sin broder Erick NorEim forligt om godz og Redt, og at hand skulle
hafve der for hos sin broder Eerick NoerEim 28 rdr: men hand Nefnte icke hvad godz det var,
og forklarede vidnet at dette passerede om høstetinget 1733.
det andet vidne Halfvor Næsse fremstod for Retten og eftter aflagde Eed wandt og
forklarede, at paa høstetinget 1733 stod vidnet og Alvall Haaeland i Tingstue døeren og blev
Paaraabt af Lænsmanden at de Skulle komme hen i daglig Stue døeren, og da vidnet kom der
hen, hørte vidnet at Lænsmanden Sagde at de Skulle vere vitterlig at Niels Løevigen og Erick
NorEim var forEenet om Godset og Retten till gaarden Schieldahl og Løevigen, og at Niels
Løevigen der for Skulle have hos sin broder 28 rdr: men vidnet hørte indtet af Niels Løevigen
ej heller af Erick NoerEim som da stod hos, uden at de med hin anden holte haand i haand,
eller af dennem blev giort haand Reckning; og der eftter hørte vidnet at Niels Løevigen
Sagde, Jeg staar mig nu vell som haver Solt Retten min, om Jeg bliver drefven fra Løevigen.
Niels Løevigen Svarede at hand haver indgaaet forliig om godset med sin broder paa saadann
maade, at hand ville afstaae sin odels og aaesæde Rett til gaarden Schieldal, till sin broder
Erick NoerEim, imod at Erick NorEim Skulle ofverdrage sin Redt till Løvigen till Niels
Løevigen, dog saaledes, at indtill saa lenge at Niels Løevigen icke Self af odelsEiere blifver
ved Lov og Dom uddrefven fra Løvigen, da Niels der eftter vill have sig sin odels og aaesæde
Redt Reserveret till gaarden Schieldal som hand da agter at ville tiltræde og beboe, og der
paa tilstod Niels Tollefsen at have af sin broder Erick annammet 28 rdr: fordj at Schieldal
Skall vere af større Bonite end gaarden Løevigen.
Erick NoerEim tilspurte vidnerne om de hørte saadanne ord af Niels Løevigen blev talt, da
forEeningen blev sluttet, som nu af ham Protocolleret er, der till vidnerne svarede, at de icke
hørte saadanne ord, ej heller haver de hørt eller ved videre at vere Passeret end de allerreede
forklaret haver.
1735: 54b
Ellers declarerede Niels Løevigen, Endnu at ville eftter hans forindførte Deposition,
udstedde Mageskiftte brev paa Schieldal till sin broder Erick NoerEim, om hand det ville
modtage, men paa anden maade vill hand ingenlunde sin odels og aaesæde Rædt till Schieldal
sig fraskrifve; Ellers Sagde Niels Løevigen at have vidner, paa hvad maade hand Pengerne af
sin broder haver annammet, og til dend Ende var hand paastaaende udsettelse i Sagen, til
neste ting, da hand vidnerne ville indstefne, der om at giøre forklaring.

Eragtet.
Sagen udsettes til neste Ting, til hvilcken tid Niels Løevigen forelegges sine vidner lovligen at
indstefne
Almuen blev tilspurt om de 6 Poster som paa andre Tinge, hvor til Almuen svarede Nej, hvor
paa Fogden blev Tingsvidne meddelt.
Almuen tilstod at have faaet betaling for Ting skydsen til og fra Tingene 4 s: Miilen dette
aar, saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at i øfre Grindem er ødeliggende 3 Løber 1 pd: 12 Mrk:
Sm: og der af dette aar ej mere faaet i græsleje end 3 rdr:
Fogden Heiberg blev meddelt Tingsvidne at Gundegier og Gierde er ødeliggende, og der af
ej mere i græsleje beckomet end 6 rdr:
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Bierch Halsnøe Closters gods der udj er
{ødeliggende} \aftaget/ ½ Løb Sm: hvor af Skatterne dette aar er Leylændingerne godtgiort
dette aar; Ligeledes at Landskyld og aarlig tage og arbeidzpengerne er opsidderne godtgiort
Ligeledes at Ledingen eftter aftaget er opsidderne godtgiordt.
Restandsen blev oplæst og bedrager 189 rdr: 5 Mrk: 14 s: Leenetz godz og Halsnøe Closter
godz Restands: 110 rdr: 5 Mrk: 7 s:
Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten till aaret 1736 ere Erick Silde, Eerick
NoerEim, Niels Tæsdahl, Niels Ousvog, Johannes Ousnes, Pofvell Ramme, Halle Tollefs:
Ramme og Eefven Østrem.

Ao: 1735 dend 2 og 3 Decembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Lunde for Fieldbergs Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Niels Stuemoe, Hans
Klungland, Halfvor Fafnebøe, Johannes Ixdahl, Erick Ryen, Johannes Roa, Joen DøerEim og
Stephen Berge, med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres som paa de
forrige Tinge.
Publiceret Niels Mortensens udgifne Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Nedre Axdahl
till Ifver Thoersen dat: 2 Decembr: 1735.
Publiceret Knud Tindelands udstedde Skiøde paa ½ Løb 9 Mrk: Sm: udj gaarden Wache till
Svend Taarbiørnsen dat: 2 Maij 1735.
Publiceret Steen Opeim, Tørres Hougen, Knud Biørns: og Aann!! Stephens: (..)eims udstedde
Skiøde paa 1 Løb 1 pd: 1 ½ Mrk:r Sm: udj gaarden øfre Lunde till Gunder Anders: hvis
formynder der for haver betalt 70 rdr: dat: 2 Decembr: 1735.
Lænsmanden Niels Lunde, fremkom for Retten og Louv bød 1 Løb 18 Mrk:r Sm: udj gaarden
Wache som Johannes Romse er Eyende, om nogen af de odelsbaarne det ville
1735: 55
ville!! Kiøbe, da ville Eieren Johannes Romse det bortselge

da Johannes Sandvigen paa Svend Wache sine vegne fremckom og lyesede hans
Pengemangell, at hand sam/m/e 1 Løb 18 Mrk:r Sm: i Wache ville kiøbe og indløse, saasnart
hand saa mange penge kand beckomme.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Torgier Nere Lunde for fortiilig
sammenleye med sin huustrue, till Doms Lidelse eftter Loven
Torgier Nedre Lunde møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell.
Fogden begierede andstand i Sagen till neste Ting.
Torgier Nedre Lunde sagde at hans Koene gick icke sin tid ud, men fødde barnet for tiden,
og i dend henseende formeener hand at hans huustrue icke kom fortiilig.
Eragtet.
Torgier Nedre Lunde forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at Tingskydsen er betalt til og fra Tingene dette aar, hvilcket
Almuen tilstod, 4 s: Miilen, saa vel for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.
Fogden blev meddelt Tingsvidne, at Skatt og Leding og Landskyld er Leylendingerne for
aftaget paa Kaate er godtgiort.
Fogden blev meddelt Tingsvidne paa det ødeliggende i Døreim 1 Løb 1 pd: 15 Mrk: i
Indbioe 8 Løber 18 Mrk: udj Svaland 1 Løb 1 pd: 3 Mrk: Sm: der af ingen afgiftt for dette
aar at beckom/m/e Men for DørEim er betalt græsleye 1 rdr: og af Stephens brug i Indbioe
er svaret i græsleye dette aar 1 rdr: og ej videre.
Almuen i dette Skibrede blev tilspurt de ordinaire 5 poster som paa de andre Tinge, men
Almuen svarede Nej.
Berent Erichsen Udbioe fremstod for Retten og proponerede at dersom Fogden wille tilstaae
ham paa hans Mai:ts Vegne, det øde Stephens brug udj gaarden Indbioe Skyldende i aarlig
Skatt 2 Løber 2 pd: 6 Mrk: Sm: og i Landskyld 2 Løber Smør 1 ¾ huud uden nogen bøxell
till brug og beboelse sin Lifves tid, Saa hand icke Skulle blive dreven der fra af nogen anden,
wille hand svare hans Mai:t i Steden for Skatt og Landskyld, aarlig 10 rdr:, der af, samt vere
forpligtet at optage Jorden, sette gaardens huuser og gierder i Louvfør Stand, samt at svare till
dend udredning som af Lægderne allernaadigst maatte paabydes;
Fogden Sr: Heyberg her til svarede at førend hand faar Referere høy øfrighed dette af Berent
Erichsen giorde tilbud og der om indhendte deris Naadige tilladelse understod hand sig her
paa indtet at svare, Men hand tilspurte dend samtlige tilstedeverende Almue, om nogen wille
antage forbem:te øde brug, paa andre Conditioner, saa som foruden bøxell, samt nogle aars
Skatt og Landskyldz frihed, og siden at svare fuld Rettighed der af,
der \til/ Almuen svarede, at ingen Mand kand antage det øde brug, paa anden eller høyere
Conditioner end Ermelte Berent Erichsen haver tilbudet,
Fogden Heyberg om hvis Passeret er, war af Retten forlangende, at maatte blifve beskrefven
meddeelet som blev bevilget.
Publiceret Ole Hans: Fadtlandz udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: ½ huud 4 ½ Spand
Korn udj gaarden Axdal dat: 3 Decembr: 1735.
1735: 55b
Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten till aaret 1736 ere Torgier Nedre Lunde, Knud
Noere Stuemoe, Alval Hamre, Gunder Tindeland, Gunder Veastad, Ole Gierevigen, Anders
ibid: og Knud Søre Vieland.

Restandsen blev oplæst som i allis beløber 443 rdr: 8 s: som Fogden blev meddelt under
Rettens forsegling.
Og så var året 1735 til ende.
Tingbok nr. I. A. 34 1735-1738 for Sunnhordland
Året 1736

1736: (55b)
Ao: 1736 d: 6 Martij blev holden almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig, for Ous og Strandvigs Skibreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Johannes
Toedtland, Peder ibid: Peder Hage, og udj Erick Qvitingens sted Hans Hansen Lundervig,
Anders Raalsvogen, Ole Larsen Frøeland, Hans Løningsdahl, og Gunder Svendsdahlen med
fleere Almue af begge Skibreder som Tinget same tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Skatte forordning for Ao: 1736.
Publiceret Deris Mai:ts forordning, angaaende dend tilvoxende Ungdoms Confirmation udj
Deris Daabes Naade dat: 13 Janvarij 1736.
Publiceret Deris Mai:ts forordning om Hafnernis i Standsettelse i Norge dat: 16 Septembr:
1735.
Publiceret Deris Mai:ts forordning angaaende en Justitz Casses indretning dat: 23 Decembr:
1735.
Publiceret Deris Mai:ts forordning om Lovens Skierpelse imod Temere Litigantes, samt uRetvise Dommere og Procuratores dat: 23 Decembr: 1735.
Publiceret Deris Mai:ts forordning om nøyere Kirke Dischiplin dat: 23 Decembr: 1735.
Publiceret Deris Mai:ts Generale Pardon for alle fra Norges Rige undvigte Disserteurer dat:
21 Novembr: 1735.
Publiceret Deris Mai:ts forordning om de Desserteurer som i Danmarck og Norge nogle
midler eftterlade dat: 12 Decembr: 1735.
Publiceret Høyeste Rettes Patent dat: 23 Septembr: 1736.
Publiceret Deris Mai:ts Placat angaaende Toldens forhøyelse paa Krap og Kartebollers
Indførsell dat: 31 Octobr: 1735.
Publiceret Deris Mai:ts forordning angaaende Jernverkerne udj Norge, og hvad der af udj
Tiende skal svares dat: 9 Janv: 1736.

Publiceret forordningen for dem som her eftter nye Kaaber blye og Sølv haltige Ertz gruber
udj Norge ville optage dat: 19 Decembr: 1735.
Publiceret forordningen anlangende hvilcke Persohner her eftter af Rettens betienter i
Trundhiems Stiftt, skall hendømmes til arbeide i Trundhiems Tugt og Verkhuus dat: 25
Novbr: 1735.
Publiceret Hr: Admiralens bref til fogden Heyberg at en Rie foeget!! (Ridefogd) Nafnlig
Abraham Brasch er Rømt fra sin Principalinde Frue Geheime Raadinde Raben, skall
paagribes om dend her i Districtet opholder sig. dat: 8 Decembr: 1735.
Publiceret Hr: Admiral Kaases brev til fogden Heyeberg, at en Dellinqvent Nafnlig Erick
Knudsen Haavold skall vere undviget og bort Rømt fra det Løckenske Kaaberverk og er dat:
22de Febr:j 1736.
1736: 56
Publiceret Deris Excellence Hr: Stadtholder Rantzous Skrifvelse till Hr: Admiral Kaas
angaaende gastgiæberierne og Kroeholdere dat: 2 Decembr: 1735.
Publiceret Joen Tvedts udstedde Skiøde paa 1 pd: 8 Mrk: Smør udj gaarden Tvet, till Mickel
Joensen som der for haver betalt 55 rdr: og er dat: 10 Novembr: 1735.
Publiceret Mickel Jonsen Tvedts udgifne Pandte obligation paa 56 rdr: 3 Mrk: till Berje Olsen
Femanger, som er sadt til underpant 1 pd: 8 Mrk:r Sm: udj Tvedt dat: 10 Novembr: 1735.
Publiceret Peder Baggesens udstedde Skiøde paa 4 ½ Mrk: Sm: 1/16 huud udj gaarden \Søre/
Strønen til Lars Pofvelsen som der for haver betalt 11 ½ rdr: dat: 31 Octobr: 1735.
Johannes Hansen Noertvet hafver indstefnt 2de vidner Ingell Henanger, og Berje Femanger,
under Eed at forklare at Citanten Johannes Hansen Nortvet, som agter at begifve sig udj
Egteskab med Karj Joensdatter, ere ej med Citantens Sl: huustrue Guroe Olsdatter nermere
end udj 2det og 3die Led beslegtiget.
Thj fremckom Vidnet Ingell Henanger for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven
haver aflagt, wandt og forklarede saaledes
Der boede en Mand paa Haavig i Strandvigs Skibrede, Nafnlig Steen Larsen, som hafde 2de
døttre, Nafnlig Marithe Stensdatter, og Ingebor Stensdatter, Marithe Stensdatter hafde till
æcte Ole Lygre, hvor med hun auflede et Pigebarn Nafnlig Guroe Olsdatter, som hafde
Citanten Johannes Hansen, dend anden datter Ingeboer Stensdatter hafde till æcte Anders
Lassesen, hvor med hun auflede en Søn Nafnlig Joen Andersen som er fader till Karj
Joensdatter som agter at begifve sig udj æcteskab med Johannes Hansen Noertvet, Saa at
Karj Joensdatter som agter at æcte Johannes Nortvet, er ej nermere med Johannes Nortvets
første huustrue Sl: Guroe Olsdatter, end udj 2det og 3die Leed beslægtiget.
Det andet vidne Berje Femanger, fremckom for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven
haver aflagt, wandt og forklarede i allemaader, lige som forrige vidne wundet og udsagt
haver.
Johannes Nortvet om hvis passeret er, hand et lovskicket Tingsvidne af Retten var
begierende som blev bevilget.

d: 7 Martij blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend;
Jaen Torgildsen Eide fremckom for Retten og anviste en Ulfs Goupe Skind, som Lars
Andersen Biøndahl hafver Skudt 3de Uger eftter Juell, i Strandvigs Skibrede, hvilcken var
gandske fuldvoxen, hvor fore fogden for Retten betalte 2 rdr: til anviseren.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: udj gaarden Hatvig, till
Hans Olsen, som der for haver betalt bøxelen eftter Loven dat: 25 Novembr: 1735.
Niels Pofvelsen og Siur Pofvelsen Biøndahl haver till dette Ting indstefnt, Anders Leygeland,
Knud Boelstad, Haldoer Tvedte og Hans Nerhofde, at paahøre Vidner de 2de Mend Halfvor
Lassesen Rangestvet og Elling Svendsen ibid: under Eed at forklare, om Citanterne Niels
Pofvelsen og Siur Pofvelsen, icke ere Størk Hansen Biøndahl
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og Lars Hansen Engevigens Sødstrebørn, alleene til et Tingsvidnes Erholdelse.
Stefnings Mendene Pofvell Larsen og Engell Hansen Giøen, hiemlede ved Eed og opragte
fingre eftter Loven, at have till dette Ting indstefnt, Anders Leigeland, Knud Boelstad,
Haldoer Tvedte og Hans Nerhofde med 14 dagers Kald og Varsell.
de indstefnte Contraparter blef paaraabt eftter Loven, men møtte icke,
Citanterne paastod at de indstefnte Vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Thj blev vidnet Halfvor Lassesen Rangestvet paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at
hand sin Eed eftter Loven hafver aflagt, vandt og forcklarede at vere 77 aar gammell, og
Sagde at der boede en Mand Nafnlig Hans Størksen paa gaarden Biøndahl i Strandvigs
Skibrede som hafde 3de børn 2de Sønner og 1 datter, Sønnen Størk Hans: og Lars Hansen,
samt Anna Hansdatter, som fick till æcte Pofvell Heljesen, hvor med hun auflede 2de Sønner
som er Citanterne, Niels Pofvelsen, og Siur Pofvelsen, Saa at vidnet forklarede at Niels
Pofvelsen og Siur Pofvelsen, ere i all Sandhed Størk Hansen Biøndahl og Lars Hansen
Engevigens Rette og Sande Sødster barn;
Det andet vidne Elling Svendsen Rangestvet, blev paaraabt som fremstod for Retten, og
eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede at vere 71 aar gammell,
og ellers forklarede i allemaader, ligesom forrige widne wundet og udsagt haver.
hvor om hvis Passeret er, Citanterne et lovskicket Tingsvidne af Retten var begierende som
blev bevilget.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting indstefnt Lars Hegland og Karj Christophersdatter atter
till dette Ting for eftter forrige tiltale, og at de har haftt Legemlig omgiengelse med hin anden
at Lide Dom till bøder og Straff.
Tøesen Karj Christophersdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Lars Hegland møtte icke, men faderen Christen Hegland møtte paa Sønnens vegne, og
vedstod at Sønnen till dette Ting haver faaet lovlig Kald og warsell. Faderen Sagde at hans
Søn Lars Hegland er ickun i sit 19de aar gammell;
Karj Christophersdatter møtte for Retten og vedstod at hun hafver haftt Legemlig
omgiengelse med Lars Hegland, men icke veret frugtsommelig, ej heller haver hun auflet barn
med hannem, hun ellers tilstod at Lars Hegland haver haftt Legemlig omgiengelse med hinde
2 â 3 ganger og icke mere i aaret 1734 dend 4de dag Juell og siden haver de icke søgt nogen
Legemlig omgiengelse med hin anden;

Fogden Satte i Rette at som de nu begge for Retten har tilstaaet at have haftt legemlig
omgiengelse med hver andre, og saaledes begaaet Leyermaall tilsammen, de da bør tilfindes
at bøde, og straffes med Kirke Dischiplin eftter Lovens 6te Bogs 13de Capitel 1 art: hvor
(om) hand forvendtede Dom.
thj blev saaledes
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for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Som Lars Hegland og Karj Christophersdatter tilstaar at have haftt Legemlig omgiengelse
med hin anden, Saa tilfindes de begge at staae aabenbare Skriftte i Kirken, Saa og tilfindes
hand for saadan sit u-tugtige Lefnet at betale sine Leyermaals bøder 12 rdr: og qvinde
Mennisket 6 rdr: eftter Lovens 6 bogs 13 Capt: 1te articul, 15 dager eftter denne doms lovlige
forkyndelse.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at ingen første bøxell paa Halsnøe Closter godz 1735 i
Strandvigs Skibrede er falden.
Fogden betalte eller godtgiorde Anders Larsen og Ole SæverEide Skatterne for deris
afbrendte gaard SæverEid No: 17 for Ao: 1735, hvor paa Fogden Tingsvidne blev meddelt.
dend første Termins Restandz for 1736 blev oplæst hvor paa Tingsvidne blev udsted.
Restandsen for 1735 udj Ous Skibrede er 4 rdr: 5 Mrk: 15 s: og udj Strandvigs Skibrede 17
rdr: 2 Mrk: 7 s: hvor paa Tingsvidne blev udsted.
odelskats Mandtallet for Ous Skibrede blev oplæst, lige saa odelskats Mandtallet for
Strandvigs Skibrede, hvor paa Fogden blev Tingsvidne meddelt.

Ao: 1736 d: 9 og 10 Martij blev holden almindelig Waar- Skatte og Sageting paa gaarden
Hummelvig for Waags og Opdals Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Ingebregt Backe,
Rasmus Grimsland, Anders Gierstad, Anders Vaage, Hans Ferrevog, Mickel Landerøen,
Anders Espevig og Ole Haarnenes, tillige med Lænsmændene Salomon Windenes, og
Christen Møcklestad, med fleere Almue af begge Skibreder, som Tinget samme tid Søgte;
Fogden Satte Retten som Sædvanlig.
Publiceret alle Kongl: forordninger og befahlinger og høye øfrighedz ordre som paa forrige
Tingsted.
Endnu paa dette Ting Publiceret tilhende \ckom/m/ende/ Kongl: forordninger som ere
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste forordning angaaende det oprettede General Landets
Oeconomie og Commerce Collegium dat: 30 Decembr: 1735.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste forordning anlangende en inqvisition over det Sølv
Tyverie, som ved Kongsberg Sølf werk vorder forøvet. dat: 27 Janv: 1736.
Publiceret Stiftts befahlingsmand Hr: Ulrich Kaases Resolution at Anders Bachesund
forbydes at præjudicere Bendt Olrich udj sin giæstgiæberlig handel dat: 28 Septembr: 1735.
Publiceret Jens Hansen Mejers udgifne Pandte obligation Stoer 400 Rdr: som hand af Niels
Nielsen Høybye haver til Laans beckommet, hvore!! Sr: Meyer Setter til underpant udj
gaarden Søre Aareland 2 bispd: fisk og 12 Skilling Penger, Nordre Aareland 1 ½ Vog fisk
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og 14 Skilling Penger, Qvalvogen 12 Mrk:r Smør, udj gaarden Havrøen 1/7 deell udlagt
ham for 100 rdr:, halfvedelen udj Østevolds og Møgster Kirker med sin tilhørrige Tiende
godz og andre Pertinentier alt fornefnte udj Waags Skibrede og Sundhordlehns Fogderie
beliggende saa og første Prioritet udj Sr: Meyers, Guld Sølv, Mæssing Kaaber huuse og
bygning indtil Niels Nielsen Høybye og arfvinger fornøyelig betaling nyder for Capital og
Rendter dat: 2 Aug: 1735.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases udstedde giæstgiæber bestalning paa Næshafn,
till forrige Lieutenant Orning dat: 22 Februarij 1736.
Publiceret Encken Roesemunde Eefvindsdatter Sl: Villum Nielsens, udstedde Skiøde paa 2
pd: 15 Mrk: Sm: udj gaarden Anugelen, till Morten Gidtlesen Noertvet og Ole Engelsen ibid:
som der for haver betalt 110 rdr: dat: 12 Novbr: 1735.
Publiceret Endre Eplandz udstedde bøxelseddell paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: udj Store Ambland
till Berent Jacobsen dat: 9 Martij 1736.
Publiceret Jan Eide, Knud Boelstad og Ole Hellandz udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk:
Sm: i Aarbache till Isach Olsen dat: 6 Martij 1736.
Fogden Heyberg haver atter udj forrige indstefnte Sag indstefnt Ørje Midahlen for fortiilig
Sammenleye med sin qvinde, til Doms Lidelse eftter Loven,
Ørje Medalen møtte for Retten og vedgick till dette Ting at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Sagen blef for Retten med Fogden forligt.
Arne Hillesvig er af Fogden Heyberg indstefnt for begangne Leyermaall med Margrethe
Windenes;
Stefnings Mendene Lænsmanden Salomon Windenes, og Johannes Joensen Drifvenes,
fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve indstefnt Margrethe Windenes
till dette ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
paa Arne Hillesvigens vegne møtte udj Retten hans Svoger!! (Svigersønn) Rasmus
Hillesvigen og vedstod at hans Svigerfader haver faaet lovlig Kald og Varsell.
Margrethe Vindenes blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne til
Sagen at svare.
Rasmus Hillesvigen, svarede paa sin Svigerfader Arne Hillesvigens Vegne, og sagde at hans
Svigerfader icke haver haftt nogen Legemlig omgiengelse med hinde.
Fogden Heyberg Proponerede at som Margrethe Vindenes vogen nu icke møder, og Sagen er
af dend beskaffenhed, at Arne Hillesvigen Persohnlig maa vere tilstede, og anhøre hindes
beskyldning med videre omstendigheder som hun kunde have at fremføre, uden hvilcken
Examination dend Rette Sandhed er vendtelig icke bliver at Erholde, Saa begierede hand at
begge Personer till neste Ting maatte forelegges at møde.
Eragtet.
Fogden Heyberg hafver till Sommertinget at indstefne Arne Hillesvig og Margrethe Vindenes,
till hvilcken tid de eftter lovlig indvarsling forelegges at møde og svare til Sagen.
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Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Jacob Olsen Vogen og hans huustrue for
ofverlast mod Halvor Larsen Møgster og hans huustrue, samt hindes Klæders Sønder
Rifvelse, saa og at paahøre Vidner Mons og Herlef Møgster som er indstefnt til dette Ting
under Eed at aflegge sin Sandhedz forklaring, og der eftter at lide Dom eftter Loven, til bøder
og strafs Lidelse.
Jacob Olsen Vogen møtte for Retten Paa Eegne og sin huustrues Vegne, og vedstod at have
faaet lovlig Kald og warsell.
Fogden Heyberg paastod at de indstefnte vidner matte!! Edfæstes og afhøres.
widnet Mons Møgster blev paaraabt som fremstod [for] Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven hafver aflagt vandt og forklarede saaledes. i høeslaatten nestleden Sommer
1735 stod vidnet med Herlef i høeladen \paa Møgster/ og Ristet høe, da kommer Jacob Vogen
kiørendes med et las høe i høeladen, da Halfvor Møgster kom med en børre høe, og sagde til
Jacob du maatte vell ladet mig beholde hesten i dag, da blev svaret af Jacob Vogen, Skulle
hesten staae og tiene for dig, da svarede Halfvor du er icke mere Mand end Jeg er, {da Jaco}
saa sagde Jacob vill du tage fafntag i dag saa kom, hvor paa Halfvor kom frem, da Jacob tog
fafntag med ham og kast ham ned i høet, men slog icke hin anden, de ware ej heller wred,
uden Halfvor var lidet grætten, der paa Jacob gaar fra ham og kaster høet af slæden, saa kom
Halfvor til ham igien, da {de atter} Jacob atter tog faufntag med ham og blef Halfvor
liggendes i et Kaer, da Jacob sprang fra ham igien, og forklarede vidnet at Jacob slog ham
icke, ej heller war det af wred hue; Vidnet paa spørsmaall vidste ej mere at forklare.
det andet Vidne, Herlef Møgster blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede saaledes. i høeslaatten forleden Sommer
1735, stod vidnet i høeladen paa Møgster og Ristet høe, da Jacob kom kiørendes i løen med et
las høe, hvor eftter Halfvor Møgster kom gaaendes, og vidnet icke Erindrer, om hand bar
noget, og siger till Jacob du kunde ladet mig beholde hesten at Jeg kunde kiøre 2 â 3 læs høe
med, saa svarede Jacob, er du saadan en Herre at hesten Skulle staae og bie, indtil din tid var,
da sagde Halfvor du er icke mere Mand end Jeg er, der paa sagde Jacob, har du løst at tage
faufne tag i dag, da tog Jacob ham i armene og kast ham ned i høe Tuftten, saa gick Jacob fra
ham til slæden igien og slog ham icke, ej heller kunde vidnet see det var af vred hue, saa
{kom} gick Halfvor till Jacob igien, da Jacob tog Halfvor i armene, og Skufvede ham op i et
Kar som stod i høe Tuftten, men slog ham icke, ej heller Ref ham i haaret, paa videre
Spørsmaall forklarede vidnet at Jacob kastet Halfvor 2de gange ned i høetuftten, førend
Halfvor blef Skufvet i Karet, som forhen er forklaret, men af alt som passerede kunde vidnet
icke fornem/m/e at vere sked af wred hue; Men hvad ellers kunde veret dem imellem vidste
vidnet icke at give nogen forklaring om; Siden da de gick ud af løen, og vidnet kom hiem i
stuen Sagde vidnet at Halfvor sagde for ham, at Jacob Skufvede ham ned i digcke uden for
løe døeren, men vidnet saag det icke, uden at Halfvors Skiorte var Skiden; paa videre
Spørsmaall, vidste vidnet icke mere at forklare.
Fogden lod tilføre at som det med 2de Eenstemmige Vidner er bevislig giort, at der hafver
veret Dispute
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og Trætte imellem Jacob Vogen og Halfvor Møgster, og at Jacob Vogen der paa, en og anden
gang haver forøfvet Jordskufv, mod Halfvor Møgster, saa satte fogden i Rette over Jacob
Vogen, eftter Lovens 6 Bogs 7 Capit: 8 art:
Jacob Vogen svarede, det maatte vere ham tilladt, at Skufve Halfvor i fra sig.
Fogden paastod Dom.
thj blev saaledes Kiendt Dømt og Afsagt.

Widnerne Mons og Herlef Møgster forklarer, at Jacob Vogen og Halfvor Møgster tog
faufnetag, og endelig at Halfvor blev nedlagt i et Kaer, dog med dend forklaring der hos, de
indtet kunde fornemme at saadant Skeede af wred hue imod hin anden, ej heller er bevist at
endten af dennem har begienget hin anden, endten med haandslag eller haargreb, udj hvilcken
henseende Jacob Vogen bliver her med frifunden.
Fogden Heyberg hafver atter till dette Ting ladet indstefne Berthe Studsvig, for begangen
Leyermaall med Soldat Joen Pedersen Grønaas, At lide Dom till straf og bøder eftter Loven.
Stefnings Mendene Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole Holleckim blef paaraabt som
fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven, at have Berthe Stusvig till dette Ting
indstefnt med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Fogden paastod Dom.
Thj blev Eragtet.
Berthe Stusvig forelegges, eftter lovlig varsell, till neste ting at møde og Svare til Sagen eller
og da at lide Dom.
Fogden Heyberg haver till dette Ting indstefnt Ingebrigt Lunde og Christj Giøevaag, for
begangne Leyermaall med hin anden till Doms Lidelse eftter Loven.
Ingebrigt Lunde og Christj Giøevog møtte for Retten og vedstod at vere lovlig Stefnt.
Ingebrigt Lunde, benegtede aldeles icke at have haftt Legemlig omgiengelse med hinde,
Christj Giøevaag Sagde at hand hafde omgiengelse med hinde waarvinden 1735, og dend
sidste gang Skulle hand haftt med hinde at bestille om Sancte Hans dags tider nest eftter.
Ingebrigt Lunde negter aldeeles hand icke haver haftt Legemlig omgiengelse med hinde. paa
tilspørgelse sagde hand at vere 19 aar gammell, qvindemennisket sagde at vere 17 aar gamel,
og de hafver begge icke gaaet til Guds bord. Christj Giøvog Sagde ellers paa tilspørgelse at
vere frugtsommelig; Ellers kunde mand icke see, nogen teign till at det Skulle vere saaledes
beskaffet med hinde; Qvinde Mennisket Sagde at vendte sig i barselseng till gamle
Vorfruemis som er d: 5 April førstckom/m/ende. Widere paa Spørsmoll Sagde hun icke at
vere frugtsommelig, ej heller haver Ingebregt Lunde haftt Legemlig omgiengelse med hinde,
men at hun saadant haver beskyldtet ham for, Sagde hun at have giort i dend Meening hun
Skulle faae ham till æcte;
Fogden i henseende till qvinde Menniskets ungdom og taabelig vanckundighed, paastod
Dom over hinde eftter Sagens beskaffenhed.
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Thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Qvinde Mennisket Christj Giøevaag haver beskyldet Ingebregt Lunde, at have haftt legemlig
omgiengelse med hinde og hun af hannem at vere besvangret og vendtet sig i Barselseng om
3de Uger, hvilcket alt er lige saa u-Rimelig som u-Sandferdig, i henseende til hindes videre
giorde giorde!! forklaring, hun saadan{t} digt og u-sandferdighed, alleene haver paahittet for i
Mening at faae Persohnen till æcte, Da som hindes unge aar, og taabelig Vanckundighed \har/
till slig barnagtig paafund hinde forleedet, Saa frifindes hun for dend straff som Loven
Dicterer over saadanne u-blue Mennisker, der befindes at vere ved sin fulde forstand, Men i
dend sted tilfindes hindes fader /: for saadan hindes u-blue beskyldning :/ at straffe hinde
med Riis, {hvor} udj Lænsmanden og 2de Mændz oververelse, hvor med hand Skall Pidske
hinde med 27 slag, hvilcket bør at eftterkommes inden 15 dager \eftter denne Doms lovlige
forkyndelse./ der imod bør hindes u-Sandferdige beskyldning imod Ingebregt Lunde vere
død og magtesløs, og icke kom/m/e ham till nogen præjudice eller forkleinelse.

Johannes Olsen Dahlen og Lars Jensen Dahlen Bunde odell, under No: 45 i Matriculen,
fremckom for Retten og tilspurte dend Meenige Almue af Opdals Skibrede, om det icke er
dennem alle vitterlig, at Deris gaardz huuser med alt hvad de var Eiende, blev af Een uLøckelig Ildz Vaade Natten eftter Hellig 3 Konger dag 1736 \lagt i aske/, da de icke vare
hiemme eller tilstede, hvor om de forlangte at Almuen af Opdals Skibrede wille gifve sit
Sandferdige Vidnesbyrd til et Tingsvidnes erholdelse, hvor eftter de, allerunderdanigst ville
giøre ansøgning om nogle aars Skatte frihed, till nogenledes hielp og Redning.
der till dend gandske Almue Eenstemmig svarede at det disvere er alt for Sandt, at Johannes
Olsen {Dahlen} og Lars Jensens paaboende gaard Dahlen /: Hans Opheim udj Hardanger
fogderie tilhørende :/ under No: 45 i Matriculen, blev om natten eftter Hellig 3 Konger dag,
af en u-Løckelig Ildz vaade andtendt, og lagt i aske, 2de Stuehuuser \med et Cam/m/er hos/, 1
Madboe, en Sengeboe, og 1 boe 9 alen lang samt 1 Ildhuus med Cam/m/er hos, og et Smaele
eller faaerehuus, med 10 levende faaer som
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opbrendte og 2de brendeskygger!! (vedskykkjer?), {med} hvor udj begge opsidderne vare
lige lodtagne, og blev i samme ildz vaade opbrendt og fortæret alle de fattige Eiendeler de
vare Eiende saa at deris huustruer maatte løbe ud i deris bare Serck, og fick Reddet Soldatens
Kiole og 1 Skoe, men dend anden Munderings Skoe blev i Ilden fortæret, hvilcket Skeede
{om M} eftter Mid Nadts tider, da Mændene vare borte fra sit huus, hvor fore Almuen
ønskede at Deris Mai:t allernaadigst ville forunde disse fattige opsiddere nogle aars
Skattefrihed, till nogenledes opreisning igien.
begge opsidderne om hvis Passeret er, war et lovskicket Tingsvidne af Retten begierende
som blev bevilget.
dend af Sr: Søfren Larsen Gaid paastefnte og Reiste Sag till afvigte Høsteting, mod
welærværdig Hr: Pastor Heyberg, Eskede Sr: Gaid wed sin Fuldmægtig Mons:r Blechinberg i
Rette till Endelig Dom, og forestillede Comparenten Blechinberg at Hr: Lars Heyberg siden
Sagen Seeniste Gang war i Rette paa Capitalen haver ladet betale ved Comparenten 80 rdr:
som hannem ved Endelig betaling Skall kom/m/e til Decourtation, paastod altsaa Dom till
betalning for den Resterende Capital, samt paaløbende og Resterende Rendter, till Endelig
betaling Skeer saa vell som og Processens omckostninger, foruden forrige Regning, for denne
Rettergang. i henseende till forrige Rettens Kiendelse betreffende beviis om obligationens
opsigelse, da indstiller Comparenten till Retten, om icke de for Sagen udstedde Stefnemaaler,
for tilstreckelig opsigelse bør ansees, eller i det mindste Dommens Termin till betalling, maae
Passere for Endelig og eftterretlig opsigelse.
Procurator Ottesen møtte udj Rette for welærværdig Hr: Lars Heyberg, og Sagde, eftterdj
Citanten ej beviser følgelig Rettens Ergangne Kiendelse at have lovlig opsagt, hans i
hændehafvende obligation, saa formente hand at vere aldeles u-skyldig i denne Process,
allerheldst hand aldrig har wegret sig for mindelig betalling
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at Præstere, men allerreede paa Summen eller Capitalen eftter Citantens forestillelse haver
betalt, lige som hand og Erbyder sig, dend eftterstaaende Rest uden videre Dom eller
Lovmaall i Mindelighed at Erlegge, thj paastod hand med alle at vorde frickiendt for de af
Citanten paastaaende Processes beckostninger, og at hannem maatte ske vederlaug for de
ham, ved denne Processes tilføyede omckostninger.

Blechinberg forestillede end videre at de paa Capital Erlagde 80 rdr: ere betalt dend 26
Novembr: 1735, till hvilcken tid hand paastaar Rendter af obligationens fulde {betalling}
Capital og widere Rendter af dend Resterende Capital eftter sin forrige paastand.
Thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Welærværdig Pastor till Tysnæs Præstegield Hr: Lars Heyberg bliver af Sr: Søfren Larsen
Gaid, Søgt ved Stefnemaall till afvigte Høsteting, at lide Dom till sin udgifne obligations
indfrielse med Sagens paagaaende omckostninger at Erstatte, og da Producerede de 2de Mend
Ole Eyberg og Christian Dreyers attest, at hand ifølge Hr: Pastor Heybergs forskrifvelse, ham
Capitalen Skulle lovlig have opsagt, som denne Redt ej har kundet anseet for at vere
paalidelig, med mindre dito 2de Mend samme Deris Deposition under Eed inden Retten for
deris Forum Skulle Stadfæste, hvilcket og Retten ved sin da gifne Kiendelse tilholdte Sr:
Søfren Larsen Gaid, nu i Retten at Producere, som icke er eftterkommet; Alligevell haver
Hr: Pastor Heyberg, siden Stefnemaalets udstedelse, udj Mindelighed indfundet sig med at
afbetale paa Capitalen 80 rdr: d: 26 Novembr: 1735, hvor af Sees Hr: Pastor Heyberg icke
med forsædt har villet belaste Sr: Søfren Larsen med nogen slags omckostninger till at føre
denne Process Saa Kiendes for Redt at Hr: Pastor Heyberg bør betale Rendten af
{Capitalen} dend fulde Capital fra d: 18 Febr:j 1732 till d: 26 Novembr: 1735 som er 13 rdr:
4 Mrk: 8 s: Saa og de Resterende 20 rdr: med sine Rendter {till} 2 Mrk: 8 s: som i alt udgiør
dend Summa 34 rdr: 1 Mrk: som Hr: Pastor Heyberg tilfindes inden 15 dager eftter denne
Doms lovlige forkyndelse at udrede og betale under adferd eftter Loven, Og som denne Redt
anseer Sr: Gaid var pligtig \saadan lovlig adferd/ i følge forskrifvelsen Hr: Heyberg Capitalen
lovlig at opsige, og dog forbjgaaet, Saa frifindes Hr: Pastor Heyberg for denne Processes
foraarsagede omckostning, som Sr: Gad giør Prætention paa.
Sr: Foermand hafver ved sin Fuldmegtig Mons:r Blechinberg till dette Ting ved Skrifttlig
Stefnemaall ladet indkalde Sr: Jochum Roggen till at betale 17 rdr: 2 Mrk: 4 s:, {hvor} med
videre som dito Stefnemaall forklarer hvilcket er dat: 14 Febr:j 1736 saa meldende.
1736: 60b
Sr: Jochum Roggen blef paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans
vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Berendt Jacobsen og Ole Nielsen boende i Bergen, blev paaraabt som
fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve denne Stefning for hans
boepæell i hans Kierestes eller huustrues paahøer forkyndt d: 20 Febr:j afvigt.
Procurator Blechinberg Erindrede om Lauvdags foreleggelse for Sr: Roggen till neste Ting.
Eragtet.
Till forestaaende Sommerting haver Sr: Formand lovlig at indvarsle Jochum Roggen, till
hvilcken tid Sr: Roggen og forelegges at møde og svare till Sagen.
Publiceret Madame Clara Sl: Mag:r Hr: Abels udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj
Flyensfær till Sivert Berjesen som der for haver betalt 41 rdr: 3 Mrk: 12 s: dat: 29 Febr:j
1736.
Publiceret Hr: Lars Heybergs udstedde bøxelseddell paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud ½ g:skind til
Hans Johans: dat: 17 Decembr: 1735.
Publiceret Madame Sl: Oluf Lars: udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: udj Søre Giøvaag
til Lars Povelsen dat: 12 Decembr: 1734.

Fogden blev meddelt Tingsvidne paa odelskats Mandtalet 1735 for Opdals Skibrede,
iligemaade blev Fogden meddelt Tingsvidne for Waage Skibrede 1735.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at udj gaarden Øfre Waage ½ Løb Sm: ¼ huud er bøxlet, i
Opdals Skibrede beliggende til Jacob Jacobsen som der af svarer bøxel 6 rdr: 24 s: som blev
bøxlet d: 12 Novembr: 1735.
Restandsen paa dend første Termin 1736 for Opdals og Waags Skibreder blev for Retten
oplæst og af ingen modsagt.
Restandsen for 1735 for Waags og Opdals Skibreder blev lydeligen oplæst for Retten og af
ingen modsagt.

Ao: 1736 d: 12 og 13 Martij blev holden almindelig Waar- Skatte og Sageting paa Gaarden
øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibreders Almue, oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig
Guldbrand Nedrevaage, Hagtor øfre Waage, Zackarias Fuurhofde, Lars Øfsthuus, Wigckling
Houckenes, Knud Nerenæs, udj Johannes Dybslandz Sted Joen Stoere Eckre, og udj Isack
Leerstens sted Giert Kierrevigen, med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget samme tid
Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres og befalinger som paa de andre
Tinge.
Publiceret Brynild Didrichsens udstedde obligation 51 rdr: 3 Mrk: som hand af Hr: Ole
Gierdrum til Laans haver beckommet, hvor fore hand Pandtsetter
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sin Eiende gaard Skyldende 1 Løb 3 Mrk: Sm: ½ huud i Ohmme till Hr: Ole Gierdrum indtil
at Capital og Rendter vorder betalt dat: 31 Octobr: 1735.
Publiceret Taarbiørn Ifversens udstedde obligation Stor 60 rdr: som hand af Ole Gierdrum til
Laans haver beckommet, hvor fore Taarbiørn Iversen setter til underpant sin gaard Rørvig
Skyldende 2 pd: 6 Mrk: Sm: med andel i Saugen, til et trygt underpant indtil at Capital og
Rendter vorder betalt dat: 31 Octobr: 1735.
Publiceret Skiftte forretningen dat: 3 Novembr: 1735, eftter Sl: Karj Olsdatter hvor af
Moderen blev udlagt i gaarden Røsseland i Qvindherretz Skibrede 13 Mrk:r Sm: og paa det
Sl: Menniskes broder udj Røsseland 19 Mrk: Sm: og paa hver af de 2de Sødstre 5 Mrk:r Sm:
udj Røsseland.
Publiceret Anders Hansens udstedde Skiøde paa 1 pd: 14 3/5 Mrk: Sm: udj Øfre Waage, till
hans broder Lænsmanden Hans Hansen som eftter forEening hannem haver betalt dat: 12
Martij 1736.
Fogden Heyberg haver till dette Ting indstefnt Lars Joensen Scharvethun, af Qvindherretz
Skibrede, som eftter Provsten Hr: Willum Frimands attest, dat: 30 Decembr: 1734, Skall som
en æctemand have begaaet Leyermaall dito aar med Ingeboer Joensdatter, som og eftter
Provstens attest dito aar skall have veret Soldatt.

Lars Joensen møtte for Retten, og siger at hand var icke hiemme da hand var stefnt, men da
hand kom hiem fick hand høre hand var indstefnt.
Stefnevidnerne Hendrich Olsen Houland og Lænsmanden Søfren Møcklebust hiemlede ved
[Eed] eftter Loven at have Lars Joensen Scharvethuun till dette Ting [indstefnt] med mere end
4re Ugers Kald og warsell,
Fogden Proponerede at da hannem war indløben Provsten Frimands attest af dat: 30
Decembr: 1734, om æctemand Lars Skarfvetuuns Leyermaall, udj hvilcken attest hand var
anført for Soldatt, har fogden følgelig høye ordres, under 1 Maij 1735, Communiceret Hr:
obrister Schlanbusch samme Leyermaall, og der om till sit allerunderdanigste beleg forlanget
hans attest, hvor paa welbem:te Hr: obriste Schlanbusch under 27 Junij nest eftter har
Communiceret Fogden at Leyermaals begangeren Lars Joensen udj aarret 1734 fra
Regimentet{et} var Demiteret, og altsaa icke hafde med ham at bestille; i des anledning var
hand Fogden foraarsaget indtil Justitiens befordring og sig for ansvar at befrie, at indstefne
hannem til Strafs Lidelse for denne Rett; Producerede ellers i Retten dend paaberaabte
Communication til obristen hvor paa hans attest er tegnet dat: 27 Junij 1735.
Lars Joensen Skarfvetuun svarede, at dend tid hand begick Leyermaalet, da stod [hand] udj
Deris
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Mai:ts Tieniste som Soldatt, ligesaa paa dend tid hun kom i Barselseng, og i dend henseende
formeener hand eftter de Kongelige Anordninger, for bøder og strafs Lidelse at vorde befriet;
Fogden paastod at dend indstefnte bør paalegges til neste Ting at bevise med hans erholdte
Pass hvad tid hand fra Krigs tienisten blev Dimiteret, og med Præstens attest, hvad tid Barnet
er blefven døbt.
Eragtet.
Lars Skarfvetuun will till neste Ting lovlig indkaldes, till hvilcken tid hand forelegges at
Producere sit Pass som hand fra Sessionen haver erholdet, samt at Producere Provsten Hr:
Willum Frimands attest hvad tid barnet blev døbt.
Fogden Heyberg haver till dette Ting indstefnt Rasmus Larsen Muuseland for begangne
Leyermaall med Marithe Olsdatter Muuseland, begge af Qvindherretz Skibrede till bøder og
Strafs Lidelse eftter Loven.
Rasmus Larsen Muuseland og Marithe Olsdatter ibid: blev paaraabt eftter Loven men møtte
icke;
Stefnevidnerne Søfren Møcklebust og Hendrick Olsen Houland, fremstod for Retten og
hiemlede ved Eed og opragte Fingre eftter Loven, at have Rasmus {og Marithe Muuseland}
til dette Ting indstefnt med mere end 4 ugers Kald og Varsell.
Eragtet.
Rasmus Muuseland foerelegges Lavdag til neste Ting.
Fogden Heyberg haver till dette Ting indstefnt Gislaug Olsdatter Tveit, for begangne
Leyermaall med Soldat Carl Andersen Helvig, som og er Stefnt til Vedermæele at lide Dom
eftter Loven.
Gislaug Olsdatter og Carl Andersen blev paaraabt men møtte icke,
Stefnevidnerne Lænsmanden Søfren Møcklebust og Hendrick Olsen Houland hiemlede ved
Eed eftter Loven at have Gislaug Olsdatter og Soldatt Carl Anders: indstefnt til dette Ting
med mere end 4 ugers Varsell.
Eragt:

Carl Andersen og Gislaug Olsdatter forelegges Lavdag till neste ting at møde og svare till
Sagen.
Fogden Heyberg tilspurte Almuen af Strandebarms Skibrede, om her i dette Skibrede er
falden nogen bøxler uden af 1 pd: uden bøxell paa Deris Mai:ts godz 1735, udj Qvindherretz
Skibrede er ingen bøxeler for 1735 falden.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at opsideren Knud Knudsen {Nern} paa dend afbrendte
gaard Nernes, er godtgiort Skatterne for 1735 af 1 Løb Sm: 1 huud 3 rdr: 3 Mrk: 15 2/3 s:
Restandsen for Strandebarms Skibrede 1735 beløber 10 rdr: 4 Mrk: 7 s: udj Qvindherretz
Skibrede 14 rdr: 5 Mrk: 8 s:
Fogden blev meddelt Tingsvidne over odelskatten, saa vell af Strandebarms som
Qvindherretz Skibreder, og af ingen modsagt.
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Ao: 1736 d: 16 og 17 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa Gaarden
Gielmervig for Schaanevigs Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Niels Løevigen, Biørne
Vigcke, Hugne Thoersen Wigcke, Ole Ericksen ibid: Ole Handeland, {udj} Ole Haldoersen
ibid: Joen ibid: og Aamund Ersland med fleere Almue, som Tinget samme tid Søgte
Publiceret dend Kongl: forordning om Adskilligt Justitien og Rettens betiente i Norge
Vedkommende dat: 19 aug: 1735.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning anlangende at vedkom/m/ende Arvinger,
udj Sterfboer, i Danmark og Norge, maa forundes aar og dag eftter at Proclama er bleven
Publiceret, for at ærklære sig om de arv og gield ville vedblive eller frasige dat: 19 aug: 1735.
Publiceret Hr: Admiral Kaases ordre og befahling, at indtet Liig maa indestaae lengere end
Loven dicterer, under straf eftter Forordningen dat: 7 Novembr: 1682. hvilcken ordre er dat:
1 augustij 1735.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stadtholder Rantzous ordre, at udj de Poster, hvor Loven og
Forordninger, Expresse dicterer aabenbare Skrifttemaall, Skall Dommeren Rette sig dereftter,
lige som hidindtil Sked er, Men udj de tilfelde, hvor Loven og forordningerne indtet melder
der om, Skall de ej dømme der till, saa som Skrifttemaall ey skall vere nogen arbitrair Straff,
hvor til enhver Dom/m/ere kand Dømme, Ligeledes er hans Mai:ts allernaadigste vilje og
befahling at alle Sager, som kand give Schandal, og ey maa Publiceres, Skall her eftter ageres
inden lugte Dørre dat: 27 aug: 1735.
hvilcke ovenskrefne forordninger og ordres icke paa afvigte høsteting bleve Publicerede,
formedelst weirligets wanskeligheds skyld at fogden og Sorenskrifveren icke var god for at
kom/m/e til høstetinget.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrighedz ordres og befahlinger, lige som paa de
forrige findes anført
Publiceret Johannes Taarmoesen Tvedtes udstedde {Pandte obligation Stor} Skiøde paa ½
Løb 6 Mrk:r Smør udj gaarden Melchevigen til Mickell Hagtorsen som der for haver betalt
46 rdr: dat: 9 Decembr: 1735.

Publiceret Ole Andersøn Houges udstedde Pandte Obligation Stor 34 rdr: som hand haver
faaet \til/ Laans af Johannes Bertelsen Rosseland, som for ermelte Capital haver Debitors
Eiende gaard Houge Skyldende 1 Løb 1 pd: 12 Mrk:r Smør til underpant, Indtil at Capitalen
med sine Rendter bliver betalt dat: 23 9br: 1735.
Publiceret Encken Anna Olsdatter, Lars Siursen, Elfver Ebne, Johannes Størcksen og Eling
Wieskiers udstedde Skiøde paa 1 pd: 16 Mrk:r Sm: udj gaarden Wiich, til Ole Siursen som
der for haver bet: 18 rdr: og Self er Ole Siursen Arfvelig tilfalden 20 Mrk: Sm: saa at Ole
Siurs: nu i alt er Eiende 2 pd: 12 Mrk: Sm: i Wiich dat: 9 Janv: 1735.
Publiceret Madz Indresens udstedde Skiøde paa 1 Løb 2 pd: 16 Mrk:r Smør udj Gaarden
Ersland till Ole Jensen, som der imod Skall give Madz Indresen og hans huustrue aarlig 9 W:r
Korn og 2 rdr: 3 Mrk: i Penge samt føde 2de Kiør og 6 Souver dat: 11 Janv: 1735.
Publiceret Ingebor Siursdatter, Sl: Erick Siursens eftterlefverske Siur Ericks: Wiar Siurs:
Siur Siurs: og Elling Vieskiers deris udstedde Skiøde paa 2 pd: Sm: udj Gaarden Wiche, til
Ole Erichsen som der for haver betalt 23 rdr: 1 Mrk: 8 s: og self er hand Eiende 12 Mrk: Sm:
i dito gaard dat: 15 Febr:j 1735.
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Publiceret Johannes Siursen, Siur Siurs:, Taarbiørn Taarbiørnsen, Siur Siurs: deris udstedde
Skiøde paa 9 Mrk: Sm: udj Meteigen till Siur Siurs: som der for haver betalt 9 rdr: dat: 7
Janv: 1735.
Publiceret Margrethe Heltbergs udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: udj Schromme til
Dagfind Biørnes: dat: 25 octobr: 1735.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne {Lars Haldoersen} Peder Heltberg, for
hand haver draget Knif af wred hue til Pofvel Skaalnes, og willet giort hannem Skade, samt
vidnerne Svend AasEim, Knud Tielle og Niels Skancke, og i det øfrige at lide Dom eftter
Sagens beskaffenhed.
Peder Milje blev paaraabt eftter Loven Men møtte icke, ej heller nogen paa hans weigne til
Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christopher Pedersen Gielmervig og Elias Pedersen ibid:
hiemlede ved Eed eftter Loven, at have Peder Heltberg till dette Ting indstefnt med mere end
14 dagers Kald og Varsel.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres
Thj blev widnet Svend AasEim paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forcklarede saaledes; 8te dager for Michaelj tider 1735
var vidnet hos Niels Skancke og drack en Potte øell, hvor Pofvel Skaalnes og Peder Heltberg
var i ord sammen, om at Heltberg, som Pofvel Skaalnæsses JordEiere paastod at Pofvell
skulle giøre arbeide, og deslige, med flere ord som vidnet siger sig icke at Erindre, og saag
vidnet at Peder Heltberg stod ved døren og holte en Knifv i haanden, og hvad endten at
Knifven falt ham af haanden eller, nogen tog dend af hans haand vidste vidnet icke at
forcklare, og hørte icke vidnet at hand ville giøre Pofvell Skaalnes nogen Skade med Knifven,
dog hørte vidnet forud at Peder Heltberg paastod Lydighed i wred hue af Povel Skaalnes, saa
og talte om Qvernehuus og Elfven, hvor imod Pofvel Skaalnes sagde, at naar hand betaler sin
Landskyld, saa mente hand at vere frj, med flere, ord og mere, saa som vidnet da var noget

drucken, icke kand Erindre alt hvad som blev Passeret, saa og stod vidnet op fra bordet, og
gick til Heltberg, hvor Niels Skancke stod og holte haanden paa Heltberg, som hand holte
Knifven udj, og sagde staar du her og ville kaste eller slenge Knifven i folck, da Peder
Heltberg svarede Jeg har icke drucket dues med dig men nu vill Jeg, hvor paa hand bant sig i
Clamerie med vidnet, videre hafde vidnet icke at forklare;
det andet vidne, Knud Tielle blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede. 8te dager for Michaelj tider 1735 paa en
Løverdag var vidnet hos Niels Skancke, og hørte vidnet icke andet, end at Pofvel Skaalnes,
sagde til Peder Heltberg, bær dig ad som en mand, og icke som en Nar, videre hørte Vidnet
icke, men vidnet saag at Peder Heltberg var drucken og noget Ifrig, videre hafde widnet icke
at forklare.
det 3die Vid:!! Endnu forklarede widnet at der blev sagt \i same tid af folckene i huuset/ at
Peder Heltberg drog Knifv till {Peder Heltberg} \Povel Skaalnes/, men hvem der dette
fortalte, vidste vidnet icke, at forklare;
det 3die vidne Niels Skancke blef paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede; 8te dager for Michaelj tider 1735 paa en
Løverdag, kom Lieutnant Bendtsen til vidnet, og skickcket bud eftter Pofvel Skaalnes, og
Svend Aasem som kom der hen at accordere om nogen trælast, hvor eftter Peder Heltberg
kom der hen, da hand og vidnets huustrue kom i ord om en Qvern eller Mølle, som hørte
Pofvel Skaalnes til, dog staaende paa Præstens grund, og sagde at Qvernen hindrer ham
Sagvandet, hvor for hand ville Rifve Qvernhuuset ned, og Størte vandet over vidnets huus,
der nest Sagde Peder Heltberg at Pofvell Skaalnes Skulle ej allene betale fløtning, men end og
giøre fløtning, hvor till Pofvell Skaalnes svarede, at naar hand betaler sin Rettighed og
fløtning da vill hand icke føre ham, da Peder Heltberg sagde hand skulle fløtte ham 3de
gange om aaret, og vis icke hand vill, Skulle hand faae hug till, hvor paa Pofvel Skaalnes
svarede, naar Jeg betaler Jer fløtningen, da fløtte Jer fanden Jer fandt, da blev Peder Helt1736: 63
berg vred, og gick og drefv paa Gulvet, og imidlertid ville trecke paa Knifven 2de gange, men
blef hindret af sin Koene, og vidnet, som ville føre ham ud, og da hand Heltberg kom til
døren som stod aaben tregte Heltberg paa Knifven og holt dend i handen, som hand sagde
ville slenge i dend gamle Skielm, da vidnet tog ham over haanden og bad Heltbergs Koene,
ville tage Knifven som hun og tog fra ham og kastet hen i en Krog, da kom Svend AasEim,
og tog ham i brøstet hvor eftter det som da Passerte imellem Peder Heltberg og Svend
AasEim er noget, som af vidnerne, i dend â parte indstefnte Sag, her nest bliver forklaret.
Fogden paastod Lavdag for Peder Heltberg; {Peder}
Eragtet.
Peder Heltberg forelegges Lavdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa Deris Mai:ts gaard Fatland Skyldende
1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm: till Thoer Nielsen som der af haver bøxlen betalt med 15 rdr: dat:
16 Martij 1736.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa Deris Mai:ts Closter godz udj Indre
Matre 1 Løb Sm: till Knud Johansen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 16
Martij 1736.

Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Peder Milje for slagsmaall med Svend
AasEim, saa og at anhøre vidner Knud Tielle og Niels Skancke, og der nest at lide Dom eftter
Loven;
Peder Heltberg blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne
till Sagen at svare,
Stefnevidnerne Christopher Pedersen Gielmervig og Eelias Pedersen ibid: hiemlede ved Eed
eftter Loven, at have indstefnt Peder Heltberg {med} til dette Ting med mere end 14 dagers
Kald og warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
widnet Knud Tielle blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter
Loven haver aflagt, vandt og forklarede; at 8te dager eftter Michaelj tider \1735/ paa en
Løfverdag om Middags tider, var vidnet hos Niels Skancke, da saag vidnet at Svend AasEim
laae i gulfvet, og der blev Raabt, at folck skulle \skille/ dem ad, og da Svend kom op, saag
vidnet at Peder Heltberg tog af wred hue, Svend AasEim i haaret med begge Næfverne og
lejede ham hen til bordet i stuen, og derfra hen til Sengen eftter haaret, og sagde hand skulle
giøre ende paa dem alle i hob, da vidnet tog Heltberg, og satte ham paa bencken, da indtet
mere Clam/m/erie blev øvet:
det andet vidne Niels Skancke blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede; 8te dager eftter Michaelj tider 1735 en
Løverdag Middags tider, var Peder Heltberg hos vidnet, da Svend AasEim gick frem og tog
Heltberg i brøstet og Sagde will du slenge Knifven i folck, da tog Peder Heltberg ham i
haaret og slog Svend AasEim i gulfvet, da widnet Reiste ham op, saa tog Peder Heltberg ham
atter i haaret og førte ham hen til bordet i stuen, da de atter blev Skilt ad, og hørte vidnet at
Peder Heltberg sagde hand skulle giøre ad med dem alle i hop, da Knud Kielle tog Heltberg
og satte ham ned paa bencken, da det blev stille, og hørtes icke mere brack eller bulder.
vidnet hafde icke videre at forklare.
Fogden paastod Lavdag for Peder Heltberg.
Eragtet.
Peder Heltberg forelegges Lavdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden hafver till dette Ting ladet stefne Erick Backe for slagsmaall med Aslack Skaalnes,
saa og at anhøre vidner Johannes Pedersen sin huustrue Karj Halstensdatter og Lars
Eeg(emoe)
1736: 63b
og der nest at lide Dom eftter Loven;
Erick Backe og vidnerne blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefne vidnerne Gunder Baardsen Rabben, og Lars Olsen Huusevigen, fremstod for Retten
og hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Eerick Backe, samt vidnerne, Lars
Eegemoe, og Karj Halstensdatter till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Fogden paastod Lavdag for de indstefnte;
Eragtet.
Eftterdj Erick Backe, tillige med Vidnerne er lovlig Stefnt, saa gifves ham, og Vidnerne, Lars
Eegemoe og Karj Halstensdatter Lavdag till neste Ting.
Lars Larsen Biørck, hafver till dette Ting ladet indstefne Tollef Hammersland, at imodtage
Penge for 18 Mrk:r Smør udj gaarden Øde Jord kaldes yttre Tegland, som hans fader haver
Eiet, hvor til Citanten formener at vere Odels berettiget, hvor paa hand Producerede sin Sl:

faders Lodseddel dat: 14 April 1683, hvor udj dito Jordepart, er Citantens Sl: fader arvelig
tilfalden, og der nest at lide Dom. Citanten paastod Dom i Sagen;
Tollef Hammerslandz huustrue, møtte for Retten og vedgick at hindes Mand haver faaet
lovlig Kald og Varsell;
Eragtet.
Som denne Sag deriserer!! (deciderer?) af odel og Eiendoms Rettighed, saa henvises Citanten,
at paatale Sagen till aaestæden eftter Loven.
Mons:r Wenwich som Sr: Foermands Fætter, eftter Aachre Kirckes Almues tilstaaelse paa
afvigte Sommerting, at ville uden videre Kald eller warsell, anhøre Dom, udj dend af
Formand paastefnte, imellem ham og dito Almue verende Sag og Dispute, Eskede Sagen i
Rette till paafølgende Endelig Dom og paackiendelse.
Mons:r Wenwich forklarede at Endskiønt Sr: Foermand Ved Rettens Seeniste Kiendelse,
blev paalagt at Producere Kirkestoelen udj Retten, saa er det ham dog u-Muelig samme at
eftterkomme, eftterdj dend følgelig Deris Kongl: Mai:ts, om Kirkerne i Norge, allernaadigst
udgangne Forordning, till Stifttsbefahlingsmanden og Biscoppen er indlefveret, fra hvem
hand ej heller har erholdet, dend anbefahlede Copie Expederet tilbage, dog ville hand for saa
vit Almuens Dispute om Tiende Restandsens Rigtighed angaar /: eftterdj de icke kand
benegte, at de joe yder lige Tiende /: saa vell till Kirken som Kongen og Præstens andell :/
som og er Conform med Lovens pag: 417 art 4 som siger at Tienden Skall delis i 3de liige
deeler :/ her udj Retten Producere et Sr: Foermand, af forige Foeget afgangne Oluf Larsen
som Passes har Kongens anpart Tiende, meddelte Mandtall, hvilcket, naar det i mod dend i
Retten Producerede Restandse Confronteris, da vill Comparenten (for)meene, at Retten Skall
Erfahre, det begge Mand(tal)ler, saa vell Kongens som Kirkens er Eenstem1736: 64
mende, som hand i Retten Producerede og er dat: 25 augustij 1725 saa Lydende.
Till dend øfrige af Almuen paa afvigte Sommerting giorde paastand, holdt hand u-nødig
widere at svare, men ansaae samme ickun som udflugter og Kroglofver, samt hofvet Sagen i
sig self aldelis u-Vedkommende, hvilcket nocksom kand Erfahres, der af, at Almuen haver
beraabt sig paa Eendell Vidners førelse, som dog endnu icke er fremckommen ej heller af
dennem paasøgt eller indstefnt, og de eftter hans formeening langt mindre kand bringe till
veye, thj paastod hand en u-opholdelig Dom udj Sagen till betahlings Erholdelse, saa vell for
de 3de aars tiende, som Processens omckostninger.
paa Almuens Vegne møtte for Retten Lars Larsen Øfstebøe, Joen Milje Tungesvigen, Ole
Ericksen Vigcke, Biørne Wigcke, Peder Rullestad og Siur Rullestad, og paastod at Sagen
maatte udsettes till høstetinget førstckommende eftterdj nu saa faae af Almuen ere tilstæde;
Mons:r Wenwich paa Sr: Foermands vegne Prostered!! (Protestered) i krafttigste maader
imod dend af Almuen begierede opsettelse og Reserverede sig alle loulige Reservanda till
paatale i fald samme Skulle blive dennem tilladet, thj lod vere her ickun faae af Almuen er
tilstede, saa formente hand aarsagen at vere hos dem self, eftterdj de icke har eftterckommet,
deris tilstaaelse inden Retten Seeniste Rettis dag, og nu en gang for alle paastaar Endelig Dom
udj Sagen.
de tilstede verende Mend paa Almuens vegne Sagde \og/ tilstod at paa afvigte høsteting var
Almuen af Aachre Kirkesogn alle tilstede, men dog icke sine vidner till dend tid indstefnede,
ej heller indstefnt sine vidner till dette Ting, saa som dend største Almue nu icke er tilstede,
og i dend henseende er de endnu paastaaende at Sagen til høstetinget førstckommende maatte
udsettes.

Mons:r Wenwich endnu som før Protesterede imod dend af Almuen paastaaende udsettelse,
og paastod Dom udj Sagen.
Thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Paa afvigte waarting d: 28 Febr:j 1735 fick Almuen \eftter paastand/ opsettelse i Sagen, till
Sommertinget nest eftter da dennem og atter eftter paastand blev tilladt anstand i Sagen till
afvigte høsteting at indstefne sine paaberaabte vidner, til hvilcken tid de heller ingen vidner
indstefnede, icke heller for weyrligets vanskelighed Skyld, kunde Fogden og Soren1736: 64b
skrifveren da komme till Tinget, hvor fore Sagen icke før nu igien kunde foretages, og
Almuen endnu icke till dette Ting har indstefnt sine paaberaabte vidner, men er enda andstand
i Sagen paastaaende, som denne Rett nu icke eftter saa mange Almuen bevilgede udsettelser,
tør understaae sig imod Contrapartens Protestation, fleere opsettelser i Denne Sag at bevilge,
Thj befindes denne Sag eftter afveiende, af saadan beskaffenhed; Almuen af Aachre
Kirkesogn, wegrer at betale Kirken 3de aars Tiende, af den aarsage, at KirkeEieren \Sr:
Formand/ icke i 5 aars tid skall have ladet dito Kirke endten Reparere eller opbygge, Saa
Almuen formeener at dito Kirke Tiende burde Decourteres eller komme dennem till
beholdning eller til gode, for de adskillige omckostninger som de udj fornefnte aarringer
beraaber sig paa at skall vere ibragt, ved det de har maattet søgt Guds Tieniste, med stor
besvering og lange veye udj andre Kirkesogner, uden for deris District; da som Almuen
aldelis icke her om, paa denne deris beskyldning, i denne Redt, har Produceret noget slags
beviis, icke heller i denne Sag af dennem er paastefnt, Saa kand Retten her om ej denne sinde
gifve nogen Kiendelse, lige som og denne deris paastand icke paa denne tid kand komme Sr:
Foermand till nogen Last udj hans Søegemaall, Men saa fremt det sig saaledes skulle
forholde, og Almuen trøster sig till samme at paatale, saa Reserveres Almuen sligt, paa lovlig
maade at giøre bevist og søge Erstatning og Restitution hos hannem for de omckostninger
som de formeener at hans forhold i denne Casu dennem skall have foraarsaget, Saa Kiendes
for Redt at Almuen af Aachre Kirkesogn, saa mange som Sorterer under Sundhordlehns
Jurisdiction, bør i følge høyEdle og welbaarne Hr: Admiral Kaases 2de Resolutioner dat: 10
Decbr: 1732 betale de 3de aar, 1731, 1732 og 1733 aars Resterende Aachre Kirketiende, till
dito Kirke Eiere Sr: Formand {eftter det Specificerede Tiende Register} 2 pd: 16 Mrk:r Korn
og 2 2/3 s: i smaatiende af hver Løb Smør, som fra gammell tid Sædvanlig haver veret, og
udj denne Processes beckostning betaler Almuen 5 rdr: alt under Namb og Vurdering udj
deris Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Publiceret Barbroe Olsdatter Sl: Erick Haldorsens eftterlefverske, samt Thommes Biørnsen
paa sin huustrues vegne, samt Thore Diufvenes paa
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sin Myndtling Marithe Ericksdatters Vegne, deris udstedde Skiøde paa 2 pd: 19 Mrk:r Sm:
udj yttre Matre, till Haldor Ericksen som der for haver betalt 47 rdr: 4 Mrk: 8 s: og self er
Haldoer Ericksen arfvelig tilfalden 23 Mrk:r Sm: saa hand nu i alt er Eiende 1 Løb 18 Mrk:r
Sm: udj yttre Matre, samt overbøell!! til en Løb Smør udj yttre Matre dat: 16 Martij 1736.
Restandsen for 1735 blev oplæst og af ingen modsagt, beløber 166 rdr: 9 s:
Almuen tilstod at ingen fleere bøxeler er forefalden \for 1735/, end af 1 Løb Sm: i Indre
Matre, som blev bøxlet til Knud Johans: som der af bøxelen haver betalt 10 rdr: udj Lande
d: 25 Julij bøxlet 1 pd: 21 Mrk:r Sm: 5/8 huud, hvor af bøxell 9 rdr: 36 s: til Hagtor

Giermundsen. saa og er Jørgen Nielsen tiladt 1 Løb Sm: 1 huud udj Eide til brug, imod at
sette gaarden og dendz huuser i stand, uden bøxels erleggelse.
Restandsen paa dend 1ste Termin blev oplæst, og af ingen modsagt.
Odels og SelfEier Mandtalet blev oplæst, og af ingen modsagt, som er for afvigte aar 1735.

Ao: 1736 d: 19 og 20 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Lunde for Fieldbergs og Etnes Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Torger Nere
Lunde, Knud Noere Stuemoe, Alvall Hamre, Gunder Tindeland, Gunder Weastad, Ole
Gierevigen, Knud Søre Wieland, og udj Anders Gierevigens Sted Elias Wieland, med fleere
Almue som Tinget samme tid Søgte
{Haldor Tvedte haver atter til dette Ting ladet ind}
Publiceret Alle Kongl: forordninger og høye øfrighedz ordres og befahlinger, lige som paa de
andre Tinge.
{Hal} Publiceret Joen Tungesvig, og Niels Tvedts, udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm: udj
gaarden Winje, med underliggende Pladz Heggeløf, udj Etnes Skibrede beliggende till
Haldoer Torgelsen Tvedt, som der for haver betalt 4 Mrk: for hver Mark Smør. dat: 11
Decembr: 1735.
Publiceret Hr: Jochum Althands udstedde Skiøde paa 1 ½ Løb Sm: udj gaarden Stølle til
Knud Knudsen som der for haver betalt 78 rdr: dat: 9 Decembr: 1735.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: ½ huuds Landskyld udj
gaarden Wiig Halsnøe Closters godz til Taarbiørn Taarbiørnsen dat: 19 Martij 1736.
Publiceret Encken Sl: Ole Reiersen Borgela Jacobsdatters udstedde Skiøde paa 2 pd: 19 ½
Mrk: Sm: i gaarden Stangeland till Velagt Niels Christensen dat: 3 Decembr: 1735.
Publiceret Encken Borgela Jacobsdatters udstedde Skiøde paa 2 pd: 19 ½ Mrk: Sm: udj
gaarden Stangeland til Peder Ifversen som der for haver betalt 25 rdr: dat: 3 Decembr: 1735.
Publiceret slutningen af dend Excecutions forretning som Fogden Ohnsorg haver eftter
erhverfvede Dom af Hr: Ahlthand, forrettet hos Hans Hans!! Qvandal udj hans Eiendeler, og
lyder dendz slutning saaledes; Thj blev saaledes sluttet at welærværdig Hr: Jochum Althand
saa vell til Hans Qvandals Eiendom udj Tesdal, som til forommelte Skougeteig, bliver
Prioriteret og Ei(ende)
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for (sin) fordring, indtil saa lenge Hans Qvandal, for Skougeteigen lovformelig fremviser
Rigtighed, at hans broder ham har udløst Tesdal d: 11 Maj 1730. Test:r Hans Seehuusen.
Haldoer Tvedte haver till dette Ting udj forrige indstefnte Sag, atter indstefnt til dette Ting
Samuell Haaim till Doms Lidelse, da eftter lang mellemtale blev Parterne indbyrdes med hin
anden forEenet, saaledes, at Samuell Haaim ærklærede for Retten at [de] udtalte ord, war af

hastig u-besindighed, icke der med ment Citanten Haldor Tveidte til nogen forkleinelse, Men
om ham er indtet vidende uden alt hvad som ere og godt er, og imod forhaabning at Samuel
Haaimb eftter denne dag, Skulle paa \saa/dan maade {eftter denne dag} Citanten Haldoer
Tveidte begiegne, da Sagen at staae Samuel Haaimb lige aaben til Strafs lidelse, og ellers nu
med haandreckning paa begge sider Stadfæstede at ville vere gode venner, imod at Samuel
Haaimb udj omkostning betaler til Haldoer Tveite 1 rdr: 3 Mrk: hvor med denne Sag er
ophæfvet.
Haldoer Tveite hafver till dette Ting indstefnet Tiærran Øfrenæs for Skieldsord imod
Citanten, samt at paahøre vidner Haldor Flocketvet og Erick Winje, og der nest at lide Dom til
bøder og straff, samt at Erstatte Sagens forvolte omckostning
Tierran Øfrenes blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne
til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Erick Tørresen og Søren Colbendtsen hiemlede ved Eed eftter Loven, at have
Tieran Øfrenes till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. thj blev Edens
forklaring for widnerne oplæst, og formaenet at Sige sin Sandhed, og formanet at vogte sig for
MeenEed. Saa blev
widnet Halfvor Flocketvet paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter
Loven haver aflagt, vandt og forklarede, at 8te dager for høstetinget 1735 var vidnet tillige
med vidnet Erick Winje, samt Haldoer Tvete, og Tierran Øfrenes i begrafvelse paa Liusnes i
Etnes Skibrede, da vidnet Sagde {at} og hørte at Tierran Øfrenes Sagde till Haldor Tvedte du
er en {Mærre flaaere} hunde gielder, mere vidste vidnet icke at forklare.
det andet vidne Erick Vinje blev paaraabt, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt,
wandt og forklarede {i allemaader} at i ovenbenefnte begrafvelse, hørte vidnet at Tierran
Øfrenes Sagde till Haldoer Tvedte, du din hunde gielder. vidnet hafde ej mere at forklare.
Eragtet.
Haldor Tveite haver till neste Ting lovlig at indstefne Tierran Øfrenes, som til dend tid
forelegges at møde og svare till Sagen.
Lars Lunde haver till dette Ting ladet indstefne Tierran Øfrenes for Skieldz ord, samt at
anhøre vidner Halfvor Flocketvet og Erick Winje, saa og at lide Dom til Straf, og Processens
omkostning at betale.
Tierran Øfrenes blev paaraabt eftter Loven Men
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møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at svare
Stefnevidnerne Erick Tørresen og Søfren Colbendtsen blev paaraabt, som hiemlede ved Eed
eftter Loven at have Tierrand Øfrenæs till dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers lovlig
Kald og warsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres, da eftter at Edens
forklaring for vidnerne var oplæst, og formanet at sige sin Sandhed, og at vogte sig for
MedEed, fremstod
vidnet Halfvor Flocketvet, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og
forklarede 8te dager før høstetinget 1735 var vidnet tillige med vidnet Erick Vinje, Lars
Lunde og Tierran Øfrenes med flere Almue forsamlet i begrafvelse paa gaarden Liusnes i
Etnes Skibrede da hørte vidnet at Citanten og Tierran Øfrenes Skiendtes og hørte at Tierran
Øfrenes Sagde till Citanten Lars Lunde du er en Tiufs unge, videre vidste vidnet icke at
forklare.

det andet widne Erick Vinje, eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og
forklarede i alle maader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
Eragtet.
Lars Lunde haver at indstefne Tierran Øfrenes {eftter} med lovlig varsell til neste Ting, til
hvilcken tid hand og forelegges at møde og svare til Sagen.
Hans Pedersen Schrunes haver till dette Ting indstefnt sin svoger Johannes Espeland, fordj
hand ville {opsette} Selge sin paaboende gaard Espeland till en fremmet, som hand formeener
er u-lovlig, og wille paastaae at hans svoger Johannes Espeland bør tilbyde Citanten Hans
Pedersen gaarden Espeland tilckiøbs, siden Citanten paa sin huustrues vegne er odels og
aaesæde berettiget till gaarden.
der eftter blev Hans Pedersen Schrunes og Johannes Espeland udj Mindelighed med hin
anden forEenet, saaledes, at Hans Pedersen Skrunes, tilstod at hans Svoger Johannes
Espeland, maa gierne vere tilladt, at selge sin gaard Espeland till hvilcken Mand hand Self
will og giøre sig dend saa nøttig som hand best ved \og/ kand, uden paa anckning af Hans
Pedersen hans huustrue og arfvinger, saa som Svogeren Johannes Espeland haver betalt ham
for sin odels Rettighed til gaarden Espeland eftter forEening, hvor i mod Hans Pedersen
Skrunes icke kiender sig nogen Redt till gaarden Espeland eftter denne dag, saa at baade
Svogeren Johannes Espeland, og {de} hvilcken Mand som gaarden Espeland af ham maatte
Kiøbe, Skall i allemaader af Hans Pedersen og huustrue vere og blive angerløs eftter denne
dag.
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Haagcken Engelsgier, hafver till dette Ting ladet indstefne Marithe Isacksdatter, samt hindes
fader Isack Skiendsvold, fordj hand har betinget Marithe Isachsdatter i sin tieniste, og der paa
gifvet hinde \eller faderen/ fæstepenge, 10 s: Sommeren 1735 paa dend maade at hun skulle
kom/m/e i tieniste hos Citanten i dette foraar, og ellers at lide Dom eftter Loven.
Isack Skiendsvold møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og Varsell, men
Sagde hans datter Marrithe Isacksdatter er icke till dette Ting indstefnt;
Citanten Haagen Engelsgier møtte for Retten og sagde at hafve af Isack Skiendzvold
betinget hans datter Marithe Isacksdatter i sin tieniste Sommeren 1735, at hun Skulle træde i
Citantens tieniste Vorfrue mis i dette aar 1736, og der paa gaf ham i fæstepenge 10 s: som
hand annammede, Men 14 dager eller 3 uger der eftter bar Isack Skiendsvold sin Koene
fæstepengerne tilbage, og opsagde tienistepigens tieniste, og \om/ høsten da høe og Korn var
inde, fæstede Citanten Haagen Engelsgier Pigen Marithe Isacksdatter self, og gaf hinde paa
haanden 10 s: og siden hafver faderen giort hinder der udj at hun icke Skall komme i hans
tieniste, og der fore paastaar at Isack Skiendsvold maatte tilfindes at lade datteren komme i
Citantens tieniste, siden hand engang fæstepengerne haver annammet;
Isack Skiendsvold tilstaar at hand haver fæstet sin datter i Tieniste hos Citanten til
Vorfruemis 1736, da hun i tienisten Skulle indtræde, men kort der eftter siger at have fæste
Pengerne hiembaaret, for sine aarsager Skyld, som hand formener at vere lovlig nock, at
datteren icke imod hans wilje Skall komme i Citantens tieniste.
thj blev saaledes begge parter forEenet, At Isack Skiendsvold tilstod at ville lade Datteren til
Vorfruemis 1736 førstckom/m/ende komme i Citantens tieniste, hvor imod Isack svarer 2
Mrk: 8 s: i omckostning till Citanten, hvor med denne sag er sluttet og forEenet.
odelskats Mandtallet for Etnes Skibrede 1735 blev forseglet ligesaa for Fieldbergs Skibrede
for 1735.

blev Fogden meddelt Tingsvidne at ingen flere bøxeler af deris Mai:ts Halsnøe Closters
godz er falden end allene for 1735, ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden Wiig imod bøxel 7 rdr:
48 s: {till}
Restandsen for Etnes og Fieldbergs Skibreder blev inden Retten paa dend 1ste Termins
Skatter 1736 oplæst, hvor imod ingen hafde noget at sige.
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Publiceret Christen Olsen Weastads udstedde Skiøde paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: udj Weastad, i
Fieldbergs Skibrede beliggende till hans Søn Torsten Christensen som same haver betalt
eftter forEening dat: 19 Martij 1736.
Publiceret Lænsmanden Hans Engelsen Giøens udstedde Pandte obligation Stor 100 rdr: som
hand af Fogden Sr: Andreas Heyberg til Laans beckommet haver og der fore Pandtsetter till
underPandt 106 rdr: i Etnes Kongetiende, samt en Sølfckande ungefæhr 35 rdr:s verdie, hos
Hans Giøen Self beroende indtil at Capital og Rendter 5 proCento vorder betalt dat: 1
Janvarij 1736.
Publiceret Hr: Erland Mickelsens udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Løb Smør udj gaarden Nore
Stumoe, tillige med dend øde Pladz Myhr øde kaldet till Knud Heljesen dat: 20 Decembr:
1735.
Publiceret Johannes Colbendtsens udstedde Skiøde paa 1 ½ Løb Smør udj Udbioe, till
Nicolaus Bendtsen som der for hafver betalt 72 rdr: dat: 2 Decembr: 1735.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at Leylendingen Hans Hansen paa dend affelte gaard
Schiedsvold, dets aftag, Skatterne er ham godtgiort 4 rdr: 4 Mrk: 8 3/32 s:
Publiceret Eelj Grebsdatters udgifne Gafvebrev paa sin halfve hovedlod eftter sin død till sin
Mand Aanen Torstensen Wee dat: 16 Martij 1736.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Sm: udj Lien Kongens godz till
Johannes Gunders: dat: 20 Martij 1736.
Fremstillede sig opsidderne paa gaarden Indbioe under No: 23 i Matriculen, udj Fieldbergs
Skibrede beliggende, Aamund Albregtsen, Peder Albregtsen, Ole Torgckels: Ifver Ifversen,
Taarben Larsen, Knud Tollacksen, og Berent Eriksen, {som e} becklagede sig at deres
paaboende gaardz huuser af en u-Løckelig Ildebrand er opbrendt og lagt i aske Mandagen
eftter Kyndelmisse dag 1736, Saa at paa Aamund og Peder Albrigtsens brug, Larsebruget
kaldet, der Skylder udj Skatt 2 Løber 2 pd: 6 Mrk: Sm: og i Landskyld 2 Løber Sm: 1 ¾
huud, hvilcket de har antaget med 4re aars Skatte og Landskyldz frihed, og nu nogenledes
hafde ophuuset, icke blev mere tilbage, end en høelade som dog i det de ville Redde dend fra
branden, blev gandske Spoleret paa Ole Torkelsen og Ifver Ifversens brug, som skylder i
allemaader lige som forrige brug, og hvor af de nu nogle aar har svaret deris Mai:t Skatt og
Landskyld, hvor af heller icke blev videre tilbage end en gl: Lade, som og ved sam/m/e
Ruptuur blev Spolleret, Paa Taarbiørn Larsen og Knud Taarlacksens brug, Knudsbruget
kaldet, Skyldende i Skatt og Landskyld som ovenmelt, hvilcket de 1734 antog med 5 aars
Skatt og Landskyldz frihed, og nu ved hielp af hans
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Mai:ts Skoug, var bleven bebygget, blev heller indtet Reddet uden høe Laden og fæehuuset,
som og blev gandske Spolleret, og Paa det øde Stephens brug som Berendt Ericksen hafde
tilbudet sig at antage, Skyldende i Skatt 2 Løber 2 pd: 6 Mrk: Sm: og i Landskyld 2 Løber
Smør 1 ¾ huud, hvis huuse til største delen forhen var ned Raadnet undtagen fæehuuset, som
de 2de Leylendinger Ole Torckelsen og Ifver Ifversen, der har haftt dette brug for aarlig
græsleje 1 rdr: igien hafver om høsten 1735 opbygget, blev ej videre bierget end dito af dem
opbygte fæehuus, under hvilcken u-Løckelig tilfelde de da mistede, saa vell deris Ringe
Eiendeler, som deris optærskede Konn!! (Korn), som alt var indbragt i huuserne, som branden
overgick, ja end ogsaa deris Creatuurers Foer, som till størstedelen var indlagt i de huuse som
afbrendte,
denne deris forklaring bevidnede dend gandske Almue af Fieldbergs Skibrede, saaledes dis
verre, i all Sandferdighed at forholde sig, saa at disse Leylendingers fattigdom og Eelendighed
er større end Mand kand beskrifve, og Almuen siden har maattet Recke dennem haanden med
Nødtørfttig Mad og dricke, samt laant dennem huus, til sig og sine smaa børn.
Fogden Heyberg tilspurte da samlig!! (samtlig) Leylændingerne, om de icke, naar de kand
nyde hielp, af Kongens Skouger, till bygnings Tømmer, saa og nogenlededes!! hielp till
Næfverteckning og ved allerunderdanigst ansøgning till Deris Mai:ts om nogle aars Skatte og
Landskyldz frihed, wille blive ved at bruge og dørke gaarden, og igien opbygge dendz huuser,
hvor til de svarede, de 2de Leylendinger Aamund og Peder Albregtsen svarede, at der som
Fogden wil see dem forhiulpet med Tømmer og Næfver, til gaardens opbyggelse, og hans
Mai:t allernaadigst ville forunde dem 2de aars Skatt og Landskylds frihed, foruden de frihedz
aaringer, dennem forhen er accorderet, wille de i gudz Nafn, hvor tungt det end maatte falde
dem, blive ved gaarden og see dendz huuser igien opbygd, opsidderne Ole Torgckelsen og
[Ifver] Ifversen svarede det samme, dog wille de formoede at som de forhen ingen frihedz aar
hafde, dennem nu allernaadigst maatte blive bevilget 3de aars Skatt og Landskyldz frihed. de
2de Leylændinger Taarbiørn Larsen og Knud Tollacksen, Sagde, at som de till denne tid,
hafde tilsat deris Størcke og welferdt, paa gaarden, og det nu er gaaet dem saa u-Løckelig, saa
kand de dend icke lengere vedblive men nødes till dend gandske at forlade; ydermere
tilspurte Fogden Berendt Ericksen, om hand fremdeles ville blive ved hans giorde bud, og
svare hans Mai:t aarlig de 10 rdr:s afgiftt, og om hand med nogen slags Conditioner ville
paatage sig at opbygge gaardens huuser, der til hand svarede, at der som fogden ville tilstaae
ham, hand straxen maa tiltræde gaarden, nyde dend et aar aldeles frj for afgiftt, og Tømmer af
Deris Mai:ts Skouger (til) gaardens opbyggelse, samt siden beholde gaarden
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sin Lifves tid, mod aarlig afgiftt 10 rdr: i steden for Skatt og Landskyld, wille hand paatage
sig at sette gaarden udj louvfør hæfd og stand, men ellers ingenlunde, Fogden sagde, hand
her paa indtet kunde svare ham, førend hans tilbud blev høyere øfrighed forestillet, og der paa
Deris Resolution indhendtet, der til Berendt Ericksen svarede, at siden Fogden icke nu strax
kand sette ham i fuld Possesion af gaarden, saa kunde hand heller icke forsickre, her eftter
gaarden at vedblive, i fald om nogen anden Leylighed kunde forefalde, som hand bliver tient
med, da agtet hand samme at antage, uden at forbinde sig till ofvenbenefnte brug; Fogden
tilspurte Almuen om de vidste paa nogen anden maade at denne gaard kunde komme i stand,
eller om de ved nogen anden, som gaarden kunde eller ville antage og i standsette, der till
Almuen svarede Nej, thj formedelst at gaarden er mere i Skatt og Landskyld ansatt, end dend
er god for at svare, er der ingen der trøster sig till dend at antage till brug.

Fogden og opsidderne om hvis Passeret er et Lovskickcket Tingsvidne af Retten begierende
som blev bevilget
Restandsen for Etnes og Fieldbergs Skibreder for 1735 blev oplæst og af ingen modsagt

Ao: 1736 dend 22 og 23 Martij blev holden almindelig Waar Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland, for Føyens og Fiere Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend af Fiere Skibrede,
Nemlig, Johannes Emberland, Endre Olsen Bue, Knud Bue, Jochum Vaage, Hans Dynje, Lars
Møcklevold, Ole ibid: og udj Johannes Qvalvogs sted Ole Eesvig (Ersvig), med fleere Almue
{so} af begge Skibreder som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og befahlinger, lige
som paa de andre Tinge.
Publiceret Martha Sl: Knud Ifversens udgifne Obligation Stor 50 rdr: som hun haver faaet til
Laans af Niels Nielsen Høybye, og for dito Capital Pandtsettet ham en gaard Fagerland
Skyldende 2 pd: 11 Mrk: Sm: ¾ huud og 4 Spand Koren, dat: 17 Maij 1735.
Publiceret Maren Schachtaffel Sl: Hr: Falchqvor Smitis udstedde obligation Stor 30 rdr:
som hun af Niels Nielsen Høybye til Laans beckommet haver, og der fore setter til
underpandt, Tre Voger Tin, en Nye Cartuns ofverdyne, med Nye æderduun udj, Thoe hoved
Puder af olmerdug fyldt med duun, Thoe lange hoved dyner, en underdyne af hollandsk vær,
en anden nye underdyne af andet godt wæhr, et Cartuns omheng til en Seng, dat: 1 Septembr:
1735.
Publiceret Madame Sl: Mag:r Schrøders udstedde bøxelseddel paa huusmandz pladset Eide
Skylder 9 Mrk: Sm: till Isack Abrahamsen dat: 15 Novembr: 1735.
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Publiceret Niels Hougelands udstedde Skiøde paa ½ Løb Smør udj gaarden Hougeland udj
Føyens Skibrede till sin Søn Baard Nielsen, som der for har bet: 36 rdr: dat: 13 Julij 1735.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Ole Strømøen og Baard Siursen Selsaas,
till dette Ting, til Doms Lidelse at betahle sine æcteskabsbøder.
Ole Strømøen og Baard Selsaas, blev paaraabte, men møtte icke ej heller nogen paa deris
vegne til Sagen at svare.
Thj fremckom Stefnevidnerne Tollef Hougeland og Guldbrand Vehofde, hiemlede ved Eed
at have [indstefnt] Ole Strømøen og Baard Selsaas till dette Ting med mere end 14 dagers
Kald og warsell.
Fogden paastod Lavdag for de indstefnte.
Eragtet.
Fogden forelegges lovligen at indstefne Ole Strømøen og Baard Selsaas till neste Ting.
Publiceret, Ole Johansen Lothen, og Jens Hans: Oucklandz udstedde Skiøde paa 19 41/51
Mrk:r Sm: udj gaarden Lochne till Lars Larsen dat: 8 Janv: 1735.

Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Lars Biørnsen Spitzøen og Marrithe
Nielsdatter ibid: at anhøre de 2de Vidner Brithe tienende Madame Sl: Hr: Ohmsens, og
Hans Findaaeses Koene Sirj Olsdatters Eedelige forklaring, hvad de om Hans Findaases
beskyldning mod bemelte Lars og Marithe Spitzøen har seet og hørt, {hvilcke} hvor eftter
Dom afvartes eftter Sagens beskaffenhed.
Lars Spitzøen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell. da som dend
indstefnte Marithe Nielsdatter, icke møder, ej heller \det Eene/ Stefnevidne Aamund
Eegckeland icke møtte saa opsettes \Sagen/ til i Morgen.
Sr: Jørgen Neumand hafver til dette Ting ved Skrifttlig Stefning ladet indstefne, Ingebrigt
Løckling og Sønnen Mickell, samt Hans Hille med sin søn Daniell Sille med fleere som dito
Stefnemaall formelder dat: 5 Martij 1736 saa Lydende.
Stefnevidnerne Hafvor!! (Halfvor) Grønaas, og Elling Toedtland hiemlede ved Eed eftter
Loven, at have denne stefning for de udj Stefningen Mentionerede Persohner forkyndt med
mere end 14 dagers Kald og warsell.
de indstefnte møtte icke eftter paaraab ej heller nogen paa deris vegne till Sagen at svare.
Sr: Neumand paastod at de indstefnte Vidner maatte Eedfæstes og afhøres; thj blev Edens
forklaring af Lovbogen for Vidnerne, oplæst, og formanet at vogte sig for MeenEed.
widnet Jacob i Vogen blev paaraabt, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt
wandt og forklarede, at 3die Paaskedag \1735/ fulte vidnet, Ole Nielsen og Lars med Sr:
Neumand til Espevær, og 4de dag Reiste de til Geitung og Skulle hiemhendte det wrag godz,
og taugverck, som Sr: Neumand kiøbte paa Vaartinget, og som Sr: Nymand!! oplugte
Søeboeden og ville udtage Taug vercket, da tog Ingebrigt Løckling og Hans Hille fatt paa Sr:
Jørgen Neumand og Støtte ham ofver Ende eller støtte ham Ned, saa at Pauqve og hadt faldt
fra ham, og sagde hand skulle icke faae Tougvergcket førend hand lod dennem faae dend 3die
part af Tougverket
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fick det heller icke, hvilcket de alle vare Eenstem/m/ende udj og tog nøgelen fra Sr:
Neumand, som de indstefnte hos sig beholdt, hvor ofver, Sr: Neumand maatte Reise hiem
uden at faae toug verket med sig, og fra dend dag de Riste!! (Reiste) {hiem} fra sit hiem der
ud, og indtill de kom hiem igien var det 4re dager, og er fra Spitzøen till Geitung vngefehr
3de Miile, videre vidste vidnet icke at forklare.
det andet vidne Ole Nielsen, eftter aflagde Eed vandt og forklarede, i alle maader lige som
forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen at dette vidne Sagde, icke saag at Ingebrigt
Løckling og Hans Hille støtte Sr: Neumand ned til Jorden. videre vidste vidnet icke at
forklare.
Eragtet.
\Vid:/ Lars Jørgensen forelegges till neste Ting, at aflegge sit vidnis byrd i Sagen, til samme
tid forelegges Ingebrigt Løckling, Mickell Ingebrigtsen, Hans Hille, Daniel Hansen Sille,
Niels Gietung, Halfvor ibid: Ole ibid: og Christen Sælje, at møde og anhøre Dom udj Sagen
eftter lovlig indvarsling af Citanten.
Sr: Jørgen Neumand hafver udj forrige indstefnte Sag, atter ladet till dette Ting indvarsle
Ingebrigt Løckling till Doms Lidelse og Sagens omckostninger at Erstatte.
Ingebrigt Løckling blev paaraabt, men møtte icke ej heller nogen paa hans Vegne till Sagen
at svare.

Stefne vidnerne Halfvor Grønaas og Elling Todtland, hiemlede ved Eed eftter Loven, at have
Ingebrigt Løckling, till dette Ting indvarslet med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Eragtet.
Ingebrigt Løckling forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen, og at anhøre Dom
eftter lovlig indvarsling af Citanten.
d: 23 Martij blev Retten atter betient med Laugrettes Mendene af Føyens Skibrede Nemlig
Ole Espeland, Helje Toedtland, Arent ibid: Carsten Tiaang, Hans Berje, Niels Vorland,
Ingebregt Holme og Lars Holme, med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
for dend Tingsøgende Almue af Føyens Skibrede som i gaars dag var tilstede blev alle
Kongl: forordninger, for begge Skibreders Almue Publiceret, som forhen er Specificeret og
anført.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases udstedde giæstgiæber Privilegier paa
Bømelhafn till Hans Erichsen Rosenlund, og er dat: 6 Decembr: 1736.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddell paa ½ pd: Sm: og 2 pd: Korn udj Trovaas,
till Endre Rasmusen dat: 5 Janv: 1736.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud 1 Vog Korn udj
gaarden Tvedte, till Endre Thomesen dat: 24 Novembr: 1735.
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Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa deris Mai:ts Halsnøe Closter godz ½
Løb Sm: ½ huud i Nordhugelen till Torsten Olsen dat: 14 Julij 1735.
dend i Gaarsdag opsatte Sag, blev igien i dag Esket i Rette, af Fogden Heyberg, men som det
Eene Stefnevidne eftter paaraab Aamund Eegckeland, icke møtte for Retten, Sagde fogden
hand maatte paastaae Sagen udsadt till neste Ting for at faae de indstefnte Vidner afhørte,
Thj blev Eragtet.
Eftterdj det Eene stefnevidne Aamund Eegckeland icke møder, som og Marithe Nielsdatter,
der er indstefnt vidnernis udsagn at paahøre icke møder, og Stefnemaalets forkyndelse, icke
formedelst dito Stefnevidnes udeblifvelse, icke eftter Loven kand afhiemles, saa kand de nu
indstefnte vidner til Edelig forklaring \icke/ antages, hvor fore Fogden forelegges til neste
Ting vedkommende lovlig at indstefne.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa deris Mai:ts gaard 18 Mrk:r Sm: ¼
huud i Schomnes i Waags Skibrede, till Johannes Størksen dat: 19 Julij 1735.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Sara Sl: Taarbiørn Larsens, at lide Dom
til at betahle 65 rdr: 1 Mrk: 14 s: som hendes Sl: Mand hafde paataget sig for forrige Foeget
Sr: Ohnsorg at in Cassere af deris Mai:ts tilhørende Halsnøe Closters godz i Stavanger amt,
Ryfylche og Giederens fogderier for 1729.
Sara Sl: Taarbiørn Larsens blev paaraabt, og møtte paa hindes wegne udj Retten, Sønnen
Lars Taarbiørnsen, som vedstod at hans Moder till dette Ting er lovlig indstefnt.
Fogden Heyberg i Rette lagde Sara Sl: Taarbiørn Larsens till høyEdle og welbaarne Hr:
Admiral og Stifttsbefahlings Mand Kaases indgifne Memorial, dat: 2 Septbr: 1734 saa

Lydende med welbemelte Stifttsbefahlings Mandens paategning at fogden sig der paa skulle
ærklære, Saa og dend der udj paaberaabte fuldmagt, som Sl: Taarbiørn Larsen ud af Fogden
Ohnsorg d: 28 Janv: 1729 er bleven meddelt, saa Lydende. Endnu Producerede fogden dend
udj Memorialen paaberaabte Dessignation, over de 13 rdr: 5 Mrk: 2 s: som {fogden} Sl:
Taarbiørn Larsen haver in Casseret, og till Fogden Harberg 1734 d: 24 Martij haver leveret
saa Lydende Lige saa Producerede hand og, Copie af dend Restandsen, som Sl: Taarbiørn d:
24 Martij 1733 til Fogden Harberg har ofverlefveret, paa de Resterende Rettigheder af
Stawanger amt Pro 1728, 1729 og 1730, som Sl: Taarbiørn Larsens var i hendegifvet till in
Cassation, men fremdeles Skall vere bleven staaende u-betalt, hvor af dend udforderende
Restandse 65 rdr: 1 Mrk: 14 s: Skall vere beroende saa Lydende.
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Men som Sl: Taarbiørn Larsen, baade har Negligeret, dend af hannem modtagne fuldmagt, at
inddrifve pengerne till Rette tid, og alligevell taget sin betaling der for eftter accord, saa og
Negligeret, eftter fuldmagtens indhold, at ofverlevere fogden Ohnsorg Restandz Register, paa
de Skyldige, førend eftter 3 â 4 aars forløb, da de Skyldige til dels udj armod vare bortdøde
till dels fløttet fra gaarderne, og til dels vare overkomne andre u-Løckelige hendelser, saa
indtet, eftter dend tid, hos de Skyldige var at beckomme, og fogden Heyberg nu ved saa
mange høye ordres er befahlet, Pengerne at inddrifve, eftter de ham ofverlefverede Restandz
Registere, hvor udj Sl: Taarbiørn Larsen, og ingen anden for de Resterende 65 rdr: 1 Mrk: 14
s: er Debiteret, Saa eftterdj det er Penge som straxen udj Deris Mai:ts Cassa Skall erlegges, til
afdrag for fogden Ohnsorgs Debet till Deris Mai:t Saa paastod fogden Heyberg at Taarbiørn
Larsens Encke, som eftter Kongl: Allernaadigst bevilgning Sidder i u-Skifttet boe eftter
hindes Mand, nu bør tilfindes, de paastefnte 65 rdr: 1 Mrk: 1 Mrk:!! 14 s: at betahle; hand
anviste ellers dend paa Restandsen tegnede ordre till hannem, Restandsen u-opholdelig med
Militair Excecution at inddrifve, hvilcket hand dog holdt betenckelig uden foregaaende Dom
at fuldføre, eftterdj Sara Sl: Taarbiørn Larsens der imod fører sin indsigelse, og der paa
Producerede dend hannem seeniste indløbne ordre om Pengernis inCassation dat: 14 Octobr:
1735 saa Lydende.
Paa Encken Sara Sl: Taarbiørn Larsens vegne, indleverede Sønnen Lars Taarbiørnsen,
Encken sin Moders Skifttlige indlæg eller forsædt, under Enckens haand, som er dat: 22
Martij 1736 saa Lydende.
Fogden Heyberg her imod Replicerede, at dend i Rette lagde Copie af Sl: Taarbiørn Larsens
Eegen forfattede, og eftter saa lang tidz forløb, til fogden Harberg ofverleverede Restance,
viser baade for hvad aar, og hos hvem, det Resterende henhører, till det øfrige agtede fogden
u-nødig at svare, men eftter sin forrige i Rettesettelse paastod Dom udj Sagen.
Lars Taarbiørnsen, paastod at Encken hans Moder maatte gifves tid till Sagens udsettelse
till neste Ting, da hun wille fremckomme med sine bevisligheder.
Eragtet.
Sagen eftter {Sl:} Sara Sl: Taarbiørn Larsens [begiering] udsettes till Sommertinget
førstckommende, da hun forelegges at Producere {et} \Een/ Rigtig Dissignation paa alle de
gaarders opsiddere, som hindes Sl: Mand eftter fogden Ohnsorgs instrux, antog sig at
oppeberge Landskyld Rettigheden af i Stavanger ambt, med forklaring hvad aar, og hvor
meget enhver der paa haver betalt, samt hvad enhver opsidder i sær for sig for hvert aar haver
Resteret og u-betalt, till hvilcken forbem:te tid og sted fogden Heyberg forelegges Sara Sl:
Taarbiørn Larsens {at} lovligen at indstefne, med de af Sagen Deperende bevisligheder at
Producere og i mangell der af, da at lide og anhøre Dom.
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Der nest blef af dend Constituerede Domer Proc: Hans Ottesen Nideros foretagen dend af
Madame Maren Sl: Valqvort Smitz imod Hr: Sorenskriver Randulph og bemelte Hr:
Sorenskriver med Contra stefning indstefnte Sag eftter forige tiltale
Hr: Sorenskriver Randulf producerede hands til Madame Smit følgelig Rettens ergangne
foreleggelse gifne warsel som blef oplæst, hvor paa stefnevidnerne Nel Torstensen
Hysingstad og Thomas Lundmandswærk under æed forklarede at de hende sam/m/e skrifttlige
varsel har forkyndt med meere end 14 Dages varsel og talt med hende Self udj hendes eget
Huus. Men endskiønt hun trende gange blef paaraabt, saa mødte dog hvercken hun Self eller
nogen paa hendes vegne.
Hr: Sorenskriver Randulf Producerede Special Reig: over de af udj denne Sag anvendte
omkostninger, af denne Dags Dato, og hvor eftter hand paastod Endelig Dom i Sagen,
forafskeediget,
Sagen optages til brevenis Revision og Endelig Dom som i Dag eftter Middag skal vorde
afsagt.
Der eftter blev Retten betient af Sorenskrifver Randulff
Publiceret, Guttorm Sortland, paa Eegne og Sl: Helga Mogesdatters Vegne, Joen Øckland,
Encken Sl: Haldoer Olsens eftterlefverske, og Gabriel Aarskougs, udstedde bøxelseddell paa
½ Løb Sm: i gaarden Sortland till Johannes Mogesen Søevold som der af bøxelen eftter
Loven haver betalt. dat: 29 Julij 1735.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud ½ fierding Koren
udj Nedre Rom/m/etvet til Baard Gundersen dat: 30 April 1732.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 16 Mrk: Sm: og 2 pd: 16 Mrk:
fisck i gaarden Sælle till Rasmus Olsen og Niels Olsen Deris Mai:ts godz uden bøxels
erleggelse dat: 21 Janv: 1736.
Publiceret Sl: Jesper Ohmsens udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: udj gaarden Meehuus til
Carl Hans: dat: 22 Junij 1733.
Publiceret Stifttsbefahlings Mandens Resolution, at Jochum Roggen Skall ickun vere
formynder for 2de af Sl: Niels Andersens børnemidler for 1 Søn og 1 datter dat: 30 Novembr:
1735.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Helje Haarneland at betale sine
Ectebøder, for fortiilig Sammenleje med sin huustrue.
Helje Haarneland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Warsell. Helje
Haarneland tilstod at hand hafde brøllup med sin Koene om S:te Hans dags tider 1735 og
kom hans huustrue i barselseng 14 dager for Juell.
Fogden Heyberg paastod Dom over Helje Haarneland till bødernis betaling, eftter Lovens 6
bogs 13 Capt: 1 art:
thj blev Eragtet.
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Sagen udsettes till Sommertinget førstckommende, til hvilcken tid Fogden Heyberg
forelegges at Producere Præsten Hr: Johan Korens attest, hvad tid Helje Haarneland blev
Troelofvet samt Copuleret med sin huustrue, till hvilcken tid Helje Haarneland maa af Fogden
Heyberg indvarsles.
Madame Sl: Hr: Ohmsens hafver till dette Ting ladet indstefne Rasmus Stafveland, udj
forrige paastefnte Sag, at betale dend omtvistende Kirkeckoe med Sagens forvolte
omckostninger;
Rasmus Stafvelands Søn Lars Rasmusen møtte udj Retten og vedstod at hans fader er lovlig
Stefnt.
Bertell Wadbech møtte udj Retten paa Madame Sl: Hr: Ohmsens Vegne, og Sagde, at hun
finder udj sin Sl: Mandz bog at Rasmus Stafveland hafver 3de Kirkeckiør, hvor af hand siger
hand ickun haver 2de Kiøer, men dend 3die Koe paaskyder hand at Skall vere lefveret tilbage,
som Encken benegter, og der fore paastaar at Rasmus Stafveland maa tilfindes at betale dend
omtvistende Koe, tillige med Sagens omckostninger;
Lars Rasmusen Sagde at hans fader hafver till dette Ting indstefnt sine vidner Johannes
Johans: og Rangnela Tollacksdatter.
Bertell Wadbech paa Encken Madame Sl: Hr: Ohmsens vegne, lod tilføre, eftterdj hand paa
nermere underretning {at} denne omtvistende Koe, at vere af Rasmus Stafveland till Sl:
Præsten og hans huustrue lefveret, saa uden at yppe mere Vidløfttighed paa begge sider,
efttergaf hand sagen paa Madame Sl: Hr: Ohmsens Vegne, at hun eftterdags vill icke giøre
nogen prætention paa Rasmus Stafveland for dito omtvistende Koe, men Sagen paa begge
sider her med ophæfves.
Madame Sl: Hr: Ohmsens hafver till dette Ting ladet indstefne Knud i Mosterhafn til Doms
Lidelse at betale {Skyldig} de Penge hand till Citantinden er Skyldig.
Knud i Mosterhafn blev paaraabt, Men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne til sagen
at svare;
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Aamund Eegckeland,
hiemlede ved Eed eftter Loven at have [indstefnt] Knud Mosterhafn till dette Ting med mere
end 14 dagers Kald og Varsell. Ellers sagde Stefnevidnerne at det er 7 rdr: de haver indstefnt
Knud Mosterhafn at betale.
Bertell Wadbech paa Citantindens Vegne paastod Lavdag till neste ting for dend indstefnte.
Eragtet.
Knud Mosterhafnen forelegges Lavdag til neste Ting at møde og svare till Sagen, hvor til
Citantinden ham lovligen haver at indstefne.
Madame Sl: Hr: Ohmsens haver till dette Ting ladet indstefne, Baltzer Meland og Albregt
Meland for Resterende Tiende og Præsteholds Penge, saa som Albrigt Meland er Skyldig 2
rdr: 3 Mrk: og Baltzer Meland 3 rdr: og tillige at betale processens beckostninger;
Baltzer og Albrigt Meland blev paaraabt men møtte icke,
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hysingstad og Joen Hallerager, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have de indstefnte til dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Bertell Wadbech paa Citantindens Vegne paastod Lavdag for de indstefnte till neste Ting.
Eragtet.
Baltzer og Albrigt Mæland Gives Lavdag til neste Ting at møde og svare til Sagen, hvor till
Citantinden haver dennem lovligen at indstefne.
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Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Hans Lundahl till dette Ting for
begangne Leyermaall med Karen Gabrielsdatter, hvilcken stefning er dat: 3 Maij 1736 saa
Lydende.
paa Hans Lundals Vegne møtte udj Retten Bertel Wadbech og indleverede Hans Lundals
Skrifttlige forsædt dat: 23 Martij 1736 saa Lydende.
Fogden war Dom udj Sagen paastaaende.
thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Eftterdj Hans Lundahl tilstaar at vere barnefader till Karen Gabrielsdatters barn, Saa tilfindes
hand eftter Lovens 6 Bogs 13de Capt: 1 art: at betale sine Leyermaals bøder med 12 rdr:
under adferd eftter Loven, ved Namb og Vurdering udj hans Eiendeler 15 dager eftter denne
Doms lovlige forkyndelse.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne, at ej flere bøxeler paa Deris Mai:ts Halsnøe
Closters godz er falden 1735 udj Fiere, Føyens og Waags Skibreder, end dend der om oplæste
beregning indeholder.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at hand haver betalt biergerne for wrag godsets biergning 2
rdr: 67 1/3 s: og Lænsmanden med 2de Mend for wragets Vurdering tilsamen 4 Mrk: 8 s:
Fogden blev meddelt Tingsvidne at Gregorius Berge bortdøde i største armod, og at der ved
Execution icke fandtes Ringeste betalling for de Resterende Skatter 3 rdr: 1 Mrk: 13 s: og at
Berge laag øde 1729 og aldeles under fæfoed.
Fogden blev meddelt Tingsvidne paa odels og SelfEier godset udj Fiere og Føyens Skibreder
for 1735 hvilcke blev for Retten oplæst og af ingen modsagt.
Restandsen paa dend 1te Termin udj Fiere og Føyens Skibreder og Wogs Skibrede for 1736
blev oplæst og af ingen modsagt.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases udstedde giæstgiæberlige friheder paa
Sundstabøevogen till Bertell Wadbech dat: 17 Febr:j 1736.
Publiceret Marta Sl: Knud Ifversens udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj
Grindem til Rasmus Pedersen dat: 22 Martij 1736.
Der nest blef af dend Constituerede Dom/m/er Nideros udj forbemelte Sag imellem Madame
Sl: Hr: Valqvort Smites og Hr: Sorenskriver Randulf
saaledes for Rett Dømt og afsagt.
De prætentioner som begge sides parter ved Reigning og gienReigning beskickelser og
Stefnemaaler imod hin anden har formerit, herrører af Kost underholdning og Logemente
som Contra Citanten Hr: Sorenskriver Randulf i 4 aars tid fra Ao: 1730 for sig Self og sin
tiener har nødt hos Hoved Citantjnden Madame Maren Sl: Hr: Valqvort Smittes, foruden en
del Mobilier som hand hos hende har bekomet, Samt af hvis Hr: Sorenskriveren der imod
imidlertid til hende haver betalt og i andre maader Assisterit med alt eftter dend af Hr:
Sorenskriver Randulph: under dato 13 Febr: 1734 forfattet og Hoved Citantjnden
overleverede Speciale Reigning paa Debit og Credit, eftter hvilcken hannem kom til gode 140
Rixdr: 4 s: og paa gienparten af sam/m/e Reigning har hand (fo)rsiunet sig med Hoved
Citantjndens egenhændige skrefne
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Approbation for uden at hun der eftter for dend skyldig blefne Summa 140 rdr: til Contra
Citanten har udgivet hendes Obligation af dato 5 Martj 1734 og tinglyst d: 20 Augustij nest

eftter, hvor udj hun til forsickring har overdraget ham hendes allernaadigst forundte pension
aarlig 10 rdr: Icke dis mindre har hun dog under beskickelse af 23 Maij 1735 Insinuerit Hr:
Sorenskriven hendes Contra Reigning bestaaende af 15 Poster, eftter hvilcken hende skulle
kom/m/e til gode 17 rdr: 1 Mrk: 10 s: foruden at hun æsker in Natura tilbage de Mobilier som
hende forhen udj Hr: Sorenskr: Reigning er godtgiordt og da hun af hands Svar paa
beskickelsen fornam at hand ej har villet ansee sam/m/e hendes Reigning anderledis end uRigtig og u-lovlig, har hun paa ansøgning faaet Hr: Sorenskriver Tønder til satte!! (sette)
Dom/m/er beskicket, og til det af ham d: 9 Sept: nestl: beram/m/ede Extra Ting ladet Hr:
Sorenskriver Randulf indkalde for at lide Dom til betaling eftter forbemelte hendes Contra
Reigning og tillige indkaldet 3de Vidner til forklaring ang: at hands tiener Stedze udj 3de aar
laae hiem/m/e og hos hende nød undeholdning, Men Vidnernis forklaring er falden saaledis
at tienneren Mastendeel af benefnte tid har været hiem/m/e i sin principals Logemente hos
hoved Citantjnden og hos hende nødt underholdning, og dis imellem været ude paa nogle faa
Skiftte at forrette. Eftter at nu Hr: Sorenskriver Randulf hafde ved Indlæg af 9 Sept: sidst
afvigt, protesterit saavel imod Stefnemaalet som Madame Smittes i Rette lagde Contra
Reigning og Reserverit sig Contrastefning i Sagen som eftter hands begiær blef udsat til
hvad tid Dom/m/eren kunde finde beleiligt, har hand ved beskickelse af 28 Sept: 1735 æsket
mindelig betaling hos hoved Citantjnden for de 140 rdr: hun eftter hands af hende
approberede og ved udstæde obligation Confirmerede Reigning var skyldig bleven, tillige
med en deel udj beskickelsen Specificerede Creaturer og goeds som hand hende skal have
laant og i forvaring leveret, beløbende til 50 rdr: 4 s:, hvor af hun dend største deel ved hendes
paa beskickelsen af beskickelse Vidnerne teignede Svar har benægtet, og en deel Poster
tilstaaet at være hendes børn foræret af Hr: Sorenskriveren da hand tog afskeed med hende, og
ang: obligationen svaret, det hun formeente hun hafde til gode hos Sorenskriveren og hand ej
hos hende, af hvis aarsage hun dend ej kunde betale. Hr: Sorenskriver Randulf har da ved sin
til Afvigte aars Høste ting udstæde Contra stefning og producerede Indlæg, alleene tilholdt sig
hands af hoved Citantjnden approberede og formedelst hendes udstæde obligation
Confirmerede Liqvidations Reigning (med) paastand at alt deris mellemværende der ved er
Liqvi(derit)
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og ej tilstaar videre af Madame Smittes Contra Reigning end de der udj anførte og siden
Liqvidations Reigningens slutning hos hende bekomne 26 tyldter 7 stocker tømmer, hvilcke
hand udj sin beskickelse har tilbuden hend at godt giøre og lade sig Decourtere udj de 50 rdr:
4 s: hand prætenderer for det hende laante og i forvaring leverede gods pr: tylt 3 Mrk:
følgelig de der om førte Vidners aflagde æedelige forklaringer og som hand paa obligationen
har afskreven de af hendes allernaadigst tillagde pension hos Høyærværdigige Hr: Biscop
Borneman oppebaarne 10 rdr:, saa har hand ickun ved sin Contra stefning paasøgt Dom til
betaling for obligationens og Liqvidations Reigningens øfrige Sum/m/a 130 rdr: tillige med
det meere hand eftter beskickelsens formæld skulle tilkom/m/e Hvad sig nu angaar Madame
Smittes prætentions Reigning, da i stæden for de udj Liqvidations Reigningen godt giordte 60
rdr: aarlig og dis uden Descretionerede 100 Rixdr:, opfører hun for Kost og Logemente aarlig
120 rdr:, som for alle 4re aar, tillige med de fleere poster hun fører Contra Citanten til Debit i
alt giør dend Sum/m/a 548 rdr: 1 Mrk: 14 s:, og eftter at hun der udj har Decourterit alt hvis
Sorenskriveren udj sin af hende opproberede Reigning, haver hende Debiterit, skulle hun enda
til gode kom/m/e de paastefnte 17 rdr: 1 Mrk: 10 s: for uden de Meubler hun in Natura æsker
tilbage; Men eftterdj hun ved sin paateigning har tilstaaet Liqvidations Reigningens Rigtighed
og der eftter at blive skyldig dends Billance 140 rdr: 4 s: samt 3 uger der eftter sam/m/e
Confirmerit ved hendes udstæde og tinglyste obligation, uden at have Reserverit sig

nogenslags Contraprætention, hun ej heller imod Contrastefningen og de i Rettelagde
bevisligheder med noget er frem komen aldskiønt hun paa begiær har nødt Sagens udsættelse
fra afvigte aars Høste ting indtil nu, men alleene ladet Excipere imod dend af Høy ædle og
velbaarne Hr: Admiral og Stifttsbefahlings Mand Kaas seenist udstæde Consistution, det og
icke befindes at noget har været hende og Sorenskriveren imellem siden Liqvidations
Reigningens slutning uden det som Hr: Sorenskriveren som for bemelt har tilstaaet og i
mindelighed har villet godtgiøre; Da eftter saadan Sagens beskaffenhed Døm/m/es for Rett,
at Madame Schachtafel Sl: Hr: Valqvort Smittes /: for hvis tiltale Hr: Sorenskriver Iver
Randulf med alle frikiendis :/ har været aldelis u-beføyet til denne process at formere tvert
imod dend af hende approberede og siden ved obligation Confirmerede Liqvidations
Reigning, i hvis følge hun tilfindes at betale til Contra Citanten Hr: Sorenskriver Iver Randulf
dend af ham paastefnte Resterende Capital, som, eftter at de af ham for tømmeret tilstaaede 13
rdr: 1 Mrk: 8 s: Decourteris bliver 116 rdr: 4 Mrk: 12 s: tilligemed processens omkostninger
eftter hands i Rette lagde Speciale Reigning 29 rdr: 5 Mrk:, Og Endelig eftter dend Kongl:
forordning om temere Litigantes af 23 Decbr: 1735 at erlegge i Justitz Cassen 5 Mrk: 4 s:, alt
inden 15 Dage eftter denne Doms lovlige forkyndelse under adferd eftter Loven. Hvad sig
ellers (anga)ar de af Contra Citanten udj sin beskickelse æskede
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og siden paastefnte Creaturer og goeds eller der for anførte og prætenderede 50 rdr: 4 s:, da
for uden at Hoved Citantjnden dend største deel der af benægter at have faaet eller afvide, Saa
har hand ej heller sig noget der om udj Liqvidations Reigningen forbeholdet; Thj bliver
Hoved Citantjinden for sam/m/e prætention i alt frikiendt.
Ao: 1736 dend 30 April blev Retten betiendt paa Præstegaarden Findaas udj Føyens
Skibrede beliggende, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med
de der till af Fogden opnefnte Laugrettes Mend Anders Deggernes, Niels Hougland, \udj/
Lars Peterteigens Sted Halfvor Wigckenes, Gunder Kanneløening, Lars Lillebøe og Tollack
Langeland, till hvilcken tid welærværdig Pastor for Findaas Præstegield Hr: Johan
Christopher Haar, haver udvirket HøyEdle og welbaarne Hr: Admiral og Stifttsbefahlings
Mand Kaases Resolution og befahling till Fogden og Sorenskrifveren med behørrige
Laugrettes Mend, at siune besigtige og Taxere Findaas Præstegaardz huusers brøstfeldighed,
hvilcken høye ordre er dat: 20 Janv: 1736. som læst blev og lyder saaledes.
Hr: Pastor Haar møtte Persohnlig for Retten og Producerede dend udtagne Stefningsseddell
dat: d: 11 April Ao: 1736. som læst blev og lyder saaledes.
Paa Encken Madame Sara Sl: Hr: Ohmsens Vegne møtte udj Retten {Pro} hindes Broder
Provsten {Sl:} Hr: Johan Koren, som vedstod at denne stefning er Madame Sl: Hr: Ohmsens
lovlig forkundt.
Hr: Pastor Haar paastod og forlangede at Retten wille tage Præstegaardens huuser udj siun
og besigtelse, og dendz brøstfeldighed eftter fornødenhed Taxere og wurdere.
hvor eftter Retten begaf sig ud at besigtige Præstegaardens huuser, saa vit af huuserne som
Encken tilckommer at Reparere, udj begge parters oververelse,
Provsten Hr: Johan Koren tilstod at Madame Sl: Hr: Ohmsens eller hindes Sl: Mand aarlig
haver oppebaaret 4 s: af hver boesiddende Mand, till Præstegaardens huusers aarlige
Reparation.
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hvor eftter huuserne blef taget udj øyesiun saa mange som Præstegaarden tilhører og Encken
tilckommer at Reparere, hvilcke var først.
Det Huus Skoelen kaldet.
Taget er bedervet og vil afrives, hvortil vil medgaae
1 ½ Tylt Sperrer á 2 Mrk:
0 - 3 - 0
till Trov og bordtag, vil medgaae 7 tylter Skallebord á 1 Mrk: 8 s:
1 - 4 - 8
3 tylter Samfæng bord til Lem eller Loftt gulf á 2 Mrk: 4 s: er
1 - 0 - 12
1 Renne paa 15 al: á 3 s:
0 - 2 - 13
2 Torv hael hvert stk: 14 al: lang á 12 s: er
0 - 1 - 8
20 woger Næfver á 1 Mrk:
3 - 2 - 0
Arbeidz Lønnen til at indlegge Lofttgulfvet
1 - 0 - 0
Arbeidz Løn til at Troe tæcke og bordklæde Skoelen 4 Mand
i 5 dager paa sin egen Kost á 20 s: er
4 - 1 - 0
at Reparere Skoersteenen og sam/m/e at Kalck slage dessen Arbeidz Løn 0 - 4 - 0
Dertill 3 tønder Kalck á 10 s:
0 - 1 - 14
2 Vindues Ram/m/er á 6 s:
0 - 0 - 12
14 glas Ruder á 2 s:
0 - 1 - 12
------------------13 - 5 - 15
Korn og Høeladen.
8 wog:r Næfver á 1 Mrk:
1 - 2 - 0
1 Torfhael 12 al: Loug
0 - 0 - 6
2 bord til Vindskeier
0 - 0 - 4
4 bord til brun trov
0 - 0 - 8
2 tylter hun til bordtagets forbedring
0 - 1 - 4
3 Mand 1 dag dessen at arbeide á 20 s:
0 - 3 - 12
Korn eller Ladegulfvet, dertil 5 Træer 11 al: lang til gulf
og Lov asker á 1 Mrk:
0 - 5 - 0
Arbeidz Løn Lovgulfvet at lade Skiere og Klyve paa Sagen og sam/m/e
at nedlegge 1 Mand i 2de dager paa egen Kost daglig 1 Mrk: 4 s:
0 - 2 - 8
------------------3 - 3 - 10
Floeren eller Fæehuuset.
3 Sperrer 8 al: lang á 4 s: er
0 - 0 - 12
10 Voger Næfver á 1 Mrk:
1 - 4 - 0
2 tylter bord til Trov á 1 Mrk: 8 s:
0 - 3 - 0
5 tylter hun til bordtag eller bordtæckning á 10 s:
0 - 3 - 2
1 tylt Skalle bord til bordtag i brøstet
0 - 1 - 8
dessen Arbeidz Løn Floeren at Reparere i alt 2de Mand i 3 dager
paa sin egen Kost á 1 Mrk: 4 s:
1 - 1 - 8
------------------4 - 3 - 6
1 anden liden Høelade
fadtes til Reparation 9 tylter hun á 10 s:
0 - 5 - 6
1 tylt Skallebord til bruntrov og vinsckeeder
0 - 1 - 8
13 Sperrer 7 al: lang
0 - 1 - 10
10 Voger Næfver á 1 Mrk:
1 - 4 - 0
2 Torvhael 11 al: lang
0 - 0 - 12
dessen Arbeids Løn, denne høelade at forferdige 2de Mand i 6 dager,
paa deres egen Kost daglig 1 Mrk: 4 s:
2 - 3 - 0

Smalehuuset som af Stav var opbygget, var nedrevet og igien af
Tøm/m/er opbygt paa een anden Tuftt, dessen brøstfeldighed
kand Repareres med
1 liden Hestestald
er nu hefttet udj forbemelte Smalehuus, er Nyt og befindes udj
lovlig hæfd og Stand.
Børrestuen,
vil forbedres med 3 tylter hun og (?) tylt Skallebord, til
bordtag eller Sval for døren
3 Voger Næfver á 1 Mrk: er

0 - 0 - 8
------------------5 - 4 - 4

0 - 3 - 10
0 - 3 - 0
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Arbeidsløn dette at forfærdige, een Mand i 3 dager paa sin egen
Kost daglig 1 Mrk: 4 s: er
2 tylter hun til gulf i borrestuen
Tiendeboen som bruges til Melcheboe,
2 tylter hun til bordtæckning á 10 s: er
1 tylt Skallebord til bordtæckning
1 wog Næfver til Tagetz forbedring
dessen arbeidsløn 1 Mand 1 dag paa sin egen Kost
Ildhuuset
er af Nye opbygget, og fandtes inttet paa Taeg eller træeværck,
undtagen bagerofnen, hvor bunden er bedervet og kand Repareres
med 50 Muursteen
1 ½ t:de Kalck
dessen Arbeidzløn
Baade Nøstet.
er til deels forraadnet, dog kand Repareres og forferdiges med
3 stocker 10 al: hver Stock á 12 s: er
2de Staflejer 18 al: lang á 2 Mrk: er
2 tylter Sperrer 9 al: lang á 2 Mrk: 8 s: er
18 tylter hun til Trov og bordtag á 10 s:
3de Voger Næfver til Møening á 1 Mrk:
60 børrer Spon til Taeg paa Nøstet á 6 s:
4 støcker Torfhael, 9 al: lang á 5 s:
Arbeidz Lønnen til dessen opbyggelse 4 Mand i 6 dager paa
deres egen Kost á 1 Mrk: 4 s:

0 - 3 - 12
0 - 1 - 4
------------------1 - 5 - 10
0 - 1 - 4
0 - 1 - 8
0 - 1 - 0
0 - 1 - 4
------------------0 - 5 - 0

0 - 1 - 0
0 - 0 - 15
0 - 4 - 0
------------------0 - 5 - 15
0
0
0
1
0
3
0

-

2
4
5
5
3
4
1

-

4
0
0
4
0
8
4

5 - 0 - 0
------------------13 - 1 - 4
Een daglig Stue, med derhos Ammestuen og 2de Cammere
vil forbedres med efttersckrevne. Vil opveyes paa dend Nordre Kandt,

dessen beckostning af Mendene Taxeres for
i begge Cammerserne, og Ammestuen vil gulfvet forbedres med
4 Tølter Samfeng bord á 2 Mrk: 4 s: er
i dagligstuen vil indlegges til gulf 4 Tølter Samfæng bord á 2 Mrk: 4 s:
Snidkeren for dessen Arbeidsløn á tylten 1 Mrk: 8 s: at nedlegge er
Kiøckendørren er bedervet og vil af Nye giøres,
dessen beckostning med bordene
1 Tølt Samfeng bord til gulfv og Lems forbedring i Kiøckenet
2 woger Næfver til Møening og Runden om Skorstenen

1 - 3 -

0

1 - 3 1 - 3 2 - 0 -

0
0
0

0 - 4 - 0
0 - 2 - 4
0 - 2 - 0
------------------7 - 5 - 4
Een Nye Stuve med Loftt oven over, som er Rød Mahlet,
hvilcken af dend Samptlige Almue til Præstegaardens fornødenhed er
foræret, og som dend Sal: Mand for dito Huus udj forrige besigtelse,
haver af Almuen oppebaaret aaboedz faldet, saa blifver Encken nu for
dessen Reparation ansvarlig, hvilcket udj efttersckrevne er bestaaende.
2de Render 16 al: lang á 3 Mrk: er
1 - 0 - 0
4re Tølter Skallebord til bordtaeg á 1 Mrk: 8 s:
1 - 0 - 0
9 glas Ruuder á 2 s:
0 - 1 - 2
Arbeidz Lønnen til at oplægge Renderne og bordtecke 2de Mand i
2de dager paa sin egen Kost á 1 Mrk: 4 s:
0 - 5 - 0
------------------3 - 0 - 2
Fleere Huuser fandtes icke paa Præstegaarden, som gaarden var tilhørende og bedrager sig
saa Prestegaardens Huusers brøstfeldighed i alt til penge (ingen sluttsum anført)
Ellers findes paa Prestegaarden som dend forige Sogneprest Sl: Hr: Jesper Ohmsen self
tilckom og er Eiende efttersckrevne Huuser Nemblig.
1. Kiøckenet ved Daglig Stuen, samt det derhos bestaaende wasckerhuus.
2. Een Svale imellem dend Daglig stue og den Store Nye Stuve,
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som Almuen kiøbte og Præstegaarden har foræret.
3. Een Qværn med Qværnehuus, og Reedsckab.
4. Een bord Saug med sin tilhørende Reedsckab.
5. Eet Stabur opbygget paa øde Tuftt.
6. Eet Nyt Cam/m/er paa dend Vestre side oven over Trappen i Gangen eller Svalen.
7. Een liden Søeboed.
8. Eet baadeNøst staaende paa AarEide.
Nock 3de Jernckagelofner Een i daglig Stuen, een dito i Am/m/estuen og een dito i
Skoelen.
Foranførte Specificerede Eiendeeler, Encken{de} tilhørende, tilbød Enckens broder
Provsten Hr: Johan Korn itzige Sognepræst Hr: Johan Christopher Haar at kiøbe, saa fremt
hand det skulle forlange.
welærværdig Pastor Hr: Haar hertil svarede hand nu icke i dette Moment, dertil kunde
Resolvere, men forlangede at Encken ville gifve om dissen accord 2 á 3 Maaneders Dillation,
da saafremt hand imidlertid icke skulle blive sindet dennem at beholde, ville hand derpaa icke
drage nogen fortrydelse, om hun eftter dend tid, foranførte Eiendeeler her fra Stedet
bortfløtter.

Enckens Laverge og broder Provsten Hr: Johan Koren Proponerede at i andleedning af
Lovens 2den bogs 12 Capit: 1 art: formeener Encken at hun Materialerne til Prestegaardens
Reparation er berettiget at tage af Prestegaardens og Præsteboeletz Skoug, ligesom hendes Sl:
Mand Endnu Lefvede, i det øfrige negter hun icke at hendes Sl: Mand haver oppebaaret, de
Sædvanlige 4 s: af hver boesidende Mand, till Huusernes Reparation og vedligeholdelse og
har hun icke vaaret vegerlig om det hafde bleven forlanget i Mindelighed saadant med
Sognepresten at afgiøre for at Menagere u-mage og omckostninger om det har kundet ladet
sig giøre;
welærværdig Hr: Pastor Haar hertil svarede, at saafremt Prestegaardens Skoug, eftter lovlig
siun og besigtelse, befindes udj saadan hæfd og tilstand at dend kand taale at Materialerne
kunde deraf uden Skougens forlis tagis, da ville hand, saavit Lov og forordning tillader,
derimod inttet despensere, eller vere Encken veigerlig.
Hvoreftter denne forretnings beckostning blev anført som følger:
Fogden prætenderede for sin umage og Reises beckostning inttet. Sorensckriverens Reise
fra sit hiem til aasteden 3 Mile med 3de Mand á 8 s: Milen er 4 Mrk: 8 s: Sorensckriverens
fortæring 1 dag undervejs til aasteden 4 Mrk: Sorenskriverens Sallarium for den første dags
forretning 3 rdr:, Stemplet papir til denne forretning 1 Mrk: 8 s: for denne forretnings
besckrivelse 1 rdr: for Sorensckriverens Reise fra aastæden til sit hiem 4 Mrk: 8 s: for een
dags fortæring undervejs 4 Mrk: De 6 Lougrettes mænd for deres u-mage og forretning
hver Mand 1 Mrk: 8 s: Lænsmanden for sin umage ved denne forretning 2 Mrk:

Ao: 1736 d: 5 og 6 Julij blev holden almindelig Sommer- Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig [for Ous og Strandvigs Skibreders Almue], da og Høy welbaarne Hr: Admiral og
Stiftts Befahlingsmand Kaahs (Kaass) Retten bivaanede og var Nerverende, saa og var
oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend, Asbiørn Lien, Joen Sæfvell, Rasmus Holdhuus, Peder Klæppe, Halfvor
Skaatte, Anders BallersEim, Anders Raalsvogen og Anders Eide, med fleere Almue af begge
Skibreder som Tinget same tid Søgte
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Publiceret deris Kongl: Mai:ts allernaadigste forordning og forbud Paa Juveler, samt guld og
Sølf at bære, med videre som er dat: 16 Aprilis 1736.
Høy welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Manden tilspurte Laugrettet, og dend
tilstedeverende Almue som af begge Skibreder var tilstede, om de hafde noget paa Fogden og
Sorenskrifveren at klage, hvor till Almuen svarede Nej, at de icke hafde noget paa Fogden og
Sorenskrifveren at klage, det samme tilspurte Høy welbaarne Hr: Admiral om Almuen
hafde noget at klage paa Lænsmændene af begge Skibreder hvor till de svarede Nej.
Høy welbaarne Hr: Admiral Kaass tilspurte Almuen om Kirkerne her i Præstegieldet er i
lovlig Stand, der till Almuen svarede at deris Kirker er i lovlig hæfd og Stand.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste forordning anlangende hvorledes med Examinibus
Juridicis ved Universitetet udj Kiøbenhafn dat: 10 Februarij 1736.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript at ingen Dom som Liv og ære paagielder
maa Exceqveris førend det Remiteris till Deris Mai:ts allernaadigste Resolution, men de andre

\ober Rettes/ Domme som angaaer boeslod, fred eller visse aars arbeide, kand Exceqveres,
foruden at indberette det til Cancelliet, naar de Skyldige ærklærer sig med Dommen at vere
fornøyet. dat: 23 Martij Ao: 1736.
Publiceret {af} hans høy grefvelig Excellence Hr: Stadtholder Rantzous Skrifvelse till høy
welbaarne Hr: Admiral Kaass dat: 27 Janv: 1736 at alle Tyve som indtet Self er Eiende, og
hvem vedkommende ej heller formaaer at forfølge, Skall af Fogderne paa Justitiens wegne
tiltales, og af Lænsmændene tages under forvaring, imod at de ved Sagens uddrag nyder
Tyvens underholdnings og varetegts Penge, eftter Loven, med 3 Rixort ugentlig godtgiort,
hvilcke Penge det heele Sogn, uden anseende, af geistlige Militaire eller andre Sædegaarder
Skall paalignes, og af Fogden og Sorenskrifveren med LavRetten Reparteres, eftter enhver
gaardz Skyld, og saadan Repartition der eftter af Ambtmanden Revideres og Approberes, dog
at Fogden og Sorenskrifveren eller Dommeren, som indtet nyder for deris u-mage med slige
Sager, der alle paa slet Papir føres, for deris Eegne gaarder icke inddrages dat: 27 Janv: 1736.
Publiceret Stadtholder Rantzous Skrifvelse til høy welbaarne Hr: Admiral Kaass, at de gamle
Munderinger eftter!! Skall i Lægderne forblifve, som Soldatterne Skall bruge ved Kierke
Excercitier, 2. at af de til Officerernis qvarterer, udlagde frigaarder aldeles ingen saa
kaldede Service eftterdags Skall betaeles, og alleene lade sig nøye med de dennem for deris
frigaarder Allernaadigst tillagde 20 rdr: som Deris Mai:t allernaadigst haver Resolveret d: 21
Janvarij 1735.
Publiceret Stiftts befahlings Mand og Hr: Admiral Kaases ordre angaaende Hollandske Skibe,
som afhendter graae Steene at de ved anckomsten bør giøre angifvelse og lade sig inqvirere,
dat: 13 Junij 1736.
Publiceret Deris Høy Grefvelig Excellence og Stadtholder Rantzous ordre til Hr: Admiral og
Stiftts Befahlingsmand Kaase angaaende dend u-muelighed der Skall vere udj for
Landsaatterne at eftterleve dend allernaadigste Forordning af d: 7 Novembr: 1682 om Liigs
begrafvelse saa vidt d: 7 og 10de art: angaar, alt saa seer Jeg icke Sickrere end at naar
Forordningens 7de art: af u-omgiengelig fornødenhed anløber til 8te dage og 10 art: til 14
dage i det høyeste, daa naar ovenmelte tid er medgaaen (Mrkn.: Tydelegvis manglar det
noko her, men det står ikkje meir i originalen)
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dat: 3 Julij 1736.
Publiceret Stadtholder Rantzous Placat i anledning af Deris Mai:ts allernaadigste Resolution
af 9 Martij 1736, at de af Søefolckene, som forlanger at gaae uden landz for at Søge Hyre
maa tillades at fare med frem/m/ede Skibe, imod at de forsiuner sig med de anordnede
bevillinger, samt at de som ere u-giftte des uden Stiller Caution af 20 rdr: eller mere, som de
hafver Venner eller Eefne till for deris tilbageckomst dat: 23 Martij 1736.
Publiceret Biscop Bornemandz udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 4 Mrk:r Smør udj Indre
Houland till Mons Torstensen dat: 13 Junij 1736.
Publiceret Anders Stensen Lillevigs udstedde bøxelseddell paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden
Opsahl till Eelænd Nielsen dat: 5 Martij 1736.

Publiceret Sl: Hr: Thomas Fastings udstedde bøxelseddell paa 2 pd: Smør udj gaarden Hage,
till Svend Hansen dat: 24 April 1736.
Kaare Andersen Hougervold forlangede af Retten et lovlig Tingsvidne at det qvinde
Menniske Synnefve Lassesdatter, som hand agter at begifve sig udj Egteskab med, ere ej hin
anden nermere end udj 3die og 3die Lige Leed beslægtigede, hvor om hand fremstillede for
Retten 2de godvillige Vidner, Johannes Lassesen Hougervold og Niels Bendtsen Vandvig,
som der om godvillig under Eed ville gifve sit Sandferdige Vidnesbyrd
Thj blev vidnet Johannes Lassesen Hougervold, paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter
at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes,
at der boede en Mand paa gaarden Giøen Nafnlig Elling udj Strandvigs Skibrede, som
hafde 1 Søn og 1 datter Sønnen Alf Ellingsen og Lisbeth Ellingsdatter; Sønnen Alf
Ellingsen auflede 1 Søn {og 1 datter}, Nafnlig Anders Alfsøn Hougervold som er fader till
Kaare Andersen, som agter at begifve sig udj Egteskab med Synnefve Lassesdatter; og
Lisbet Ellingsdatter kom udj Egteskab med Ole Lassesen Nerhofde, hvor med hun auflede 1
Søn Nafnlig Lasse Olsen Nerhofde, som er fader till Synnefve Lassesdatter, der agter at
begifve sig udj Egteskab med Kaare Andersen, saa at vidnet forklarede, at Kaaere Andersen
og Synnefve Lassesdatter, der med hin anden agter at begive sig udj Egteskab, ere ej hin
anden nermere end udj 3die og 3die Liige Led beslægtigede.
det andet Vidne Niels Bendtsen Vandvig fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter
Loven haver aflagt, vandt og forklarede i allemaader lige som forrige Vidne vundet og udsagt
haver.
hvor paa Kaare Andersen om hvis passeret er, var et lovskicket Tingsvidne af Retten
begierende, Som blev bevilget.
Fogden Heyberg haver till dette Ting indkaldet Sogne Præsten welærværdig Hr: Niels
Leganger, med de Jordebøger, og hvad andet beviis hand maatte have for, at Wigen under
Gaarden Særvold udj \Ous/ Skibrede beliggende under Matriculens No: 13, er Ous
Præsteboell allernaadigst Beneficeret, alt till et lovligt Tingsvidnes Erholdelse, og till beleg
ved hans allerunderdanigste Regenskab;
Paa Hr: Niels Legangers vegne møtte udj Retten hans Søn Mons:r Iwer Leganger, og i
Rettelagde sin faders Hr: Niels Legangers Skrifttlige Demonstration dat: 4 Julij 1736, saa
Lydende. Saa og de i hans Demonstration paaberaabte Jordebøger over Ous Præsteboels
gods af Ao: 1668 og 1682 og
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Ao: 1700. af Jordebogen Ao: 1620, saa og Antegnelse paa dito Præsteboels gods Ao: 1661.
lige saa af en Antegnelse paa dito Præsteboels gods af Anno 1697 findes anført at dito Ous
Præsteboel er \og har veret/ tilhørende i Særvold 1 Spand Smør, hvilcket eftter Spørsmaal af
Mons:r Ifver Leganger, til Almuen blev svaret af en gammell Mand Anders Strønøen 64 aar
gammell, og Lænsmanden Hans Engelsen Lundervig 77 aar gammell, at for 56 aar siden
tiente dito Lænsmand paa gaarden Molde, da boede der paa Særvold en opsider, som svarede
sin Rettighed til sin Eiere, og paa Særvoldsvigen boede en Mand Nafnlig Jørgen Kypper, som
svarede sin Landskyld og 3die tage till Ous Præsteboell, {og} og eftter at dito opsidder Jørgen
Kipper og hans huustrue fradøde Særvoldswigen, da blev det icke der eftter beboet eller
dørcket af nogen opsider, men siden brugt eller afslaget høet af da verende Præst Sl: Hr:
Christopher Garmand, og ført till Præstegaarden og der bleven af dissen Creatuurer fortæret,
og eftter hans død, er det paa samme maade af hans efttermand Hr: Niels Leganger bleven
brugt till denne dag, og forcklarede disse 2de gamle Mend at denne Jordepart udj Særvold,

som fra Arrildz tid haver fult Ous Præsteboell er det Selfsamme pladz Særvoldswigen som
ved Seeniste Matricul Commission d: 15 Julij 1723 blef lagt udj Skatt for 9 Mrk: Smør;
Fogden Heyberg om hvis Passeret er, var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende
som blev bevilget.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne {Morten} \Hans Hans: Giøen/ for øfvet
slagsmaall mod Morten Olsen SkogsEide, saa og til Vedermæele er indstefnt Morten
SkogsEide;
Stefnevidnerne, Johannes Hougervold og Kaare Andersen ibid: blev paaraabt, som tillige
forklarede at have indstefnt widner Lars Biøndahl, Brynild Tomre, og Svend Svendsen
Thomre, og forklarede Stefnevidnerne at have forbenefnte Persohner indstefnt med mere end
14 dagers Kald og warsell, hvilcket de under Eed for Retten forklarede
der eftter blev Morten SkogsEide paaraabt, som møtte icke, og ingen af de indstefnte vidner
uden Brynild Tomre som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt vandt og forklarede saaledes. i afvigte foraar in Martij 1736 da Vidnet var i følge
med flere Almue, som var i Liig begiengelse med Anders Eides Sl: huustrue, kom vidnet
gaaendes og blev Seende at Hans Hansen Giøen holdte Morten SkogsEide under sig med
haanden i brøstet paa Morten SkogsEide Men slog ham icke, og vidnet forstod icke andet end
det var af wred hue, det og Hans Hansen Self tilstod, videre vidste vidnet icke at forklare.
her imod haver Hans Hansen Giøen Contra ladet indstefne Morten Olsen SkogsEide at
paahøre vidnerne Rasmus Holdhuus og Jacob Hansen Giøen
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som Saag at Morten Olsen forbenefnte tid Red i Veyen, og som Hans Giøen gick af weyen,
Red Morten SkogsEide {eftter} af Veyen eftter Hans Giøen, saa at Hans Giøen falt i Marken i
Sneen;
Rasmus Holdhuus og Jacob Giøen blev paaraabt men møtte icke nu, men blev svaret at det
ene vidne kommer i Morgen, hvor fore Sagen blev udstillet til i morgen, dog blev \først/
Stefnevidnerne Johannes og Kaare Andersen Hougervold paaraabt, som fremstod for Retten,
og med Eed og opragte fingre eftter Loven forklarede at have indstefnt Morten SkogsEide till
at paahøre disse 2de Vidner Rasmus {og} Holdhuus og Jacob Giøens forklaring hvad forfang
hand giorde Hans Giøen, da de kom i slagsmaall, med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Vidnet Rasmus Holdhuus og Jacob Giøen blev paaraabt, men møtte icke, hvor fore Sagen till
i morgen udsettes, da dend igien skall foretages for at afhøre saa mange vidner paa begge
parters Side, som da maatte møde.
Publiceret Lasse Andersen Oustestad, Steffen Stephensen Backe, Siur Olsen Refne, Ellend
Nielsen Opsahl og Christian Tvedt deris udstede Skiøde paa 2 pd: 7 5/7 Mrk: Sm: i gaarden
Berje som der for haver betalt 128 rdr: 2 Mrk: af Stephen Stephensen dat: 10 Novbr: 1735.
d: 6 Julij om Morgenen blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend;
hvor da Hans Hansen Giøen møtte for Retten og sagde at det Eene af hans indstefnte Vidner
Rasmus Holdhuus møder nu og for Retten er tilstede, hvor fore hand paastod at dito vidne
maatte Eedfæstes og afhøres,
Thj blev vidnet Rasmus Holdhuus paaraabt som fremstod for Retten;
dend indstefnte Morten SkogsEide blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa hans
Vegne til Sagen at Svare;

widnet Rasmus Holdhuus blev paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes; dend samme dag som Vaartinget stod
paa Lundervig som var d: 5 Martij 1736 afvigt, gick vidnet med Liigbegiengnelsen Anders
Edes!! (Eides) Sl: Koene, og fultes med Jacob Hansen Giøen og Hans Hansen Giøen, da
Morten SkogsEide kom Ridendes i Veyen eftter Vidnet og hans følge, og som vidnet kiendte
at øcken støtte ham i Ryggen, gick Vidnet og Jacob Giøen paa dend Eene Side af weyen, og
Hans Hansen Giøen Sprang paa dend anden Side af weyen, da Saag vidnet at Morten
SkogsEide Red af weyen eftter Hans Hansen Giøen og Reed saa nær paa ham at øgcken
Støtte Hans Hansen Giøen ned til Jorden, eftter at Hans Giøen var gaaet af weyen, da der paa
brugte de
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nogen ord men vidnet hørte icke hvad ord som passerede, hvor paa Morten SkogsEide Reed
weyen frem eftter fra dem, og da Liiget var nedsadt, Spurdte vidnet Morten SkogsEide om
hand giorde dette af Spøgerie eller Løstighed, eller hand giorde det med alfvaar, hvor til hand
indtet svarede, men gick fra vidnet till Hans Hansen Giøen som stod lengst borte paa Marken,
da vidnet hørte at de talte af wred huue, men vidnet hørte icke ordene, men vidnet saag at
Morten SkogsEide gick ind paa Hans Hansen Giøen og wille slaae ham, men Hans Hansen
Giøen gick 2 â 3 Skridt tilbage fra ham, da Morten SkogsEide gick med Knøtte Næfve ind paa
ham, da Hans Hansen Giøen Skufvede Morten SkogsEide fra sig saa hand falt i Sneen till
Marken; der eftter kom Brynild Thomre og wille tage ham med sig, men Morten SkogsEide
sleed sig fra ham og gick liige till Hans Hansen Giøen og tog ham i begge axlerne med begge
henderne, da Hans Hansen Giøen {gick og} ville gaae fra ham og gick 4 â 5 Skridt tilbage,
men kunde icke slippe fra ham, saa som Morten SkogsEide holdte ham i begge axlerne, da
Hans Hansen Giøen tog i Morten SkogsEide og kastet ham ned til Jorden, men vidnet saag
icke at Hans Hansen sloeg ham, hvor paa de skiltes ad og ej videre mellem dennem passerede;
widere widste vidnet icke at forklare.
de øfrige indstefnte vidner blev paaraabt, men møtte icke,
hvor fore Fogden Heyberg paastod at widnerne maatte gifves Lavdag at møde till neste Ting.
Thj blev Eragtet.
De ude blefne Vidner Lars Biøndahl, Svend Svendsen Thomre, Jacob Giøen, Saa og
Contraparten Morten SkogsEide gifves Lavdag till neste Ting at møde og aflegge sit vidnes
byrd, og Morten SkogsEide til samme tid forelegges at møde og svare til Sagen.
Restandsen for Ous Skibrede blev oplæst og beløber 229 rdr: 1 Mrk: Restandsen for
Strandvigs Skibrede blev oplæst og beløber 227 rdr: 3 Mrk: 4 s:

Ao: 1736 dend 9de og 10 Julij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
gaarden Hummelvig for Opdals og Waags Skibbreders Almue, da og Høy welbaarne Hr:
Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaas ved sin høye Nerverelse Retten samme
tid bivaanede, saa og var ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg
med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Mickell Landerøen, Ingebrigt Backe, Rasmus
Grimsland, Anders Espevig, Ole Haarnenes, Anders Vogen, Anders Gierstad og Lars
Haaland, med begge Lænsmændene, og fleere Almue af begge Skibreder som Tinget samme
tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye
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øfrighedz ordre og foranstaltninger lige som paa forrige Ting.
Høy welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand tillspurte Almuen af begge Skibreder,
om de haver noget at klage paa Fogden og Sorenskrifveren, de nu da ville saadant angifve, og
udsige, hvor till Almuen af begge Skibreder svarede at de haver indtet paa Fogden eller
Sorenskrifveren at klage; iligemaade giorde høy welbaarne Hr: Admiralen samme
Spørsmaall till Almuen, om de haver noget at klage paa Lænsmændene og Skydz Skafferne,
hvor til de Svarede Nej.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases udstedde Giestgiæber brev paa Bechervigen i
Waags Skibrede beliggende till Sr: Nathanael Mathiesen dat: 9 Janvarij 1736.
Publiceret WelEdle Hr: Lieutenant Wilhelm Ornings udstede Pandte Obligation, hvor udj
hand tilstaar at have beckommet til Laans 50 rdr: af Fogden Andreas Heyberg, hvor fore hand
til underpant Pantsetter sine i Næshafn staaende huuse Vaaninger, indtil at Capital og Rendter
vorder betalt dato 4 April Ao: 1736.
Publiceret Madame Sl: Oluf Larsens udstedde Skiøde paa 10 Mrk: Sm: 1/6 huuds
Landskyld udj gaarden Erritzwær i Opdals Skibrede beliggende till Hans Johansen
gastgiæber udj Gravens Sogn dat: 30 Junij 1736.
Publiceret Ragna Opdahl Sl: Størk Boetels: eftterlefverske, Rolf Boetelsen, Boetel Berjesen
og Siur Berjesens udstedde Skiøde paa 1 pd: 6 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Opdahl till Boetel
Colbendtsen som der for har betalt 30 rdr: 3 Mrk: dat: 5 Martij 1736.
Publiceret Ole Jacobsen Gierswig og Ole Christophersen Thoe, paa deris Myndtlingers
Vegne, Udstedde Skiøde paa 18 Mrk:r Smør ¼ huud udj gaarden øfre Gierstad med
overbøxel till 18 Mrk: Sm: ¼ huud, till Ole Andersen som os der for haver betalt 18 rdr: dat:
4 Novembr: 1735.
Publiceret Madame Sl: Mag:r Hans Abels udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj
øfre Gelland till Torsten Emmingsen, og er dat: 10 Februarij Ao: 1736.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Smør udj Gaarden Nesse till
Hans Christophersen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt. Halsnøe Closters godz
dat: 4 April 1736.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting indstefnt Arne Hillisvig for begangne Leyermaall med
Margrethe Vindenes udj forrige indstefnte Sag;
dend indstefnte Margrethe Vindenes Vogen møtte for Retten og vedstod at vere lovlig stefnt:
Paa Arne Hillesvigens Vegne møtte Svogeren Rasmus Hillisvigen og vedstod at have faaet
lovlig Kald og warsell;
Margrethe Vindenes Vogen fremkom for Retten og Sagde at Arne Hillesvigen kom till hinde
forleden Sommer 1735 om Sancte Olstider om Midnats tid og begierede huus som hun
tilsagde ham, og da hand kom ind begierede hand 1 pott øell
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og imidlertid siger hun at ville lade ham ligge i Nøstet og bære Sengecklæder til ham, og som
hun ville ind i Nøstet fick hun icke døeren op, da Arne Hillesvigen tog hinde i fanget og sagde
hand er Enckemand og du er Encke, gid du ville have mig der till hun svarede I er fremmet
for mig og Jeg er fremet [for] Eder, gud ved om det ladet sig giøre, og i blant anden Samtaele
de hafde med hin anden begierede hand atter 1 potte øell som hand fick, imidlertid Reede
hun Seng paa bordet till ham, hvor hand lagde sig, og Margrethe laag i Sengen i samme stue,
og imidlertid sagde, Jeg seer Jeg faaer til Sengen, da Springer hand af bordet og i Sengen, og
som hun tog Klæderne om sig, Refv hand Klæderne fra, og tog sin haand i bringien eller
brøstet paa hinde, og siger {ha} de icke Skall spilde Egteseng for hin anden, hand Skall icke
Skidne andet end hand agter at giøre Reent, og der paa fick hand sin vilje med hinde, og hafde
Legemlig omgiengelse med hinde, og førend det kom der till lovede hand hinde Egteskab, og
om Morgenen da hand toeg afsked med hinde Sagde hand hun skulle have øell till hand
kommer igien med nogen Stafv som hand har lovet Niels Vindenes Vogen, og da hand kom
igien siger hun hand bød hinde 3 Mrk: i penge i forliigelse;
Rasmus Hillesvigen paa sin Svigerfaders Vegne, svarede at hans Svigerfader, icke har haftt
Legemlig omgiengelse med hinde;
Margrethe Vindenes Vogen Sagde at Arne Hillesvigen har tilstaaet for Johannes Uglenes og
Willum Leenes;
Fogden paastod at Arne Hillesvigen maatte forelegges at møde Persohnlig till neste Ting;
Eragtet.
Fogden Heyberg hafver till Høstetinget førstckommende at indstefne de af Margrethe
Vindenesvogen Nafngifne Vidner Johannes Uglenes og Willum Leenes, saa og Arne
Hillesvigen og Margrethe Vindenes Vogen til Vedermæele vidnernis udsagn at paahøere,
hvilcke og till forbem:te tid og sted forelegges Persohnlig at møde og Svare till Sagen.
Fogden Heyberg haver till dette Ting udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Britha
Stusvigen for begangne Leyermaall med Soldatt Joen Pedersen Grønaas;
Britha Stusvigen blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hindes
vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Christen Møcklestad og Colbendt GrødtEide hiemlede med Eed og opragte
fingre eftter Loven at have indstefnt Britha Stusvigen till dette Ting med mere end med 14
dagers Kald og Varsell.
Fogden Heyberg pastod!! at eftterdj Britha Stus1736: 78b
vigen nu 3die gang har veret indstefnt og icke nogensinde mødet, saa var hand paastaaende
Dom over hinde til bødernis betalling.
Lænsmanden forcklarede at Britha Stusvigen gick i Barselseng om Michaelj tider 1735, og
er Barnet sadt till opfostring hos Jacob Onerim.
thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Britha Stusvigen er nu till dette Ting 3de sinde lovlig indstefnt for begangne Leyermaall, og
dog icke møder, da eftterdj det er baade vitterlig og bevislig at hun haver auflet Barn og gaaet
i Barselseng Michaelj tider 1735, Saa tilfindes Britha Stusvigen eftter Lovens {13de Ca} 6te
Bogs 13de Capit: 1 art: at betale sine Leyermaals bøder med 6 Rdr: under namb og wurdering
15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Eellend Gabrielsen Tvedt, Self Eieris gods, hvor udj Encken
er udlagt 1 pd: 4 Mrk: Sm: udj gaarden Tvedt, og som Encken haver 2de Sønner og 2de

døttre, saa kom paa hver søns lod 9 Mrk: Sm: og paa hver datter 4 Mrk: Sm: udj Tvedt. og er
Skifttebrevet dat: 14 April 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Madsen Ouchand!!, som hafver 2de Sønner og 2de
døttre, hvor af dend ældste Søns Søn er udlagt 10 ¼ Mrk: Sm: udj gaarden Wevatne og
Sønnen Ole Olsen er udlagt 10 Mrk: Sm: og Anna Olsdatter udlagt 5 Mrk: Sm: og Rangnele
Olsdatter er udlagt 5 Mrk: Sm: alt udj Wevatne dat: 19 April 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Marj Nielsdatter og hindes Søn Ole Nielsen som blev
udlagt 10 Mrk:r Sm: udj gaarden Lande â 3 Mrk: Marken dat: 18 April 1736.
{Jacob} Hans Jacobsen Nedre Drange fremckom for Retten og tilspurte Almuen af Opdals
Skibrede om dem icke alle er witterlig at gaarden Nedre Drange Skyldende i Skatt 1 ½ Løb
Sm: og i Landskyld 1 Løb Sm: under Matriculens No: 55, hvor af gamle Jacob Thommesen
Self Eier og bruger dend halfve deell 2 pd: 6 Mrk: og Vnge Jacob Thommesen bruger dend
anden halfve Part 2 pd: 6 Mrk: Sm: som Lars Haaeland er Eiende, at for Vngefehr for 3de
Uger siden paa en Tiisdag var et forferdelig Torden Weyr med Torden og Liunild, Vnger!!
(Vngefehr) Klocken 3 slet som kaldes Noons tider da folcket var inde og Spiisede og som
folckene kom ud igien da stod en forferdelig Ildz Liun i Røstet aller øverst opunder Taget paa
{Høeladen} \fæehuuset eller floeren/, som udj en hast af Een forferdelig Storm og Østenvind
saa hefttig antendte og opbrændte og lagde i Aske 2de Stafbuur, 2de floerer, 1 Sengeboe, 1
borrestue,
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3de Kofver og 1 Ildhuus, tillige med Mæstendeelen af deris fattige og faae Eiendeeler,
undtagen nogle faae Klæder de fick bierget, og som begge opsidderne dend Eene af dem blev
i sit ansigt noget forbrendt, og disuden er nu begge opsidderne paa denne tid udj Sot og
Svaghed Sengeliggende, og i dend henseende er Sønnen Hans Jacobsen begierende Almuen
her om ville give sit sandferdige vidnisbyrd, till Eet Tingsvidnis Erholdelse;
Almuen af Opdals Skibrede her till enstemmig Svarede, at det disverre forholder sig i all
Sandhed at opsidderne paa Gaarden Nedre Drange, forbenefnte alle deris huuser paa en
Tiisdag for 3de Uger siden, af en forferdelig Tordenslag og Liunild, i en forferdelig Storm af
Østenvind, med Soelskin og heede, blev antent Klocken 3 slet paa dagen som kaldes Noons
tider imedens folckene Spiisede, og eftter Maaltid de kom ud, var ilden antent øfverst i Røstet
paa floeren, da alle forbenefnte huuser af dend forferdelig ildz Lue blev opbrendt og lagt i
aske, og kand Almuen icke andet slutte, end denne u-løckelig Ildebrand af Torden er
foraarsaget siden ingen Mand paa Middags tider hafde nogen slags warme optent i floeren,
Tillige blev og disse fattige folckes f!! dend Mæstendel af deris fattige Eiendeler opbrendt og
fortæret, undtagen at de fick nogle faae Klæder bierget; Almuen der fore ønskede at Deris
Mai:t af Naade ville forunde disse fattige folck nogle aars Skatte og Landskyld frihed, till
nogenledes opreisning igien.
Hans Jacobsen paa opsidernis Vegne, om hvis Passeret er, var et lovskickcket Tingsvidne
begierende, Som blev bevilget.
Restandsen for Opdals Skibrede blev oplæst og beløber 422 rdr: 2 Mrk: paa dend anden
Termin, og Restandsen paa den Sidste Termin 1735 bedrager 45 rdr: 7 s: Restandsen paa
den anden Termin for Waags Skibrede blev oplæst og beløber 226 rdr: 4 Mrk: 1 s: lige saa
Restandsen for dito Skibrede paa dend sidste Termin 1735 beløber 1 rdr: 5 Mrk: 14 s:

Ao: 1736 dend 12 og 13 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
gaarden Øfre Waage \for Strandebarms og Qvindherretz Skibreders Almue/ da og HøyEdle
og Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaas ved sin høye
Nerverelse
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Retten samme tid bivaanede, saa og var ofververende udj Retten, Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Lars Lassesøn Øfsthuus,
Knud Knudsen Nærenæs, Isack Leersteen, Vigcking Houckenes, Johannes Joensen Dybsland,
Hagtor Brynildsen Øfre Waage, Guldbrand Andersen Nedre Vaage, og Zackarias Andersen
Fuurhofde, samt begge Lænsmændene, og fleere Almue af begge Skibreder som Tinget
samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og befahlinger Samt høye øfrighedz ordres, lige som paa
forrige Tinge.
HøyEdle og Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Manden tilspurte Almuen af
Strandebarm og Qvindherretz Skibreder, om de haver noget at klage paa Fogden og
Sorenskrifveren, hvor till Almuen af begge Skibreder Svarede at de hafver indtet at klage,
men tacker Fogden og Sorenskrifveren ære og godt; Saa og blefv samme Spørsmaall giort
till Almuen, om de haver noget at klage paa Lænsmændene og Skydzskafferne, hvor til
Almuen svarede Nej. Høy welbaarne Hr: Admiralen giorde Spørsmaall till Almuen om de
haver noget at klage, at Deris Kirker icke ere i god Stand, der till Almuen Svarede at Kirkerne
som ere 3de, er Præsten Hr: Ole Gierdrum tilhørende, hvor af hand de 2de Kirker haver
opbygget af Nye, og dend Tredie Kirke forbedret.
Publiceret Henrich Hansen Foermans udstedde Skiøde paa Thysnes hoved Kirkis tilliggende
Annex Onnerims Kirke kaldet, med dends ornamenter, og ald dend Kirkes tilliggende
Pertinentier, saasom Jordegodz, till Brynils Nielsen Schorpen, saa som Jordegodz, Nemblig
hans Eegen paaboende gaard Schorpen i Qvendherret, som Skylder 1 Løb Sm: og 1 huud,
Solaas i Aalfiord 18 Mrk:r Smør ½ Vog Korn, alt med bøxell, Grundeleye af Solaas Sag,
aarlig 1 ort, nock uden bøxell Midtwaage ½ Løb Smør ½ tynde Korn, dend anden halfve
Part Skall vere øde, Anduglen 18 Mrk:r Smør, Samt Tienden og alt hvad denne Kirke, i
andre maader med Rette tilckommer, Leie Kiørene undtagen, hvilcke af mig forhen till andre
er Solt og afhendet, og som bemelte Brynild Nielsen Schorpen haver for denne Kirke {betalt
mig} med dessens tilliggende betalt mig dend accorderede Summa Penge, mindste med
Mæste
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Skilling, Nemlig Courant Myndt 180 Rdr: Siger Eet Hundrede og Fiiresindz Tiuge
Rixdahler, Saa Skall bemelte Onerims Kircke med tilliggende herligheder, følge atterbeme:te
Brynild Nielsen Schorpen og hans Arvinger till Eiendom, u-igienckaldet af mig og mine
Arfvinger, og det med samme Conditioner som Jeg dend haftt haver, eftter det Kongelige
Skiødes og andre Seenere udgangne Kongelige allernaadigste forordningers formeld. og
kiender Jeg da saaledes for mig og mine arvinger, ingen ydermere Lod, deell, Rett, eller
Rettighed at have till eller udj fornefnte Kirke eller dendz tilliggende herligheder som

ovenmelt, men det alt at Skall følge ofttbemelte Brynild Nielsen Skorpen og hans arfvinger,
till Retmæssig Eiendom, u-igienckaldet af mig og mine arfvinger, Dette till beckræfttelse
under min haand og hostrøgte Sædvanlige Zignete, og der hos tienstvenligen ombedet
Velærværdige Hr: Niels Leganger og hans Søn Mons:r Iwer Leganger dette med mig till
Vitterlighed ville underskrifve og forseigle. Actum LiuseClosters hovedgaard d: 29
Decembr: 1735.
H: Foermand.
Til vitterlighed. Niels Leganger og Iwer Leganger.
Publiceret Lodvig Taarbiørnsens, Anders Taarbiørnsens, Ifver Salomonsens, Christopher
Peders: Koltvet, Anders Taarbiørnsens udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden
Rørvig med anpart udj Sougen till Taarbiørn Ifversen som der for har bet: 63 rdr: dat: 31
Octobr: 1735.
Publiceret Abel Ifversens udstedde obligation Stoer 23 ½ rdr: som hand af Johannes
Bertelsen Røsseland haver beckommet, og er dat: 23 Martij 1736.
Publiceret Encken Else Samsonsdatter Sl: Richert Muuselands eftterlefverske, Giert Gitlesen
Kierevigen og Tørres Eegck Selger og Skiøder 1 pd: Smør udj Nedre Waage, till Lars
Andersen som der for har betalt 30 rdr: 4 Mrk: dat: 12 Martij 1736.
Hr: Major Schnel fremckom for Retten og tilspurte Almuen af Qvindherrets Skibrede om det
icke er dem alle vitterlig, at Aaret 1733 fiorten dager for S:te Hans dag, da gaarden øfre
Kaldestad {af} i Qvindherrets Schibrede beliggende under Matriculens No: 46, af en uLøckelig Ildebrand blev fortæret og lagt i aske, om det icke er dennem og vitterlig at en
Soldats \Ole Haralds:/ Mundering, udj samme u-løckelige Ildebrand blev lagt i aske og
opbrendt, hvor paa Hr: Major Schnel lefverede en Specification, som bestod af eftterfølgende
1 Kiole, 1 par buxer, 1 par Strømper, 1 par Skoe, 1 Skiorte, 1 Hals Klud og 1 hatt, og
forlangede at Almuen der om wille gifve sit Sandferdige vidnisbyrd, till et lovskickcket
Tingsvidnis Erholdelse;
Almuen af Qvindherrets Skibrede der til svarede, at det er dem ej alleene vitterlig at gaarden
Kaldestads huuser blev aaret 1733 fiorten dage for Sancte Hans dag blev af en u-Løckelig
Ildebrand fortæret og lagt i aske, men end og at dend forbenefnte
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Mundering, uden at der \af/ blev Reddet det allermindste, i sam/m/e u-Løckelig ildebrand blev
opbrendt og fortæret, hvilcket og Lægsmanden Niels Kaldestad Testerede og tilstod, at dito
Soldatt Mundering paa dito tid og i samme Ildebrand blev opbrendt, hvilcket hand alletider
udj Sandferdighed med Sahligheds Eed, om paafordres, ville gestendige og beckreftte.
welEdle og welbyrdige Hr: Major Schnel om hvis Passeret er, var af Retten et lovskickcket
Tingsvidne begierende Som blev bevilget.
Urbanus Gietzman hafver till dette Ting indstefnt Anna Maria Knudsdatter for hun haver
Skaaret Næesen af Citantens huustrue saa og indstefnt hindes Mand Christian Clausen
Hogshafn Loos, til Vedermæele, saa og er indstefnt der om at paahøre eftterskrefne vidner,
Capitain des armes Carl Heim, Knud Nætteland, Thommes Femstenvigen, Joen Siursen
Boegeland, Britha Johansdatter Giermushafn, Brynild Houge, Erlof Houge og Siur Bogeland.
Christian Clausen Loos og hans huustrue Anna Maria møtte for Retten, og Sagde at
Endskiøndt at hand og hans huustrue ickun hafver faaet 8te dagers warsell till dette Ting, Saa

wille hand og huustrue dog tage Samme varsell for lovlig, samt tage till gienmæele udj Sagen,
uden i tiden der paa at ancke;
Citanten Urbanus Gietzmand i!! Møtte for Retten og Producerede sit Skrifttlige indleg dat:
11 Julij 1736. Der eftter paastod Citanten at de indstefnte Vidner maatte Eedfæstes og
afhøres.
Thj blev vidnet Capitain des armes Carl Heim paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at
hand sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede; Eeftter at Edens forklaring af
Lovbogen for de tilstede verende Vidner blev oplæst hvor eftter widnerne blev udviset, og en
eftter anden indkaldet, da vidnet Carl Heinn!! (Heim) eftter aflagde Eed forklarede, i nest
afvigte Søndags 8te dager siden Reiste vidnet med Brynild Houge till Giermushafnen, for at
accordere med Een feltskier Nafnlig Jørgen Bærnhardt, som Skulle tage Brynild Houges
svage huustrue under Cuuer, Men som de icke kom till accord, Reiste vidnet 2de gange
imellem, og anden gang da vidnet Reiste hiem, Spurte Vidnet eftter Urbanus, hvor hand var,
da blev svaret hand laag eller hafde lagt sig ned, paa en
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benck saa vel som Vertinden, hvor paa Vidnet Reiste hiem og Skrev et par brever, imidlertid
kommer Urbanus Gietzmand sin dreng og begierer at vidnet ville Strax komme till Citanten,
hvor paa vidnet strax Reiste till Giermushafnen, og da møtte børnene vidnet og græd og
Sagde, at Anna Maria Knudsdatter, hafde Skaaret Næsen af deris Moder, og som vidnet kom
ind i Stuen saag vidnet at Næesen paa vertinden var Skaaren igiennem paa dend Eene Side,
og Skaaret igiennem brusken, og var da tilsyed af feltskier Jørgen Bernhardt hvor till vidnet
var og med at forbinde Næsen, behielpelig, og hørte vidnet Klagemaall af vertinden over
denne u-Løcke, og vidste vidnet her om [ej]? mere at forklare saa som Anna Maria
Knudsdatter alt var bort Reist dend tid vidnet kom sidste gang til Giermundzhafnen.
det 2det vidne Thommes Femstenvig blev paaraabt som fremstod [for] Retten, og eftter at
hand sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede; nu i Seeniste Afvigte Søndag 8te
dager siden, stod vidnet i Kiøckenet i Giermushafn da kom Anna Maria Knudsdatter af
daglig Stuen i Kiøckenet og Sagde till sin Søn, du har lovet at ville fare med Urbanus till
Hardanger for 8 s: Miilen, og der nest Sagde, fanden Skulle følge ham, Jeg Skall Skaffe dig
en Mand som du Skall faae 1 mark for Miilen, da Sønnen Svarede, ja naar hand kommer ind i
Hardanger faaer hand 4 Mrk: for miilen, der eftter kom Urbanuses huustrue i Kiøckenet og
Sagde till Anna Maria, har du icke andet at bestille end at gaae her og bandes, saa kand du
gaae hiem din fyldemær, og tog hinde i axlerne og førte hinde ud om Kiøckendøren da
vertinden wille lucke Kiøckendøren igien, men Anna Maria Knudtsdatter vendte sig og fick
haanden i Kiøckendøeren, saa vertinden fick dend icke igienlugt og Sagde diefvelen Skall
Regiere dig, og i det samme saag vidnet at vertinden blødde og var Skoren i Næesen, dog saa
dybt at brusken i Næesen var megen Skaaren, samt Rispet neden for Næsen, som visedes Rødt
og blodigt, Urbanus tilspurte vidnet, om vidnet icke Saag at Anna Maria holdte en Knif i
haanden som var blodig, der til vidnet svarede, at eftter at det passerede som forhen {var} er
forklaret, kom Anna Maria Knudsdatter ind i Kiøckenet og satte sig i Skaarsteenen, da vidnet
blev Seende hun holte en Knifv i haanden, men Saag icke om dend var blodig. videre hafde
Urbanus icke vidnet at tilspørge.
det 3die vidne Britha Johansdatter Giermushafn blev paaraabt, som fremstod for Retten, og
eftter at hun sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede, at
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i Seeniste afvigte Søndag 8te dager Siden, stod vidnet i Kiøckenet og hørte Anna Maria
Knudsdatter Sagde, till sin Søn nu skall du icke følge Urbanus, diefvelen følger ham, og
sagde nu skall jeg skaffe dig 1 Mand som du skall faae 1 mark for miilen hos, saa slog
sønnen det af med Løstighed og gick ud, da vertinden kom af Stuen og ind i Kiøckenet og
sagde till Anna Maria Knudsdatter, og fanden følge Jer og faer der med hiem, saa tog hun i
Axlerne paa hinde og førde hinde ud om Kiøckendøeren da vertinden vilde lucke
Kiøckendøeren till og vendte sig, da vidnet hørte at Anna Maria Knudsdatter Sagde, nu skall
og diefvelen annamme dig, i det samme saag vidnet at vertinden blødde og holt paa Næesen
og hørte vertinden klagede sig og Sagde at Anna Maria Knudsdatter hafde skaaret Næesen af
hinde, som vidnet og blev Seende at Næsen var oventill igienem brusken skaaret og Ned i
giennem Næesen paa dend Eene Side, hvor eftter Anna Maria Strax der paa gick ind i
Kiøckenet og Satte sig \i/ Grufsteen\en/ at karfve toback med {Kn} en Knifv som hun holdte i
haanden, dend vidnet saag var blodig saa vell som hindes haand; widere Sagde Urbanus
Gietzmand icke Eragtede nødig vidnet at tilspørge;
det 4de vidne Erlof Houge blev paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede. at i {Søndag} seeniste afvigte Søndag 8te
dager siden var vidnet i Giermushafn hos Urbanus Gietzman, og saag vidnet at vertindens
Næese var skaaren tvers over, Ned igiennem paa dend Eene Siide, da feltskeren syede dend
till, imendens vidnet holdt hinde, da Næesen blev forbunden. videre forklarede vidnet at
vertinden blødde meget. Urbanus Gietzmand hafde vidnet icke videre at tilspørge.
det 5te vidne Siur Boegeland blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede, at i Søndags 8te dager siden stod vidnet i
Kiøckenet i Giermushafn hos Urbanus Gietzman, og hørte at Anna Marja Knudsdatter Sagde
at diefvelen skulle følge Urbanus, og baer et Støcke toback i haanden, og skar tobacken i
haanden, saa kom Urbanus sin huustrue i Kiøckenet, og tog i Anna Maria Knudsdatter og
førte hinde uden om Kiøckendøeren, da hørte vidnet at Anna Maria Knudsdatter Sagde,
diefvelen skall annamme dig, da saag vidnet i det samme at blodet Rendte af Urbanus
Gietzmandz huustrue, saa at blodet Spirte paa gulfvet, og saag at Næesen var afskaaren,
videre vidste vidnet icke at forklare.
de 2de vidner Knud Nætteland er Soldatt og vidnet Joen Siursen Boegeland som er
Tambuur blev paaraabt men møtte icke, hvilcke Citanten paastod maatte forelegges till
Høstetinget førstckommende, at aflegge sit vidnis1736: 82
byrd [i] Sagen;
Christian Clausen till sagen at svare indgaf sit skrifttlige indleg dat: 11 Julij 1736 saa
Lydende.
Urbanus Gietzman benegtede all dend beskyldning ej at vere passeret, som Christian
Clausen udj sit indleg har anført.
Anna Maria Knudsdatter møtte for Retten {og} og eftter at hun blev formanet at sige sin
Sandhed forklarede hun at Urbanus Gietzmands huustrue skufvede hinde ud af døren da hun
stod og karfvede Thoback, og da hun var udkommen slog hun eftter Urbanuses Koene med
haanden som hun holdt Knifven udj, og da mueligens imod sin Vilje, Rammet hinde med
Knifven i Næesen,
Fogden Heyberg lod tilføre at naar Sagen mellem Parterne er ud Procederet, vill hand have
sig Reserveret sin i Rettesettelse till bøder for hans Mai:t begierede imidlertid, at de
indstefnte og udeblefne vidner maatte forelegges Lavdag till neste Ting.
thj blev Eragtet.

Urbanus Gietzmand forelegges till neste ting lovliigen at indstefne vidnerne Knud Nætteland
og Joen Siursen Boegeland, saa og Christian Clausen og hans huustrue dito vidners udsagn at
paahøre.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting indstefnt \Baard Tvet/ for hellig dags brøde, at hand har
skaaren bord paa Christj himmelfarts dag paa Saugen, till vidne indstefnt Ole Siursen Døsvig.
Baard Tvedt møtte for Retten og tilstod at vere lovlig Stefnt.
Fogden Heyberg paastod at det indstefnte vidne maatte Eedfæstes og afhøres.
Vidnet Ole Siurs: Døsvig blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede; at Christj Himmelfartz dag 1736 kom vidnet
med fleere Roende paa baaden, Berje Siursen Fladebøe, Lars Knudsen Fladebøe og Salomon
Larsen ibid: med 4re andre Persohner, till Westervigs Saug, i Soeleglad om afttenen, da de
gick op paa Sagen, og fandt Baard Tvedt, da Sag!! (Saag) vidnet at en Saug stock laag for
Sagbladet, hvor paa var skaaren 3de hun paa 3de sider af Stocken, og Saugbladet stod paa
dend 4de.
Ellers forklarede Baard Tvedt Self at dend Eene huun paa Stocken var skaaren dagen forud,
og de 2de huuner tilstod hand at have skaaret, Christj him/m/elfarts dags aftten, Paa
Spørsmaall hvor lang Vey Baard Tvedt hafden hiemmenfra till Saugen, svarede Baard Tvedt
Self 1 fierdings veis, paa videre
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Spørsmaall hvem hand hafde med sig dend dag paa Saugen, Svarede hand hafde sin dreng
Ole Hendricksen Dybsland med sig, og at hand var med eftter Baard Tvets ordre;
Fogden paastod at eftterdj Baard Tvet, Self for Retten har maadt tilstaaet sin forseelse, hand
da følgelig Loven og forordningerne bør tilfindes saa vel for sig Self, som for sin dreng hand
har forledet, for denne sinde at bøde hellig brøde, og for følgende tid under yderligere Straf at
endtholde sig fra slig forargelse.
Baard Tvedt svarede hand hafde ej videre till Sagen at Svare.
Thj blev saaledes Dømt og afsagt.
Vidnerne og Baard Tvedt self forklarer at det var noget silde paa Christj himmelfarts dags
aftten at hand var paa Sagen, dog tilstaar Baard Tvedt Self at hand og drengen var paa Sagen
dend helligdags aftten og skaer 2de huun, saa er det icke noget Fundement til hans befrielse, i
henseende Deris Mai:t i \sin/ Lov allernaadigst forbyder alt arbeide paa Sabathen, i Sær at
Contraparten ej kand godtgiøre, at det var i nøds {og} fald, Men saadant ansees for at vere
sked till hans fordeell og vinding, i hvilcken henseende Baard Tvedt tillfindes eftter Lovens
pag: 899 art: 1. at bøde saa vell for sig self som sin dreng tilsamen 6 Lod Sølf, som er 3dre!!
(rdr:) under Namb og vurdering i hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Knud Nærenes, til doms lidelse eftter
Loven, formedelst hand hand!! har arbeidet med bord {paa en Sk} og dennem udlefveret paa
anden Pindse dag till en Skaatt.
Knud Nærenes møtte udj Retten og uden videre Lovmaall betalte sin hellig brøde inden
Retten till Fogden med 1 rdr: 3 Mrk: hvor med Sagen er ophæfvet.
Restandsen for Strandebarms Skibrede blev lydeligen oplæst og bedrager dendz Suma 163
rdr: 5 Mrk: 3 s: Lige saa blev Restandsen for Qvindherretz Skibrede oplæst som beløber 288
rdr: 3 Mrk: 15 s:
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Ao: 1736 d: 16 Julij blev Retten betient paa gaarden Houckenes udinden en Aastædz Sag
som Citanten eller opsidderen Pofvell Houckenes, haver Reist mod Encken Aaese Sl: Joen
Brandvigens eftterlefverske, angaaende at Store Brandvigens opsiddere skall have frataget en
udmarck fra Houchenes med widere etc: hvor da Retten med eftterskrefne Laugrettes Mend
blev betient Nemlig, Madz Floernes, Rasmus Seløen, Anders Espevig, Ole Flache, Anders
Tofte, Mogens Toftte, Ole Toftte, og Hans Hvidevold;
hvor da Citanten møtte for Retten og Producerede sit udtagne Stefnemall!! dat: 27 Maij 1736
saa Lydende.
Stefnings Mendene Hans Skaarpen og Jacob Lauckhammer møtte for Retten og hiemlede
ved Eed og opragte fingre eftter Loven at have alle de udj denne Stefning Mentionered
Persohner indstefnt till dette aaestedz Ting med mere end med 14 dagers Kald og Varsell;
Paa Encken Sl: Joen Brandvigens vegne møtte og var tilstede, Johannes Nordhuglen, Paa
Sl: Joen Brandvigens u-Myndige børns vegne var tilstede og møtte for Retten eftterskrefne
formyndere, Hafvor!! Arnevigen, Mons Olsen Nordhuglen, Anders Larsen Nordhuglen,
Aslack Møcklebust, Ole Nielsen Onerem, Knud Mickelsen Waage og Simen Brandvigen;
Citanten Pofvell Axell!! Houckenes møtte for Retten og paastod at hans indstefnte vidner
som nu møder, maatte Eedfæstes og afhøres;
Paa Fogden Heybergs wegne møtte udj Retten Lænsmanden Ifver Knudsen Søerhuglen.
hvor eftter widnerne saa mange som var tilstede blev paaraabt og fremstod for Retten, da
Eedens forklaring af Lovbogen blev for widnerne oplæst, hvor eftter vidnerne blev udviset og
en eftter anden indkaldet; hv: paa vidnet
Villum Houckenes, som er Citantens Svigerfader blev paaraabt som fremstod for Retten og
forklarede at vere 80 aar gammell, og haver boed paa gaarden Houchenes i 40 aar og
imidlertid haftt vindterbeite paa Store Brandvigens grund udmark eller Store Brandvig
Næsse, og forklarede ellers imidlertid at hafve Eendell aarringer betalt windterbeite Eller
vindterbeite hage leye till Store Brandvigens Eiere, og Eendell aarringer svarede {in} eller
betalte ingen hageleye, ligesom de i dend tid kunde vere venner till; og dend Skifttes gaer
som Staar i Søer \i Houchenesvogen/ er dend Skifttes gaer som er Skillerom imellem
Houchens!! Bøe og Store Brandviges Næsse, saa at {hve} Store Brandvigs Næsse som ligger
paa dend Søre side af Skifttes garen haver i ald dend tid vidnet har boet paa gaarden hørt
Store Brandvigen till, og det som har ligget Norden for Skifttes garen haver hørt Houchenes
till, saa og kand vidnet Erindre at der haver boet 3de huusmend paa Store Brandvigs Næsse,
hvilcke i all dend tid som vidnet haver boet paa Houchenes, haver svaret sin
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huusmandz grundeleye eller Rettighed till Store Brandvigens Eiere og opsiddere, og
forklarede vidnet at \have hørt af/ en Mand Nafnlig Joen i Træet, som for lang tid siden er
død, at Skifttet {imellem} till fieldz imellem Store Brandvigen og Houchenes tager sin
begyndelse fra Røsse Stegen saa at alt hvad som ligger paa dend {Nordre} \Søndre/ side
side!! {ska} af Røsse Steegen skall have hørt Store Brandvigen till, og det som ligger
{Sønden} \Norden/ for Røsse Steenen skall have hørt Houchenes till; End nu forklarede
vidnet at fieldbeidet haver Stedse veret fælles om Sommeren, og i dend tid kunde det hende
sig at 3 â 4 Creatuurer fra Store Brandvigen, kom i hiemmehagen paa Houchenes og der
kunde gaae og beite 3 â 4 Ugers tid; videre havde vidnet icke at forklare.
det andet vidne Johannes Sletteskogen, haver Citantens huustrues Sødster till æcte, fremstod
for Retten og forcklarede at vere 50 aar gammell, og sagde at have hørt af Ellend
Haarnenæsse, at Skifttet imellem Store Brandvigen og Houchenes skall have gaaet fra

Svoehellen /: hvor paa en gammell Lim eller Kalckeofn er staaende :/ og liige op eftter till
Røsse Steegen og skall der fra Svoehellen \have/ veret opsadt en Skifttes gaer, som har gaaet
liige op under fieldet, hvilcken vidnet sagde Nemlig Ellend Haarnenæsse skall have sagt, at i
hans barns tid, drog hand Stegckene af Skifttesgaren op, men vidnet sagde hvercken ved at
dend der haver staaet ej heller seet, men ved icke videre end hvad hand haver hørt af Sl:
Ellend Haarnenæsse; videre hafde vidnet icke at forklare.
det 3die vidne, Joen Skiellevigen hafver Citantens huustrues Sødster till æcte, blev paaraabt
og forklarede at vere 58 (68?) aar gammell, og Sagde, at have hørt af Sl: Claus Sætre, at
Skifttet imellem Store Brandvigen {skall} og Houchenes, skall gaae fra Svoehellenn og i
fieldet, hvilcket vidnet sagde at have hørt, at vere Sagt af Sl: Claus Sættre, saa og at
Brandvigs Næsse skall have hørt Houchenes till, videre havde ej vidnet at forklare.
det 4de vidne, Marthe Engelsdatter er halfsødster till Citantens huustrue, fremckom for
Retten og forklarede at vere 52 aar gammell, og Sagde at have hørt af sin Sl: Broder Sl:
Ellend Haarnenes at Skifttet imellem Store Brandvigen og Houchenes skall have taget sin
begyndelse fra Svoehellen, till Røsse Steenen, videre hafde ej vidnet at forklare.
det 5te vidne Britha Engelsdatter er og halfsødster till Citantens huustrue, fremckom for
Retten og forklarede at vere 44 aar gammell, og sagde at have hørt af sin Sl: Broder Sl:
Ellend Haarnenes, at Skifttes garen {skall} imellem Store Brandvigen og Houchenes skall
gaae fra Svoehellen og i Røsse Steegen, og sagde at hindes Sl: Broder i sin Barndom optog
Steegene i Skifttes garen, videre vidste vidnet icke at forklare.
det 6te vidne Lars Clausen Sættre blev paaraabt, som fremstod for Retten og Sagde at vere
65 aar gammell, og forklarede at have hørt af en Persohn som tiente for fuldmegtig hos Sl:
Frimand Nafnlig Niels Olsen at vere Sagt paa Sættre, at der som Villum Houckenes ville nu
faere fort med sin Sag imod Ole Store Brandvigen, da skulle hand siige ham hvor Skifttene
gaaer, saa som hand hafde læst de gamle Closter Kalfskind, at Skifttene gaaer fra Svoehellen
{..le} imellem Store Brandvigen og Houchenes,
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men hvor dend Svoehelle laag, blev icke nefnt af ham. videre Sagde vidnet, ej vidste at
forklare; Ellers Sagde vidnet at have hørt at Store Brandvigs opsiddere ville have haegeleje
af Houchenes opsiddere.
det 7de vidne Johannes Onerem fremstod for Retten og forklarede at vere 46 aar gammell,
og Sagde at have hørt af sin Sl: fader Sl: Ole Langeland, at have Sagt, at med Gud og Retten
skulle icke Næsse høre Store Brandvigen till, men Skifttet skulle gaae uden i Næsse \inden/ i
dend gamle Kalckeofn. videre hafde ej vidnet at forklare.
det 8de vidne Endre Flacke møtte for Retten og forklarede at vere 85 aar gammell, og Sagde
at have hørt af sin gamle huusbunde Anders Lauckhammer, har Sagt at Skifttet imellem Store
Brandvigen og Houchenes skall gaae fra Svoehellen i høyeste fieldet men paa hvad sted dend
Svoehellen laag vidste vidnet icke, ej heller hørte der om blev talt, videre vidste vidnet icke
at forklare.
det 9de vidne Jacob Onerem, fremstod for Retten og forklarede at vere 70 aar gammell, og
Sagde at hand førte eller fløttet engang Sl: Frimandz Tiener Nafnlig Niels Olsen, og da de
kom for Brandvig Næsse, Spurde hand hvor Svoehellen war, da vidnet Sagde vidste det icke,
svarede hand at Villum {Hack} Houckenes har bedet ham om at see eftter hvor Skifttene gaar,
imellem Store Brandvigen og Houchenes, og sagde hand har fundet det, og Skifttet skulle
gaae i Svoehellen; men hand vidste icke ej heller vidnet paa hvad sted {Soe} Svoehellen
skulle ligge. videre vidste vidnet icke at forklare.
det 10de vidne Ole Larsen Lande, møtte icke, hvilcket Citanten Eragtede u-nødig at lade
føere.

hvor eftter alle forbenefnte widner fremstod for Retten og med opragte fingre under Eed
eftter Loven, Sagde at de icke Rettere eller Sandere ved at udsige, end de allerreede {for}
wundet og udsagt haver.
Encken Aaese Svendsdatter Sl: Joen Brandvigens eftterlefverske hafver till dette Ting,
ladet Contra indstefne Pofvell Houchenes, liige saa for Processen Skyld indstefnt Fogden Sr:
Andreas Heyeberg, at paahøre eftterskrefne vidners forcklaring om hvor Skiell og Skiftte er
imellem Store Brandvigen og Houchenes med videre som af denne Sag her Rører, hvilcke
vidner ere, Bertell Nordhuglen, Ole Johansen Nordhuglen, Anders Larsen Nordhuglen,
Johannes Olsen Nordhuglen, Niels Salomonsen Stursøen og Johannes Vaage, Karj Olsdatter
Boesnes, og Anna Olsdatter Nordhuglen.
Pofvell Houckenes møtte for Retten og vedstod at vere lovlig stefnt at paahøre de indstefnte
vidners udsagn, undtagen Karj Boesnes og Anna Nordhuglen, til hvilckes forklaring hand af
Contrapartinden icke har veret Stefnt men for vidløfttighed at forbigaae tilsteder hand at de
2de sidste med de første vidner maa sin forklaring aflegge hvilcket af god vilje \hand/ ville
tilstaae og tage til giemæele!! (gienmæele) udj Sagen, uden der paa at ancke for at faae
Endelig slutning paa Sagen;
Lænsmanden Ifver Knudsen Huglen møtte for Retten paa Fogden Heybergs vegne Sagde at
have faaet lovlig Kald og warsell
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hvor eftter widnerne blev paaraabt som fremstod for Retten, da Enckens forklaring af
Lofbogen for dennem blev oplæst, og {sid} formanet at vogte sig for MeenEed; hvor eftter
vidnerne blev udviiset og en eftter anden paaraabt, Saa fremstod
vidnet Bertell Nordhuglen som forklarede at vere 75 aar gammell, og sagde at have hørt at i
{Jegte Næsse} \Houchenesvogen/ hvor Houchenes bøegaer nu Staar, der fra gaar
Skiellemercket imellem Store Brandvigen og Houchenes op i fieldet; vidnet forcklarede at
have hørt at der hafver boet 3de huusmænd, Villum, saa og Johannes, samt itzige opsider
Anders, {som vid} paa Store Brandvigs Næsse, som stedse haver svaret sin grundeleye till
Store Brandvigs opsiddere; videre vidste vidnet icke at forklare.
det andet vidne Ole Johansen Nordhuglen fremstod for Retten og forklarede at vere 78 aar
gammell, og sagde at have hørt fra hand var et lidet barn at have hørt, at Store Brandvigen
Eier fra Bøegaeren som Staar i Houckenes\vogen/ {Bøe gaer}, paa hvilcken Søndre Side
Store Brandvigen er tilhørende, og Norden for dito Bøe gaer hører Houchenes till, og Sagde
vidnet at Brandvige Næsse har ligget under Store Brandvigen, og dessen huusmænd stedse
svaret sin Grundeleye til Store Brandvigs opsiddere, og sagde vidnet aldrig at have hørt at
Skifttet hafver gaaet fra Svoehellen.
det 3die vidne Anders Larsen Nordhuglen fremstod for Retten og forklarede at vere 76 aar
gammell, og Sagde at fra \sin/ Barndom have altid hørt at fra hvor Bøegaeren nu staaer i
Houchenes Vogen, der fra haver Skifttet imellem Store Brandvigen og Houchenes gaaet, op
under fieldet, saa at alt som ligger paa dend Søndre side af Skifttes gaeren haver hørt Store
Brandvigen till, og paa dend Nordre side af Skifttes gaeren haver hørt Houchenes till, og icke
andet ved End Brandvige Næsset haver hørt Store Brandvigen till Samt disse forbenefnte 3de
huusmænd som der har boet, har og svaret sin Grundeleye fremdeles till Store Brandvigens
Eiere;
det 4de vidne Johannes Olsen Nordhuglen fremstod for Retten og forklarede at vere 52 aar
gammell, og Sagde aldrig hafde andet hørt end at Skifttet har gaaet fra hvor Bøegaarden nu
Staar i Houckenes Vogen {af} fra Søen i fieldet, og ej heller det haver hørdt end at Brandvigs
Næsset stedse haver ligget under Store Brandvigen, og de 3de huusmend der haver boet, altid
haver svaret sin Grundeleye till Store Brandvigs Eiere og opsiddere;

det 5te vidne Niels Stursøen blev paaraabt, som fremstod for Retten og forklarede at vere 58
aar gamel
1736: 85
og Sagde at have hørt Brandvig Næsset icke har {vet} \veret/ Nefnt anderledes end
Brandvigenæsset, og naar der har veret kastet i Houchenes Vogen, har vidnet hørt at
Landlodten har hørt Store Brandvigens opsiddere og Houchenes opsidere hver af dennem
helftten till, videre vidste vidnet icke at forcklare;
det 6te vidne, Johannes Vaage, fremstod for Retten og forklarede at vere 66 aar gammell, og
Sagde vidnet at have hørt naar der blev kastet i Houchenes Vogen, da Skifttede Store
Brandvigens opsidder og Houchenes opsidder Landz Lodten imellem sig. videre hafde
vidnet icke at forklare.
det 7de vidne Karj Boesnes fremstod for Retten og forklarede at vere 66 aar gammell, og
Sagde at vere fød paa Brandvigen, og fra hindes barndom ej andet ved end at Skiftte imellem
Store Brandvigen {har} og Houchenes, har gaaet fra Skifttes gaeren som {St} nu Staar i
Houchenes Vogen og der fra op under Skaarret i fieldet, saa \at/ alt som har ligget paa dend
Søndre Side af Skifttes gaeren, haver hørt Store Brandvigen till, og alt som paa dend Nordre
side af Skifttes garen hafver hørt Houchenes opsiddere till, og kand vidnet {som} Erindre 3de
huusmend som har boet paa Brandvige Næsset, hvilcke stedse haver svaret sin grundeleye till
Store Brandvigens opsiddere. videre vidste vidnet icke at forklare.
det 8de vidne Anna Nordhuglen fremstod for Retten og forklarede at vere 60 aar gammell,
og barnfød i Store Brandvigen, og forklarede i allemaader liige som nest forrige vidne vundet
og udsagt haver.
\disse/ vidner blev tilspurt om de nogen sinde haver hørt at Skifttet imellem Store
Brandvigen og Houchenes har taget sin begyndelse fra Svoehellen og op eftter fieldet, der til
alle disse sidste vidner her \til/ Eenstemmig svarede, de aldeles icke {saadant haver hørt ej
heller} ved {der af} at Skifttet haver gaaet fra Svoehellen ej heller ved der af dend \førend i
dag/
Widnerne fremstod alle for Retten og under Eed med opragte fingre forklarede og Sagde
icke Rettere eller Sandere ved, end de nu allerreede wundet og udsagt haver.
Der eftter fremckom Lænsmanden Iwer Knudsen Huglen og under fogden Heybergs haand
fremlagde en {attest} Extract af Ao: 1667 aars Matricul angaaende Store Brandvigen og
Houcheness, dato 30 Junij 1736 saa Lydende.
Halfvor Arnevigen begierede at disse 4re brever om Store Brandvigen {maatte} og
Houchenes maatte oplæsses og udj acten indføres, og ere dat: Ao: 1452, Ao: 1453, samt Ao:
1452, og Ao: 1453 saalydende.
og som dagen er nu forløben saa kunde Retten icke
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foretage sig nogen siun eller besigtelse i aftten, hvor fore med forretningens videre fortfarelse
till i Morgen tiilig bliver beroende.
Om Morgenen d: 17 Julij blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend;
hvor eftter Retten begaf sig ud at siune og besigtige enhver af parternis hiemmebeite, saa
vell som fieldbeite, udj begge parters og vidnernis oververelse, da vj begaf os hen till
Endeskifttet Biønhien som i Nord tager sin begyndelse imellem Houchenes og Nordhuglen
modstøder, og der fra Søer eftter i liige linje Og besigtede Houchenes hiemmebeite som var
temmelig godt till faaer og Smaler, og till Kiøer ej mere end paa en 8te dagers tid, hvilcket

hiemmebeite gaaer op till fields Enden, hvor en liden field eller haegegaer er opckast, der fra
begynder fieldbeitet som er tilfælles for Hochenes!! og Store Brandvigens opsidere, og liige
\saae/ siunet Store Brandvigens hiemmebeite eller hiemmemark som er Brandvigs Næsse,
hvilcket vj anseer for at vere Større og bedre end Houchenes hiemmebeite.
der eftter blev anført denne Processes og Rettens Sollariums beckostning, Sorenskrifverens
Solarium for dend første forretnings dag 2 rdr: for Sorenskrifverens Reise til aaestæden 3de
Mand 1 Miil 1 Mrk: 8 s: 1 dags fortæring underveis 4 Mrk: dend anden dags forretning 1
rdr: lige saa for hiemreisen 5 Mrk: 8 s: de 8te Laugrettes Mend hver Mand 2 Mrk:
Og som Sorenskrifveren og Laugrettet icke kom ofverEns udj sin Dom, Saa gaf
Sorenskrifveren og afsagde sin Dom, for Retten saaledes og der eftter blev Laugrettets
Votum og Kiendelse udj Pennen forfattet {………..}, som her eftterfølger.
(Sorenskriverens dom)
Citanten Povel Houckenes haver indstefnt eendeel vidner, dend fleeste deel af sit eget
Svaagersckab, hvilcke vidnesbyrds forcklaring allene gaar ud paa, hvad ord og løs talle, de
haver hørt af een og anden Person har veret sagt af løs Mund for mange aar her forud;
Derimod haver Encken Aase Sl: Joen Brandvigens indstefnt 8te u-partiscke vidner, som alle
forcklarer at Skifttet imellem Store Brandvigen og Houckenes tager sin begyndelse fra
Houckenes bøegaer som staar i Houckenes vaagen tet ved Søen og derfra op Vest eftter
under fieldet, saa at Store Brandvigens opsidere har brugt alt hvad som er Sønden for denne
Skifttes eller Houckenes vog Bøe gaer, og alt hvad som er Norden for dito bøegaer har veret
Houckenes opsideres brug, nu over i 40 u-paaancket, i dend Stand eenhver af disse gaarders
brug nu befindes, hvilcket vidnet Willum Guttormsen Houckenes som gaarden Houckenes i
ovenbenefnte tid self har brugt /: og for Citanten opladet :/ og under Saligheds Eed
Stadfæstet, i hvilcken langsam/m/elig tid Brandvigs Næsset som er Store Brandvigens
hiem/m/emarck eller fæehage haver ligget under Store Brandvigens brugelig hæfd, u-kiært og
u-søgt, som Enckens førte vidner udtrøckelig forcklarer, hvilcket ej allene overEens
Stem/m/er med vidnet Villum Houckenesses forcklaring, men end og kom/m/er overEens
med de i rettelagde ældgamle brever, som i acten er inddraget, at Houckenes opsidere har
svaret hageleje til Store Brandvigens opsiddere for Vindter beitet paa Brandvigs Næsse; Da
eftter saadan
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Sagens besckaffenhed, understaar ieg mig icke, ved Mercker at afckorte Store Brandvigs
opsidderes brug, som de i saa lang tid uckiert haver haftt. Saa Kiendes for Rett, at
Merckesckiellet imellem Store Brandvigen og Houckenes bør forblifve eftter dend
ældgam/m/ele omvundne bøegaer som nu er staaende og Strecker sig i Houckenes Vaagen og
derfra op eftter i lige ljnie under fieldet, saa at Store Brandvigen schal tilhøre alt hvad som
ligger paa dend Søndre side af dito bøegaer, og alt hvad som ligger paa dend Nordre side af
bøegaeren schal tilhøre Houckenes opsiddere, ligesom deres gaars brug fra gam/m/el tid og til
nu fuldt haver, eftter Lovens pag: 799 art: 4de:, Men hvad sig Houckenes Mackrel Vaag er
angaaende, da som Store Brandvigens opsidere sckal have tilEgnet sig Landz Lodder af, da
dog det bevises med extract af Matriculen Ao: 1667 at dito Mackrel vaag er allene under
Houckenes beliggende, Saa skal Houckenes opsiddere nyde ermelte Mackrel vaag uhindret,
paa hvad Sted eller til hvilcket Land de Noeden maatte opdrage, uden deraf at ydde nogen
Landz Lod til Store Brandvigs opsiddere. udj Processens omckostning betaler eenhver 3 rdr:
4 Mrk: 8 s:
Laugrettes Mendenes Votum og Kiendelse er saalydende:
Eftter nøye Siun og besigtelse haver vij Laugrettesmænd befunden denne Sag af saadan
besckaffenhed at Store Brandvigens fieldbeite er noget Mindre end Houckenes fieldbeite,

Men som fieldbeitet er tilfelles, saa er det begge disse parter til fælles nøtte; Derimod
befinder vij at Houckenes hiem/m/emarck eller fæebeite er ickun tienlig til Smale beite, og
Store Brandvigs hiem/m/ebeite er langt støre og bedre, i hvilcken henseende uagtet de af
begge Partters førtte vidners forcklaring, om eenhver gaards hæfd og brug til denne tid; Saa
siunes vij for Rett, at Skiel og Skiftte schal hereftter vere dennem til eftterretning, saavit
hiem/m/ebeitet paa Brandvigs Næsse angaar, eftter de af os oprettede Mercker som tager sin
begyndelse fra Ruust Steegen hvorudj er hugget et Kaars, som gaar derfra lige i Ruustemyer
Eggen, hvor der blev hugget et Kaars udj et fast bierg, i lige linje derfra i Blegckhoug, hvor i
bierget blef hugget et Kaars og derfra i Rænhoug hvor i et Kaars udj dette faste berg blef
hugget som gaar derfra til Skarvhoug, og udj det faste berg blef hugget et Kaars, og derfra i
Skaarehædden, hvorudj et Kaars blev hugget et Kaars!! i det faste bierg som gaar derfra i
Bierckehoug, hvorudj et Kaars blev hugget som gaar derfra i Graaeberget, hvorudj blev
hugget et Kaars som gaar derfra og i yderste NæsTangen tet ved Søen, hvorudj blev hugget et
Kaars, hvilcke oprettede Mercker skal vere begge parter til eftterretning saa at alt som findes
paa dend Søndre side af Merckerne sckal tilhøre Brandvig opsidere og alt som findes paa
dend Nordre side af Merckerne sckal tilhøre Houckenes opsidere. Og som dette er begge
parter til nøtte, Saa siunes vij eenhver af dennem at betale udj Processens omckostning 3 rdr:
4 Mrk: 8 s: Saaledes af os Laugrettesmænd paa aaesteden at vere Voteret og Skiønnet.
Test:r vij underteignede Laugrettesmænd med vores her under trøgte Signeter.
H: A: S:, A: P: S:, M: A: S:, O: J: S:, R: P: S:, A: I: S:, M: N: S:, O: H: S:
L: S:
L: S:
L: S:
L: S:
L: S:
L: S:
L: S:
L: S:

Ao: 1736 dend 1 og 2 Augustij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sage Ting paa
gaarden Sioe for Schaanevigs Skibredes [og Fieldbergs? Skibrede Halsnøe Closters?] Almue,
paa hvilcken tid HøyEdle og Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Herr: Ulrich
Kaas ved sin høye Nerverelse Retten samme tid bievaanede, og var ofververende udj Retten
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Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Guttorm
Qvitevold, Hans Lande, Christen Lande, Svend Fielland, Lars Indreboege, Knud Indre Matre,
Erick Kielmeland og Helje Ølfvestvet, med begge Lænsmændene og fleere Almue som Tinget
same tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre og foranstaltninger ligesom paa
de forige Tinge.
Publiceret Deris Mai:ts udgangne allernaadigste Placat angaaende Handelen med Hamborg
som igien bevilgis dat: Althona d: 3 Julij 1736.
HøyEdle og Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlingsmanden, tillspurte Samtlige Almuen
om de haver noget at klage paa Fogden og Sorenskrifveren, hvor till Almuen Svarede at de
hafde aldelis indten!! paa Fogden og Sorenskrifveren at klage.
Publiceret HøyEdle og Velbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befalings Mand Hr: Ulrich Kaases
udstedde Bestalning paa Hans Hansen Seehuus at vere Suppliqve Skrifver for Almuen udj,
Qvindherret, Etne, Fieldberg, Fiere og Føyens Skibreder, samt udføre Retmæssige Sager for
dennem Saa fremt de det skulle forlange dat: 6 Junij Ao: 1736.

Publiceret Jacob Gierings udstedde Pandte obligation Stor 20 rdr: som hand af Mathias Dahl
haver faaet till Laans, hvor fore hand Pandtsetter alt hvad hand Eier af løst og fast dat: 26
Martij 1736.
Fogden Heyberg haver till dette Ting udj forrige indstefnte Sag, Atter ladet indstefne Peder
Heltberg Milje for øfvede Slagsmaall med Pofvell Skaalnes.
dend indstefnte Peder Heltberg møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell till dette Ting.
Pofvell Skaalnes møtte for Retten og vedstod at vere loflig Stefnt.
Peder Heltberg møtte for Retten, og eftter tilspørgelse hvad hand til forsvar hafde i Sagen at
fremføre, og Sagde at dend beskyldning som er ført imod hannem kand hand icke tilstaae,
med det som af vidnerne forklaret er, maa beroe paa deris ansvar om de Rettelig har vidnet
eller icke, og ellers Refererede sig till Rettens Kiendelse.
Fogden lod tilføre at Loven taeler udtrøckelig, om dend Straff som dend bør at lide, der
drager Knifv af vred hue, altskiønt hand ingen Skade giør der med, hvilcken forseelse Fogden
formente med vidner at vere afbevist, og hvor fore hand satte i Rette over Peder Heltberg till
Bøders Erleggelse eftter Loven, og var Dom paastaaende;
thj blev afsagt.
Sagen optages till i Morgen, da udj Sagen skall blive Dom afsagt.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden Eide,
til Jørgen Nielsen, som Knud Larsen for armod maatte frafløtte dat: 3 Octobr: 1735.
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Fogden Heyberg hafver udj forige paastefnte Sag, atter indstefnt Peder Heltberg till Doms
Lidelse for øfvede Slagsmaall med Svend Aaseim;
Peder Heltberg møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell; Saa og
Svend AasEim møtte for Retten;
Peder Heltberg havde indtet at Svare, uden at hand Refererede sig till hvad vidnerne haver
forklaret.
Fogden Satte i Rette over Peder Heltberg i denne Sag eftter Lovens 7 C!! 6 Bogs 7 Capt: 8
art: med formodning at enhver forseelse i Sær ved Endelig Dom vorder observeret og der
eftter paastod Dom.
Afsagt:
denne Sag udsettes till i Morgen, da udj dend Dom skall blive afsagt.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Erick Backe for Slagsmaall med Aslack
Skaalnes, hvor om widnerne Lars Eegemoe og Lars Glømie, er indstefnt at bære vidne;
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke,
Thj blev!! Stefnevidnerne Gunder Baardsen og Lars Huusevigen hiemlede ved Eed eftter
Loven, at have {forbenefnte Persohner} \Erick Backe og Lars Eegemoe/ till dette Ting
indstefnt med mere end med 14 dagers Kald og Varsell.
Fogden paastod Lavdag for de indstefnte;
Eragtet.
Till forestaaende Høsteting forelegges Fogden Heyberg at indstefne Aslack Skaalnes til
Vedermæele i Sagen, saa og at indstefne vidnet Lars Glømje, tillige med vidnet Lars

Eegemoe, Till hvilcken forberørte tid Erick Backe forelegges at møde og svare till Sagen,
samt at paahøre widnernis udsagn, Sagen betreffende.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Ole Berge for hand haver Refvet
Skiægget af Lars Øfstebøe;
Stefnevidnerne Gunder Baardsen og Lars Huusevigen fremstod for Retten og hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt Ole Berge till dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell;
Ole Berge blev paaraabt men møtte icke, thj paastod Fogden Lovdag for ham til neste Ting.
Eragtet.
Ole Berge forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen, till hvilcken tid Fogden
Heyberg forelegges at indstefne till Vedermæele Lars Øfstebøe.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Lars Øfstebøe og Lars Aarthuun for
Skieldzord imod hin anden hvor om till vidner er indstefnt Ole Ericksen Wigcke og hans
huustrue Inger Larsdatter;
de indstefnte blev paaraabt men møtte icke;
Stefnevidnerne Gunder Baardsen og Lars Huusevigen hiemlede ved Eed at hafve forbenefnte
Persohner till dette Ting indstefnt med 14 dagers Kald og Varsell.
Fogden Heyberg paastod Lavdag till neste Ting.
Eragtet.
Lars Øfstebøe og Lars Aarthuuen, forelegges til neste ting at møde og Svare til Sagen, til
forbem:te tid og Sted forelegges widnerne Ole Vigcke med huustrue at aflegge sit vidnesbyrd
udj Sagen.
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Om Morgenen d: 2 Augustij blev Retten atter Sadt igien, da og HøyEdle og Velbaarne Hr:
Admiral Kaas ved sin høye Nerverelse Retten bievaanede, saa og var ofververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med forbenefnte Laugrettes Mend:
Thj blev da udj dend Sag imellem Fogden Heyberg Pofvel Skaalnes Contra Peder Heltberg,
Saaledes
Dømt og afsagt.
Vidnet Svend Aaseim forklarer at der blev vexlet adskillige ord om arbeide og deslige,
imellem Peder Heltberg og Pofvell Skaalnes, og vidnet saag at Peder Heltberg holte en Knifv
i haanden imedens hand Stod ved døren, men forklarer der hos icke \hørte/ hand wille giøre
Pofvell Skaalnes nogen Skade med Knifven; det andet vidne Knud Tielle forklarer at der
wanckede Dispute imellem Parterne om fløtning og disliige, og hørte der blev Sagt hand
skulle Trocket Knifv till Povell Skaalnes, men Saag det icke, ej heller ved at forklare hvem
det Sagde, Og Endelig det 3die Vidne Niels Skancke forklarer at baade Saag og hørte at
Peder Heltberg track Knifv till Pofvell Skaalnes, med Tilleg hand ville Slenge dend i dend
gamle Skielm; da eftter saadan Sagens beskaffenhed, befinder Retten at vidnisbyrdenis
forklaring ere alle u-ofverEensstemmende, og u-Stadige, Saa at her icke findes noget lovlig
bevis over Heltberg at hand skall hafve Trecket Knifv eller ville kaste dend udj Pofvel
Skaalnes, uden allene det sidste og Eeniste vidnis udsagn, hvilcket icke imod Peder Heltbergs
benegtelse hannem till nogen Last kand paagielde, udj hvilcken henseende Peder Heltberg for
Fogdens prætention her med frifindes, og i det øfrige hvad Nærgaaende ord af dend Eene Part
imod dend anden, paa dito tid og Sted, maatte vere Passeret, da bør saadant at vere død og
magtesløs, og icke komme dennem till mindste Præjudice paa Endten af Siderne.

udj dend Sag imellem Fogden Svend Aaseim Contra Peder Heltberg, er Saaledes for Retten
Kiendt Dømt og afsagt.
Det bevises med begge vidnernis overEens Stemmende forklaring at Peder Heltberg af wred
hue tog Svend AasEim i haaret og førte ham fra et sted till et andet i Stuen, hvor fore Peder
Heltberg eftter Lovens Pag: 930 art: 8 tilfindes at betale til Deris Mai:ts Cassa sine slagsmaals
bøder med 9 Rdr: under Namb og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige
forkyndelse.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne ved skrifttlig Stefning Niels Skancke
formedelst hand ved Kirken holder u-tilladelig Kroehold med øell og Brendevins Sahl med
mere som dend udtagne Stefning videre forklarer, hvilcken er dat: 12 Junij 1736 saa
Lydende
Mons:r Seehuus i Wahlen møtte i Retten paa Niels Schanches vegne og vedstod at hans
Principal till dette Ting haver faaet lovlig Kald og Varsell,
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og begierede ellers at de indstefnte vidner icke maatte denne sinde afhøres, forinden hans
Principal Self kommer tilstede,
Fogden Heyberg lod tilføre at eftterdj Niels Schanche er lovlig Stefnt, vidnernis udsagn at
anhøre, Saa ville hand til Sagens skyndige Expedition paastaae, at de indstefnte vidner
mattes!! (maatte) Eedfæstes og Examineris.
{Eragtet.}
Endnu og foruden de i Stefnemaalet anførte vidner, haver Fogden âparte indstefnt Niels
Skancke at paahøre eftterskrefne vidner, desangaaende till dette Ting Nemblig Knud Tielle,
{Anders} \Anna/ Skoemagers, og Niels Skanckes huusholderske Johanna Jacobsdatter,
hvilcke vidners udsagn, Mons:r Seehuus tilstod at hans Principal og er lovlig tilckaldet at
paahøre, Men Refererede sig till sin forrige Proposition at vidnerne icke maatte blive afhørte
forinden hans Principal Self maatte komme tilstede, hvor om hand Rettens Kiendelse var
paastaaende.
Eragtet.
Eftterdj fuldmegtigen Mons:r Hans Seehuus Self tilstaar at hans Principal Niels Schanche er
lovlig Stefnt till dette Ting at paahøre de indstefnte vidners udsagn, Saa eragter Retten for
billig at de indstefnte vidner, nu for Retten sin Sandheds vidne \bør/ {at} aflegge.
hvor eftter vidnerne blev fremckaldet for Retten, da Eedens forklaring for dennem blev
oplæst og formaenet at vogte sig for MeenEed, hvor eftter vidnerne blev udviset og en eftter
anden indkaldet, hvor eftter
vidnet Peder Heltberg fremstod og aflagde sin Eed eftter Loven, vandt og forklarede paa
første qvæstion, at det sted hvor Niels Skancke har oprettet gastgiefverie, og er boende, er
ickun 200 Skridt fra Kirken, og icke nøttigt for Reisende, men skadelig for Stedets Almue,
som der ved forføris till drick Klammerj og anden u-sømmelighed, formedelst det øell og
brendevins Sahl som der holdes; paa dend 2den qvæstion svarede, at er meget vel beckiendt
at Niels Skancke paa Søndage og andre hellige dage, baade for, under og eftter Prædicken har
udtappet øell og brendevin till fylderie for mange Mennisker, paa 3die Spørsmaall forklarede
vidnet at Niels Skancke siden Seeniste Vaarting og indtil Lænsmanden eftter Fogdens ordre
Seqvestrerede hans Eiendeler har fortfaret med dette hans Kroehold. videre hafde vidnet
icke at forklare.
det 2det vidne Christopher Gielmervig blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at
hand sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede, at Stedet som Niels Skancke

holder Kroehold er ickun eftter vidnets Meening vngefehr 100 Skridt fra Kirken, aldeles icke
Nøttig for Reisende, men Skadelig for Stedetz Almue, som ved samme Kroehold forføres till
drick Klammerie og anden u-Sømmelighed, saa og er vidnet vitterlig at Niels Skancke haver
udtappet øell og brendevin saa vell paa Søndage og hellige dage, som andre dager i ugen, har
og seet druckne folck er kommen fra dette huus paa hellige dager eftter Præ1736: 88b
dicken; paa videre Spørsmaall forklarede vidnet \at hand nogen stund for Vaartinget/ tillige
med sin broder Eellias Pedersen [var] hos Niels Skancke, og eftter Fogdens ordre forkyndede
hans høygrefvelig Excellences ordre af dat: 2 Decembr: 1735 i hans Niels Skanckes huus,
hvilcken grunder sig paa en Kongelig allernaadigst Reschript af d: 18 Novembr: nest forhen,
at alle u-bevilgede og u-nøttige Kroehuuser Særdeles de der ligger Nær ved Kirken straxen
skulle afskaffes, og eftter samme høye ordres forbød vidnet Niels Skancke paa det sted at
holde Kroehuus, hvor paa hans huustrue svarede, at naar alle andre blifver afskaffede, saa
ville hand og vere ferdig at holde op, videre forklarede vidnet at hand og var i Tingstuen paa
Vaartinget, da fornefnte høye ordre blev Publiceret, og hørte at Fogden inden Retten, der paa
forbød i hans Mai:ts høye og hellige Nafn, at Niels Skancke icke maatte holde Kroehold paa
det sted, hvor hand nu boer, da vidnet hørte at Niels Skancke Sagde \hand siuntes/ der stod
icke Kongens haand under dend ordre som blev oplæst, og videre sagde vidnet at vere
vitterlig, at Niels Skancke siden forbudet og eftter Vaartingets holdelse har holt øel og
brendevins Sahl indtill dend tid at vidnet eftter Fogdens ordre Seqvestrerede hans Midler i
hans huus.
det 3die vidne Eelias Pedersen fremckom for Retten og aflagde sin Eed eftter Loven, og
forklarede, at Stedet som Niels Skancke paaboer og holder Kroehuus, er icke nøttig for
Reisende, men meget skadelig for Stedets Almue, som der ved forføres till drick og
Slagsmaall, siden Kroeholdet icke er lengere end vngefehr 2de børskud fra Kirken, og i det
øfrige forklarede udj alt ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen at dette
vidne var icke i Tingstuen tilstede da forbem:te høye ordre blev oplæset, og i dend henseende
er icke vidende hvad som i Tingstuen Passerede.
det 4de vidne Aamund Erritzland fremckom for Retten \og eftter at hand sin Eed haver
aflagt/ og forklarede at {Niels} vidnet var i Tingstuen da og Niels Skancke stod paa gulfvet
frem for Ting bordet \paa afvigte Vaarting/ da Deris høy grefvelig Excellences ordre som
ovenmelt er, blev Publiceret og oplæst, hvor paa Fogden der eftter i hans Mai:ts høye Nafn
forbød Niels Skancke hand icke her eftter maae holde øell eller brendevins Sahl paa det sted
hand boer, hvor paa vidnet hørte at Niels Skancke svarede, og Sagde, om hand icke maa boe i
landet, og der nest sagde, hand siuntes icke at Kongens haand stod under dend forbem:te
oplæste ordre, videre holte Fogden u-nødig at qvæstionere dette vidne.
det 5te vidne Peder Klocher fremckom for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven
haver aflagt vandt og forklarede, at Kroen som Niels Skancke boer udj, er icke lengere end 2
â 3 børseskud fra Kirken, hvilcket Kroehold er skadelig for dito Kirkesogns Almue, som der
ved forføres till drick og Klammerie, og er beckiendt at dito Kroehold
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er icke nøttig for Reisende, langt mindre for Almuen, er og vitterlig at Niels Skancke eftter
Vaartingets holdelse haver holt øell og brendevins Sahl, indtill at Lænsmanden Seqvestrerede
hans Midler, da der med ophørte
Fogden Heyberg declarerede at hand till denne Sags oplysning icke behøfvede flere vidner
afhørte, men paastod at Niels Skancke maatte forelegges till neste Ting at møde og svare till

Sagen, da og Fogden vill i Rettelegge, dend Passerede Seqvestrations forretning, og giøre sin
Endelig paastand i Sagen.
Eragtet.
Niels Schanche forelegges till neste Ting at møde og Svare till Sagen.
Joen Nielsen Tungesvig hafver till dette Ting ladet indstefne Anders Skoge at lide Dom till at
betale 2 rdr: som hand till Citanten skall vere skyldig, hvor om er indstefnt vidner, Joen Frette
og Haldoer Søehuus;
Anders Skoege blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne
till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Gunder Baardsen, og Lars Huusevigen, hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Anders Skoege till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell;
Joen Nielsen Tungesvig paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres;
Widnet Joen Frette blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter
Loven haver aflagt, vandt og forklarede, at for 10 aar siden var {Citanten} Anders Skoge i
Citantens huus, og hørte vidnet at Citanten siger till Anders Skoege, at der som Nedslaget
kommer paa Pengerne, da vill Jeg have dem, da Anders Skoege svarede at ville betalle
Citanten dennem, og Citanten skall icke aarsages at Stefne der paa, men vidnet kand icke sige
hvor mange Penger der stod dem imellem. videre havde vidnet icke at forklare.
det 2det vidne Haldoer Søehuus møtte for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt vandt og forklarede, at vidnet tillige med Joen Frette blev for 10 aar siden indkaldet
hos Citanten, hvor Anders Skoege var inde, da hørte vidnet at Joen Nielsen eller Citanten
sagde, Jeg tvifler Anders Skoege, at saa fremt Pengerne kommer i Nedslag, saa maa Jeg
Stefne dig for de 2 Rdr: du er mig skyldig, da Anders Skoege sagde det skall aldrig skee, men
Jeg skall betale dem godvillig. videre hafde vidnet icke at forklare.
thj blev Eragtet.
Anders Skoege forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Madame Sl: Oluf Larsens udstedde Skiøde paa dend halfve dell af Schaanevigs
Skibredes Kongetiende, som hun haver Solt till Capitain Muller og Mathias Dahl som der for
haver betalt 430 Rdr: og er dat: 21 Julij 1736.
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Restandsen for Schaanevigs Skibrede blev læst, samt Restandsen for Opdals Skibrede
Halsnøe Closters godz, paa dend 2den Termin Lige saa for 1735, og af ingen modsagt,
hvilcken in allis beløber 633 rdr: 7 s:
Formynderen Ole Eegckeland, lod ved Lænsmanden Johannes Sioe, lyese inden Retten sin
Myndtling Anna Tørresdatters Arfvemidler som er 17 Rdr: om nogen Mand ville tage dem
paa Rendte eftter Loven, men som ingen anmeldte sig var hand begierende og paastaaende at
Pengerne af Retten maatte forsegles, som og skeede, og der eftter lefveret till Johannes Sioe.

Ao: 1736 dend 6 og 7 Augustij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
gaarden Fiddie for Etnes og Fieldbergs Skibreders Almue, Paa hvilcken tid HøyEdle og
Velbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Kaas ved sin høye Nerverelse Retten
samme tid bivaanede, saa og var oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas

Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Neml: Erick Silde, Eerick NoerEim, Niels
Tæsdahl, Niels Ousvog, Johannes Ousnes, Pofvell Ramme, Halle Ramme og Eefven Østrem,
tillige med Lænsmænderne og fleere Almue af begge Skibreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres og foranstaltninger, lige som
paa forrige Tinge
HøyEdle og Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaas tilspurte
Almuen af begge Skibreder om de haver noget paa Fogden og Sorenskrifveren at klage, de nu
saadant ville udsige, Almuen af begge Skibreder her til Eenstemmig Svarede at, de indtet
hafver paa Fogden og Sorenskrifveren at klage, men tacker dennem ære og godt.
Publiceret høyEdle og Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaases
udstedde bestalning till Hans Hansen Seehuus at vere Suppliqve Skriver for Almuen, i
Schaanevigs, Qvindherretz, Etnes, Fieldberg, Fiere og Føyens Skibreder dat: 6 Junij 1736.
Halfvor Tvete haver udj forrige indstefnte Sag atter till dette Ting ladet indstefne Tierran
Øfrenes til Doms Lidelse eftter Loven for de Nergaaende ord hand haver begiengnet ham
med, samt
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at Erstatte ham Sagens forvoldende omckostninger.
Tierran Øfrenes møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Haldoer Tvedte møtte for Retten og paastod Dom eftter Loven till bøder og Strafs Lidelse,
med Sagens foraarsagede omckostninger.
Fogden Heyberg paa Justitiens Vegne Satte i Rette over Tierran Øfrenes, eftter Lovens 6
Bogs 21 Capt: 4 art:
Tierran Øfrenes her til Svarede, at det hand har talt er talt i druckenskab, men dog siger at
det er sandt at der har veret gieldet hunde der paa gaarden Tvedt, og ellers icke ved andet med
Haldoer Tvedte end alt ære og godt.
Haldoer Tvedte war tillige med Tierran Øfrenes Dom udj Sagen paastaaende.
Thj blev Saaledes Kiendt Dømt og Afsagt.
De afhørte widner begge Eenstemmig forklarer, at Tierran Øfrenes i begrafvelsen paa gaarden
Liusnæs, Sagde till Haldoer Tvedte, du er en hundegielder; da foruden det om saadan
gierning af Citanten haver veret forrettet, da burde ham icke saadant till mindste foract
foreckastes, under høy Straff eftter forordningen af 21 Martij 1685, Thj tilfindes Tierran
Øfrenes saa vell for sin øvede formastelse imod forbenefnte allernaadigste Forordning, som
dend u-sømmelig tillæg {d} med dend Nærgaaende Expression hand har begiegnet Citanten
med, at bøde for denne gang till Deris Mai:ts Cassa 10 Rdr: og i det øfrige bør de udtalte ord
at vere død og magtesløs og icke komme Haldoer Tvedte hans huustrue og børn till
allermindste Præjudice eller æres forkleinelse i nogen maade. udj Processens omkostning
bør Tierran Øfrenes betale 2 rdr: hvilcket alt hand tilfindes at udrede under Namb og
Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige anvisning.
Lars Lunde hafver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Tierran Øfrenes till Doms
Lidelse eftter Loven for ærrørige Skieldzord, saa og at Erstatte Sagens forvoldende
omckostning;
Tierran Øfrenes møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og Varsell till dette
Ting;

Citanten Lars Lunde møtte for Retten og paastod Dom udj Sagen;
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parten Tierran Øfrenes paastod at Sagen maatte udsettes till Høstetinget førstckommende, till
hvilcken tid hand paastod at wille indstefne sine widner, Viar SæfverEide og Zackarias
Næsse, till Sagens videre oplysning.
Thj blev Eragtet.
Sagen udsettes till Høstetinget førstckommende, till hvilcken tid Tierran Øfrenes hafver sine
paaberaabte vidner lovlig at indstefne.
Knud Knudsen Uhren eller Stølle, fremckom for Retten og anviste en voxen stor og
fuldkommen biørnehuud, hvilcken hand har skiødt for Pindse tider 1736, Saa og haver hand
skiødt end nu en biørn, hvis huud hand for fattigdom skyld haver soldt, og samme ej nu kand
for Retten anvise, men Almuen af Etnes Skibrede vidnede med ham at det forholder sig i all
Sandhed at hand haver skudt dend anden biørn med, hvor fore Fogden Heyberg for Retten
betalte Knud Uhren 2 Rdr: for hver biørn, som er i alt 4 Rdr:
Hans Jørgen Althand fremckom for Retten og paa Erick Knudsen, Gvarder i deris Mai:ts
Tieniste, hans vegne og lyeste sin odel og Pengemangels Lysnings Redt till Gaarden
Ramsvigen, som Jacob Haldoersen paaboer, hvilcken hand Sagde at ville indløese saa snart
hand saa mange Penge kand beckomme.
Godtskalck Skiold haver indstefnt Niels Frette till dette Ting for medell!! (formedelst) Skieldz
ord, og eftter nogen mellemtaele blev parterne med hin anden forEenede, saaledes at Niels
Frette declarerede for Retten, at hvad hand haver talet sin Grande og Naboe Godtskalck
Skiold till fornermelse, det haver hand talet uden nogen slags aarsage, i et Ruus af øel og
brendevin, og er ellers indtet om ham vidende uden dett som ærligt og vell anstændigt er,
hvor med denne Sag haver sin Endelig slutning uden videre paa anckning paa Endten af
siderne.
Publiceret Johannes Ingebrigtsens udstedde Pandte obligation Stor 50 rdr: som hand haver
beckommet till Laans af Niels Nielsen Ourdahl, hvor imod Johannes Ingebrigtsen Pandtsetter
sin Eiende gaard 1 ½ Løb 6 Mrk: Sm: udj gaarden Espeland, indtill at Capital og Rendter
vorder betalt dat: 17 Janvarij 1736.
Johannes Jørgensen Tesdahl fremckom for Retten og anviste en biørnehuud Med 2de biørne
unger, som Ole Jørgensen Tesdahl haver skudt ved Pindse tider 1736, hvor fore Fogden
Heyberg tiltaalte!! (betalte) ham for Retten tilsammen 3 Rdr:
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Johannes Jørgensen Tesdahl haver till dette Ting ladet indstefne Robbert Wasenden fordj
hand haver udspred et ondt Røgte om Citanten, saa og er Stefnt till Vedermæele Mons Stølle,
saa og er indstefnt vidner, Hans Skiedzvold, Robbert WasEndens huustrue Anna Jacobsdatter
og Ole Baardsen Tesdal, deris vidners udsagn at anhøre, og at Erstatte Sagens forvoldende
omckostninger.

Contraparten Robbert VasEnden møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell.
{Vi} Johannes Jørgensen Tesdahl møtte for Retten og paastod at hans indstefnte vidner
maatte Eedfæstes og afhøres;
de indstefnte vidner blev paaraabt men ingen møtte,
thj blev Eragtet.
Sagen udsettes till Høstetinget førstckommende, till hvilcken tid Citanten haver
Contraparterne lovlig at indstefne, saa og til forberørte tid og Sted forelegges de indstefnte
vidner eftter lovlig indvarsling at aflegge deris vidnesbyrd udj Sagen.
Publiceret Encken Valborg Nervigs Encke!!, og Alvall Siursens udstedde Skiøde paa 1 Løb
Sm: till Ole Siursen som der for haver betalt. dat: 14 Janv: 1736.
Publiceret Ole Siurs: Hamres udstedde Skiøde paa 1 Løb Sm: udj Hamre till Allvall Siurs:
som der for haver betalt dat: 14 Janvarij 1736.
Restandsen for Etnes Skibrede er lydeligen oplæst og bedrager 537 rdr: 2 Mrk: 10 s: og
Restandsen udj Fieldbergs Skibrede blev oplæst som beløber 599 rdr: 4 Mrk: 2 s:

Ao: 1736 dend 10 og 11te Augustij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland, for Føyens og Fiere Skibreders Almue, da og HøyEdle og Welbaarne Hr:
Admiral og Stiftt Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaas, Ved sin høye Nerverelse Retten samme
tid bivaanede, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med
eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Helje Toedtland, Aarne ibid: Ole Espeland, Ingebrigt
Holme, Lars ibid:, Niels Worland, Hans Berje og Carsten Tiaang med Lænsmændene og
fleere Almue af begge Skibreder som Tinget same tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye Øfrigheds ordres og foranstaltninger lige som paa
forrige Tinge.
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Publiceret HøyEdle og Welbaarne Hr: Admiral og StifttsbefahlingsMand Kaasses udstedde
Bestalning paa Hans Hansen Seehuus at vere Suppliqve Skrifver for Almuen af Schaanevig,
Qvindherritz, Etnes, Fieldberg, Fiere og Føyens Skibreder dat: 6 Junij 1736.
HøyEdle og Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaas tilspurte
Almuen, om de haver noget at klage paa Fogden og Sorenskrifveren, de nu wille sige og
angifve det, der till Almuen af begge Skibreder Eenstemmig svarede, at de aldelis icke hafde
noget at klage paa Fogden og Sorenskrifveren.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Taarbiørn Kallevog og hans huustrue,
formedelst at deris barn skall vere saa Pludselig død funden, og der om indstefnt at paahøre
eftterskrefne vidner, Berthe og Erick Kallevog, Roer Kallevog, Ane huusKoene, Jørgen
Kallevog og Sønnen Hans Jørgens: Hans Kallevog og Britha Andersdatter, Saa og indstefnt
de Mænd som det dødfundne barn har besigtiget, saa som Biørne Espever, Jørgen Worland,
Torsten Worland og Niels ibid: alleene till et Tingsvidnis Erholdelse.

Taarbiørn Kallevog med huustrue blev paaraabt som møtte for Retten og vedstod at have
faaet lovlig Kald og Warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøris. da Eedens forklaring
af Lovbogen for vidnerne blev oplæst, og siden udviset, hvor eftter en eftter anden blev af
vidnerne paaraabt, og fremckom
vidnet Erick Kallevog som eftter aflagde Eed eftter Loven forklarede, at i Vindter i fastens
tider, kom Taarbiørn Kallevog om Morgenen til vidnet, og begierede at vidnet ville komme
till ham og giøre en Liigckiste till hans barn Halrj Taarbiørnsdatter, som var død Natten forud,
som og blev giort af vidnet, og vidnet paa samme tid tillige med Berthe lagde Liiget i Kisten,
og var dito barn vngefehr 16 aar gammell; saa og forklarede at nogen tid {der} eftter at dette
var forrettet, hørte vidnet af andre folck Sagt, at barnet gick om {afttenen} \dagen/ till
Bømmelhafnen, og som barnet skulle gaae der fra og hiem, døde barnet paa Veyen om
Natten, og paa Spørsmaall, vidste icke om barnet gick af sig Self eller eftter faderens ordre
till Bømmelhafnen; Sagde ellers at barnet var ellers altid Svagelig;
det andet vidne Roer Kallevog aflagde sin Eed eftter Loven og forklarede at i fastens tider i
Vindter 1736 gick vidnet i Marken og ledte eftter Creatuurerne, da og faderen Taarbiørn
Kallevog gick og paa dend veyen som gaar til Bøm1736: 92
melhafn og ledte eftter Barnet, imidlertid Raaber Taarbiørn paa vidnet, som kom til ham, og
da de kom noget paa hiemveyen till Kallevog blev de barnet seende, som laag Næsgrues med
henderne om hin anden lagt under Munden, men var død, 2 â 3 eller 4 børseskud fra gaarden,
vidnet forklarede at blef seende at barnet gick hiemmenfra Søndagen Klocken 12 slet til
Bømmelhafnen, og neste Mandag eftter middag blev hun død funden af vidnet og faderen, og
Sagde vidnet at det Sl: Menniske nogle gange klage sig at faderen var noget streng med hinde,
og var det Sl: Menniske aldtid Syg og Svagelig, og som et mis Minde;
det 3die vidne Ane huusKoene, aflagde sin Eed eftter Loven, og forklarede at barnet kom til
vidnet i Vindter i fastens tider, saasom barnet var saaer i sit hovet, at vidnet skulle hinde
Cuurere, og da vidnet som Sædvanlig hafde giort ved hindes hovet, formaenede vidnet, barnet
at gaae hiem som og skeede, og hørte icke at barnet klagde over faderen, og gick barnet hiem
fra vidnet 1!! Søndag eftter middagen Klocken Vngefehr 4 slet, i fra Bømmelhafnen, hvor
vidnet er boende, og forklarede ellers at barnet var svagelig i mange aar, og hørte vidnet neste
Mandag der eftter at barnet var død.
det 4de vidne Jørgen Kallevog blev paaraabt og møtte for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede, at i Vindter i fastens tider var vidnet i sit baade
Nøst fra Mandags Morgen till afttenen, og da vidnet kommer gaaendes hiem kommer vidnets
barn og forteller at Taarbiørn sin datter er død funden og hiembaaret af faderen, ellers Sagde
vidnet at barnet var 16 aar gammell, og var ellers i nogle aar noget svagelig. videre hafde
vidnet icke at forklare.
Vidnerne som haver besigtet det døde barn, saa som vidnet Anbiørn Espever aflagde sin Eed
eftter Loven og forklarede at da vidnet tillige med Jørgen Vorland, Torsten Vorland og Niels
Vorland besigtigede dette barn 12te dag eftter at barnet var død, da saag vidnet hvercken
Meen eller Lyde paa barnet,
de øfrige vidner Jørgen og Niels Vorland aflagde sin Eed eftter Loven, og forklarede i alle
maader som \nest/ forrige vidne vundet og udsagt haver.
Fogden Declarerede at hand agtede unødig at føre fleere vidner i denne Sag.
Endre Haavigen hafver till dette Ting indstefnt welærværdig Hr: Jan Christopher Haaer, fordj
hand skulle sagt til Citanten at hand haver hugget i Præstens Skoug paa en Søndag, saa og

indstefnt vidner, Torsten og Lars Spitzøen og Hendrick Samuelsen Røgsund at forklare under
Eed, at de saadant af Præsten haver hørt.
Hr: Pastor Haar møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Endre Haavigen møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres, der eftter blev Edens forklaring af Lovbogen for
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Vidnerne oplæst og formaenet at vogte sig for MeenEed, der eftter blev vidnerne udviset og
en eftter anden indraabt, hvor da
vidnet Torsten Spitzøen blev paaraabt, som aflagde sin Eed eftter Loven og forklarede; at
Marie besøgelse dag var vidnet hos gasgiæfveren i Spitzøen da Præsten Hr: Haar kom der, da
hørte vidnet at Præsten Hr: Haar Sagde til vidnet og Lars Spitzøen, at Raasmanden Hans
Findaas har Sagt ham at Endre Haavig {har hugget og} kiørte {i Præstens Skoug} paa en
Søndag, og hugget i Præstens Skoug.
det andet vidne Lars Spitzøen blev paaraabt som aflagde sin Eed eftter Loven og forklarede,
at Maria besøgelse dag i Spitzøen da Præsten Hr: Haar kom der hen, hørte vidnet at Præsten
Sagde, at Raasmanden Hans Findaas {Sagde} har Sagt at Endre Haavigen har hugget og kiørt
i Præstens Skoug paa en Søndag. videre hafde vidnet icke at forklare.
det 3die vidne Henrick Røgsund møtte icke, hvilcket Endre Haavigen Eragtede u-nødig at
lade føre.
Raads Manden Hans Findaas tilstod for Retten at hand haver Sagt dette for Præsten som
vidnerne har forklaret, og det blev ham af Peder Siggervogen fortaalt.
Peder Siggervogen møtte for Retten og godvillig tilstod, at hand hørte af sin grande og
Naboe Lars Staacke, som fortaalte og Sagde, at Gudterne till Endre Haavigen kiørte
Løverdags aftten Natten til Søndag paa Peder Siggervogens bøe eller fiere.
Endre Haavigen paastod Dom udj Sagen.
thj blev saaledes Kiendt Dømt og afsagt.
Citanten Endre Haavig haver indstefnt welærværdig Hr: Pastor Haar, fordj hand skall have
sagt at Citanten haver kiørt og hugget paa en Søndag, hvor om hand haver ført 2de vidner,
som forklarer at saadant haver veret Hr: Pastor Haar forkyndt af Raasmanden Hans Findaas,
som samme haver tilstaaet, med tillæg hand det haver hørt af Peder Siggervogen, som ligesaa
tilstaar om denne handell at have giort Eendell forklaring till Hans Findaas, eftter Snack som
ham skall vere sagt af en anden Hans!! (hans) Naeboe, Saa at Retten Seer {og} at denne Sag
og dends grundvold er icke Sammencknøttet af andet end snack og waas som dend Eene af
{den E} dend andens Mund hørt og ført haver; da som Hr: Pastor har ickun fortalt hvad ham
haver veret berettet om denne Skoug hugst og icke der ved tillagt Citanten der udj at vere
giernings Mand \eller Sagskyldig/ hvor fore Hr: Pastor Haar for Citantens Søegemaall
frifindes, og som her icke findes noget bevis at Endre Haavigen skall endten have hugget eller
kiørt paa en Søndag, saa bør hand for denne Sag at vere og blive i allemaader
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angerløs, og som Hans Findaas og Peder Siggervogen frivillig for Retten haver tilstaaet at de
{som} haver som hovet Mend {ved Snick} ført denne Sag ved snack og taele eftter andres
Mund, til denne Extrimitet, Saa tilfindes Hans {Sig} {H} Findaas og Peder Sigervogen
enhver af dennem at betale 4 Mrk: danske udj Processens beckostning till Citanten, under
Namb og Vurdering udj deris Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Baard Siurs: Biordahl, SelfEieris gods udj Fiere Skibrede,
hvor Sønnen Siur Baardsen er udlagt udj Biordal 6 vætter Korn med bøxell og herlighed for
108 rdr: udj gaarden Errisland (Eerisland) i Søere parten 1 pd: 7 Mrk: Sm: og i Nordre
Parten ½ Løb Sm: 4 Spand og 5 Mrk:r Korn for 42 rdr: og datteren Sirj Baardsdatter udlagt
udj gaarden Mølster 2 Vætter og 4 Spand Korn for 48 rdr: og udj gaarden Errisland 2 pd: 7
Mrk: Smør for 27 rdr: 3 Mrk: og Helje Harraldsen udlagt 5 Mrk: Sm: udj gaarden Eerisland
i Søre parten for 2 rdr: 3 Mrk: dat: 25 Maij 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Marithe Knudsdatter Alsvog SelfEiers godz udj Føyens
Skibrede beliggende, hvor udj datteren Molfrje Johansdatter er udlagt 12 Mrk: Sm: i Alswog
og Helga Johansdatter udlagt 12 Mrk: Sm: i Alswog for 12 rdr: dat: 4 Junij 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Troen Troensen, hvor udj broderen Taarbiørn Troensen blev
udlagt 13 Mrk: Sm: i Wig i Fiere Skibrede beliggende for 10 rdr: 5 Mrk: dat: 26 Maij 1736.
Publiceret Mad: Sl: Garmandz udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Soelhaug, til Elling Isacksen dat: 2 April 1735.
Publiceret Mad: Sl: Garmands udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: 1 huud i øfre
Escheland til Isack Aslacksen dat: 1 Novbr: 1734.
Publiceret Baard Joens: udstedde Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: udj Gaarden Lochne {til} i
Fiere Skibrede beliggende till Joen Baardsen dat: 22 Martij 1736.
Fogden Heyberg haver atter udj forrige indstefnte Sag ladet indstefne Hans Findaases Koene
Sirie Olsdatter og Britha tienende Madam Sl: Hr: Ohmsens, at forklare under Eed hvad de er
vidende om Hans Findaaeses beskyldning mod Lars Biørnesen Spisøen og hans Tieniste
\Pige/ Marthe Nielsdatter, Saa og er indstefnt til Vedermæle Hans Findaas, Lars Biørnesen
Spitzøen og Marthe Nielsdatter Vidnernis udsagn at anhøre;
Stefnevidnerne Næll Torstensen Hyestad og Aarne Toedtland, forklarede at de alle fornefnte
Persohner til dette Ting haver lovlig indstefnt undtagen vidnet Britha, saa som hun nu tiener
udj Ryfylche Fogderie. de øfrige indstefnte Persohner møtte for Retten og vedstod at have
faaet lovlig Kald og Varsell till dette Ting.
Fogden Heyberg paastod at Hans Findaases huustrue maatte Eedfæstes og afhøres, hvis
udsagn da siden vill komme paa Rettens Kiendelse, hvor vit dend Sagen kand Reise eller
fælde
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belangende vidnet Britha Larsdatter som Lænsmanden nu har forsømt at indstefne, fordj
hun er fløttet till næste gaard i Ryfylche Fogderie, og dog i Findaas Præstegield, da paastod
Fogden at Hans Findaas maatte paalegges at faae dette vidne ført, endten her eller i Ryfylche
Fogderie, saa fremt hand meener der af have nogen Størcke till sin Sags tarv, og vill da
Fogden ved Sagens slutning observere, om der noget paa Justitiens Vegne kunde vere at i agt
tage;
Thj blev vidnet Sirj Olsdatter paaraabt, som hiemlede og aflagde sin Eed eftter Loven og der
eftter forklarede;
med det samme at vidnet skulle aflegge sin Eed, blev af Hans Findaas Proponeret at hand
frafalder dend beskyldning som hand \har/ paalagt Lars Spitzøen og Marthe Nielsdatter, siden

hand det icke kand beviise, med de vilckaar at Lars Spitzøen og Marthe Nielsdatter efttergiver
dend for beskyldningen Reiste Sag.
der paa declarerede Lars Spitzøen at hand ville efttergifve Sagen, og dends beskyldning, dog
saaledes at Hans Findaas maa tilfindes at betaele Sagens omckostning, og at hand ved Dom
maatte frickiendes.
Fogden tillige med parterne var Dom paastaaende.
Thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Raadzmanden Hans Findaas haver eftter vidnernis udsagn beført dend æcte giftt Mand Lars
Spitzøen, for Præsten Sl: Hr: Ohmsen, og \sagt/ at hand for Paasketider skulle have ligget hos
sin tienistetøs Marthe Nielsdatter, og haftt sine gierninger med hinde som æcte folck, hvilcket
hand!! (Hans) Findaas til neste Høsteting der eftter tilstod dito vidners forklaring, og nu for
Retten frafalder {sin} denne sin beskyldning, eftterdj hand dend icke kand bevise, over alt saa
haver dog Hans Findaas ført disse sine Contraparter udj bøgde Røgte og disliige, da som det
er u-lovlig og u-bevislig, Saa frifindes og frickiendes Lars Spitzøen og Marthe Nielsdatter for
denne paasagn, hvilcket bør at vere som død og u-talt og icke at komme Lars Spitzøen og
Marthe Nielsdatter till Mindste æres forkleinelse eller præjudice i nogen maade; og tilfindes
Hans Findaas som dette Spargement har udstrød, at betale udj Mulct till deris Mai:ts Cassa 1
rdr: Samt at betahle udj Processens beckostning 3 rdr: hvilcket alt hand tilfindes at udReede
ved Namb og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Fogden Heyberg haver till dette Ting atter ladet indstefne Sahra Høyland Sl: Taarbiørn
Larsens, at betale de Resterende 65 Rdr: 1 Mrk: 14 s:
paa Sara Sl: Taarbiørn Larsens vegne møtte udj Retten hindes Søn Lars Taarbiørnsen og
tilstod at hans Moder til dette Ting haver faaet lovlig Kald og Varsell;
Fogden declarerede at hand siden Seeniste Ting nermere har undersøgt dend af Sl: Taarbiørn
Larsen til Fogden Harberg overlefverede Restandse, paa de paastefnte 65 rdr: 1 Mrk: 14 s: og
da befunden at eftterskrefne Poster har veret u-giørlig for Taarbiørn Larsen at
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indbeckomme, Nemlig Faas Eegeland, Giermund Jacobsens Restandz 7 rdr: 4 s: pro 1728 og
1729, og 3 rdr: 2 Mrk: for 1730, eftterdj gaarden var afbrendt og Leylændingen var i Største
Armod, hvorover hand og omsider forlod dend øde, for det andet Bydberg de der af
Resterende Rettigheder pro 1728, 1729 og 1730 beløbende sig 10 rdr: 1 Mrk: 11 s: eftterdj
Leylændingerne vare saa forarmede, at aldeles indtet hos dem var at beckomme, hvilcket
Fogden Sagde der af at have fornummet at hand icke i sin betienings tid har kundet faaet de
mindste Penge hos dem, paa de Kongelige Jorddrottelige Rettigheder, altskiønt de med
Militair Excecution har veret belagt, men at de forlod gaarden øde da hand samme med
haardhed ville inddrive. 3die af gaarden Riove, de der af Resterende Rettigheder 25 rdr: 20
s: eftterdj samme gaard var afbrendt og Leylændingen var i en forarmet tilstand, saa hans
Mai:t End og for nogle eftterfølgende aaringer eftter allerunderdanigst ansøgning efttergaf
dend Eene opsidder 2de aars Rettigheder, uden hvilcken lemfeldig omgang, og denne gaard
hafde bleven øde, hvad det øfrige 22 Rdr: 2 Mrk: 11 s: angaaer, da Sagde Fogden at hand
formente det samme vell kunde indkommet, og de i tide, om de med Force havde blevet
paadrefvet, i dend sted nu indtet hos de skyldige er at beckomme, Refererede sig der for til sin
forrige giorde paastand og paastod Dom.
Lars Høyland paa sin Moders vegne Proponerede, at hun icke kand lade sig nøye med
Ohnsorgs blaatte antegnelse, hendes Sl: Mand at Reste saa mange Penge, uden videre beviis,
eftterdj Ohnsorgs Restandse i saa mange andre ting er befunden u-Rigtig, og kand da icke Hr:
Foeget Heyberg med andet beviis Ligimitere Kravet, end med Ohnsorgs opskriftt, begierede

hand paa sin Moder Sara Sl: Taarbiørn Larsens Vegne opsettelse till neste Ting, da hun vell
Self agter det anderledes at beviise, og till en prøve der paa Produceris her hos Een Copie af
hans Sl: fader med Eegen haand skreven af en frelse Seddel, som Fogden Oluf Zackariesen
haver udgifven till Faas Eegelands opsiddere af dato 27 Septembr: 1728. som udj hendis
Krav for fuld betaling er indført, og Reserverer sig paa sin Moders Vegne til neste Ting at See
Sagen afgiort med sine bevisligheder;
Fogden Heyberg paastod Dom eftter Rettens Seeniste Kiendelse.
Thj blev Saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Forrige Foeget Sr: Adam Levin Ohnsorg haver til høyEdle og Welbaarne Hr: Admiral og
Stiftts Befahlingsmand Hr: Ulrich Kaass, indlefveret et Restandse Register dat: 4 Septembr:
1732, paa endell i Fogderiet og Stavanger ambt udestaaende Kongl: Rettigheders Restandse af
Halsnøe Closters godz, hvor udj Sl: Taarbiørn Larsen er inddraget, hvis eftterlatte Encke Sara
Melboe, Fogden Heyberg indstefner til Doms Lidelse, alskiønt høy Welbaarne Hr: Admiral
Kaas forud ved sin paa dito Restandse Register, ved sin da verende fuldmegtig Sl: Lars
Ørbech Tegnede ordre dat: 27 Julij 1734, udtrøckelig tilholder og befahler Fogden Heyberg
dito Restance ved Militair Excecution at inddrifve, hvilcken høye ordre og befahling denne
Redt ej maa eller kand understaae sig at paadømme, da som Fogden Heyberg icke samme
høye ordre, haver sig eftterretlig holdet, Saa tilfindes hand at indhendte Deris Excellence og
høye Deputerede Herrer for Financerne og udj Cammer Collegio Deris ordre og
foranstaltning hvorledes hand med dessen Restandses inddrifvelse sig skall forholde.
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Jockum Roggen haver till dette Ting ladet indstefne, Peder Løning, Erick Thyese, Sæbiørn
Øckland, Ifver Watne, Knud Haege og Ole Hyesingstad for gield till Sl: Niels Andersens
børn, hvilcken er paa de u-myndige børn udlagt, hvilcket Jochum Roggen som foresatte
formynder har veret aarsaget ved Stefnemaall at paataele og til dend Ende indstefnt benefnte
Persohner til Doms Lidelse at betale, samt at Erstatte Sagens forvoldende omckostninger.
Stefnings Mendene Næll Torstensen Hyesingstad og Johannes Nielsen Hyesingstad,
hiemlede ved Eed eftter Loven at have forbenefnte Persohner indstefnt till dette Ting med
mere end 14 dagers Kald og warsell, {saa som} undtagen Ifver Vatne og Knud Hage som
icke er indstefnt.
Peder Løenning møtte for Retten og sagde hand haver Clareret sin gield med Sl: Niels
Andersens Eencke.
Citanten Jockum Roggen møtte for Retten og beviste med dend ham overleverede
Lodseddell Paa sine Myndtlinger Anders Nielsens og Magtele Nielsdatters arfvemidler hvor
udj findes anført, Erick Tyese at vere skyldig 1 rdr: 8 s: Ifver Watne at vere skyldig 1 rdr: 5
Mrk: 4 s: Sæbiørn Øckland 1 rdr: 4 s: og Peder Løening skyldig 3 Mrk: 14 s: og Ole
Hyestad skyldig 8 s: hvilcken Lodseddell er dat: 22 Febr: 1736. de øfrige indstefnte møtte
icke,
thj blev Eragtet.
Sagen udsettes till Høstetinget førstckommende, til hvilcken tid Peder Løening, Erick Tyse,
Sæbiørn Øckland og Ole Hyesingstad forelegges at møde og Svare till Sagen.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Sahra Høyland, fordj hun paa Maria
Bebudelse dag om Morgenen med sin dreng Joen Olsen lod kiøre Rims fra sit hiem till
Leervigen till Skaatterne, og till vidner er indstefnt Næll Hyesingstad og Andfind Odland,
Saa og indstefnt drengen Joen Olsen widnernes udsagn at paahøre og tillige at lide Dom
eftter Loven.

Stefnevidnerne blev paaraabt men møtte icke.
Lars Taarbiørnsen møtte for {Rest} Retten paa sin Moders vegne og tilstod at hans Moder
tillige med drengen Joen Olsen till dette Ting har faaet lovlig Kald og warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres;
Widnet Andfind Odland blev paaraabt og aflagde sin Eed eftter Loven, og forklarede, at
Maria bebudelses dag \1736/ saag vidnet tillige med Lænsmanden Næll Hyesingstad at Sahra
Høylands dreng Joen Olsen kom kiørendes til Leervigen med et Las Rems, da vidnet med
Lænsmanden af Fogden blev befahlet at gaae til ham, som de og giorde, og Spurde drengen
Joen Olsen hvad hand kiørte og hvem har befahlet ham at kiøre paa en hellig dag, da svarede
drengen at det var Rims, og hans Madtmoder Sara Sl: Torbiørn Larsens har befahlet ham;
det 2det vidne Næll Torstensen Hyesingstad hiemlede ved Eed eftter Loven {at have} og
forklarede i allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
{Eragtet.}
{Sara Høy} Fogden paastod Dom udj Sagen;
Thj blev saaledes for Retten {Dom} Eragtet.
Sahra Høyland og hindes dreng Joen Olsen forelegges till neste ting at møde og Svare till
Sagen.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Peder Løening og hans dreng Jens Olsen,
fordj hand Maria bebudelses dag om Morgenen skall hafve hugget fafneved, saa og till vidne
indstefnt Otte Odland, Hans ibid: og Andfind Odlandz huustrue, Men som Fogden haver
faaet nermere underretning, at dend indstefnte icke har hugget paa fornefnte
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hellige dag, men Eendell andre Mend paa Walvatne skall dette Søndags arbeide have forrettet,
hvor fore hand till næste Ting agter at indstefne de skyldige.
Ingebrigt Løckling haver till dette Ting Contra ladet indstefne Jørgen Spitzøen eller Neumand
at anhøre Eendell widner om hvad som Passerete imellem Neumand {og} da hand wrag
godset wille annamme og Citanten i Geitung; ved mellemtaele blev Parterne imellem hin
anden indbiurdes forEenet, paa de Conditioner at Ingebrigt Løckling med de øfrige indstefnte
betaler 1 rdr: 3 Mrk: hvor med denne Sag er Endelig sluttet og i Mindelighed afgiort og
sluttet.
Sr: Jørgen Neumand hafver atter till dette Ting ladet Indstefne Ingebrigt Løckling for
Resterende warer 3 rdr: 4 Mrk: 11 s: till Doms Lidelse.
Ingebrigt Løckling møtte for Retten og vedstod dend af Neumand i Rettelagde Regning som
hand Sagde at ville betale, men ingen omckostning, og der paa begierede Dom.
Sr: Neumand paastod Dom udj Sagen;
Thj blev saaledes udj Sagen Dømt og afsagt.
Effterdj Ingebrigt Løckling tilstaar Regningens Rigtighed, Saa tilfindes Ingebrigt Løckling at
betale de Resterende 3 rdr: 4 Mrk: 11 s: till Jørgen Neumand, Saa og at betale udj Processens
omckostning 2 rdr: hvilcket alt hand bør at udrede 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.
Hr: Fogden Heyberg hafver atter udj forrige indstefnte Sag ladet indstefne Hilje Haarneland
for fortiilig Sammenleye med sin huustrue;
Helje Haarneland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig warsell.

Fogden Heyberg Producerede Sogne Præsten Hr: Johan Korens attest dat: 21 Junij 1736,
eftter hvilcken Helje Haarneland er Troelofvet d: 13 Janvarij 1735 og Copuleret d: 24 Julij
nest eftter, item at barnet var dødføed, men for at beviise at Helje Haarnelands huustrue var
frugtsommelig da hun var brud, begierede hand Sagens udsettelse till neste Ting.
Eragtet.
Sagen eftter Fogdens paastand udsettes till neste høsteting till hvilcken tid fogden haver de
paaberaabte vidner at indstefne, till samme tid og Sted forelegges Helje Haarneland at møde
og Svare till Sagen.
Publiceret Encken Anna Sl: Troen Størksens Wigcks eftterlefverske, Siur Heljesen Aasebøe
(Aasbøe) og Torsten Christensen Veastadz udstedde Skiøde paa 1 Løb 2 pd: 13 Mrk: Sm: udj
Øfrevig udj Fiere Skibrede beliggende till Taarbiørn Troensen som der for har betalt 5 Mrk:
for hver Mark Sm: som er 110 rdr: 5 Mrk: og som hand self er Eiende 23 Mrk: Sm: saa er
hand nu udj alt Eiende 2 Løber 12 Mrk: Sm: udj Øfre Wiig dat: 13 Martij 1736.
Publiceret Knud Ifversens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud og tørfisk 18 Mrk:
udj Breche disligeste 1/3 part af Øchlands Laxevoger till Niels Pedersen dat: 16 Decembr:
1734.
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Fogden Heyberg i anledning af de ham til inddrifvelse lefverede Restandser fra forrige
Foeget Sr: Adam Levin Ohnsorgs betienings tid, hvor udj Arne Grønaas er Debiteret for
Resterende Skatter pro 1730 2 rdr: 3 Mrk: 6 s: indkaldet Arne Grønaas med sin Skattebog
eller hvad andet bevis hand maatte have, for samme Skatters afbetaling, og i Mangell af beviis
at Præstere Prompte betaling,
Arne Grønaas møtte og i Rettelagde hans Skattebog begyndt 1722 og Continueret till denne
tid, hvor eftter nock bemelte Arne Grønaas sine Skatter pro 1730 eftter qvittering af 4
Novembr: 1731 Rigtig haver afbetalt med 2 rdr: 3 Mrk: 1 s:
Fogden om hvis Passeret er, var af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.
Restandsen for Føyens og Fiere Skibreder blev for Retten lydelig oplæst og beløber udj alt til
782 Rdr: 1 Mrk: 15 s:

Ao: 1736 d: 31 Octobr: og 2den Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og
Sageting paa Gaarden Øfre Waage for Strandebarms Skibbredes Almue, oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemlig, Lars Lassesen Øfsthuus, Vigcking Hougckenes, Hagtor Øfre Waage, Isack Leersteen,
Knud Nærenes, Baard Tvedt og Zackarias Fuurhofde og Guldbrand Nedre Vaage, med flere
Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Resolution at Kirsten Bendixdatter og Ole Hansen, af
Birke Dommeren over Laurvigens Grevskab, afsagt Dom, hvor ved de ere tilfunden, hun,
som dend der i sit Egteskab, har aulet en Hore Unge, og siden med bemelte Ole Hansen, aulet
3de u-Egte Børn, at Stryges til Kaegen, og med børnene at forvises Laurvigens District eller
grevskab, Saa er nu Deris Mai:ts allernaadigste vilje, at Stiftts befahlingsmanden Hr: Admiral

Kaas føyer dend Anstalt, at forbemelte 2de Persohner, ej her eftter tillige opholder sig i det
dig!! eller Bergens Stiftt. dat: 9 Aug: 1736.
Publiceret Wincentz Galtungs udstedde Mageskiftte brev hvor udj hand bort mageskiftter sin
Eiende Gaard Gougsvigen Skyldende 1 Løb 12 Mrk: Sm: med overbøxel til 1 pd: Sm:, till
Hans Knudsen Hafneraas, som iligemaade bortmageskiftter sin Eiende Gaard Giersvig
Skyldende 1 ½ Løb Sm: med bøx!! og herlighed, til Wincentz Galtung, saa og haver hand
Wincentz Galtung, beckommet til vederlaug 100 Rdr: af Hans Knudsen Hafneraas dat: 12
Septembr: 1736.
Publiceret Peder Fuurebergs, Godtskalck Bondhuus og Anders Knudsen Bondhuus, deris
udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Smør udj Gaarden Bondhuus till Taarbiørn Knudsen som der
af bøxelen eftter Loven haver betalt med 9 Rdr: dat: 13 Decembr: 1735.
Urbanus Gietzmand hafver till dette Ting udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne,
Christian Loos sin huustrue (Ann)a Maria, till Doms Lidelse for dend Skade hun har
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tilføyet Citantens huustrue, saa og indstefnt hindes Mand Christian Loos til vedermæhle,
iligemaade indstefnt dennem till at paahøre eftterskrefne vidner, Joen Tambour.
Christian Loos og huustrue Anna Maria, møtte for Retten, og vedstod at have faaet lovlig
Kald og Varsell,
Citanten paastod at det indstefnte Vidne maatte Eedfæstes og afhøres,
Thj blev Vidnet Joen Tambour paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede, at eftter Sancte Hans tider 1736 en Søndag
eftter middag som Vidnet var i Giermushafnen, og gick ud af huuset hen ved Staburet og der
eftter kom strax ind /: da Vidnet tilforne saag at Christian Loos sin Koene gick og karfvet
toback i haanden med en liden Knifv :/ blev Vidnet Seende at Urbanus Gietzmandz Koene
var blodig og skaaret Næssen paa hinde tvertz over, og vidste icke ej heller saag hvem
Skaden giorde, men hørde af Urbanusis børn at Christian Loos sin huustrue, har skaaret hinde
over Næesen, videre hafde vidnet icke at forcklare.
Urbanus Gietzmand paastod og Sagde at hand Refererede sig till de førte vidners forklaring,
saa vell som till Christian Loeses huustrues Eegen tilstaaelse paa afvigte Sommerting, og
paastod eftter Lovens 6 Bogs 7 Capit: 1ste \4de/ 15 og 16 art.
Urbanus Gietzmand lagde Jørgen Bernhardtz sin attest i Retten at det har kostet ham i
Badskerløn 10 rdr: dat: 15 Julij 1736.
Urbanus Gietzmand eftter widere mellemtaele efttergaf sin Prætention og alleene paastod i
omckostning 6 Rdr: hvor paa hand paastod Dom.
Christian Loos og hans huustrue tilstod med god wilje at ville betale Citanten de forlangte 6
Rdr:
Thj blev saaledes her for Retten Kiendt Dømt og afsagt;
for dend Skade som Christian Looeses huustrue haver tilføyet Citantens huustrue, haver
Citanten i henseende til Straffen eftterladet, for denne Gang, dog tilholdes Christian Loos og
hans huustrue, eftterdags at opføre sig skickelig og ærbødig imod Citanten og hans Huus, og
saa fremt imod forhaabning Loesens huustrue nogensinde her eftter skulle begaae eller
foraarsage nogen slags Skade imod Citanten og hans eftter denne dag, da skall hun der for
tilbørlig ansees, og desuden denne sag at stande dennem aaben till bøder og Strafs Lidelse
eftter Loven, og tilfindes Christian Loeses huustrue at betale Citanten, noget af sine

beckostninger med 6 Rdr: under Namb og Vurdering udj deris Boe 15 dager eftter denne
Doms lovlige forkyndelse.
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Ole Hiortaas hafver till dette Ting indstefnt Urbanus Gietzmand, for et baade Nøst, som hand
har ladet opsette paa Citantens tilhørende Bogelands Grund, saa og haver Citanten indstefnt
eftterskrefne Vidner, Ole Bogeland, Jana Madsdatter Bogeland, Brønnell Houge, og Lars
Skoge og Erick Gotte, at vidne, hvor meget Urbanus Gietzmands formand brugte i
Giermushafnen;
Urbanus Gietzmand møtte for Retten og vedstod at, have faaet lovlig Kald og warsell, og
sagde, at eftterdj at Ole Hiortaas vil erkiende sig nogen Redt til det sted hvor hans Nøst er
Staaende, formoder hand at Sagen maatte blive henvist till Aaesteden;
Eragtet.
Eftterdj denne Sag herrører af siun og grandskning, i henseende her tvistes om, hvis grund,
som Nøstet paastaar, hvem af parterne dend skall tilhøre, saa henvises Sagen til Aaesteden,
hvor Citanten haver denne Sag eftter Loven at indrette, og in Caminere
Peder Giere haver skudt en biørn, hvis huud eller biørneskind af Lænsmanden her for Retten
blev anvist, men som Almuen forklarede at biørnen er skudt paa Rosentahls Grund, saa blev
anviseren, der henvist at tage sin betalling.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Steffen Isacksen Homb, SelfEieris godz, hvor af de 7 børn 1
Søn og 6 døttre, er udlagt saasom Sønnen Isack Stephensen er udlagt 21 5/6 Mrk: Sm: og
hver af de 6 døttre er udlagt 11 Mrk: Sm: som giør det gandske brugs beløb 1 Løb 15 5/6
Mrk: Sm: med bøxell og herlighed og er dat: 24 Septembr: 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Peder Johansen Fuushofde, SelfEieres godz, hvor udj
Encken er tilfalden 1 pd: 4 6/7 Mrk: Sm: udj en Skougeteig kaldes Furhofde 32 Rdr: 3 Mrk:
dend ældste Broder Peder Peders: udlagt 13 Mrk: Sm: dend yngre broder Aamund Pedersen
udlagt 10 Mrk: Sm: og dend yngste sødster udlagt 6 Mrk: Sm: alt forskrefne udj Fuurhofde
\med bøxell/ som giør det heele brug 2 pd: 9 6/7 Mrk: Sm: datteren Magdela Pedersdatter
udlagt 7 Mrk: Sm: udj Indre Børseim dat: 16 Martij 1736.
Erick Netteland fremckom for Retten, og for Myndtlingen Ole Olsen Hiortaas, lyesede Odels
og Pengemangels Lysnings Redt, till grunden eller gastgiæber Pladset Giermus hafnen, som
Urbanus Gietzmand paaboer, som Erick Netteland sagde, er Ole Olsens Rette og Sande odell,
sa(mme?) Ole Olsen der nu er ickun 9 â 10 aar gammell, naar hand kommer til sine aar, og
hand faaer saa mange Penge, wille hand denne Pladz indløese.
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Torkell Nielsen BørsEim fremckom for Retten og lyesede sin Odels og Pengemangels
Lysnings Redt til 5 Spand Smør, {som} udj Mit Børseim, som Lars Arnesen paaboer og
bruger som hand Sagde er sin Rette og Sande odell, hvilcken hand sagde saa snart hand kand
saa mange Penge beckomme wille hand ermelte 1 Løb 18 Mrk:r Smør indløese.

Johannes Samsonsen Store Faasse, fremckom for Retten og lyesede sin Myndtling Christj
Mickelsdatters Sl: fader arv 35 Rdr: 3 Mrk: Contant, som hand opbød inden Retten om nogen
wille antage Pengerne paa Rendte, imod sicker underpant, men som ingen eftter tilspørgelse
eller opbud anmelte sig at ville antage dennem paa Rendte saa war hand begierende at Retten
ville Pengerne forsegle, paa det hand for Renters svarelse, eftter denne tid kunde forskaanes,
{hvilcket} thj blev Pungen som Pengerne var udj forseiglet af Sorenskrifveren og
formynderen Johannes Store Faasse tilbage leveret.
Publiceret Fogden Heybergs fred Lyesning, over Waraldsøe udmark og fæbeite, at ingen i
hvor det vere maa, som icke boer paa samme Øe og der haver virkelig Jordebrug, maa icke i
forommelte udmarker hensette nogen slags Creatuurer, hvad endten en eller anden der till
maatte give dennem forlov; Skulle nogen understaae sig imod denne fredlyesning at handle,
maa de forvendte dend Straf som Loven dicterer, for dem der anmasser sig fredlyste Ting dat:
2 Novembr: 1736.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indkalde Sr: Lars Galtung, till Doms Lidelse eftter
forordningen, fordj hand for Opsidderne paa Gaarden Svaasand har forfattet Een Suppliqve
paa slet Papir, till høy welbaarne Hr: Admiral Kaas, at hand ville tillade dennem at opsette en
flom eller Bæckcke Saug paa deris Eegen Odels Grund.
Mons:r Galtung blev paaraabt, og møtte paa hans [Vegne] Svoger Mons:r Lemvig som hans
Svoger, og paa hans Vegne tager till gienmæele udj Sagen, og ellers tilstod at Galtung till
dette ting har faaet lovlig Kald og Varsell.
Fogden Heyberg i Rette lagde dend paastefnte Suppliqve dat: 14 Julij 1736, med høy
Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Kaases Resolution af d: 16 ejusdem hvor
eftter hand wille forvendte at Dommeren Tracterer Sagen som lovlig.
Mons:r Lemvig paa Galtungs Vegne indleverede bemelte Galtungs skrifttlige indgifne till
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mentlige forsvar i Sagen dat: 31 Octobr: 1736 saa lyd: hvor til hand sig paa bemelte
Galtungs Vegne Refererer;
Fogden anviste dend omtvistende allernaadigste forordning at vere Publiceret at vere
Publiceret!! paa alle holdende Høstetinge udj Sundhordlehns og Hardanger Fogderier 1735.
Mons:r Lemvig for det øfrige indstillede till Dommerens Redtsindige overveyende at naar nu
Galtung eftter det i dag for Retten indleverede Skrifttlige indleg, har som melt voren vidende
om denne af hans Kongl: under 19 Aug: 1735 udgangne allernaadigste Forordning, falder det
vell eftter hans u-forgribelig Meening af sig Self, at Galtung langt meere har voren u-vidende
om hvis allerhøyst bem:te forordning, allernaadigst Dicterer i henseende till Vedkommende,
som saadanne eller dislige Memorialer allernaadigst at forfatte, eftter saadan beskaffenhed
formoder Galtung ved Retferdig Decision, som u-Skyldig, u-Vidende, i den/n/e Casu at vorde
frickiendt, samt Dom forvendtende.
Fogden indstillede till Retten, om nogen undskyldning med u-Videnhed om en Forordning
som paa sine behørige steder er Publiceret kand gielde, og om end forordningen af d: 19 Aug:
1735 var ham u-beckiendt, saa formeente Fogden at Forordningen om det Stemplede Papir
var ham vell beckendt hvor eftter Fogden indlod Sagen till Doms;
Mons:r Lemvig formente det at vere Krafttig og Raisong og undskyldning paa hans Side, at
Galtung Præsenterer sig under Sahlighedz Eed at beckreftte at hand har veret u-Vidende om
dend allernaadigste Forordning af d: 19 Aug: 1735 og hvad dend af Hr: Foget Referede
Papirs Forordning angaaer, da formoder Lemvig at dend der om af Fogden formerede

paastand, icke her kand komme i Consideration, allerheldst, det af Galtung formerede og
paastefnte Skriftt, icke eftter hans for1736: 98
meening, kand Extenderis videre, end som et blot og bart, Spørsmaall till Stedetz allernaadigst
anfortroede Stiftts Befahlings Mand, og lod vere at om Skrifttet skulle hentydes paa saadan
maade som Fogden ville have det Extenderet, saa er det dog beckiendt, at det Stemplede Papir
icke var ved haanden, hvor paa samme Suppliqve kunde vorde forfattet, allerheldst Hr: Stiftts
Befahlings Manden samme tid var Nerverende paa Landet; og uden videre at svare till Sagen
begierede hand Dom.
Fogden Replicerede at ansøgningen icke var saa høy nødvendig paa dend tid Stiftts
Befahlings Manden var Nerverende, at dend joe kunde opholdes till Stemplet Papir hafde
veret at beckomme, og hafde Sr: Galtung henvist bønderne med deris Suppliqve at skrive, till
Stedets Sorenskriver som samme tid var Nerverende, da hafde baade Stemplet Papir veret at
beckomme og Sr: Galtung veret uden fortred.
Lemwig formente Tydelig og Krafttig at have bevist Galtungs undskyldning i denne Post,
saa at hand uden videre at svare till Sagen, indstillede dend til frickiendelses Dom.
Hvor eftter opsidderne paa Gaarden Svaasand, Ifver Berjesen, Siur Ingelsen og Erick Olsen,
som og till dette ting er indstefnt till Vedermæhle udj Sagen, møtte udj Rette og vedstod at
have faaet lovlig Kald og Varsell, og Sagde de icke vidste at have forseet sig der udj, at de
forlangte Galtung till at skrifve for sig, dend omtvistende og i Rettelagde Suppliqve till Stiftts
Befahlings Manden.
Hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og Afsagt
Formedelst Sr: Lars Galtung haver forfattet en Memorial for Swaasands opsidere i Hardanger
Fogderie paa slet Papir, og der udj forlanger at Høy Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts
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Befahlingsmand Kaas, ville tillade dito opsiddere at opbygge sig en flom eller Bæckesaug paa
sin Eegen odels Grund, hafver Fogden Heyberg ham till dette Ting ladet indstefne till Doms
Lidelse, som Vingckel Skrifver, der tvert imod Justitz Forordningen, lader sig bruge till at
forfatte Memorialer for Almuen; Sr: Galtung udj skrifttlige indgifne forsædt, formeener at
vere og blive befriet, for all tiltaele, ved det hand siger sig at vere u-Vidende om dend
allernaadigste Forordnings bydende, hvilcket icke kand undskylde ham i denne Cassu,
allerheldst at den Kongelig allernaadigste Forordning saa lang tid forud paa afvigte
Høstetinge udj Sundhordlehns Fogderier 1735 haver veret Publiceret, da som hand tilstaar at
have skrevet dend i Rettelagde paa slet Papir skrefne Suppliqve, for opsidderne paa Svaasand,
og icke som Concipist skrevet sin haand eller Nafn under Suppliqven, Saa tilfindes Lars
Galtung i følge dend allernaadigste Forordning dat: 19 Aug: 1735 dendz 15 art: hos
Lænsmanden Hans Waage at hensidde paa Vand og brød i 3de Uger, hvilcke\n/{t} \Straf/
hand tilfindes at udstande 15 dager eftter denne Doms lovlige anvisning. Hvad sig
Supplicanterne betreffer, som udj Hardanger er boende, da haver Fogden over dennem for
deris Forum at hende Dom.
Almuen af dette Skibrede blev tilspurt om de icke er betalt Ting skydsen af Fogden og
Sorenskrifveren till og fra Tingene dette aar, der til Almuen svarede at de haver faaet betaling
for Fogdens 4 Mand, saa vel som betaling af Sorenskrifveren for hans 4 Mand.

Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne paa at hand haver godtgiordt opsidderen paa dend
afbrendte Gaard Næreness Skylder 1 Løb 12 Mrk: Sm: Skatter for indeverende aar 1736
som er 3 Rdr: 3 Mrk: 15 2/3 s:
Almuen af dette Skibrede blev tilspurt,
om Almuen dette aar har funden eller bierget noget slags wrag eller strandet godz, hvor til
de svarede Neij.
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2. om indeverende aar er i dette Skibrede paa hans Mai:ts Eeget og beholdne og det
Beneficerede godz falden nogen forlofs Penger for Arfs afførsell; Der till Almuen svarede, at
dennem ej er vitterlig, at nogen forlofs Penger dette aar er falden.
3. om nogen forbrudt boeslodder, arfveløs eller forbrudt odels godz 6te og 10de Penger, for
uden Rigs førte Midler, eller dislige indkomster her i Skibredet dette aar er falden, hvor til de
alle Svarede Nej.
4. Om her i Skibredet findes nogen Rødnings Pladser eller forbedrede Jorder, Skouger,
Laxevoger, Sildevaager, Qverner eller deslige, herligheder, som foruden Gaardernis Skyld â
parte kand Skatte till hans Mai:t Der til de Eenstem/m/ig Svarede, at af slige qvæstionerede
herligheder findes aldeles ingen her i Skibbredet.
5. hvad sauger her paa bord skiæres, Nemlig 8te bord Sauger Øyerhafns, Rørvigs Saug,
Torsnes, Aarvigs, Echenes, Aackre, Svinlands eller Waage, og Næss flomsaug, pa hvilcke 3de
Sauger er skaaret paa hver Saug 400 bord; Torsnes Saug 600 bord, og paa de øfrige er skaaret
200 bord, paa enhver Saug.
6. om Indeverende aar har veret nogen Huusmend, Strandsiddere, Leedige Karle, som
bruger Kiøbmandskab, Daglønnere, og handVerks folck, som eftter Forordningen bør skatte
til hans Mai:t hvor til de Eenstemmig svarede, at ingen slige Persohner dette aar, har
opholdet sig her i Skibredet.
Laugrettes mendene som skall besidde Retten 1737 ere disse Isack Stephensen Homb, Niels
Taarbens: yttre Ohma, Hans Brynildsen indre Ohma, Knud Torgiers: Brue, Ole Pedersen
Nedre Brue, Samson Johansen Store Fosse, Lars Endresen Engedahl og Jacob Røen.
Restandsen blev lydelig læst og bedrager 39 rdr: 2 Mrk: 13 s: hvilcken blev udsted under
Rettens forsegling.

Ao: 1736 dend 3 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa Gaarden
Møchlebust, for Qvindherrets Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Abell Helvigen, Ole
Knudsen Grødstøell, Ole Nielsen Onderem, Ole Johans: ibid: Halfvor Heinesen {D..}
Møcklebust, Johannes Johansen Rørvig, Aamund Knudsen Bielland, og udj Niels Halfvorsen
Berjes Sted, Hendrick Olsen Houland, med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
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Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases ordre med Extract af Deris Kongl: Mai:ts
allernaadigste befahling om Kirsten Bendixdatter og Ole Hansen dat: 9 Aug: 1736.

Publiceret Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste \udstedde/ Skiøde paa 1 Løb Smør og 1 huuds
Landskyld med bøxell udj Gaarden Grødstøl till Thor Knudsen som der for hafver betalt 90
Rdr: dat: 1 Martij 1732.
Publiceret Hr: Willum Frimands udstedde bøxelseddel paa 1 Løb 1 huud i Liustvedt till Ole
Olsen dat: 3 Janv: 1736
Publiceret Wilhelm Frimand, Provst over Sundhordlehn, hans udgifne bøxellseddel paa ½
Løb 9 Mrk: Smør udj gaarden Omvigen till Lars Ellings: dat: 22 Octbr: 1736
Abel Ifversen Helvigen fremckom for Retten paa Myndtlingerne, Jacob Olsen, Knud Olsen og
Lars Olsen, og lyessede deris odels og Pengemangels Lysnings Redt till 45 Mrk: Smør udj
gaarden Møcklebust, som opsidderen Mathias Jensen paaboer og Lars Boesnes er Eiende,
hvilcken Jordepart Abel Helvigen sagde, er forbenefnte 3de Persohners Rette og Sande odel,
som de agter, saa snart de saa mange Penge kand beckomme, sig self till odel og brug agter at
indløese, hvilcket hand var begierende udj Protocollen maatte indføres som blev bevilget.
Almuen blev tilspurt om de icke haver faaet betaling for Ting Skydsen till og fra Tingene
indeverende aar saa vel som for Fogdens 4 Mand 4 s: Miilen som og for Sorenskrifverens 4
Mand 4 s: Miilen, der til Almuen Svarede ja at de haver faaet Rigtig betaling, hvor om
Fogden var Tings vidne begierende som blev bevilget.
Fogden blev meddelt Tingsvidne paa aftaget 1 Løb 9 Mrk: Sm: 1 huud og 1 giedskind udj
gaarden Møcklebust, hvor eftter Leylendingskatten Proviantskatten og Munderings pengene,
samt odelskatten og Rostienisten allerunderdanigst til udgiftt beregnis.
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Fogden blev meddelt Tingsvidne paa aftaget 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Møcklebust,
hvor eftter Leedingen allerunderdanigst till afdrag beregnis.
Almuen af dette Skibrede blev tilspurt,
om noget wrag eller Strandet gods, indeverende aar, i dette Skibrede er falden der till
Almuen Svarede Nej.
2. om paa hans Mai:ts Eeget beholdne og det beneficerede godz, dette aar her i Skibredet er
falden nogen forlofs Penger for arfs afførsell, der til Almuen svarede Nej.
3die om her i Skibredet indeverende aar, er falden nogen forbrudte boeslodder, arveløs eller
forbrudt odels godz 6te og 10de Penger, for uden Rigs førte Midler, der til Almuen svarede
Nej.
4. om her findes nogen Rødnings Pladser, eller forbedrede Jorder, Skouger, Laxevoger,
Sildevoger, Qverner, og deslige herligheder, som kunde taaele at Skyldsettes, till de Kongl:
Skatters Svarelse, hvor til de svarede at af slige herligheder findes ingen i dette Skibrede.
5. hvad Sauger her findes i dette Skibrede, samt paa hvad Grund de ere Staaende, og paa
hvilcken tid opbygt, saa og hvor meget derpaa dette aar er skaaret, og endelig fra hvis Skouge
de med tømmer forsiunes, der til Almuen svarede, at her i Skibredet er ej fleere end følgende
2de Sauger Helvigens flomsaug som ungefehr 91 aar siden er opbygt, og staar paa Odels
Grund, der paa er dette aar af det fra odels Skouge tilførte Tømmer i høyeste skaaren 100
bord. Onerims flom Saug, som Staar paa Lectoratets Grund, og eftter Ambtmandens

bevilgning er for 46 aar siden opbygt, har dette aar i høyeste skaaren 100 bord, hvor til
Tømeret fra odels Skouge er fremført.
6. om her i Skibredet dette aar har veret nogen Huus Mend, Strandsiddere, Leedige Karle,
som bruger Kiøbmandskab, Daglønnere eller handverks folck, som eftter Skatte forordningen,
burde skatte til hans Mai:t der til de alle svarede Nej.
Restandsen udj dette skibrede er lydelig bleven læst og tagen under forsegling hvilcken
beløber 130 rdr: 2 Mrk: 14 s:
Laugrettes mendene som skall besidde Retten tilckommende aar 1737 ere disse; Johannes
Sunde, Ole Bielland, Ole Haavigen, Tørres Haavigen, Halfvor Fugleberg, Samson Løefald, og
Lars Omvig.
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Ao: 1736 d: 5, 6, og 7 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Haavigen, for Strandvigs Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Rasmus Holdhuus,
Anders Lille BallesEim, Peder Klæppe, Lars ibid: Taarbiørn Aackre, Knud Vindenes, Anders
Skaathuun og Halfvor ibid: med fleere Almue, som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret eftter Admiral og Hr: Stiftts Befahlings Mand Kaases ordre, Extract af Deris
Kongl: Mai:ts allernaadigste befahling angaaende Kirsten Bendixdatter og Ole Hansen {dat}
lige som paa de andre Tinge Dateret d: 9 Augustij 1736.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Ingebor Johansdatter Eide, Skyldende 2 pund 21 Mrk:
Smør, hvilcket er af Enckemanden Anders Eide Pandtsadt, till Brynild og Engell Thombre for
150 Rdr: dat: 23 Junij 1736.
Opsidderne paa Store, og Lille Viig Steen Andersen, Anders Steensen, Christopher Johansen
Lilleviig, Anders Larsen Storevig, Aarne Olsen ibid: og Eelias Johansen ibid: haver till dette
Ting ladet indstefne opsidderne, Joen Hansen Qvale, Peder Larsen ibid: Thommes Joensen
og David Jørgensen ibid: till Doms Lidelse formedelst de icke wille gierde haagaer for sin
Engebøe, i henseende at opsidderne paa Qvale, deris Creatuurer om Høsten gaar ind paa
opsidderne paa Storre og Lille Viigs Engebøe beite, og beiter beitet ud for dennem
Opsidderne paa Qvaele møtte Persohnlig for Retten og tilstod at hafve faaet lovlig Kald og
warsell.
eftter lang mellemtaele blef Parterne saaledes med hin anden forEenede, at opsidderne paa
Qvaele lovede enhver for sin Engebøe at opbygge haaegar imellem sig og sine Naboer paa
Lille og Store Viig, hvilcket og begge parter, saa vel Citanterne og Contraparterne
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tilfindes, enhver for sin brugende Jordepart at oprette haaegaer, till {Res} Gammell
Kaarsmisse førstckommende, under straf eftter Loven, for hvilcken {s.} â parterne som der
udj Nacklæssig befindes, Processens omckostninger ophæfves.

Publiceret Jan Torgildsen Eides udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj Gaarden
Berland till Lars Olsen dat: 21 Octobr: 1736.
Publiceret Jaen Torgils: Eies, udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden
Berlands Tvet till Engel Ifversen dat: 21 Octobr: 1736.
Publiceret Anders Andersen Eides udstedde Pandte obligation Stor 150 Rdr: som hand haver
faaet till laans af, Brynild Andersen og Engell Andersen Tombre, hvorfore hand Pandtsetter
dennem sin Eiende og paaboende gaard Eide Skyldende 2 pd: 21 Mrk: Sm: indtil at Capital
og Rendte vorder betalt dat: 5 Novembr: 1736.
Mons Johansen SøerEid haver ladet till dette Ting indstefne Ole Litlelie, at fremckomme eller
fremviise Skiødet paa Sør Eide udj Opdals Skibrede beliggende;
Ole Litlelie blev 3de Sinde eftter Loven paaraabt, men møtte icke ej heller nogen paa hans
vegne til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Johannes Haaland og Johannes Røe, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
Ole Litlelie till dette Ting indstefnt med 14 dagers Kald og warsell.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen møtte udj Rette paa Ole Litlelies vegne, og tilspurde
Citanten Mons Johansen SøerEide, om de icke er vitterlig at Johannes Monsen SøerEide
haver beckommet Penge 54 Rdr: till Laans af Ole Litlelie, der til Mons Johansen SøerEide
svarede at det saaledes i Sandhed forholder sig. Lænsmanden videre paastod at naar
Laaneren Johannes Monsen SøerEid, will sine Penge Nemlig 54 Rdr: betale til Ole Litlelie,
skall hannem hans overlefverede Skiøde paa SørEid Extraderis.
Mons Johansen paastod at Ole Litlelie maatte fremvise Skiødet paa SøerEide
Lænsmanden svarede at Ole Litlelie icke haver laant Mons SøerEide nogen Penger, og i
dend henseende formener hand ej at vere pligtig at levere Skiødet til ham, men til dend af
hvilcken hand det annamet haver Nemlig af Johannes Monsen SøerEide, som endnu icke dis
angaaende mod ham haver Reist nogen slags Dispute.
1736: 101b
thj blev saaledes afsagt.
Som Citanten Self tilstaar \icke/ at have beckommet nogen Penge, men hans fader Johanes
Monsen Pengerne 54 rdr: at have af Ole Litlelie beckommet, som der imod haver annammet
Johannes Monsens Skiøde, og i saa maade Seer denne Redt Citanten Mons Johansen ubeføyet at Reise nogen Sag og Sigtelse imod Contraparten Ole Litlelien dis angaaende, og
Citanten Mons Johansen tilfindes at bøde till Justitz Cassen 1 rdr: 3 Mrk: under Namb og
Vurdering i hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Knud Knudsen Boelstad fremckom for Retten og lyesede for sin Myndtling Samson Engelsen
øfre Boelstad, Odels og Pengemangels Lysnings Redt till gaarden Marchuus, som Knud
Knudsen Sagde er Myndtlingens Redte og Sande odell, dend hand saa snart hand saa mange
Penge kand beckomme, ville hand dend till sig indløese, saa snart hand er eller bliver sine
fulde 25 aar gammell.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Hans Giøen for Klammerie med Morten
SkoegsEide som og er Stefnt til Vedermæele udj Sagen, saa og er indstefnt at paahøre
Vidner, Lars Biøndahl, Svend Tomre og Corporal Engell Tombre;
Stefnevidner Niels og Endre Biøndahl fremckom for Retten og hiemlede ved Eed at have
indstefnt Hans Hansen Giøen og Morten SkougsEide til dette Ting med mere End 14 dagers

Kald og Varsell, forcklarede at have stefnt Hans Giøen for Clammerie eller slagsmaall med
Morten SkogsEide, og Morten SkogsEide haver de indstefnt for Jenskufv og begge at anhøre
de forindførte og indstefnte vidners forklaring.
Vidnet Lars Biøndahl blev paaraabt som eftter aflagde Eed wandt og forklarede, i foraaret
eftter Kyndelsmisse tider 1736 fulte vidnet Anders Eides Sl: huustrues Liig med fleere till
Kirken, og som de kom af Kirken, blev der tale imellem Morten SkogsEide og Hans Hansen
Giøen, at Morten SkogsEide vil Ride paa Hans Giøen, som Morten SkogsEide benegtede, og
imidlertid de saaledes kiecklede mod hin anden, saag Vidnet at Hans Giøen skufvede Morten
SkougsEide saa hand falt Ned i en Snehoug, da vidnet med en anden hialp ham op igien, da
Morten gick
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til Hans Hansen Giøen igien, og Sagde, du giorde {s..rt} dog icke som en braf Karl, men du
giorde som et Skarn at du skulle skufve mig saaledes, da tog Hans Giøen i Morten
SkougsEide og slog ham ned i sneen atter igien, videre hafde vidnet icke at forklare.
det 2det Vidne Svend Thomre eftter aflagde Eed forklarede, at da hand fulte med Liiget
Anders Eides Sl: huustrue til Kirken med det øfrige Liige følge, og da vidnet var kommen af
Kirken saag vidnet at Lars Biøndahl Ristede Sneen af Morten Olsen SkougsEide, og en Stund
der eftter Saag vidnet at Morten SkougsEide laag i Sneen paa Marken, da stod Hans Giøen
hos ham, men vidnet saag ingen skufve eller kaste Morten SkougsEide i Sneen, videre hafde
vidnet icke at forklare.
Endnu haver Morten SkougsEide ladet indstefne Hans Hansen Giøen at paahøre
eftterskrefne vidner Johannes Joensen og Engell Joensen deris ædelige forklaring dette
slagsmaall angaaende;
Hans Giøen møtte for Retten og vedstod at vere lovlig Stefnt;
widnet Johannes Joensen eftter aflagde Eed forklarede, eftter at hand med dito Liige følge
var kommen af Kirken, saag vidnet at Morten Olsen SkougsEide laag i Sneen paa
Kirkegaarden, og Hans Hansen Giøen stod hos, men saag icke hvem eller nogen kastede ham
ned i Sneen, videre vidste vidnet icke at forklare.
det andet vidne Engell Joensen blev paaraabt men møtte icke, hvor fore Morten Olsen
SkougsEide paastod at dito vidne maatte forelegges til neste Ting at møde og aflegge sit
Vidnesbyrd udj Sagen; Saa og Reserverede Morten Olsen SkougsEide sig till neste Ting at
ville indstefne endnu et vidne, Johannes Lassesen Hougervold.
Hans Hansen Giøen hafver Contra till dette Ting ladet indstefne Morten Olsen SkougsEide,
at paahøre Jacob Hansen Giøens widnisbyrd, dette Clammerie betreffende.
Morten Olsen SkougsEide møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen møtte udj Retten paa Hans Hansen Giøens Vegne, og
sagde at det er beckiendt at vidnet Jacob Hansen Giøen, er i wirckelig Tieniste hos Høy og
Welbaarne Hr: Admiral Kaas, udj hvilcken henseende, vidnet er formeent og icke Per1736: 102b
sohnlig kand møde for Retten, men som dito vidne Self kand skrifve og læese, saa har vidnet
Jacob Hansen Giøen forfattet sit vidnesbyrd i Pennen, under hans Eegen haand og Nafn, og
formodede at det udj Retten vorder antagelig, i henseende hans lovlige forfald, hand icke
Persohnlig kand Comparere, og derpaa indlefverede vidnets skrifttlige Vidnesbyrd dat: 6
Octobr: 1736, saa lydende

Morten Olsen SkougsEide Protesterede imod Vidnets skrifttlige vidnisbyrd, det icke udj
Retten maatte antages, men paastod at widnet maatte blifve imponeret for Retten Persohnlig
sit vidnesbyrd at aflegge.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen i følge sin forrige forklaring, paastod at vidnets
skrifttlige Deposition maatte udj Retten for lovlig antages.
Eragtet.
Som det er beckiendt at vidnet Conditionerer hos Høy Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts
Befahlings Mand Kaases tieniste i Bergen, alt saa er det vidnet u-muelig at Reise uden
Permission af sin Herres tieniste fra Byen, her til Tinget, men som Retten er tilfulde
underrettet, at vidnet med sin Eegen haand dett i Rettelagde {vidnet} vidnesbyrd haver
skrifttlig forfattet og skrevet, saa bliver det i denne Cassu, i Retten for lovlig antaget, og i
denne act indragen, allerheldst Morten SkougsEide Self tilstaar der till at vere lovlig Kaldet
og Varslet.
Der eftter paastod Fogden at som Sagen er Hans Giøen nocksom overbevist da paastod
Fogden Dom over Hans Giøen eftter Lovens pag: 930 art: 8 og Eragter u-nødig at føre fleere
vidner i denne Sag.
Eftter at Sagen saaledes var ud Procederet, fremckom \Hans Hansen Giøen/ for Retten og
Erbød sine penge og bøder 9 Rdr: udj Mindelighed, hvor med Fogden var fornøyet, og i
saamaade denne Sagen uden videre Dom og Kiendelse ophævet.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Haldor Uglehuus, hvor Encken blev Uglehuus Skylder 1
pd: 3 Mrk: Smør udlagt for 40 Rdr: 3 Mrk: er dat: 25 Septembr: 1736.
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Men hvad sig Sagen imellem Morten SkogsEide og Hans Hansen Giøen er betreffende, da
tilstod Fogden at dend Sag til neste Ting maatte udsettes indtil at Morten SkogsEide maatte
føre sine Vidner.
Eragtet.
Vidnet Engell Joensen forelegges till neste ting at møde og Svare till Sagen.
Peder Hansen Klæppe hafver till dette Ting ladet indstefne opsidderne, Anders Engelsen Store
BallesEim, Johannes Joensen ibid: og Engell Joensen ibid: formedelst de skall have Jaeget
Citantens hester af fieldbeitet, som dog er tilfælles, og fordj at Contraparterne kiøber
Creatuurer og Setter i fieldbeitet, hvor over Citantens Creatuurer lider Mangell, hvor om
Citanten haver indstefnt Vidner Lars Klæppe, Siur Baartvet, Ole ibid: Peder Svinesteen, Ole
ibid: Hans ibid: og Ole Pedersen Refne, at forklare om icke field beitet har veret fra gammell
tid tilfelles saa vell for opsidderne paa Klæppe deris øgcker og Creatuurer med Store
BallesEims øgcker og Creatuurer, saa og at Store BallesEims opsiddere har {befund} i
fieldbeitet indført kiøbe Creatuurer med videre som de des angaaende kand blifve tilspurt om,
Endnu haver Citanten indstefnt Vidner, Villum Søertvet, Johan Corporal og Heine
BaldesEim, at vidne og forklare hvad de haver hørt og Seet Passere imellem Citanten og
Contraparterne, hvor om alt hand var Endelig Dom paastaaende.
Citanten Peder Hansen Klæppe møtte for Retten og paastod at hans widner maatte Eedfæstes
og afhøres.
Contraparterne Anders Engelsen Store BallesEim, Johannes Joensen ibid: og \paa/ Engell
Joensens Vegne møtte faderen Joen Engelsen BallesEim hvilcke alle tilstod at have faaet
lovlig Kald og Varsell som og tilstod
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at vere lovlig indstefnt at paahøre forbenefnte widners Eedelige udsagn og forklaring.
Citanten Peder Klæppe indleverede sit skrifttlige indleg dat: 5 Novembr: 1736 saa lydende.
Citanten paastod at saa mange af de indstefnte Vidner, som befindes at vere tilstede, paastod
hand at maatte Eedfæstes og afhøres. Thj blev widnerne fremckaldet, da Edens forklaring af
Lovbogen for dennem blev oplæst og der paa en eftter anden paaraabt, saa som
Vidnet Lars Klæppe, der eftter aflagde Eed vandt og forklarede, at heste eller øgckebesterne
paa Klæppe, liige saa heste og øgckebesterne {har} Paa Stoere BallesEim, har stedse gaaet i
fælles beite i {fi} Waagckefieldet, i all dend tid som vidnet kand mindes, men Creatuurerne
for disse benefnte 2de gaarder, har aldrig, og kommer heller icke i dette fieldbeite at beite,
dog har vidnet Seet at Store BallesEims opsiddere har kiøbt Creatuurer {i dett} og ladet
dennem gaae og beite, i dette felles øgckebeite i dette aar, som er opsidderne paa Klæppe till
hinder og forfang for deris øgckers beite, saa og hafver vidnet Seet at Creatuurerne som {ti}
opsidderne paa Store BallesEim har kiøbt, har i dette aar gaaet og beitet, i opsidderne paa
Kleppe deris buehage og Støls beite. Videre hafde Vidnet icke at forklare.
det 2det Vidne Ole Baartvet blev paaraabt, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt, vandt og forklarede, om øgckebeitet i fieldet lige som forrige Vidne vundet haver, og
ellers forklarede i allemaader ligesom forrige Vidne vundet og udsagt haver.
det 3die Vidne Hans Svinesteen blev paaRaabt, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt, vandt og forklarede i allemaader ligesom første Vidne vundet og udsagt haver,
ellers forklarede vidnerne, at Eendell af de Creatuu1736: 104
rer som blev seet og fundet i øgckebeitet i fieldet, saa vell som i Klæppe opsidderes fæehage
og Støls beite, var Store BallesEims opsiddere tilhørende Kiøbebester, men hvem og hvor
mange af dennem, enhver i Sær af opsidderne paa BallesEim \tilhørte/ er Vidnerne u-Vidende
om.
det 4de Vidne Ole Pedersen Refne, eftter aflagde Eed forklarede at øgckebeitet er tilfælles,
saa vell for Klæppe som Store BallesEims opsiddere, i all dend tid vidnet kand mindes, og
haver aldrig hørt at fæe eller qvæg er kommen eller har gaaet i dito beite, førend nu paa nogle
aar at Vidnet har hørt at det er skeed for 2de aar Siden.
det 5te Vidne Corporal Johan Nielsen fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter
Loven hafver aflagt, wandt og forklarede, at Engell Joensen for Michaelj tider nest afvigt
Sagde, till Citanten at hand, eller med det ord, Mee kiører Klæppe opsidderes øigcker inden
eller øst om Sødte dahlen saa og hafver Peder Klæppe indtaget og indsadt en oxe som
tilhørte Johannes og Engel Joensønner Store BallesEim, {dend Peder Klæ} i henseende dend
gick paa Peder Klæppes Engebøe, hvilcken hand Spurde Engel Joensen om hand ville
udløese, og betale dend Skade hand har giort, da hørte Vidnet at Engell Joensen Store
BallesEim Sagde, hand icke ville udløese dend;
det 6te Vidne Heine BallesEim eftter aflagde Eed, forklarede i alle maader, lige som nest
forrige Vidne Corporal Johan Nielsen forklaret haver, med dette tillæg at Engel Joensen
Sagde paa Peder Klæppes Spørsmaall om oxens udløsning Svarede, hand løeser ham icke
dend første gang, thj hand Sagde at Peder Klæppe burde advaret ham, og saa fremt dend der
eftter skulle kommet paa hans Engebøe, skulle hand dend have udløst.
Citanten Peder Klæppe holdte u-nødig at lade føre de udeblefne Vidner, og war Endelig
Dom udj Sagen paastaaende, og paastod at Store BallesEims opsiddere
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maatte icke blive tilladt at kiøbe Creatuurer, og Sette dennem i fieldbeitet hvor hesterne skall,
hvilcket eftter widnernis forklaring er u-Sædvanlig, og en Nye optagen Skick af Store
BallesEims opsiddere, till Klæppes opsidderis Skade.
Thj blev saaledes udj Sagen for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
De afhørte widner enstemmig forklarer at i Waagckefieldet haver veret fælles øgcke beite saa
vell for Klæppes som for Store BallesEims opsiddere, dog icke og aldrig veret, dend brug
eller maade fra gammell, at endten af disse Gaarders opsiddere har ladet nogen Creatuurer
gaae i dette øgckebeite, undtagen Store BallesEims opsiddere, eftter vidnernis forklaring,
haver nu paa 1 â 2 aar paafundet, at hensette i dette fieldbeite Eendell Creatuurer som de
imidlertid sig haver tilckiøbt, hvor af er givet Aarsag og Anledning, ej alleene for Mengden af
Creatuurerne som der udj er indsadt, at fieldbeitet for øgckerne er bleven udbeitet meere end
sædvanlig, men end og af sam/m/e Anledning, jaget opsidderen eller Citantens øgcker af
beitet, saa og dissen {i s} didsatte Creatuurer kommet ned paa Klæppes Stølsbeite og
fæehage, Klæppes opsidder till fornermelse; da som Store BallesEims opsiddere haver
understaaet sig imod dend gamle Skick og Sædvane, at kiøbe Creatuurer, og samme hensadt
udj dette omtvistede fieldbeite, Saa tilfindes, Anders Engelsen Store BallesEim, Johannes
Joensen ibid: og Engell Joensen ibid: {at} Eenhver for sig for denne deris Nye {opt} og
Eegen Raadig Skick at betale till deris Mai:ts Cassa 4 Mrk: danske tillsamen 2 rdr: med
tilhold de eftter denne dag icke imod dend ældgammell Skick og Sædvane hensetter nogen
Creatuurer i øgcke
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fieldbeitet under Straf af 1 Mrk: 8 s: for hvert Creatuur som der udj maatte befindes, foruden
Anden Skade eftter lovlig omgang at Erstatte og betale, Saa og tilfindes enhver af de
indstefnte Store BallesEims opsiddere at betale 4 Mrk: danske udj Processens omckostning
till Peder Klæppe, hvilcket alt de bør at udreede ved Namb og Vurdering udj deris Boe 15
dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen fremckom for Retten, og paa Knud Olsen Nedre Eegeland
hans huustrues Martha Samsonsdatters Vegne lader lyese sin Odels og Pengemangels
Lysnings Redt, till Gaarden Tveete, som opsidderne Haldor Hansen og Hans Haldoersen
paaboer hvilcken gaard hand sagde at vere dito Knud Olsens huustrues Sande odell, som
hand Sagde til sig agter at indløese, saa Snart hand saa mange Penge kand beckomme.
Opsidderne paa dend afbrendte gaard Sævereid, Anders og Ole, er af Fogden godtgiort
Skatten for indeverende aar af deris brug i Skat 1 ½ Løb Smør og i Landskyld 1 Løb Sm: og
1 huud in allis 4 rdr: 3 Mrk: 10 s: hvor om ham Tingsvidne under Rettens forsegling blev
meddelt.
Saa og blev Almuen tilspurt om de icke har faaet betalling for Ting skydsen till og fra
Tingene 4 s: Miilen saa vel for Fogdens 4 Mand som for Sorenskrifverens 4re Mand, hvor
till Almuen Svarede ja, og der paa blev Tingsvidne under Rettens forsegling meddelt.
Almuen af dette Skibrede blev tilspurt om her i dette Skibrede er fundet noget wrag, der til de
svarede Nej. paa dend 2den qvæstion svarede Nej, paa dend 3die qvæstion svarede Nej.
paa dend 4de qvæstion Svarede Nej. paa dend 5te qvæstion svarede her findes ickun 3de
Sauger, saa som Biøndals flomsaug, staar paa odels grund skieris ickun 100 bord.
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Femanger Saug staar paa odels grund, og faaer Tømmer fra odels Skouge, dette aar skaaret
550 bord. Sundfiords Saug staar paa odels Grund, faaer tømmer fra odels Skouge, dette aar
skaaret 200 bord. paa dend 6te qvæstion Svarede Almuen her findes ickun 2de bønder
Sønner som bruger Kiøbmandsskab, Nemlig Joen Haaeland og Engell Joensen Balleseim
fleere Sagde Almuen her findes icke som bruger handell, hvor om Fogden Tingsvidne blev
meddelt Tingsvidne!! under Rettens forsegling.
Restandsen udj dette Skibrede er lovlig oplæst, og ej af dend tilstede verende Almue modsagt,
hvor om Fogden blev meddelt Tingsvidne og beløber 42 rdr: 7 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckommende aar 1737 ere disse, Ole Joensen
Foer, Elling Nielsen Opsahl, Niels Nielsen Haaland, Knud Olsen Eegeland, Niels Nielsen
Biøndahl, Johannes Joensen Dalland, Ole Andersen Skiørsand og Lars Andersen Skiørsand.

Ao: 1736 dend 9 og 10 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Lundervig for Ous og Strandvigs!! Skibreders Almue, oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Neml:
Mickell Bouge, Joen Pedersen Sæfvell, Hans Christophersen Ørn, Mons Hacktorsen Aaland,
Anders Nielsen Rolsvog, Ole Helland, Ole Larsen Hafskaaer og Ole Olsen Noervig med
fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste {og} ordre og befahling, angaaende Kirsten
Bendixdatter og Ole Hansen som paa forrige Tinge dat: 9 Aug: 1736.
Publiceret Lars Monsen yttre Drange, Rasmus Ols: ibid: Niels Olsen ibid: Stephen Monsen
Kuven og Joen Joensen Storum deris udstedde Skiøde paa 6 Mrk: Sm: og 3 Mrk: huud, i
gaarden Hiemdahl i Ous Skibrede beliggende Samt udj gaarden Lie 12 Mrk: Sm: og 6 Mrk:r
huud, udj Opdals Skibrede beliggende, till Rasmus Elliasen Søvigen som der for haver betalt
18 Rdr: (dat:) 14 Septembr: 1736.
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Publiceret Siur Bendtsen Hellands udstedde odels Skiøde paa 1 Løb 22 ½ Mrk: Sm: udj
gaarden Helland som hand Transporterer till Ole Johansen Helland som der for haver betalt
95 Rdr: dat: 9 Novembr: 1736.
Publiceret Knud Larsen Vindenes, Lars Larsen Opsahl, og Hans Hansen Windenes deris
udstedde Skiøde paa 1 pd: 10 1/3 Mrk: Sm: udj gaarden Hafschaar till Ole Larsen som haver
betalt 1 rdr: 2 Mrk: for hver Mark Smør og er dat: 5 Julij 1736
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: ¼ huud udj gaarden
Sundøen, till Ole Endresen som bøxelen eftter Loven haver betalt, dat: 10 Decembr: 1735.
Publiceret Joen Pedersen Sæfvels udstedde Skiøde paa 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: udj gaarden
Sæfvel, til sin Søn Peder Joensen som der for haver bet: 60 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat: 5 Julij 1736.

Publiceret Vindsentz Vindenes, Ole Knudsen Eegeland, Lars Knudsen, Ole Hafskaaer, Lars
Opsahl, Knud Windenes og Hans Windenes, deris udstedde Contract for 90 Rdr: som Steen
Knudsen Hatvig til forbenefnte sine Arfvinger hafver betalt, hvor imod de indtet af hans
eftterladenskaber eftter hans dødelig frafald skall arfve ej heller paastaae, {med} \men/ det at
tilhøre Hans Olsen Hatvig som Steen Olsen med underholdning skall opholde dat: 12 Martij
1736.
Publiceret Peder Hansens udstedde bøxelseddel paa 1 Spand Smør i Qvittingen till Lars
Joensen, som bøxelen eftter Loven haver betalt, dat: 4 Octobr: 1736.
Publiceret Ole Baardsen Meehuuses udstedde Skiøde paa 9 Mrk: Smør udj gaarden Reistad
till sin Søn Anders Olsen som der for haver betalt 12 Rdr: dat: 14 Junij 1736, der eftter
tilstod Ole Baardsen Meehuus for Retten at hand for 2 ½ aar siden haver solt benefnte 9 Mrk:r
Smør udj gaarden Reistad til Ole Nielsen Reistad, og tilstod Ole Meehuus der for at have
annammet og oppebaaret fuld werd og betalling 12 Rdr: 3 Mrk: af dito Ole Nielsen Reistad.
Fogden Heyberg paa Anders Olsen Meehuuses Vegne, lyesede odels og Pengemangels
Lysnings Redt till 18 Mrk:r Smør udj Gaarden Reistad, som Ole Nielsen Eier og bruger
hvilcke hand agter at ville indløese saa snart hand saa mange Penge kand beckomme.
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Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddel paa 2 Rdr: i penge i gaarden Hetleflot,
till Ole Gudmundsen dat: 21 Novembr: 1735. (Mrkn.: Hetleflot ligg i Skånevik skipr.)
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Engel Engelsen Hoepe hvor Encken er udlagt 1 pd: 3 Mrk:r
Sm: udj gaarden Nordre Holmefiord, Sønnen Engel udlagt 8 Mrk: Sm: Hans Engels: udlagt
8 Mrk:r Sm: Peder Engelsen udlagt 7 Mrk: Sm: og Anna Engelsdatter udlagt 4 Mrk: Smør
dat: 7 Julij 1736.
For Almuen udj Ous Skibrede blev fremsadt Spørsmaall om i dette Skibrede er fundet wrag
eller Strandet Gods, der til Almuen svarede Nej. 2. blev svaret at ingen forlofs Penger er
falden. 3. at ingen forbrudte boeslodder 6te og 10de Penger er falden. 4. at ingen
oprødede Pladser, Laxevoger, Sildevaager, Qværner eller dislige, er forefalden Nye oprettede
hvor af kand skattes. 5te Fosse eller Houchenes Saug [opbygt] for 100 siden, hvor paa dette
aar er skaaret 400 bord. 6te ingen Strandsiddere eller bøndersønner som bruger handell,
hvor om Fogden Tingsvidne blev meddelt.
Almuen tilstod at have beckommet betaling for Tingskydsen till og fra Tingene dette aar, saa
vell for Fogdens som Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: Miilen, hvor om Fogden Tingsvidne
under Rettens forseigling blev meddelt.
Publiceret Restandsen, som blev tilstaaet af Almuen Rigtig at vere, og beløb 19 Rdr: 4 Mrk: 4
s: hvor om Fogden Tingsvidne under Rettens forseigling blev meddelt.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten for aar 1737 ere opnefnte Halfvor Holmefiord,
Fridrick Olsen Tvedt, Lars Olsen Røsvold, Størck Meehuus, Hans Olsen Hatvig, Lars Pofvels:
Strønnen, Svend Halfvorsen Røtting og Niels Thomes: Gielle.

Lars Joensen Røiting fremckom for Retten og lyesede og opbød sin Myndtling Ole Johansens
tilfaldende Arfvelod 12 Rdr: 3 Mrk: 6 s: om nogen ville antage dennem imod Pandt, og
Renters svarelse, men ingen anmeldte sig at ville antage dito børne Penge paa Rente, saa var
formynderen Ole Joensen begierende at dette opbud inden Tinge maatte udj Protocollen
indføres og hannem beskreven gives.
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Ao: 1736 dend 12, 13 og 14 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting
paa Gaarden Nedre Hummelvig for Opdals Skibredes Almue, Oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Mickel Landerøen,
Anders Espevig, Ingebrigt Backe, Anders Gierstad, Ole Haarnenes, Hans Ferrevog, Rasmus
Grimsland og Anders Waage med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Extract af Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste ordre og befahling angaaende Kirsten
Bendixdatter og Ole Hansen, som paa de andre Tinge, dat: 9 Augustij 1736.
Publiceret Salomon SoelEims, Taarbiørn Tvedt paa sin huustrue og Myndtling Ingebor
Johansdatters Vegne, og Ole Mortvet paa sin Søn Ingell Olsens Vegne, {S} deris udstedde
Skiøde paa 17 1/3 Mrk: Smør udj gaarden Øfre Stølle till Erick Jørgensen Sundvor som der
for haver betalt 17 Rdr: 2 Mrk: dat: 5 Novembr: 1736.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør ¼ huud udj Øfre Waage
deris Mai:ts Halsnøe Closters Godz til Lars Johans: dat: 12 Novembr: 1736.
Publiceret Hr: Lieutenant Cucherons udstedde fæstebrev paa Huusmands Pladset Samshage,
paa Hofland, till Christen Grøning dat: 2 Aug: 1736.
Publiceret Hans Ericksen Liens udstedde Skiøde paa 2 pd: 10 1/2 Mrk: Sm: 1/4 Vog Korn
udj Gaarden Lie, med bøxell og herlighed till Erick Hansen som der for haver betalt 50 Rdr:
2 Mrk: 8 s: dat: 8 Martij 1736.
Publiceret Erick Hansen Lies udstedde Pandte obligation Stor 40 Rdr: som Ole Gierrevigen
hannem laant og forstract haver, og setter til underpant sin Eiende Gaard 2 pd: 10 ½ Mrk:
Sm: {udj} ¼ Vog Korn udj Lie dat: 18 Martij 1736.
Publiceret Mad: Sl: Mag:r Hr: Abels udstedde bøxelseddell paa 2 Løber Sm: 2 huuder og 18
Mrk:r Sm: udj Tysnæs Præstegaard til Hr: Lars Heyberg dat: 28 Martij 1736.
Publiceret Gidtle Knudsen Oustefiordens udstedde Skiøde paa 1 Løb 13 Mrk: Smør udj
Gaarden Giersvig med bøxel og herlighed til Hans Knudsen som der for haver betalt 85 Rdr:
og er dat: 22 Junij 1736.
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Publiceret Hans Knudsen Hougsvigs udstedde Skiøde paa 1 ½ Løb Smør udj Gaarden Lille
Giersvig, till Ole Jørgensen Sundfiord som der for haver betalt 120 Rdr: dat: 10 Septembr:
1736.
Publiceret Torsten Torgersen, Ole Christophersen, Villum Storevigen, Mickel Christophersen
Aackre, Aamund Olsen Helgelands udstedde Skiøde paa 2 pd: 17 5/11 Mrk: Sm: udj Gaarden
Frøchendal med bøxell og herlighed till Wermund Olsen som der for haver betalt 43 Rdr: 4
Mrk: dat: 8 Julij 1736.
Publiceret {Samson Andersen,} Rasmus Jacobsen Ouckland, Ole Christophersen Hofland og
Ole Olsen Wevatne deris udstedde Skiøde paa 20 Mrk:r Sm: udj Gaarden Wevatne med
bøxel og herlighed till Samson Andersen dat: 10 Julij 1736.
Publiceret Pofvel Lars: Broxes udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Hofdenes till
Peder Gullacksen dat: 7 Septembr: 1736.
Publiceret Bendt Olrichs udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm: og ½ huud udj gaarden Wermedahl,
til opsidderen Hans Andersen som der for haver betalt 70 Rdr: dat: 3 Octobr: 1736.
Welærværdig Pastor till Tysnes Præstegield Hr: Lars Heyberg fremckom for Retten og
Producerede en forEening, som eftter HøyEdle og Welbaarne Hr: Stiftts Befahlings Mand Hr:
Undahls Resolution af d: 28 Novembr: 1725 er af Sl: Fogden Oluf Larsen og Sorenskrifver
Sl: Peder Heyberg, bleven Reparteret og forEenet paa et almindeligt Høsteting d: 11
Novembr: 1726, imellem hans formand afgangne Jørgen Jestrup og Almuen af Tysnæs og
Opdals Sogner, hvilcken blev for Retten for dend Tingsøgende Almue lydelig oplæst, og
Almuen af Hr: Pastor Heyberg tilspurt om de wille holde dend samme forEening og gifve
ham aarlig hver Mand 6 s: for sin fløtning af fornefnte 2de Sogner, som dito forEenings Verk
indeholder; der till Almuen Eenstemmig Svarede, at de godvillig vill gifve Præsten hver
Mand for hans fløtning 2 s: og icke mere; Præsten welærværdig Hr: Lars Heyberg
declarerede, at Endskiøndt forbenefnte forEenings Verck tilholder ham 6 s: af hver Mand, saa
ville hand, naar det kunde ske med g(o)dhe(d ve)re fornøyet med 4 s: af hver Mand,
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Fogden Heyberg hafver indstefnt Arne Hillesvig till Windenes forestaaende Høsteting som er
berammet at holdes paa Gaarden Windenes d: 16 og 17 Novembr: førstckommende som
holdes for Waags Skibredes Almue, der at anhøre widnerne Johannes Uglenes og Willum
Bleenes, deris udsagn og forklaring, angaaende dend Sag og Sigtelse Margrethe Vindenes
Vogen mod hannem Reist haver, Neml: at hand skall have haftt legemlig omgiengelse med
hinde, og at hand der paa skall have lovet hinde Egteskab med videre, hvor om Fogden
paastod at Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Hans Færrevog,
maatte nu for dette deris werneting, der om Eedfæstes og afhøres til et Tingsvidnis
Erholdelse.
Stefnings Mendene Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Hans Færrevog fremstod
for Retten og hiemlede med Eed eftter Loven at have indstefnt Arne Hillesvig at møde till
Windenes Ting med 3de Ugers warsell.
Joen BallesEim haver till dette Ting ladet indstefne Elling Bruntvet till at afstaae et Stafbuuer,
som er Staaende paa Gaarden Bruntvet, og er dessen opsidderes brugende Jordepart

tilhørende, og som Contraparten ej haver noget brug i Gaarden, langt mindre ved Eiendom
dito Stafbuur tilckommet, men uden Citanten som JordEiere hans Minde taget dito Stafbuur
till brug, saa haver Citanten indstefnt Contraparten till Doms Lidelse at afstaae dito Stafbuuer;
Stefnings Mendene Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Ole Holleckim {haf}
hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Elling Bruntvedt till dette Ting med med!!
meere end 14 dagers Kald og Varsell.
Citanten Joen BallesEim møtte for Retten og Sagde at dette omtvistende Stafbuur hører till
Gaarden Bruntvedts huuser, og altsaa er opsidderne tilhørende Men Contraparten Elling
Bruntvet er icke Jordbrugende paa gaarden, men taget sig Self Stafbuuret till, uden Citanten
eller opsiddernis Minde og i dend henseende paastod at hand maatte blifve tilfunden at
afstaae Stafbuuret
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till gaardens opsiddere som det er tilhørende, hvor imod Citanten wille tilstaae Elling
Bruntvet af god wilje, for sin svaghed og fattigdom Skyld, at hand skall nyde sin wærelse paa
gaarden i Borgestuen, og dis uden ville â parte lade ham beholde en Kaafve, som er opbygt i
Stufvedøren.
Elling Bruntvet blev paaraabt men møtte icke ej heller nogen paa hans Vegne till Sagen at
Svare;
Citanten Joen BallesEm paastod Dom udj Sagen.
Eragtet.
Elling Bruntvet som befindes at vere lovlig Stefnt forelegges til neste Ting at møde og svare
til Sagen.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Johannes Høfviskeland hvor udj Encken er tilfalden 21
Mrk: Smør udj Høfviskeland med bøxel for 21 rdr: Sønnen Jens Johansen tilfalden 14 Mrk:
Sm: udj Høfvischeland for 14 Rdr: og datteren Britha Johansdatter er tilfalden 8 Mrk: Smør
udj gaarden Høfviskeland for 8 Rdr: dat: 6 Septembr: 1736.
Publiceret Axel Christiansen Lamberg, og hans huustrue Maren Sørensdatter, boende udj
Godøesundet, deris med hin anden oprettede Testamente saaledes, at dend lengst lefvende af
dennem skall nyde dend afdødes halfve hovedlod, naar som heldst boens boens!! bortskyldige
Gield forud er fradragen og afbetalt, i følge Lovens 5te Bogs 4 Capt: 14 Art: under begge
deris hender og Zigneter dat: 18 Junij 1736.
Almuen blev tilspurt om de icke haver faaet deris betaling for Ting Skydsen till og fra
Tingene, saa vel for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: Miilen, der til
Almuen svarede joe at de haver faaet sin betalling 4 s: Miilen saa vell for Fogdens 4 Mand
som Sorenskrifverens 4 Mand.
forindførte Spørsmaaler 1. om indeverende aar her i Skibredet er funden wrag eller Strandet
Godz der till Almuen svarede Nej. 2. om her i dette Skibrede er falden nogen forlofs
Penger for arfs afførsel fra hans Mai:ts Eeget beholdne og Beneficerede Gods, der til Almuen
svarede Nej.
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3. om nogen forbrudte boeslodder, arveløs eller forbrudt Odels gods, 6te og 10de Penger for
uden Rigs førte Midler eller dislige indkomster, er her i Skibredet dette aar falden til hans

Mai:t der til Almuen Eenstemmig svarede Nej. 4. svarede Almuen at ingen \nye/
opryddede pladser eller forbedrede Jorder, Skouger, Laxevoger, Silde Voger, Qværner og
dislige, som foruden Gaardernis Skyld kand â parte Taxeres, hvor til Almuen svarede Nej.
[5.] Almuen enstemmig svarede at i dette Skibrede er ej fleere end eftterfølgende Sauger
Nemlig. Fladerager Saug staar paa Odels Grund og er for Mands Mindelige tider opbygt, der
paa er dette aar ej skaaren over 300 bord, hvor till Tømmeret fra odels Skouge er fremført.
Hoepe Saug staar paa Odels grund og er Vngefehr for 19 aar siden opbygt, har dette aar af
det fra odels Skouge tilførte Tømmer i høyeste skaaret 100 bord. 6. om nogen huusmend
Strandsiddere Leedige Karle, som bruger Kiøbmandskab, daglønnere eller handtverks folck,
som eftter Forordningen burde skatte til hans Mai:t der til har opholdet sig dette aar, her i
Skibredet, hvor til Almuen svarede Nej.
Almuen blev tilspurt om det icke er dennem vitterlig at udj Gaarden Nedre Kleppe er
ødeliggende i {Sky} Skatteskyld 2 pd: 8 Mrk: Sm: i Landskyld ½ Løb Smør ½ huud
for dend afbrendte gaard Dahlen Proprietarie Godz Skyldende i Skatteskyld 1 Løb 2 pd: 12
Mrk: Smør og i Landskyld 1 Løb 18 Mrk: Sm: 1 huud og 1 giedskind, er opsidderne
Johannes Olsen Dahlen og Niels Ericksen godtgiort Skatterne 5 rdr: 1 Mrk: 2 2/3 s: saa og af
Jorddrotten godtgiort odelskatten og Rostienisten 2 rdr: 2 Mrk: 9 7/8 s: hvor om alt Fogden
Tingsvidne blev under Rettens forseigling meddelt.
Laugrettes Mendene som ere opnefnte at besidde Retten 1737 ere Anders Hofdenes, Sæbiørn
Ferrevog, Knud Bruntvet, Thormoe Bruntvet, Taarbiørn Lande, Lars Valde, Halvor Grepne,
og Guttorm Lunde.
Restandsen blev lydelig oplæst og taget under Rettens forsegling og beløber sig dend Summa
248 Rdr: 5 Mrk: 13 s:

Ao: 1736 dend 16 og 17 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Windenes for Waags Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Anders Niels:
Veyevogen, Niels Larsen Salthellen, Niels Haagckensen Grasdahlen, {Johannes} \Ole/
Jørgens: GougsEim, Johannes Jørgensen Vigck,
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Jacob Ericksen Stangeland, Johannes Olsen Hæfverøen og Niels Baardsen Grasdahlen med
fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste ordre angaaende Kirsten Bendixdatter og Ole Hansen,
som paa de andre Tinge dat: 9 Aug: 1736.
Publiceret Bendt Olricks udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 12 Mrk: Sm: udj Østevold til Niels
Olsen dat: 8 Janv: 1736.
Publiceret Daniel Morups udstedde Skiøde paa 2 ½ Rdr: foruden ½ Rdr: af Laxevogen og 1
rdr: udj Sæeterleye udj gaarden Stangeland paa Stolmen, samt ½ Løb Smør ½ huud med

bøxel i gaarden Wermedal i Opdals Skibrede beliggende till Sr: Bendt Olrich, som der for
haver betalt 186 Rdr: dat: 18 Septembr: 1736.
Sr: Daniell Morups udstedde Obligation Stor 200 Rdr: Udgifvet til Sr: Matz Formand blev
anvist i Retten og er dat: 25 Januarij 1734 med paategnet Sr: Mads Foermands qvittering at
Ermelte Capital med sine Renter er hannem af Sr: Bendt Olrich betalt paa Daniel Morups
Vegne dat: 6 Octobr: 1735.
Publiceret Michel Olrichs udstedde Skiøde paa hans tilhørende andell udj dend Gaard
Hæfverøen med underliggende Laxevoger till Sr: Bendt Olrich som der for haver betalt 165
Rdr: dat: 6 Octobr: 1735.
Publiceret Ulrich Friderich Lieutenant, saa og Michel Møller, deris udstedde Skiøde paa 2
pd: 14 9/14 Mrk: Sm: udj gaarden Windenes, og udj gaarden Hæfverøen 6 Spand fisk med
underliggende Fugeløen, som skylder og skatter aarlig 2 rdr: i Penge og 1/7 deell udj gaarden
Bache i Store Karlsøen som er 21 Mrk: Smør med underliggende Laxevoger, til Sr: Bendt
Olrich som der for haver betalt 200 Rdr: dat: 13 Septembr: 1736.
Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelseddel paa ½ Vog fisk udj Lille Karlsøen till Ole
Olsen dat: 14 Janv: 1735.
Publiceret Niels Klæpsvigens udstedde bøxelseddel paa 2 pd: ? Mrk: fisk i Klepsvigen til
Niels Niels: dat: 16 Novembr: 1736.
Publiceret Anders Vevogs udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk:r fisk udj gaarden Wevog til
Niels Anders: dat: 16 Novbr: 1736.
Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelseddell paa ? ½ Spand fisk udj Waage till Christopher
Olsen dat: 13 Novembr: 1736.
Publiceret paa et almindeligt Høsteting Hr: Friderich Holbergs udstedde bøxelsedel paa dend
part udj Lundøyen (som) Niels Olsen haver brugt og opsagt for
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Beder!! (Peder) Biørnsen dat: 17 Octobr: 1736.
Publiceret Ingeboer Halfvorsdatters Sl: Knud Halfvorsen Hildes eftterlefverske, Niels
Halfvorsen Hilde, Joen Halfvorsen Skaar, Mons Olsen Leerøen og Aarent Halfvorsen Kleppe,
deris udstedde Skiøde paa 27 2/8 Mrk:r Smør med bøxell udj Gaarden Hilde, till Halfvor
Knudsen som der for hafver betalt 87 Rdr: 3 Mrk: dat: 12 Julij 1736.
Publiceret Peder Indresen Hamres udstedde bøxelseddel paa 13 ½ Mrk: Smør udj gaarden
Tarrang till Hans Viglicksen dat: 16 Novembr: 1736.
Lars Rødland hafver till dette Ting ladet Stefne, Hilje Tislevold till Doms Lidelse at frafløtte
Jorden Tislevold,
Hilje Tislevold blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa hans Vegne
Stefnevidnerne Niels Knudsen Bocken og Knud Jensen Rødland hiemlede ved Eed eftter
Loven at have till dette Ting indstefnt Hilje Tislevold med 14 dagers Kald og warsell.

Lars Rødland møtte for Retten og Sagde at hand haver indstefnt Hilje Tislevold at frafløtte
gaarden, for dend Skyld at Citanten wille hans Søn Niels Larsen skall boe paa gaarden, hvor
paa Citanten paastod Dom.
Eragtet.
Som det bevises at Hilje Tislevold er lovlig Stefnt, saa forelegges hand till Vaartinget
førstckommende at møde og Svare till Sagen.
Fogden lod tilspørge Almuen om i dette Skibrede er fundet noget Wrag eller Strandet Gods,
hvor til Almuen Svarede Nej. 2. om i dette Skibrede er forefalden nogens forlofs penger for
arfs afførsell fra hans Mai:ts Eeget, og paa det Beneficerede Gods, der till Almuen Svarede
Nej. 3. om her i Skibredet er falden nogen forbrudte Boeslodder, arveløs eller forbrudt odels
gods 6te og 10de Penge for uden Rigs førte Midler, der til Almuen svarede Nej. 4de om
her findes nogen Rødnings Pladser eller forbedrede Jorder, Skouger, Laxevoger, Sildevoger,
Qværner og deslige, som foruden Gaardernis Skyld â parte kand skatte, hvor til Almuen
Eenstem/m/ig Svarede Nej, undtagen de faae Laxevoger som ved dend paa Vaartinget 1734
holdte Examination blev forklaret at kunde skatte, Nemlig
Snogdals og Schumsnes Laxevoger
3 rdr:
48 s:
Hanøen Laxevog
2
Clamerholmens Laxevog
1
48
No: 68 Møgsters 3de Laxevoger Nemlig
Schiervet
3 rdr:
Haage Kalven og Wandersholmen 2
5
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No: 63 Hæverøens Laxevoger
Steberget, Torvet og Løng Hæverøen tilsamen
No: 19 Fiddies tilhørende 4 Laxevoger Nemlig
Store Haabøe Holmen
1
48
Lille Haabøe Holmen
48
Thorsdagsøen
1
Egøen
1
48
--------------------Store Holmens Laxevog
Nordholmen og Kieretz Laxevoger tilsamen
Aalfoer Klubbens Laxevog

2 rdr:

4

48

4
2
24

5. Rydlands Saug, som staar paa odels grund og er for 13 aar Siden opbygt, har dette aar af
det fra odels Skouge tilførte Tømmer ej skaaren meere end 100 bord.
6. om her i Skibredet har dette aar veret nogen huus Mend, Strandsiddere, Ledige Karle som
bruger Kiøbmandskab Daglønnere og handtverks folck som eftter Forordningen bør at skatte
der til Almuen svarede findes ingen, undtagen Nathanael Mathiesen i Beckervigen der
Ernærer sig som en Strandsidder, hvor om alt Fogden blev meddelt Tingsvidne under Rettens
forsegling.
Almuen paa Spørsmaall svarede at de er betalt for Ting Skydsen indeverende aar saa vell for
Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: Miilen hvor om Fogden Tingsvidne
blev meddelt under Rettens forsegling.

Restandsen blev oplæst for Almuen, og tilstaaet Rigtig at vere, og beløber 168 rdr: 1 Mrk:,
som blev Fogden meddelt under Rettens forseigling.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1737 ere Vindsens Drønnen, Isack Drønnen,
Jacob Heyemarcke, Mickell Nøshelle, Torrald (Tarrald) Sandvigen, Knud Larsen Rødland,
Knud Jensen ibid: og Ole Anders: Mit Engevigen.

Ao: 1736 dend 19 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Søer Huglen for Føyens Skibrede Halsnøe Closters godses Almue, oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heybergs fuldmegtig Mons:r Kofod med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemlig Lars Hetlesetter, Indre Bielland, Johannes Hiljesen Tvedt,
Johannes Olsen Tvedt, Simen Brandvig, Østen Grof, Mons Grof, og Jens Næs, tillige med
Lænsmanden Ifver Knudsen Huglen, med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
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Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Befahling og der paa fulte ordre fra høywelbaarne Hr:
Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaases ordre angaaende Kirsten Bendixdatter
og Ole Hansen at de icke skall opholde sig begge udj dette Bergenhuus Stiftt dat: 9 Augustij
1736.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Samson Hetlesetter for Leyermaall
begaaet med Anna Sæbiørnsdatter at lide Dom till bøder eftter Loven.
ellers forklarede Stefnevidnerne Lænsmanden Ifver Knudsen Huglen og Lars Olsen, at de
haver Stefnt dend indstefnte Samson Hettlesetter at lide Dom paa Leyermaals bøder, eller og
paa Egtbøder lige som Fogden optager Sagen till, og hiemlede Stefnevidnerne med Eed eftter
Loven at de haver indstefnt Samson Hetlesetter til dette Ting med mere end 14 dagers Kald
og warsell.
Samson Hetleseter blev paaraabt men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne at svare til
Sagen.
Mons:r Kofod paastod Laugdags foreleggelse till neste Ting for dend indstefnte Samson
Hetlesetter.
Eragtet.
Siden det bevises at Samson Hetleseter er lovlig Stefnt, saa forelegges hand til neste Ting at
møde og svare til Sagen.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Rasmus Mæland til Doms Lidelse at
svare sine bøder for fortiilig Sammenleye med sin huustrue,
Stefnevidnerne Lænsmanden Ifver Knudsen, var icke med, men Bertell Eide og Erick Eide,
hiemlede ved Eed eftter {lovlig} Loven at have indstefnt Rasmus Mæland till dette Ting med
14 dagers Kald og warsell.
Rasmus Mæeland blev paaraabt men Møder icke,
thj blev Eragtet.
Rasmus Mæeland forelegges till neste ting at møde og Svare till Sagen.
Almuen blev tilspurt om de 6 Poster som paa de andre Tinge hvor til Almuen svarede at
indtet af saadanne ting dette aar er forefalden, undtagen nogle wrag bord, som paa Vaartinget

paa Bielland blev auctioneret, hvilcket Auctions foretningen udviser hvor om Fogden blev
meddelt Tingsvidne under Rettens forsegling;
Almuen paa Spørsmall!! svarede at de indeverende aar er betalt Ting skydsen til og fra
Tingene, saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: for Miilen, hvor
om Fogden blev Tingsvidne meddelt.
Restandsen blev oplæst og beløber (ope rum ) som blev taget under Rettens forsegling.
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Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1737 er Madz Lillebøe, Lars Dahle, Sæbiørn
Grofv, Jens Hage, Aslack Eide og Hans Rønholm, Peder Urang og Lars Andahl.
Pofvell Houckenes fremckom for Retten og Sagde at de Effecter som Encken Brandvigen
eftter Dom af 19 Novembr: 1735 lod ved Fogden Heyberg ud Exceqvere af hans Boe dend
d:!! 16 Octobr: 1736 som er ½ tønde Jerngryde for 3 Rdr: 1 underseng for 1 rdr: 3 Mrk: 1
hoved dynne 2 Mrk: og 2de værer for 5 Mrk: 12 s:, haver dend dannemand Willum Johansen
Hegland till sig indløst og Pengerne der for betalt, Men \{Johan} Villum Johansen Hegland/
nu lader Comparenten samme Effecter udj sit Boe beholde som et Laaen, indtil hand det fra
Comparenten Pofvell Houckenes vill lade afhendte, og declarerede Pofvell Houckenes at
ingen er Eiere till forskrefne Effecter uden Willum Hegland, som eftter aftaele lader ham
Comparenten beholde som et Laaen.

Ao: 1736 dend 21, 22 og 23 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting
paa Gaarden Bielland for Fiere og Føyens Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Eeseckiell
Wigcke udj Hilje Totlands sted, Carsten Tiaang, Hans Berje, Niels Woerland, Aarne
Toedtland, Lars Holme, og Ingebrigt ibid: \og Ole Espeland/ med fleere Almue af begge
Skibreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste udgangne Anordning angaaende adskilligt om
dend om forbud paa Juveler samt Guld og Sølf at bære med videre, udgangne aallernaadigste
Forordning af d: 16 April nest afvigt dat: 6 Octobr: 1736.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste ordre og befahling angaaende Ole Hansen og Kirsten
Bendixdatter liige som paa de andre Tinge.
Publiceret Madame Birgitha Sl: Oluf Larsens udstedde obligation Stor 1000 Rdr: som hun
af Sr: Mathias Dahl till Laans beckommet hafver, hvor fore hun Setter ham till under Pandt
sin Eiende og tilhørende Konge Tiende af Storøens Skibrede eller Præstegield, hvilcken
Konge Tiende Forvalteren Sr: Mathias Dahl og hans Arfvinger skall nyde og beholde
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till en fuldkommen forsickring og skadesløs underpandt indtill Ermelte Capital et Tuusinde
Rixdaler med sine Rendter og omckostninger dend Mindste Skilling med dend Største
nøyagtig vorder betalt dat: 31 Octobr: 1736.
Publiceret Madame Maren Sl: Hr: Falchqvor Smitis udstedde Pandte obligation Stoer 80
Rdr: som hun af Pastor Hr: Christen Thunboe till Laans haver beckommet, hvor fore hun
setter ham till underpandt sin paaboende gaard Watne, dog hindes 3de Pigebørns Sl: fader arv
280 Rdr: 4 Mrk: 1 ½ s: først Prioriteret indtill at Capital og Rendter vorder betalt dat: 21
Junij 1736.
Publiceret Knud Halfvorsens udstedde Skiøde paa sine i Bømmelhafnen Staaende
Vaanhuuser, som hand haver Solt till Hans Ericksen Roesenlund som der for haver betalt 190
Rdr: dat: 10 Octobr: 1736.
Publiceret Jørgen Neumands udstedde obligation Stor 122 Rdr: som hand af Sr: Henrich
Jansen Fasmer haver til Laans beckommet, og der fore setter till underpant sine i Betlehiem
Staaende Vaanhuuser dat: 1 Martij 1734.
Publiceret Gustavus Wilhelm Seegelkens udstede Skiøde paa 1 pd: Smør med bøxell udj
gaarden Wichenes, till Sorenskrifveren Ifver Randulff dat: 6 Martij 1736.
Publiceret Pastor Hr: Johan Christopher Haars udstedde bøxelseddell paa 2 pd: 6 Mrk: Smør
udj gaarden Rolsnæs till Niels Vespestad dat: 2 Novembr: 1736.
Jochum Roggen hafver atter udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Peder Løening \til
Doms Lidelse/ for 3 Mrk: 14 s: som hand skall have veret skyldig till Sl: Niels Andersen
Leervigen, hvilcke er udlagt i Skiftte paa Myndtlingen Marthe Nielsdatter, hvilcken Jochum
Roggen er ordineret at vere formynder for.
Peder Løening møtte for Retten og tilstod at vere lovlig Stefnt till dette Ting.
Mons:r Jochum Roggen møtte for Retten og Sagde at de Persohner som tillige med Peder
Løening var Stefnt til afvigte Sommerting, hafver imidlertid indfundet sig med Mindelig
betaling.
Peder Løening begierede at Sagen maatte udsettes till neste Ting, til hvilcken tid han Sagde
at ville indstefne Sl: Niels Andersens Encke tillige med hindes Mand Knud Krog, da hand
formeener at de skall tilstaae at hand haver betalt.
Jockum Roggen paastod Dom udj Sagen,
Thj blev Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting, {d..} til hvilcken tid Peder
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Løening forelegges at i Rette komme med bevisligheder som hand till Sagens oplysning nødig
Eragter.
Publiceret Hr: Johan Haars udstedde bøxelseddel paa ½ Løb 9 Mrk: Sm: udj Gaaseland till
Ole Hansen; dat: 12 Novembr: 1736.
d: 22 Novembr: blev Retten atter Sat igien med forbemelte Laugrettes Mend, med
tilstedeverende Almue af Føyens og Fiere Skibreder, hvor da først blev

Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning Angaaende Klædedragter dat: 6 Octobr:
1736.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Befahling angaaende Kirsten Bendixdatter og Ole
Hansen, at de icke begge her udj Stifttet maa opholde sig dato 9 Aug: 1736.
Publiceret Madame Sl: Hr: Ohmsens udstedde bøxelsedel eller paa hindes vegne af Fogden
Heyberg udsted paa ½ Løb Smør udj gaarden Wiiche till Jens Ericksen dat: 22 Novembr:
1736.
Efter Hr: Admiral og Stiftsbefalingsmand Kaases Constitution under 23 Oct: 1736 tegnet paa
afgl: Foget over Nordhordlehn Jens Lems Sterfboes Fuldmægtig Seig:r Jens á Møinichens
Reqvisition af 20de dito, blef Rætten Administreret, af Henrich Pilegaard, som Constitueret
Sorenskriver i een Sag mellem bemelte afgl: Foget Lems Encke og Sterfboe paa den eene, og
Hr: oberste Gren paa den anden side, anlangende Gields Fordring, og blef berørte Reqvisition
lydelig for Rætten oplæst, tillige med den paategnede Resolution.
Seig:r Jens á Møinichen Producerede det udstyrede Stævnemaal af 24 Oct: 1736:, som for
Rætten blef læst, og vedstoed Sorenskriveren Ædle Seig:r Iver Randulf paa Hr: Oberste
Greens Vegne, at Stævnemaalet for Velbemelte Hr: oberste Green er lovlig forkyndet, samt
udj øfrigt ville afvarte hvad Citanten til beviis for Fordringen hafde at Producere. Møinichen
ervartede Hr: Sorenskriver Randulfs paa sin Svigerfader Hr: oberste Greens Vegne hands
betænckning om hand noget imod Søgemaalet hafde at erindre
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førend hand ville opholde Rætten med nogen Vidtløftighed;
Sorenskriveren Seig:r Randulf paastoed, at Rætten ville imponere Mons:r Møinichen som
Citant i Sagen, at Legitimere sin Sag og Sigtelse mod Hr: oberste Green, med de behøvende
Reqvisita, hvorefter Sorenskriveren Seig:r Randulf paa Hr: oberste Greens Vegne agter at
Svare til Sagen.
Seig:r Møinichen fandt sig dertil strax Villig, og under Procurator Ole Rømer Storms haand
Producerede Vidimerede Gienparter af Hr: oberste Greens Reverser for 200 Rd: af 30de Janv:
1720, Item: af hands Søns Friderick Hansen Greens beviis af 11 Junij 1722 for 50 Rd:, Item:
af Hr: Oberste Greens Missive af 7 Junij 1722, der beviiser 30 og 20 Rd: Gield, Ligeledes
Producerede hand Hr: Oberste Greens Originale Missive af 30 Janv: 1720, fremdelis hands
Missive af 5 Febr: 1731, end jndleverede hand under Procurator Storms haand Vidimeret
Gienpart af Hr: Oberstens Skrivelse de dato 30 Julij 1721, hvorudj forlanges 20 Rd:, og ville
altsaa Comparenten ervarte hvad jndsigelse Hr: Sorenskriver Randulff agtede at giøre.
Hr: Sorenskriver Randulff i Rætte lagde Hr: oberste Greens Skriftlige Forsæt af dato 21
Nov: 1736, som for Rætten blef læst, og dernest Deponerede udj Rætten de udj jndlægget
Mentionerede 10 Rd: 8 s:, med tilbud om Mons:r Møinichen dennem ville imodtage.
Seig:r Møinichen Replicerede at hands Stævnings begyndelse der fører all Sandhed udj sig
nocksom beviiser hvorlidet Redeban Hr: Oberste Green har været til Søgemaalets afbetaling,
enten til deels eller udj alt, og for at forsickre Rætten desmere derom, Producerede
Comparenten Hr: oberste Greens frugtesløse Skrivelse til Sig af 20 Aug: 1736, hand
Erklærede dernest, at de originale beviiser og
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Reverser for samme Søgemaal icke fantes udj Fogden Lems Sterfboe, saasom samme vare
Procurator Ole Rømer Storm ved Stævnemaal og Dom at jndsøge overleverede, og naar
Rætten behager at Confrontere med de Producerede Gienparter Hr: Oberste Greens Missive til
Fogden Lem in Februario 1731, som var just det sam/m/e Aar da ermelte Foget ved Døden
afgick, formodede Comparenten dette at være klart nock beviist og Søgemaalet Hr: Oberste
Green overtydet, Giørende Sig den faste tancke, at hvercken Sal: Fogden Lems Dødsfald,
eller anden Anleedning der har nægtet Originalerne tilbage at leveres, ey skulle giøre
Sterfboet nogen hindring udj sin rætmæssige Fordring; hand var ellers Villig til, til afdrag at
annamme de Producerede 10 Rd: 8 s:, endskiøndt hvercken disse, eller mindste Skillings
Værd til mindelig betaling førend denne stund har været anPræsenteret, paastod sluttelig
Dom for den i Stævnemaalet Mentionerede Capital 280 Rd: 8 s: med Renter fra paatalings
dato, og denne Processes bekostnings erstatning, hvor over hand under Dags dato jndleverede
sin Speciale beregning, alt i den faste formodning, at Rætten Saae hvor nødtvungen Sterfboet,
der daglig ængstes for Kongl: Prætentioner har været nødt at gribe til Stævnemaal.
De af Hr: Sorenskriver Randulff deponerede 10 Rd: 8 s: Tog Seig:r Jens á Møinichen til sig
til afdrag paa Fordringen.
Hr: Sorenskriver Randulff for Hr: oberste Green Refererede Sig til det i Rætte lagde
Skriftlige forsæt, og derefter var endelig Dom i Sagen begierende.
Seig:r Møinichen Refererede Sig ligeledes til hands Procedur og fremlagde beviiser,
hvorefter hand var Dom begierende.
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Afskediget
Sagen optages til Doms, og skal Parterne betimelig vorde varslet at anhøre endelig Dom og
Sententz
Procurator Johan Reutz møtte for Retten paa VelEdle og Velbyrdige Hr: Cammer Raad og
General Toldforvalter Floers Vegne og Producerede et skrifttlig Stefnemaall imod Hans
Ericksen Roesenlund Gastgiæber i Espevær under dato 5 Novembr: 1736 som hand for
Retten begierede oplæst og er saa lydende.
Comparenten forestillede der nest at udj Stefnemaalet er af en hastig forseelse skrefven ½
oxehofved Rinsk wiin da det dog skall vere ½ oxehofvet fransk brendevin som ved dette
Stefnemaall er paatalt og af Toldbetienterne paa Espever forefunden, og som de indstefnte
Hans Erichsen hafver paateignet eller ladet paateigne Stefningen at samme d: 12 Novembr:
sidstleden er hannem forkyndt, saa ville hand nu fornemme, hvad dend indstefnte till Sagen
maatte have at svare.
Procurator Blechinberg møtte for Hans Erichsen Rosenlund, som /: altskiønt hand
fornemmer at Citantens fuldmægtig icke er forvisset om, hvad Endten dend paa Stefnemaalet
befindende paateigning af indstefnte Hans Ericksen Rosenlund er skreven eller icke, bemelte
Stefnemaall eftter saadan paategning icke skulle vere forckyndt, med mere end 10 dagers
Varsell :/ dog icke vill Excipere mod Rettergangen, men forestillede at hand holdte dend af
de i Stefnemaalet benefnte Betientere, udj Hans Ericksen Rosenlunds Boepæell foretagne
Confischation, dennem gandske u-Vedkommelig, saa som det er Passeret uden det dem
allernaadigst underlagde district, og at de icke kand beviise sig med nogen slags instrux till
dislige forretninger, der uden for endten berettigede eller beordrede, icke dis mindre, og for at
beviise sin u-Skyldighed, lod Hans Ericksen Roesenlund ved Comparenten fremlegge først
Sr: Johan Frøichen udj Bergen hans qvittering af d: 6 April indeverende aar, hvor iblandt og
findes anført ½ oxehofvet fransk bren-
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devin, der nest Producerede hand og dend af bem:te Frøchen paa samme halfve oxehofvet
brendevin under 5te Aprilis udtagne Passeer Seddell, Endelig betreffende det i Stefnemaalet
ommelte Salt, Producerede Comparenten Sr: Johan von der Felde udj Bergen, hans qvitterede
Regning af d: 18 Junij indeverende aar, hvor Retten kand fornemme, at indstefnte Rosenlund
hos hannem alleene paa en kort tid hafver tilforhandlet sig langt Større qvantum frans Salt,
end af Betienterne til Confischation er vorden arresteret, og alt saa vilde hand formeene nock
som at have afbevist at det paastefnte brendevin bør for Citantens tiltahle fri at vere, og hvad
Saltet betreffer, da som sliige Varer af Byen frit udføres uden nogen slags Passeer Sedler,
finder dend indstefnte sig icke Pligtig, der om videre Regenskab at giøre, men vill haabe at
Betienterne for saadan u-Vedkommelig Registratuer vorder tilstreckelig Mulcterede Samt
tilfundne at Erstatte Processen, Endelig vill hand formoede at Betienterne som eftter
Stefnemaalet Self ere giernings Mend, icke till nogen slags vidnis byrd vorder Admiterede.
Procurator Reutz Replicerede, at naar Toldordonancens tilhold pag: 20 art: 16 og pag: 33
art 17 Post!! (fast?) overveyes, da befindes vell at de Kongl: Told Betientere der af har haftt
anledning til Confischations paataele at anholde eller annotere det forfundne halfve oxehovet
brendevin, saa som der paa icke kunde anvises nogen Passeer Seddell som u-forbigiengelig
bør følge alle disliige Varer; hvad sig den fremlagde Seddel fra Sr: Jan von der Felde angaar,
da formeente Comparenten at dend er gandske u-tilstreckelig till virkelig at beviise at det
anholte og nu paastefnte Salt, er det Self samme som udj Espewer er forefunden, lige som og
samme Seddell icke forklarer, hvor samme Salt er kiøbt endten i Byen eller paa Leeden, da
det dog kand vere lige saa snart ventelig at samme kand vere udtagen af Skiberommene paa
Leeden
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lige saa snart som det kand vere udført fra Byen ellers begierede Reutz at de indstefnte
Confischations Vidner som nu for Retten er tilstede, maatte vorde antagen till forklaring eftter
Stefnemaalet, og hvor om hand Refererede sig til Forordningen af d: 30 Junij 1723, der
allernaadigst befahler, at de som Confischation forretter, tilliige skall vidne,
Procurator Blechinberg Replicerede at hand nødig ville opholde Retten med vidløfttighed,
men som Citantens Fuldmegtig Urgerer at faae sine saa kaldede vidner ført, maatte
Comparenten forestille, at dend heele Confischation og hvad der ved Passeret er, behøver
ingen slags beviis thj dend indstefnte tilstaar at vere Eier till alt det som i hans huus er
forefunden, og af widnerne anseet at vere Confischabel, saa og at hand icke samme tid har
haftt ved haanden Passeer Seddell at foreviise formedelst hans huustrues fraverelse /: hvilcket
hand og om waerer!! (varer) som hos hannem som en Gastgiæber beroer nesten udtappet,
icke kand finde fornøden :/ Videre forklaring ved Comparenten icke af de indstefnte kand
forlanges, denne Sag Consernerende, saa som hand icke finder nogen Sigtelse i Stefnemaalet,
ej heller eftter Stefnemaalets udviis er kaldet endten disse eller andre vidner at anhøre,
Procurator Reutz begierede [vidnerne] uden nogen slags vidløfttighed afhørede, saa som de
ved deris forklaringer, nermere skall oplyese Sagen.
thj blev Eragtet.
de indstefnte vidner bør sin Eedelig forklaring aflegge.
der paa blev widnet
Christen Hansen Lønborg fremckaldet som efter aflagde Eed eftter Loven forklarede, paa
Spørsmaall som af Procurator Reutz blev fremsadt, først om icke Hans Ericksen Rosenlund,
ved inqvisitionen paa hans gaard Espever d: 30 Septembr: sidst afvigt, foregaf at det

paastefnte halfve oxehovet brendevin, var ført af byen paa hans Eegen baad, eller Jegt; for
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det om icke bemelte Rosenlund skrifttligen forpligtede sig det hand ville lade fremvise paa
Bergens ToldCammer, dend paaberaabte Passeer Seddel, saa snart hans huustrue, der icke da
var tilstede, hiemckom, Samt, om hand icke tillige i dissen Mangell tilforpligtede sig at ville
vere ansvarlig, for alle de der af gaaende Told Rettigheder, item om hand icke liigeledes
lovede at viise Rigtighed paa Told Cammeret for det paastefnte Salt; hvor till vidnet paa alt
svarede ja at vere saa Passeret.
det andet vidne Peder Jensen Allerup eftter aflagde Eed forklarede i allemaader liige som
forrige vidne vundet og udsagt haver.
det 3die vidne Halfvor Dahl eftter aflagde Eed forcklarede i allemaader som det første vidne
vundet og udsagt haver.
Procurator Reutz der paa i anledning af dend Producerede Passeer Seddell, kunde icke
andet, end frafalde Søgningen og Stefnemaalet, dog for saa vidt det paastefnte brendevin
angaaer, eftterdj dend indstefnte nu for Retten beviser samme at have veret fra Byen udført,
men angaaende det paastefnte Salt, da kunde Comparenten i ingen maade finde at dend
Producerede Seddell fra Sr: Jan von der Felde kand vere tilstreckckelig beviis at samme fra
Byen er udført, men u-forbigiengelig er og maa vere udtagen paa Leeden, og hvor fore
Comparenten i Kraftt af dend Kongl: forordning af d: 8 Augustij 1691 samt Told ordonancen
Pag: 36, paa Citanten Hr: Cammer Raad Floers Vegne paastod Dom over dend indstefnte
Hans Ericksen till at ud Reede de i allerhøyst bemelte forordning og Citerede Told Roulens
pag: dicterede Strafbøder, og som bemelte Hans Ericksen saaledes i mangel af at
eftterkom/m/e sit Løftte Self haver paaført sig de beckostninger, som till denne Sags udfør er
anvendt og vill anvendes, hvilcket alt kunde have veret besparet, der som hand i følge af sin
forpligt i Mindelighed hafde ladet fremviise de nu først Producerede Passeer Seddell, saa
paastod hand i ligemaade Dom, Saaledes at bem:te
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Rosenlund vorder tilfunden samme beckostninger at ud Reede, eftter Special Regning som
Comparenten Producerede, tilsamen med 23 Rdr: 5 Mrk: 14 s: og ellers Refererede sig till
Told ordonansen der tilholder at slige Sager inden 3de Soelemerker, eller Strax uden ophold
skall paadømmes;
Procurator Blechinberg forestillede at Hans Ericksen Rosenlund siden d: 30 Septembr:
hvercken har haftt leylighed, saa og icke heller holdet fornøden at foretage sig nogen saadan
Reise till Bergen, som Citanten vill formeene, Men om Confischations giørerne eftter Told
ordonancens bydende pag: 20 hafde funden sig berettiget, at henføre det paastefnte godz, til
Storøen som nermeste Toldsted, kunde det vell bleven eftterkommet, ellers formeener hand at
hverken det paastefnte brendevin er saadan godz som eftter Told ordonansens sigelse pag: 36
er befunden paa u-lovlige steder at vere losset eller paa anden maade fordult, mens i
Eiermandens boepæell antreffet, og icke af Citanten i mindste maader bevist, uden Toldz
Erleggelse, der at vere henført, og alt saa anseer Comparenten Citantens i Rettesettelse for
gandske en rept(?) og u-passelig og kand icke formoede at det allerringeste der paa vorder
Reflecteret og saaledes bliver u-fornøden noget mod dend i Rettelagde Regning at besvare.
Procurator Reutz uden at opholde Retten med nogen vidløfttig Repliqve till Mons:r
Blechenbergs tilførte formeente, at saa lenge det icke fuldkommen bevises at Saltet virckelig
er bragt fra Bergen, saa falder det vell af sig Self, at det Confischation og paafølgende bøder

bør vere undergiven Thj Refererede Comparenten sig till hans forrige paastand, og udbad sig
at Retten en skyndigst Dom saaledes som
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forhen er paastaaet.
Thj belv saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
WelEdle Hr: Cammer Raad Floer haver ladet indstefne Hans Ericksen Rosenlund, till bøder
og Strafs Lidelse, for det af Betienterne, Christen Hansen Lønborg, Peder Jensen Allerup og
Halfvor Dahl, i Hans Roesenlunds huus d: 30 Septembr: 1736 paa en Søndag forefundne
halfve oxehofvet brendevin, samt 3de Læster fransk og Spansk Salt, som de dito tid haver
anholdet under Confischation, paa Fundement at Hans Roesenlund da icke Strax kunde der
paa forevise Passeer Seddell; Da eftter Sagens overveyende befinder Retten at Hans
Rosenlund eftter Regning fra Sr: Frøchen dat: 6 April hafver kiøbt det omtvistende halfve
oxehofvet brendevin, saa og i henseende till dend derhos Producerede Passeer Seddell dat: 5
April 1736: de øfrige 3de Læster Salt beviiser Hans Rosenlund med sin Kiøbmand Sr: Jan
von der Feldes Regning dat: 18 Junij 1736 iligemaade lovlig at vere tilckommet og at have
kiøbt, Saa at Retten icke Seer at Betienterne till denne giorde Confischation har haftt nogen
lovlig adgang, alskiønt Citantens fuldmegtig vill dend gyldig giøre under det paaskud og
præsumption, at Saltet skall vere udtagen paa Leeden, hvilcken paastand ej for lovlig kand
ansees, eftterdj det icke bevises at vere funden hvercken i fiorder eller paa udhafner, Men i
Hans Rosenlunds huus, Thj Kiendes denne af Betienterne giorde Seqvestration paa
forbemelte warer som u-lovlig, og icke bør komme Hans Rosenlund till mindste hinder eller
last, i ligemaade frifindes Hans Rosenlund for Hr: Cammer Raad Flors øfrige prætention
herudinden; Betienterne som denne forretning haver øvet paa en Sabaths dag, bør \Hans
Rosenlund/ for deris forhold, Søge sin tiltahle till dennem eftter Landzloven enhver af
dennem for sit Forum, saa fremt hand det nødig befinder, Processens omckostninger paa
begge sider ophæfves
Publiceret Michel Olrichs udstedde bøxelseddel paa ½ bispd: Smør udj Gaarden Wordenes til
Biørne Nielsen dat: 12 Novembr: 1736.
Procurator Bleginberg fremstillede sig paa Consumptions forpagteren paa Landet udj Bergens
Stiftt og fremlagde en skrifttlig Stefning af d: 20 Julij indeverende aar, med Comparentens
Seenere paategning af d: 1 Novembr: sidstleden hvor ved hand till dette Ting har ladet
indkalde welærværdig Hr: Johan Koren fordj hand udj af det Citanten meddelte
Consumptions Mandtall for afvigte aar 1735 har udeladt welbaarne Hr: obriste Hans Fridrich
Greens Familie og Tienere, hvilcket er saa Lydende.
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Welærværdig Hr: Johan Koren møtte for Retten og tilstod at dend i Retten oplæste Stefning
er hannem till dette Høsteting lovlig forkyndt.
der paa Producerede Citanten et af Hr: Johan Koren Consumptions forpagteren tilstillede
Mandtaell af dato 13 Maij Ao: 1735, Saa og welbemelte Hr: Johan Korens Missive af 28
Julij samme aar, begge deele in Copia, og anviste orriginalerne till Conference, paa hvilcken
Copie og var tegnet Extract af Citantens Missive til Hr: Johan Koren af d: 3 Julij 1735, hvor
ved Citanten har paaskadiget dend paastefnte Mislighed i Mandtallet, Samt veret forlangende
Mandtall over Hr: obriste Greens Familie, og som det saaledes befindes at Hr: Johan Koren
uden mindste anledning af Consumptions Forordningen først haver udladt Hr: obriste Greens

Familie og Tienere /: hvor till hand dog ingenlunde kunde vere beføyet med mindre,
Consumptions Forordningen hannem med Familie og Tienere for deslige udgiftter befriede :/
hand og Siden paa Consumptions Forpagterens Mindelige Erindring af d: 3 Julij ved giensvar
af d: 28 Julij nest eftter har viist sig Veygerlig, saadan Consumptions forpagterens
forlangende at eftterkomme, Saa paastaar Comparenten at Hr: Johan Koren ved Dom vorder
tilfunden, till Citanten at betale eftter Consumptions Forordningens bydende og Stefningens
formeld 10 Rdr: for hver Persohn som befindes udj Hr: obriste Greens Familie og brød som
ere Hr: obriste Green med Frue, og Sødsterdatter Jomfrue Lim, 3de Tieniste Piger, Maren
Jonsdatter, Britha Knudsdatter og Giertrud Tierrandsdatter, 2de drenge Amund Johansen og
Peder Zackariesen i alt med dend Summa 80 Rdr: ellers Producerede og Comparenten
Extract af dend Citanten allernaadigst forundte Forpagtnings Contract, som allegerer Deris
Mai:ts
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allernaadigste Resolution af 23 April 1731 som allernaadigst byder at med de officerer som
eftter Eegen ansøgning have Erholdet Deris Dimission skall forholdes eftter Consumptions
Forordningen og Endelig paastod Comparenten at Hr: Johan Koren vorder tilfunden at
Erstatte denne Processes beckostning, Saa som foruden Stefningen og Dommens beskrifvelse
Comparentens Reise og u-mage, alt under et beregnet i det mindste med 12 Rdr: og
Refererede sig betreffende sagens skyndige Expedition til hvis Consumptions Forordningen
udj 2det Capt: 10de art: allernaadigst foreskrifver.
Provsten Hr: Johan Koren Sagde, i steden for at tage till gienmæele udj denne Sag for denne
Respective Redt vill hand kun kortelig Protestere imod dend Formalitet Citanten behager at
bruge, at indstefne mig for dend verdslige Redt eller verdslige Dommere, forinden forsøgt er
om Sagen icke for Provsten først kunde bilegges, Thj Lovens 1 Bogs 2 Capt: 12 art:
udtrøckelig melder, at hvad Sager som for Provsten bielegges kand, bør ej for nogen Verdslig
Dommer indkomme, paastaar der for for Vidløfttighed at undgaae omckostninger at Spare
og Sagen om mueligt i Mindelighed at afgiøre, allerhøyst allegerede Lovens art: i agt tagis,
hvor om Ervartes Dommerens Eragtning.
Procurator Blechinberg som fornemmer at Hr: Johan Koren henskyder sig till Lovens 1
Bogs (2) Capt: 12 art: med formeening at Citanten (fø)rst burde have Søgt denne Sags
mindelige bileggelse for Provsten, forinden hand hannem for denne Redt indkaldede,
Replicerede at Citanten nock som af Hr: Johan Korens i Rettelagde Missive, har veret under1736: 118
Rettet, at Hr: Johan Koren icke engang i Mindelighed har veret at formaae, till at
eftterckomme Consumptions Forordningens bydende, udinden det paastefnte Mandtaell at
Specificere, og saaledes langt mindre har kundet forestille sig det hand i Mindelighed skulle
ville beqvemme sig, dend i forordningen Dicterede Straf at udrede, der for uden forretter og
welbem:te Johan Koren Provstens Embede i dette District, hvor fore Comparenten formoder
at saadan Hr: Johan Korens paaskud icke kommer i Consideration, will Ellers Hr: Johan
Koren Strax i Mindelighed beqvemme sig at Erlegge de paastefnte 80 Rdr: og saaledes
bielegge Sagen, da vill Citanten for vidløfttighed at flye frafalde sin paastand om Processens
omckostninger, dog med saa skiell at dette tilbud saa fremt det icke accepteris, eftter Lovens
1 Bogs 15 Capt: 3 art: icke ved Doms afsigelse kommer Citanten till Nackdeell.
Provsten Hr: Johan Koren Replicerede at paa hvad maade i Sagen i Mindelighed kunde
afgiøres naar det kom for sit behørrige Forum kand mand her ej Raisonere over, og
endskiøndt Jeg betiener Provstens Embede her i Districtet, er her dog en virkelig Provst for

hvilcken Tingen kunde indkomme, Refererede sig der for kun eftter Lovens medføer till dend
forrige paastand.
Eragtet.
Consumptions forpagteren Mons:r Refdahl, bør Velærværdig Hr: Johan Koren i denne Sag
først for Provsten lade indkomme om dend i Mindelighed der kand afgiøres eftter Lovens
pag: 13 art: 12, og i mod forhaabning dend icke for Provsten skulle blifve bilagt, da skall for
denne Redt eftter lovlig Søgemaall af Consumptions forval1736: 118b
teren, udj Sagen Kiendes og Dømmes Loven gemæs.
Publiceret, Esaias Spitzøens, Aamund Aamundsen Eegeland, Roald Hansen Føyen, Jens
Knudsen Rødland og Encken Anna Sl: Indre Olsens eftterlefverske, deris udstedde Skiøde
paa 23 Mrk: Smør udj gaarden Folgerøen, till deris broder og Svoger Niels Arnesen som der
for haver betalt 23 Rdr: dat: 21 Novembr: 1736.
Publiceret Marta Sl: Knud Ifversens udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Løb Smør ½ huud,
tørfisk 12 Mrk: \udj Øchland/, till Ole Olsen dat: 22 Novembr: 1735.
Publiceret Tørres Øckland, Ole Jørgens: Valvatne, Tollef Hougeland, Mathias Nyesæeter
deris udstede Skiøde paa 1 pd: 23 ½ Mrk: Smør med bøxell udj gaarden Iisdahl till Hans
Jørgensen Øckland som har dennem betalt 4 Mrk: 8 s: for hver Mark Smør dat: 21 Novembr:
1736.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Anders og Ole Valvatne, samt deris
Tieniste drenge Jørgen og Giermund ibid:
opsidderen Ole Valvatne møtte i Retten paa Eegne og sin Naboe Anders Valvatne, og de 2de
tieniste drenge Jørgen og Giermunds Vegne, og tilstod at hand og de øfrige indstefnte til dette
ting haver faaet lovlig Kald og varsell, saa og er indstefnt vidner Otte Odland og Hans
Gregoriussen Odland, at vidne, at de haver hørt at der blev hugget i Valvatne Marken paa en
Søndag.
Vidnet Otte Odland eftter aflagde Eed vandt og forklarede, at paa Maria bebudelses dag
hørte hand som hand stod i sin Eegen gaard, at vngefer paa 1 miil fra ham, at der hug i
Skougen, men hvem det var, vidste vidnet icke.
og eftterdj at vidnerne icke vidste at forklare hvem der haver hugget paa forbem:te hellig
dag, da frafalt hand Sagen, hvor med dend nu haver sin Endskab.
Sahra Høylandland!! (Høyland) og hindes dreng Joen Olsen er udj forrige indstefnte Sag,
angaaende Kiørselen paa Maria bebudelses dag, af fogden Heyberg indstefnt til Doms bøder
og Strafs Lidelse.
Sahra Høyland og hindes dreng Joen Olsen blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej
heller nogen paa hindes \eller hans/ Vegne;
Stefnings Mendene Næll Torstensen Hysingstad
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Tollack Langeland hiemlede ved Eed at have dennem indstefnt till dette Ting med mere end
14 dagers Kald og Varsell.
Fogden Heyberg var Dom udj Sagen paastaaende.

thj blev Saaledes Kiendt Dømt og Afsagt.
Drengen Joen Olsen som eftter vidnernis forklaring hafver kiørt Rems paa en hellig dag,
tilfindes eftter forordningen af d: 12 Martij 1735 dendz 2 art: at bøde 4 s: og som Joen
Olsens beskyldning paa sin Madmoder Sara Høyland, icke hinde kand paagielde saa bliver
hun her med frifunden, og haver Joen Olsen forskrefne bøder at udrede 15 dager eftter denne
Doms forkyndelse.
Fogden Heyberg haver till dette Ting atter ladet indstefne Madame Sara Sl: Taarbiørn Larsen
Høylandz eftter forrige tiltahle at betale hendes Sl: Mands Debet till Fogden Ohnsorg eftter
dend i Rettelagde Restance og hans forrige giorde paastand.
Sahra Høyland blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hindes Vegne
til Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Næll Torsteinsen Hyesingstad og Tollack Langeland, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have {denn} Sara Sl: Taarbiørn Larsens til dette Ting indstefnt med mere end
14 dagers Kald og warsell.
Fogden Heyberg lod tilføre at som denne Redt ved interlocotori Kiendelse d: 11 Aug:
sidstleden har negtet at dømme i denne Sag, og det i anledning af en paa Fogden Ohnsorgs
forfattede u-Rigtige Restance, paategnede bevilling till Excecution, Saa har Fogden veret
foraarsaget ved Memorial af d: 30 Aug: sidstleden at udvirke Stedetz Stiftts Befahlings Mands
Resolution og ordre til Dommeren dat: 8 Septembr: nest eftter, denne og andre dislige Sager
at paadømme, hvilcken Memorial og Resolution Fogden i Rettelagde og er saaledes
Lydende.
Hvor eftter Fogden følgelig hans forige
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i Sagen giorde paastand forvendtede Dom, till hans Kongl: Mai:ts høye Tienistes befordring.
Eragtet.
Siden Fogden Heyberg nu haver Erholdet høye øfrighedz ordre till denne Redt, at dømme udj
denne Sag, som mueligens dend indstefnte Sara Høyland er u-beckiendt, og hun heller icke
denne sinde møder, saa understaar denne Redt sig icke nu at ofveriile hinde med Dom, og i
dend henseende forelegges hun till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Almuen af Føyens Skibrede blev tilspurt om om!! her i Skibredet findes wrag eller Strandet
godz paa Leenitz godz dette aar, der til Almuen svarede Nej, 2. paa Spørsmaall svarede at
ingen forlofs penger dette aar er falden; 3. paa Spørsmaall svarede at ingen forbrudte
boeslodder, arveløs eller forbrudte odelsgodz, 6te og 10de Penge for uden Rigs førte Midler.
4. ingen âparte oprøddede Pladser eller Silde vooger!! findes, uden eftterskrefne Laxevoger
som er lagt i Skatt. No: 95 Holmens Laxevog Blaamulen kaldet 48 s: Giøens Laxevog 24
s: Tenurens Laxevog 48 s: Nappens Laxevog 32 s: Geitungs Laxevoger 40 s:
KullesEid Skougeteig 16 s: Øcklandz Laxevoger 56 s: SolRustens Skougeteig 32 s:
Gaadenesset 1 rdr: 48 s: Augdesteens Saug, staar paa odels grund, og bliver med tømmer
fra odels Skouge forsiunet, i dette aar skaaret 200 bord. Aadlands Saug staar paa odels
grund, i dette aar skaaret 200 bord. Berøens Saug staar paa odels grund i dette aar skaaret
300 bord. Ornings gaardz Saug, staar paa odels grund skaaren 300 bord. Walvatne eller
Saevaags Saug, staar paa odels grund skaaret 500 bord. Høylands Saug Staar paa odels
grund, skaaret 100 bord. om her i Skibredet har veret nogen Huusmend, Strandsidere, ej
videre end det der om fogden meddelte Tingsvidne ommelder.

Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Niels Pofvelsen Øfrebøe og Gurj
Larsdatter Troevaagen for begangne Leyermaall med hin anden.
Stefnevidnerne møtte icke.
Niels Povelsens Øfrebøes Stiffader betalte bøderne i Mindelighed 12 Rdr:
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Ole Strømøen og Baard Siurs: Selsaas
for fortiilig Sammenleye med sine huustruer.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne \Soldadt/ Indre Nielsen (Ei)dzvaag, Siur
Nielsen ibid: og Aslack Olsen ibid: for øfvede overlast imod Ole Sigfusen ibid: og der om
indstefnet dennem at paahøre vidner, Colbent Vahlen, Gunder Vahlen og Ole Mickelsen;
de 3de indstefnte møtte og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Vidnet Colbendt Vahlen blev paaraabt som eftter aflagt Eed eftter Loven wandt og
forklarede
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og Saag at Soldatt Indre Nielsen tog Ole Sigfuusen i Nackcken, men ej videre hvercken saag
eller hørte Passere.
det 2det Vidne Gunder Tvedt eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forklarede, at vidnet
var i Barselstue Christj Himelfartz dag hos Joen Houskier, og som de Sidder og taeler hørte
vidnet at Aslack Olsen Eisvog Sagde en gang till Ole Sigfusen, din Svarte Tiufv, videre
vidste vidnet icke at forklare.
det 3die Vidne Ole Mickelsen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forklarede at i
foromrørte Barselstue Saag Vidnet at Soldatt Indre Nielsen leyede Ole Sigfuusen ud af Stuen,
widere hafde vidnet icke at forklare.
hvor eftter udj Sagen saaledes blef Kiendt Dømt og Afsagt.
det Eene Vidne forklarer at Aslack Olsen Eisvog skall have sagt din Svarte Tiuv till Ole
Sigfuusen, men de øfrige Vidner forklarer ej saadanne ord af Aslack Ols: haver hørt, og i
dend henseende kand samme forklaring icke anckomme Aslack Olsen till nogen nackdell,
men i fald at saadanne ord skulle vere Passeret, da bør de at vere død og magtesløs, og icke at
komme Ole Sigfuusen till Mindste æres forkleinelse i nogen maade; i det øfrige bliver saa
vell Aslack Olsen som Siur Nielsen, tillige med Indre Nielsen for Ole Sigfussens tiltale her
med frifunden.
Maritha Olsdatter Hoepe haver till dette Ting ladet Stefne Simon Wahlen Vahlen!!, at betale
hinde sin Sl: fader arfv og 9 aars Løn;
Stefnevidnerne Lænsmanden Tollef Hougeland og Gunder Tvedte hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Simon Vahlen till dette Ting med 14 dagers Kald og varsell.
Simon Wahlen blev paaraabt men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at
Svare.
Marithe Olsdatter møtte for Retten og Sagde at hun er tilfalden i Sl: fader arv 6 Rdr: som
hos hindes Stiffader Simen Valen er beroende, og der paa ej meere beckommet end 1 qvige
for 2 rdr: 3 Mrk:, 1 Tinfad vigt 3 Mrk: og i brøllupsgier 1 tønde hafre Korn for {1 rdr:} 4
Mrk: 8 s: saa og Sagde hun at hafve tient ham i 9 aar, og der for ej andet haver faaet end saa
mange Klæder hun sled, og da hand kom i ægteskab med hindes Moder var hun
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12 aar gammell, fra hvilcken tid og indtil at hun var 21 aar gammell tiente hun hos Stiffaderen
hvor fore hun paastaar at nyde Løn, men for fredelighed skyld will hun icke begiere Løn for
meere end 6 aar, der af for 2de aar â 2 Mrk: er 4 Mrk: og for de øfrige 4 aar â 3 Mrk: er 2
rdr: 4 Mrk: tilsammen som hun paastod at nyde betalling for, eftterdj hand icke gaf hinde
brøllup eller brøllupsgier,
thj blev Eragtet.
Simen Nielsen Vahlen forelegges till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Restandsen blev oplæst for Føyens Skibrede og beløber i alt 159 Rdr: 5 Mrk: 11 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1737 ere Peder Sørenesse, Ole ibid: Halfvor
Geitung, Gullick Hidsken, Hans Hilde, Gabriell Lundøen, Gunder Saxeide og Erick Alsvog
d: 23 Novembr: blef Retten atter Sadt igien og blef da Retten betient af Laugrettes Mendene
for Fiere Skibrede da og Skattetinget blev holdet for dito Skibrede, og de endnu u-afgiorte
Sager for begge Skibreder foretaget, og ere Laugrettes Mend som Retten betiener Nemlig,
Johannes Imberland, Jacob Waage, Knud Bue, Gunder Ulfverager, Gunder Tvedte, Hans
Dønnie, Niels Vehofde og Colbendt Wahlen med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deres Kongl: Mai:ts Allernaadigste Forordning angaaende Klædedragten dat: 6
Octobr: 1736.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste ordre og befahling at Kirsten Bendixdatter og Ole
Hansen icke skall opholde sig begge udj Bergens Stiftt dat: 9 Aug: 1736.
Publiceret Madame Clara Hanning Sl: Mag:r Hans Abels udstedde bøxelseddell paa 1 Løb
Smør og 1 Vog Korn udj gaarden Ersvog udj Fiere Skibrede beliggende till Endre Nielsen
som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 4 Julij 1735.
Procurator Blechinberg Producerede Een skrifttlig Stefning af 27 Octobr: Sidstleden, hvor ved
hand indkalder Hr: Messieurs Thomas Kletgaard tillige med Betiendtere paa Leeden, Christen
Hansen Lønborg, Peder Jensen Allerop og Halfvor Dahle, for Eendell
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Gods som de Sidst afvigte Michalj aftten, haver bemægtiget sig, udj dend Priviligerede
gastgiæber udj Betlehiem Jørgen Neumands Boepæll, og dend paafølgende Michaelis dag,
der fra bortført, og nogen tid der eftter paa Bergens Toldboed oplagt, Saa og Hr: Cammer
Raad og General Told forvalter Christen Floer og Tolderen ved Sundhords Toldsted Sr:
Andreas Krag till Vedermæele hvilcket er dat: 27 Octobr: 1736 saa Lydende.
Stefnevidnerne Tyege Jensen og Niels Hendricksen begge boende i Bergen, fremckom for
Retten,
Men Procurator Reutz møtte paa de indstefnte 3de Kongl: Betienteris Vegne, som høyligen
maa forundre sig over Citanten Jørgen Neumands udstedde og nu oplæste Stefning først, i det
hand nu eftter mere end 4 Ugers forløb Tverdt imod Told Rullens bydende pag: 20 art: 16
Stefner paa dend Confischation som de udj Neumands huus formentlig og høyst beføyet haver
forrettet, i mangell af wedbørlig bevisligheder eller Passeer Sedler, som ved Godset
formentlig u-forbiegiengelig burde følge, for det andet i det Citanten uden for deris Rette
Forum lader anhengig giøre denne Sag, hvad sig dend første Post angaaer, da eftterdj det
vedkommer Hr: Cammer Raad og general Toldforvalter Flor at paatahle alle slige

Confischations Sager, da vill Vj lade dend Post der er dem u-Vedkommelig beroe paa
welbem:te Hr: Cammer Raadens Eeget forsvar og godtbefindende, Mens angaaende det
sidste, i det de er draget fra deris Rette Forum, da Exciperer de sig aldeles fra, at tage til
Gienmæele for saa vit dend i Stefnemaalet ommelte og med truende Satisfactions indtalelse
angaaer, og videre befatter sig icke med i denne Sag at tage till gienmæele, som de og nu Self
Persohnlig er tilstede saa som Christen Hansen, Peder Jensen Allerup og Halfvor Dal, som
vedtager lovlig warsell,
bemeldte Procurator Reutz indfandt sig ellers for WelEdle og Velbyrdige Hr: Cammer Raad
og General Toldforvalter Christen Floer, som ved skrifttlig Contra Stefning, till dette Ting har
ladet indstefne Jørgen Neumand till Doms Lidelse og bø1736: 121b
ders ud Reedelse, formedelst dend paa hans gastgieberstæde Betlehiem, d: 28 Septembr:
sidstleden, af de Kongl: Toldbetientere Christen Hansen Lønborg, Peder Jensen Allerup og
Halfvor Dahl tillige med Cammer Raadens fuldmegtig forrettede Confiscahtion, hvilcken
Stefning Comparenten Producerede under dato 5te hujus og fandtes paateignet med Jørgen
Neumands Eegen haand, udj hans huus d: 10 dito at vere forkyndt, i samme Stefnemaall er og
indstefnt som vidner om Confischationen, bemelte 3de betientere, som og for Retten var
tilstede, hvilcket blev oplæst og er saa Lydende.
der hos Erindrede Reutz till eftterretning, at det halfve oxehovet fransk wiin, som i
Stefnemaalet Staar melt, at vere med det øfrige henført till Bergens Toldboed er udj Jørgen
Neumands Eegne Verelser beroende, men det øfrige i Stefnemaalet ommelte gods, er paa
ToldCammeret i Bergen forvaret.
Procurator Blechinberg som hoved Citantens fuldmegtig begierede at de fornefnte
Stefnevidner maa tages till Eedelig afhiemling, om dend varsell som er givet Thomas
Klitgaard, eftterdj ingen for hannem warselen haver tilstaaet, hvor paa Stefnevidnerne Tyege
Jensen og Niels Hendricksen fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have
Mons:r Neumands udtagne Stefnemaall dat: 27 Octobr: 1736 for Mons:r Klitgaard i Bergen
forkyndt, dagen for Jubelfæsten som var d: 29 Octobr: nest afvigt. Der nest forestillede
Blechinberg, at som Tolder Krag Self haver paategnet Stefnemaalet, og de øfrige indstefnte
vidner for Retten ere Nerverende Saa forlangede hand ingen videre afhiembling og ellers
Sagde hand at hand will formeene i hvad end de indstefnte Betiente vill forestille at hoved
Citanten har Stefnet baade till Rette Ting i anledning af Told ordinansens pag: 20 eftterdj det
Jørgen Neumand fratagne og till Confischation anholdte gods burdte veret henlagt paa
Sundhords som nermeste Toldsted
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Saa og i Rette tide Conform Told ordinansens bem:te pag: 20. Thj dend af Contra Citanten i
Rettelagde Contra Stefning viiser at ingen forklaring fra Confischations giørerne er
indkommen forinden under dat: 4 Octobris, og mueligens Godset først der eftter paa
ToldCammeret bleven oplagt, fra hvilcken henlegelses og forvarelses tid, Told ordonancen
omstendelig, giver vedkommende Eiere tilladelse till inden 4 Uger at paatahle, Saa at
Betienternis indsigelse icke kand walidere, allerheldst Hr: General Told forvalteren saadant
langt fornufttigere har ofverveyet, og ved Contra Stefning Agnoceret Rettergangen.
Saa har og Citanten Stefnt med Lofvlig warsell i betragtning at slige Sager icke kand
Tracteris paa anden maade end gieste Rettes Sager, hvor icke behøfves videre varsell, end at
vedkommende kand faae beqvem tid at Comparere for Retten der nest Producerede
Blechinberg først en Passeer Sedell af 11te Maij paa et ancker fransk brendevin, udtagen dette

aar hos Capitain Fasting, og til Betlehiem henført, med forestillelse at Anckeret ved
hiemkomsten har veret saa læck, at hand har veret nød till at slaae samme paa ½ oxehofvet,
hvor paa hand tilforne Een Slump Brendevin hafde beliggendes, for det andet en Passeer
Seddell af 9 Decembr: 1735 paa 2de halfve oxehofveder fransk wiin, udtaget hos Sr: Dirich
Balleur i Bergen, og till Bogholmen henført, {h} af hvilcke Sr: Bendt Olrich d: 13 Decembr:
nest eftter med Samme Passeer Seddell har Transporteret det Eene halfve oxehovet till Sr:
Jørgen Neumand, og som det var Solt uden Træet, er det bleven omtappet paa det heele
oxehofvet, som Stefnemaalet ommelder, hvor paa og tilforne var en Slump med fransk wiin,
hvad sig Eedicken betreffer da har hoved Citanten icke nogen Passeer Seddell [kundet]?
forefinde, men hand er i dend tancke, at hvercken hand eller andre, er forpligtet eftter Told
ordonancens bydende Passeer Sedler lengere at forvare, end for dend tid som Godset
underveis forfløt1736: 122b
[tes] det wille og blive et gandske u-paalidelig beviis, til Deris Mai:ts Told Rettigheders
Conservation, eftterdj enhver som ickun ville giemme gamle Passeer Sedler, da alletider
kunde vere forsiunet for et Anseelig qvantum alskiøndt under saadan Skin meget
Toldforsveget gods kunde Siunes at vere frie, Endelig, Producerede Comparenten /: i hvor
vell hand icke er Pligtig, at giøre Betienterne paa Leeden, eller nogen Anden, foruden hans
vedkommende Kiøbmend Rigtighed, endten for Kiøb eller Sall, om hand sine Varer haver
betalt eller Crediteret :/ først Sr: Hans Rødbergs qvittering for dend hos ham befundende
Jern Kackelofn som formelder, at samme er kiøbt i Bergen og indført øster fra Werkerne,
der nest Sr: Godtfridt Jørgensens qvittering for ½ oxehofved Sirup af dato 22 Novembr:
1735, for det 3die Giert Dissenthuuns qvittering paa 2 Læster frans Salt af Jørgen Neumand
ved Bergens Toldsted indtaget, under hans Skibes Læsning, qvitteringen dat: 16 Octobr: nu
Sidstleden, 4de Poulus von der Lippes Regning for 300 Alen Muskofvisk Læret dato 4 Julij
1736. og for det øfrige begierede de indstefnte vidner afhørte, till paafølgende nermere i
Rettesettelse.
Procurator Reutz Replicerede at hand vill lade det anckomme paa Rettens Eegen forsorg og
ansvar, hvor vidt {Thomas} indstefnte Thomas Klitgaard følgelig Lovens 1 Bogs 4 Capit: 8
art: till denne Sag kand have faaet lovlig warsell eller icke, hvilcket alt er Comparenten som
dend der ingen ordre fra bemelte Klitgaard haver at svare i Sagen, u-Vedkommelig, hvad sig
angaar de af Sr: Neumand fremlagde Sedler da vill Comparenten samme ved Sagens
Endelige Slutning besvare, og imidlertid begierede hand de indstefnte vidner afhørte.
Eragtet.
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Told Roulens Pag: 21 art: 20 Siger Clart nock at Dommeren med 3de Eed Sorne Mænd inden
3de Soelemerker skall Dømme naar som heldst at Sagen, icke till ordinair, men Extra
ordinair, Ting bliver indstefnt, Men der ved forstaaes icke at Vedkommende skall nyde
kortere Kald og Varsell end Lovens Pag: 38 art: 8 forskrifver, Som alskiønt Fuldmegtigen
Mons:r Blechinberg icke haver observeret dog ville formeene at de af ham indstefnte Vidners
forklaring, angaaende Mons:r Klitgaards forretning, da hand dog icke befindes at vere lovlig
Stefnt, med de øfrige indstefnte, angaaende det udj Sr: Neumands huus Confischerede godz
skall vorde antagelig, hvilcket af Retten denne sinde icke tillades eller tilstedes; Men de af Sr:
Neumand indstefnte vidners forklaring for saa vid!! (vit) dend betreffer Betienterne Christen
Hansen, Peder Jensen Allerup og Halfvor Dahl /: der har taget til Gienmæele udj Sagen :/

deris forretning og forhold om det Seqvestrerede Godz, skall blifve antaget, og naar hoved
Citantens vidner ere afhørte, skall nermere om Contrapartens vidners førelse, afskediges.
Der nest blev de indstefnte vidner paaraabt, og var tilstede Lars Musterhafn, Barbra
Monsdatter, Peder Grønaas og Jacob i Vogen, for hvilcke Eedens forklaring af Lovbogen blev
oplæst, og blev da
Vidnet Lars Musterhafnen paaraabt, som eftter aflagde Eed vandt og forklarede at i Sl: Isack
/: som var Jørgen Nymands, formand i Spitzøen :/ udj hans tid, har vidnet Seet Staaende 2de
Casser, Stoed paa bue Lemmen, men hvad der var i bem:te Casser vidste vidnet icke at
forklare, ej heller har hand hørt at der udj har veret Steen førend nu; widnet hafde ej meere at
forklare;
det andet Vidne Barbra Monsdatter blev paaraabt, som eftter aflagde Eed vandt og
forklarede at {B} Paa Bue Lemmen i Betlehiem før Jørgen Neumand kom der at boe, har
vidnet seet 2de Casser Staaende, men i dend tid var vidnet ej vitterlig hvad der udj var, men
for 2de aar siden var vidnet i Betlehiem paa dito Bue Lem og da blev atter Seende dito 2de
Casser, hvor om vidnet Spurde Madam Neumand hvad der var i dennem, og Sagde gid de var
Paacker i vold. widnet hafde ej meere at forklare.
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det 3die Vidne Peder Grønaas blev paaraabt, som eftter aflagde Eed vandt og forklarede, at
Reisede med Sr: Neumand forleden høst till Stavanger Market \høsten 1735/ da Saag widnet
at Sr: Neumand kiøbte 16 Tønder \frans/ Salt af Børre Fallentinsen i Stavanger, saa og kiøbte
hand en qvantum Læret, paa Markede, endell Støcker Læret for 4 s: Alen, nogle Støcker for 8
â 10 s: Alen, og var vidnet paa baaden med fra Stavanger, da dette Gods blev hiemført till
Betlehiem, men kunde icke forklare hvor mange allen Læret der var i hvert Støcke,
Procurator Reutz som i Retten anviste et af de Confischerede Støcker Læret, som øyensiunlig
kunde ansees at vere et helt Støcke, tilspurte vidnet, om hand till Visse kand vide, eller
nogenledes præsumere at samme Læret er virkeligen af det Self samme slag som Neumand
eftter hans forklaring har kiøbt paa Markenet. widnet Svarede, det er nu aar og dag siden at
Neumand kiøbte det omvundne Læret i Stavanger, og kand alt saa icke vide, om det nu i
Retten anviste Støcke Læret, er en af de Støcker som Neumand dend tid fra Stavanger
hiemførte; ellers og for at bevise det samme nu anviste Støcke Læret er et af de Støcker som
af Betienterne i Betlehiem er Confischeret, da anviste hand Stempleren Mons:r Ole Rasches
attest fra Bergens ToldCammer dat: 17 Novembr: 1736 som Mons:r Reutz ickun anviste i
Retten, men dend til sig igien annammede.
det 4de Vidne Jacob i Vogen blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede, at forleden høst 1735 var vidnet, tillige
med forrige vidne Peder Grønaas, Reist med Sr: Neumand till Stavanger Market, da vidnet
tilfulde vedste at Sr: Neumand kiøbte paa det holdende Market 16 Tønder Salt, og en hoben
eller en temmelig deell Støcker Læret, en del Støcker Læret for 4 s: alen, nogle Støcker Læret
for 8 â 10 s: Alen; Mons:r Reutz tilspurte dette vidne om til visse kand vide, om det Støcke
Læret hand nu i Retten anviser, om det er et af de Støcker Læret, som Sr: Neumand førte fra
Stavanger med sig forleden høst 1735, widnet Sagde kunde icke till visse Sige om det var en
af de Self samme Støcker, som hand Neumand kiøbte avigte høst, dog siuntes vidnet at dette
\i Retten/ anviste støcke Læret, lignede at vere af det slags Læret som Neumand
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førte med sig fra Stavanger Market.

Mons:r Blechinberg tilspurte nestforrige vidne Peder Grønaas, om hand icke siunes at det nu
i Retten anviste Støcke Læret, er lige som et af de støcker Læret Neymand kiøbte paa
Stavanger Market forleden høst 1735, der til vidnet svarede, at \det/ ligner nock som det
skulle vere et støcke, af dito Læret, men vidnet kunde icke sige till visse, om det er en af de
samme Støcker, som forbem:te tid blev hiemført.
Parterne hafde ej mere vidnet at tilspørge. Hvor med her nest skall videre udj Sagen
foretages.
Udj Sagen mellem Seig:r Jens Møinichen paa Fogden afgangne Jens Lems Sterfboes Vegne,
og Hr: Oberste Green, blef af den Constituerede Sorenskriver Henrich Pilegaard i overværelse
af bemelte Seig:r Jens Møinichen og Hr: Sorenskriver Randulff paa Hr: Oberste Greens
Vegne, saaledes
Dømt og Afsagt
Forrige Foget over Nordhordlehns Fogderie afgangne Jens Lems Sterfboes Fuldmægtig
Seig:r Jens á Møinichen søger og tiltaler Hr: Oberste Hans Friderich Green for den Summa
280 Rd:, som hand hos bemelte Foget afgangne Jens Lem paa diverse tiider og imod Diverse
beviiser til Laans skal have bekommet, Saasom: Den 30 Janv: 1720 imod Revers 200 Rd:,
Den 11 Junij 1722 imod hands Søns Friderich Greens Qvitering og efter Hr: Oberstens
forlangende Ved Missive af 7de dito 50 Rd:, Den 30 Julij 1721 efter begiering Ved Missive
af samme dato 20 Rd:, og endelig for een baad at lade bygge 10 Rd: 8 s:; Af hvilcken
Fordring Hr: Oberste Green har tilstaaet de sidst ommelte 10 rd: 8 s:, som hand Ved sin
Sviger-Søn Hr: Sorenskriver Randulff for Rætten til Citanten haver ladet betale, hvorved den
Post alt saa har sin rigtighed; De øfrige 270 Rd: har Hr: oberste Green hvercken
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tilstaaet eller fragaaet, Thj Ved hands jndlæg af af!! 21 huius Nægter hand icke at hand joe
samme til Fogden afgangne Jens Lem har Været skyldig, Men hand melder, at hand Veed
icke rættere end at de forlængst ere betalte, Dog uden at røre enten om tiiden eller maaden, og
siger derhos, at hand er pligtig at jndfri sine og sin Søns beviiser, Naar de in originali
Produceris; Hvad nu de af Citanten udj Stævnemaalet paaberaabte beviiser anbelanger, Da
har hand ickuns produceret Gienparter deraf, Vidimeret af Procurator Ole Rømer Storm, som
original Documenterne skal have til sig taget for at jndsøge betalingen derefter Ved Dom, og
skal icke have leveret Dem fra sig igien Ved sin bortreyse, hvorfore Citanten formeener og
paastaar, at Hr: Oberste Green skal Vorde pligtig funden at betale Fordringen eftter de
jndkomne Vidisser; Men som deslige Gienparter icke efter Loven kand Ansees for gyldige i
Dom, Saa kand og Hr: Oberste Green ey efter de Producerede Vidisser endelig Obligeris at
betale Fordringen; jcke destomindre som Hr: oberste Greens i Rætte Komne Original Missive
til Fogden Lem under 5 Febr: 1731 Viiser, at hand den tiid af Procurator Storm paa Fogden
Lems Vegne Var bleven Stævnet, Saa er det troeligt, at bemelte Storm har faaet Original
Documenterne til sig imod de nu i Rætte Komne beviiser, og at det dermed saaledes Kand
Være tilgaaet som Citanten har forklaret, særdelis da Fogden Lem i samme Aar Ved døden
afgick, og Hr: oberste Green icke, som hand i berørte sin Skrivelse Offererede sig til, Solte sin
Gaard til fordringens afbetaling, ey heller under Proceduren positive og directe har benægtet
Gielden, mindre har giordt forklaring enten om tiiden eller maaden paa hvilcken hand
Pengene
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skulle have betalt, skiøndt hand tilstaar at have Været dem skyldig, Ligesom hand og icke
Ved sin Skrivelse til Citanten under 20de Aug: indeværende Aar har ladet sig mercke med, at
hand allerede skulle have fornøyet Fordringen, Og at Citantens bref hvorpaa berørte Hr:
Oberstens Skrivelse er Giensvar, har handlet om denne in Qvæstione Værende Fordring, er
icke under Proceduren bleven benægtet; hvilcke omstændigheder giver Vis formodning om,
at de af Citanten paaberaabte beviiser icke endnu ere Vorden indfriede, Thj Kiendes for
Ræt, At Hr: Oberste Hans Friderich Green efter Lovens 1 bogs 14 Capt: 6 art: bør enten Ved
Eed for Rætten bekræfte, at hand de søgende 270 Rd: rigtig har betalt, og det efter Lovlig
foregaaende Stævnemaal til Citanten paa Fogden afgangne Jens Lems Sterfboes Vegne, som
bør forkyndes inden 15ten Dage eftter denne Doms Lovlige forkyndelse, Eller og hand til
Fogden afgangne Jens Lems Sterfboe bør erlægge samme toe hundrede og halvfierdesends
tiuge Rixd: inden femten Dage efter denne Doms forkyndelse, med Rente fra Dato, hvorimod
hands passerede beviiser bør Være Mortificerede og Kraftesløse hvor de findes, Og i fald
hand icke den paalagde Eed skulle Præstere, bør hand erstatte Citanten de paa Processen
anvente Omkostninger med 24 Rd: 4 Mrk: 10 s:, som ligeledes erlægges inden 15ten Dage
efter denne Doms Lovlige forkyndelse, under Videre Lovlig Adfærd.
Hr: Sorenskriver Randulff forlangede Domen beskreven, og der til leverede Stemplet Papier,
jligemaade begierede Citanten Dommen beskreven.
Mons:r Reutz der eftter paastod at hans indstefnte Vidner, eftter dend udtagne Contra Stef1736: 125b
ning maatte Eedfæstes og afhøres.
Procurator Bleginberg for hoved Citanten vill icke vidløfttig excipere imod de indstefnte
vidner, Thj Acten wiiser nock som at de baade ere hofved Mend saa vel som og eftter Told
ordonencens bydende Participantere udj hvis Confischationer af dennem giøres, men will
alleene indstille saadant till Rettens Lougmæssigste behandling, dog om de mod forhaabning
skulle til forklaring admiteris, will vell indtet andet der af følge, end at de ved sin Eegen Eed
overtyder sig Self deris Eegen u-Lovlige behandling, hvor om da Comparenten well heller
icke vorder negtet, under deris forklaring at faae oplyst, alle de omstendigheder som ved deris
foretagende kand vere forefalden.
Procurator Reutz agtede u-nødig noget vidløfttig till Procurator Blechinbergs Exception at
Svare, thj naar Dommeren overveyer Forordningen af d: 30 Junij 1723 da befindes nock at de
der forretter Confischationer, Særdelis naar ingen andre vidner haves, skall tillige vidne i
samme Sager, og vill det ved deris forklaringer vell oplyeses, at de icke skall vidne om sig
Self, men om de ord som af Neumand ved Confischations Forretningen er udsagt, hand
paastod der fore, vidnerne eftter Contra Stefningen afhørte.
Eragtet.
Som Mons:r Blechinberg ej benegter at hand eller hans Principal, joe {en} er till de
omtvistede Vidners udsagn og forklaring angaaende det Seqvestrerede gods, lovlig kaldet og
varslet, Saa kand Retten ej heller weygre de indstefnte vidner at afhøre.
Der paa blev
widnet Mons:r Christen Hansen paaraabt, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt,
vandt og forklarede
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og ellers blef widnet af Procurator Reutz tilspurt, om icke Jørgen Neumand, da vidnet med de
øfrige \2de/ Toldbetientere forrettede Confischationen i Betlehiem, tilstod og declarerede at

fordj dend anholte wiin var slet, foregaf hand dette at vere u-fornøden, der paa at tage nogen
Passeer Seddell, Samt om hand icke tillige bad widnet og de andre Betientere at de skulle lade
det fahre og icke agte det, for det 2det om icke Neumand samme tid foregaf at de paastefnte
Kackelofns Steene var af hannem Self, forskrefvet fra Holland udj aaret 1729 for det 3die
om hand icke iligemaade foregaf at hafve kiøbt det omstefnte Læret hos Een Koene i Bergen.
till dend første Post Svarede vidnet joe, det forholder sig saa i Sandhed; Till dend anden Post
svarede og forklarede vidnet \Jørgen Neumand sagde/ at Steenen i de 2de Casser har Staaet i
Betlehiem fra Ao: 1729 og der nest Sagde de der har Staaet siden 1728. till dend Tredie Post
forklarede vidnet at Jørgen Neumand Sagde, at hand har kiøbt Læret i Byen, og lige saa kiøbt
Læret i Stavanger og hos omreisende qvindfolck og ellers forklarede at det omtalte Læret
skall hand hafve kiøbt hos en Koene i Bergen, som hand Nefnte og da godset Stod i baaden
som vidnet ville Reise Spurde vidnet Jørgen Neumand om hand haver Passeer Seddell paa
Brendevinet og vinen, da hand svarede icke nu, Saa og forklarede vidnet at dend
Seqvestrerede Jern Kackelofn, Sagde Jørgen Neumand at have kiøbt af Mons:r Rødberg i
Bergen, iligemaade det halfve oxehofved Sirup Sagde hand at have kiøbt hos Sr: Godtfridt
Jørgensen, og om Saltet forklarede vidnet at Neumand Sagde der af noget at have kiøbt i
Bergen og Eendell i Stavanger Blechinberg tilspurte vidnet om hand og de fleere Peder
Jensen Allerup og Halfvor Dal som var med hannem, har antreffet de till Confischation
anholdte waade varer, endten i hafn fiorder eller
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Søeveis, eller Seet det føre fra noget Skiberom og forfult det till Jørgen Neumands Boepæell
om de icke haver, antreffet alt det paastefnte Gods, inden Jørgen Neumandz Luckelser, og det
der fra bort ført, for det 3die om nogen af Alle de bortførte Fustagier vere sig Viin
Brendevin, Edicke eller Sirups Fustagier, vare fulde, eller forhen anstuckne, saa en Stor deell
aftappet, till hvilcke qvæstioner, som Comparenten formeener Eegentlig at Consernere
Confischationen, hand og Esker forklaring af de fleere vidner; Vidnet forklarede til dend
første qvæstion at de hafver forefundet de vaade varer i Sr: Neumands huus, saa vell som allt
det omtvistende Seqvestrerede gods, till dend 3die qvæstion svarede vidnet at Fustagierne
vare icke fulde, men fattes noget paa, hvor meget vidste vidnet icke, og ellers Sagde at
Fustagierne blev Rult!! (dult?) i Betlehiem førend de Reiste der fra, hvor af de Self Self!!
beholte en Rue stock, og Sr: Neumand dend anden, Parterne hafde ej videre vidnet at
tilspørge.
det andet widne Peder Jensen Allerup blev paaraabt, og eftter at hand sin Eed eftter Loven
hafde aflagt, forklarede i allemaader ligesom forrige vidne Wundet og udsagt haver.
det 3die widne Halfvor Dahl blev paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede i allemaader lige som første widne vundet og
udsagt haver, undtagen dend Post om Steenen i de 2de Casser forklarede vidnet at Neumand
Michaelj aftten Sagde at hafve dend Self fra Holland forskrefvet 1729, og om Morgenen
Sagde hand at Steenen har Staaet i Betlehiem fra Ao: 1728.
Blechinberg for hofvet Citanten erklærede sig at i hvor vell hand icke vendter at
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det skall komme i Consideration, hvad Dischours der kand vere forefalden imellem hannem
og de forbemelte vidner, d: 28 og 29 Septembris, da hand icke lidet har veret bestørtzet over
deris u-Vendtelige medfart, ved hvilcket hand og blev forhindret paa en hellig dag fra sit
Gudelige forsædt, i at komme till Kirke og till Herrens Nadvere, saa dog agnogerer hand
widnernis forklaringer undtagen at hand nægter hvad Halfvor Dahl Eenlig om de paastefnte

Steene haver udsagt, at Citanten for hannem skulle have tilstaaet bemelte Steene Self at have
foreskreven, saa og benegter hand samtlige vidners forklaringer, om Passeer Seddell over
Viinen, thj om end Citanten under Dischours kunde have udladt sig, wiinen at vere slet, at
dend icke var verdt at tage Passeer Seddell paa, kand det dog ingenlunde hentydes til nogen
tilstaaelse paa hans Siide, at hand bemelte wiin uden Passeer Seddell skulle have hiemført.
Ellers Satte Comparenten saaledes i Rette Primo haver Contra Citanten aldeles indtet bevist
at de anholdte varer ere befundne paa u-Lovlige Steder, hvor eftter de kunde ansees
Confischable eftter Told ordonancen, Sec: formeener Comparenten at paa de anholdte
waade varer, haver Citanten icke veret pligtig endten ved anholdelsen eller siden at foreviise
nogen slags Passeer Seddell, de andre varer in Gennere ere saadanne varer, som frit Passerer
uden Passeer Seddell fra Kiøbsted till alle Vedkommende fra Landet boende, allerheldst det
anholte Sirup og Salt in Specie betreffende, dend paastefnte Kackelofn, da haver hoved
Citan1736: 127b
tanten!! till ofverflødighed fremlagt, Sr: Hans Rødbergs beviis, som hand formeener at vere
lovlig hiemmell, lige som hand og saa vell ved Poulus von der Lippes Regning som de 2de
vidner Peder Grønaas og Jacob i Vogen, har skaffet loulig hiemmell paa Større qvantum af
Læret end hos hannem er forefunden, uden at taele om det bemelte Læret till en Stor dell er
Fabriqveret her i Landet, som uden Told Seygl over alt Passerer, og Resten ickun ere Smaae
Stuer, till 4 â 6 alen ogsaa fremdelis, Betreffende anholdte Kackelofn Steene, da har samme
langsommelig tid udj Betlehiem veret Staaende, end og forinden Citanten kom der at boe,
hvilcket udfindes af Lars Mosterhafn og Barbra Monsdatters forklaringer, og saaledes indtet
af det til Confischation anholdte godz veret nogen slags Confischation undergifne, og som det
der imod af Confischations giørerne nu inden Retten Eedelig er bekrefttet, at de af hoved
Citantens huuse Verelser paa en hellig dag, uden fornødenhed, og uden nogen lovlig
Præsumption har understaaet sig uden for deris District, og Consiqventer uden for deris
Embeder at bemegtige sig Citantens Eiendeler, hvilcke hand deels till huusetz fornødenhed
fornemmelig till sit Priviligerede brugs fortsettelse har veret forsiunet med og det fra hans
hiem at bortføre og icke saaledes, som Told ordonancen pag: 20 byder, till nermeste Toldsted
jae hvad det groveste og u-erhørt
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er, uden nogen Rette Vedkommende Justitz Betienteris oververelse, Saa paastaar
Comparenten, først frickiendelses Dom, for Varenis Confischation samt de paastefnte bøder,
der nest \at/ de 3de nu for Retten Nerverende Betientere, saa vell som Thomas Klitgaard
vorder tilfunden en for alle og alle for Een, paa Eegen beckostning at tilstille Citanten alt det
paastefnte og til Confischation anholdte Godz, og saa fremt noget der af, endten maatte vere
bederfvet eller formindsket, da at erstatte hannem dets nøyagtige værd, eftter u-Villige Mendz
Sigelse, saa og till nogenledes Restouration for dend hinder og forfang Citanten der ved har
veret tilføyet i sit Priviligerede brug, Nærings og Credits Spilde, at betale hannem i det
allermindste 400 Rdr: og Endelig for deris forgribelse imod Justitien og u-Lovlige ofverfald,
at betale enhver for Sig, saa vell 3de 40 Lod Sølf som bøde hellig dags bøder og for huusfred,
Samt betale till Citanten denne Kostbare Rettergang, saa vell som hans Reiser med 24 Rdr:
Procurator Reutz for Contra Citanten baade i henseende till dagen er forleden og nu over 8te
slet, saa og i henseende til denne Sags temmelige vidløfttighed, begierede af Retten at hannem
maatte forundes tid, till hans Edution skrifttlig at formere till i Morgen Klocken 8 slet eller 9

slet da hand udj alt der med skall blive ferdig, hvilcken hans begiering hand formoder icke
vorder ham negtet.
Eragtet.
Sagen eftter Mons:r Reutzes paastand udsettes till i Morgen Klocken 8 slet, da parterne
Præcise ville indfinde sig at Proceqvere Sagen skyndeligst till Doms slutning, udj hvilcken
mangell, Retten som eller[s] er occuperet med Thuuren i de Terminerede høsteting Reiser,
icke {diso..} skall aarsages at udsette denne Sag til Doms afsigelse, eftter høstetingernes til
Endebringelse.
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Publiceret Biørn Joensen Hofda, boende udj Hielmelands Skibrede, hans udstedde Skiøde paa
12 Mrk: Smørs Landskyld udj gaarden Løngholmen, udj Føyens Skibrede beliggende till
Commerce Assessor Peder Wallentinsen som det eftter forEening haver betalt dat: 5 Julij
1736.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 6 Mrk: Smør udj gaarden
Lindland till Aage Knudsen dateret 23 Novembr: 1736
Publiceret Jørgen SoelEims udstede bøxelseddell paa 1 ½ Løb Smør udj gaarden Aldahl till
Christen Svendsen dat: 22 Novembr: 1736.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde Skiøde paa Wallestrands Annex Kirke udj Storøens
Præstegield, till Hr: Tolder Andreas Krag, som der for haver betalt 230 Rdr: dat: 17
Novembr: 1736.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde obligation Stoer 95 Rdr: som hand af Hr: Tolder
Andreas Krag til Laans haver beckommet, og der fore Setter till underpandt gaarden Nedre
Øchland udj Føyens Skibrede beliggende dat: 20 Novembr: 1736.
Publiceret Sr: Bendt Olrichs Transport paa Sr: Nathanael Broeses udgifne Pandte obligation
Stoer 230 Rdr: till Sr: Andreas Krag som samme till sig haver indløst dat: 18 Octobr: 1736.
Publiceret Nathanael Broeses udstedde Pandte obligation Stoer 230 Rdr: till Sr: Bendt Olrich
udgifven, hvor udj hand Pandtsetter sin Eiende og paaboende gaard Øchland i Fiere Skibrede
beliggende som skylder 4 ½ Løb Smør, med Fæe og Qvæg og er dat: 29 Junij 1725.
Publiceret Nicolay Fleuryes udgifne obligation Stor 45 Rdr: som hand af Hr: Tolder Andreas
Krag haver till Laans beckommet, og der for Setter til underpandt sine i boende huuse
Staaende i Folgerøen dat: 20 Novembr: 1736.
d: 24 Novembr: blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend,
da begge Procuratorerne Blechinberg og Reutz for Retten Comparerede; Men wisitererne
vare bort Reiste.
Procurator Reutz møtte og indgaf for Contra Citanten, hans skrifttlige forestillelse og
paastand under denne dags dato 24 Novembr: 1736 saalydende,
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tillige med dend der udj paaberaabte widimerede Copie af Jørgen Neumands udgifne forpligt
med hos føyet Copie forklaring fra Toldbetienterne, indgiven till Hr: Cammer Raad Floer,
hvilcke 2de Documenter undtagen det sidste som er insigneret og vedkommer en anden Sag,
hand begierende i acten inddragen, hand Producerede og Speciel Regning over
omckostningerne, og der eftter var Endelig Dom begierende,
Procurator Blechinberg for hoved Citanten {at b} fandt ufornøden at besvare Sr: Reutzis
forestillelse men vilde i alt Referere sig till sin forrige Proceduer med dette tilleg, at hvad
dend i Rettelagde saa kaldede forpligt angaar, da er dend baade indrettet af Confischations
giørerne Self og haver Sr: Neumand weret forceret samme at underskrifve, med mindre hand
som {hand} Eier for godset vilde følge dennem med godset til Byen og ved hand icke heller
at bem:te forpligt Tiener till andet end till beviis om hans tilstaaelse at hand er dend Rette
Eier, og hvad de ord angaar at i fald hand icke godtgiør at det anholdte godz var frigiort, hand
da skulle svare fuld Kongl: {Rett} Told Rettigheder med videre, kand icke ansees andet, end
en Reservation paa Sr: Neumands Side, sin Sag paa lovlig maade at forfølge, hvilcket hand nu
formeener for denne Redt at have giort, og fremført langt mere bevisligheder end hand kunde
vere forbunden till, og till videre kand denne forskrifvelse ham icke forpligte.
Procurator Reutz Refererede sig till sit forrige og var Endelig Dom paastaaende;
Sagen udsettes till paa Mandag førstckommende, da Dom udj Sagen paa Tingstedet Bielland
skall vorde afsagt, imidlertid assisterer nock Fogden med Laugrettes Mendenis udnefnelse at
de tillige med Fuldmegtigerne paa begge sider betim/m/elig indfinder sig.
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Almuen af Fiere Skibrede blev tilspurt om de icke haver beckommet betalling for Ting
skydsen 4 s: Miilen saa vell for Fogdens som Sorenskrifverens 4 Mand indeverende aar till
og fra Tingerne, der til Almuen Svarede jae
Almuen blev tilspurt om icke Fogden har anvendt all flid at faae de 2 tønder Korns
Landskyld udj Flatnes bortbøxlet de og om det dette aar icke har aldeles ligget øde uden
nogen slags afgiftt, der till Almuen svarede joe.
Almuen af dette Skibrede blev tilspurt forbemelte 6 Poster som i Føyens Skibrede, hvor till
de svarede, till hver Post i Sæer, som det der om udtagne Tingsvidne formelder.
Restandsen blev for Almuen oplæst og af dennem ej modsagt, men befindes Rigtig at vere og
beløber 129 rdr: 4 Mrk: 12 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten Retten!! 1737, Peder Eltervog, Mathias
Norskoug, Mickel Houckaas, Osmund ibid: Christopher Lie, Ole Søer Axland, Aasmund
Lars: Braatvet og Johans Qvalvog.
Udj dend Sag imellem Citant giæstgiæber Jørgen Neumand, Contra WelEdle og Velbyrdige
Hr: Cammer Raad og General Toldforvalter Floer paa Wisitererne Christen Hansen Lønborg,
Peder Jensen Allerup og Halfvor Dahl blev saaledes, Eeftter at Retten var sadt og blef d: 26
Novembr: paa det ordinaire Tingsted Bielland holdet, og da Retten betient af eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemblig, Næll Torstensen Hyesing Stad, Ole Hiljesen ibid: Johannes
Nielsen ibid: Otte Odland, Hans ibid: Anfind Ottesen ibid: Sæbiørn Ouckland og Taallack
Langeland, men ingen!!
blef Saaledes Dømt og Afsagt.

Betienterne paa Leeden Christen Hansen Lønborg, Peder Jensen Allerup og Halfvor Dahl,
kommer till gastgiæberen Jørgen Neumand boende i Betlehiem Ste: Michaelj aftten nest
afvigt, og forefinder hos ham som en gastgiæber og handelsmand 1 oxehofvet frans wiin,
icke fult, ½ oxehofvet dito, ½ oxehofvet fransk Brendevin, ½ oxehofvet wiinEdicke, og ½
oxehofvet med Sirup
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alle disse Fustagier med Slumper udj; Endnu 36 {Støcker} Smaa Støcker Groftt Læret, 2de
Casser med flade hollandske Steener, 1 Jern Kackelofn, der foruden 1 binge med fransk Salt,
Vngefehr 50 Tønder, hvilcket alt forbemelte Wisiterere hafver anholt till Confischation, Som
har foraarsaget Gastgiæberen Jørgen Neumand, samme Confischation for denne Redt at
paaskadige, og for det første beviser med Passeer Seddell af d: 11 Julij 1736 paa et ancker
fransk brendevin udtagen hos Capitain Fasting, som for dito anckers brøstfeldighed, ved
hiemckomsten har maattet Slaget det paa det halfve oxehofvet brendevin /: som og er
Confischeret [:/], hvor paa forhen en Slump haver veret beliggendis, for det andet beviser
med Passeer Seddell af d: 9 Decembr: 1735 paa 2de halfve oxehofveder fransk wiin, udtaget
hos Sr: Dirrich Balleur till Bogholmen henført, hvilcken dend der boende Borger Sr: Bendt
Olrich d: 13 Decembr: nest eftter med dito Passeer Seddell, har Transporteret det Eene halfve
oxehofvet till Citanten, som det haver ladet omtappe paa det heele oxehofvet, hvor paa forud
har ligget en Slump wiin; for dend till Confischation anholte Jern Kackelofn, beviiser
Citanten, dend at have kiøbt i Bergen af Sr: Rødberg eftter Regning dat: 15 Octobr: 1736 at
vere øster fra indført, der nest beviiser det halfve oxehofvet Sirup at have kiøbt af Godtfridt
Jørgensen eftter i Rettelagde Regning og qvittering dat: 22 Novembr: 1735, saa og med
qvittering fra Giert Dischenthuun dat: 16 Octobr: nu sidstleden, beviiser Citanten at have
kiøbt 2de Læster frans Salt, Nock beviser med Paulus von der Lippes Regning for 300 Alen
Muskofvisk Læret dat: 4 Julij 1736 som Citanten af ham kiøbt haver; der nest forklarer de af
Citanten indstefnte vidner, først at de 2de Casser hollask!! (hollandsk) Steen, der ingenlunde
er af det eftter forordnigen af d: 25 Febrj: 1727 forbudne hollandske Porcellin, men dito
{hollandske Seqvestrerede} \Confischerede/ hollandske Steen1736: 130b
tøy, er icke andet end Tynde og flade 4re kandtede \Muur/ Steen \hvor af nogle i Retten blev
anvist/ som bruges till at fast Muures paa Siderne af Skaarsteenen, hvor Kackelofner ere
{opsa} eller bliver opsatte i folckis huuser, hvilcke haver veret i mange aar i Betlehiem
Staaende i fra 1728 og 1729, som og af wisiterernis forklaring bestørckes, lige saa forklarer
widnerne at hovet Citanten paa Stavanger Market, haver nest afvigte høst kiøbt en temmelig
deell Salt, samt en qvantum Læret som vidnerne vngefehr betyder skall vere et af de Self
samme Støckcker Læret, som nu i Retten blev anvist, og af wisitererne till Confischation
anholdet; Og naar nu overveyes wisiterernis eller fuldmegtigens {fork} ærcklæring
angaaende det Confischerede Salt, og 36 støcker Læret, hvor om de paastaar der for skulle
produceris Passeer Seddell {paa}, som og dito Støcker Læret at vere Stemplet, da kand Retten
ej ansee saadan deris Fundament at vere lovlig, eftterdj der ej er {maade} paabudet eller
befahlet at de Kiøbende paa disse Varer skall tage nogen Passeer Seddell, Saa det well af
dennem kunde Erfahres, at {Effecterne,} de forefundne Smaa Støcker gemeene groftt Læret
till, 4 â 8 og 10 s: al: hvilcket paa Landet af bønder folck og andre Fabriqveris, og af dennem
saa vell som andre om Reisende faaes till fals eller til Kiøbs uden at paa slige Ting endten
kand faaes eller beckommes Passeer Seddeler; dog alt saadant u-anseet haver Wisitererne
eftter Eegen Præsumption, under skin {af} at hoved Citanten icke hafde Passeer Seddeler paa

dette gods ved haanden, det ej alleene Confischeret, Men end og uden Rettens Middels
oververelse bemægtiget sig Eendell af samme godz, og udførmet det af Citantens huus og
henført till Bergens ToldCammer, i dend sted det dog bur1736: 131
de bleven henført til {nef} nermeste Sundhords Toldsted, som ickun er ½ Miil fra Betlehiem,
da dog wisitererne i følge Told Rullen, ickun og alleene er berettiget at inqvirere hos hoved
Citanten, om nogen u-fortoldede varer maatte befindis at vere oplagt, {og naar de da ufortoldet gods} tilckom dennem ej paa Eegen haand saadant gods at Confisqvere og bort føre
af Citantens huus, men de burde have Søgt Rettens assistence, og ladet sig det af Justitien i
hende lefvere, og uden saadan foregaaende lovlig omgang, vill slige af Wisitererne foretagne
forretninger, u-forbigiengelig i tiden medføre skadelige Conseqventzer, da som Wisitererne
Christen Hansen Løborg!! (Lønborg), Peder Jensen Allerup og Halfvor Dahl, haver forbigaaet
slig lovmæssig maade, og paa en Eegen u-lovlig omgang dette omtvistende gods
Confischeret, {da} Endskiønt de icke haver haftt nogen lovmæssig adgang der till, i
henseende hovet Citanten beviser med vedkommende Borgeris attester og Regninger, Samt
vidners forklaring, at vere lovlig tilckommet, det {Seqvestrerede} \Confischerede/ gods, Saa i
henseende till Wisiterernis u-lovlige omgang, Kiendes dend af dennem giorde
{Seqvestration} \Confischation/ u-lovlig at vere, og ej bør komme hoved Citanten till mindste
Last eller Nackdeell, Men bem:te Wisiterere tilfindes paa sin Eegen omckostning at henføre
det fratagne gods, u-beskadiget till hoved Citantens huus, under Straff om maatte befindes
endten bederfvet eller formindsket, det skadesløs at Erstatte inden 15ten dager eftter denne
Doms loflige forkyndelse; hvad sig disse benefnte Wisitereris u-lovlige forhold med dissen
godsis udtagelse af hofved Citantens huus paa en Sabats dag Samt til dels Credits og Nærings
Spilde og paa Sagen anvendte omckostninger
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er anbelangende, da er det noget som icke paa denne tid kand ordelis, i henseende de icke
under dette Ting Laug er Sorterende, Men det Reserveris Citanten, enhver af dennem for sit
Rette Forum og Werneting eftter Loven at {paa}\til/tale.

Ao: 1736 dend 26 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa Gaarden
Sioe for Schaanevigs og Opdals Skibredes Halsnøe Closters gods, oververende udj Retten
Fogdens Fuldmegtig Mons:r Kofod med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig, Hans
Qvidevold, Svend Fielland, Christen Lande, Hans Lande, Lars Johans: Bouge, Knud Indre
Matre, Erick Giel!! Tielmeland og Hilje Ølfvestvet med fleere Almue som Tinget samme tid
Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning om Klædedragten dat: 6 Octobr: 1736.
Publiceret høy Welbaarne Hr: Admiral Kaases ordre med Extract af Deris Kongl: Mai:ts
allernaadigste ordre om Kirsten Bendixdatter og Ole Hansen at de icke begge maa opholde
sig udj Bergens Stiftt.
Udj Opdals Skibrede er af gaarden Nedre Waage aftaget ½ huud og aftaget udj Skatterne
opsidderne godtgiort, hvor om Fogden blev Tingsvidne under Rettens forsegling godtgiort.

Ligesaa at Ledingen eftter aftaget paa denne gaard er opsidderne godtgiort, hvor fogden
Tingsvidne under Rettens forsegling blev meddelt.
iligemaade blev Fogden meddelt Tingsvidne at Skatterne af fornefnte gaard er opsidderne
godtgiort.
Almuen blev tilspurt om de icke er betalt for Tingskydsen til og fra Tingerne dette aar, saa vel
for Fogdens 4 Mand {og} som for Sorenskriverens 4 Mand 4 s: Miilen, hvor til Almuen
svarede joe at de har nødt sin betalling og indtet haver at klage.
Opsidderne paa Gaarden yttre Bouge i Schaanevigs Skibrede tilstod for Retten at
Landskylden for indeverende aar er dennem godtgiort, hvor om Fogden Tingsvidne under
Rettens forsegling blev meddelt.
Forbemelte 6 Spørsmaaler blev Spurt Almuen i disse 2de Skibreder ligesom paa de andre
Tingsteder, og Almuen Svarede at indtet af slige ting er forefalden udj disse Skibreder
Restandsen for begge disse Skibreder {hvi} blev læst for Retten og af Almuen tilstaaet Rigtig
at vere og beløber dend Summa 377 Rdr: 2 Mrk: 7 s:
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Ao: 1736 dend 28 og 29 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sage Ting paa
Gaarden Gielmervig for Schaanevigs Skibredes Almue, oververende udj Retten Fogden
Heybergs Fuldmegtig Mons:r Kofod, med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Joen
Handeland, Hougne Vicka, Biørne Wigcka, Ole Ericksen ibid: Ole Haldoersen Handdeland,
Niels Løevig, Ole Larsen Handeland, og Aamund Erridzland, med fleere Almue som Tinget
samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning og høye øfrighedz ordre som paa de forrige
Tinge.
Publiceret Hr: Ellias Heltbergs udstedde Skiøde paa 1 Løb Sm: 1 huud med bøxell udj
gaarden Aaseim med overbøxell til ½ Løb Sm: ½ huud tilhørende Schaanevigs Præsteboell,
udj Elgervig med bøxel ½ Løb Sm: et Giedskind, udj Bogstøe uden bøxel 18 Mrk: Sm: till
Hr: Johan Koren som der for har betalt 139 Rdr: 3 Mrk: dat: 10 Febrj: 1735 (1736?).
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: 1 Giedskind udj gaarden
Elgervig till Siur Andersen som der af bøxelen har betalt dat: 10 Martj 1736.
Publiceret Anders Aamundsens udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Smør udj Wich till Taallack
Hofversen som der af bøxelen haver betalt dat: 7 April 1736.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Ole Berge for hand skall have Revet
Skiegget af Lars Øfstebøe, og til vidner er indstefnt Peder Tegland, Ole Rafdahl, og Siur
Vogen, og till Doms Lidelse,
Stefnevidnerne Lænsmanden Christopher Gielmervig og Ole Mortvet, heimlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Ole Berge till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
Varsell.

paa dend indstefntes vegne, møtte hand icke Self, ey heller nogen paa hans vegne.
{Paa} Mons:r Kofod paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
widnet Ole Rafdahl eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forklarede, at i Barselet hos
vidnet Self \avigte høst 1735/, var Lars Øfstebøe og Ole Berge u-Venner, ind i Stuen og hørte
vidnet der blev sagt at de slos ude paa gaarden, imidlertid vidnet var i Stuen, og vidnet saag at
Skiegget var revet af Lars Øfstebøe men saag icke hvem det giorde, saag icke heller at de
sloges, og da de kom i Stuen hørte vidnet de skiendtes med hin anden, noget lidet.
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det andet vidne Siur Vaagen Eftter aflagde Eed vandt og forklarede, at var i Barselet hos Ole
Rafdahl, og hørte at Ole Berge og Lars Øfstebøe var u-Ven/n/er og sloeges udj forstue døren
saa at vidnet saag de holdte hver andre i Klæderne, og kunde vidnet icke andet forstaae end
det var af wred hue, og da de skiltes ad, var Skiegget af Lars Øfstebøe af Refven.
Mons:r Kofod paastod Lofdag for de udeblefne.
Eragtet.
Ole Berge forelegges til neste Ting at møde og svare till Sagen, til forbem:te tid forelegges
Peder Tegland at møde og aflegge sit vidnis byrd i Sagen.
Mons:r Jens Møinichen Wenwich møtte for Retten paa sin Principal Hr: Foget Sr: Andreas
Heybergs Vegne, og Sagde, at Fogden vell till dette Ting hafde eftter forrige tiltaele, indstefnt
Niels Jacobsen Schanche till Doms Lidelse till dette Ting, Men formedelst paafaldende
Svaghed, kand hand ej Sagen mod hannem nu fuldføre, Men Reserverede Fogden Heyberg
sig, i følge Forordningen af d: 19 Aug: 1735 till et Extra Ting som allerhøystbemelte
Forordning i Justitz Sager tillader, og Fogden paa behørrige Steder agter at udvirke ordre till
at fuldføre.
Procurator Hans Ottesen møtte paa Niels Schanchis Vegne, som og Persohnlig var tilstede,
og fremlagde hans udj Sagen till dette Ting udtagen Contra Stefning af dato 20 Octobr:
sidstafvigt Saa Lydende.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christopher Gielmervig og Anders Løevig hiemlede ved Eed
eftter Loven at have denne Stefning forkyndet i Fogden Heybergs huus og for Hans Seehuus,
med 4 Ugers Ugers!! Varsell.
Mons:r Ottesen der nest Sagde at Contra Citanten Niels Jacobsen Schanche, aldrig endten
Mundtlig eller Skrifttlig har givet Mons:r Hans Seehuus ordre, endten at møde for sig i Rette
eller
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noget for sig i Rette at svare, hvilcket ellers for hannem var u-mueligt, eftterdj hand ej Self
var beckiendt om noget Stefnemaall, som 6 â 7 Ugers tid, eftter at hand var bort Reist, uden
Laug dømmet, var udsted, Thj paastod hand i Kraftt af dend Kongl: Forordning af d: 19
Augustj 1735 at bemelte Hans Seehuus for saadan sin u-loflige opførsell inden Retten for
denne Sinde, med en tilstreckelig Penge Mulct til de fattige vorder anseet; Lige saa benegtede
Niels Jacobsen at have veret det allermindste vidende, endten om dend udj hans Boe skeede
Seqvestration, det der eftter af Fogden udstedde Stefnemaall eller de førte vidners
forklaringer, førend over 8te dager eftter at Sagen till afvigte Sommerting har veret i Rette, og
hand fra Nordland var hiemckommen, hand Sagde og ej at vide sig skyldig udj dend hannem
af Fogden Heyberg gifne Sigtelse, ej heller kand hand der fore begribe hvorledes de paa hans
Baeg, og uden hans lovlige tilckaldelse afhørte vidner, har kundet giøre saadan forklaring som
udj Protocollen findis tilført, da hand dog icke andet ved, end at dend gandske Skaanevigs

Kirke Almue ej andet paa hannem skall kunde sige, end hand Stedse udj sit huus, har opført
sig Sømmelig og udj all skickelighed, hvor om hand og i Rettelagde dend attest som hannem
paa hans skrifttlige Reqvisition af d: 8 Septemb: nestleden af alle 3de Kirkesogners Almue
meddelt, og hvilcken tillige findis underskreven af Mons:r Peder Heltberg, Peder Olsen
Klocker, og Aamund Jensen Erritzland, altskiønt de forhen har aflagt, deris vidne i Sagen.
Ligesaa fremlagde Procurator Ottesen Sogne Præsten for Schaanevigs Præstegield
Welærværdige Hr: Johannes Weyles attest, af d: 27 hujus, Paa
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Contra Citantens skrifttlige begier af samme dato saa Lydende og som Comparenten icke
skulle paatvile at joe Fogden Heyberg allereede har i Rettelagt, dend af ham giorde og til
Confirmation indstefnte Seqvestrations forretning, Saa wille hand skride till Endelig slutning
med Sagen, og till dend Ende Producerede sit skrifttlige forsædt, af denne dags dato 28
Novbr: saa Lydende. Saa Producerede dend udj indlegget paaberaabte Munster Skrifver
Kierulfs attest dat: 21 Novembr: 1736 saa Lydende Till hvilcket alt Procurator Ottesen sig
Refererede og Protesterede imod dend af Fogden begierte udsettelse, allerheldst da Fogden
Self till dette Ting har indvarslet Sagen till Doms, og dend af ham allegerede Kongl:
Forordning, icke giver Parterne men alleene Dommeren, frihed til udsettelses Tinger, naar
hand formedelst mange indfaldende Sager og forretninger icke kand overkom/m/e alle at
paadømme.
Mons:r Jens Wenwich paa sin Principals Vegne Replicerede at Fogden icke formedelst dend
som forermelte ham paafaldende Svaghed, denne sinde kand vere Nerverende till Sagens
afgiørelse, lige som hand og icke kand for denne Redt lade sig actionere for sine Embedes
forretninger, eftterdj Cammer Retz ordningen Siger tydelig hvor hans Forum i slige tilfelde er,
Paastod ellers at icke med Sagens afgiørelse fortfares, eftterdj hovet Citanten ej er Nerverende
at tage till gienmæele, mod det af Contra Citanten udferdigede Contra Stefning, Paastod der
fore Sagen udsadt, till et Extra Ting eftter dend forhen allegerede allernaadigste Forordning,
med forestillelse at som denne Sag er en Polletie Sag, udj hvilcken eftter Polletie
Anordningen, ingen Procu1736: 134
rator maa brugis, men dend skyldige Self at Svare for sig: Niels Skancke da maatte foreleggis
til bem:te Extra eller udsettelses Ting Persohnlig at møde, og Self svare till Sagen,
Procurator Ottesen formente at hovet Citanten i denne Sag, giorde Exception icke er grundet
eller kand finde Rettens bifald, Men Comparenten Refererede sig till Lovens 1 Bogs 2{1}
Capt: 20 art: og der eftter paastod Dom.
Mons:r Wenwich Referede sig till sin forrige paastand og paastod at Sagen maatte udsettes
till det paaberaabte udsettelses Ting.
Eftterdj her Tvistes om, hvad endten at Citantens Stefnemaall dat: 12 Junij 1736 er bleven
for Contraparten Niels Skancke lovlig forkyndt till afvigte Sommerting paa giorde!! (gaarden)
Sioe d: 1te og 2den Augustj nest afvigt, Saa fandt Retten for nødig at lade Kaldsmendene
afhiemle dito Stefnemaals forkyndelse, samt om de vare vitterlige at Niels Skancke paa dend
tid endten var hiemme eller bort Reist.
Stefnings Mendene Christopher Gielmervig og Ellias Gielmervig hiemlede ved Eed at have
Citantens skrifttlige Stefnemaall forkyndt i Niels Skanckes huus for hans huusholderske
Johanna, 6 Uger for Sommertinget som blev holdet paa Sioe d: 1te og 2den Augustij nest
afvigt, og sagde dend tid at hørte at en og anden fortaalte af Naboerne at Niels Skancke var
bort Reist till Bergen og der fra \ville Reise til!!/ till Nordland, naar Nordfahrer kom.

Mons:r Seehuus møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig varsell, og tog till
gienmæele udj Sagen. Mons:r Seehuus fremckom for Retten og imod forhen giorde af Niels
Schanche, eller hans fuldmegtig Mons:r Ottesen førte Proceduer, som for indbemelt udj acten
er anført, ved hand sig icke skyldig i Ringeste maader at have forseet sig imod Niels
Schanche, uden at hemme fortred paa Skangckes Side, og hvor fore hand Comparenten eftter
Niels Skanckes Broders indstendige anmodning paa nestleden Sommerting som holdtes paa
Sioe indfandt sig for Retten og svarte till Sagen paa Niels Skanckes Vegne
Mons:r Ottesen i Anledning af hvis Mons:r Seehuusen har Proponeret, Sagde, at bemelte
Proposition er aldeles u-Rigtig, Thj Erick Jacobsen som Self for Retten er tilstede siger sig ej
andet
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at have begiert af Mons:r Seehuus, end at hand vilde taele till det bæste, paa hans fraverende
Broder Niels Skanckes Vegne, men ingenlunde af ham forlanget at møde i Rette, og
Endskiøndt saa hafde veret, at Erick Jacobsen hafde kundet begiert af Seehuusen at møde i
Rette, for at hemme vidnernis førelse i absence af hans Broder som indtet vidste om Sagen,
Saa burde det, Mons:r Seehuusen at have tilført det hand mødte eftter begier af Erick
Jacobsen for at give tilckiende, at Niels Skancke var bort Reist og icke haver faaet nogen
varsell, i steden hand har mødt paa dendz Vegne hand aldrig haver talt med, eftter at
Stefnemaalet udgick, thj Refererede hand sig till hans i Rettesettelse som hand forhen haver
tilført, og ellers i Anledning af Mons:r Wenwichs giorde Exception, fremlagde høyEdle og
Velbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Kaases Resolution af d: 21 Novembr:
nestleden ved hvilcken Comparenten er authoriceret at gaae i Rette i denne Sag for Contra
Citanten, og er saalydende
Mons:r Seehuus der imod Replicerede at hand Endelig vil bevidne naar paa Eskis, det
indbemelte Erick Jacobsen udj Eegen Persohn og med beEngstelse ej alleeniste haver begieret
Comparenten at taele till det bæste for hans broder Niels Skancke, Men end og naar
Sommertinget blev holden, med øfrighed at mage det saa, at icke Vidner blev afhørt, og som
Comparenten i denne Sag, uden all Redt og billighed for at tiene ham som Een Ven og
Familie, u-vendtelig er kommen i fortred, alleeniste for Jeg i hans absence og eftter hans
Broders begier som melt, Comparerede nestleden Sommerting, for at foreckomme Store
omckostninger med videre, saa skulle Comparenten formoede at dend Gunstige og Retsindige
øfrighed, ham for omckostninger og incomodation befrier, eftter som Stefnevidnerne i dag for
Retten er afhørt.
Thj blev Eragtet.
denne Sag i anledning af dend allernaadigste forordning dat: 19 Aug: 1735 udsettes till d: 15
Decembr: førstckommende
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till hvilcken tid Parterne haver at i Retteckomme med dend omtvistende Seqvestrations
forretning, {Saa fremt at da icke} da udj Sagen bliver Dom afsagt, eftter hvis Documenter
allerreede udj Sagen Produceret er, og till forbemelte tid og sted haver Laugrettes Mendene
som nu Retten besidder her paa det ordinaire tingsted Gielmervig tillige med Parterne
betimelig at møde.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Lars Øfstebøe og Lars Aarthuuen for
Skields ord imod hin anden at lide Dom, og till vidner er indstefnt Ole Ericksen Vigcke og
Inger Larsdatter.

Lars Øfstebøe og Lars Aarthuun møtte begge for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald
og Varsell till dette Ting.
Mons:r Kofod paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Vidnet Ole Ericksen Vigcke hiemlede ved Eed eftter Loven, og forklarede, at i Barselet hos
vidnet om Helgemis tider 1735 var Lars Øfstebøe og Lars Aarthuun forsamlede, men vidnet
forstod icke at de vare u-Venner, icke heller hørte at de skifttede et ondt ord imellem hin
anden, langt mindre blev paa dend tid af dennem øvet nogen slags last eller tomult.
det andet vidne Inger Larsdatter blev paaraabt, men møtte icke;
Eragtet.
Vidnet Inger Larsdatter forelegges til neste Ting at aflegge sit Vidnisbyrd udj Sagen.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Erick Backe, for Slagsmaall med Aslack
Skaalnes, till Doms Lidelse, og til vidner er indstefnt Lars Eegemoe og Lars Glaamen.
Stefnevidnerne {Lars Eegemoe} Lænsmanden Christopher Gielmervig og Ole Mortvet
hiemlede ved Eed eftter Loven, at have de\nd/ indstefnte \Erick Backe/ till dette ting indstefnt
med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Mons:r Kofod paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres, thj fremckom
Vidnet Lars Eegemoe, som eftter aflagde Eed vandt og forklarede, at i Barselet hos vidnets
huusmand paa Eegemoe, for Vngefehr 2 aar siden, var Erick Backe og Aslack Skaalnes der
forsamlet, og som de sad ved bordet eftter de har Spiset,
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Saag vidnet at Erick Backe tog eftter Aslack Skaalnes men om hand fick i ham eller ej, Saag
vidnet icke, videre vidste vidnet icke at forklare.
det andet vidne Lars Glaamen eftter aflagde Eed forcklarede, i allemaader lige som forrige
vidne vundet og udsagt haver.
Mons: Kofod ophæfvede sagen, siden indtet beviis er eller kand føres om denne sags
beskaffenhed.
Pastor Hr: Johannes Weyle hafver till dette Ting ladet indstefne Mons:r Peder Heltberg, til
Doms Lidelse at betale Endell Landskyld af gaarden Milje 1 pd: 1 1/3 Mrk: Smør i 4re aar,
der af aarlig 4 Mrk: 12 s: beløber i alt 3 rdr: 1 Mrk: saa og Sagens forvoldende omckostning;
Hr: Pastor Weyle møtte for Retten og paastod at Mons:r Peder Heltberg maatte blive
tilfunden at betale dend Resterende Landskyld med Sagens foraarsagede omckostninger,
Mons:r Peder Heltberg tilstod at have faaet lovlig Kald og Varsell till dette Ting, og tilstod at
{Mons:r} vere pligtig at betale dend paastefnte Landskyld og Rettighed. Mons:r Heltberg
tilbød sig at ville betahle de paastefnte Penge i aftten uden videre Dom.
Hr: Pastor Weyle war Dom paastaaende,
Thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Eftterdj Mons:r Heltberg tilstaar fordringens Rigtighed Saa tilfindes hand at betahle de
paastefnte 3 Rdr: 1 Mrk: samt udj Processens omckostning 2 Rdr: alt at ud Reede 15 dager
eftter denne Doms loflige forkyndelse.
Mons:r Peder Heltberg haver till dette Ting ladet indstefne Pastor Hr: Johannes Weyle for
Resterende Rettighed af Opeim Øde udj Præstegaarden Berge beliggende; till Doms Lidelse,
at svare af 2de {Vætter} \Voger/ Næfver som er 2 pd: Smør, som er aarlig Landskyld 4 Mrk:r
8 s: beløber 8 aars Resterende Rettighed \med 4de Penge/ tilsammen 8 Rdr: \2 Mrk: 5 1/3 s:/
tillige med Sagens forvoldende omckostninger.
Hr: Pastor Weyle møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell, Men
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forklarede ellers at hand ickun {var} Er Stefnt till at fremckomme med sine bevisligheder till
Opeim Øde, i Skaanevigs Præstegaard Berge er beliggende,
Mons:r Heltberg Producerede et Skiøde dat: 18 Aug: 1662 saa Lydende. Mons:r Heltberg
Producerede et Skriftt til Efttersiun og er dat: 19 Novembr: 1718 saa Lydende. Endnu
Producerede Mons:r Heltberg en Seddel dat: 18 Octobr: 1648 saa Lydende. Mons:r Heltberg
Producerede sin Moders Bog i Retten, hvor udj Hr: Pastor Weyle har skrefvet med Eegen
haand, og godtgiort Madame Sl: Heltbergs Landskylden af 2 Voger Næfver aarlig 4 Mrk: 8
s: for de aar 1722, 1723, 1724, og indtill 1727 Landskylden godtgiort, samt till 1728 aars
udgang, og for de paafølgende eller eftterckommende aarringer var indtet udj dito bog om
denne Rettigheds betalling afskrefvet.
Hr: Pastor Weyle svarede at hand paastaar at Mons:r Heltberg bør bevise at Opeim øde er i
Præstegaarden beliggende;
Mons:r Peder Heltberg paastod Dom udj Sagen,
Thj blev Eragtet.
Som Mons:r Heltberg icke haver indstefnt Hr: Pastor Weyle til Doms Lidelse at betale dend
Resterende Rettighed Men alleene til at Producere sine bevisligheder Opeim øde betreffende,
Saa kand icke om Rettighedens svarelse Opeim øde angaaende denne sinde ordeles, men i
dend henseende Sagen udsettes till Vaartinget førstckommende, till hvilcken tid Mons:r
Heltberg forelegges sagen paa lovlig maade at in Caminere samt til bemelte tid og sted
Producere dend af ham paa beraabte Hiemtings Dom Opeim øde betreffende, hvor eftter Dom
udj Sagen skall blive afsagt.
Welærværdig Hr: Pastor Weyle haver till dette Ting ladet indstefne Svend Aaseim till at
betale Grundeleye af et ham tilhørende Nøst som paa Præstegaardens Grund skall vere
bestaaende, samt at Erstatte Sagens forvoldende omckosteninger.
Svend AasEim møtte for Retten og tilstod at vere lovlig Stefnt, men aarsagede sig hand icke
kunde svare till Sagen, førend hans Eiere till Sagen bliver lovlig kaldet og
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varslet.
Hr: Pastor Weyle Replicerede at denne Sag er dend indstefnte Svend Aaseims JordEiere uVedkommende, og ellers paastod at Nøstet som har Staaet paa hans Grund i 19 aar, og
imidlertid indtet der for betalt, paastod hand at Svend Aaseim maatte blive tilfunden aat!!
betaele i aarlig Grundeleye 1 Mrk: 8 s: som i alt beløber 4 Rdr: 4 Mrk: 8 s:
Svend AasEim Sagde at dette omtvistende Nøst, har veret af hans formend paa
Præstegaardens Grund opsadt, og ved hand aldrig der for at Grundeleye af dito Nøst, har
endten veret fordret i Hr: Pastor Weyles formendz tid, ej heller af Svend AasEims formend
der for noget betalt, førend nu af Hr: Pastor Weyle at det fordres.
Hr: Pastor Weyle paastod Dom udj Sagen, og paastod at Svend AasEim tillige maatte
tilfindis at betale Processens omckostning.
Svend AasEim begierede at Sagen maatte udsettes till Vaar tinget førstckommende, siden
hans Eiere icke er Stefnt till Sagen.
thj blev Eragtet.
Sagen eftter Svend AasEims paastand udsettes till Vaartinget førstckommende, till hvilcken
tid Svend AasEim haver sin Eiere lovlig at indkalde, saa fremt hand det nødig till Sagens tarf
og oplysning Eragter.

Ole Olsen Vaagen som formynder for Hagtor Knudsens og Rackell Knudsdatters
Arfvelodder, som in allis beløber 16 Rdr: 1 Mrk: 11 3/7 s: fremckom for Retten og opbød sin
Myndtling {Ole Ol} Hagtor Knudsens Arfvelod 10 Rdr: 5 Mrk: 2 2/7 s: Samt opbød sin
Myndtling Rackell Knudsdatters Arfvelod 5 rdr: 2 Mrk: 9 1/7 s: om nogen wille antage disse
børnepenge paa Rendte, men som ingen tilbød sig at ville pengerne paa Rendte antage, Saa
var Ole Olsen Vaagen begierende, at Pengerne maatte af Retten forseigles, og blev saa
Pengerne enhvers arvelod udj 2de aparte Punger af Sorenskrifveren forseiglet, og leveret
formynderen Ole Ols: Vaagen.
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Joen Milje eller Tungesvig, Eskede dend forrige indstefnte Sag i Rette som hand og till dette
Ting haver indstefnt, da og Contraparten Anders Skoege møtte for Retten og i Mindelighed
betalte for Retten til Joen Milje 1 rdr: 5 Mrk: 4 s: hvor med Parterne med hin anden vare
forEenede, og alle Lovmaall denne Sag betreffende her med ophæfvet.
Almuen blev tilspurt om de icke dette aar til og fra Tingene har faaet sin betalling for Ting
Skydsen dette aar Saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: Miilen,
hvor til Almuen svarede de har faaet sin Rigtige betalling.
Almuen blev tilspurt om dend part 12 Mrk: Sm: udj gaarden Blaateigen om dend icke har
ligget øde dette aar, og om der er svaret nogen Græsleye der af dette aar, der til Almuen
svarede at dend indeverende aar ej alleene har ligget øde, men end og ingen Græsleye der af
har veret at beckomme.
det blev bevist med Fogdens Cassabog at opsidderne paa Rullestad er gotgiort aftaget paa
deris Jordeparter saa vell i Skatteskylden som Ledingen, hvor om Fogden blev meddelt
Tingsvidne under Rettens forsegling.
Fogden blev meddelt Tingsvidne at Skatternis afgang for det affelte godz i dette Skibrede er
opsidderne godtgiort.
Fogden indlagde Vedkommendes qvittering for 90 Voger Næfver, som er brugt til gaarden
Indbioes opbygning hvor for hand har betalt â 1 Mrk: tilsam/m/en 15 Rdr: som Almuen
sagde Rigtig at vere.
de 6 Sædvanlige Spørsmaall blev Allmuen paa dette som forrige Tinge tilspurt, da blev svaret
at ingen af de Ting som Tingsvidnet indeholder, er i dette Skibrede dette aar forefalden.
Restandsen blev oplæst og beløber dend Summa ( ope rum )
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten till aaret 1737 ere disse Johannes Handeland,
Johannes Ferrevig, Siur Matre, Johan/n/es Indre Næsse, Lars yttre Næs, Svend AasEim, Knud
Tielle og Lars Tielle.
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Ao: 1736 dend 1 og 3die Decembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Fiddie for Etnes Skibredes Almue, Oververende udj Retten Fogden Sr: Heybergs
fuldmegtig Mons:r Kofod med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Erick NoerEim,
Pofvell Ramme, Eefven Østrem, Halle Ramme, Erick Silde, Niels Ousvog, Johannes Ousnes
og Niels Tæsdahl, tillige med Lænsmanden og Almue fleere som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste forordning og høye øfrighedz ordre, som paa forrige
Tinge
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Christj Torsdatter hvor udj Enckemanden Zackarias
Thoersen er udl: udj Bache 15 5/6 Mrk: Sm: Sønnen Thoer Zackariesen er udlagt i Bache 7
5/6 Mrk: Sm: paa døttrene Christj og Brynele er paa hver af dennem udlagt 3 5/6 Mrk: Sm: i
Bache dat: 16 Maij 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Britha Tollefsdatter imellem hindes eftterlatte Mand Siur
Olsen Bierkenes som Er udlagt 1 Løb 1 pd: Sm: med bøxell udj Bierchenes, Hr: Johan
Koren udlagt til Pandt 1 Løb Smør med bøxel udj Bierchenes for 60 Rdr: dend afgangne
qvindes Moder Sl: Tollef SkelDals Encke udl: 16 Mrk: Sm: i Bierchenes for 13 Rdr: dend
Sl: qvindis Broder Niels Tollefsen udlagt 12 Mrk: Sm: i Løevigen for 12 Rdr: Nock udj
Bierchenes 6 Mrk: Sm: for 5 Rdr: og Broderen Erick Tollefsen udlagt 11 Mrk: Sm: med
bøxel i Skieldal for 11 Rdr: Nock udj Bierchenes 8 Mrk: Sm: med bøxell for 6 Rdr: 4 Mrk:
dat: 23 og 24 Julij 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Elj Olsdatter Haaland imellem hindes eftterlatte Mand
Rasmus Godtskalcksen som er udlagt 2 pd: 19!! (18) Mrk: Sm: udj gaar1736: 138
den Haaland med bøxel og herlighed for 55 Rdr: som er 5 Mrk: for hver Mark Smør,
Sønnen Johannes Rasmusen er udlagt 1 pd: 9 Mrk: Sm: i Haaland med bøxel og herlighed for
27 Rdr: 3 Mrk: og Sønnen Godtskalck Rasmusen er udlagt 1 pd: 9 Mrk: Sm: udj gaarden
Haaland for 27 Rdr: 3 Mrk: og er dat: 21 Julij 1736.
Publiceret Madame Garmans udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Løb Sm: udj Bierchenes till
Johannes Jobsen dat: 22 Novembr: 1736.
Johannes Fiøsne fremckom for Retten og anviste 5 Ulfve Ungers feld eller skind som hand i
fieldet i Sommer haver dræbt, hvor fore Fogdens Fuldmegtig haver betalt ham 2 rdr: 3 Mrk:
Alvall Haaland haver till dette Ting ladet indstefne Haldor Neernes for 2de Kiøers foester og
8te Voger Korn som hand Rester for 2de aar, till Citantens Sviger Moder Sl: Brønnelle
NeerNæsse, at betale, till Doms Lidelse tillige med Sagens forvoldende omckostning.
Citanten møtte for Retten og paastod at dend indstefnte Haldoer Nernes maatte tilfindes at
betahle dito vilckaar, som hand aarlig skulle vere pligtig at betale till hans Sl: Sviger Moder.
Haldor Neernes møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell,
Citanten Sagde, at hans Sviger Moder Sl: Brynnele Næsse opsagde sin brugende part udj
gaarden Neernæsse for sin Søn Sl: Thoer Larsen, hvilcken der imod lovede sin Moder at give
hinde udj aarlig wilckaar 1 Koe og 4 Voger Korn, og eftter at denne hindes Søn ved døden
afgick, blev dend indstefnte Haldor Nernæsse bøxslet dito hindes Søns brug og fick Encken

till Egte, hvor fore Citanten paastaar at Haldor Neernæsse skall vere pligtig at betale de
samme vilckaaer till hans Sviger Moder Brønnelle Næsse som hindes Søn med hinde har
indgaaet og betalt, siden hand fick gaarden eftter hindes Sl: Søn.
Haldoer Neernæsse der til svarede at hand hafve bøxlet sin Gaard Neernæsse og gifttet sig
med Citanten[s] Sviger Moders Søns Encke, men ingenlunde haver tilstaaet at betale Encken
nogen aarlig wilckaar, og saa fremt Citanten
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kand beviise at hand haver Gaarden antaget paa saadanne udlofvede wilkaar fandt hand sig
icke veigerlig samme at eftterkomme, men som hand aldrig haver tilstaaet at ville give
saadanne vilckaar aarlig som af Alvall Haaland er paastaaet og icke heller med vidner kand
bevise, saa paastod Haldoer Neernæsse for Citantens paastand og prætention at blive
frifunden.
Citanten Alvall Haaland tilstaar hand icke haver nogen bevis for denne sin fordring, men
hand formeener at Siden Haldor Neernæsse kom ind paa Jorden eftter sin Sviger Moders Sl:
Søn, hand da skall vere pligtig at betale de samme vilckaaer som hindes Sl: Søn haer udlovet,
begge parter var Dom udj Sagen paastaaende;
Thj blev saaledes Kiendt Dømt og afsagt.
Alvall Haaland indstefner Haldoer Neernæs at betale till sin Sviger Moder Sl: Brynelle
Næsse for 2de aars Resterende wilckaar som skall vere 2de Koe foster og 8te Voger Korn,
paa det formendtlige fundament, at eftterdj Citantens Sviger Moders Søn Sl: Thoer Larsen
for Jordebrugets opgifvelse {har de} skall disse forbenefnte wilckaaer sin Moder have
tilstaaet at ville give, det da skulle vere følgelig at indstefnte Haldor Næsse, som Sl: Tor
Larsens Encke er kommen udj Egteskab med og der ved Gaarden til bøxell Erlanget hand da
dito vilckaar af dend aarsage skulle blive forbunden at betahle, da som Haldoer Næsse
aldeles benegter hand icke gaardebruget paa nogen slags accord om de fordrende vilckaars
svarelse har antaget, saa og Citanten Alvall Haaland Self tilstaar hand ej her paa haver noget
bevis, alt saa kand icke Haldor Næsse imod sin benegtelse, forbindes at svare de vilckaar som
Sønnen med sin Moder i saa maade indgaaet haver, men Haldor Næsse for Alvall Haalands
tiltale frifindes, og processens omckostninger paa begge sider ophæfves.
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Publiceret Erich Johans: Berges udstedde Skiøde paa 4 Mrk: Smør udj gaarden Grindem till
Johannes Efvindsen som der for haver betalt 1 rdr: 2 Mrk: dat: 6 Augustij 1736.
Publiceret Erick Johansen Berjes udstedde Skiøde paa ½ Løb Smør udj Gaarden Grindem till
Erick Oddesen som der for haver betalt 12 Rdr: dat: 6 Augustij 1736.
Johannes Tesdahl hafver atter udj forrige indstefnte Sag ladet indstefne Rubbert WasEnden,
til Doms og Strafs Lidelse fordj hand skall have udspred et ondt Rygte om Citanten, hvor om
hand er indstefnt at anhøre widnernis forklaring, Neml: Ole Tesdahl, Hans SkiedzVold, og
Rubbert VasEndens huustrue.
Rubbert VasEnden blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ej heller nogen paa hans
vegne til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Søren Colbendtsen Fiddie, og Christen Christensen Silde, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have Rubbert VasEnden till dette Ting indstefnt med meere end 14 dagers
Kald og Varsel

Citanten Johannes Tesdahl paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres og
eftter at Edens forklaring for vidnerne var bleven oplæst og formanet at vogte sig for
MeenEed, blev
vidnet Ole Tesdal paaraabt som eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forklarede, at
Johannes Tesdahl og vidnet kom i fasten 1736 til Rubbert VasEnden, da Johannes Tesdahl
tilspurte Rubbert VasEnden om hand wille tilstaae de ord hand haver talt, hvor paa Rubbert
svarede, hand kunde icke holde for ørene hand joe haver hørt Sladder og Wask, og haver hørt
det af medhielperen, videre hafde vidnet icke at forklare.
det andet vidne Hans SkiedzVold eftter aflagde Eed vandt og forklarede at i afvigte vindter i
fasten gick Rubbert og vidnet til Kirken, da Rubbert spurde vidnet om hand var talsmand for
Pofvell Hougen, {paa Hall} paa Halleland, svarede vidnet Gud ved hvor det Staar till, da
svarede Rubbert VasEnden, kunde hand icke
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finde nogen anden end disse Hallelandz hoererne, da svarede vidnet, att dette er icke andet
end afvindz Snack, og spurde hvem skall det vere, da sagde Rubbert VasEnden, det var
Johannes, broder till Spillemanden i Tesdahl; videre hafde vidnet icke at forklare.
det 3die vidne Rubbertes huustrue møtte icke, som Citanten paastod motte forelegges till
neste Ting at møde, og aflegge sit Vidnisbyrd udj Sagen.
Eragtet.
Vidnet Rubbertus huustrue Anna Jacobsdatter forelegges till neste Ting, at aflegge sit Vidnis
byrd, om hvad ord der passerede imellem Johannes Tesdal og hindes Mand, dend tid vidnet
Ole Tesdahl var Nerverende.
Lars Lunde hafver atter udj forrige indstefnte Sag ladet indstefne Tierran Øfrenes, till Doms
Lidelse eftter Loven, for de ærrørige Skieldz ord hand hafver begiegnet hannem med, saa og
at betahle Sagens forvoldende omkostninger.
Tierran Øfrenes blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne
at Svare till Sagen.
Stefne Vidnerne Søfren Colbendtsen Fiddie og Christen Christensen Sille, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Tierran Øfrenes till dette Ting med mere end med 14 dagers
Kald og warsell.
Mons:r Kofod paa Fogden Heibergs Vegne paastod eftter de afhørte vidners forklaring at
Tierran Øfrenes maatte tilfindes at lide eftter Lofvens 6 Bogs 21 Capt: 2 art:
Lars Lunde paastod Dom over sin Contrapart eftter Loven.
thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Tierran Øfrenes hafver veret 3de sinde af Citanten indstefnt for ærrørige tilsagn, og møtte Self
till afvigte Sommerting til Sagen at svare,
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og da begierede udsettelse i Sagen till dette Ting for at føre sine paaberaabte vidner udj Sagen
som hannem blev bevilget, og dog hverken self møder, ej heller indstefnt vidner till dette Ting
eller dennem ladet føere, hvor fore denne Redt ej understaar sig Sagen lengere paa saa løese
paaskud at udsette, da som de 2de indstefnte vidner Eenstemmig forklarer, at Tierran Øfrenes
hafver tilsagt Citanten Lars Lunde udj begrafvelsen paa Liusnes gaard, at hand er en Tiufs
unge, Saa tilfindis Tierran Øfrenes for saadan hans ærrørige Skieldzmaall og tilsagn imod
Citanten, hvor ved hand og haver fornermet Citantens forældre som ligger i Graf, at bøde
denne gang till Deris Mai:ts Cassa 20 Rdr: med tilhold hand her eftter hverken i nogen

hederlig forsamling eller andre steder ofttere befindes at ofverskielde folck, saa fremt hand
icke ville vendte i yderste maade i følge Loven at blive anseet; \og ellers de udtalte ord ej at
komme Citanten til nogen æres forkleinelse i Mindste maader/ udj Processens omckostning
tilfindes Tierran Øfrenes at betale til Citanten Lars Lunde 4 Rdr: hvilcket alt hand tilfindes at
ud Reede 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Knud Støele haver till dette Ting ladet indstefne, sin huusmand Gunder Tierransen og hans
huustrue Giertrud Ols1736: 140b
datter, for at de haver ofverfalden \Citanten/ med u-fred og sagt at hand haver besveget
brødet fra dennem, hvor om Citanten dennem haver beskickcket med Siur Støele og Joen
Torgelsen Støele som og er indstefnt at aflegge sit vidnis byrd udj Sagen, till hvilcken ende
Contraparterne er indstefnt vidnernis udsagn at anhøre.
Gunder Tierransen og hans huustrue blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa deris
vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Siur Støele og Søfren Colbendtsen hiemlede ved Eed eftter Loven ickun at
hafve indstefnt Gunder Tierransens huustrue till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell,
men icke indstefnt hindes Mand.
Knud Støele paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Eragtet.
eftterdj Citanten eftter Kaldz Mendenis forklaring ickun haver indstefnt Contrapartens
huustrue, og icke hindes Mand, da dog Manden Er qvindes forsvar, Saa kand de indstefnte
vidner icke af Retten denne sinde blive antaget till nogen Edelig forklaring, forinden Citanten
Sagen paa lovligere maade end sked er in Caminerer.
Almuen paa tilspørgelse tilstod at have faaet Rigtig betaling for Ting Skydsen saa vell for
Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: Miilen.
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de 6 Sædvanlige Spørsmaall som paa forrige Ting er Spurt om, blev fremsadt for Almuen,
som svarede at indtet af saadanne Ting dette aar er her i Skibredet forefalden.
Almuen blev tilspurt om icke opsidderne paa Gaarderne Bierch, Gierde, Schiedsvold,
Hougen, Dynniebachen og Sæbøe, er godtgiort aftaget, hvor till Almuen svarede Joe.
Almuen paa Spørsmaall svarede at aftaget paa Ledingen er opsidderne godtgiort paa
fornefnte Gaarder.
{Als} Almuen paa spørsmaall sagde at i Gaarden Grindem har dette aar ligget øde 1 ½ Løb
Sm: 9 Spand Korns Landskyld, og der af ej mere beckommet end 3 Rdr: græsleye.
opsidderne tilstod at Landskylden aarlig tagen og Arbeidz pengerne er dennem efter aftaget
godtgiort.
Publiceret Sigge Taarbiørnsen Graelsæters udstedde Skiøde paa 1 Løb Smør udj gaarden
Aasbøe med bøxell og herlighed till Rasmus Siursen som der for haver betalt 82 Rdr: dat: 3
Decembr: 1736.

Restandsen er lydelig oplæst og bedrager sig i alt dend Summa 285 Rdr: 1 Mrk: 6 s:
hvilcken blef tagen under Rettens forsegling.

Ao: 1736 d: 5 og 6 Decembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa Gaarden
Lunde for Fieldbergs Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heybergs Fuldmegtig Mons:r Kofod med eftterskrefne Laugrettes Mend, Neml:
Knud Wieland, Ellias ibid: Ole Gierrevigen, Knud Noere Stuemoe, Torgier Nedre Lunde,
Gunder Tindeland, Gunder Weastad og Alvall Hamre med fleere Almue som Tinget same tid
Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste forordning og høye øfrigheds ordre som paa forrige
Tinge.
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WelEdle Hr: Capitain Henrich Grewe haver till dette Ting ladet indstefne Corporal Aanund
Johannesen at anhøre Eendell widners forklaring, om hvad som skall vere Passeret imellem
Ermelte Corporal Aamund Johannesen og en Østmand Nafnlig Thore in Junij afvigt 1736 till
et Tingsvidnis Erholdelse, med videre som dend i Rettelagde skrifttlige Stefning omformelder
dat: 19 Novembr: 1736 saa Lydende. Endnu haver Hr: Capitain {indk} Greve ladet indkalde
fleere vidner til dette Ting om forbem:te Passagie at aflegge sin Edelige forklaring saa som
Niels Hougeland, Daniell OpEim, Ole Rabben og Johanna Tieniste pige Tienende hos
gastgiæberen Joesep Andersen.
Corporal Aamund Johannesen møtte Persohnlig for Retten og vedstod at have faaet lovlig
Kald og Varsell, og ellers var vell fornøyet med at forbem:te widner, sin Sandheds forklaring
maatte aflegge;
Paa Hr: \Capit:/ Greves weigne møtte for Retten Sergiant Aarent Larsen Hiemberg og
paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres, hvor da Eedens forklaring af
Lovbogen blev for vidnerne oplæst, og formaenet at vogte sig for MeenEed;
Hvor paa Mons:r Berent Bredal Capitain des Armes paa vidnerne Joesep Andersen og hans
huustrues wegne fremkom for Retten og sagde at som de ere saadanne folck der icke pleyer at
søge Ting, saa hafver de ved ham ladet i Retten fremlegge deris skrifttlige vidnisbyrd dat: 5
Decembr: 1736 saa Lydende.
welEdle Hr: Lieutenant Berrig indfandt sig for Retten paa welEdle Hr: Capitain Greves
vegne for widnernis udsagn at anhøre.
Der nest blev widnet Niels Eie paaraabt, som eftter aflagde Eed eftter Loven forklarede, at
eftter Pindsetider laag vidnet Syg og en Morgen tiilig paa samme tid kom Corporal Aamund
Johannesen ind i vidnets huus og hilsede, og tendte ild i en Pibe Toback, og i det samme
kommer en Østmand
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ind og Siger till Corporalen, du skall følge mig till Siøen, og sagde at saa mange som var ved
Siøen i Nadt skall nu blive eller vere der, hvor til Corporalen svarede joe og fulte Østmanden
til Siøen, og der eftter noget ud paa dagen saag vidnet at Corporalen sprang og 2de
østmender eftter ham, op eftter bøen saa at vidnet der eftter icke saag dem mere, videre
sagde vidnet ej hafde at forklare.

Vidnet Niels Tvedt fremckom for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt,
vandt og forcklarede, at eftter Pindse tider 1736 var vidnet hos gastgiæberen hvor 3de
østmender var inde, og som vidnet har sidet noget ud paa Natten kom Corporal Aamund
Johannesen der ind, og som hand har sidet en stund, kom Corporalen Aamund og
østme\n/dene til at Spille kort sammen, og som det lysede af dagen imod Morgenen, lagde
dend Eene østmand sig till at sove i Bencken, og lidet der eftter Reiste de 2de østmender sig
op, og bad dend som i bencken laag, farvell, og Rørte ved ham og villet haftt ham vaagen
Men hand hørte det icke, hvorpaa de gick ud og vidnet fulte dem ud paa døren, da Corporal
Aamund Johannesen {Sa} Sad inde i Stuen saa vel som Tieniste Pigen Johanna som Sadt og
Sov ved Kalckelofnen, og som vidnet kom ind igien sad Corporalen paa bencken, og de
forbenefnte Sov end nu, imidlertid kiøbte widnet og Corporalen en Potte øell som de drack
ud, da Corporalen ville gaae, men vidnet gick hen og weckede paa Østmanden som laag i
bencken da Corporalen sagde det er Synd at wecke ham, og der paa gick ud, og som vidnet
veckede østmanden op, sagde vidnet til Østmanden, der som du icke vill Jeg skall føre dig nu
til Fieldberg Sundet saa vil Jeg icke føre dig, da østmanden Strax Reiste sig op og lafvet sig
til at ville Reise, og som hand gick paa gulfvet en Stund, Safnede hand sin Pung hvor udj
hand sagde var 20 Rdr: og leedte saa vidnet samt Østmanden eftter Pengepungen under
bordet og paa gulf1736: 142b
vet, men fandt dend icke, da hand Spurde vidnet hvor hans Cammerater er, som svarede at de
Reiste Søer paa SandEidet, {og som} hvor paa vidnet skulle følge ham der hen, og som de
kom till gaarden Nerem lagde Østmanden sig der og bad vidnet at wille alleene Reise eftter
dem, som vidnet og giorde, og fandt dennem paa SandEidet, da begge Østmendene fuldte med
vidnet tilbage til gastgiæberen igien, da var Østmanden Thoer og Corporalen der inde, hvor
paa dend Eene Østmand Hilje siger til Corporalen om hand vill følge ham ud hand ville
taele med ham, da de gick ud, og som de har veret ude en times tid, hen op i buskene saag
vidnet at de haandckramtes, men var strax skildt ad, da østmanden kom tilbage med en
Sønderhugget Pung som var Penger udj, og var hugget i dend Eene finger, og i Mund Lippen
ved Næesen, da Pengerne blev efttertaalt, og fattedes vngefer 6 â 7 Rdr: videre vidste vidnet
icke at forklare.
Vidnet Johanna Tieniste Pige eftter aflagde [Eed] eftter Loven vandt og forklarede, at
imellem Pindse og Sancte Hans tider indeverende aar, var de forbenefnte 3de Østmend samt
Corporalen hos gastgiæberen, og som de sad oppe om Natten, Sadt vidnet i Stuen hos dem og
Sov ved Kackelofnen, imidlertid gick de 2de Østmend bort, og dend 3die Østmand lagde sig
til at sove i Bencken, og som vidnet vaagnede saag vidnet at Corporalen stod henne ved
bencken hos Østmanden, og var da ingen fleere i Stuen, der paa kommer Niels Hougen ind og
væcker paa Østmanden, og dis midlertid gaar Corporalen bort, og som Østmanden vaagnede,
tager hand med haanden ved siden, og siger Mine Penge, da vidnet sagde at de søgte eftter
Pengerne i Stuen men fandt dem icke, hvilcket vidnet gick i Cammeret til sin huusbonde
gastgiæberen og for ham forkyndede, at disse Penge var bortckommen, og som vidnet kom
ind igien, gick Østmanden og Niels Hougen eftter Corporalen, og der nest vidste vid1736: 143
net ej mere at forklare.
Widnet Tambour Johannes Olsen eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forklarede, at
imellem Pindse og Sancte Hans tider, kom Corporal Aamund Johannesen med ordre til vidnet
at skulle møde paa Nestrand, og imidlertid kom 3de østmend og talede med Corporalen i

gaarden, hvor paa de gick ned paa Niels Eies Engebøe og vidnet fulte med, hvor Pengerne
laag paa Marken, da Corporalen tog pengerne op og lefverede Østmendene dennem hvilcke
vare 5 Rdr: og sagde at de der paa bleve med hin anden om Pengerne forEenede, at de icke
skulle tale meere der om. videre vidste vidnet icke paa spørsmaall at svare.
Widnet Rasmus Eye blev paaraabt men møtte icke, hvilcket Hr: Lieutenant Berrig og
Eragtede u-nødig at lade føre
Widnet Pofvell Larsen NerEim møtte for Retten og tilstod at vere lovlig Stefnt, men som
hand icke haver nogen ordre fra sin Capitain VelEdle Hr: Mouritzen, saa understod [han] sig
icke at aflegge nogen Edelig forklaring i denne Sag, hvilcket og WelEdle Hr: Lieutenant
Berrig Eragtede u-nødig at lade føre.
Vidnet Orm Eye eftter aflagde Eed vandt og forklarede, at imellem Pindse og Sanchte Hans
tider, indeverende aar, var Corporalen hos vidnets huusmand Ole Skaffer eller Rabben, da der
kom 2de Østmend og bad Corporalen Aamund Johannesen, med det gode ville gaae med sig,
og lade dennem faae sit igien, videre vidste vidnet icke at forklare.
Widnet Daniell OpEim eftter aflagde Eed forklarede, at eftter Pindse tider indeverende aar
kom vidnet till gastgiæberen, og saag at Corporal Aamund Johannesen Sad uden for dørren,
og en Østmand hos, der paa de gick ind, og der nest kom 2de Østmend til i Stuen som
begierede et glas brendevin, og lidet der eftter gick dend Eene Østmand og Corporalen ud, og
gick op om Elfven, i buskerne, og blef seende at de begyndte at handckramses, men strax
skiltes ad, da Corporalen gick sin vey Søer eftter, Men Østmanden gick op i buskerne, hvor de
2de Østmend tillige med vidnet gick til ham,
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da hand klagede sig at Corporalen hafde hugget ham, og saag vidnet at hand var hugget paa
de 2de fingre og i Lippen, hvor paa toe af østmendene Reiste eftter Corporalen, men kom
tilbage og Sagde at de fandt ham icke, og sagde østmanden at hand holdte Penge Pungen i
haanden, og som Corporalen hug til ham, møtte østmanden imod med haanden, da Pungen
blev hugget og de 2de fingre paa ham; vidnet Spurde {hvor pe} østmanden hvor Pengerne
laag, da svarede, at de laag under Stufven i en hoele, som hand viisede vidnet, men vidnet
vidste [icke]? hvad Penge det var og om Corporalen har lagt dennem der, vidste icke noget
om. videre vidste vidnet icke at forklare.
Vidnet Johannes Olsen som forhen haver sit vidnis byrd aflagt, kom atter frem for Retten og
sagde at hand forglemte at forklare, at de omvundne 5 Rdr: laag under en Stufv i en hoele med
en Maasse daatt over, og som oustmanden sagde hand tager icke imod disse penge førend de
bliver fyldest, da saag vidnet at Corporalen leverede østmanden Een Guld Ring, som hand
skulle have for de Penger som fattes, videre hafde vidnet icke at forklare.
Widnet Ole Rabben eftter aflagde Eed forklarede, at hand om denne Passagie er aldelis uVidende, og ved indtet her om at forklare.
WelEdle Hr: Lieutenant Berrig indleverede et Skriftt under Einer Nedrehelle, Arent Larsen
Hiember og Carl Kierseboms hender, hvor udj er indført Corporal Johannesens Eegen
beckiendelse for sin Capitain WelEdle Hr: Henrich Grewe, hvilcket er dat: 3 Decembr: saa
Lydende.
Hvor eftter Corporalen Aamund Johannesen paa tilspørgelse for Retten, tilstod at hans
beckiendelse for sin Hr: Capitain er saaledes som dette benefnte Skriftt indeholder i
allemaader er Rigtig.
hvor eftter WelEdle Hr: Lieutenant Berrig begierede dette Tingsvidne sluttet, samt hvis
Passeret er, ham paa WelEd1736: 144

le Hr: Capitain Grefves Vegne, war et lovskicket Tingsvidne begierende, Som blev bevilget.
Publiceret Ingel Knudsen Giere, Thomes Hansen Hiorteland og Ole Jørgensen Sundfiord
deris udstedde Skiøde paa 1 Løb Smør, till Hans Knudsen Hafneraas, som der for haver betalt
72 Rdr: dat: 12 Aug: 1736.
Publiceret Hans Hafneraaeses, og Johan Winsentz Galtungs med hin anden indgaaende odels
Mageskifttebrev, hvor udj Hans Hafneraas Mageskiftter 1 ½ Løb Smør udj gaarden Giersvig
med bøxel till Johan Winsentz Galtung, hvor imod Johan Vinsentz Galtung haver
Mageskifttet 1 ½ Løb Smør udj gaarden Gougsvigen med bøxel udj Strandebarms Skibrede
beliggende till Hans Knudsen Hafneraas, som till vederlaug har givet og betalt 100 Rdr: till
Winsentz Galtung dat: 12 Septembr: 1736.
Publiceret Otto Erichsens udstedde Skiøde paa gaarden Wiig 1 ½ Løb Smør med bøxell, till
Siur Gulleifsen og hans Søn Hans Siursen dat: 5 Martij 1736.
Publiceret Siur Gulleifsen Wiig og Hans Siursen ibid: deris udstedde obligation Stoer 40 Rdr:
som de haver beckommet till Laans af Sr: Otto Erichsen, og der for setter ham til underpant
sin Eiende og paaboende gaard Wiig skyldende 1 ½ Løb Smør med bøxel, indtil at Capital og
Rendter vorder betalt dat: 5 Mars 1736.
Od Monsen SiursEide fremckom for Retten og lyesede sin odel og Pengemangel Lysnings
Redt till gaarden Giersvig Skyldende 1 ½ Løb Smør med bøxell, som Anders Andbiøndsen
paaboer, hvilcken hand sagde er hans Rette og Sande odell, som hand agter til sig at ville
indløese, saa snart hand saa mange Penge kand beckomme.
Publiceret Steen Larsen Ebne, Hans Nielsen Hofland, Thoer Larsen Storhaag, Hagtor
Aamundsen Tvedt, Ole Olsen Vogen og Tierran Rasmusens udstedde Skiøde paa 1 Løb 1 pd:
16 ½ Mrk: Sm: udj Udbioe till Encken Daardj Tollacksdatter som der for haver betalt 69 Rdr:
2 Mrk: 8 s: dat: 2 Aug: 1736.
{W} Johan Winsentz Galtung hafver som Eiere til Giersvig, indstefnt opsidderen Anders
Andbiønsen at frafløtte gaarden Giersvig till faerdag førstckommende 1737
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till Doms Lidelse, at indRømme Citanten gaarden siden hand Self er Boets Liidz mand.
Anders Anbiørnsen møtte for Retten, og tilstod at vere lovlig Stefnt.
Johan Winsentz Galtung møtte for Retten og Sagde at som hand Self \er/ Boets Lis mand,
saa haver \hand/ veret nødsaget till dette Ting at indstefne sin Leylænding Anders Andbiønsen
til Doms Lidelse at frafløtte Gaarden Giersvigen, till faerdag førstckom/m/ende 1737, med
Sagens forvoldende omckostninger.
Anders Andbiørnsen Sagde at hand med Citanten Johan Wincentz Galtung er i Mindelighed
forEenet paa saadan maade at Galtung har i Mindelighed betalt ham 18 Rdr: og i det øfrige
skall opsidderen Anders Andbiørnsen vere frj for gaardens huusers Reparation og aaboed,
hvor imod Leylændingen Anders Andbiørnsen Sagde at hand till faerdag førstckommende
skall fratræde og indRømme sin brugende Part i Giersvig till faerdag førstckommende 1737,
for sin Eiere Johan Winsentz Galtung som tillckommende aar, dito brug til beboelse skall

antage, hvor med de saaledes for Retten bleve forEenede, og der paa med haand Reckning for
Retten samme deris forEening beckrefttede.
Publiceret Elling Jørgensens udstedde odels og aasædes Transport paa 1 ½ Løb Smør udj
Gierevig, till Od Monsen dat: 20 Octobr: 1727.
Peder Johansen Lande Soldat under WelEdle Hr: Major Schnels Compagnie, hafver til dette
Ting ladet indstefne Ole Faedtland til Doms Lidelse for hand skall have kaldet Citanten for en
Tyfv, og der om indstefnt Contraparten Ole Fadtland at anhøre widnerne Lars Larsen
Noerhuus og Johannes Andersen Tofttes Edelig forklaring des angaaende, samt at lide Dom
till
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denne Sags forvoldende omckostninger.
Stefnevidnerne Mons Noerhuus og Siur Noerhuus hiemlede ved Eed eftter Loven at have
Ole Faedtland til dette Ting indstefnt for mere end med 14 dagers Kald og warsell, at svare till
dend Sag hand har skieldt Soldat Peder Johansen Lande, Men icke indstefnt ham till at anhøre
widnernis forklaring.
Ole Faedtland møtte for Retten og Sagde at eftterdj hand icke till dette Ting er indstefnt at
anhøre de indkaldte vidners forklaring, saa Protesterede hand imod widnernis føerelse.
Sergiant Singelberg paa Soldaten Peder Johansen Landes vegne paastod at de nu for Retten
mødende vidner, maatte Eedfæstes og afhøres.
Eragtet,
Som Kaldzmendene forklarer at Ole Fadtland icke er indstefnt widnernis forklaring \at
anhøre/ saa kand {de} \vidnerne/ icke denne sinde afhøris forinden Citanten indretter sit
Stefnemaall i denne Sag eftter Lovens pag: 33 art: 1.
Knud Frønsdahl haver till dette Ting ladet indstefne Johannes Espeland med sin huustrue
Anna Espeland fordj hun skall have skieldet Citanten at hand skall have Raadet hindes Mand
at Tractere hinde med hug og slag med videre som de der om indstefnte vidner, Halfvor
Faenebøe, Eelias Wiland, Ole Rabben, Jon Frønsdahl og Helga Halfvorsdatters Eedelig skall
forklare, hvor om hun og hindes Mand er indstefnt til at paahøre vidnernis udsagn, og der
eftter at lide Dom til bøder og Strafs Lidelse, samt at betale Processens omckostning.
Kaldsmendene blev paaraabt men møtte icke, men blev svaret at de kommer i Morgen.
Johannes Espeland og hans huustrue blev paaraabt, men møtte icke ej heller nogen paa deris
veigne til Sagen at svare.
Eragtet.
Sagen udsettes til i Morgen da dend igien skall foretages.
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Publiceret Skifttebrefvet eftter afgangne Qvinde Sirj Eerichsdatter Siovangen, hvor udj
Enckemanden Niels Olsen er udlagt 12 Mrk: Smør 1/3 giedskind med bøxell og herlighed,
for 15 Rdr: og Datteren Magdele Harraldzdatter er udlagt 12 Mrk:r Smør med bøxell for 12
Rdr: alt forskrefne udj gaarden Siovangen, og er dat: 23 og 24 Maij 1736.
d: 6 Decembr: om Morgenen blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend.

hvor da Citanten for Retten fremckom for Retten!! og paastod at de indstefnte vidner maatte
Eedfæstes og afhøres.
Contraparten Anna Espeland og hindes Mand Johannes Espeland blev paaraabt eftter Loven,
Men møtte icke ej heller nogen paa deris veigne til Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Ole Johansen Rabben og Niels Askelsen Vogen blev paaraabt, som
fremckom for Retten, da de hiemlede ved Eed \eftter Loven/ at have indstefnt Anna Espeland
og hindes Mand till dette Ting, som det for indførte oplæste Stefnemaall for Retten ommelder
med 14 dagers lovlig Kald og Varsell.
Hvor eftter Edens forklaring for vidnerne blev oplæst og formanet at sige sin Sandhed og at
vogte sig for MeenEed.
hvor paa vidnet Halfvor Fannebøe eftter aflagde Eed vandt og forklarede at Knud Frønsdahl
eller Citanten begierede at vidnet og Eelias Wieland ville følge med ham till Anna {Svin}
Espeland og tilspørge hinde om hun wille tilstaae det som hun haver beskyldt Citanten for, for
hans Tienere, hvor paa de fultes ad, og da de kom til Espeland ind i Stuen, var Johannes
Espeland og hans huustrue inde, da Knud Frønsdal tilspurte Anna Espeland om hun ville
tilstaae de ord som hun har Sagt for hans Tienere, men blev icke nefnt hvad
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ord det var, da svarede Anna Espeland at hun ved icke der af, og hun har icke skieldet nogen
for noget, men sagde hun har saa fundet, Knud Frønsdal har lagt i hindes Mand at hand skulle
slaae hilsen af hinde, og sagde hun kiender folcket, hand Niels Lunde din broder, har icke
andet at æde paa i et versskab end Anna Espeland, og hafde Johannes Espeland hindes Mand
1 følje gaaendes i Frønsdals Marken som var dræbt af skrubben eller ulfven, som Anna
Espeland sagde at Knud Frønsdall har tygget saa lenge paa, nu har hand dend i sig, widere
vidste vidnet icke at forklare, uden at de tilspurte hinde om dette og hørte hun sagde dette
Vngefehr 4 Uger for dette Høsteting.
Widnet Eelias Wieland fremckom for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt vandt og forklarede at 4re Uger for dette Høsteting blev vidnet tillige med forrige
vidne begieret af Knud Frønsdal at følge med ham till Johannes Espeland og tilspørge hans
huustrue Anna Espeland og tilspørge hinde om hun ville tilstaae det hun haver beskyldt
Citanten Knud Frønsdall for, for hans Tienere, hvor paa de fultes ad, og da kom ind i Stuen
paa Espeland var hindes Mand Johannes og hans huustrue Anna Espeland i Stuen, da Knud
Frønsdal tilspurte Anna Espeland om hun ville tilstaae de ord hun har sagt for hans tienere om
ham, og om hans tienere icke maa gaae i fred for hinde, da svarede hun at hun icke har sagt
noget om ham, og ved icke der af, og i blant mere tale som falt dennem imellem, var der en
følje som Johannes Espeland hindes Mand tilhørte, haftt gaaendis i Frønsdals Marken, som
var dræbt af skrubben, sagde Anna Espeland till Knud Frønsdall, du har nu saa lenge tygget
paa dj, nu har du dj der, og sagde det har hun fundet, Knud Frønsdall har lagt ilt i hindes
Mand, og Sagde maa kiende folcket, hand Niels Lunde, Bror din, hand hafde indtet andet at
æde paa i
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et værsskab, end Anna Espeland, videre vidste vidnet icke at forklare.
Widnet Ole Rabben eftter aflagde Eed forklarede, at 4re Uger for dette Høsteting sagde
Anna Espeland at Knud Frønsdahl har undsagt hindes Mand, Men der var ingen fleere folck
hos uden vidnet Alleene, dend tid hun dette Sagde, widere vidste vidnet icke at forklare.
de øfrige 2de vidner Joeren!! (Jon) Frønsdal og Helga Halfvorsdatter blev paaraabt men
møtte icke, hvilcke og Citanten holdte u-nødig at lade føre.

Citanten Knud Frønsdahl paastod at de indstefnte \Contraparter/ maatte forelegges Lavdag til
neste Ting.
Eragtet.
Anna {Frønsdall} \Espeland/ forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen, till
forbem:te tid og sted forelegges hindes Mand at møde till Vedermæele udj Sagen.
Publiceret Pofvel Joensen Aalands forskrifvelse at det Løsøre 38 Rdr: 3 Mrk:, samt gaarden
Lille Nerem, som hans Svoger Cornelius Joensen paa Auctionen d: 20 Martij nest afvigt,
eftter Sl: Jørgen Olsen Nerem blev som høystbydende tilslagen for 83 Rdr: 2 Mrk: 10 s:
tilsammen 121 Rdr: 5 Mrk: 10 s: haver hand saa fremt icke forskrefne Summa til Janvarij
Maanets udgang 1737 førstckommende icke bliver betalt, skall hand vere forpligtet samme at
betale till Sorenskrifveren Randulff med videre og er dat: 5 Decembr: 1736.
Fogden Heyberg tilspurde Almuen om icke det affelte paa Gaarden Kaate er opsidderne
godtgiort, hvilcket da blev Confereret med bøndernis bøger og Jordebogen, som befandtes
Rigtig, hvor om Fogden blev Tingsvidne meddelt under Rettens forsegling,
Lige saa er Ledingen for aftaget Kaate bleven opsidderne godtgiordt, hvor om Fogden blev
meddelt Tingsvidne under Rettens forseigling.
End nu er ligesaa Landskyld og aarlig tagens samt Arbeids Pengernis afgang for det affeldte
udj gaarden Kaate, opsidderne godtgiodt, hvor om Fogden blev meddelt Tingsvidne under
Rettens forseigling.
Almuen blev tilspurt om icke de er betalt Tingskydsen for indeverende aar till og fra Tingene,
saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: for hver Miill, hvor till
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de, at de for Tingskydsen indeverende aar har faaet betalling saa vell for Fogdens 4 Mand
som Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: Miilen, hvor om Fogden blev meddelt Tingsvidne under
Rettens forseigling.
de 6 Sædvanlige Spørsmaaler blev for Almuen i dette Skibrede fremsadt som paa forrige
Tinge, og blev svaret till enhver Post i Sæer som det der om udtagne Tingsvidne ommelder,
som blev under Rettens forseigling taget.
Restandsen blev lydelig for Retten oplæst og af dend tilstedeverende Almue tilstaaet Rigtig at
vere, og bedrager Restandsen sig af Leenets og Halsnøe Closters Gods tilsammen 474 Rdr: 1
Mrk: 9 s: hvor om Fogden blev meddelt Tingsvidne under Rettens forsegling.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten for tilckommende aar 1737 ere Christen Nere
Axdall, Carsten Weastad, Steen Hetland, Knud Sioevangen, Thoer Hetland, Halfvor Dueland,
Helje Bersvog og Colbendt Berge.
Ao: 1736 dend 15 Decembr: blev Retten betient paa det ordinaire Tingsted Gielmervig udj
dend Sag Fogden Sr: Heyberg hafver Reist Contra Niels Jacobsen Schanche, hvor da Retten
blev betient med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig Aamund Eresland, Ole Larsen
Handeland, Niels Løevig, Joen Handeland, Hougne Thoersen Vigcke, Ole Ericksen Wigcke,
Ole Haldoersen Handeland og Biørne Wigcke.

hvor da møtte udj Retten paa Fogden Sr: Heybergs Vegne Mons:r Wenwich og gaf
tilckiende at welbem:te hans Principal endnu er meget Svag, og har siden Tinget her holdtes,
icke veret megtig at Expedere nogen af sine Embedes forretninger, Endten i denne Sag /: hvis
udfald paa Seeniste Ting icke er bleven Fogden vitterlig førend i dag 8te dage, eftterdj indtet
bud der om før til hannem var at faae :/ eller andre affaire. Comparenten Sagde ellers at
have ordre at lade tilføre dette, at Fogden icke, kand icke giøre nogen i Rettesettelse over
Niels Schanche forinden Retten giver sit interlocotorium
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paa Schanches Exception, mod det første Stefnemaals forkyndelse, thj i fald Retten skulle
finde fornøden at kiende det bemelte Stefnemaall icke var Schanche loulig forkyndt, maa
Fogden till Justitiens befordring ved et Continuations Stefnemaall, indvarsle saa vell bemelte
Schanche som i Sagen forhen de afhørte vidner, hvor om hand nu wille Ervarte Rettens
Kiendelse imidlertid Producerede hand i Retten dend hos Niels Schanche Passerede
inqvisitions og Seqvestrations forretning og var ellers begierende at de 2de acter mod Peder
Heltberg som d: 1 Augustij 1736 er paadømt, hvor af dend Eene betreffer, det af bemelte
Heltberg forøvede Knifdrag imod Pofvell Schaalnes i Schanchis huus dend anden angaaer det
af Ermelte Heltberg i Schanchis huus øfvede slagsmaall imod Svend Aaseim, i denne act
maatte inddrages, paa det at høyere Retter, om Sagen der maatte indkomme der af kand
Erfahre hvad onde Svitter det af Schanche af Eegen Myndighed oprettede Kroehuus
forvolder,
Niels Schanche tillige med hans fuldmegtig og beskickede Procurator Ottesen, møtte for
Retten og forestillede da bemelte Ottesen at det kommer ham noget underlig for det Fogden
som en beckiendt fornufttig Mand, tencker till at vill faae omgiort hvad som af ham u-Loflig
tilforne kand vere forrettet, uden der for at staae videre til ansvar og taaele Dom, Thj det hvor
om Fogden forlanger Rettens interlocotorie Kiendelse, er just det samme som Niels Schanche
ved Contra Stefning til Endelig Doms og Satisfactions Erholdelse haver paa ancket, ligesom
hand og under Rettergangen har oplyst og med Fogdens Eeget Stefnemaall godtgiordt at
Fogden icke har veret u-beckindt Contra Citantens bort(Reise?) forinden Seqvestrationen
skeede
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og hans Stefnemaall udgick, der som nu Fogden icke hafde vidst hvor bemelte Schanche som
er en Matroes og i Kongens tieniste enrouleret Søefahren Mand der giemeenlig maa Søge sit
brød med at fahre til Søes baade inden og udenlandz, var at finde, saa viser Loven pag: 39 art:
12 hvad warsell hand burde haftt, hvilcken findes hand ej haver Nødt, og alligevell er saa
Store Ting med grofve beskyldninger, hans Boes Seqvestration og Vidners førelse udj hans
langt fraverende mod hannem bleven Tracteret, hvor fore det vell falder af sig Self, at Fogden
paa ingen slags lovlig maade kand vendte at finde Rettens biefald udj sit forsædt till at
udstede Continuations Stefning, og der ved at give Contra Citanten louligere varsell eftter at
vidnerne dog forhen uden saadant varsell som Loven Dicterer allerreede ere førdte, forinden
at Dom i Sagen ganget er eftter Contra Stefningens indhold; hvad sig angaaer de 2de acter
eller Domme som skall vere Passeret over Peder Heltberg for Slagsmaall eller Knifs Treckelse
udj Contra Citantens huus, da formeener Comparenten at samme ligesaa lidet er fornøden i
denne Sag at inddragis, som det er Contra Citanten u-Vedkommelig at undgielde for, hvad
andre i hans huus og imod hans wilje kunde have Pecceret, Af det nu i Retteckomne
Seqvestrations Verck, Sees vell, at Fogden skall have haftt welbaarne Hr: Admiral og Stiftts
Befahlings Mand Ulrich Kaases ordre eller foranstaltning, Men foruden at samme er udsted

eftter Fogdens andragelse og der fore og vill anckomme paa hans Eeget ansvar, Saa befindes
det ej heller endten at Stiftts Befahlings Mandens foranstaltning eller Fogdens der eftter
udstedde skrifttlig ordre till Lænsmanden paa Forretnings Stedet er blefven oplæst, joe der
som Contra Citanten hafde forskyldt at hans Boe skulle Seqvestre1736: 148b
streris!! /: endog Lovens 1 Bogs 19 Capt: 21 art: tillader icke at nogen vederhefttig Mand
endten paa Persohn eller godz bør Arresteris :/ da skulle det icke Manqveret ham følgelig
forbemelte allegerede Lovens Bogs og Capit: 7 art: at Stille Borgen for sig, lad og vere at
Contra Citanten af ingnosange og i sin Eenfoldighed icke har forstaaet sig paa at dend af hans
høy Grefvelig Excellence Hr: Stadtholder Rantzous {Naadige be} udstede og oplæste
Naadige befahling skulle paagielde ham eller andre enroulerede Matroser, eller og kand have
forespurdt sig om det var Kongens anordning som var bleven oplæst, saa skulle hand dog uforgribelig formeene at hand der ved og dis formedelst kunde have sig saa høyligen forbrudt,
at hand paa Persohn eller gods, skulle arresteris, allerheldst hand aldrig har giort nogen Fæit
af at holde nogen øelckroe, men alleene undertiden naar hand har voren hiemme ved sit huus
læsket en eller anden, med en ½ kande øell, som hand dels har skiencket og dels taget betaling
for, hvor imod det er beckiendt, at andre end og i dette Præstegield, sider i god Roe end og
dels nest ved Kircken, og bruger daglig øell og brendevins Sahl; i det øfrige fremlagde
Comparenten dend till underckiendelse indstefnte Seqvestrations forretning, og tillige
indlefverede Speciel Regning paa Sagens omckostninger hvor eftter hand uden videre ophold
paastod Endelig Dom udj Sagen.
Mons:r Wenwich Sagde Endnu som tilforn icke at kunde endten svare till Mons:r Ottesens
giorde mange forestillelser og udflugter ej heller giøre nogen i Rettesettelse forinden
Dommeren som melt hafde givet dend af ham forlangende Eragtning, Erindrede dog Retten
at saafremt Stefnemaalets forkyndelse icke bliver for loulig anseet, Fogden da maatte
forundes
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anstand i Sagen til nestckommende Vaarting paa det hand til Justitiens befordring med
Continuations Stefning kand forfriske Sagen.
Procurator Ottesen Sagde at hand ej kunde ansee denne af Mons:r Wenwich atter igientagne
paastand for andet end det, hvor ved Søges udflugter till at faae Contra Citanten ved vidløfttig
langvarig kostbaer Process udmattet og mueligens saaledes at faae ham afskrecket fra at Søge
dend Redt og forsvar, som Loven ham allernaadigst tillader, Thj Protesterede Comparenten
imod all udsettelse under Reservation til vedbørlig paa ancke, om ham endnu videre og u-Lov
forsvarlig ophold skulle ske.
Thj blev Eragtet.
Denne Sag blev paa afvigte Høsteting eftter Mons:r Wenvichs paastand paa Fogdens Vegne
udsat i følge dend allernaadigste Forordning dat: 15 Aug: 1735. till denne Rettes dag, til
Doms afsigelse, med foreleggelse, at fremckomme med de bevisligheder parterne finder
fornøden, om ellers icke Dom eftter de i Rettelagde Documenter, skulle afsiges, till dend Ende
og ellers icke, er dette udsettelses Ting der till Nomineret, hvor fore Mons:r Wenvich
Paalegges denne sinde at Proceqvere Sagen till Endskab, {saa fremt at Dom udj Sagen} og i
mangell der af bliver Sagen \{…..}/ til Doms optagen.
Mons:r Wenwich paa sin Principal Hr: Foeget Heybergs Vegne Sagde at eftterdj Retten ved
dend gifne Eragtning obligerer ham at Tractere Sagen till Doms, som hand dog vill lade
anckomme, paa Dommerens Eeget ansvar i fremtiden, saa fremt Justitiens befordring der

under maatte lide noget skaar eller hinder, Saa lod hand tilføre at eftterdj det med 5
enstemmige Vidner er bleven Niels Schanche overbevist at hand baade førend deris høy
grefvelig Excellence Hr: Stadtholder Rantzous ordre under 2 Decembr: 1735 som grundet sig
paa et allernaadigst Reschript, af 18 Novembr: nest forhen, blev
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hannem baade at Lænsmanden Christopher Gielmervig udj hans huus forelæst, saa og inden
Retten paa det sidstholdte Waarting Publiceret, da hand og samme tid, nemlig paa Tinget
blev af Fogden i kraftt af høyst bemelte ordre, udj hans Mai:ts høye og hellige Nafn forbuden
all Kroehold {udj} Paa det Sted Schaanevigs Kirke hvor hans huus er Staaende, som og siden
dend tid og eftter forbudet skeede høy formastlig har ofvertraaed hans høy Grefvelig
Excellences ordre, som og det af Fogden giorde forbud, ved sit Kroehold som hand atter
Continuerede med, indtill hans Effecter og Eiendeeler, eftter høy welbaarne Hr: Admiral og
Stiftts Befahlings Mandens foranstaltning blev Seqvestreret, Vidnerne Christopher Pedersen
Gielmervigen, Aamund Erretzland og Peder Klocker forklarer og hvorledes bem:te Niels
Skancke, inden Retten haver opført sig, og oponeret sig imod høy bem:te Hr: Stadtholder
Rantzous ordre, da dend for Retten blev Publiceret, det hand og Self tilckiendegiver, hvor
liden Respect hand har haftt der fore, saa vell som for det af Fogden ham inden Retten
forkyndte forbud, naar hand eftter des forkyndelse fremdelis eftter Vidnernis forklaring og
udsagn med sit u-tilladelig Kroehold Continuerede, jae merbem:te femb Eenstemmige
Vidner forklarer og hvor u-tilladelig og høyst skadelig dette hans Kroehold er, som for
Almuen som der ved forføris til drick, fylderie, Clamerie og slagsmaall, Særdelis paa Søn og
hellige dage, da de oftte skall have Seet mange komme fra bemelte Schanchis huus meget
drucken, Saa satte hand i Rette over bem:te Niels Schanche, eftter Lovens Pag: 911 art: 13.
som en der haver opsadt sig imod hans Kongl: Mai:ts og høye øfrighedz ordre, da de inden
Retten blev Publiceret, der for og eftter bem:te Lovens allegerede art: at undgielde, saa
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og fordj hand haver forbrudt sig, imod det hannem af Fogden giorde forbud, ved det hand
med sit øelsahl haver Continueret, formente Comparenten hand burde ansees till Straf eftter
Lovens 1 Bogs 19 Capt: 17 art:, i øfrigt begierede Comparenten, dend indstefnte og eftter høy
welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlingsmand Kaases foranstaltning, hos Niels Schanche
forrettede inqvisitions og Seqvestrations forretning, som fra Ting till andet loulig er forfult, af
Retten Confirmeret, lige som hand og wille forhaabe, at Retten observerer at det er hans
Mai:ts allernaadigste vilje, det alle u-bevilgede Kroer, og Særdeles de som ved Kirken er
boende, skall afskaffes, Niels Schanche vis huus eftter vidnernis forklaring ickun er
Staaende nogle 100de skridt fra Kirken, da maatte tilfindes at ophæfve all Kroehold paa det
Sted.
Procurator Ottesen for Contra Citanten Sagde at hand icke uden med forundring har anhørt
hvorledes Fogdens Fuldmegtig her for Retten har Repeteret grove beskyldninger hvor med
Fogden hannem haver belastet med, da hand dog nyelig tilforne har villet haftt Sagen udsadt
for at give Contra Citanten loulig Kald og Varsell, till Vidnerne at anhøre, som forhen paa
hans Baeg ere førte, det forbyde Gud, at Contra Citanten skulle have endten Self, eller forført
andre, til at giøre sig opsetzig imod Kongens allernaadigste udgangne befahlinger, eller giort
sig Strafskyldig eftter dend af Mons:r Wenvich allegerede 13 art: af Lovens 6 Bogs 4 Capt:
thj om saa hafde været, da hafde vell
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Fogden icke forsømt at lade hannem paa Persohn angribe og fængslig forvare, Men kand icke
Fogden hannem overbevise lovlig, som uden tvil vil falde saa u-muelig, som Contra Citanten
ved sig, baade i sin Samvittighed og for alle Sandrue Mennisker frj og u-skyldig at hand
Nemlig Contra Citanten har begaaet slige grofve og høyst Straffverdige formaestelser at hand
burde taaele at lide Dom eftter denne af Fogden giorde i Rettesettelse, saa vill hand ufeylbahrlig krafttigst paastaae, at Fogden for saadan sin u-passelige haarde og u-milde som uforsvarlig i Rettesettelse, vedbørlig vorder anseet og Mulcteret, widere agtede Comparenten
u-nødig at svare till dend vitløfttige af Mons:r Wenvich paa sin Principals vegne giorde
forestillelse og paastand som forhaabentlig henfalder krafttesløs som de vidners forklaringer,
hvor paa samme i Rettesettelse er grundet, icke kand ansees, eller komme udj Mindste
Consideration imod Contra Citantens benegtelse, hvor om hand Refererede sig til hvis hand
forhen haver forestillet, og paastaaet, og der eftter indlod Sagen till en lovmæssig Dom.
hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og Afsagt.
Fogden Sr: Andreas Heyberg haver ved skrifttlig Stefning ladet indstefne Niels Jacobsen
Schanche till afvigte Sommerting som holdtes paa gaarden Sioe d: 2 Augustij for
Schaanevigs Skibredes Almue, ej alleene till vidners afhørelse om hans forhold paa
Vaartinget for Retten, da deris høy grefvelig Excellence Hr: Stadtholder Rantzous ordre blev
Publiceret, at
1736: 151
all u-tilladelig Kroehold, allerheldst de ved Kirckerne Nærboende, skulle afskaffes, saa og at
lide Dom till Bøder og Straff eftter Loven, samt at dend af Fogden hos Niels Schanche
forrettede Seqvestrations forretning skall vorde Stadfæstet, med videre som dito udtagne
Stefnemaall ommelder; hvor da for Retten fremstillede sig paa Niels Schanches vegne
Mons:r Hans Seehuus som tog till gienmæle udj Sagen, og tilstod at Niels Schanche haver
faaet lovlig Kald og warsell, udj hvilcken anledning de indkaldte widner ej da kunde nægtis af
Retten joe maatte føeris og afhøris, som og skede eftter actens udvis; Der eftter haver Niels
Schanche till nest afvigte Høsteting Contra indstefnt Fogden Heyberg med paastand at de over
ham førte Vidners forklaringer, samt dend af Fogden Heyberg paa hans Midler, ved
Lænsmand og Mænd giorde Seqvestration, icke skall komme ham til nogen præjudice, i
henseende hand 6 ugers tid forud dend 30 April med sin huustrue skall have veret henreist
uden Laugdømmet till Nordland for at besøge sine Venner, saa at hand aldelis skall have veret
u-Vidende, saa vell om dend i hans Boe giorde Seqvestration, som om Fogdens udtagne
Stefnemaall, og dessens till afvigte Sommerting Vidners førelse, hvilcket og Kaldsmændene
Christopher Gielmervig og Ellias Gielmervig under Eed haver paa Seeniste afvigte Høsteting
afhiemlet, at da de Fogdens Stefnemaall des angaaende forkyndte for Niels Schanchis boepæll
6 uger for Sommertinget, i hans Tieniste Pigis paahøer, da hørte de at Naboerne Sagde at
Niels Schanche, {da} var Reist till Bergen for at wille Reise till Nordland naar Noerfahrene
kom; Mons:r Seehuus paa afvigte Høsteting har ej heller ligitimeret, at hand fra Niels
Skancke haver haftt nogen ordre at gaae i Rette, Men nu Siger at Broderen Erick Schanche
haver det
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af ham forlanget, som hand aldelis benegter, Men vell begieret at Seehuus villet taele till det
bæste for sin fraverende Broder Niels Schanche; Og som befindis at Niels Schanche
allerreede var bort Reist till Nordland uden Laugdømmet forinden dend udj hans Boe giorde
Seqvestration og forinden det af Fogden Heyberg udtagne Stefnemaall till afvigte

Sommerting for hans boepæell blev forkyndt, som ej alleene er bevist med Kaldz Mendenis
afhiembling, men end og med hans Præst og Siæelesørger Hr: Johannes Weyles attest, Saa at
Niels Schanche icke i denne Cassu har faaet dend varsell som Lovens pag: 38 art: 9 byder og
allernaadigst befahler, hvilcket ellers Fogden burde have behandlet eftter Lovens pag: 39 art:
12 \saa fremt hand icke har veret vidende hvor Schanche var at finde/ eftterdj hand udj sit
udtagne Stefnemaall, Self tilstaar Niels Jacobsen var bort Reist, udj hvilcken henseende dend
af Fogden Heyberg paa Niels Schanches boehafve giorde Seqvestration og Vidners afhørelse
og giorde forklaringer udj hans fraverelse, till nest afvigte Sommerting, ej kand paagielde
Niels Schanche till nogen Last som eftter Lovens 1 Bogs 4 Capt: 1 art: icke har veret lovligen
kaldet till Vedermaals Ting, Men frafaldes og som u-loflig ophæfves. Fogden Heyberg for
denne lovstridige behandling tillfindes at betahle till Niels Schanche till nogenledis opreisning
for Tort og Skade, 12 Rdr: og naar Fogden Heyberg ved nye Rettergang og Stefnemaall, i
følge Loven, eftter sit mod Niels Schanche formerede Søgemaall og paastand indretter, da
skall der udj Kiendes og Dømmes Lov og Forordninger følgelig; Mons:r Hans Seehuus som
paa afvigte {Høsteting} Sommerting har møtt udj Retten paa Niels Schanches Vegne, og ej
der till haver haftt nogen ordre
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fra Niels Schanche Self, som her om har veret u-Vidende, tilfindes for denne sinde at betale
udj Mulct till Stedets fattige 2 Rdr: udj Processens omckostning tilfindes Fogden at betale
till Niels Schanche 24 Rdr: hvilcket forskrefne, enhver for sig, tilfindes at udrede ved Namb
og Vurdering udj deris Boe 15ten dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

Året 1736 herved til ende.
Tingbok nr. I. A. 34 1735-1738 for Sunnhordland
Året 1737

(1737: 152)
Ao: 1737 dend 11, 12 og 13 Martij blev holden almindelig Waar Skatte og Sageting paa
Gaarden Bielland for Føyens og Fiere Skibreders Almue, Oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig af Føyens
Skibrede, Peder Søere Næsse, Ole Søre Næsse, Halfvor Geitung udj Gullick Hidskens Sted,
Jacob Knudsen Hille, Hans Hilde, Gabriell Lundøen, Ifver Aanenes og Erick Alsvog, med
fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Skatte Forordningen for 1737 dat: 6 Novembr: 1736.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Forordning at de ordinaire i Retterne beskickede
Skrifvere, som med Skiftterne haver at bestille, skall nyde deris Skrifverøn!! (-løn) eftter
Loven dat: 21 Decembr: 1736.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Forordning, at maa vere Bønderne paa Landet tilladt at
holde deris brølluper Troelofvelser og børne daab om Søn og hellige dage, saa og at deris
gilder og giestebuder, samt Spill og Leeg paa de dage skall aldeles vere afskaffede, og om de

samme vill holde skall det ske paa en Søgne dag i Ugen, saa at end icke heller paa dend dag
noget til Guds fortørnelse og Menighedens forargelse begaaes dat: 14 Decembr: 1736.
Publiceret Placat Angaaende endel Kongl: Indkomsters Forpagtning Nordenfieldz udj Norge,
bliver udj Rendte Cammeret ved offentlig Auction d: 17 Julij førstckommende till
forpagtning, for de 3de nest eftterfølgende aarringer 1738, 1739 og 1740 foretagen, og de
høyst bydende ved Kongl: Mai:ts nermere allernaadigste Approbation overdragen, saa som
1. Bergens Byes Consumption og Folckeskat, 2. Consumption af Wiin, fremmet brendevin
og ViinEdicke etc: dat: 13 Octobr: 1736.
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Publiceret Præces og Dirrecteurerne, for det Kongl: Octroyerede Danske Westindiske og
Guineiske Compagnie her med beckiendt giør, deris Mai:ts allernaadigste bevilling, at hvem
af giftte og u-giftte Persohner, Smeder, Snidkere, og dislige samt de som have løst at Plandte
Plantagier, da de skall nyde fri Transport did, som og fri underholdning af mad og dricke
underveis, indtil de kommer till Landet, hvor dem som ville vere Plantere skal blive anviste
tilstreckelige Grunde til ovenmelte Cutivering!! (Cultivering) og saadanne Grunde dem
forundes til Eefvindelig Eiendom, imod dend Stipulerede billige betalling med videre etc:
dat: 11 Janv: 1735.
Publiceret Fogden Sr: Andreas Heybergs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør og ½ huuds
Landskyld i Eide dat: 9 Novembr: 1736. till Aamund Axlacksen.
Publiceret Sorenskrifver Randulffs udstedde bøxelseddel paa 2 pd: Smør udj Wichenes i
Føyens Skibrede beliggende till Hans Ifversen Skarland dat: 28 Decembr: 1736. og lige saa
Publiceret Leylendingens Reverce paa dend lige lydende gienpart af dito bøxelseddell af dito
dato.
Publiceret Niels Seehles udstedde bøxelseddel paa 1 pd: Sm: i Nore Næsse till Gunder
Hansen dat: 11 Martij 1737.
Publiceret Madame Alida Sl: Svanenhielms og Assessor Hansen, samt Stifttamtskrifver
Heybergs udgifne Mortification paa en af Obriste Hans Friderich Green udgifne Obligation
Stor 900 Rdr: till afgangne Stifttamtskrifver Seeverin Svanenhielm, og som dito obligation ej
findes in orriginalj, saa Mortificerer de obligationen død og magtesløs at vere hvor dend
findes, saa som dito obligations Capital med sine Rendter er af Hr: obrister Green Rigtig
bleven afbetalt mindste med mæste Skilling, og i dend henseende, er ofvenbenefnte
Mortification inden Retten Publiceret, till dito obligations udslettelse i Pandtebogen, med hos
hefttet Deris Excellence H:rrer og høye Deputerede Herrer for Financerne og udj Cammer
Collegio Deris aflate Skrifvelse dis angaaende till Assessor Wilhelm Hansen dat: 6 Octobr:
1736. og Mortificationen er dat: 1 Febr: 1737.
Skipper Mons:r Hans Lude, fremckom for Retten og Paastod at hans Styremand, samt Skips
folckene og Loedsen maatte under Sahlighedz Eed aflegge forklaring her for Retten,
hvorledes er tillgaaet med hans førende Skib Jomfrue Anna kaldet, som i Spitzøe Hafnen
foru-Løckedes dend 1 Martij om Natten Klocken 12 slet, og der paa fremstillede sine
Skibsfolck for Retten, saa som Styremanden David Holtermand, Matroser Ole Reiersen og
Peder Johansen, Kockcken Peder Olsen og Lodsen Hans Monsen, som Skippe-
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ren Hans Lude begierede at maatte Eedfæstes og afhøris.
hvor paa Styremanden og folckene samt Loodsen hafver forfattet sin forklaring udj Pennen
og der paa indlefverede sin skrifttlige forklaring som de Self hafde underskrefvet, hvilcket er
saaledes ordlydende som følger
forbenefnte Skriftt blev for Retten af Styremanden oplæst aabenbare for Retten, hvor eftter
Styremanden David Holtermand, Peder Johansen, Ole Reiersen, Peder Olsen, og Loodsen
Hans Monsen for Retten aflagde sin Corporlig Eed eftter Loven, at det saaledes i allemaader
med Skibet Jomfrue Anna dends foru-Løckelse i Spitzøen eller Betlehiem Hafnen er
forbem:te tid og sted tilgaaet, som indbenefnte deris skrifttlige forklaring indeholder.
Skipper Hans Lude om hvis Passeret er, var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende
som blev bevilget.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Smør 1 huud udj Søre Bielland
till Ole Madsen dat: 17 Decembr: 1736.
d: 12 Martij om Morgenen blev Retten atter Sadt igien med forbenefnte Laugrettes Mend af
Føyens Skibrede samt Fogden Sr: Andreas Heyberg, med fleere af dend tilstedeverende
Almue.
Fogden Heyberg atter udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Encken Sara Sl:
Taarbiørn Larsens till Doms Lidelse at betale dend udj Fogden Ohnsorgs formerede Restance
Lista, udsatte Restance.
Encken Sara Sl: Taarbiørn Larsens blev paaraabt, og møtte paa hindes vegne udj Retten
hindes Søn Lars Taarbiørnsen, og tilstod at hans Moder till dette Ting har faaet lovlig Kald og
warsell.
Fogden Heyberg Sagde hand ville afvarte hvad Encken Sara Sl: Taarbiørn Larsens hafde
till Sagen at Svare.
Lars Taarbiørnsen indlefverede sin Moders skrifttlige forsædt dat: 11 Martij 1737 som læst
blef og lyder saaledes. Endnu indlefverede Lars Taarbiørnsen et forseiglet brev \til
Sorenskriveren/ som ved aabning, befand1737: 153b
tes dends indhold at herrøre af denne Sag, og i dend henseende udj denne act inddrages,
hvilcket er dat: 5te Febr: Ao: 1737 saa Lydende Endnu inddrages udj denne act, dend udj
Ermelte bref paaberaabte {Restance} \oppebørsels/ Lista under Sl: Taarbiørn Larsens haand,
hvilcken er dat: 26 Julij 1731 saa Lydende.
Fogden Heyberg lod tilføre at som hand af Fogden Ohnsorgs nu i Retteckomne Missive
fornemmer at dend af bem:te Foeget Ohnsorg opførte Restance paa Sl: Taarbiørn Larsen
Høyland, bestaar af dend Sl: puure oppebørsler paa Ohnsorgs Vegne, eftter hans der for til
Ohnsorg udgifne og i Rette komne oppebørsels Lista, under Sl: Taarbiørn Larsens Eegen
haand, saa vill Fogden begiere Sagen udsadt till neste Ting for baade at indkalde Fogden
Ohnsorg till Vedermæle i Sagen, som og for at faae Sl: Taarbiørn Larsens Encke ved Rettens
Kiendelse paa lagt, at indkomme til samme tid, med hvad bevis hun maatte have for de i dend
i Retteckomne oppebørsels Lista Anførte Pengers betaling, hvor om hand og var Rettens
Kiendelse begierende.
Eragtet.

Eftter dend af Fogden Ohnsorg formerede Restandse Lista haver hand Debiteret Sl: Taarbiørn
Larsen for 79 Rdr: 1 Mrk: under forstaaelse, at Sl: Taarbiørn Larsen under dend ham
anbetroede oppebørsell, skall have ladet dito Summa u-paafordret hos de skyldige indestaae,
Paa hvilcken grund Fogden Heyberg og har Reist denne Søgning imod Encken Sl: Taarbiørn
Larsens, Men som Fogden udj sit indkomne brev af dat: 5 Febrj: 1737 med indsluttet
oppebørsels Lista af Sl: Taarbiørn Larsen, lige som at denne prætention, skall Reise sig af, at
Sl: Taarbiørn Larsen icke skall have aflagt Rigtighed for {den} oppebørselen til dend
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Summa 78 Rdr: 3 Mrk: udj hvilcken henseende denne Sag udsettes till Sommertinget
førstckommende da det vill fornødiges, at Fogden Heyberg till dend tid indkalder Fogden
Ohnsorg till Vedermæle udj Sagen, med tilhold hand klart Ercklærer sig hvad Endten
Prætentionen Dirriverer af Mislig betaling af de penge Sl: Taarbiørn Larsen har oppebaaret,
eller og at dend skall vere {eller} fordj at hand dend udestaaende Restandse icke skall have
indfordret.
Rætten blev dernest Administreret af Henrich Pilegaard, som Constitueret Sorenskriver i
efterfølgende Sag, og det i følge af Høyædle og Welbaarne Hr: Admiral og
Stiftsbefalingsmand Kaases Constitution af 19de Januarij sidstleden, tegnet paa Kongel:
May:ts Foget Ædle Seig:r Andreas Heibergs Reqvisition under 17de Ejusdem, som blev læst
og skal følge Acten.
Fogden Ædle Seig:r Andreas Heiberg Producerede hands i Sagen udstyrede Stævnemaal af
5te Febr: 1737, som blev læst og skal følge Acten.
Fogden Heiberg gav Rætten tilkiende, at hand icke alleene ved de tvende Mænd Steen og
Ole Ebene Julletider nestleden har ladet jndstævne Niels Schanche at anhøre Hr: Sorenskriver
Randulfs Vidnesbyrd i denne Sag, men end og siden ved Lænsmanden Johannes Sio, Endre
ibid: og Anders Sæbøe ladet ham forkynde det nu i Rætte lagde Skriftlige Stævnemaal,
hvilcke Mænd, som nu alle for Rætten Comparerer, Fogden begierede maatte blive paalagt at
afhiemle Stævne maalet.
Kalds mændene \Steen og Ole Ebene/ derpaa fremstod og med Eed og opragte Fingre
bevidnede, at de 8te Dage for Juul
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sidstleden lovlig har jndstævnet Niels Jacobsen Schanche til at anhøre Hr: Sorenskriver
Randulfs Vidnes byrd her for Rætten i Dag, ligesom Stævnemaalet forklarer, og til kiende gav
de at have talt med Schanches broder og tieniste pige paa hands Boepæl.
Lænsmanden Johannes Sioe med de tvende Mænd Endre Sioe og Anders Sæbøe fremstod
dernest og ved Eed med opragte Fingre forklarede at de for halv fierde uge siden har oplæst
og forkyndt det nu i Rætten oplæste Stævne maal udj Niels Jacobsen Schanches Huus og det
i hands tieniste Piges overværelse og paahør.
Niels Jacobsen Skancke blev af Rætten paaraabt, men møtte icke, ey heller nogen paa hands
Vegne.
Fogden Seig:r Heiberg proponerede, at hvad sig angaar de tvende Rættens Acter, som hand
har udj sit Stævnemaal forlanget at!! (af?) Sorenskriveren i Rætte lagt, da har Comparenten
samme allerede erholdet, hvilcke og ved hoved Sagens Procedur skal vorde i Rætte lagt, Men
for det øvrige begierede hand at Sorenskriverens Viidnes byrd følgelig Stævnemaalet maatte
blive afhørt, og at hvis paa Vaar tinget 1736 om denne Affaire blev protocolleret maatte
komme i Rætte, og i denne Tingsviidne Act jnd drages.

Sorenskriveren Seig:r Iver Randulf møtte og tilstod at være lovlig jnd varslet til Vidnes
byrds aflæggelse eftter Stæfnemaalets formed!! (formeld) og derved jndleverede sit Skriftlige
forsæt dateret 11 Martij 1737 hvorpaa hand Sig
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udj denne Sag fra Rætten Absenterede.
Fogden Heiberg i Rætte lagde den af Sorenskriver Randulff udj hands forsæt paaberaabte
Dom, som af hannem skal være afsagt, der baade udviiser at her end nu icke er aar siden
\Vaar/ tinget holtes paa Hielmervigen, Men at det var d: 16 Martij 1736, Saa og at hoved
Sagen mod Niels Schanche aldrig er bleven paadømt, Men henviist til nye Rættergang og
Stævnemaal, Sagde ellers, at hand icke kunde begribe hvorledes Sorenskriver Randulff udj sit
forsæt lige som vil Agere Procurator for Niels Schanche, Men begierede at Sorenskriver
Randulff maatte paalægges sit Eedelige Viidnes byrd i Sagen at aflægge, at icke Fogden som
Sorenskriveren i sit fremlagde siger har været intentioneret at Chicanere ham, Men at de ord
Rættere burde Retorqneres paa ham Selv, haaber Comparenten af den i Rætte lagde Act
nocksom er at fornemme
Eragtet
Efterdj det med den fremlagde Dom, som d: 15de Decembr: 1736 af Sorenskriver Randulf er
afsagt, beviises, at Sagen, som Fogden Heiberg intenderer at føre Viidner om, da er vorden
afviist til nye Stævnemaal og Søgning, det og, saavel af Sorenskriver Randulfs jndkomne
Skriftlig Exception, som af den forberørte Doms Act kand erfares, at det end nu icke er Aar
siden de ord af Niels Schanche skal være udtalt, som Stævnemaalet om formelder, Saa kand
Sorenskriver Randulf icke
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imod Loven befries for at aflægge sit Viidnes byrd i Sagen, Men hand paalægges udj saavidt
at fyldestgiøre Stævnemaalet. Hvad derimod den i Stævnemaalet ommelte Extract af Justits
Protocollen Angaar, Anlangende hvad d: 16 Martij 1736 ved Schaanevigs Ting skal være
passeret betræffende den om u-Nyttige Kroers afskaffelse Publicerede høye ordre, Da kand
Sorenskriveren icke Obligeres samme her at {Publicere} \Producere/, Men Fogden henviises
at tage beskreven hvis hand i saamaade til hoved Sagens oplysning maatte eragte fornøden
Sorenskriver Randulff undslog sig end nu ydermere fra at viidne i Sagen, hvorfore Fogden
forbeholdes efter Loven at jnd stævne hannem til ober Rætten, og ellers at omgaaes med
hannem som hand lovligst eragter
Fogden begierede beskreven hvis passeret er, og Hr: Sorenskriver Randulf ligeledes
Der eftter blev Retten samme dag atter igien administreret af dend ordinaire Dommer,
Publiceret Madame Sara Sl: Hr: Jesper Ohmsens udstedde Skiøde paa 2de Løber Smør udj
dend gaard Nedre Rommetvet og ½ Løb Smør udj dend gaard Nedre Øchland udj Storøens
Sogn og Føyens Skibrede beliggende, till Provsten VelErværdig Hr: Johan Koren som der
for haver betalt 150 Rdr: dat: 28 Novembr: 1736.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at hand hafver betalt til Lænsmanden Næll
Torstensen Hyesingstad omckostninger som er med gaaet till Dellinqventinden Øloug
Knudsdatters underholdning og varetegt
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eftter dend i Rettelagde Specification 4 Rdr: 28 s: som Lænsmanden for Retten tilstod at
have beckommet.
Lænsmanden annammede af Fogden Heyberg biergelønnen af de fundne vragbord som paa
afvigte Vaarting 1736 blev auctioneret, som og oppebaaret 2 Mrk: for Taxations Mendenes umage 2 Mrk: hvilcket af Retten blev attesteret.
Odelskats Mandtallet for Føyens Skibrede er lydelig læst for Retten og befandtes Rigtig, hvor
fore det af Retten blev attesteret og forseglet.
dend Specification paa det ødeliggende Halsnøe Closters gods udj Føyens Skibrede blev for
Retten oplæst og befandtes Rigtig at vere, hvorfore dend af Retten blev attesteret og forseglet.
førstebøxels Mandtaelet paa Halsnøe Closters gods udj Føyens Skibrede og Fiere Skibrede
blev lydelig for Retten oplæst og af ingen modsagt, hvor fore dend Dissignation inden Retten
blev attesteret og forseiglet.
Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad hafver till dette Ting ladet indstefne 2de vidner
Jacob Hille og Andfind Odland, under Eed at forklare hvor lenge eller hvor mange aar at
Dellinqventinden Øeloug Knudsdatter, har veret fengslet og hos Citanten nødt underholdning
og varetegt, indtil hun blev henrettet og Justificeret, alleene till et Tingsvidnes Erholdelse.
Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes
og afhøres.
Thj blev widnet Jacob Hille paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede, at vngefehr for 9 aar aar!! siden \om foraaret/
blef fangen Øeloug Knudsdatter \fengslig/ henført till Lænsmanden Næll Torstensen
Hyesingstad {og fængslet} og der haver hos ham veret indtill aaret 1736 d: 4de Septembr:
da hun blev henrettet og Justificeret, udj hvilcken tid som er 8 aar og nogle maaneder, som
hun hos Lænsmanden haver veret, har hun nødt sin underholdning og varetegt, widere hafde
vidnet icke at forklare.
det andet vidne Andfind Odland fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven
haver aflagt, wandt og forklarede i allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
hvor om Lænsmanden om hvis Passeret er var et lovskicket Tingsvidne begierende som
blev bevilget.
1737: 156b
Jørgen Hoepe hafver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne sin Koenes Stiffader
Simen Wahlen for hindes Resterende Sl: fader arv {og} 6 Rdr: at lide Dom till betalling med
Sagens forvoldende omckostninger.
Simen Vahlen møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Jørgen Hoepes huustrue Marithe Olsdatter møtte for Retten og Sagde hun haver oftte ladet
fordre sin fader arv hos sin Stiffader, men dend icke kundet beckomme, hvor fore hun paastod
at hand maa blive tilfunden dend at betale
Simen Wahlen tilstod at hun haver fordret sin fader arv, eftter dend tid at hans huustrue og
hindes Moder ved døden var afgangen, og imidlertid hans huustrue, hindes Moder lefvede,
vidste hand icke at hun hafde nogen fader arv at fordre, ej heller fordrede hun eller hindes

Mand denne omtvistende fader arv udj Skiftteretten da dend blev holdet eftter hans huustrue
d: 17 Julij 1727. hvorpaa hand Lodseddell eller Extract af Skiftte Retten Producerede.
Marithe Olsdatter blev tilbuden af Stiffaderen i god vilje 1 Rdr: hvor med hun var fornøyet,
og sagen saaledes imellem dennem ophæfvet.
Publiceret Ole Olsen Kringeland og Roal Osens!! (Olsens) udstede Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk:
Sm: udj Biordahl, till Ole Reiersen som der for haver betalt 56 Rdr: og er dat: 12 Martij
1737.
Publiceret {paa et} Siur Biordahls udstedde Skiøde paa 28 Mrk:r Smør udj Biordal till Roal
Olsen, som der for haver betalt 28 Rdr: dat: 15 Janv: 1737.
Publiceret Hr: Johan Christopher Haars udstedde bøxelseddell paa ?1 Mrk:r Smør udj gaarden
NordSchow till Samson Ingebrigtsen dat: 5 Martij 1737.
Publiceret Hr: Dominichus Nagels udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk: Smør ½ Wet Korn udj
Feraas till Elling Povelsen dat: 11 Octobr: 1737.
1737: 157
Af Fogden blev forlanget Tingsvidne om dend henrettede Dellinqventinden Øeloug
Knudsdatter var nogen formue Eiende hvor till Almuen svarede, at hun var fattig og hafde
aldeles ingen Eiendeler, men Lænsmanden, i dend tid hun har sidet hos ham, motte forskaffe
hinde fornødne Klæder.
Restandsen for 1736 for Føyens og Fiere Skibreder Leenets og Halsnøe Closters Gods blev
for Retten oplæst, og af dend tilstede verende Almue tilstaaet Rigtig at vere og beløber 130
Rdr: 4 Mrk: 11 s:
Odelskats Mandtallet for Fiere Skibrede blev lydelig for Retten oplæst og befandtes Rigtig at
vere, hvor fore det af Retten blev attesteret;

Ao: 1737 dend 15 og 16 Martij blev holden Almindelig Vaar Skatte og Saegeting paa
gaarden Gielmervig for Schaanevigs Skibredes Halsnøe Closters godses og Leenets Almue,
oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg, med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemblig, Pofvell Skaalnes, Svend AasEim, Anders Skoege, Siur Matre,
Johannes Ferrevig, Johannes Handeland, Knud Tielle, og Lars Næs med fleere Almue som
Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste udgangne Forordninger og høye øfrighedz ordres og
befahlinger, som paa nest forhen holdte Ting, udj Protocollen findes Registrerede.
Publiceret høy Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaases bref till
Fogden Heyberg, med Extract af Deris Kongl: Mai:ts Allernaadigste befahling at Fogderne
skall paategne de Skifttebreve, i Stifttamtmandens Sted, hvor af til Justitz Cassen skall betales
dat: 9 Janvarij 1737.

Publiceret forvalter Mathias Dahls udstedde bøxelseddel paa 1 ½ Løb Smør udj gaarden
Læchnes, till Kieran Rasmusen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 24 Julij
1734.
Joene!! (Joen) Nielsen Milje Tungesvig hafver till dette Ting ladet indstefne Haldoer
Pedersen \Soeldat/ for Skieldz ord imod Citanten, samt ham indstefnt der om at anhøre vidner,
Erich Øfstebøe og Knud Aarthun till et Tingsvidnis Erholdelse.
{H} Soldat Haldor Pedersøn, under Hr: Major Schnels Compagnie blev paaraabt eftter
Loven, men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christopher Pedersen Gielmervig, og Ole Torkelsen Ebne,
hiemlede ved Eed
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og opragte fingre eftter Loven, at have indstefnt Haldor Pedersen till dette Ting med mere end
med 14 dagers Kald og Varsell, till at anhøre de indstefnte vidners forklaring, angaaende de
Nærgaaende ord hand haver skieldet Citan!! (Citanten) for en buckeTiuf.
Joene Tungesvig møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres. hvor paa vidnerne blev fremckaldet for Retten da Edens forklaring af Lovbogen for
dennem blev oplæst og formanet at vogte sig for MeenEed. det Eene vidne blev udviset,
imidlertid det andet vidne aflagde sin forklaring,
thj blev vidnet Erick Øfstebøe paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede, Søndagen for Juell 1736 kom vidnet og Knud
Aarthuun Reisende till gaarden Tungeswig, da vidnet og Knud, blev anmodet af Joen
Tungesvig, at de ville gaae med ham till Haldor Pedersøn, og tilspørge ham om hand ville
vedstaae de ord hand skielte Citanten for dagen tilforne som var Løfverdagen, da de tillige
med Joen Tungesvig gick til ham og spurde om hand ville tilstaae de ord som hand skielte
ham for i gaarsdag, da hørte vidnet at Haldor Pedersen svarede, Jeg har icke skielt ham for
andet, end det mange andre har skieldet ham for, der paa spurte Joen Tungesvig ham og
Sagde, du har joe skiælt mig for en bucke Tiufv, da svarede Haldor Pedersen, atter igien, Jeg
har icke skieldet dig for andet end det mange andre har skieldet dig for, der paa sagde Joen
Tungesvig kand du bevise det, da svarede Haldor Pedersen ja, og hans huusbund skall og
vidne det, da Joen Tungesvig bad ham skulle bede sin huusbond komme ud, og gick Haldor
Pedersøn ind og kom ud igien og Sagde, hans huusbond anser indte om at gaae ud denne
gang, videre hafde vidnet icke at forklare.
det 2det vidne, Knud Aarthuun blev paaraabt som møtte for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven hafde aflagt, vandt og forklarede i allemaader ligesom forrige vidne vundet og
udsagt haver.
Joen Tungesvig om hvis Passeret er, var af Retten et lov skicket Tingsvidne begierende som
blev bevilget.
1737: 158
Mons:r Peder Heltberg hafver till dette Ting ladet indstefne Welærværdig Pastor Hr: Johannes
Weyle med skrifttlig Stefning till dette Ting, angaaende Opeim Øde, som videre dend
skrifttlige Stefning dato 26 Febrj: 1737 om formelder.
Hr: Pastor Weyle møtte for Retten og forlangte at Stefnevidnerne, skulle afhiemle
Stefnemaalet.

Stefnevidnerne, Eelias Pedersen Gielmervig og Anders Skoege hiemlede med Eed og
opragte fingre eftter Loven, at have denne Stefning med mere end 14 dagers Kald og Varsell
forkyndet for Hr: Pastor Weyle.
Peder Heltberg møtte for Retten og indlefverede sit skrifttlige indleg dat: 15 Martij 1737 saa
Lydende Endnu Producerede en insinuation disangaaende som er dat: 7 janvarij 1737 saa
Lydende
Peder Heltberg paastod at beskickelse vidnerne maatte Eedfæstes og afhøres.
der paa blev Lænsmanden Christopher Gielmervig fremckaldet, som eftter aflagde Eed
forklarede at for 6 uger siden insinueret hand og Colbendt Leyte, som og ved Eed forklarede
at {forb} have for forbem:te 6 ugers tid siden med Lænsmanden insinueret Hr: Pastor Weyle
oven indførdte beskickelse, og fick til svar, at Peder Heltberg saa fremt hand har nogen Redt,
hand da skulle søge dend paa dend maade hand bæst ved.
der nest Producerede Peder Heltberg Extract af Ting Protocollen angaaende Hr: Pastor
Weyles bøxelseddell som til Tinge er Publiceret, hvilcket er dat: 18 Decembr: 1736 saa
Lydende. der nest Producerede Peder Heltberg gienpart af Een Hiemtings Dom dat: 8
Septembr: 1718, hvor af afsigten her blifver indragen og er saa Lydende.
Hr: Pastor Weyle svarede at ham icke af Madame Sl: Hr: Heltbergs Citantens Moder, er til
lefveret noget Stemplet Papir till bøxelseddell, og hvad videre Peder Heltberg beraaber sig
paa at hand Comparenten har betalt i lang tid Landskyld af Opeim {øde}!! til hans Sl:
Moder, det er mere sked af føyelighed eftter dend Sl: qvindes forebringende, end af en pligtig
Redt, foruden dis saa bevises af dend Sædel Heltberg paa afvigte Høsteting indlefverede, at
Opem har vaaren Præsteboels gods, lenge førend Skiødet blev udsted, hvor fore det følger af
fornødenhed at ingen kunde kiøbe det fra Præstegaarden, som
1737: 158b
Kongen allernaadigst har forundt og tillagt dend. over alt saa vises det af gaardens udmark at
det icke kunde skilles fra Præstegaarden.
Hr: Pastor Weyle Sagde at i denne Sag kand icke afsiges Dom udj for dette Ting i henseende
at det er en Aaestædz Sag. og sagde der hos at Heltbergs Skiøde forklarer icke at Opem ligger
i Schaanevigs Præstegaard, men vell at dend ligger i Schaanevigs Præstegield.
Peder Heltberg paastod Dom udj Sagen.
Hr: Pastor Weyle Sagde at naar godset icke følger Skiødet, da skall Skiødet heller icke
gielde, till bevis at godset icke haver fult Skiødet, da skall det icke befindes at der er svaret
nogen odelskatt og Rostieniste, nogen sinde. Men skulle hand blive fremtuurende i sin
paastand, da nødes hand at søge dend høye øfrighed.
Endnu Producerede Peder Heltberg Regning des angaaende dat: 15 Martij 1737 saa
Lydende
Hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt
Peder Heltberg indstefner Hr: Pastor Weyle for Resterende Landskyld og Rettighed af 2 voger
Næfver udj Opeim øde som udj Sogne Præstens Præstegaard er beliggende, hvor om Præsten
af Peder Heltberg ved beskickelse er besøgt og anmodet om Mindelig betaling, for at evitere
process, Men icke paafult; Hr: Pastor Weyle siger sig icke at have af Citantens Sl: Moder
beckommet Stemplet Papir till bøxelseddell, ville og sige at Opeim øde icke ligger i
Skaanevigs Præstegaard, som icke kand ansees for andet end et løst paaskud, Men som det ej
alleene bevises med dend {er} Ergangne Dom dat: 8 Septembr: 1718 at Hr: Pastor Weyle er
tilfunden at betale Landskyld og tredie tage af dito 2 voger Næver udj Opeim øde, till
Citantens Sl: Moder, men end og Hr: Pastor Weyle der paa taget bøxelseddell d: 13 Ap1737: 159

pril 1719 som hand dito aar d: 19 Aug: \nest eftter/ haver ladet til Tinge Publicere, og fra
dend tid indtill aaret 1728 betalt dend vedbørende Rettighed der af, men siden veret veygerlig
og dend indeholdet; Saa i følge dend gamle Ergangne u-svæckede Dom tilfindes Hr: Pastor
Johannes Weyle at betale Landskyld og 3die tage samt 4de Penge af \de 2 voger Næver i/
Opeim øde udj Schaanevigs Præstegaard beliggende fra 1729 till 1736 aars udgang till Peder
Heltberg i alt med 8 Rdr: 2 Mrk: 5 1/3 s: iligemaade tilfindes Hr: Pastor Weyle at betale til
Justitz Cassen 1 Rdr: 3 Mrk: 12 s: Saa og bør Hr: Pastor Weyle betale udj denne Processes
omkostning till Citanten med 8 Rdr: hvilcket alt Hr: Pastor Weyle tilfindes under Namb og
Vurdering udj {sit} \sin/ Boe at betale 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Hr: Pastor Weyle begierede Domen beskreven iligemaade Citanten,
Fogden Heyberg hafver ladet ved Lænsmanden ladet fængsle Een Persohn som er
anckommen øster fra till Een Mand her i Præstegieldet boende Peder Heltberg, samme
fremmede Persohn Siger at hans Nafn er Aafvall Torstensen, som løs og ledig blev fremstillet
for Retten, for over ham og hans forhold at tage et forhøer, og i hvilchen Anledning Fogden
formaenede bem:te fremmede Persohn at udsige sin Sandhed, baade om hans fødested og
Rette hiem, som og af hvad Anledning hand øster fra, er hid kommen.
der paa bem:te Persohn Aafvall Torstensen forklarede at vere fød paa en gaard kaldet
Wihuus i Omesdals Annex og Seljords Præstegield i hvis Sogne Præst som nu skall vere død
Nafnlig Hr: Peder Brun, og Cappellanen i Kaldet hans Nafn er Hr: Torgius Grøgaard
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item Lænsmandens Nafn er Halfvor Søfrensen Løfschaar, hos hvem Tinget {pleyer} \bliver/
holdet, men vidste icke nafn paa Fogderiet, uden hand meente det skulle vere Tellemarchens
Fogderie, og vidste icke at Nafngive endten Fogden eller Sorenskrifveren, men sagde at
Fogden er boende i Scheen, ydermere forklarede hand at hans sidste tilhold var paa en gaard
kaldet Nesqvam i forbem:te Omesdals Annex og at hand er Soldatt under Hr: Capitain Bruns
Compagnie, hvilcken hans Capitain er boende i Hiartdals Præstegield. forklarede ellers at om
Sancte Olstider 1736 nogle uger der eftter var hand kommen i et Præstehold paa en gaard
kaldes Svartdahl, i Fladdals Kirkesogn, og som hand stod i forstuesvalen, kom hand i ordckast
med en Kielling, som var drucken hindes Nafn er Zidsele Storstøell, der slog ham i hovedet
med en øelckande, hvor paa hindes Søn Halfvor Gundersen, tog fat paa ham og greb ham i
haaret, og sprang der fra hen till døren og ville ud, men dend anden holte ham, {da denne} og
Manede ham ud, og som hand icke ville ud med ham, tog denne Persohn Aafvall Torstensen
sin Knif ud og stack dend i Halfvor Gundersen, som da slap ham og gick ud ved Veggen, og
som det var om Natten eftter at alle folck hafde lagt sig till hviile, ved hand icke paa hvad
sted hand stack Halfvor Gundersen endten at hand Ramte ham i Armen eller i Livet; og der
paa Rømte hand Strax der fra her over, af frøgt at {dend} Persohnen af samme Knifsting
skulle døe, og eftter hand var hid
1737: 160
kommen Reiste hand till Bergen og kom i tieniste hos Commerce Raad Krøppelin Michaelj
tider 1736 hvor hand forblev indtil 3de Uger eftter Juell, gaf sig saa an hos Hr: Genral Major
Weidemand, at ville vere Soldat under Slaattet, og som ingen Pladz var strax ledig for ham,
bad hand sig forlof at Reise paa Landet, og med det samme Reiste hand ind i Schaanevigs
fiorden till en gaard Nafnlig Fiere, og der fra Reiste hand hen till Peder Heltberg boende paa

Milje, hvor hand opholdt sig paa 3die Uge, da hand eftter Fogdens ordre, blev af Lænsmanden
fængslig hidført till Gielmervig som hand har siddet 10 dager
Fogden fremckalde Lænsmanden Christopher Gielmervigen og Eelias Pedersen ibid: der
eftter Fogdens befaling har overhørt ham, i medens hand var paa gaarden Milje, der
forklarede at denne fremede Persohns udsagn her for Retten, er dend self samme som hand for
dennem forkyndet haver.
Fogden begierede at hvad Passeret er matte!! (maatte) hannem beskreven meddeles,
Peder Heltberg haver till dette Ting ved skrifttlig Stefning ladet indstefne Pastor Hr: Johannes
Weyle, hvilcken Stefning er dat: 26 Febrj: 1737 saa Lydende.
Procurator Ottesøn møtte udj Retten paa Hr: Pastor Weyles Vegne og vedstod at hans
Principal till dette ting har faaet lovlig Kald og Varsell.
Peder Heltberg Producerede Extract af Anno 1667 aars Matricull, under Fogden Heybergs
haand angaaende Wandnes {dat:} uden dato.
Leylændingen Stephen Larsen Vandnes møtte for Retten og Producerede sin ham gifne
bøxel og fæsteseddell udsted af Madame Sl: Margaretha Heltberg Sl: Hr: Eliæsens dat: 16
April 1717 saa Lydende.
Procurator Ottesen møtte og Replicerede at Citanten tager merckelig feill udj denne hans
mod Præsten ham formerede prætention ligesom dend der griber eftter Skyggen
1737: 160b
Thj saa lenge hand ej kand producere anden adkomst end dend allerreede Extract af
Matriculen saa kand hand vell aldrig blive berettiget till dend paastefnte pladz Wandnes, og
saa meget dis mindre har hans Moder haftt Redt till samme at bortbøxle, men at samme Pladz
fra Arrildz tid har ligget under Schaanevigs Præstegaard, det bevises med Een af Sl: Hr:
Eelias Andersen under dato 17 Febrj: 1680 till Hr: Amts forvalter og Commissarius indgifne
Memorial og høybem:te Amts forvalters paategnede Resolution som in originalj fremlegges.
Saa vel som af Een anden Hr: Ellias Andersens Memorial till Hr: Cancellie Raad og
Stifttamtmand Lars Lindenou af dat: 14 Aug: 1682 med paategnet Resolution af 4de
Septembr: nest eftter, og findes at vere publiceret her paa Tingstedet Gielmervig d: 1
Decembr: 1733 saa Lydende. hvilcke 2de Documenter tillige med hvad som ved des
Tingliusning dis angaaende er Protocolleret hand begierede i denne forvendtende Doms Act
inddragen, og der nest paastod frickiendelse for Citantens tiltale, samt at Pladsen Wandnes
maatte blive Præsteboelets underliggende tilckiendt.
Leylændingen Producerede Een Landskyld eller Qvitterings bog som ham er given fra
Madame Margrethe Sl: Hr: Eilises for de aaringer 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 og
1733 saa Lydende i ligemaade Producerede Leylændingen dend ham {qv} gifne qvitterings
bog fra Hr: Pastor Weyle for de aarringer 1733, 1734, 1735 og 1736, som Leylændingen
Stephen Larsen begierede i acten maatte inddrages.
Peder Heltberg Sagde at Mit Wandnes som opsidderen Madz Larsen paaboer og bruger,
samt yttre Wandnes som Leylændingen Torgiell Thoersen paaboer, der under Præsteboelet er
beliggende, hvor om de af Pastor Weyle ved sin Procurator, Producerede attester er
betreffende, er noget som Comparenten aldrig har bemødet sig med at paastaae eller forlange
nogen Land1737: 161
skyld eller Rettighed af, saa som det er icke ham men Præsteboelet tilhørende; Men som
Præsten har bemægtiget sig u-Vedkommelig Landskylden af Wandnes som er underliggende

huusmandz pladz under Comparentens gaard Milie, er noget som hand paastod af Præsten bør
Erstattes og betales.
Thj blev der eftter saaledes udj Sagen Kiendt Dømt og afsagt.
Till dette Ting hafver Peder Heltberg indstefnt Pastor Hr: Johannes Weyle fordj hand skall
hafve bemægtiget sig Landskyld eller Rettigheden af {Comparentens} huusmand Stephen
Larsen som er boende paa huusmandz pladzet Wandnes, under Milje Gaard beliggende i de
aarringer 1733, 1734, 1735 og 1736. hvor imod Hr: Pastor Weyle haver ladet Producere 2de
attester dat: 17 Febrj: 1680 og dato 14 Augustij 1682, hvor eftter hand ville formeene at dette
omtvistede Wandnes skall vere et af de Wandnes som Præsteboelet eftter dito attesters udvis
skall vere tilhørende, Men ved overveyende befindes det anderledes og af en anden
beskaffenhed, thj Extracten af 1667 aars Matricul viiser at Mit Wandnes og {et} Endnu et
Nest ved ere de Wandnes som {er} Præsteboelet er tilhørende, af hvilcke og disse opsiddere
Madz Larsen Mit Vandnes og Torgier Thoersen Yttre Vandnes \Hr: Pastor Weyle/ oppebærer
Rettigheden af aar eftter andet lige som hans formend u-hindret af Comparenten, Da som
Wandnes hvor om nu tvistes der Leylændingen Stephen Larsen paaboer, og haver sin
fæstesæddell af Madame Margrethe Sl: Heltbergs beckommet, befindes eftter dend i Acten
Producerede Extract af dito ældgamle Matricul at vere et huusmands Pladz \lagt for 12 Mrk:
Smør/ under Milje gaard som Ermelte Madame Sl: Hr: Eliesens har
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veret, og, nu hindes Søn \Citant:/ Peder Heltberg {eller Citant} er Eiere till, saa at Hr: Pastor
Weyle uden foregaaende Lov og Dom \imod Lovens pag: 5 art: 3/ har indtrenget sig at
oppeberge og annam/m/e Rettigheden af denne Milje Gaardz huusmand Stephen Larsen, som
er ham u-Vedkommende og Præsteboeletz godz icke Vedkommende, Saa tilfindes Hr: Pastor
Weyle at betale Ermelte oppebaarne Landskyld i fornefnte aarringer med 1 rdr: 5 Mrk: 4 s: till
Citanten Peder Heltberg, hvor af Heltberg skall gotgiøre opsidderen et aars Rettighed, saa som
af begge Parters beviser og qvitteringer \Erfares/ at Leylændingen haver maattet erlegge
Rettigheden for 1733 saa vell till Hr: Weyle som til Citantens Moder. hvor nest Hr: Pastor
Weyle tilfindes at betale till Justitz Cassen 1 Rdr: 3 Mrk: 12 s: og {till} udj Processens
omckostning tilfindes Hr: Pastor Weyle at betale till Citanten med 4 Rdr: og Leylændingen
tilfindes eftter denne dag at betale sin Rettighed till Miljes Eiere som er Peder Heltberg,
hvilcket alt forskrefne Hr: Pastor Weyle tilfindes at udrede under Namb og Vurdering udj
hans Boe 15ten dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse
Publiceret Guroe Encken Peder Torkelsens og Torkel Faasses udstedde Skiøde paa 1 Løb 18
Mrk: Sm: til Peder Aarnesen udj Waldre dat: 20 Febrj: 1737.
1737: 162
Hr: Pastor Weyle hafver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Svend AasEim til
Doms Lidelse at betale Grundeleye af et baade Nøst, som Svend Aaseim haver Staaende paa
Citans!! (Citantens) Grund som der har veret Staaende siden 1717 aarlig 1 Mrk: 8 s:
Lænsmanden Christopher Pedersen Gielmervig møtte{n} i Retten paa Hr: Pastor Weyles
Vegne og paastod Dom udj Sagen med forvoldende omckostninger.
Svend Aaseim møtte i Retten og Sagde at hand er lovlig Stefnt, og svarede at af Ermelte
Nøstegrund haver hand /: End{og}a icke paaboet eller brugt sin Gaard over 4re aar :/ eller
hans formend aldrig veret fordret eftter nogen betaling af dito Nøstegrund, førend nu at hand
af Hr: Pastor Weyle er indstefnt, og i fald hand eftter Præstens paastand skulle blive pligtig at

betale Leye der af, formente hand ej at tilsvare eller betale for flere aarringer end hand haver
veret boesiddende Nemlig 4 aar, og der eftter var Dom udj Sagen paastaaende.
Thj blev saaledes udj Sagen Kiendt Dømt og afsagt.
Hr: Pastor Weyle giør paastand at Contraparten for det baade Nøst som er Staaende paa
Præsteboelets grund skall blive pligtig at betale Grundeleye der af fra Ao: 1717 till denne tid,
Men derimod formener Contraparten
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at Siden der aldrig af dito Nøstegrund har endten veret fordret eller betalt Grundeleye af dito
baade Nøst endten af hans formend eller i Contrapartens tid nu paa 5te aar før end nu at hand
der om er indstefnt, saa formeener hand fremdeles at blifve befriet for dissen afgiftt, da
eftterdj Contraparten ej Disputerer eller kand nægte at det joe er Præsteboelets Grund som
hans brugende og Eiende baade Nøst paastaar, Saa tilfindes Contraparten at betale Grunde
Leye for de 4re aar fra 1733 till 1736 aars udgang i alt til Hr: Pastor Weyle 32 s: Saa og
tilfindes Svend Aaseim at betale udj aarlig Grundeleye af dito Nøstegrund 8 s: danske {hvor
imod} eftter denne dag, hvor imod Contraparten haver frihed at Reparere det der staaende
baade Nøst, og naar det af ælde skulle forraadne og Nedfalde, da hafver hand frihed et Nyt
baade Nøst i Stæden at opsette, imod ovenben:te aarlige afgiftt; Men for de øfrige
paastaaende og Resterende grundeleyer frifindes Svend AaEim; Processens omckostninger
Ophæfves paa begge sider, og ovenstaaende grundeleye haver Svend AasEim at betale inden
15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse under adferd eftter Loven.
Fogden Producerede odelskats Mandtallet, som befandtes Rigtig, undtagen Thoer Berthun,
som icke dend beboer men brugis af Sønnen Haagcken Thoersen Eichenes, Saa og var anført
som Eiere Johannes for en part udj Wiche hvilcken hand er frafløt og i steden bruges Eies
og beboes alf!! (af) Halfvor Torgiersen; udj Mortvet var Capit: Lillienschiold indført, men for
dend part hand har veret Eiende, er nu Sl: Johannes Joensens Encke Eiende og beboende
hvilcket Retten udj odels Mandtalet haver antegnet.
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Fogden lod tilspørge Almuen og Lænsmanden om der er falden nogen bøxler paa Halsnøe
Closters gods udj dette Skibrede for 1736, der til Lænsmanden svarede Ney som blev af
Retten attesteret.
Restandsen for 1736 blev oplæst og af dend tilstedeverende Almue icke modsagt, hvor fore
dend af Retten blev attesteret og bedrager 207 Rdr: 4 Mrk: 1 s:
Restandsen for Leenetz og Halsnøe Closters gods dend 1te Termin blev lydelig for Retten
oplæst og af dend tilstædeverende Almue icke modsagt, hvor fore dend af Retten blef
attesteret og forseiglet.

Ao: 1737 d: 18 og 19de Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting {blev
holden} paa Gaarden Lunde for Etnes og Fieldbergs Skibreders Almue, Oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend,
Nemblig, Christen Axdahl, Torsten Westad, Steen Hetland, Thoer Hetland, Halfvor Dueland,

Helje Bersvog, Cobendt!! (Colbendt) Berge og udj Knud Sioevangens Sted, Torgier Nedre
Lunde.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye Øfrighedz ordre og befahlinger, lige som paa de
forrige Tinger ere Publicerede.
Soldatt Peder Johansen Landa hafver till dette Ting \ved/ Mundtlig \Kald og Varsell {ladet}/
ladet indstefne Ole \Hansen/ Fadtland till Doms Lidelse eftter Loven formedelst hand skall
hafve skieldet Citanten for Een Tiuv og saa og der om indstefnt ham till at anhøre vidnerne,
Lars Larsen, og Johannes Andersen, begge Soldatter deris Edelige udsagn og forklaring, og at
betale Processens omckostninger.
Ole Hansen Fadtland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Citanten Peder Johansen Landa møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte
Eedfæstes og afhørres.
Soldatt eller vidnet Lars Larsen og Johannes Andersen blef fremckaldet for Retten hvor paa
Edens forklaring af Lovbogen for vidnerne blev oplæst, og formaenet, at vogte sig for
MeenEed; Thj blev det Eene vidne udviset imedens at det andet vidne
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aflagde sin forklaring,
der eftter fremstod vidnet Lars Larsen, som eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forklarede, at Tiisdagen eftter Michaelj tider 1736, var vidnet tillige med vidnet Johannes
Andersen, saa og Citanten, paa Mønstring paa gaarden Sioe paa Halsnøen og da Lieutenant
Ehlj hafver Excerceret Soldatterne en Stund paa dagen om Middags tider, gaf Lieutenanten
Soldatterne forlof at gaa hiem till gaarden Sioe for at Spiise eller faae sig Mad, og eftter at de
har faaet sig Mad, Spurte Ole Hansen Fadtland, Soldaten Peder Johansen Lande, hvad det var
for Een hadt hand hafde paa, og der nest Spurde hvor hand hafde faaet dend hatten, og der hos
Sagde, du skulle faae skam paa dig Peder, at du har taget hatten af skibet paa min hafn, hvor
til Peder Svarede Jeg har icke Staaelet nogen hadt, da Ole Hansen Fadtland Sagde, joe du har
Staalet hatten, hvilcket Peder Sagde, det skall du bevise, da Sagde Ole Hansen Fadtland hand
skulle bevise det, du har Staaelet hatten, og du er en Tiuv og du skall blive en Tiuv, videre
Sagde vidnet icke hafde at forklare.
det 2det vidne Johannes Andersen, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forklarede, at
Tiisdagen eftter Michaelj tider 1736, nogen tid som deris Lieutenant Ehlj, hafver Excerceret
Soldatterne som var forsamlet paa Gaarden Sioe, imod Middags tider, fick Soldatterne forlov
at gaae hiem i gaarden at Spiise, og som de haver faaet sig Mad var Ole Fadtland, vidnet, og
Lars Larsen samt Peder Johansen Lande med fleere \andre folck/ i Stuen hos Lænsmanden
Johannes Sioe, hørte vidnet Ole Fadtland Spurde Peder Johansen Lande, hvor hand haver
faaet dend hatten hand hafde, det dend hatten du Stael fra Skaatten som laag paa hafnen Min,
hvor till
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Peder Johansen enda indtet svarede, men de andre Soldattere Sagde, hand skulle tage Prov
eller Vidner paa ham, da sagde Peder Johansen hand hafde icke Staaelet nogen hadt, hvilcket
Ole Fadtland sagde skulle overbevise ham, med tilleg at Peder Johansen var en Tiuf og hand
skulle blifve en Tiuv; videre hafde vidnerne icke at forklare, ej heller hafde Ole Faedtland,
meere disse vidner at tilspørge.

Ole Fadtland hafver till dette Ting \Contra/ ladet indstefne {Contra} Peder Johansen Lande,
at anhøre de indstefnte vidner, Ingebrigt Halfvorsen og Tørres Halfvorsen \Arnevigen/ deris
forklaring om hvad som passerte imellem Skaatten og Peder Johansen Lande, om en hadt.
Peder Johansen Lande vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Widnerne Ingebrigt Halfvorsen og Tørres Halfvorsen blev paaraabt men møtte icke, og blef
svaret, at dend Eene af dennem liger Syg og er Sengeliggende, og dend anden er til fiskeriet.
Ole Fadtland sagde at som widnerne nu icke møder, begierede hand at maatte faae tid til
neste Ting sine vidner at indstefne
Eragtet.
Sagen udsettes til Sommertinget førstckommende, til hvilcken tid Ole Hansen Fadtland
forelegges sine vidner at indstefne, og tillige at indstefne Peder Johansen Lande, vidnernis
udsagn at anhøre, da vidnerne skall blive eftter foregaaende lovlig omgang afhørte
Knud Frønsdahl haf: udj forrige indstefnte Sag atter til dette Ting ladet indstefne Anna
Espeland tillige med hindes Mand Johannes Espeland til Doms Lidelse;
Johannes
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Espeland møtte for Retten og vedstod at hand og huustrue till dette Ting er lovlig indstefnt.
Knud Frønsdall møtte for Retten og paastod Dom udj Sagen.
Johannes Espeland paastod at maatte faa tid til at indstefne Knud Frønsdals tienere, at giøre
forklaring; {de}
Eragtet
Sagen udsettes till Sommertinget førstckommende, til hvilcken tid hand \Johannes Espeland/
hafver sine paaberaabte vidner at indstefne.
Johannes Espeland haver till dette ting ladet indstefne Halfvor Fafnebøe till dette Ting for
Slagsmaall, og der om indstefnt vidner Siur Biørnesen, og Christj Eegeland, samt indstefnt
Baard Eegeland, Knud Vieland og Eelias ibid: er indstefnt til Vedermæle udj Sagen.
Halfvor Fafnebøe møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell
de indstefnte vidner møtte icke, og blev forklaret at vidnerne ere boende i Ryefylche
Fogderie.
Eragtet.
eftterdj vidnerne er boende uden Laugdømmet, saa haver Citanten at indstefne vidne til sit
Verneting og Contraparten Halvor Fafnebøe, vidnernis udsagn at anhøre.
Eftter at forestaaende Eragtning for Retten var afsagt, kom Citanten Johannes Espeland og
forkyndede at hans indstefnte vidner Siur Biørnesen og Christj Eegeland møtte nu her for
Retten, der godvillig vill aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen, og der fore paastod de maatte
Eedfæstes og afhøres, og som Contraparten vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsel
vidnernis udsagn at anhøre, Saa blef vidnerne fremckaldet, og der paa
vidnet Siur Biørnesen eftter aflagde Eed vandt og forklarede, eftter Kornskaaren afvigte Høst
1736 stod vidnet og Halfver Fafnebøe og arbeidede og sloe, imidlertid kom Johannes
Espeland og sagde til Halfvor Fafnebøe at hand vill maele, og der for vill have vandet op, da
sagde Halfvor Fafnebøe i dag (faa)er du det icke op men vell i Morgen, hvor (til) Johannes
Espeland svarede, Jeg giver
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dig diefvelen, Jeg tager vandet op og maeler, saa gick Johannes Espeland hen og tog sluserne
op, hvor eftter vidnet fornam Halfvor Fafnebøe blev wred og sagde hand skulle slaae hilsen af
ham, sprang saa hen till Johannes Espeland og førde ham fra sig, saa hand falt till Jorden.
videre sagde vidnet icke hafde at forklare.
det andet vidne Christj Eegeland fremstod for Retten og eftter at hun sin Eed eftter Loven
haver aflagt vandt og forklarede, at afvigte Høst eftter Kornskaaren kom vidnet gaaende fra
Eegeland og wille gaae til gastgieveren, blev hun vidnet seende at Johannes Espeland gick
paa dend Eene side af Elfven, og hørte Halfvor Fafnebøe Sagde Jeg skall slaae hilsen af dig,
og der paa satte Liaaen i Marken, og blev seende at Halfvor Fafnebøe gick til Elfven, {og}
dend vey hen hvor Johannes Espeland gick, men vidnet saag icke at Halvor slog Johannes
Espeland, saa som vidnet gick sin wey lige frem og var noget langt der fra.
Halfvor Fafnebøe tilstaar self at hand førte Johannes Espeland fra sig, og sagde hand icke
ved om hand faldt need till Jorden eller ej
hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt.
begge vidnerne forklarer at have hørt at Halfvor Fafnebøe Satte Liaaen fra sig og sagde hand
ville slaae hilsen af Johannes Espeland, og det Eene vidne saag hand skuffede eller førte ham
fra sig saa at Johannes Espeland faldt till Jorden, og self tilstaar Halfvor Fafnebøe hand førte
Johannes Espeland fra sig, men siger icke ved om hand falt till Jorden eller ej, saa det er
\{nesten}/ formodning hand {her} i denne handell icke er aldeles frj, thj bliver Halfvor
Fafnebøe for denne u-loflige behandling tilfunden at betale til deris Mai:ts Cassa 2 Rdr: og
udj Processens omckostning 1 rdr: alt at udrede 15 dager eftter denne Doms lovlige
forkyndelse.
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Provsten Welærværdig Hr: Johan Koren paa Egne og samtlige Tiende Participanternis vegne,
hafver till dette Ting indstefnt, samtlige opsidderne paa Indbioe, for Resterende Tiende aaret
1736, till Doms Lidelse saa og till at betale processens omckostninger, med videre som det
udtagne Stefnemaall dat: ? Martij 1737 forklarer, saa Lydende.
Opsidderne, Knud, Ifver, Ole, Aamunds Encke, og Peder Indbioe møtte for Retten og tilstod
at have faaet lovlig Kald og warsell.
Lænsmanden Niels Lunde Producerede Provsten Hr: Johan Korens skrifttlige indleg dat: ?
Martij 1737.
Opsidderne bad om dillation till Sommertinget, og imidlertid wille de bede Hr: Johan Koren,
saa vel som Hr: Erland, ville efttergive dennem noget af Tienden, siden at dend u-Løckelige
Ildebrand er dennem ofvergaaen, hvor de mistede alle sine Eiendeler.
Eragtet.
Sagen till Sommertinget udsettes og haver opsidderne till dend tid udj mindelighed med
Tiende Participanterne, Sagen at afgiøre i hvilcken mangell, da Dom udj Sagen bliver afsagt.
Publiceret Provsten Hr: Johan Korens udstedde Skiøde paa Christ hoved Kirke i Etnes
Præstegield, med alle sine Pertinentier af ornamenter, Tiende, Jordegods, og Leyeckiøer, liige
eftter Kirkestoelens formelding, till de welagte Dannemænd Halvor Svendsen Arnevig og Ole
Hansen Fatland som eftter forEening der for haver betalt 200 Rdr: dat: 22 Junij Ao: 1736.
Odelskats Mandtalet for Etnes og Fieldbergs Skibreder blev oplæst for Retten og af dend
tilstede verende Almue ej modsagt, hvor fore det af Retten blev attesteret og forseglet.

Mandtalet over det øde gods udj Etnes og Fieldbergs Skibreder blev oplæst for Retten og af
ingen modsagt hvor fore det af Retten blev forseiglet og attesteret.
Almuen blev af Fogden tilspurt om {hand} nogen bøxler for det aar 1736 er falden udj Etnes
og Fieldbergs Skibbreder paa Halsnøe Closters godz, der til Almuen svarede Nej,
Ole Torkelsen Indbioe og Iver Iversen ibid: er godtgiort Skatterne af deris brug 18 Rdr: 10
1/12 s:, hvor fore de haver ladet Passere sine qvitteringer og samme dato af Retten attesteret.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Jørgen Olsen Nerem, og blev gaarden Store (Ne)rem
skyld: 2 Løber 18 Mrk: Smør paa Autionen!! tilslagen Jørgen Neumand for 86 Rdr: 4 Mrk: 8
s: (Lig)eledes gaarden Nedre Nerem skyldende 1 Løb 18 Mrk: Sm: paa Auctionen
Cornelius (..)nse(n) tilslagen for 8? Rdr: 2 Mrk: 10 s: auctionsforret: dat: 19 og 20 Martij
1736.
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Restandsen paa dend 1te Termin blev lydelig for Retten oplæst saa vell for Fieldbergs som
Etnes Skibreder, og af dend tilstæde verende Almue icke modsagt, hvor fore dend af Retten
blev attesteret.
Restandsen for Etnes og Fieldbergs Skibreder 1736 er lydelig for Retten bleven oplæst, og af
dend tilstede verende Almue icke modsagt men befandtes Rigtig at vere og blev af Retten
attesteret.

Ao: 1737 d: 22 og 23 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa Gaarden
Hummelvig med Waags og Opdals Skibreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Guttorm Lunde,
Lars Walde, Sæbiørn Ferrevog, Halfvor Grepne, Knud Bruntvedt, Taarmoe ibid: Taarben
Lande, og Anders Hofdenæs, med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget samme tid
Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye Øfrighedz ordre og befahlinger ligesom paa de
forrige Tinge.
Publiceret Hans Vindsiantzen Hiartnæsses udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Smør og ½
huud udj gaarden Gripne udj Opdals Skibrede beliggende till Johannes Johansen som der af
bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 6 Octobr: 1736.
Publiceret Hans Hiartnesses udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Smør ½ huud udj
gaarden Gripne udj Opdals Skibrede beliggende till Joen Aamundsen dat: 6 Octobr: 1736.
Publiceret Lieutenant Ulrick Bagers udstedde bøxelseddell paa ½ pund Smør udj
Rønnebachen till Lars Larsen, udj Opdals Skibrede beliggende dat: 7 Martij 1737.
Publiceret Lieutenent Bager, og Sr: Bendt Olrichs udstedde Skiøde og Mageskifttebrev, hvor
udj Bendt Olrich paa sin Myndtling Petreche Møllers vegne Mageskiftter til Lieutenent Bager,

samt Michel Møller Selger til Lieutenent Bager hver sin andel udj de 2de gaarder
Rønnebachen og Store Sætre i Opdals Skibrede beliggende tilsamen for dend Summa 68 Rdr:
Bendt Olrich paa sin Myndtlings Vegne og for hindes Petreche Møllers andel faaet til
Vederlag og Mageskifttet Gaarden Bache i Waags Skibbrede, hvis skyld er Ej benefnt, og
Michel Pettersøn Møller for sin andell i disse 2de Gaarder er fornøyet med Rede Penge dat: 2
Novembr: 1736.
Publiceret Johan Albert Laucherings udgifne obligation Stoer 100 Rdr: til Madame Osia de
Fine, hvilcken er dat: 9 Martij 1734 og af ham betalt, hvor fore Madame Osia de Fine haver
paa Obligationen Eegenhendig qvitteret saa vell for Capitalen som de forfaldne Renter d: 9
Martij 1736, hvor fore obl: til udslettelse i Pandtebogen er i Retten anvist.
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Publiceret Johan Albert Laucherings udstedde Obligation Stoer 100 Rdr: som Madame
Catharine Osia de Fines haver laant og forstract hannem med, hvor imod hand setter hinde
till underpant 2de gaarder nemlig Græsdalen skylder 1 ½ Vog fisk saa og Fagerbachen
med underliggende Lax wog skylder 1 ½ Vog fiskes Landskyld, begge med bøxell og
herlighed udj Waags Skibrede beliggende dat: 10 Decembr: 1736.
Publiceret Johannes Maansen SøerEides udstedde Skiøde paa 1 Løb 9 Mrk:r Smør udj
Gaarden Søreide udj Opdals Skibrede beliggende till sin Søn Maans Johansen som der for
hafver betalt 54 Rdr: dat: 22 Martij 1737.
Publiceret Ole Taarbiørnsen Houckefer, Jacob Christophersen og Ole Andersen Gierstadz
udgifne Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Smør udj gaarden Færrevog udj Opdals Skibrede beliggende
till deris Svoger Hans Taarbiørnsen som der for haver betalt dem 40 Rdr: 3 Mrk: dat: 22
Martij 1737.
Opsidderne paa Dahlen No: 45 er af Fogden godtgiort Skatterne for 1736 af deris brug 1
Løb 18 Mrk: Sm: 1 huud og 1 giedskind tilsamen 8 Rdr: 40 13/24 s: hvor fore Lænsmanden
paa opsiddernis vegne Christen Hansen Møcklestad haver qvitteret, hvilcket opsidder: blev
af Retten forseglet.
Opsidderne paa Drange No: 55 er godtgiordt Skatterne af deris afbrendte gaardebrug
skyldende 1 Løb Smør 1 huud tilsamen 5 rdr: 93 5/12 s: hvor fore Lænsmanden Christen
Hansen Møcklestad paa opsiddernis vegne haver qvitteret, hvilcket af Retten blev forseglet og
attesteret.
Gaarden Næsse ½ Løb Smør er d: 4 April 1736 af Fogden bortbøxlet till Hans
Christophersen, som der af til Deris Mai:t haver betalt bøxelen med 5 Rdr: udj Opdals
Skibrede beliggende, hvilcket af Retten blev attesteret,
Lige saa 18 Mrk: Smør ¼ huud som har veret ødeliggende Halsnøe Closters Godz udj
Waags Skibrede beliggende er d: 12 Febrj: 1736 [bortbøxlet] til Johannes Pedersen, imod de
aarlige Rettigheders svarelse, uden bøxels Erleggelse
Gaarden Schomsnes udj Landskyld ½ Løb Smør ½ huud Halsnøe Closters godz udj Waags
Skibrede beliggende, haver aaret 1736 aldeles ligget øde under fæefod, saa der af ingen afgiftt
haver veret at beckomme, hvilcket af Retten blev attesteret.

Odelskats Mandtallet blev lydelig for Retten oplæst og af dend tilstede verende Almue ej
modsagt, hvilcket af Retten blev forseiglet
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Skatterne for aftaget paa Gaarden Nedre Waage Halsnøe Closters gods udj Opdals Skibrede
som er 1 pd: 6 Mrk: Smør, er opsidderne [godtgiort] for 1736 Skatterne som beløber 3 Rdr: 2
s: imod deris qvittering som af Retten blev attesteret.
Publiceret Hr: Lars Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Løb Smør udj Gaarden Thoe,
Præsteboels gods, udj Opdals Skibrede beliggende till Lars Wærmedahl som der af bøxelen
eftter Loven haver betalt dat: 21 Martij 1737.
Odelskats Mandtalet for Waags Skibrede blev lydelig for Retten oplæst og af dend
tilstedeverende Almue tilstaaet Rigtig at vere, hvilcket af Retten blev taget under forsegling.
Anna Ørjensdatter, som er svag till sin hilsen, fremckom for Retten og declarerede og sagde,
at eftterdj hun er svag og icke kand fortiene sit brød, saa hafver hun nu i henseende till sin
alder og Svaghed begifvet sig till sin broder Ole Ørjesen Holleckim, som hun wille forblifve
hos sin lifves tid og hos hannem niude sin underholdning med Mad og dricke og fornødne
Klæder, indtill hindes dødedag, hvor imod hun declarerede og sagde at ofvergifve till dito sin
Broder Ole Holleckim, alle sine faae og fattige Eiendeeler som hun er arfvelig tilfalden udj
Løsøre og Jordegodz, hvilcke Midler er bestaaende udj Løsøre 14 Rdr: 5 s: og udj Gaarden
Mewatne 11 Mrk:r Sm: hvilcket hun till ham overgifver paa fornefnte maade, at hun skall hos
hannem nyde lifves ophold og en Sømmelig begrafvelse som hand skall lade beckoste, imod
at hand for sin beckostning skall nyde hindes fattige Eiendeler till Vederlaug, uden at nogen
af hindes øfrige Arfvinger, der af endten noget maa prætendere eller arfve \eftter hindes død/
eftterdj her icke nu nogen af de øfrige Arfvinger her inden Retten, eftter hindes tilbud har
anmeldet sig, Paa ovenskrefne Conditioner hinde at wille antage till at føde og underholde
\hinde/ saa lenge hun lefver, hvilcket hindes frivillige Samtyckte tilbud, hun begierede maatte
i Protocollen indføres og hinde der paa Rettens attest meddeles, som blev bevilget.
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Restandsen for Opdals og Waags Skibreder blev for Retten oplæst og af dend tilstedeverende
Almue tilstaaet Rigtig at vere for 1736, hvilcken af Retten blev taget under forsegling.
Ligesaa blev Restandsen paa dend 1te Termin 1737 for Retten oplæst og af dend tilstede
verende Almue icke modsagt, hvilcken af Retten blev forseglet og attesteret.

Ao: 1737 dend 26 og 27 Martij blev holden almindelig Waar Skatte og Sageting paa
Gaarden Haavig for Ous og Strandvigs Skibreders Almue, Oververende udj Retten Kongelig
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Haldor
Haavig, Joen Haavig, Eellend Opsahll, Niels Haaland, Niels Biøndahl, Johannes Dalland,

Hans Engelsen Giøen og Ole Olsen Noervig med fleere Almue af begge Skibreder som
Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye Øfrighedz ordre, som paa de forrige Tinge.
Publiceret Einer Ellingsen Wold og hans huustrue Margrete Ellingsdatter Ech, deris med hin
anden oprettede Gafve brev eftter Loven, hvor udj dend først afdøde, bebrefver dend
eftterlefvende, naar Skyld og Gield er betalt, sin halfve hoved Lod dat: 23 Martij 1737.
Odelskats Mandtallet for Ous og Strandvigs Skibreder blev for Retten oplæst og af dend
tilstædeverende Almue icke modsagt, men befandtes Rigtig at vere hvilcket blev taget under
forsegling af Retten.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Steensen Selsvold udj Strandvigs Skibrede beliggende,
SelfEieris Gods og er dat: d: 27 og 28 Septembr: 1736, hvor udj Encken er udlagt helftten 14
¼ Mrk:r Smør med bøxel udj Selswold for 28 Rdr: 3 Mrk: hvor imod de 2de Sønner er
udlagt begge 12 Mrk:r Smør udj Selswold for 24 Rdr: og de 3de døttre tilsamen udlagt 9
Mrk:r Smør for 18 Rdr:
Publiceret eller oplæst for Almuen af Strandvigs Skibrede om paa Halsnøe Closters gods er
falden nogen bøxell for afvigte aar 1736, hvor till Almuen Svarede, at ingen bøxeler for
avigte aar 1736 er falden paa Halsnøe Closters Gods, hvilcket af Retten blev attesteret og
taget under forsegling.
1737: 168
Restandsen for Ous og Strandvigs Skibreder for 1736 blev lydelig for Retten oplæst, og af
dend tilstedeverende Almue tilstaaet Rigtig at vere, hvor fore dend og blev taget under
Rettens forsegling.
Termins Restandsen paa den 1te Termin 1737 blev for Retten oplæst, for Almuen, som
tillstod dendz Rigtighed, hvor fore dend blev af Retten forseglet.

Ao: 1737 d: 29 og 30 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sage Ting paa Gaarden
Øfre Waage for Qvindherretz og Strandebarns Skibbreders Almue, Ofververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig
Niels Taarbiørnsen yttre Ohnna!! (Ohma), Isack Stephensen Hombn!!, Hans Brynildsen Indre
Ohma, Samson Johansen Storefaasse, Knud Torgiersen Brue, Ole Pedersen Brue, Jacob
Nielsen Røen, og Lars Indresen Engedahlen, med begge Lænsmændene og fleere Almue af
begge Skibbreder, som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye Øfrighedz ordres og befahlinger, lige som paa
forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Aagaatha Larsdatter d!! paa gaarden Houge udj
Strandebarms Skibrede beliggende, hvor udj Enckemanden er udlagt det heele Jordebrug som

er 3 Spand Smør, hver Mark Smør wurderet for 1 rdr: 1 Mrk: 8 s: tilsamen 67 Rdr: 3 Mrk:
dat: 17 Octobr: 1736.
Publiceret Ole Hansen Eegckeland paa sin huustrue, og sine Myndtlinger Guroe
Steffensdatter og Taarbiør Stephensdatters Vegne, samt Niels Knudsen Næs, paa sin
Myndtling Baarnj Stephensdatters Vegne, saa og Isack Torkelsen Leersten paa sin Myndtling
Johanna Stephensdatters Vegne, samt Ingiell Torkelsen Uglehuus paa sin Myndtling Britha
Stephensdatters Vegne, hvilcke tilsammen Selger 2 pd: 18 Mrk: Smør udj gaarden Hombn
med bøxell og herlighed till Isack Stephensen som haver betalt for hver Mark Smør 1 Rdr: 3
Mrk: tilsammen 99 Rdr: dat: 31 Octobr: 1736.
1737: 168b
Publiceret Engel Hansen Eegeland og Jan Torgildsen Eides udstedde bøxelseddel paa ½ Løb
Smør udj Store Faasse til Hr: Lieutenant Heyerdal, som der af bøxelen har betalt dat: 31
Octobr: 1736.
Publiceret Siur Zackariesen Øyes udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 16 ½ Mrk: Smør udj
gaarden Øye i Strandebarms Skibrede beliggende till Lars Joensen som der af bøxelen eftter
Loven haver betalt dat: 31 Octobr: 1736.
Publiceret Johannes Thormoesen Tvedtes udstedde Skiøde paa 6 Mrk: Smør udj gaarden
Store Faasse till Encken Eelisabeth Sl: Hans Holdhuusis eftterlefverske, som der for haver
betalt 5 Rdr: dat: 5 Novembr: 1736.
Publiceret Samson Nielsen, med sin huustrues Vilje og Samtycke, samt Anders Jensen
Aarsand, paa sin Myndtling Magdela Nielsdatters Vegne, samt Ifver Taarbiørnsen Backe, paa
sin Myndtling Ingebor Nielsdatters Vegne, saa og Godtskalck Heinesen Øfrehuus paa sin
huustrue Herboer Nielsdatters Vegne \deris udstedde Skiøde hvor udj de/ Selger og Skiøder
1 Løb Smør med bøxell og herlighed udj gaarden Neerhuus udj Strandebarms Skibrede
beliggende, till Samson Axelsen som der for haver betalt 72 Rdr: dog paa de Conditioner at
hand skall gifve Samson Nielsen Neerhuus og huustrue, udj vilckor og lefve Midler aarlig 2de
Tønder hafre Korn og føde 2de Kiøer om Vindteren og ickun 1 Koe om Sommeren samt 2de
gieder og 2de Soufver som hand aarlig skall vere pligtig at føde og Erlegge indtill Samson
Nielsen og huustrue begge ved døden er afgangen, i hvilcken tid og indtill de ved døden
afgaaer skall de hafve sin boepæell og tilhold paa Gaarden Neerhuus dat: Øfre Waage dend
12 Martij Ao: 1736.
Publiceret Joen Torkelsen Møcklevolds udstedde Skiøde paa 1 pd: 11 1/8 Mrk: Smør udj
gaarden BreEbne udj Strandebrams Skibrede beliggende, till Troen Samsonsøn, som der for
haver betalt 35 Rdr: 12 s: dat: 31 Decembr: 1735.
Publiceret Tørres Echs beskickckelse till Povell Samsonsen Kierland, Samson Povelsen
Kierland,
1737: 169

Christian Powelsen Landa, Hans Povelsen Kierland, Giert Gitlesen Kierrevig og Lars
Andersen Corporal og er dat: 19 Novembr: 1735. og forkyndt paa gaarden Kierland for
Samson Paalsen, d: 17 Decembr: nest eftter og for de øfrige d: 3 Decembr: 1736.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Magdalena Knudsdatter Schaale, for
begangne Leyermaall med Soldatt under Hr: Capitain Mouritzens Compagnie Nafnlig
Johannes Olsen till Doms Lidelse eftter Loven, som og indstefnt Christen Knudsen Schaale
eller Volden, som hindes formynder till Vedermæele udj Sagen;
Stefnevidnerne Samson Løffald og Lars Edlendsen Store Omvigen, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Magdalena Knudsdatter og hindes Broder till dette Ting med 4re
Ugers Kald og Varsell.
Magdalena Knudsdatter Schaale blev paaraabt tilige med hindes Broder Christen Knudsen
eftter Loven, men ingen af dennem møtte, ej heller nogen paa deris vegne till Sagen at svare.
Fogden paastod Lavdag for den indstefnte till næste Ting.
Thj blev Eragtet.
Magdalena Knudsdatter tillige med hindes formynder Christen Knudsen forelegges till neste
Ting at møde og Svare till Sagen.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Herboer Gundersdatter for begangne
Leyermaall med Æctegiftt Mand Johannes Feedt, till Doms Lidelse eftter Loven.
Faderen Gunder Arnesen møtte paa sin datter Herboer Gundersdatters vegne og tilstod at
hans datter till dette Ting haver faaet lovlig 4re Ugers Varsell {till} og sagde at hun tiente hos
(Johannes) Feedt, udj hvilcken tid hand hinde haver (besvangret)
Fogden Heyberg var Dom paastaaende
(thj) saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt o(g afsagt)
Eftterdj faderen Gunder Arnesen tilstaar (at datteren) er besvangret af Johannes Feedt, (saa
tilfindes) Herbor Gundersdatter at betale sine (Leyermaals) bøder eftter Lovens pag: 965 art:
1: m(ed 6 Rdr: under) adferd eftter Loven.
1737: 169b
Lænsmanden Hans Hansen Waage fremckom for Retten og anviste en woxen Biørnehuud,
som Peder Giere af Strandebarms Skibbrede haver skudt i afvigte Høst 1736, hvor fore
Fogden betalte till Lænsmanden 2 Rdr:
Publiceret Lars Galtungs udstedde bøxelseddell paa 2 Løber 1 pd: 6 Mrk: Smør udj Thorsnes i
Strandebarms Skibbrede beliggende till Paal Andersøn, som der af bøxelen eftter Loven
haver betalt dat: 11 Janvarij 1737.
Tørres Eeg hafver ved skrifttlig Stefning, under sin antagne Procurator Cramers haand
indstefnt Lænsmanden for Qvindherretz Skibbrede Søfren Richertsen Møchlebust till dette
Ting at anhøre vidner angaaende Kierlands indløsning, till et Tingsvidnes Erholdelse, med
videre som Stefningen udviser, hvilcken læst blev og er dateret d: 30 Janvarij Ao: 1737 saa
Lydende.
Søfren Richertsøn Møchlebust møtte for Retten og Sagde at denne Stefning er ham icke
lovlig forkyndt og paastod hand at widnerne icke maatte antages till forklaring, forinden at
hand vorder lovlig kaldet og warslet eftter Loven.
hvor paa Stefnevidnerne Aslack Møcklebust og Brynild Nielsen Schaarpen blev paaraabt
som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have denne Stefning forckyndt i

Søfren Rickertsen Møcklebustes huus {for} \udj/ hans 2de Sønner og Koenes paahør og hand
var icke Self hiemme, for mere end 14 dager siden, lige saa dito Stefning for (vidne)rne
forkyndt med Vngefehr 3de Ugers (varsell).
(Tørres Jen)sen Eeg møtte for Retten og paastod (at de ind)stefnte vidner maatte Eedfæstes
(og afhøre)s.
thj blev Eragtet.
Som Kaldz (Mendene e)rklærer at Lænsmanden Søfren Møckle(bust ick)un haver til dette
Ting faaet (14 dagers v)arsell eller nogle faae dager der (over?/under?, i) hvilcken henseende,
siden
1737: 170
Lænsmanden Søfren Rickertsen Møcklebust er udj et andet, og uden Ting Lafvet boende Saa
kand de indstefnte vidner imod hans Protestation icke denne sinde till Edelig forklaring
antages, forinden Citanten indretter Stefnemaalets forkyndelse eftter Lovens 1 Bogs 4 Capit: 8
art:
Restandsen for Strandebarms og Qvindherrets Skibbreder for 1736 blef for Retten oplæst
som beløber 32 rdr: 5 s: hvilcken icke af Almuen blev modsagt men tilstaaet Rigtig at vere,
og i dend henseende blev dend taget under Rettens forsegling.
Fogden tilspurte Lænsmanden og Almuen af Qvindherretz Skibbrede om nogen første bøxell
paa Halsnøe Closters godz 1736, hvor til de svarede Nej. hvor om Fogden Tingsvidne blev
meddelt.
Odelskats Mandtallet for Strandebarms og Qvindherretz Skibbreders Almue blef for Retten
oplæst og af dend tilstedeverende Almue ej modsagt, hvilcket blev taget under Rettens
forsegling.
der eftter fremckom Tørres Eeg for Retten og begierede {det} det i Rettelagde Stefnemaall
som var dat: 30 Janvarij 1737 af Retten tillbage, hvilcket og paa forlangende blev ham till
lefveret, hvilcket Laugrettet er vidne till.
Restandsen for Strandebaerms og Qvindherrets Skibreder paa dend 1te Termin for 1737 blev
lydelig for Retten oplæst og af dend tilstedeverende Almue ej modsagt Men tilstaaet Rigtig at
vere hvor fore dend af Retten blev taget under forsegling.

Ao: 1737 d: 8 og 9de Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sage Ting paa
Gaarden Fiddie for Etnes og Fieldbergs Skibreders Almue, Oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Lars Grønstad,
Aslach Grindem, Anders Steine, Torgier Dynjebacken, Ole Jørgensen Thesdahl, Joen Faasse,
Jens Tæsdahl, og udj Lars Lundes sted Erich Zachariesen Silde, med fleere Almue af begge
Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
1737: 170b

Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning angaaende forbud paa fremmet Smaat Saltz
Indførsell udj Dannemarch dat: 29 Martij 1737.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning anlangende hvorledes dend Norske Lovs
5te Bogs 2 Capt: 63 art: eftterdags skall forstaaes dat: 31 Maij 1737.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reglement om Sørge dragten, og hvad slags Klæder der
til skall bæres, dat: 3 Maij 1737.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Placat angaaende dend af Sl: og høyloflig
Ihueckommelse ved Placat 1728 d: 1 Decembr: at alle som tilforn formedelst Branden har
maattet udfløtte fra Kiøbenhafn, nu der igien kand finde behøvende huus Rum og Leyhed!!
(Leylighed), er det deris Mai:ts Vilje at Consumptions Familie og folckeskats frihed fra dette
indeverende aars begyndelse aldelis for dennem skall vere ophævet med videre etc: dat: 27
Maij 1737.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning hvorledes med de fra Dantzig, Kønigsberg
og de der omckring liggende hafne Dat: 13 Maij 1737.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript til høy Velbaarne Hr: Admiralen angaaende
dend grasserende Sygdom i Konigsberg og de deromckringliggende hafner dat: 13 Maij
1737.
Publiceret høy Welbaarne Hr: Admiralens ordre om Eege Lig Kister icke at maa bruges,
under de eftter Forordningen af d: 30 Novembr: 1717 dicterede Mulct dat: 17 April 1737.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Bestalning til Cancellie Raad Bager at vere Laugmand
over Bergens Stiftt og er dat: 22 Febrj: 1732.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Haagensen Bierchenes Eide udj Wache 10 Mrk: Sm:
som er udlagt i huuse aaboden dat: d: 3 Junij 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Ols: Steensland som Eiede udj Gaarden Søre Berje 9
Mrk: Sm: som Sønnen Ole Olsen arvelig er tilfalden eftter Skiftte brev dat: 5 og 5 Junij 1737.
Publiceret Johannes Sioes udstedde Skiøde paa 1 Løb 18 Mrk: Smør udj Gaarden Lille
Gierevig udj Fieldbergs Skibbrede till Johannes (.…)gesen som der for haver betalt 90 Rdr:
dat: 19 Martij 1736.
Fallentin Noreim fremckom for Retten eller paa hans Vegne Vegne!! Aamund Colbentzhoug
og opbød Myndtlingen Eelj Gudmundsdatters Arfvelod udj Løsøre 89 Rdr: 1 ½ s: med Rente
9 Rdr: tilsam/m/en 98 Rdr: 1 ½ s: om nogen wille dennem antage mod sicker underpandt og
Rendters svarelse, og som ingen anmeldte sig dennem paa Rente at ville antage, saa blev dito
Penge af mig forseiglet, og Aamund Colbendzhoug tilbage leveret.
1737: 171
Niels Thoersen Røen fremckom for Retten og opbød sin Myndtling Pofvell Ericksens Sl:
Fader og Sl: Moder arfv 11 Rdr: 4 Mrk: 2 s: om nogen ville {at} antage dennem mod Renters

svarelse, og som ingen anmeldte sig, saa blev Pengerne af Sorenskrifveren forseiglet og
formynderen Niels Røen igien leveret.
Publiceret Encken Magdela Sl: Tollef Skieldals eftterlefverske Niels Løevigen, Erick
NoerEim, Alval Siurs: Hamre og Aasmund Huuse Selger og Skiøder 2 pd: Smør udj
Bierchenes til Siur Olsen som der for har betalt 40 Rdr: dat: 5 Martij 1737.
Knud Frøndsdahl af Fieldbergs Skibbrede hafver atter udj forrige indstefnte Sag, indstefnt
Johannes Espelandz huustrue at lide Dom, eftter de vidners forklaring som paa Høstetinget
ere afhørte.
Contraparten Johannes Espeland med huustrue møtte for Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og Varsell, og Sagde ellers at hafve till dette Ting \Contra/ indstefnt Knud
Frønsdahl at anhøre beskickelse Mendene Eelias Wieland og Halfvor Fafnebøe, deris ædelig
udsagn og forklaring, hvad Knud Frønsdahl da hand kom til eller i Johannes Espelandz huus,
Sagde till Johannes Espeland og huustrue, afvigte Høst, og Eskede Anna Espelandz svar og
tilstaaelse, om de ord hun skulle have talt till Knud Frønsdals tienere;
Knud Frønsdahll møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell, at anhøre
vidnernis udsagn.
Johannes Espeland paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Widnet Halfvor Fafnebøe paa tilspørgelse af Johannes Espeland, under forrige Eedz
afleggelse, hvad ord Knud Frønsdal taelede till Anna Espeland, hvor paa vidnet svarede og
forklarede at hand hørte at Knud Frønsdall sagde til Anna Espeland, jae naar du kommer for
Børn og u-mage, saa taeler du saa meget at der kommer icke mere paa, hvilcket hand
forklarede saa i Sandhed at vere, og ej ved icke heller kand Erindre sig mere at vere Passeret,
{hv} end hand nu og forhen haver paa afvigte Høsteting forklaret.
det andet vidne Eelias Vieland forklarede hand icke Erindrer mere at vere Passeret, end hand
paa afvigte Høsteting under hans Eed forklaret er, hvor om de begge endnu ydermere Erbød
sig at aflegge Nye Eed om maatte forlanges.
1737: 171b
Contraparten Johannes Espeland paastod at de indstefnte vidner maa aflegge sin Eed at de
forbemelte tid og Sted 4 Uger for afvigte Høsteting, icke hørte at Knud Frønsdahl talede till
Anna Espeland, noget u-Anstændigt, i nogen maade, imedens de vare oververende i Stuen og
hørte, at de taelede med hin anden. hvor paa forbenefnte beskickelse Mænd aflagde sin Eed
eftter Loven, at de forbenefnte tid icke hørte at Knud Frønsdahl, tilltaelede Anna Espeland et
u-finlig ord.
hvor eftter Citanten var Dom udj Sagen paastaaende.
og blev da saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Fire Uger for afvigte Høsteting 1736 tager Knud Frønsdahl beskickelse Mendene Eelias
Wieland og Halfvor Fafnebøe med sig, og tilspørger Anna Espeland, om hun ville tilstaae de
ord hun har talt om Citanten for hans Tienere, hvor paa hun Svarer, at hun indtet om ham har
talt, Men Sagde at Citanten har lagt ondt i hindes Mand mod hinde og at Citanten har nu saa
lenge tygget paa hindes følje, at hand har dend nu i sig, hvor om beskickckelse Mendene
haver deris Eedelige forklaring aflagt, som acten udviiser. hvor imod Johannes Espeland till
dette Ting haver indstefnt{e} dito beskickelse vidner {till det} at bære vidne om hvad uanstændige ord Knud Frønsdahl maatte samme tid have talt til Contrapartens huustrue, hvor
paa de under Sahlighedz Eed haver forklaret og vundet at forben:te tid og sted hørte de icke at
Knud Frønsdal tilsagde Anna Espeland et u-fiinlig ord, som hinde kunde vere til fornermelse.
da eftter Saadan Sagens beskaffenhed, tilfindes Anna Espeland for sine u-beviislige

beskyldninger og u-beqvems (ord) imod Citanten at bøde till deris Mai:ts 4 Rdr: (og) dis
uden bør hindes u-bevislige beskyldninger imod Citanten, samt imod Lænsmanden Niels
Lunde vere død og magtesløs og ey at komme den/n/em \til/ mindste forckleinelse paa Gode
Nafn og Røgte saa og tilfindes Anna Espeland at betale udj Processens omckostning til
Citanten med 2 Rdr: alt forskrefne at ud Reede under Namb og Vurdering udj hindes Boe 15
dager eftter denne Doms lovlig forkyndelse.
1737: 172
Publiceret Ole Nielsen Strømøens udstede Skiøde paa hans odels Redt till Siovangen
skyldende ½ Løb Smør og 1 giedskind, till sin halfsødsters Mand Knud Nielsen Sioevangen,
paa dend maade at Ole Nielsens fader Niels Olsen Sioevangen skall beboe sin brugende part
till sin dødedag dat: 30 April 1737.
Johannes Killesvig haver till dette Ting ladet indstefne Svend og Eelias Vacke for de haver
nedslaget hans Skifttes Gaer, og hugget i hans Skoug.
Svend og Eelias Vacka møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Citanten Sagde at hand havde ved Lænsmand og Mænd ladet besigtige skougehugsten, som
og at gieres garen er nedslagen, og der paa begierede og paastod Dom.
thj blev Eragtet.
Citanten beviiser icke at hannem ved dend af Contraparterne \øvede/ skoughugst, er tilføyet
nogen skade, eller afgang, ej heller om det er hans Markegrændser hvor om tvistes at vere
hugget, till med er dette en Sag som beroer paa siun og grandskning, og icke i dend henseende
af denne Sags Samenheng kand ordelis, Men saa fremt Citanten befinder sig beføyet dette sit
søgemaall videre at paa ancke, saa henvises hand at in Caminere Sagen, till aaestæden, hvor
eftter skall kiendes og dømmes, lov forsvarlig.
Johannes Tesdahl hafver atter til dette Ting ladet indstefne Robbert WasEnden till Doms
Lidelse, og indstefnt Robbertes huustrue at aflegge sit viednisbyrd udj Sagen, saa og indstefnt
Rubbert WasEnden till dette Ting at anhøre hindes udsagn;
Rubbert VasEnden og hans huustrue blev paaraabt, og møtte Manden men icke Koenen i
henseende til hindes alderdom og Svaghed, hun icke kand gaae till tinge.
Rubbert VasEnden møtte og vedstod at hand og hans huustrue er lovlig Stefnt, men hans
huustrue er gammell og Svag og icke kand gaae till Tinge.
Citanten
1737: 173b!! (172b)
Johannes Tæsdahl Sagde hand icke er god for at Stefne lengere paa Sagen, og ellers Eragtede
u-nødig at lade føre hindes vidne, men paastod Dom eftter de vidners udsagne som allerreede
ført er,
hvor fore udj Sagen saaledes for Retten blev Kiendt Dømt og afsagt.
Citanten Johannes Tesdahl tillige med vidnet Ole Tæsdahl, i fastens tider 1736 og Spurde
Rubbert VasEnden om hand ville tilstaae de Ord hand haver Sagt, hvor hand svarede icke
kand holde for ørene, {at} hand joe hafver hørt Sladder og vask, Hans Skiedzvold forklarer
at forleden Vindter 1735 gick med Rubbert till Kirken og spurdte om vidnet var talsmand for
Pofvell Hougen, og sagde kunde hand icke finde nogen anden end disse Hallelandz horer,
hvor om vidnerne Ole Tæsdall og Hans Skiedz Vold haver aflagt hver for sig sin Eedelig
forklaring, da som her icke bevises at {Citanten} Rubbert VasEnden haver nafngifvet

Citanten for noget u-anstændigt, saa blifver Rubbert VasEnden, for Citantens tiltale frifunden,
og bør icke dette u-bevislige bøigde Røgte komme Citanten till mindste Nackdel eller
forkleinelse i nogen maade, men vere død og magtesløs, og Processens omckostninger paa
begge sider ophæfves.
Welærværdig Hr: Pastor Althand hafver till dette Ting ladet indstefne Johannes Tæsdahl,
fordj hand nest afvigte 3die Pindse dag da hand gick till Skriftte, eftter at Præsten haver
skrifttet ham, gick fra Skrifttestoelen uden absolution eller Præstens haandz paaleggelse hvor
om Præsten haver indstefnt vidner Niels Ryg og Aamund Silde, og Johannes Tæsdahl at
paahøre vidnernis udsagn
1737: 173
disangaaende, alleene till et Tingsvidnis Erholdelse.
Johannes Tæsdahl møtte for Retten og vedstod at vere Stefnt til dette Ting med 14 dagers
Kald og Varsell.
Eftter meere mellemtale blev Præsten og Johannes Tæsdahl forEenet, og bad Præsten om
forladelse, hvor med denne Sag er forEenet og sluttet.
Johannes Støele hafver 4de dag Pindsetider slaget 5 Ulfunger i hiell, hvilcke 5 Ulfunger felder
hand ved Søfren Colbendtsen loed anviise for Retten, hvor fore Fogden betalte 3 Mrk: for
støcket som er in allis 2 rdr: 3 Mrk:
Restandsen for Etnes Skibbrede Leenetz godz blev for Retten oplæst og ej af dend tilstede
verende Almue modsagt som beløber 486 Rdr: 5 Mrk: 7 s: Restandsen paa Halsnøe Closter
godz 92 rdr: 1 Mrk: 14 s: Lige saa blev Restandsen for Fieldbergs Skibbrede oplæst, og ej af
dend tilstæde verende Almue modsagt, som beløber paa Leenetz Godz 367 Rdr: 1 Mrk: 13 s:
og paa Halsnøe Closter godz 152 Rdr: 5 Mrk: 8 s: Restandsen for 1736 for Etnes Skibrede
blev oplæst og af ingen modsagt, Ligesaa Restandsen for Fieldbergs Skibrede for 1736 blev
for Retten oplæst og der eftter med de øfrige Restandser taget under Rettens forseigling.

Ao: 1737 d: 29 og 30 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa Gaarden
Øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibreders Almue, oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig,
Isack Stephensen Hombn, Hans Rasmusen Brue, Niels Taarbiørnsen Ohma, Hans Brynildsen
ibid: Knud Torgiersen Brue, Samson Johansen Store Faasse, Lars Indresen Engedahlen og
Jacob Nielsen Røen med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget Søgte.
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts Allernaadigste Forordninger, og høye øfrighedz ordres og
Foranstaltninger, som paa forrige ting er anført.
1737: 172b!! (173b)
Publiceret Hr: Ole Gierdrum, som beskicket formynder for Ole Broese, hans Arfvemidlers
opbydelse, at ville samme Capital, til Vedkommende som Penge maatte have nødig paa
Rendte at beckomme ville hand samme udlaaene, imod Sufficent Pandt og Rendters svarelse
dat: 27 Julij 1737.

Publiceret Provsten Hr: Wilhelm Frimands udstede Skiøde paa ½ Løb Smør udj gaarden Phile
med bøxell, udj Nedre Rørvigen ½ Løb Smør ½ huud med bøxell udj gaarden Bache ½ Løb
Smør og udj Store Omvigen ¼ Løb Smør 4 ½ Mrk: Sm: med bøxell til sin Svoger Mathias
Dahl som der for haver betalt 155 Rdr: 12 Skilling dat: 27 Junij 1737.
Publiceret Elisabet Pedersdatter Holdhuusses udstedde Skiøde paa 1 Løb 18 Mrk: Smør udj
Store Linge udj Strandebarms Skibrede beliggende till sin Søn Jaen Hansen som der for
haver betalt 115 Rdr: dat: 10 Maij 1737.
Publiceret Rasmus Hansen Store Linge, og Jan Hansen Holdhuuses til hin anden udstedde
Mageskifttebrev, saa at Rasmus Hansen Mageskiftter 1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm: udj Holdhuus
til Jan Hansen og betalt ham Penge 17 Rdr: 5 Mrk: 5 s: hvor imod Jan Hansen Mageskiftter
1 Løb 2 pund Sm: udj Store Linge till Rasmus Hansen, som for odels Retten tillige haver
beckommet 48 Rdr: dat: 18 Maij 1737.
Publiceret, Pofvell Andersen, Selger og Skiøder 10 ½ Mrk: Sm: udj Gaarden Hafneraas,
Gitle Knudsen Oustefiord selger og Skiøder 6 4/5 Mrk: Sm: till Od Ericksen som der for har
betalt 43 Rdr: 1 Mrk: 8 s: og som hand self med sin huustrue er Eiende ½ Løb 4/5 Mrk: Sm:
saa er hand nu udj alt Eiende 2 pd: 6 Mrk: Sm: med bøxell og herlighed udj gaarden
Hafneraas dat: 12 Martij 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Svercke Torchelsen, hvor Jordegodset udj Røsaas 4 Mrk:
Sm: er udlagt paa Isack Torkelsen og 4 ¼ Mrk: Sm: paa Engell Torkelsen 2 5/8 Mrk: Sm:
udj gaarden Refne dat: 6 Junij 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Siur Zackariesen Øye, hvor Joen Joensen Giere tilfalt udj
arv 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Øye, og Peder Johansen arvede 1 pd: 1 ½ Mrk: Sm:
udj Gaarden Mit Børseim dat: 29 Maij 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter dend Sl: Qvinde Barbroe Larsdatter Røsseland, hvor
Enckemanden Johannes Bertelsen er tilfalden udj Gaarden Røsseland 2 pd: 22 1/8 Mrk: Sm:
og Sønnen Hermand er udj Gaarden Røsseland
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Arfvelig tilfalden 2 pd: 21 Mrk: Sm: samt Martha Johansdatter tilfalden 1 pd: 3 Mrk: Sm:
udj Rødsteen og Britha Johansdatter tilfalden 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj Rødsteen for 13 rdr: 3
Mrk: dat: 3 og 4 Julij 1737.
Hemming Gabrielsen Sundevigen fremckom for Retten og lyesede Paa Eegne og sine Børns
Vegne sin Odels og Pengemangels Lysnings Redt till 2 pd: 6 Mrk: Smør udj Gaarden
Netland, som hand siger er hans Sande odell som hand sagde til sig og sine børn at ville
indløese saa snart hand saa mange Penge kand beckomme.
Publiceret Laugmand Knagenhielms udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Sm: og 1 huud udj
Gaarden Schaale i Qvindherretz Skibbrede beliggende til Christen Knudsen dat: 6 Maij
1733.

Publiceret Justitz Raad Knagenhielms udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: 1 huud udj
Gaarden Schaale till Godtschalck Tørresen som bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 6
Octobr: 1736.
Publiceret Justitz Raad Knagenhielms udstedde bøxelseddel paa 1 ½ Løb Sm: 1 ½ huud udj
Gaarden Schaale till Petter Pettersen, som bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 15 Sept:
1736.
Publiceret Justitz Raad Knagenhielms udstedde bøxelsedel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: og 1 ¼
huud udj Gaarden Schaale till Joen Ericksen dat: 11 Octobr: 1734.
Publiceret Justitz Raad Knagenhielms udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj
Schaale till Salomon Christophersen dat: 6 Octobr: 1736.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Godtschalck Tørresen Schaale, till Doms
Lidelse for fortiilig Sammenleye med sin huustrue;
Godtschalck Tørresen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell,
Fogden Heyberg i Rettelagde Provsten Hr: Wilhelm Frimandz attest som melder at
Godtschalck Tørresen Schaale blev fæst 1te Pindse dag 1736 Copuleret d: 17 Junij 1736 og
hans Barn døbt d: 19 Septembr: 1736. hvor eftter Fogden var paastaaende Dom over dend
indstefnte eftter Loven.
Godtschalck Tørresen Schaale møtte for Retten og Sagde hand hafver betalt sine æcteskabs
bøder till sin Jorddraats Fuldmægtig
1737: 174b
og der fore paastod for bøderne at blive frifunden,
Fogden Replicerede, hand icke haver givet Godtskalck Tørresen[s] Jorddraats Fuldmægtig
nogen ordre at oppeberge hans bøder, og ellers var Dom paastaaende.
Thj blev saaledes Kiendt Dømt og afsagt.
Endskiøndt Godtschalch Tørresen eftter Sigende haver betalt æcteskabs bøderne till sin
Jorddraats Fuldmægtig, da er det noget som hannem icke dennesinde kand befrie hannem at
svare, men her med tilfindes at betale sine æcteskabs bøder eftter Lovens pag: 965 art: 1. med
3 rdr: 2 Mrk: 4 s: till Fogden Heyberg, under Namb og Excecution udj hans Boe 15 dager
eftter denne Doms lovlige forckyndelse, og i det øfrige haver Godtschalch Tørresen, de af
ham forhen betalte Penge, hos Vedkommende at indsøge, saa fremt hand det nødig Eragtet.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet Indstefne Christen Knudsen Volden till Doms
Lidelse for fortiilig sammenleye med sin huustrue.
Christen Knudsen blev paaraabt men mødte icke, ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at
Svare.
Stefnevidnerne Giert Hansen Naeterstad og Johannes Olsen ibid: hiemlede ved Eed eftter
Loven at have Christen Knudsen till dette Ting indstefnt med 5 Ugers Kald og Varsell.
Fogden Heyberg Producerede Provstens attest som melder at Christen Knudsen blev fæst d:
26 Decembr: 1734. Copuleret d: 6 Janvarij 1735 og hans barn døbt d: 27 Julij 1735. hvor
eftter Fogden Heyberg for dend indstefnte var Lavdag paastaaende.
Eragtet.
Siden Christen Knudsen till dette Ting haver faaet lovlig Kald og Varsell saa forelegges
hannem till neste Ting at møde og svare till Sagen.

Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Mallene Knudsdatter Volden for
begangne Leyermaall med Soldat Johannes Olsen Hielmeland, som iligemaade til Veder1737: 175
mæele er indstefnt \tillige med hindes formynder Christen Knudsen/ till at lide Dom till sine
Leyermaals bøders betalling.
Mallene Knudsdatter blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne till
Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Giert Hansen Naeterstad og Johannes Olsen ibid: \hiemlede ved Eed eftter
Loven at/ have{r} till dette Ting indstefnt Malene Knudsdatter, Johannes Hielmeland og
hindes Broder Christen Knudsen Volden med 5 Ugers Kald og Varsell.
Fogden Heyberg war Dom over dend indstefnte paastaaende.
Thj blev Saaledes Kiendt Dømt og Afsagt.
Som Mallene Knudsdatter 2de gange lovlig haver veret Sigtet og Saggifvet for hindes
begangne Leyermaall og Barne Aufling og End nu icke møder, Saa kand med Sagen icke
fleere udsettelser tilstedes Men Mallene Knudsdatter for sit begangne Leyermaall med
Soldatt Johannes Hielmeland, tillfindes eftter Lovens pag: 965 art: 1 at betale sine Leyermaals
bøder med 6 Rdr: som Broderen Christen Knudsen Skaale tilfindes at ud Reede af hindes
Arfvelod eller Arfvemidler under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forkyndelse
Thoer Stufveland {fr} hafver skudt en Biørn for 4re Uger siden udj Qvindherrets Skibbrede,
hvis feld eller Biørnehuud hand her for Retten lod anviise ved Giert Naeterstad, hvor fore
Fogden betalte ham 2 Rdr: for Retten.
Tørres Jensen Eeg hafver ved skrifttlig Stefning till dette Ting ladet indstefne Lænsmanden
Søfren Rickertsen Møcklebust at anhøre Een deell vidner, angaaende en Odels prætention
Citanten paa sine børns vegne formerer paa Gaarden Kierland som Læns1737: 175b
manden Søfren Rickertsen er Eiende, alleene till et Tingsvidnis Erholdelse, som dito udtagne
Stefnemaall dat: 25 Junij 1737 vidløfttigere forcklarer, og er saaledes Lydende.
Stefnevidnerne Biørne Olsen Døsseland og Knud Samsonsøn Døsseland af Qvindherretz
Skibbrede, hiemlede ved Eed eftter Lofven at hafve denne Stefning forkyndt for alle de
Persohner udj Stefningen ere Mentionerede og {Stefnte} Nefnte for deris {b} og Eenhver
deris boepæell till dette Ting med 5 ugers warsell.
Tørres Jensen Eeg møtte for Retten og pastod!! (paastod) at de indstefnte beskickckelse
vidner maatte Eedfæstes og afhørris
Lænsmanden Søfren Rickertsen Møcklebust møtte for Retten og Sagde hand icke var
hiemme da hand blef Stefnt; hvor paa Stefnevidnerne for Retten forklarede, at dagen som de
forkyndte denne Stefning for Lænsmanden Søfren Møcklebustes boepæll talte de med
Sønnen eller Lænsmandens Søn, som Sagde at hans fader var icke hiemme men i brøllup paa
en gaard kaldes Steenslet, ½ fiering veis fra Lænsmandens Boepæell.
af de øfrige indstefnte møtte Giert Kierrevigen og Lars Nedre Vaage; de øfrige indstefnte
møtte icke.
Hvor eftter Edens forklaring af Lovbogen for Retten blev oplæst for beskickelses vidnerne
og formaenet at vogte sig for MeenEed.

Hvor paa beskickckelse Mendene \Abel Helvigen og Peder Larsen Kierland/ under aflagde
Eed eftter Loven forklarede, at dend beskickelse som Stefningen ommelder, oplæste de for
gamle Pofvell Samsonsen Kierland og huustrue og tilspurde om de ville paataele odels Retten
till Kierland, hvor til de svarede Ney, men sagde at hand haver tilladet sin Søn at taele der
paa, og lige saa gaf ham penge at hand skulle lyese sin Pengemangell, men Pofvel Samsonsøn
skref ej under beskickelsen, ej heller Samson Pofvelsen, og i dend henseende haver
beskickckelse Mendene tegnet Samson Pofvelsens svar paa beskickelsen eftter
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dendz udviis, og ellers forklarede beskickckelse Mendene at dend gamle Pofvell Samsonsøn
Sagde hand tviflede for at Sønnen Samson Pofvelsøn kunde indløese, dend, hvor fore hand
\lod/ Sønnen lyese sin odels og Pengemangels Lyesnings Redt, paa det at om Samson
Pofvelsen icke kunde indløese gaarden, at dend Lyesning kunde da komme de øfrige odels
berettigede till hielp.
Ellers Sagde Tørres Eeg hand holdte u-nødig at lade dend ommelte beskickckelse udj
{dette} \denne/ Tingsvidne \Act/ indrage.
hvor eftter beskickelse Mende!! (Mendene) iligemaade forklarede at Hans Pofvelse!!
(Pofvelsen) paa tilspørgelse svarede Gud give hand var god for at beholde det hand haver og
giver gierne sin odels Redt, om hand haver endten meget eller lidet der udj, till Tørres Eeg,
saa og sagde at Christian Pofvelsen Svarede paa tilspørgelse, Gud gifve hand var god for at
Stræfve for dend Gaard hand haver, og dend Redt som hand haver til gaarden, ofvergifver
hand gierne till Tørres Eeg som er 1 Løb 2 pd: 12 Mrk: Smør i Kierland.
Tørres Eeg tilspurde beskickelse Menden om de ere icke vitterlige at Pofvell Samsonsøn
Kierland, og Else Samsdatter!! (Samsonsdatter), ere kiødelige Sødskende, hvor till de svarede
joe, at de ere kiødelige Sødskende og at Else Samsonsdatter er kiødelig Moder till Tørres
Eegs Sl: huustrue Anna Andersdatter, som haver eftterladet sig 4 Børn, Nafnlig Else, Sirj,
Johanna og Karj Tørresdøttre. Tørres Eeg Sagde ej at have meere at tilspørge beskickelse
vidnerne, end nu allerrede forklaret er, og der nest var paastaaende, at om {som} \hvad/ nu for
Retten er Passeret er maatte hannem et lovskickcket Tingsvidne meddeelis som blev
bevilget.
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Restandsen for Strandebarms Skibbrede paa 1te og 2den Termin blev lydelig for Retten
oplæst og beløber 179 Rdr: 3 Mrk: 11 s: samt Restandsen for Qvindherretz Skibbrede som
og lydelig for Retten blev oplæst og beløber 312 Rdr: 1 s: hvilcke begge siden de befandtes
Rigtige blev taget under Rettens forseigling.

Ao: 1737 d: 1 og 2 Augustij blef holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
Gaarden Haavigen for Strandvig og Ous Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heybergs Fuldmægtig Mons:r Jens Weinwich, med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemblig, Ole Skiøersand, Lars ibid: Johannes Refne, Haldoer Haavigen,
Johannes Dallan, Ole Joensen Foor, og Joen Haaevigen og Hans Oustestad, med fleere Almue
af begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres {fra} lige som paa forrige
Tinge.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Bestalnings Bref, for Cancellie Raad Johan Bager at
ver!! (vere) Laugmand over Bergens Stiftt dat: 22 Febrj: 1732.
Publiceret Hr: Ole Gierdrums opbydelse, Nemblig hans Myndtling Ole Broeses Arfve Capital
om nogen ville have dem paa Rendte mod 5 proCto: dat: 27 Julij 1737.
Publiceret Peder Hansen Tysses udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Smør og ½ huud udj
gaarden Hoop till Gidtle Olsen som der af bøxelen med 7 rdr: 3 Mrk: har betalt dat: 22 Maij
1737.
Publiceret Jacob Hansen Giøens Skiøde og Transport paa hans forældres aaesæde Rædt [i]
gaarden Giøen udj Strandvigs Skibbrede beliggende till sin Broder Engel Hansen som for
aaesæde Retten har betalt ham 50 Rdr: og dat: 8 April 1737.
Publiceret Elisabeth Holdhuuses udstedde Skiøde paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Holdhuus
udj Strandvigs Skibbrede beliggende til sin Søn Rasmus Hansen som der for haver betalt 54
Rdr: og er dat: ?? Maij 1737.
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Publiceret Encke Marta Christophersdatter afgangne Peder Joensen Berges eftterlefverske,
Eefven Nielsen Leqven, Peder Nielsen Lunde og Lars Joensen Rottingen (Røttingen) deris
udstedde Skiøde paa 18 Mrk: Smør udj Gaarden Søre Strønnen udj Ous Skibbrede beliggende
till Peder Olsen Brems som der for haver betalt 27 Rdr: dat: 9 Novembr: 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Britha Olsdatter Refne i Strandvigs Skibbrede, og er gaarden
Refne skyldende 1 Løb 1 pd: 21 Mrk: Smør, hvor udj Enckemanden Ole Pedersen er udlagt
24 Rdr: 4 Mrk: 1 s: og Resten i gaarden er er!! udlagt till Creditorer og Arfvinger dat: 26 og
27 Martij 1737.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Joen Olsen Høyseter og Anna
Andersdatter Øfsta, som ere kiødelige Sødskende børn, begge af Ous Præstegield og
Skibbreede, som med hin anden haver begaaet Leyermaall og auflet barn tilsamen till Doms
Lidelse eftter Lofven.
Joen Olsen Høyseter og Anna Andersdatter møtte begge Persohnlig for Retten, og wedstod
at hafve faaet lovlig Kald og warsell.
Joen Olsen Høyseter paa tilspørgelse tilstod at vere fader till det barn som Anna
Andersdatter hafver auflet for 5 uger siden, iligemaade tilstod hand at hans fader Ole
Hougnesen, er kiødelig Broder till Pigen Anna Andersdatters Moder Nafnlig Gurj
Hougnesdatter.
Pigen Anna Andersdatter tilstod iligemaade at hun hafver auflet barn med fornefnte Persohn
Joen Olsen Høysæter som er hindes kiødelig Sødskende barn, og kom i Barselseng med en
Søn for Vngefehr 5 uger siden, hvilcken {eftter} 3de uger eftter fødselen bortdøde.
begge disse Persohner forklarede ej at vere mindste formue Eiende, uden de Klæder de gaaer
og Staaer udj, hvilcket den
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Samtlige Almue, bevidnede, at det saaledes i Sandhed forholder sig at de indtet er Eiende.
Mons:r Wenwich paastod at disse 2de Unge Persohner Joen Olsen Høysæter som er 17 aar
gammell og Qvinde Mennisket Anna Andersdatter Øfsta 19 aar gammell der eftter Eegen
tilstaaelse og eftter Almuens Vidnis byrd ere kiødelige Sødskende børn, at de for deris
begangne Leyermaall og barne Aufling bør straffes eftter Lofvens Pag: 971 art: 13de:
Thj blev Saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Joen Olsen Høysæter og Anna Andersdatter Øfsta, der eftter Eegen tilstaaelse ere kiødelige
Sødskende børn og haver med hin anden begaaet Leyermaall og barne Aufling, i henseende
till saadan \deris/ begangne blodskams forargelse, Tilfindes Joen Olsen Høysæter at henreise
till Schrofvens fiskevær udj Saltens Fogderie udj Nordlandz Ambt, der udj 3de aar at
forblifve; Saa og tilfindes qvinde Mennisket Anna Andersdatter Øfstae, at forblifve udj 3de
aar paa fiskeleyen udj Hitterens fiskevær og Præstegield i Stoere Foesens Fogderie i
Trundhiems Ambt. i ligemaade tilfindes Joen Olsen Høysæter at bøde eftter yderste formue 4
Rdr: Saa og qvinde Mennisket Anna Andersdatter tilfindes eftter yderste formue at bøde 2
Rdr: hvilcket \alt/ forskrefne de begge tilfindes at eftterkomme {eftter} og udrede eftter
Lovens 6 Bogs 13 Capt: 13de art: under Namb og Excecution eftter Loven 15 dager eftter
denne Doms lovlige forkyndelse.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Engell Engelsen øfre Boelstad, hafver
til dette Ting ladet indstefne sin Broder Giedtle Engelsen Boelstad for øfvede Slagsmaall
imod Citanten, saa og at paahøre vidnet Tienistepigen Marj Christiansdatter og der eftter at
lide Dom eftter Loven.
Giedtle Engelsen øfre Boelstad blev paaraabt men møtte icke, lige saa Marj Chri1737: 178
stiansdatter, men ingen af dennem møtte hvor paa Stefnevidnerne Joen Torgildsen Eide og
Hans Knudsen Nerhofde hiemlede ved Eed eftter Loven, at have Gitle øfre Boelstad till dette
Ting indstefnt med meere end 14 dagers Varsel.
Engell Engelsen øfre Boelstad paastod Lavdag till neste Ting for dend indstefnte.
Eragtet.
eftterdj Gitle Engelsen øfre Boelstad, er lovlig Stefnt saa forelegges hand til neste ting at
møde og svare til Sagen, till samme tid \og sted/ forelegges vidnet Marj Christiansdatter at
møde og aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen. Pag: 276.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Martha Haldorsdatter for begangne
Leyermaall med Soldatt under obriste Lieutenent Segelkees Compagnie, Samson Engelsen
Brathuus, som og er Stefnt till Vedermæele udj Sagen, og som disse 2de indstefnte Persohner
er udj 2det og 3die Leed beslægtiget, saa er qvindemennisket indstefnt till Doms Lidelse eftter
Loven.
Soldatt Samson Engelsen Brathuus, tillige med qvinde Mennisket Martha Haldorsdatter,
møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell till dette Ting.
Soldatt Samson Engelsen Sagde hand kand icke fragaae hand joe har haftt legemlig
omgiengelse med hinde, men hand ved icke om hand er hindis Barnefader, siden hun endnu
icke er gaaet i Barselseng; og forklarede at hand er i 3die Led til hinde, og hun qvinde
Mennisket i Andet Leed till hannem beslægtiget Saa at Samson Engelsens Moder Moder
Marithe Torkelsdatter var kiødelig Sødster til dette qvinde Menniskes Martha Haldoersdatters

Fader Haldoer Torkelsen, saa at disse 2de Persohner Soldatt Samson Engelsen Brathuus og
Martha Haldors1737: 178b
datter, der med hin anden haver begaaet Leyermaall, ere udj 2det og 3die Liige Leed, hin
anden beslægtigede.
Qvinde Mennisket Martha Haldoersdatter møtte for Retten og tilstod at vere frugtsommelig
og at Soldatt Samson Engelsen er hindes Rette Barnefader, og vendter sig i Barselseng om
Michaelj tider førstckommende, som og tilstod at vere til hannem udj 2det og 3die Leed
beslægtiget, som forhen forklaret er; forklarede ellers at hun hafver udstaaet Kirkens
dischiplin.
Fogdens Fuldmægtig Mons:r Wenwich var Dom udj Sagen paastaaende.
Eragtet.
Eftterdj Soldatt Samson Engelsen beraaber sig paa hand ej kand vide om hand er Barnefader
till Martha Haldorsdatters Barn som hun gaar frugtsommelig og vendter sig i Barselseng med
till Michaelj tider førstckommende, Saa Eragtes Sagen i dend henseende udsadt till
Høstetinget førstckommende, da Dom udj Sagen skall blive afsagt.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Britha Haagensdatter Bouge, for
begangne Leyermaall med Soldatt Elling Ellingsen Hatletvet, som og till Vedermæle er
indstefnt, og at hun skall lide Dom eftter Loven.
Stefnevidnerne Haldoer Haaevig og Johannes Refne hiemlede ved Eed eftter Loven at have
Britha Haagensdatter Bouge og Soldat Elling Ellingsen indstefnt till dette Ting med meere
end 14 dagers Kald og Varsell,
Britha Haagensdatter og Soldatt Elling Ellingsen blev paaraabt men møtte
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icke ej heller nogen paa deris Vegne till Sagen at Svare.
Eragtet.
Britha Haagensdatter som er bevist at vere loflig Stefnt, forelegges till neste Ting at møde og
svare till Sagen, iligemaade forelegges Soldatt Elling Ellingsen til samme tid og sted at møde
till wermæele!! (wedermæele) udj Sagen.
Taarbiørn Riisa hafver till dette Ting ladet indstefne Pofvell Kiilen, for hand skall have
Mærket en Koe, som Citanten er tilhørende, og var paa Leye hos Citantens Moder Sirj
Larsdatter boende paa huusmandz Pladset under Hilleren 5 uger for Juell 1736, saa og
indstefnt at paahøre Vidner Peder Rænnisvigen, Anna Endrisdatter, Anders Kiilen og hans
Qvinde Ragna Brynildzdatter, {dis} deris udsagn og Edelig forklaring angaaende dend
foromrørte Koes Merkning med videre og der eftter at lide Dom eftter Loven, som og at
Erstatte Sagens forvoldende omckostning.
Pofvell Kiilen blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne till
Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Jaen Torgildsen Eide og Hans Knudsen Nerhofde hiemlede ved Eed eftter
Lofven at have Pofvell Kiilen indstefnt som og at paahøre de indstefnte vidners udsagn, till
dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Taarbiørn Riisa møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner, saa mange som møder,
maatte Eedfæstes og afhøres.

hvor da ingen fleere af de indstefnte vidner møtte end Peder Rænnes Vigen, og eftter at hand
forud blef formaenet at vogte sig for MeenEed, og Edens forklaring for hannem af Lovbogen
blev oplæst, eftter aflagde Eed vandt og forklarede, at afvig1737: 179b
vigte!! høst 5 uger \for/ Juell 1736, var Pofvell Kiilen hos Encken Sirj Larsdatter boende paa
huusmandz Pladset Hilleren, da Encken icke, men hindes datter Anna Indresdatter var
hiemme, da Pofvell Kiilen Raabte vidnet til sig at ville taele med vidnet, og da vidnet kom der
hen, bad hand vidnet gaae hen og tage en af Kiørne, som hand sagde at ville merke paa
Kirkens vegne, hvor till vidnet svarede Nej og ville icke tage Koen, gick saa Pofvell Kiilen
self hen paa Marken og tog Koen, og bad vidnet ville holde Koen {og} hand skulle self svare
der till, og som vidnet holdt Koen i det ene Horn, da Merkede Pofvell Kiilen Koen og skaer
begge ørene af Koen; Eellers førend hand Merkede Koen talte Pofvell Kiilen till datteren og
sagde hand ville hafve sin Grundeleye for huusmandz Pladset som hindes Moder bruger, hvor
paa datteren lefverede ham Rettigheden 4 Mrk: hvor af hand tog 1 Mrk: af, som hand sagde
skulle vere for brød og wiin for Moderen og datteren, og som datteren wille icke tilstaae ham
desse 16 s: kastede hand Pengerne fra sig i Marken, da gick hand der eftter hen og Merkede
Koen som forhen forklaret er, og ellers blev ham Sagt at Koen var icke Encken, men hindes
Søn Taarbiørn Riisa tilhørende. Videre Sagde vidnet icke hafve at forklare.
de øfrige vidner blev paaraabt men møtte icke;
Thj blev Eragtet.
Pofvell Kiilen forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen, Till samme tid og Sted
foreleggges!! widnerne, Anna Endresdatter, Anders Kiilen, og Ragna Brynildsdatter at møde
og aflegge sit widnisbyrd.
Publiceret Hans Holmes udstedde bøxelseddell paa 22 ½ Mrk: Sm: udj Gaarden Nedre Bouge
udj Ous Skibrede beliggende til Niels Peder!! (Pedersen) som bøxelen haver bet: dat: 1 Aug:
1737.
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Engell Engelsen Boelstad haver ladet Stefne sin Broder Torgils Engelsen Brathuus, At betale
3 Rdr: som Citanten hannem laant haver, hvor om hand vill afvarte Dom tillige med Sagens
forvoldende omckostning.
Torgils Engelsen Brathuus blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa
hans vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Joen (Jaen) Torgilsen Eide og Hans Knudsen Neerhofde hiemlede ved Eed
eftter Loven at hafve indstefnt Torgils Engelsen Brathuus till dette Ting med mere end 14
dagers Kald og Varsell.
Engell Engelsen Boelstad møtte for Retten og sagde at hand for 6 â 7 aar siden haver laant
sin Broder Torgils Engelsen Boelstad disse paastefnte 3 Rdr: som hand nu veigrer icke i
Mindelighed ville betale, hvor fore Citanten sagde at vere nødsaget at indstefne ham till Doms
Lidelse som og at Erstatte Sagens forvoldende omckostninger, og ellers var Dom udj Sagen
paastaaende.
Eragtet.
Som det er bevislig giort at Torgils Engelsen till dette ting haver faaet lovlig Kald og Varsell,
Saa forelegges hannem till neste ting, eftter foregaaende lovlig indvarsling, at møde og Svare
till Sagen.

Lænsmanden Hans Engelsen Giøen haver till dette Ting ladet indstefne sin Naboe Hans
Torgilsen Giøen ved skrifttning!! till dette Ting, som og at paahøre vidnerne Morten Larsen
med fleere som dend skrifttlige Stefning videre forklarer hvilcken læst blev og er dat: 15
Julij 1737 saa Lydende.
Endnu haver Lænsmanden \mundtlig/ indstefnt Hans Torgilsen Giøen denne Sag
betreffende at anhøre eftter Skrefne vidners Edelige forklaring saa som, Morten Larsen,
Pofvell Larsen Giønenæsset, Anna Andersdatter, Johannes Hougervold, og Ole Mathiesen
Indre Røe, deris vidnisbyrd om dend fæedriftte Vey som Hans Torgilsen
1737: 180b
drifver med meere denne Sag betreffende, som vidnerne kand blive tilspurt om;
Hans Torgilsen Giøen møtte for Retten og tilstod at dend skrifttlige Stefning er hannem
lovlig forkyndt, iligemaade tilstod hand at vere lovlig indstefnt till at paahøre de indstefnte
vidners udsagn.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen tilspurte sin Naboe Hans Torgilsen Giøen, hvor for hand
icke udj Mindelighed vilde betale ham de af hannem tilstaaende udj omckostning 4 Rdr: som
Høstetinget 1735 d: 9 og 10 Novembr: blev tilstaaet,
Hans Torgilsen Giøen her till svarede, at saa fremt hand haver beckommet dend paaberaabte
Contract, skulle hand gierne de 4 Rdr: have betalt Men som hand icke haver faaet Contracten
har hand omckostningerne heller icke kundet betale.
Lænsmanden her imod declarerede hvem hand haver begieret Contracten af, saa og at nafn
gifve hans paaraabte vidner, og om hand haver betalt Pengerne til Stemplet Papir, og Rettens
gebyr, og naar det ey af hannem kand bevises, ville hand paastaae at nyde de udj Contracten
ham af Hans \Torgilsen/ Giøen tilstaaende 4 Rdr:, hvor om hand wille paastaae Rettens
Eragtning, saa vell om denne som fleere Poster hand i denne Sag agter at fremføre.
Lænsmanden tilspurte Hans Torgilsen Giøen Af hvad aarsage hand icke holdte sig dend
Contract 1735 eftterretlig. hvor till Hans Torgilsen Giøen svarede at dend dag som
Lænsmanden dref sine Creatuurer om Pindse tider Studse Kleiven, var Elfven saa Stor hand
icke kunde drifve sine Creatuurer Botne Veyen, for Elfven var for stoer og dyb at
Creatuurerne icke kunde komme over Elfven, og som Lænsmanden icke oppebiede de 8te
dager som Contracten indeholder, saa maatte hand drifve sine Creatuurer Studse
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Kleiven dend samme dag Lænsmanden lod drifve sine Creatuurer till Sæeteren af
Kickckedahlen.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen tilspurte Hans Torgilsen Giøen, af hvad aarsage hand
icke haver holdet sig dend Contract eftterretlig 1729 d: 4 Aug: Hans Torgilsen Giøen
svarede at hand haver holdet Contracten saa lenge Lænsmanden holdte sig dend eftterretlig,
og som Lænsmanden Self først brød Contracten dat: 4 Aug: 1729 med at lade {g. beidte} sine
{C} Smaeler beite udj Hans!! (hans) Sæetermarch saa blev hand Hans Torgilsen foraarsaget
{at} der eftter at giøre lige saa, om hand ellers skulle kunde beholde sin Sæeter March i fred
eftter Contracten, det hand trøster sig till med vidners førelse paa Aaesteden at afbeviise, og i
dend henseende ville hand formeene at siden Lænsmanden icke eftter Contracten oprettet
1735 haver forbiet og Tøfvet de der udj forelagde 8 lægerdager, till Elfven kunde blive saa
liden at Creatuurerne kunde wae der over, {og} hvor om alt Hans Torgelsen Giøen
Reserverede sig at føre vidner till Aaesteden, at Lænsmanden self har brudt begge
Contracterne dend første dat: 4 Aug: 1729 som og dend seeniste dat: 9 og 10 Novembr:

1735, hvor fore hand formeente at disse Contracter ej for denne Redt nu kand ordeles,
forinden Retten ved siun og grandskning paa Aaestæden kand Erfahre Sagens beskaffenhed,
hvor hen hand og paastaar Sagen til paackiendelse maa blive henviset.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen proponerede (at) hand icke kunde indvillige Hans
Torgilsens forlangende, med at lade Sagen (Indstefne?)
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paa Aaestæden, men i Lofvens krafttigste maader Protesterede der imod med paastand at
Hans Torgilsen Giøen bliver tildømt at holde sig Contracterne eftterretlig, for efttertiden som
er hoved Posten Stefnemaalet Sigter till med videre, eftter det i Indlegget paastaaende, som
hand Refererer sig till i almindelighed, og paastod uden lengere opsettelse Dom, Mens om
Dommeren imod forhaabning skulle biefalde Hans Torgilsens paastand declarerede hand at
hvad omckostninger der paa maatte anvendes, blifver for hans Eegen Regning, eftterdj hand
hand!! ingen part der i \fant/ for sig;
Hvor paa Hans Engelsen Giøen indlefverede sit skrifttlige indleg dat: 1 Augustij 1737 saa
Lydende. der paa Producerede Lænsmanden dend imellem ham og hans Contrapart sluttede
Contract dat: 4 Aug: 1729 som læst blev og lyder saaledes. Lige saa Producerede Hans
Engelsen Giøen, dend imellem ham og Contraparten sluttede forEenings werch dat: 9 og 10
Novembr: 1735 saa meldende Endnu Producered Lænsmanden sit giorde forbud denne Sag
betreffende, af Fogden Heyberg Authoriceret dat: 29 Julij 1737.
Lænsmanden paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. Hvor paa
vidnerne saa mange som var tilstede blev fremckaldet for Retten da Eedens forklaring af
Lovbogen blev oplæst og formanet at vogte sig for MeenEed, og fremstod
vidnet Pofvell Larsen Giønenæsset som eftter aflagde Eed vandt og forklarede
Men som vidnet skulle afhørres Protesterede Hans Torgilsen Giøen og Sagde hand icke var
indstefnt at paahøre de Mundtlig indstefnte vidners udsagn, hvor paa Stefne vidnerne Joen
(Jaen) Eide og Hans Knudsen Nerhofde, hiemlede ved Eed eftter Loven (at h)ave indstefnt
Hans Torgilsen Giøen at an(høre de) foranførte vidners udsagn, men (…….)te og nefnte icke
for Hans Torgilsen (Giøen at) vidnerne skulle bære vidne
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det de icke ordene eller Materien Eegentlig ord for ord kand Erindre, Men de blev af
Lænsmanden lefveret en Sæddell paa Stefnevidnerne hvor de ere anførte, og {der} ligesom
dend Sæddell indeholder, haver de i Hans Torgildsens huus oplæst for mere end 14 dager
siden, {dend de læst} og saaledes indstefnt Hans Torgilsen Giøen at paahøre widnernis
udsagn, hvilcken Sæddell blev i Rettelagt og er af denne indhold. Hans Torgildsen bliver
Stefnt af Lænsmanden med skrifttlig Stefning, Endnu Stefnis till vidner Morten Larsen, Anna
Andersdatter, Pofvell Larsen Giønenæsset, for at giøre forcklaring, hvorledes og hvad Vej
Hans Torgilsen har ladet kiørt og Redet fra og til sine huuser, om Vaaren og Sommeren;
Endnu Stefnis Johannes Hougervold og Ole Mathiesen Indre Røe, at giøre forklaring hvad
tilstand de forefandt Elfven udj, da de dend var begiert at besigtige; Lænsmanden lader
Stefne Morten Larsen for at giøre forklaring om Hans Torgilsen sin fæedriftt og øcke Ridning
for og eftter Kaarsmisse der eftter forcklarede Stefnevidnerne, at da de disse Sedler for Hans
Torgilsen Giøen haver oplæst, Stefnte de ham forommelte vidners udsagn at anhøre.
Eragtet.
Eftterdj Stefnevidnerne haver afhiemlet Stefnemaalet paa forommelte maade, Mundtlig for
Hans Torgildsen Giøen at have forkyndet, Saa eragter {Ste} Retten Stefnemaalet for lovlig,
og i saa maade bør de indstefnte vidner sin Sandhedz vidne at forklare.

der paa blev widnet Pofvell Larsen Giøenenæsset fremckaldet som eftter aflagde Eed eftter
Loven forklarede, at om foraaret imidlertid \Hans Torgilsens/ Creatuurer{ne er} gaaer og
beiter i hiemmesæteren da drifves de hiem om afttene og i Sæter Marken om Morgenen
over Lænsmandens bøe og Eng paa en 16 Stenger lang, indtill gl: Kaars Misse tider at de fører
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tuurer till Kickckedahlen, hvilcken fæedriftte vey kaldes Træsle Veyen, og lige saaledes Rider
Hans Torgilsen sine øcker fra foraaret og heele Sommeren igiennem, Træsle weyen, saa som
de Stedse beiter udj hiemme Sæter Marken, eller udj Hans Torgilsens hiemmemarch, og
Sommetider Rider hand øckerne Store Leedet, lige som folckene kand finde øckerne gaaende
i Marken eller beitet, enten langt Noer da de Rider Træsle Veyen, og naar de finder øckerne
gaaende Søer i Marken Rider de igiennem Store Leedet, hvor det icke er {endten} \dend
Eene/ af Parterne \mere/ till hinder eller skade paa eng eller Bøe end dend anden, saa som
dend Vey og Engebøe er dennem begge tilhørende. videre hafde Citanten ej heller Contra
parten, vidnet at tilspørge, hvor fore widnet blev forløfvet.
det andet widne Anna Andersdatter fremckom,
Men imidlertid fremckaldte Lænsmanden {dito} forrige vidne Pofvell Giøenenæsset, og
tilspurte vidnet, at denne øckevey og fæedrifttevey igiennem Træsle Veyen, hvor lenge eller
hvor mange aar Hans Torgilsen Giøen dend haver brugt, der til vidnet svarede, nu Vngefehr
3 â 4 aar, og i hiemmesæter Marken {haver} som Lænsmanden er tilhørende haver Hans
Torgilsen Giøen nu i 2de aar kiøbt 20 â 30 Støcker Smaeler eller Souver, {som} aarlig som
hand haver ladet giædte og Beite {i} der i Marchen som var 1735 og 1736. hvor eftter
widnet ej hafde mere at forklare.
det andet vidne Anna Andersdatter eftter aflagde Eed vandt og forklarede at om foraaret
indtil Kaarsmisse d: 3 Maij som Creatuurerne gaaer og beiter i hiemme Sæter Marchen
drifver Hans Torgilsen Giøen sine Creatuurer tillige med øgckerne om Sommeren Træsle
Veyen, og Storeleedet, liige som forrige vidne vundet og udsagt haver, og ellers forklarede at
Hans Torgilsen haver paa 2de aar kiøbt Smaeler aarlig til 20 â 30 støcker som hand haver
ladet aaret 1735 og 1736, Beite i Lænsmandens hiem/m/e Sætermarch, {saa} og sommetider
gick de i Hans Torgilsens hieme March, dog saaledes beitet {at der} i Lænsmandens
Sætermarch, at der var saa godt som Reent udbeitet at indtet var till overs endten for
Lænsmandens Smaeler {og} \eller/ Kiøer. Videre hafde ej vidnet at forklare.
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Widnerne Johannes Lassesen Hougervold og Ole Mathiesen Indre Røe, eftter aflagde Eed
eftter Lofven forklarede at Onsdagen for Pinstj 1737 eftter Lænsmanden Hans Engelsen
Giøens begier, gich de op till Elfven om Morgenen tiiliig som Soelen var Runden i fiellet, for
at see om Elfven var saa Stoer at ingen Creatuurer kunde wae over Elfven, og dend tid de kom
der hen, da var Elfven ej Større end joe Creatuurerne kunde wae der over, Men Natten forud
till onsdag {pa} da det var paa det mørkeste, var Hans Torgilsen med sin fæedriftt faeren fra
Kickckedahlen med sine Creatuurer Studse Kleiven
Morten Larsen Aarre som var indstefnt till at vidne, møtte icke eftter paaraab, hvortil
Lænsmanden svarede at saa fremt Sagen bliver ført till Aaestæden, saa Reserverede hand sig
samme widnes forklaring \med fleere {at} till Sagens oplysning at lade føre.
Hans Engelsen Giøen war ellers Dom paastaaende samt at Hans Torgildsen maatte
imponeris at Nafngifve sine vidner som hand till Aaestæden agter at lade føre, hvor paa
Hans Torgilsen Giøen Nafngaf widnerne Pofvell Larsen Giøenenæsset, Eelen Giønenæssit,

Britha Tvedt, Thommes Kiøen, Morten Larsen Aarre, Inger Pedersdatter, Christj Engelsdatter,
Ole Kiøen, Anders Hougland, Johannes Tomre med fleere vidner som hand nu icke kand
Erindre; og paastod at Sagen maatte henvises til Aaestæden, da hand wille ofverbevise at
Lænsmanden kiøerer over hans Bøe, u-lovlig, med mere, som hand paastod paa Aaestæden at
bevise;
Eragtet.
eftterdj Hans Torgilsen paastaar Sagen till Aaestæden Giøen Henviset, Saa paalegges hand at
inCaminere Sagen ved lovlig Stefnemaall till Aaestæden Giøen forinden Høste1737: 183b
tingets holdelse førstckommende, og saa fremt Hans Torgielsen Giøen det \icke/
eftterkommer da bliver Dom {till Høstetinget} paa forestaaende Høsteting udj Sagen afsagt.
Hans Torgelsen Giøen og Knud Knudsen Boelstad fremckom for Retten og begierede at deris
med hin anden Sluttede Contract og Mageskiftte de med hver andre haver indgaaet [og]?
sluttet maatte blive udj Protocollen indført, Saa at Hans Torgilsen Giøen Mageskiftter sin
odels og Eiendoms Gaard Giøen \med bøxel og herlighed/ skyldende 2 Løber 12 Mrk:r med
Kickedalen og underliggende Skoegeteig Qvandals botten med en odels Eiende Nøstegrund
med paastaaende baade!! (båt) Nøst, og huuse Vaaninger, samt et ferrings baade Nøst
staaende paa Giøens Grund, hvilcken Gaard med alt forskrefne og alle herligheder som fra
Arrildz tid der tilligget hafver, bort mageskiftter Hans Torgilsen Giøen till Knud Boelstad,
hans huustrue børn og Arfvinger till Eevig odell og Eiendom. Der imod Knud Knudsen
Boelstad bortmageskiftter sin paaboende Gaard Nedre Boelstad med bøxell og herlighed
skyldende 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Smør med paastaaende huuse Vaaninger, et ferrings Nøst
staaende paa Aarre Grund, {samt} \og/ dito \Nøste/ Grund \{saa og et Nøst og Noet huus paa
Sæverej Grund}/ samt underliggende fæebeite kaldes Oese Dahlen, med Skoug og Mark
fiskevand og herligheder, som fra Arrildz tid der tilligget haver, bort mageskiftter Knud
Knudsen Boelstad fra sig og sine Arfvinger till Hans Torgilsen Giøen hans huustrue Børn og
Arfvinger till Eefvig odell og Eiendom \med et baade Nøst og helftten i et Noedtehuus med
dendz grund paa Sævereide/ hvilcken forEening og sluttede Mageskiftte de med hin anden
haver sluttet inden Retten u-brødelig at holde, og {der} lofvet her paa at gifve hin anden {M}
loulig Mageskifttebrev till Høstetinget
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førstckommende, og hvem af dennem skulle befindes at bryde denne Contract skall vere
forbunden at betale till dend Anden 20 Rdr:
Lasse Joensen Berje haver til dette Ting ladet indstefne 2de vidner Hans Oustestad og Ole
Joensen Foor, at aflegge sin Eedelig forcklaring at Citanten Lasse Joensen Berje og Anna
Larsdatter, som agter at Egte hin anden, ere ej nermere end i andet og andet Leed, hin anden
beslægtigede, hvilcke vidner hand paastod maatte Eedfæstes og afhøres. hvorpaa widnet
Hans Lassesen Oustestad eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forklarede, at der boede en
Mand i Gierevigen i Strandvigs Skibbrede beliggende Nafnlig Ole Larsen som hafde 2de
børn 1 Søn og 1 datter, Sønnen Lars Olsen, er fader till Anna Larsdatter som agter at begive
sig udj Egteskab med Lasse Joensen, Datteren Karj Olsdatter som hafde till æcte Joen
Andersen Berje, auflede hun denne Søn Lasse Joensen Berje som agter at begive sig udj
Egteskab med Anna Larsdatter, Saa at vidnet forcklarede at Lasse Joensen Berje og Anna
Larsdatter som agter at begifve sig udj Egteskab med hin anden, ere ej hin anden nermere end

udj 2det og 2det liige Led beslægtigede; det andet vidne Ole Joensen Foor eftter aflagde Eed
eftter Loven vand og forklarede i allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver
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Ole Faaer fremviste 2de biørne unger som Knud Pedersen Tøsse i Samnanger haver skudt,
hvis 2de skind for Retten blev anvist hvor fore Fogdens fuldmægtig betalte 1 Rdr:
Restandsen for begge Skibbreder blev lydeligen oplæst og beløber 454 rdr: 4 Mrk: 14 s:

Ao: 1737 dend 5 og 6 Augustij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
Gaarden Windenes for Waags og Opdals Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heybergs fuldmægtig Mons:r Jens Weinvich med eftterskrefne
Laugrettes Mend, Neml: Jacob Johansen Tarrang, Ole Kaarresen ibid: Abraham Johansen
Øckland, Hans Windsendsen Hougeland, Lars Windsendsen Øckland, Mickel Nielsen
Kalfvenæsse, Willum Larsen ibid: og Ole Nielsen Mæelingen med fleere Almue af begge
Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye Øfrighedz ordres, som paa de forrige Tinge
Publiceret Cancellie Raad Johan Bagers Bestalling paa at vere Laugmand udj Bergens Stiftt
hvilcket er dat: 22 Febrj: 1732
Publiceret Hr: Oluf Gierdrums opbydelse paa Reede Penge, som hand ville udlaaene imod
Suffisant Pandt og 5 proCto: Rendters svarelse, hvilcke Penge er hans Myndtling Ole Broeses
Arfve Capital er dat: 27 Julij 1737.
Publiceret Jens Hansen Meyers udstedde Pandte obligation Stor 50 Rdr: som hand haver
faaet til Laans af Sr: Warner Hosswinchel, hvor fore Jens Meyer sætter till underpandt sin
Eiende Gaard Aarreland og Stølle kaldet og er dat: 13 Novembr: 1734.
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Publiceret Endre Simensen RemberEides udstedde Skiøde paa 2 pd: 18 Mrk: Sm: udj Gaarden
Rembereide till Samson Olsen, som der for haver betalt eftter forEening. dat: 22 Martij 1737.
Publiceret Willum Heglands udstedde Skiøde paa 11 ¼ Mrk: Smør udj gaarden Elsager, till
Samuel Olsen som der for haver betalt 12 rdr: dat: 6 Novembr: 1734.
Publiceret Hr: Hans Abels udstedde Skiøde paa 1 ½ Løb Sm: udj Gaarden øfre Flyensfær, till
Johannes Ørjesen som der for haver betalt 83 Rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 29 Julij 1737.
Publiceret Hr: Lars Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: i Schibervig, samt
en liden Wiig som Kierrefiordz opsiddere haver brugt till Amund Larsen dat: 3 Augustij
1737.

Publiceret Adolph Reupers udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Smør i gaarden Flyensfær till
Hans Johansen som der for har betalt 42 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat: 29 Julij 1737.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Hans Arnesen Hillisvig hvor Encken er tilfalden udj
Ferrevog 5 1/15 Mrk: Sm: for 5 Rdr: 12 s: og dend Sl: Mandz Søn Hans Hansen er tilfalden
3 3/5 Mrk: Smør udj gaarden Hillisvigen dat: 25 Maij 1737.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Indre Tarraldsen Leevog hvor Encken og Arfvingerne er
Gaarden Levog tilfalden som skylder 2 pd: 11 Mrk: Sm: for 59 Rdr: dat: 3 Maij 1737.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Giertrued Ingebrigtsdatter Schaar, hvor Enckemanden er
tilfalden 1 pd: 3 ½ Mrk: Sm: udj Schaar for 27 Rdr: 3 Mrk: Sønnen Tørres Monsen 3 ½ Mrk:
Sm: [for] 3 rdr: 4 Mrk: 11 s: Rangnele 3 ½ Mrk: Ingebor 3 ½ Mrk: Sm: Lars 2 Mrk: Sm:
Niels 2 Mrk: Sm: Albrigt 2 Mrk: Sm: Marithe 1 Mrk: Sm: Karj 1 Mrk: Sm: Niels 5 Mrk:
Sm: og Allis 2 ½ Mrk: Sm: dat: 1 Maij 1737.
Mickell Øckland lader lyese sin Søn Ole Mickelsens odels og Pengemangels Lysnings Redt
till 18 Mrk: Sm: udj Gaarden Øchland som Niels Øckland beboer og bruger, hvilcket hand
sagde er hans Sande odell, som hand agter til sig at indløse saa snart hand saa mange Penge
kand beckomme.
1737: 185b
Peder Indresen lader ved sin Stiffader Lars Haaeland lyese sin odels og Pengemangels
Lysnings Redt till 3de Løber Smør udj Gaarden Haaeland, som hand Siger er sin Rette og
Sande odell, hvilcken hand agter till sig at ville indløese saa snart hand saa mange Penge er
god for at beckomme.
Publiceret Hr: Fridrich Holbergs udstedde bøxelseddel paa dend part udj Wiig som Wiching
Larsen forhen har opgifvet hvilcken hand igien haver sig tilbøxlet dat: 19 Julij 1737.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet Stefne Knud Holleckim for fortiilig sammenleye
med \sin/ huustrue, till Doms Lidelse eftter Loven.
Knud Hollekim blev paaraabt eftter Loven Men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne
till Sagen at svare.
Stefnings Mendene Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Anders Houckenes
hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Knud Holleckim till dette Ting med meere
end 4re ugers Kald og Varsell.
Mons:r Wenwich paastod Lavdag for dend indstefnte Knud Holleckim.
Eragtet.
eftterdj Knud Holleckim befindes at vere lovlig Stefnt, saa forelegges ham eftter lovlig
indvarsling till neste Ting at møde og Svare till Sagen.
Publiceret Adolph Reupers udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Smør udj Gaarden Nedre
Flyensfær till Morten Christophersen som der for haver betalt 45 Rdr: dat: 3 Augustij 1737.
Publiceret Adolph Reupers udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj Gaarden Flyensfær, till
Bottolff Bergesen som der for haver betalt 45 Rdr: dat: 3 Augustij 1737.

Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Rasmus Øckland og Marrithe Stusvig for
begangne Leyermaall
1737: 186
med hin anden, till Doms Lidelse eftter Loven
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Anders Houckenes, hiemlede
ved Eed eftter Loven at have till dette ting indstefnt Rasmus Øckland og Marrithe Stusvig
med mere end 4re ugers Kald og Varsell.
Marrithe Stusvig blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hindes
vegne til Sagen at svare.
Rasmus Øckland møtte for Retten og tilstod at hand er fader till det Barn hun er kom/m/en i
Barselseng med, og forklarede ellers at de begge tiente hos Capitain des Armes Lars Fiøsne,
som er boende paa Gaarden Øckland Lieuse Closters godz som Sorterer under Lieuse
Closters Jurrisdiction.
Capitain des Armes Fiøsne møtte for Retten og tilstod at de indstefnte Rasmus Øckland og
Marrithe Stusvig tiente hos ham i dend tid at dette Leyermaall er begaaet, saa at dette
Leyermaall er begaaet paa Lieuse Closters godz hvor Fiøsne er boende som Sorterer under
Liuse Closters Jurrisdiction
Mons:r Wenwich paastod at dend indstefnte Marrithe Stusvig maatte forelegges at møde till
neste Ting.
Eragtet.
Marithe Stusvig {er indst} forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Niels Aarvig for fortiilig sammenleye
med sin huustrue, til Doms Lidelse eftter Loven,
Niels Aarvig møtte for Retten og vedstod at hand 3de uger er komen for tiilig med sin
huustrue, er ellers saa fattig hand maa søge sit brød
1737: 186b
at gaae omckring at bede Almisse hos medlidende Mennisker;
thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og afsagt.
Eftterdj Niels Aarvig tilstaar at vere kommen fortiilig med sin huustrue, Saa tilfindes hand
eftter Lovens pag: 965 art: 1 at betale 3 Rdr: 2 Mrk: 4 s: under Namb og Vurdering {ef} 15
dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Hans Haldorsen Støele og Martha
Monsdatter for begangne Leyermaall med hin anden til Doms Lidelse eftter Loven.
Stefningsmendene Jonas Drifvenes, og Johannes Joensen Drifvenes møtte for Retten og
hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve indstefnt Hans Haldorsen og Martha Monsdatter till
dette ting med {Meere end} 4 ugers Varsell.
Hans Haldoersen møtte for Retten og tilstod hand er fader till Martha Monsdatters barn som
hun er kommen i Barselseng med.
Martha Monsdatter blev paaraabt men møtte, icke, ej heller nogen paa hindes vegne til
Sagen at Svare.
Eragtet.
Martha Monsdatter tillige med Hans Haldoersen forelegges till neste Ting at møde og svare til
Sagen.

Restandsen for 1736 for Opdals Skibbrede blev oplæst og beløber 46 rdr: 1 Mrk: 9 s:
hvilcken blev tagen under Rettens forsegling. Restandsen for Opdals og Waags Skibbreder
blev lydelig for Retten oplæst og beløber Restandsen af Opdals Skibbrede sig dend Summa
476 Rdr: 12 s: og Restandsen for Waags Skibbrede beløber sig dend Summa 209 Rdr: 13 s:
hvilcke Restandser blev under Rettens forsegling udsted.
1737: 187

Ao: 1737 dend 8, 9de og 10de Augustij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting
paa Gaarden Bielland for Føyens og Fiere Skibreders Almue, Ofververende Kongl: Mai:ts
Foget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig for Gulleif
Hidskens udj hans Sted Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, Peder Sørenæsse, Ole
ibid: Hans Hille, Ifver Haarnenæsse, Halfvor Gietung, Erich Alsvog og Gabriell Lendøen,
med fleere Almue af begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye Øfrighedz ordre og befahlinger som paa de andre
Tinge.
Publiceret Cancellie Raad Johan Bagers allernaadigste \meddelte/ Bestalnings brev paa at vere
Laugmand over Bergens Laugstoell dat: 22 Febrj: 1732.
Publiceret Falch Johan Piils udstedde Skiøde paa gaarden Folgerøen og dissen Giæstgiæber
Sæde med paastaaende huuse Vaaninger, till Tønnes Axelsen som der for haver betalt 400
Rdr: dat: 2 Maij 1737.
Publiceret Tønnes Axelsøns udstedde Pandte obligation Stor 320 Rdr: som hand haver faaet
\til/ Laans af Apotecher Sr: Johan Petter de Besche, og der for Tønnes Axelsen Pandtsetter sin
Gaard Følgerøen (Folgerøen) samt giestgiæberstedet med paastaaende Vaaene huuser dat: 3
Maij 1737.
Publiceret Hr: Ole Gierdrums opbydelse paa sin Myndtling Ole Broeses Arfvemidler, imod
Suffisent Pant at udsette imod lovlig Rente 5 proCto: dat: 27 Julij 1737.
Publiceret høy Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befalingsmandz Resolution /: tegnet paa
Hans Rosenlunds Memorial dat: 16 Julij 1737 :/ at Laxemændene udj dito District, skall
levere sin Lax med videre dat: 24 Julij 1737.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør ½ huud udj Otterøen
Deris Mai:ts Halsnøe Closters godz till welagte og forstandige Mand Sioval Johansøn Lepsøe
som bøxelen haver bet: dat: 4 Febrj: 1737.
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Publiceret Anna Olsdatter Sl: Ole Pedersen Odlandz eftterlefverske, Selger og skiøder 1 pd:
Sm: og Otte Olsen øfre Odland Selger og skiøder 2 pd: Smør alt forskrefne udj gaarden øfre
Odland till Gunder Ottesen som der for haver betalt 72 Rdr: dat: 15 Januarij 1737.

Publiceret Ole Gabrielsøn Alsvogs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør udj gaarden
Sortland till Ole Andersen dat: 11 Aug: 1736.
Publiceret Hr: Obrister Hans Fridrich Greens udstedde Obligation Stoer 2500 Rdr: som hand
af Sr: Bendt Olrich haver beckommet till Laans og der for Pandtsetter sin Eiendoms Gaard
Nedre Odland eller Orninggaard skyldende 1 ½ Løb Smør og 2 huuder med underliggende
Kattetvet og dend Kongl: Priviligerede Giæstgiæber Grund Leervig, og de øfrige
underliggende Grunder og Pladser, Med sine afgiftter som hidindtill veret haver, Samt Saug
og Møllestøe, med dend Grund Muurede Saugstem, samt Gaardens paastaaende huuse
Vaaninger, med videre dendz indhold dat: 5 Augustij 1737 med det der hos annecterede
Inventarium som Specificeret er anført dat: 5 Augustij 1737.
Publiceret Rasmus Ingemonsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 2 Mrk: Smør udj Gaarden
Haarneland till Helje Andersøn som der for haver betalt 37 Rdr: 3 Mrk: dat: 3 Maij 1737.
Publiceret Hr: Fridrich Holbergs udstedde bøxelseddel paa Ole Rasmusens part udj Staveland
till Lars Joensen dat: 15 Maij 1737.
Publiceret Michel Olrichs udstedde bøxelseddell paa 2 pd: Smør udj Gaarden Steensvog, till
Peder Hans: dat: 6 Aug: 1737.
Publiceret Hr: Jørgen Abels udstedde Skiøde paa 1 Løb Sm: og 1 Vog Korn udj Gaarden
Ersvog till Christopher Gudøen som der for haver betalt 121 Rdr: 3 Mrk: dat: 31 Julij Ao:
1737.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør udj Næsse deris Mai:ts
Halsnøe Closters Godz till Aamund Tørresen dat: 15 Febrj: 1737.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Daarthe Johansdatter Hage hvor Enckemanden Thomas
Troelsen er tilfalden 18 Mrk: Smør udj gaarden Hage; saa og dend Sl: Qvindes Sødster
Herbor Johansdatter
1737: 188
Arfvelig tilfalden udj gaarden Hage 18 Mrk: Smør for 18 Rdr: og dat: 9 April 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Sirj Knudsdatter Øchland udj Føyens Skibbrede hvor
Enckemanden Joen Ellingsen er tilfalden 6 Mrk: Sm: udj Søevold for 5 Rdr: og enhver af
hindes 5 børn er udlagt de øfrige 7 4/11 Mrk: Sm: i Søvold for 6 Rdr: 13 1/11 s: dat: 19 Junij
1737.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Ingebrigt Pofvelsen Stoutland hvor Encken er tilfalden 16
Mrk: Sm: udj Stoutland saa og hindes datter udlagt 16 Mrk: Sm: udj Stoutland for 10 Rdr: 4
Mrk: dat: 22 Junij 1737.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Ole Johansen Kyevigen for fortiilig
Sammenleye med sin afdøde huustrue. og som dend indstefnte ej heller Stefne Vidnerne,
icke møder, saa blev sagen henviset till lovligere omgang.

Jens Hansen Qvalvogen haver till dette Ting ladet indstefne Christense Christensdatter fordj
hun haver modtaget Fæstepenge og icke komen eller indfundet sig i Tienisten, med videre
som dend udtagne skrifttlige Stefning ommelder dat: 10 Junij 1737 saa meldende
Tiniste!! (Tieniste) pigen Christense Christensdatter møtte for Retten og vedstod at have
faaet lovlig Kald og Varsell. forklarede ellers at have annammet fæstepenge, og villet
indfinde sig i Tienisten, men som hand icke har sendt baad og folck eftter hinde ej heller
haver hun self leylighed at lade fløtte sig med baad og folck, der hen, af hvilcken Aarsage hun
icke har kundet komme i sin tieniste icke heller haver hun siden dend tid stedet sig i tieniste
hos nogen Anden;
Controleur Gran endskiønt hand icke er indstefnt, Sagde hand icke haver antaget hinde udj
sin tieniste, uden at hun haver nogle dage arbeidet for ham for dagløn.
Lænsmanden Næll Hysingstad paastod Dom udj Sagen.
Thj blev saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Som Tieniste Pigen Christense Christensdatter til1737: 188b
staar at have paa sin tilsagde Tieniste hos Jens Hansen Meyer annammet fæste penge 1 Mrk:
og der eftter icke sig udj Tienisten indfunden udj hvilcken henseende hun tilfindes at betale
till Jens Hansen Meyer, fæste pengerne 1 Mrk: samt 4de Parten af hindes Tienisteløn 4 Mrk:
8 s: eftter Lovens pag: 592 art: 14 og udj Processens beckostning 2 Rdr: under Namb og
wurdering udj hindes Eiendeler 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Ragnele Larsdatter for begangne
Leyermaall med Guttorm Ottesen.
Rangnele Larsdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell. Paa
Spørsmaall svarede at en Persohn Nafnlig Guttorm Ottesen \Skaalevig/ er hindes Barnefader
hvilcken Persohn er udskrefven till Matroes, og afreist i Kongens tieniste indeverende aar.
Fogden Heyberg Sagde, at førend dend Nafngifne Guttorm Ottesen Skaalevig bort Reiste i
Kongens tieniste, haver hand udj oververelse af Lænsmanden Næll Hyesingstad og de 2de!!
Mænd Ole Andersen Hyesingstad om denne Passagie Examineret og tilspurt om hand og er
hindes Rette Barnefader, da hand det aldelis benegtede, Sigende sig, ickun engang at have
haftt legemlig omgiengelse med hinde Nemlig eftter Sancte Hans dag 1736. og som
Qvindemennisket Rangnele Larsdatter er kommen i Barselseng Kyndelmisse tider 1737 med
et fuldkom/m/en drenge barn, Saa er det at formoede at hindes her for Retten giorde
beckiendelse, icke maa vere gandske Rigtig allerheldst da her er fuldkommen Bøigde Røgte
at hendis Rette Bar1737: 189
nefader skall vere en Persohn, ved Nafn Christopher Knudsen Seljevogen som er hinde i 2det
og 2det liige [Leed] beslægtiget, hvilcken Persohn ogsaa er udCommanderet i deris Mai:ts
Søe Tieniste ved Holmen, Thj var Fogden aarsaget eftterdj hand her for Retten ingen
fuldkommen beckiendelse af hinde kand beckomme, at begiere Sagen udsadt till neste Ting.
Eragtet.
Sagen eftter Fogdens paastand udsettes till Høstetinget førstckommende.
Jochum Roggen hafver till dette Ting atter ladet indstefne Peder Løening till dette Ting til
Doms Lidelse eftter hans forrige i Rettesettelse i Sagen angaaende de 3 Mrk: 14 s: som hand

befindes at vere skyldig till Niels Andersens Sterfboe, og sam/m/e paa hans Myndtling udj
Arf udlagt.
Peder Løening møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Peder Løening haver till Vedermæele udj denne Sag indstefnt Knud Krog og hans huustrue.
Knud Krogs skrifttlige Svar blev af Peder Løening indlefveret hvilcket er dat: 8 Aug: 1737
saa Lydende.
Jockum Roggen war Dom paastaaende.
Peder Løening benægter icke at have veret noget skyldig till Sterfboet, Men var i Sterfboet
og giorde Clarering paa sin Sl: Faders vegne, Men vidste icke self at vere noget skyldig,
Jockum Roggen war endnu Dom udj Sagen paastaaende tillige med Sagens forvoldende
omckostninger.
1737: 189b
Thj blev Saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Ved skiftte og deelings holdelse eftter Sl: Niels Andersen Leervigen, blev dend Sl: Mandz
holdte Bog paa Debet og Credit nøye eftterseet og Examineret, da og Debitorerne dend
fleeste deell af dennem udj Sterfboet indfandt sig till afreigning hvor eftter enhver Debitor
som {der} udj \dito bog/ fandtes Anført, blev for det Resterende udj Skiftte Registrationen
anteignet, till Debet tillige med Peder Løening som i dend Sl: Mandz bog var tegnet til Debet
for beckomne Varer 3 Mrk: 14 s: og af alle Vedkommende tilstaaet Rigtig at vere undtagen
Peder Løening som ej ville tilstaae at vere {det opf} de fodrende!! (fordrende) 3 Mrk: 14 s:
skyldig, men tilstaar hand Comparerede i Sterfboet, og Liqviderede hvad hans Sl: fader till
Sterfboet var skyldig; Da som alle de øfrige Anførte Skyldmænds Debet, eftter dend Sl:
Mandz holdte bog befindes og befandtes at vere Rigtig, Saa er det og en u-paatviflet fast
formodning at dend Sl: Mand har ej meere u-Sandhed Paaført Peder Løening, end de øfrige
Debitorer, Hvor fore Peder Løening tilfindes at betale de {3} paastefnte og skyldige 3 Mrk:
14 s: {till} som paa Myndtlingen Closgie Nielsdatter er udlagt, till formynder Jochum
Roggen, saa og udj Processens omckostninger 2 Rdr: under Namb og Vurdering udj hans
Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.
1737: 190
Procurator Blechinberg Producerede sin Principal Mons:r Refdahls udstedde Stefnemaall,
hvor udj hand indstefner Hr: Johan Koren for Bøders betaling med videre som dend udtagne
Stefning dat: 17 Julij 1737 vidløfttigere forklarer og er saaledes meldende.
Niels Klaacker møtte udj Retten paa Hr: Johan Korens vegne og vedstod at Stefningen er
hannem lovlig forkyndt, og tillige Producerede Hr: Johan Korens skrifttlige forsædt dat: 9
Aug: 1737.
Procurator Blechinberg der nest fremlagde sin skrifttlige i Rettesettelse till Doms, med
hoshefttede Provsten welærværdige Hr: Willum Frimands Missive af 21 Junij sidstleden, som
hand for Retten begierede oplæst, og endelig i henseende till det fra Hr: Johan Koren
indlefverede skrifttlige Exception imod Rettergangen Replicerede, at som Citanten vell
nogenledes har føyet sig eftter Rettens Seeniste Kiendels, Men ingenlunde underkastet sig
samme till nogen eftterlefvelse, lige som hand og der over Reserverer sig, sin vedbørlige paa
Ancke, Saa declarerer hand og end nu at i hvad end og Retten vilde kiende, paa Hr: Johan
Korens forestillelse, om videre indkaldelse for Provste Retten, uden for Endelig Dom i Sagen,
da agter Citanten der af udj denne Sag, som Consernerer Deris Mai:ts Citanten under
forpagtning ofverdragne interesse, aldeles indtet at eftterkomme, Men alleeniste af Retten i

saadan henseende, vill Eske saadan Endelig Dom, hvor ved Hr: Johan Koren eftter Sagens
omstendigheder, vorder kiendt skyldig eller u-skyldig, eller og Sagen formedelst Citantens
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u-Villighed, udinden Rettens interlocotorier at eftterkomme, med alle ved Endelig Dom
vorder afvist, Saa Dommen kand Erholdes beskrefven, og der paa vedbørlig Appelleris, till
hvilcken Ende hand og strax Præssenterede Penge till det Stemplede Papir till Dommens
beskrifvelse: hvilcke af Mons:r Blechinberg Erbudne Penge icke blev imod tagen.
Obriste Green ved Lænsmanden lod svare at hand lovlig till Vedermæele udj Sagen var
indvarslet.
Thj blev Eragtet.
Mons:r Refdahl paalegges at eftterkomme Rettens Seeniste paa afvigte Høsteting 1736 gifne
Kiendelse udj denne Sag, og udj dend henseende blev de af Blechinberg Erbudne Penge i
Retten, icke denne sinde modtaget.
Publiceret Michel Olrichs udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Smør udj gaarden Alsvog
till Aslack Dannielsen og er dat: 5 Aug: 1737.
Mons:r Blechinberg begierede gienpart eller udtog \af/ Protocollen \paa Stemplet Papir/ under
Rettens haand af hvad som i denne Sag er Passeret, hvilcket Retten billigede Mons:r
Blechinbergs paastand for saa vit som er passeret skall paa anfordring meddeeles, till
underretning, men kand samme icke udstede under Rettens haand, forinden Dom udj hoved
Sagen afsagt er i følge dend der om udgangne Forordning.
Publiceret Maans Næsses, Joen Nordthuun, Jens Pedersen Næsses udstedde bøxelseddel paa 1
pd: 20 8/11 Mrk: Sm: udj Søevold til Erick Maans: dat: 18 Junij 1737.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ved skrifttlig \Continuations/ Stefning ladet indstefne
Sara Høyland Encken Sara Sl: Taarbiørn Larsens angaaende dend af forige Foget Onsorg
anførte Sl: Taarbiørn Larsen \til/ Debet, udj hans udstedde Restance
1737: 191
Lista til høy welbaarne Hr: Admiral Kaas, saa og til Vedermæle indstefnt Mons:r Ohnsorg
med videre som det udtagne Stefnemaall ommelder dat: 13 Junij 1737 saa Lydende Paa
Stefningen findes paategnet af Mons:r Ohnsorg self, at vere ham forkyndt.
Paa Sara Høylands Vegne møtte udj Retten hindes Søn Lars Høyland som vedstod at denne
Stefning er hans Moder lovlig forkyndt. Lars Taarbiørnsen Høyland Producerede sin Moders
skrifttlige indleg dat: 8 Aug: 1737. saa meldende. saa og Producerede dend der udj
paaberaabte oppebørsels Lista under Sl: Taarbiørn Larsens hand!! (haand), hvilcken findes
paategnet og qvitteret af Fogden Ohnsorg Self at dend {Summa} fordrende Summa Penge er
hannem betalt og er dat: 26 Julij 1731 og Fogden Ohnsorgs der paa tegnede qvittering er dat:
20 Janvarij 1732 saa Lydende.
Fogden Heyberg lod tilføre at omendskiønt Fogden Ohnsorg ved sin paategning d: 3 Julij
1737 paa dend i Rettelagde Continuations stefning, har begieret Copie af alt hvis i denne Sag
forhen er Passeret, saa har bemeldte Ohnsorg dog ved Seenere Skrifvelse til Fogden Heyberg
af d: 18 Julij 1737 begieret at Fogden Heyberg ville Protestere imod all opsettelse, og {ey}
See Sagen till Endelig Doms befordret, eftterdj hand Nemlig Ohnsorg til Dommeren skall

have indsendt alt hvad hand i denne Sag kand have at sige eller fremlegge hvilcken Missive
till Rettens efttersiun i Rettelagde, og er saa Lydende
Og som Fogden Heyberg, saa u-Vendtelig maa fornemme at der ligger Onsorgs puure
qvittering til Sl: Taarbiørn Larsen for de 96 Rdr: 2 Mrk: 13 s: som Onsorg udj
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hans till Retten indkomne Demonstration og paastand af d: 5 Febrj: 1737 Debiterer Sl:
Taarbiørn Larsen at vere skyldig for inCasserede Kongl: Rettigheder af Halsnøe Closters godz
udj Stavanger Ambt, saa vill nu Fogden indstille till Retten, hvad Taarben!! (Taarbiørn)
Larsens Encke kand blive tilfunden at betale af dend i Ohnsorgs Restance oppførte fordring.
Refererede sig til sit forrige i Rettelagde og paastod Dom.
Fogden Ohnsorg haver under Convolute till Dommeren fremsendt Eendel Documenter
denne sag betreffende, hvilcke ere udj det medfuldte indleg Specificerede og er dat: 13 Julij
1737 saa Lydende de udj indlegget Mentionerede Documenter som i Retten er indlefveret
til efttersiun ere
Jordebogen over Halsnøe Closters godz udj Stavanger ambt dat: 8 Julij 1737.
Een oppebørsels Lista Lit: A: under Taarbiørn Larsens haand og Seygl dat: 23 April 1729
paa 445 rdr: 3 Mrk: 3 s:
Lit: B: dat: 14 Decembr: 1729 paa 30 Rdr: 1 Mrk: 6 s:
Lit: C: dat: 11 April 1730 paa 420 rdr: 3 Mrk: 15 s:
Lit: D: dat: 24 Novembr: 1730 paa 73 rdr: 1 Mrk: 7 s:
Lit: E: dat: 21 Martij 1731 paa 350 rdr: 2 Mrk: 5 s:
Fogden Heyberg Sagde at naar dend af Taarbiørn Larsens Encke, i dag i Rette lagde
qvittering paa 96 Rdr: 5 Mrk: 13 s: hvilcken Fogden Ohnsorg udj sin Regning icke haver
godtgiort Sl: Taarbiørn Larsens Encke, fradrages Fogden Ohnsorgs nu førende Prætentions
Summa 169 Rdr: 12 s: da skulle Taarbiørn Larsens Encke ickun blive skyldig 63 Rdr: 1 Mrk:
3 s: saa at hand da u-Rettelig i dend till Stiftts Ambtmanden indlefverede Restantz Lista har
anført 79 Rdr: 1 Mrk: i steden for denne Resterende Summa. Fogden Refererede sig der for
til sin forhen i Sagen giorde paastand og paastod Dom.
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thj blev Eragtet.
Sagen udsettes till d: 15 Aug: førstckommende, da Dom udj Sagen \paa det ordinaire Tingsted
Bielland/ skall blive afsagt til hvilcken tid Fogden Heyberg opnefner de till Retten
behøfvende Laugrettes Mend af de Nermeste omboende, betimmelig \paa/ forbemelte tid og
sted sig at indfinde.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør ½ huud [i] Deris Mai:ts
Halsnøe Closters godz Hage till Niels Johansen dat: 9 Aug: 1737.
Publiceret Elisabeth Hynnemeur Sl: Moeses Hansens udstede obligation Stoer 180 Rdr: som
hun till Laans af Hr: Johan Koren beckommet haver hvor fore hun setter til underpandt
Gisøen skyldende 1 pd: Smør i Fiddie Sogn beliggende med Paastaaende huuser og bygning
med videre og er dat: 1 Julij 1737.
Restandsen for Føyens Skibbrede paa 1736 aars sidste Termin blev lydelig for Retten oplæst
og beløber 32 rdr: 4 Mrk: 9 s: Lige saa Restandsen for Fiere Skibbrede paa dend sidste
Termin 1736 blev for Retten oplæst og beløber 15 rdr: 2 Mrk: 1 s: hvilcke begge Restandser

saa som de icke af dend tilstedeverende Almue blev modsagt, blev de taget under Rettens
forsegling. Restandsen for Føyens Skibbrede paa de 2de indeverende aars Terminer blev for
Retten lydelig oplæst og af dend tilstedeverende Almue icke modsagt, hvilcken beløber dend
Summa 383 rdr: 5 Mrk: 4 s: og blev af Retten forseiglet. Ligesaa blev Restandsen for Fiere
Skibbrede lydeligen for Retten oplæst og som dend ej af dend tilstedeverende Almue \blef/
modsagt, saa blev Restandsen taget under Rettens forseigling og beløber Restandstandsen!!
dend Summa 387 rdr: 5 Mrk: 10 s:

Ao: 1737 d: 12 og 13 Aug: blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa Gaarden
Sioe for Schaanevigs Skibbredes Almue Halsnøe Closters og Leenetz Almue, Oververende
udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemblig, Maans Toftte, Anders ibid: Ole ibid: Viar SæfverEide, Ole SæfverEide,
Christopher Hillestad, Johannes Sioe, og Anders Sæbøe med fleere Almue som Tinget same
tid Søgte.
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Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres og befahlinger, som paa de
andre Tinge.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste udstedde Bestalning for Cancellie Raad Bager at vere
Laugmand over Bergens Laugstoell dat: 22 Febrj: 1732.
Publiceret Hr: Ole Gierdrum, som formynder for Myndtlingen Ole Broese, hans opbydelse at
ville udlaane dito Myndtlings Arfve Capital imod Suffisent Pandt dat: 27 Julij 1737.
Publiceret Hans Hansen Seehuusens udstedde Skiøde paa dend halfve deell udj Gaarden
Handeland skyldende 2 ¼ Løb Smør till Mons:r Mathias Dahl som der for haver betalt 240
Rdr: dat: 26 April 1737.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Smør 1 huud udj Gaarden
Nedre Tofte till Baard Jacobsen som bøxelen haver betalt 15 Rdr: og er dat: 17 April 1737.
Publiceret Ole Olsen Vogen, Heine Hagtors: Holmedall, Ole Ole!! Vogen, Hagtor Knudsens
arvelod, Heine Jonsen Ersland, Ifver Hagtorsen Sætre, deris udstedde Skiøde paa dend halfve
Part udj Holmedals Kirke {paa} till Hagtor Aamundsen, som der for haver betalt 83 rdr: 2
Mrk: saa at hand nu er Eiende all Holmedals Kirke med tilhørende Jordegodz og er dat: 11
Martij 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Niels Lars: Fielland hvor Børnene 3de Sønner og 2de
døttre er udlagt Jordegodset 9 Mrk: Smør udj Aasbøe med bøxell og herlighed for 4 rdr: 3
Mrk: dat: 17 Septembr: 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Johannes Mortvet hvor Jordegodset ½ Løb 9 Mrk: Sm: er
udlagt paa Encken Lusi Jacobsdatter og hendes 2de børn dat: 15 Octobr: 1736.

Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Barbroe Teigland hvor Jordegodset 1 ½ Løb Smør udj
Teigland er udlagt paa Enckemanden Peder Torgiersen og deris 5 Børn dat: 31 Maij og 1
Junij 1737.
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Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Karj Siursdatter Ebne, hvor Enckemanden Lars Mathiesen
og hans 6 Børn 4 Sønner og 2de døttre, er \udlagt/ Jordegodset 2 pd: 19 ½ Mrk: Sm: udj
Ebne for 33 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat: 16 Octobr: 1736.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Christj Harraldzdatter Mortvet, hvor Enckemanden Ole
Østensen og dend Sl: Qvindes Arfvinger er udlagt Jordegodset 1 Løb 6 Mrk: Smør udj
Gaarden Mortvet for 39 Rdr: dat: 4 Junij 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Britha Biørnsdatter, hvor hindes broder Svend Biørnesen er
udlagt 4 Mrk: Smør udj Gaarden Hegland med bøxell og herlighed for 2 rdr: 4 Mrk: dat: 2
Junij 1737.
Publiceret Sl: Capitain Liljenschiolds Encke Dorothea Sl: Liljenschiolds, udstedde Skiøde
paa ½ Løb Sm: 1 Vog Korn udj gaarden Mortvet med bøxell og herlighed till Johannes
Joensen som der for har betalt 30 Rdr: dat: 6 Julij 1737.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Lisbeth Christophersdatter for begangne
Leyermaall med Soldat under Capitain Mouritzens Compagnie Thoer Alsager.
Stefnevidnerne Hougne Thoersen Vigcke, og Ole Ericksen Wigcke, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have Lisbeth Christophersdatter till dette Ting indstefnt med 14 dagers Kald og
Varsell.
Lisbeth Christophersdatter blev paaraabt men møtte icke, og blev af Stefnevidnerne forklaret
at hun ligger paa Barselseng.
Fogden Heyberg paastod Lavdag for dend indstefnte.
thj blev Eragtet.
Lisbeth Christophersdatter forelegges till neste Ting at møde og Svare till Sagen.
Lars Mathiesen Mit Æbne er af Fogden Heyberg indstefnt for Hellig brøde for hand hafver
holdet sit fæsterøell
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paa en Søndag.
Lars Mathiesen Mit Ebne blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ey heller nogen paa
hans vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Anders Skoege og Ole Ebne hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt
Lars Mathiesen till dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell.
Fogden Heyberg paastod Lavdag for dend indstefnte Lars Mathiesen.
Eragtet.
Lars Mathiesen forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Welærværdig Hr: Johannes Weyle haver till dette Ting ladet indstefne 2de vidner Joene
Nielsen Milje eller Tungesvig, saa og Lars Fielland, till at aflegge sit Eedelig vidnis byrd

angaaende Wandnes og Mitwandnes samt yttre Wandnes, saa og er Peder Heltberg indstefnt
at anhøre vidnernis udsagn.
Peder Heltberg møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og Varsell.
Hr: Pastor Weyle Comparerede for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte
Eedfæstes og afhøres. hvor eftter vidnerne blev fremckaldet for Retten, {og} da Eedens
forklaring af Lovbogen for vidnerne blev oplæst, og formaenet at vogte sig for MeenEed. der
eftter fremstod
vidnet Joene Nielsen Milje eller Tungesvig, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt vandt og forcklarede.
Ellers Protesterede Peder Heltberg imod disse vidners førelse i henseende med formeening at
Hr: Pastor Weyle burde have paasøgt at faae disse
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vidner afhørt, imedens Sagen stod under wentilation for under Retten og forinden at Dom der
sammestedz angaaende Wandnes blev afsagt, og i saa maade er Peder Heltbergs paastand at
Hr: Pastor Weyle bør aflegge sin Eed {for} at hand icke var vidende om disse vidners
forklaring førend eftter at Dom udj Sagen var afsagt, og i vidrige tilfelde Protesterede hand
imod vidnernis førelse.
Hr: Pastor Weyle Replicerede hand var nock underrettet at baade disse indstefnte vidner
som og fleere af hans Kirckesongs!! Almue, var vidende \hvad Sam/m/enheng/ det hafde med
Wandnes, Men hand som en Præstemand, Meente at de bevisligheder hand hafde om
Wandnes \i Retten Produceret/ formeentlig at vere Præsteboelet tilhørrende, var ham nock, og
i saa maade meente hand ej hafde der om videre oplysning, ved vidners førelse fornøden,
førend nu eftter \at/ Dom udj Sagen er afsagt, Eragter hand det nødig, {vid} de indstefnte
vidner at lade afhøre till ydermere beviis, saa vell for oberRetten, som for Sagens Sande og
aabenbare oplysning i sig Self.
Eragtet.
Eftterdj Hr: Pastor Weyle Erklærer sig at hand som en Præstemand icke forstod hand hafde
nødig at føre {fleere} vidners forklaring, om Wandnes, \medens Sagen stod under Proceduer/
men meente at vere ham oplysning nock, de da i Retten der om Producerede beviser, og
{siden} nu til sagens oplysning Eragter nødig disse vidner at lade føre, da som Peder
Heltberg tilstaar at hand er lovlig stefnt till Vedermæele udj Sagen og vidnernis udsagn at
anhøre, saa bør de indstefnte vidner sin Sandhedz forklaring at aflegge.
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Vidnet Joen Nielsen Milje eller Tungesvig fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven haver aflagt vandt og forklarede, at, vidnets fader som boede paa gaarden Milje
for 80 aar siden da var Sl: Hr: Jens Bugge Eiere for gaarden Milje, saa vell som huusmands
Pladset Wandnes, men kand (icke) Erindre hvor lenge hans Sl: fader beholdte (Sl:) Hr: Jens
Bugge, som var Pastor til Legangers Præstegield i yttre Songns!! (Sogns) Provstie, till
Landdraat, men der eftter kiøbte Sl: Hr: Ellias {Andersøen} \Eeliesen/!! gaarden Milje, af Sl:
Hr: Jens Bugge, og forklarede vidnet at i dend tid Sl: Hr: Jens Bugge var Eiere for Milje gaard
og for huusmandz Pladset Wandnes, da hafde vidnets fader tilladelse af Eieren at hugge i
huusmandz Pladset Wandnes Skoug till fornødenhed, Men da Sl: Hr: Elias Andersen fich
Wandnes fra Sl: Hr: Jens Bugge, da blev vidnets fader som boede paa gaarden Milje
formeent at hugge i huusmandz Pladset Wandnes Skoug, Men vidste icke paa hvad maade at
Sl: Hr: Eelias Andersen fick det fra Sl: Hr: Jens Bugge, endten det var ved Kiøb eller ved
Process, og eftter at Sl: Hr: Ellias Andersen var død, kiøbte Sønnen Hr: Eellias Eeliasen

Gaarden Milje af Sl: Hr: Jens Bugges Søn som var Lieutenent i deris Mai:ts Tieniste som nu
Vngefehr kand vere 34 aar siden, siden dend tid og saa lenge Sl: Hr: Eelias Eeliasen lefvde
blef saa vell af Milje Gaard, som af huusmandz Pladset Wandnes, Rettigheden Eller
Landskylden svaret till Sl: Hr: Eellias
1737: 195
Eelliasen, men eftter hans død vidste vidnet icke at forklare, om Rettigheden er svaret af
huusmands Pladset Wandnes til Sl: Hr: Eelias Eeliases Encke, eller till Præsten Hr: Johannes
Weyle. Hr: Pastor Weyle tilspurde \om/ vidnet icke er vidende, at Sl: Hr: Eelias Andersen
vandt huusmandz Pladset Wandnes ved Process fra Sl: Hr: Jens Bugge, hvor til vidnet
svarede icke er vidende paa hvad maade hand fick det fra Sl: Hr: Jens Bugge Endten som det
skulle tilhøre Præstegaarden Schaanevig, eller Sl: Hr: Eelias Andersen fick det som sin
Eiendom, med Vilje og Venskab. Videre spurde Præsten vidnet hvor lenge eller mange aar
Sl: Hr: Eelias Andersen hafde huusmandz Pladset Wandnes indtill dend tid at {Sl:} Sønnen
Sl: Hr: Eelias Eeliasen kiøbte gaarden Milje, der till vidnet svarede Vngefehr i 40 aar. Og
\om/ Miljes Eiere i denne tid oppebar nogen Rettighed af Wandnes, der til vidnet svarede Nej,
hand der om icke er vidende. Men hand ved at Sl: Hr: Eelias {Eeliasen} \Andersen/ oppebar
Rettigheden af Wandnes, Men om Sl: Hr: Eelias {Eeliasen} \Andersen/ betalte denne
Rettighed af Wandnes till Sl: Hr: Jens Bugge eller hans Encke, vidste vidnet icke at give
forklaring om. Hr: Johannes Weyle tilspurte vidnet om dette Pladz Wandnes som Sl: Hr:
Elias Andersen beckom fra Sl: Hr: Jens Bugge icke er det Wandnes som nu Stephen Larsen
paaboer, hvor til vidnet svarede jae, og i dend omvundne tid boede paa dette Pladz en
huusmand Nafnlig Torkell. videre hafde
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vidnet icke at forklare, ej heller Præsten havde vidnet [videre] at tilspørge.
Det andet vidne Lars Nielsen Fielland eftter at hand sin Eed eftter Loven [aflagde] vandt og
forklarede i allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Hr: Pastor Weyle om hvis Passeret er var af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende
som blev bevilget.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: ¾ huud i gaarden Lande,
till Peder Johansen som der af bøxelen haver betalt med 11 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 11 Maij
1737.
Fogden Heyberg fremlagde i Retten Cammer Collegii Extraherede Poster af forrige Foeget
Adam Levin Ohnsorgs {An} Regenskabs Anteignelser pro 1731 eftter hvis 3die Post Fogden
Heyberg er befahlet følgelig Cammer Collegii der om Ergangne Decision at inddrifve de
bøder, som eftterskrefne Persohner, udj dend Sag Tolder Krog paa dend Eene Side, og
Hofjuncker Liljenschiold med fleere paa dend anden Side af høyeste Redt d: 19 Junij 1731 er
tilfunden at betale, Nemblig Hofjuncker Sigfred Liljenschiold, Volds bøder 40 Rdr:
Slagsmaals bøder 9 Rdr: Hellig brøde 1 rdr: 3 Mrk: Capitain Fridrich Liljenschiold Volds
bøder 40 Rdr: Slagsmaals bøder 9 Rdr: Hellig brøde 1 rdr: 3 Mrk: Capitain Hans
Liljenschiold, Voldsbøder 40 Rdr: Hellig brøde 1 Rdr: 3 Mrk: Siur Halfvorsen
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Voldz bøder 40 Rdr: Slagsmaals bøder 9 Rdr: Hellig brøde 1 rdr: 3 Mrk: Aamund
Moodzdalen iligemaade som nest forbemelte, Johan Jacobsen ligesaa og Anders Baardsen
ligesom de 3de forbemelte Persohner og Endelig at indsøge hos Sigfred Liljenschiold,
Capitain Fridrich Liljenschiold og Capitain Hans Liljenschiold, hvad som de øfrige
\for/benefnte Persohner icke kunde formaae at betale, Og som fornefnte Cammer Collegii
Decision tilholder Fogden Heyberg at afbevise, hvad hand icke af fornefnte bøder icke kunde
indbeckomme, Saa begierede hand at Lænsmændene og dend Samtlig Tingsøgende Almue
ville give deris Sandferdige forklaring om alle forskrefne Persohners tilstand, og om det er
Fogden mueligt, at faae noget af disse bøder inddrefen.
Der till de Eenstemmig svarede at for Vngefehr 2 aar siden, Reiste Hofjunker Liljenschiold
her fra Fogderiet, og var da i saa slet og fattig tilstand at hand icke engang formaade at betale
Skatterne af hans brugende Gaard Sandvold Halsnøe Closters {ggard} Gods, eller dend
aaeboed som samme Gaard fattedes da hand Reiste bort, men at der til blev udvurderet, alle
de Eiendele som kunde vides hannem at vere tilhørig, hvilcket og paa nogle
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og {Trefd} Trædefve Rixdahler icke var tilstreckelig, hvor for Fogden maatte tage gaarden fra
hans her tilbage verende huustrue som da levede i Største Armod, og bort bøxlet dend till Een
Anden, og Endelig at de icke er vidende at Hofjuncker Liljenschiold er Eiende det
allerringeste, hvor udj Fogden kunde giøre Excecution til forskrefne bøders betalling.
Capitain Fridrich Liljenschiold har icke veret her paa stedet eller i Stifttet siden aar 1728 og
er dem icke vitterlig hand her paa Steden har nogenslags Eiendeeler, hvor udj Excecution
kunde skie. Capitain Hans Liljenschiold har icke veret her i Stifttet siden aar 1726, har og
icke her eftterladt sig allerringeste Eiendeeler. Siur Halfvorsen, er en Een!! bætlere gaaer
om bøigden og beder Almisse, saa hand haver aldeeles ingen Eiendeler Aamund
Moosdahlen, er og en bætlere, som beder Almisse till sin Lifves føde, og aldeles ingen formue
er Eiende Anders Baardsen er for mange aar siden i største armod og fattigdom bortdød, og
har sig aldeles ingen Eiendeeler eftterladt. Madz Joensen er for 3 â 4 aar siden indreist till
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ste Armod bortdød. Johannes Jacobsen er en fattig udarmet Mand, som icke er Eiende det
allerringeste, hvor udj indførsell eller Excecution kand giøres, men nyder sit ophold hos
medlidende Mennisker.
Fogden om hvis Passeret er, var Tingsvidne begierende, Som blev bevilget.
Restandsen af Schaanevigs Skibrede blev oplæst for 1736 og beløber 55 Rdr: 14 s: saa og
for Opdals Skibrede 1736 og beløber 27 Rdr: 4 s: Restandsen for Schaanevigs Skibrede
blev oplæst og ey modsagt beløber 384 Rdr: 1 Mrk: 12 s: og paa Halsnøe Closter godz
beløber 202 rdr: 5 Mrk: 6 s: hvilcke forskrefne Restandser blev taget under Rettens forsegling
Peder Milje eller Heltberg lod anvise sin udgifne obligation Stor 70 Rdr: till Sr: Matz
Foormand, som befindes af Peder Heltberg betalt, som beviises med Matz Foormandz
paategnet qvit: dat: 15 Julij 1737.
Ao: 1737 d: 15 Augustij blev Retten betient paa det ordinaire Tingsted Bielland med
eftterskrefne Laugrettes Mend af Fogden Heyberg opnefnt, Nemblig. Lænsmanden Næll

Torstensen Hyesingstad, Sæbiørn Stue, Gunder Kanneløening, Ole Heljesen Hyesingstad,
Indre Bielland, Hans Gregoriusen Odland, Andfind Ottesen Odland og Tollach Langeland.
Paa Fogden Heybergs wegne møtte ingen.
Paa Encken Sara Sl: Taarbiørn Larsens wegne, Comparerede hindes Søn Lars Taarbiørnsen
Melboe
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Hvor da udj dend Sag optagen till Doms imellem Fogden Heyberg et: Fogden Adam Levin
Ohnsorg Contra Encken Sara Sl: Taarbiørn Larsens blef for Retten Saaledes Kiendt Dømt
og
Afsagt.
Udj aaret 1732 d: 4 Septembr: forfatter forrige Foeget Sr: Adam Levin Ohnsorg et Restandse
Register, hvor udj hand Debiterer Sl: Taarbiørn \Larsen/ for 79 Rdr: 1 Mrk: uden forklaring
hvor udj skulle bestaae eller herrøre, hvilcken Fogden Heyberg med tillagde ordre fra Høy
welbaarne Hr: Admiral og Stiftts befalings Mand Hr: Ulrich Kaas er befahlet samme
Restandse at indfordre og inddrifve, hvor paa Fogden Heyberg till Vaartinget 1736 indstefner
Sara Sl: Taarbiørn Larsens at betale Ermelte Penge under det Nafn af udestaaende Restandse
hos opsidderne paa Halsnøe Closters Godz udj Ryfylche, Giederen og Dalerens Fogderier udj
Stavanger ambt, paa hvilcken Fundament Sagen er under Proceduer Continueret indtil afvigte
Waarting 1737 da Fogden Ohnsorg med indkomne Skrifvelse till Retten under dato d: 5
Febrj: 1737 med Een indlagt oppebørsels Lista under Sl: Taarbiørn Larsens haand dato 26
Julij 1731. hvor eftter befindes af dend Sl: Mand at vere oppebaaret og in Casseret 78 Rdr: 2
Mrk: 13 s: saa og Een førstebøxell 18 Rdr: 3 Mrk: udj alt 96 Rdr: 5 Mrk: 13 s: som Fogden
Ohnsorg udj Ermelte sin Skrifvelse paastaar at Sl: Taarbiørn Larsens \Encke/ skall tilsvare,
og eftter saadan Sagens Sammenheng var Fogden Heyberg aarsaget at faae Sagen udsadt til
dette Sommerting for at indkalde Fogden Ohnsorg till Vedermæele udj Sagen, Till hvilcken
Rettes dag hand indkommer eller {eller} ladet indsende Jordebogen over Halsnøe Closters
godz udj Stavanger ambt, hvor over hand giør beregning eftter sit i Rette lagde indlæg dat: 16
Julij 1737. at oppebørselens Summa skall vere for de aarringer 1728, 1729 og 1730.
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in allis 1547 Rdr: 4 Mrk: 8 s: hvor paa hand tilstaar at Sl: Taarbiørn Larsen skall have in
Casseret og ey mere betalt end 1355 Rdr: 4 s:, saa og godtgiør ham for de afbrendte Gaarder
Foss Egeland og Riowe 23 rdr: 3 Mrk: 8 s: med Paastand at Sl: Taarbiørn Larsens Encke,
skall nu Endelig blive Pligtig at betahle dend øfrige Rest 169 Rdr: 12 s: Men naar fra
oppebørselens Summa 1547 Rdr: 4 Mrk: 8 s: Subtraheris først dend eftter Fogden Ohnsorgs
tilstaaelse udj hans Seeniste skrifttlige forsædt dat: 16 Julij 1737 dend betalling Sl: Taarbiørn
Larsen haver aflagt med 1355 Rdr: 4 s: der nest Godtgiørelsen for Foss Eegeland og Riove
23 Rdr: 3 Mrk: 8 s: samt de af Sl: Taarbiørn Larsen till Fogden Harberg betalte 13 Rdr: 5
Mrk: 2 s: paa dend udestaaende Restandse 1730, Saa blifver ickun till Endelig Rest hvor om
Disputeris i alt 155 Rdr: 1 Mrk: 10 s: hvor af Fogden Heyberg, formedelst Fogden Ohnsorgs
foranderlige indvendinger i Sagen ickun eftter sin Seeniste udtagne Continuations Stefning
dat: 13 Junij 1737 alleene haver paasøgt denne Sinde at faae paadømt dend Summa Penge 96
Rdr: 5 Mrk: 13 s: som Sl: Taarbiørn Larsen eftter sin forbenefnte oppebørsels Lista dato 26
Julij 1731 haver oppebaaret og hvor om Fogden Ohnsorg till afvigte Waarting formerte sit
Søgemaall \og paastand/ imod Encken Sl: Taarbiørn Larsens eftter hans Skrifvelse dat: 5
Febrj: 1737 at skulle tilsvare og betale; Da eftterdj Encken Sara Sl: Taarbiørn Larsens
beviiser med Een ligelydende oppebørsels Lista under sin Sl: Mandz haand dato 26 Julij 1731

med Fogden Ohnsorgs Eegenhendige der paa Tegnede qvittering dat: 20 Janvarij 1732 at
have disse fordrende Penge dend Summa 96 Rdr: 5 Mrk: 13 s: af Sl: Taarbiørn Larsen, Self
annammet og beckommet, Saa blifver Encken Sara Sl: Taarbiørn Larsens for denne Fogden
Ohnsorgs Søgende Prætention her med frifunden, hvad sig dend øfrige Rest 58 Rdr: 1 Mrk:
13 s: er anbelangende, kand der om /: i henseende at hvercken Fogden Heyberg, eller Fogden
Ohnsorg samme haver paastefnt :/ ingen Kiendelse denne Sinde afskediges, før end der paa
bliver giort lovlig Søgning
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Ao: 1737 d: 18 og 19 Septembr: blev Retten betient paa Gaarden Haavig udj Qvindherretz
Skibbrede, med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig Madz Axelsen Floenæs, Christopher
Christophersen Wattedahl, Ole Ifversen Haarnenes, Anders Pedersen Espevig, Lars
Christophersen Lie, og Ole Christophersen Anugelen
Till hvilcken tid Ole Willumsen Haaevigen ved skrifttlig Stefning haver indstefnt sin Grande
og Naeboe Tørres Halfvorsen Haaevigen, at anhøre Dom till {M} Engebøen og Skougen at
blive Rigtig skifttet og delet imellem dennem, med videre som det udtagne Stefnemaall
formelder, hvilcket er dat: 3 Augustij 1737 som læst blef og lyder saaledes.
Contraparten Tørres Halfvorsen Haaevigen møtte for Retten og vedstod at denne Stefning er
for hannem lovlig forkyndt.
begge Jorddrotterne Christopher Godøen og Anders SæfverEide møtte begge for Retten og
vedstod at denne Stefning er den/n/em lovlig forkyndt.
Johannes og Eerick Øfrehoug Møtte for Retten og Sagde at Endskiøndt de icke er Stefnt saa
møder de dog nu for Retten og ville tage till giænmæle udj Sagen, for saavit Sagen dennem
kand paagielde.
Tørres Halfvorsen paa Eegen og sin JordEieris vegne haver indstefnt Eendeell vidner at
giøre forklaring om, hvorledes Jorden (….) Gaarden Haavigs brug har veret (skiftte)t og
deelet af Sl: Sorenskrifver
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Bendix Diurhuus og Laugrettes Mænd, hvilcke vidner ere, Britha Johansdatter Haavigen, Karj
Larsdatter Haavigen, Lars Larsen, Ole Knudsen Præsthuus, Eelias Christophersen, Hans
Ellingsen Neerhuus, og Ole Eeliasen Huustvet, hvilcke vidner Contra parten Tørres
Halfvorsen paastod at maatte blive Eedfæstet og afhørte.
Citanten Ole Villumsen Haaevigen Sagde hand icke er indstefnt at anhøre de indstefnte
widners udsagn, hvor fore hand formeener at de indstefnte vidner icke denne sinde kand
blifve afhørte, Men ellers for at begge opsidderne icke skulle komme udj widløfttig Process
med hin anden, tilsagde begge parter {hinan} at ville blifve udj Eenighed med hver andre
forligt paa dend maade at Sorenskrifveren og Laugrettes Mendene ville efttersee de gamle
Kann og Skiftter som haver veret imellem Engebøe og Skoug fra gammel tid, og hvad som
maatte Erfares, at dend Eene haver lidt skade eller afgang paa Skoug eller Engebøe maatte nu
ved Marckeskiell og Skiftte oprettes, till Eftterretning for dennem begge, hvor med de udj
God forEening og fredsommelighed paa begge sider ville vere fornøyet, og till dend Ende war
de begge paastaaende at Retten ville
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foretage sig denne forretning at ligne dennem imellem, uden Doms afsigelse, till en Endelig
forligelighed, hvilcket og eftter parternis begiering, og udj deris Nerverelse blef dette
forEenings Verch foretaget, siunet og besigtiget først
Stoer Ageren som blev{et} deelet paa dend østre ckandt imellem opsidderne, og Nedsadt
3de Marckesteener, og er Ole Villumsen tilhørende dend østre Part, og Tørres Halfvorsen Mit
Parten af ageren paa dend Westre side, Men Ageren paa dend Vestre Kandt \er Ole Vilumsen
Eiende/ undtagen Ager Reenen Nest bæcken, er Tørres tilhørende, {me} hvilcken Ager Reen
Tørres Halfvorsen haver ofverdraget till Ole Villumsen, saa at Ageren med Ager Reenen
indtil Bechen hvor en Marchesteen er nedsadt, er Ole Villumsen tilhørende, hvor imod till
wederlaug for Ager Reenen Ole Villumsen haver gifvet Tørres Halfvorsen et Støcke Engebøe
af dend Nederste part af Buckesvolden som gaaer til Smieberget, hvor 2de Marckesteener er
Nedsadt.
i Lien blev Nedsadt {Mar} 4 Paaeler for dend Spandz Teig som Tørres er tilhørende, som
wiser hvor vit hand skall slaae, saa at hand icke skall slaae ind paa dend Engebøe, de aarlig
wexler med hin anden.
Haugs Ageren som Tørres Halfvorsen er tilhørende ligger paa Ole Villumsens Engebøe,
hvor blef Nedsadt 4re Markesteener lige i Nord yderst paa Ageren.
i inderste Kandten paa Ole Slaatten, blev sadt Een Markesteen, hvor Ole Villumsen slaaer
paa dend Østre og Søndre side, og Tørres Halfvorsen slaaer paa den Væstre side.
Ved Stor Elfvebæcken gaaer en wey, hvor af dend halfve Part som gaaer Søer eftter til
Elfven, (hø)rer Ole Villumsen till, og dend anden (halfve part) vey som gaaer i Øst, er Tørres
Halfvorsen tilhørende hvor hos
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{er} 2de Markesteener er Nedsadt.
Gaers Stuen blefve de saaledes forEenede om, at de begge skall vere Pligtige at holde dend
ved hæfd og liige, baade med bord og Taegteckning.
Der eftter begaf Retten sig, udj begge opsidderne samt begge Jord Eiernis ofververelse, at
besigtige Skoug og Mark for at oprette Skiell og Skiftte till deris eftterretning, hvor da Østen
fra NyeVeyen blev opsadt en Markesteen som gaar der fra West eftter till Aaesen, hvor en
Markesteen blev Nedsadt, som wiiser der fra i WasEggen, hvor Een Marchesteen er Nedsadt,
som gaar lige Nord i Ende Mercket Dybevigen kaldet, hvor Ole Villumsen er tilhørende alt
som ligger paa dend Nordre Side, og Tørres Halfvorsen tilhører alt paa dend Søndre Side, i
Wasveyedahlen blev Nedsadt en Markesteen som gaar liige i Nord oust eftter Tørhønne
Eggen hvor Een Markesteen blev opsadt, som viser der fra i VasVigcke Veyen, hvor en
Markesteen blev Nedsadt, som er Endeskifttet paa dend Nord Østre Side, hvor Ole Villumsen
tilhører alt hvad som ligger paa dend Nordre Side, og Tørres Halfvorsen tilhører alt det som
ligger paa dend Søndre Side, Og fra sidstbenefnte Markesteen, som i WasVigckeveyen er
opsadt, gaaer Skifttet, gaaer Skifttet!! der fra og Søer eftter lige till Bøe Gars Leet, hvor Ole
Villumsen er tilhørende alt hvad som ligger paa dend Østre side, og Tørres Halfvorsen tilhører
alt hvad som ligger paa dend Væstre Side; Fra Breckeveyen som gaaer lige Søer i Stoere
Myren blev Nedsadt en Markesteen, som gaar der fra lige Oust eftter en Dahl kaldes
SaxEggen som er Endemerket paa dend Østre Kandt, hvor Ole Villumsen er tilhørende alt
hvad som ligger paa dend Søre Side, og Tørres Halfvorsen tilhører alt hvad som ligger paa
dend Nordre Side; der eftter gaaer Skifttet fra Stoere Myeren i Nord Vest til BeckVeyen,
hvor en Markesteen er Nedsadt, som gaaer der fra lige Nord i Svarteberget, hvor blev hugget
et Kaars, som gaaer der fra til G(o..-)
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ofvEggen, hvor et Kaars blev hugget i det faste berg, som gaar lige der fra Nord eftter
GockofsEggen hvor et Kaars blev hugget i et høyt Berg, hvor fra Skifttet gaaer lige Nord og
tvert over en Stoer Dahl, hvor et Kaars blev hugget i et Stort berg, som gaaer der fra og lige
Ned i Wandet eller Midt i Braatholms Sundet som er Endemerket hvor Ole Villumsen er
tilhørende alt hvad som ligger paa dend Wæstre Side, og Tørres Halfvorsen er tilhørende alt
hvad som ligger paa dend Østre Side; Wed Goeckaafven blev Sadt en Marckesteen, som
gaaer der fra Søer op eftter Bæcken till Heste Myeren, hvor en Markesteen blev Nedsadt, som
gaaer der fra Søer eftter, lige i Blaaebærhougen, hvor en Markesteen er Nedsadt, som gaar der
fra lige i Søer med Blaaebær Eggen hvor en Markesteen i Myren er Nedsadt, hvor fra Skifttet
gaaer alt Søer eftter till Haavige Wandet hvor en Markesteen er Nedsadt ved NoerEggen i
Søere Wasvigen som er Endemerket paa dend Søere Kandt, hvor Ole Willumsen er
tilhørende alt hvad som ligger paa dend Østre Side, og er Tørres Halfvorsen tilhørende alt
hvad som ligger paa dend Westre Side; udj Øst i inderste Stoerhoug Enden, blev sadt Een
Markesteen, som gaaer der fra lige i Storhoug Røstet, hvor udj blev hugget et Kaars, som
gaaer der fra Søer eftter till et Stort fuurretræe, hvor udj blev hugget et Kaars, som gaaer der
fra lige Søer i Storhoug Enden, hvor Een Markesteen er Nedsadt, som gaar der fra Søer eftter
till en Jordfast Steen, hvor udj blev hugget et Kaars, som gaar der fra lige Ned i Storhoug
Kleiven, hvor et Kaars blev hugget i et fast Berg, som gaar der fra lige Søer i en Stoer fuurre,
hvor udj
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blev hugget et Kaars, hvor Ole Villumsen er tilhørende alt hvad som ligger paa dend Væstre
Side, og Tørres Halfvorsen tilhørende alt det som ligger paa dend Østre Side; Der eftter
begynder Skifttet fra Oust i inderste Storhoug Enden lige eftter Veyen Søer eftter i Lyes
Olderkierret ved en Stoer fuurre, hvor udj er hugget et Kaars udj et fast Berg, som gaaer lige
der fra Søer eftter Eggen, hvor er hugget et Kaars udj det faste Berg, som gaaer der fra lige i
Storhoug Klaafven, hvor udj blev hugget et Kaars, som gaaer lige i Søed Oust till Beine
Myrdahlen hvor et Kaars er hugget i et fuurretræe som gaaer der fra og lige Søer i
Beinemyren, hvor en Markesteen er Nedsadt, hvilcken er Endemerket paa begge Skiftterne
hvor Ole Willumsen er tilhørende alt hvad som ligger paa dend Østre Side, og Tørres
Halfvorsen er tilhørende alt hvad som ligger paa dend Westre Side.
Een Øe under Haavig beliggende kaldes Norøen, ere begge opsidderne saaledes forEenede
om, at {de} Een af dennem beholder dend hver et aar till brug,
denne forretning med sine Markeskiell som nu anført er, war begge opsidderne saa vell som
deris JordEiere i alle maader vell fornøyet med, hvilcket og opsidderne for Retten tilstod at
wille holde sig eftterretlig saa lenge de lever og aldrig eftter denne dag, wille Søge noget
Lovmaall denne Sag betreffende, men enhver pa(rt?)
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{paa} for sig, lofvede i fredsommelighed med hin anden eftterdags at leve, eftter dend
Mindelig forEening {og} som nu eftter deris anmodning og begier, af Retten imellem dennem
har sluttet og afgiort som for anført er, med dette tillæg at dend som først {gifve} maatte
gifve aarsag till dette vercks eller sluttede forEenings brydelse, dend skall foruden andre af
Sagen Dependerende bøder og omckostninger â parte betale 6 Rdr:

Ao: 1737 d: 30 og 31 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Øfre Waage, med Strandebarms Skibbredis Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Hans Brynnildsen
Ohma, Samson Johansen Stoere Faasse, Lars Indresen Engedahlen, Knud Torgiersen Brue,
\Ole Pedersen Brue,/ Isack Stephensen Hambre, Niels Taarbiørnsen Ohma og Anders
Taarbiørnsen Ohma, med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Patent, anlangende at det Paabud og de Anstalter, som
formedelst dend der hen udj Polen og adskillige paa grændsende Lande, i Østersøen
Grasserende Smitsom Sygdom ere giorte, om de fra Dantzig, Kønigsberg, og andre der
omckring liggende hafner kommende Skibe, Passagerer og Vahrer, skall ved indeverende
Augustij Maanetz udgang vere ophæfvet dat: Fredensborg Slot d: 9 Augustij 1737.
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Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning Anlangende hvorledes Auctions Salarium af
Jordegodses, Tienders, og andre dislige Forpagtninger skall betalis dat: 19 Julij 1737.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Forordning Anlangende Dellinqventers henrettelse og
deris henrettede Legemers begrafvelse dat: 9 Aug: 1737.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning Angaaende dend udj Kiøbenhafn oprettede
Assignations Vexel og Laaene Banqve, dat: 8 Martij 1737.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Placat og forbud, at Mæssing Plader og andet uforarbeidet Mæssing, samt Mæssing Traad icke udj Dannemarch og Norge fra fremmede
Stæder maa indføris dat: 12 Julij 1737.
Publiceret Gienpart af Hr: Stadtholder Rantzous Skrifvelse til Hr: Admiral Kaas dat: 30 Aug:
1737, angaaende deris Mai:ts allernaadigste befahling, at de omstrippende som angifve sig at
have veret fangne i Tørckiet angaaer, da, naar og hvor de antreffes, skal de straxens anholdis,
og eftter øfrighedens foranstaltning, fra et til andet sted, ved bøigde Lænsmendene henføris til
Grændserne, og af Landet forviises, og dennem der hos udtryckeligen betyde at om de igien
sig der lader finde, skall de som fredløese vorde Anseet og Straffet.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Kaases Placat, at deris
Mai:t har allernaadigst beskickcket Johan Georg von Lange, og Frands Philip von Lange, till
Forstmæstere udj Norge, som skall befahre alle Skofvene udj allmindelighed, endten de hands
{Self} Kongl: Mai:ts Selv, eller andre ere tilhørrende, og der eftter at indsende deris
allerunderdanigste udførlige Relation om Skofvenis tilstand, beskaffenhed og Situation, og
som hans Kongl: Mai:t dis uden ved Reschript under 31 passato, allernaadigst haver
anbefahlet {mig} at alle i Stifttet og Ambtet værende Magistrats Persohner, byefoegder,
Fogder, Sorenskrifvere, og andre Betientere, samt Proprietarier, odels bønder, og alle uden
forskiell, at de forbemelte Forstmestere, med all forlangende oplysning, om Skofvene og deris
beskaffenhed, gaar til1737: 202b

haande, og ellers u-fortøvet paa Anfordring beviiser dem all muelig Assigstence, med videre
dat: 23 Aug: 1737.
Publiceret Hans Rasmusen Brue og Hans Torgildsen Giøens udstedde bøxelseddell paa 1 Løb
Smør udj Gaarden Brue till Hans Torgersen dat: 29 Octobr: 1737.
Publiceret Lars Andersen Tangeraases udstedde Skiøde paa 2 pd: 19 ½ Mrk: Sm: udj Gaarden
Mit Bersem till Torchel Nielsen Thordahlen, som der for haver betalt 68 Rdr: dat: 28
Septembr: 1737.
Publiceret Torchel Nielsen Thordahlen, og Hendrich Olsen Dybsland, deris udstedde
bøxelseddell paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: udj Gaarden Mit Bersem till Tron Nielsen, som der af
bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 5 Novembr: 1737.
Jacob Nielsen Røen hafver till dette Ting ladet indstefne till dette Ting, Roald Olsen Lille
Linge, for hans Creatuurer haver brudt ind over Citantens gierisgaer og giort ham Skade paa
hans Ager, hvilcken af Taxations Mend er wurderet till 2 rdr: der om er hand indstefnt at
anhøre widnernis!! (vidnerne) Hans Rasmusen Brue og Lars Pedersen Berge, iligemaade er
Contraparten indstefnt fordj hand ej holder sin gierisgaer ved liige, hvor om hand tillige er
indstefnt at anhøre vidnernis Torgier Brue og Amund Linge Næsset, deris udsagn, som og at
Erstatte Processens omckostning.
Roald Lille Linge møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
eftter widere mellemtaele blef Parterne med hind Anden udj Mindelighed forEenede, paa
saadan maade, at Roald Lille Linge lofvede ej alleene at opsette aarlig dend Part af
Gieresgaren, som ham tilckommer, paa dend side som er for Citantens Bøe, og Contrapartens
(U)dmarch, uden at ham der for noget Lovmaall skall ofvergaae, som og betale
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Citanten for dend paa hans Korn Ager Erlidte skade 1 rdr: samt udj omckostning 1 rdr: som
\i/ alt beløber 2 rdr: hvor med denne Sag hafver taget sin Endskab, uden widere vidløfttighed
eller Pengespilde paa begge sider.
Hans Rasmusen Brue hafver till dette Ting ladet indstefne Aamund Sverckesen Berge Soldat
fordj hand hafver med Slagsmaall ofverfaldet Citantens Sønnesøn Hans Rasmusen Berge er
u-Myndig, iligemaade indstefnt Lars Svergckesen Berge Soldat /: begge under Hr: Obriste
Lieutenent Segelkens Compagnie Staaende :/ fordj hand dito tid og Sted, haver ofverskieldet
Hans Rasmusen Berge med ærrørige ord, hvor om de begge ere indstefnte at anhøre vidnernis
udsagn, Nafnlig Arne Hofversen Berge og Lars Pedersen Berge, alleene till Eet Tingsvidnis
Erholdelse.
Stefnevidnerne Ole Pedersen Brue og Lars Torgiersen Berge, hiemlede ved Eed, at hafve
\indstefnt/ Soldatt Aamund Sverckesen Berge og Soldatt Lars Sverckesen Berge, at anhøre
forbemelte vidners udsagn, till dette Ting med mere end 4re ugers Kald og Varsell. Endnu
forklarede Stefnevidnerne ved Stefnemaalets forkyndelse, at Lars Sverckesen Berge Sagde
till Citanten Gud gifve du har veret der paa samme tid, da skulle Jeg hafve dengt Eder begge.
Aamund Svergckesen Berge og Lars Sverckesen Berge, blev paaraabt eftter Loven, men
møtte icke, dog var faderen Svergcke Berge Nerverende.
Citanten Hans Rasmusen Brue paastod at de indstefnte vidner maatte Edfæstes og afhøres,
Thj blev
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vidnerne fremckaldet for Retten, hvor da Edens forcklaring af Lovbogen for dennem af
Dommeren blev oplæst, og formanet at udsige Sandhed og vogte sig for MeenEed. Hvor paa
widnet Arne Hofversen Berge blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand sin
Eed eftter Loven haver {betalt} aflagt, wandt og forcklarede at 5 dager for Michaelj nest
afvigt paa gaarden Berge udj Strandebarms Skibbrede, var vidnet tillige med Lars Pedersen
Berge, Seende at Aamund Sverckesen Berge, sloeg Hans Rasmusen Berge Een Kind dask,
eller et ørefigen, og tog ham i haaret og slog ham Ned till Jorden og træde foeden paa hans
hals \og Spendte ham med foeden i siden/ og der eftter {træge h} Stod Hans Rasmusen Berge
op, da gich Aamund Svergckesen bort fra ham, der eftter kom Broderen Lars Svergckesen
vred og forbitret og Sagde till Hans Rasmusen Berge, at skulle lemslaae ham, at hand icke
skulle giøre gafn paa aar og dag, og i det samme skielte \ham/ {ham} og Sagde at skulle
lemslaae dend Hunden og \dend/ Kieltrings Mogen, men sloeg ham icke, videre vidste vidnet
icke at forcklare. forcklarede ellers, at dette skeede, paa dend tid som Hans Rasmusen Berge
ville kiøre Korn, over Ageren som Svercke deris fader var tilhørende, hvilcken Vey Hans
Rasmusen icke kiørede.
det andet vidne Lars Pedersen Berge eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede i
allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
Hvor eftter Citanten om hvis Passeret er, var af Retten et lovskickcket Tingsvidne
begierende Som blev Bevilget.
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Eftter at Tingsvidnet saaledes var sluttet, paastod Svergcke Berge at vidnerne maatte
forcklare hvad aarsage at dette slagsmaall Reiste sig,
da vidnet \Arne Hofversen/ forcklarede, at da Hans Rasmusen Berge kom paa Ageren at ville
kiøre Korn, da var nogle Stenger opsadt paa hans Moders Engebøe, som hand Sagde at
Svercke hafver opsadt, tog saa Stengerne alle tilsammen og Ned Ref, i det samme kom
Svergcke Berge og Spurde Hans Rasmusen om hand icke ville {kiøre} \begive/ dend veyen
som Lænsmanden hafde forbudet ham, hvor paa Hans Rasmusen indtet svarede, ej heller
kiørede dend forbudne Vey, men sagde til Svercke Berge, du har sadt Stengerne paa mit
Leyeboell det skall Jeg ofverbevise dig, men Jeg skall komme dem ned igien, og saaledes
pleyer du at giøre med {Mercherne} \paaler og byte/ din forbandede Rue Nacke og Rue Svin,
og som Sønnen Aamund dette hørde gich hand till Hans Rasmusen Berge, og sloeg ham som
forhen er forcklaret.
om dette vidste det andet vidne Lars Pedersen Berge, ej andet at forcklare og icke hørde
andet end Hans Rasmusen Sagde till Svercke Berge din Rue Nackcke og Ruue Svin, hvor paa
det ommelte slagsmaall og skieldz ord passerede hvor om allerrede er forcklaret og
omvundet.
Publiceret Hans Rasmusen Brue og Johannes Johansen Bersem deris udstedde bøxellseddell
paa 21 Mrk: Sm: udj Gaarden Giersteigen till Anders Olsen som der af bøxelen eftter Loven
haver betalt dat: 28 Octobr: 1737.
Almuen af Strandebarms Skibrede blev tilspurt om noget Vrag eller Strandet godz er funden
eller bierget dette aar, hvor till de svarede Ney: om i dette aar er falden nogen forlofs
Penger, der till Svarede Almuen Ney: 3. om hans Mai:t er tilfalden nogen forbrudte
Boeslodder, Arveløs godz, 6te og 10de Penge for uden Rigs førte Midler, hvor till Almuen

svarede Ney: 4. om her i Skibbredet findes nogen u-Skyldsatte Rødnings Pladser, Skouger,
Laxevoger, Sildevoger, Qverner eller dislige herligheder. og icke mere end 8 Sauger hvor paa
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bord skieres. noch ingen handverchs folck eller Strandsidere som bruger handell.
Almuen paa tilspørgelse vedstod at have faaet betalling for Tingskydsen dette aar saa vel af
Fogden som Sorenskrifveren 4 s: Miilen.
Publiceret Mandtalet over det Beneficerede godz. Publiceret Ledings Mandtalet paa
Halsnøe Closters godz. Publiceret Ledings Mandtalet, over Lenetz gods, samt fredtold og
giengier Pengerne af Halsnøe Closters Godz, {paa} alle disse Mandtaler blev taget under
Rettens forsegling.
Restandsen for dette Skibbrede blev lydeligen oplæst og af dend tilstedeverende Almue
tilstaaet Rigtig at vere. hvilcken blev tagen under Rettens forsegling.
Laugrettes Mendene som ere opnefnte at besidde Retten tilckommende aar 1738 ere Torsten
Thoerdalen, Taarckell ibid: Hans Soelbiøer, Roald Lille Linge, Peder Andersen Aarsand,
Taarbiørn Knudsen Bondhuus, Heine Knudsen (Tve?)dt og Lars Andersen Nere Vaage.

Ao: 1737 d: 2 Novembr: blev holden Almindelig \Høste/ Skatte og Sageting blev holden!!
paa Gaarden Møchlebust, for Qvindherretz Skibbredes Almue oververende Kongl: Mai:ts
Foeget {ove} udj Retten Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig,
Christian Lande, Haldoer Onerim, Lars Omvig, Tørris Haavig, Halfvor Fugleberg \og udj/
Samson Løefald\s sted Hendrick Houland/ Ole Haaevig, og Ole Berje, med fleere Almue,
som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger som paa andre Tinge
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning Angaaende de til undersaatternis
Conservation og bæste, i et hvert Stiftt allernaadigst vill beskicke Særdelis Fischaler dat: 30
Aug: 1737.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Forordning om Eege Liigckisters brug og er dat: 13
Septembr: 1737.
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Publiceret høy Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Kaases Repschript till
Fogden Heyberg angaaende 2de Persohner Lucas Fridrichsen Corporal og Hans Wilhelm
Bøyesen at paagribes hvor de findes dat: 8 Octobr: 1737.
Publiceret Hr: Assessor og Lector Londemans udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Løb Sm: udj
Gaarden Onerim till Jacob Olsen dat: 12 Octobr: 1737.

Publiceret Lars Boesnæsses udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Rødsteen till Joen
Olsen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 3 Janv: 1734.
Publiceret Hans Pofvelsen Opeims udstedde bøxelseddel paa Gaarden Scharfvetuun
skyldende 1 pd: ¼ huud till Lars Joensen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat:
12 April 1735.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Christen Knudsen Vold, for fortiilig
Sammenleye med sin huustrue, eftter forrige tiltael, till Doms Erholdelse.
Christen Knudsen Vold blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans
wegne.
Stefnevidnerne Johannes Naeterstad og Lars Lund, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
till dette Ting indstefnt Christen Knudsen Vold med mere end 5 ugers Kald og Varsell.
Fogden Heyberg war Dom udj Sagen paastaaende uden videre ophold.
hvor fore udj denne Sag saaledes blev Kiendt Dømt og Afsagt.
det er bevist med første og andet Stefnemaall at Christen Knudsen Vold, haver faaet lovlig
Kald og Varsell og dog icke møder, hvor ofver Retten ej fleere udsettelser (udj) denne Sag
tilade, Men saa (Er)fahres af Hr: Profvsten (……..s)
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i Rettelagde Attest at Christen Knudsen Vold haver Søgt legemlig omgiengelse Vngefehr 2
Maaneder før dend tid hand af Præsten blef fæst, med sin huustrue, hvor fore Christen
Knudsen Vold tilfindes eftter Lovens pag: 965 art: 1 udj alt at betale sine æcteskabs bøder
med 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: under Namb og Excecution udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Britha Nielsdatter for begangne
Leyermaall med Soldatt Joen Pedersen Grønaas.
Britha Nielsdatter møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og Varsell, Sagde
og at Soeldath Joen Pedersen Grønaas er hindes Barnefader, og er det nu Vngefehr et aar
siden at hun gich i Barselseng.
Fogden war Dom udj Sagen Paastaaende.
thj blev Saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Eftterdj Britha Nielsdatter tilstaaer at at!! hafve begaaet Leyermaall og auflet barn med
Soeldath Joen Grønaas, Saa tilfindes hun eftter Lovens Pag: 965 art: 1 at betale sine
Leyermaals bøder med 6 Rdr: under Namb og Vurdering udj hindes Boe 15 dager eftter denne
Doms loflige forckyndelse.
(Lars) Tordsøn Møchlebust hafver ved sin (af øf)righeden ordinerede fuldmæg(tig lad)et
indstefne Mathias Jensen
1737: 206
Møchlebust og Knud Johansen Møchlebust for de med hug og Slag skall hafve ofverfaldet
hans Søn Lars Larsen med widere som det udtagne Stefnemaall dat: 14 Octobr: 1737
[ommelder] hvilcken læst blev og lyder saaledes.
Knud Møcklebust møtte for Retten, og Jens Mathiesen møtte paa sin fader Mathias Jensens
Vegne, og Sagde at dend oplæste Stefning er icke forkyndt for dennem med mere end 8te

dagers Kald og Varsell, Men allige well for omckostning og vidløfttighed at spare, wille de
antage dend gifne warsell for lovlig og tage till Gienmæele udj Sagen.
der eftter Producerede Citantens fuldmegtig Mons:r Hans Seehuusen, Deris Mai:ts
allernaadigste Dispensation dat: 7 Mai 1735 som læst blev og lyder saaledes. der nest
Producerede Fogden Heybergs ordre till Mons:r Seehuus at udføere Lars Tordsøn
Møcklebustes Sag dat: 19 Martij 1737 saa Lydende.
Knud Johansen Møcklebust, og Jens Mathiesen paa sin fader Mathias Jensen Møcklebustes
Vegne, Sagde og benegtede begge at ingen af dennem haver Rørt Lars Tordsøn Møcklebustes
Søn med en finger, end sige med deris hender, de og fastelig formeente hand dennem aldrig
saadant skulle kunde overbevise.
Mons:r Seehuus Sagde hand icke var underrettet at indstefne nogen vidner ej heller angaf
hans Principal Lars Tordsen Møchlebust ved stefningens udstedelse nogen vidner till dette
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Ting, men tilspurde nu sin Principal hvad hand haver, til at bevise, at Mathias og Knud
Møcklebust haver ofverfaldet hans Søn med hug og Slag, hvor till hand svarede, at det er Joen
Knudsen og Britha Knudsdatter Møcklebust som ere vidner, Ellers declarerede Lars Tordsøn
Møcklebust at Knud Møcklebust haver ingen ofverlast øfvet mod hans Søn. Mons:r Seehuus
i henseende til sin Principals paaberaabte vidners førelse begierede Sagen udsadt till neste
Ting.
Eragtet.
Eftter Mons:r Seehuuses paastand udsettes sagen till neste Ting, till hvilcken tid hand lader de
{ind} paaberaabte vidner lovligen indstefne.
Mandtalet over aftaget paa gaarden Møchlebust som er 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: hvilcken blev
taget under Rettens forsegling. Mandtalet over Ledingens aftag paa Gaarden Møchlebustes
aftag som blev taget under Rettens forsegling.
Mandtallet over odelskatten og Rostienistens befrielse af det Beneficerede gods som er taget
under Rettens forsegling.
Mandtallet over Ledingen paa Halsnøe Closters gods som blef taget under Rettens forsegling.
Almuen tilstod at have beckommet betalling for Tingskydsen til og fra Tingene 4 s: Miilen,
saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand, som blev taget under Rettens
forsegling.
Almuen blev tilspurt om her i Skibredet indeverende aar er funden noget wrag eller Strandet
godz, hvor til Almuen svarede
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Nej, icke heller findes nogen handtverchs folck, ledige Karle, som kand betale skatt, til deris
Mai:t med videre, som dito Tingsvidne, der under Rettens forsegling er taget, videre forklarer.
Ledings Mandtallet over Leenetz Godz samt fredtolden af Halsnøe Closters godz, som blev
taget under Rettens forsegling

Johannes Bertelsen Røsseland som ordineret formynder for sine Eegne 2de u-Myndige
Pigebørn Marrithe og Britha Johansdøttre, fremckom for Retten og tilbød Almuen inden
Retten forommelte sine 2de børns tilfaldende Sl: Moder Arfvemidler som er 92 rdr: 6 s: om
nogen ville antage dennem paa Rendte imod Suffisent Pandt, Men som ingen af Almuen
Erbød sig at ville annamme nogen af disse Penge paa Rendte, saa var hand af Retten
begierende at Ermelte Penge eller Capital 92 rdr: 6 s: maatte forseiglis, hvilcket og blev
eftterckommet, og Pengerne af Sorenskrifveren blev forseyglet, og formynderen Johannes
Bertelsen Røsseland igien eller tilbage lefveret

Ao: 1737 d: 4, 5 og 6te Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Nedre Hummelvig for Opdals Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Guttorm Lunde,
Halfvor Gripne, Sæbiørn Færrevog, Knud Bruntvet, Anders Hofdenæs, Taarmoe Bruntvet,
Lars Walde og Taarbiørn Lande, med fleere Almue som {S} Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres og befalinger
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som paa forrige Tinge ere Publicerede.
Publiceret, Pofvell Andersen Hafneraas og Siur Pedersen Øyerhafn samt Erich Tvet paa sin
huustrue og sin Myndtlings {Ve} Baarnj Knudsdatters Vegne Selger og Skiøder 1 Løb 8
Mrk: Sm: udj Gaarden Reiseim till Siur Knudsen og Anders Knudsen som der for haver
betalt 4 Mrk: for hver March Smør og som de Self er Eiende 1 pd: 8 Mrk: Sm: saa er de nu i
alt Eiende 1 ½ Løb Sm: dat: 31 Octobr: 1736.
Publiceret Peter Andersøn Helvigens udstedde Pandte Obligation Stor 30 Rdr: som hand af
Hans Windsendsen Hiartnes til Laans haver beckommet, og der fore setter til underpandt udj
sin Eiende Gaard Barmen 2 Spand Smør indtil at Capital og Rendter vorder betalt. dat: 5
Novembr: 1737.
Publiceret Ingebor Andersdatter Sl: Eellend Gabrielsen Tvedtz eftterlefverske, selger 1 pd: 4
Mrk: Sm: udj Gaarden Tvedt, till Knud Eelends: som der for haver betalt 21 rdr: 4 Mrk: 8 s:
Anders Ellendsen Hofland Selger og Skiøder paa sin Myndtling Sirj Eellendsdatters og Eegne
Vegne 13 Mrk: Sm: samt odel og aaesæde Retten til all Gaarden Tvet skyldende 2 pd: 6
Mrk: til sin Broder Knud Eellendsen, som der for udj alt haver betalt 25 Rdr: 1 Mrk: 8 s: og
Arne Rønholm paa sin huustrues Vegne Selger og Skiøder 4 Mrk: Sm: till sin Svoger Knud
Ellendsen som der for haver betalt 3 rdr: 3 Mrk: 7 s: og som hand self er Eiende 9 Mrk: Sm:
Saa er nu Knud Ellendsen udj alt Eiende 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Tvedt og er dat: 10
Julij 1736.
Publiceret Hr: Lars Heybergs udstedde bøxelseddell paa 2 ½ Løb Sm: udj Gaarden Thoe,
Præsteboels Gods till Lars Wermedahl som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 2
Novembr: 1737.
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Publiceret Hans Andersen og Amund Larsens udstedde Skiøde paa 2 pd: 2 Mrk: Sm: udj
Gaarden Stølle till Jacob Larsen som der for haver bet: 35 Rdr: 2 Mrk: dat: 5 Martij 1737
Publiceret Raadmand Abels udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud udj Gaarden Gielland
till Torsten Hem/m/ingsen som der for haver betalt 36 Rdr: dat: 2 Septebr: 1737
Publiceret Ole Mickelsen og Knud Fladerager paa sine Myndtlingers Vegne, Indre Epland,
Ole Michelsen Opdahl deris Myndtlinger og huustruers Vegne Selger og Skiøder 1 pd: 18
Mrk: Sm: med bøxell, udj Gaarden Opdal til Knud Michelsen Holleckim, som der for haver
betalt 42 rdr: dat: 5 Novembr: 1737.
Publiceret Hans Johansen Flyensfærs udstedde Pandte Obligation Stoer 45 Rdr: som hand af
Indre Stør(ck)sen Nedre Gielland haver beckommet til Laans og der fore Pandtsetter sin
Eiende Gaard 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Gaarden Øfre Flyensfær, indtil at Capital og Rendter vorder
betalt dat: 5 Aug: 1737.
Publiceret Johannes Ørjesen Flyensfærs udstedde Pandte Obligation paa 90 Rdr: hvor af hand
haver beckommet til Laans hos Ole Ersvær 50 Rdr: og hos Johannes Siursen Gielland 40
Rdr: og der fore Pandtsetter dennem sin Eiende Jordepart 1 ½ Løb Sm: udj Gaarden
Flyensfær, indtill at Capital og Rendter vorder betalt dat: 5 Aug: 1737.
Publiceret Raadmand Abels udstedde Skiøde paa bøxel Retten till ½ Løb Sm: ½ huud udj
Gaarden Gielland som Lars Gielland beboer, till Johannes Larsen som der for haver betalt 14
Rdr: dat: 29 Aug: 1737.
Publiceret Hr: Lars Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Smør 1 huud udj Gaarden
Louchhammer till Johannes Bertelsen som der af bøxelen haver betalt dat: 2 Novembr: 1737.
Publiceret Christopher Wattedals udstedde bøxelseddell paa 2 pd: 1 ½ Mrk: Sm: udj Gaarden
Breche till Jon Hansen som der af bøxelen eftter Loven haver bet: dat: 22 Martij 1737
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Publiceret Lars Thoes udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj Gaarden Wermedahl
till Jens Hansen dat: 22 Maij 1737.
Publiceret Christopher Olsen Godøens udstedde bøxelseddell paa 1 pd: Sm: udj Gaarden Lille
Godøen till Hans Hansen dat: 5 Novembr: 1737.
Publiceret Lars Taarbiørnsen Gierstads udstedde bøxelseddell paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: udj
Gaarden Møchlebust, till Johannes Eefvindsen paa 12 aars tid bøxelen betalt dat: 22 Maij
1737.
Publiceret Knud Siursens udstedde bøxelseddel paa (1/2 L)øb Sm: ½ huud i øfre Beltestad
tilligemed helftten (udj) dend underliggende Fiskevog till Axell Johansen dat: 26 April 1735.
Lars Wahla hafver till dette Ting ladet indstefne Magdelae Encken Sl: Joen Heglands
eftterlefverske, for hindes Sl: Mand haver Annammet 1 Kaaberckiedell Vigt: 2 ½ bispd: i

Pant for 6 Rdr: som Citanten der paa beckom till Laans, og eftter widere mellemtaele blev
Parterne saaledes med hin anden i Mindelighed forEenet, at Aamund Johansen Hegland
vedtoeg at betahle til Citanten 1 rdr: 2 Mrk: for dito Kaaberckiedell, hvor med Parterne om
denne Sag blev i Mindelighed forEenet og Sagen Endelig Sluttet
Publiceret Raadmand Abel, Hr: Hans Abel og Hr: Jørgen Henrich Abel, deris udstedde Skiøde
paa 2 Løber Smør 2 huuder og 18 Mrk: Smør i Saaten {till Hr: Lar} udj Tysnæs Præstegaard
beliggende med bøxell og herlighed till welærværdig Hr: Lars Heyberg som der for haver
betalt 204 Rdr: og er dat: 24 Julij 1737.
Publiceret Ledings Mandtalet for Opdals Skibbrede hvilcket af Almuen blev tilstaaet Rigtig
at vere hvilcket blev taget under Rettens forsegling.
Mandtallet over det Beneficerede Godz, som af Almuen blev tilstaaet Rigtig at vere, og blef
taget under Rettens forsegling.
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Almuen i dette Skibrede som paa de andre Tinge blef tilspurt, om noget Wrag eller Strandet
gods, er falden, hvor til de svarede Nej, ej heller er nogen forlofs Penge dette aar forfalden,
ingen forbrudte boeslodder, arfveløs gods, 6te og 10de Penge, for uden Rigs førte midler \er/
ej i dette aar udj dette Skibrede forefalden. icke heller findes nogen u-Skyldsatte Rødnings
Pladser eller forbedrede Jorder, Skouger, Laxevoger, Sildevoger, Qverner og dislige som
foruden Gaardernis Skyld â parte kand skatte. er ingen flere end 2de Sauger Fladerager
Saug staar paa odels Grund og faaer Tømmer fra odels Skouge. Hoepe Saug ligesaa. ej
heller findes huusmend, Strandsiddere, Ledige Karle, som bruger Kiøbmandskab,
Daglønnere og handverchs folck, som eftter Forordningen bør skatte.
Almuen paa tilspørgelse svarede at have beckom/m/et Tingskydsen 4 s: Miilen til og fra
Tingene, saa vell for Fogden som Sorenskrifverens 4 Mand.
Skatterne af dend afbrendte Gaard Drange, er opsidderne for indeverende aar godtgiort af 1 ½
Løb Smør, som er 5 rdr: 93 5/12 s: hvor fore de gafv sin Qvittering som blev taget under
Rettens forsegling.
ligesaa af dend afbrendte Gaard Dalen 1 Løb 18 Mrk: Sm: 1 huud og 1 giedskind tilsamen
5 rdr: 40 13/24 s:
beregningen paa dend ødeliggende Gaard Kleppis Skatter som er 1 rdr: 25 1/3 s: Leding 81
s:
Laugrettes Mendene som ere opnefnte at besidde Retten for Ao: 1738. hvilcke ere Peder
Møcklestad, Joen ibid: Niels ibid: Maans ibid: Taarbiørn Fladerager, Steen ibid: Jens
Tornes, og Jacob ibid: hvilcke ere tilsagde betimelig at indreise till Bergen at aflegge sin Eed
for Hr: Cancellie Raad og Laugmand Bager.
Publiceret Skifttebrefvet eftter afgangne Samson Rasmusen Lande, hvor Jordegod1737: 209b

set 2 pd: 6 Mrk: smør ½ huud i Lande med bøxell og herlighed, er udlagt till Engel Eegeland,
till underpandt for 36 Rdr: og er dat: 9 Aug: 1737.
Publiceret Michell Svinedahlen, Ingebrigt Malckenes, Samson Hofland, Joen Gripne og
Christj Høfviskelands Sl: Thommes Thommesens eftterlefverske, deris udstedde Skiøde paa
1 pd: 3 Mrk: Sm: uden bøxell {till} udj Gaarden Gierstad til Morten Nielsen som der for
haver betalt 22 rdr: 2 Mrk: dat: 5 Novembr: 1737.
Restandsen blev oplæst og af dend tilstedeverende Almue tilstaaet Rigtig at vere og beløber
311 rdr: 3 Mrk: 91 s:

Ao: 1737 dend 8 og 9de Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Haavigen for Strandvigs Skibredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg, med eftterskrefne Laugrettes Mend Elling Opsahl, Ole
Skiørsand, Lars ibid: Niels Haaeland, Ole Joensen Foor, Niels Biøndahl, Johannes Dalland
og Peder ibid: med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts Allernaadigste forordninger og høye Øfrigheds Anstalter lige
som paa forrige Tinge.
Publiceret Sl: Hr: Thomas Fastings udstedde bøxelseddell paa 3 Spands teiger udj Gaarden
Haege till Lars Olsen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt. dat: 26 Martij 1736.
Publiceret Fogden Heybergs fredlysning over Fuuse og Strandvigs Kirckes Skouger, Høy
Edle Hr: Obriste Lieut: Segelke tilhørende dat: 8 Novbr: 1737.
Publiceret Niels Nielsen Biøndahl, Lars Andersen ibid: og Endre Endresen deris udstedde
bøxelseddell paa en Saugsted Grund udj (fr?)a Gaarden Reinisvig Grund till Corporal Anders
Størchsen DragEide og Ole
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Engelsen Henanger, som der af bøxelen haver betalt dat: 28 Martij 1737.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddel paa 2 pd: Smør og ½ huud udj gaarden
Brothuus!! (Brathuus), till Torgils Engelsen dat: 20 Octobr: 1736.
Fogden Heyberg haver till dette Ting atter ladet indstefne Marrithe Haldoersdatter for
begangne Leyermaall med hindes Nær Sødskendebarn Soldatt Samson Engelsen, nu tienende
paa Brathuus, hvilcken og till Werdermæele!! (Weder-) udj Sagen er indstefnt til Doms
Lidelse eftter Loven
Stefnevidnerne Joen Eide og Johannes Beinevigen, hiemlede ved Eed eftter Loven, at have
indstefnt Marithe Haldoersdatter, og Soldatt Samson Engelsen til dette ting med meere end 14
dagers Kald og warsell.
Paa dend indstefnte Soldatt Samson Engelsens Vegne, møtte udj Retten Broderen Torgils
Engelsen Brathuus{es Vegne} som Sagde at hans Broder Soldatt Samson Engelsen tilstaar
at vere Rette Barne fader till det Barn som Marithe Haldorsdatter er kommen udj Barselseng
med.

Marrithe Haldoersdatter blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa
hindes Vegne till Sagen at svare.
Fogden Heyberg Sagde at eftterdj Marrithe Haldoersdatter paa nest afvigte Sommerting
tilstod at have beganget Leyermaall med sit Nær Sødskendebarn, Soldath Samson Engelsen,
saa var hand Dom udj Sagen paastaaende eftter Lovens {pag} 6 Bogs 13 Capit: 13de art:
Stefnevidnerne paa tilspørgsel Sagde at dend indstefnte Marithe
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Haldoersdatter gich i Barselseng for Vngefehr 4 Uger siden.
Eragtet.
Sagen optages till Revision og skall Dom udj Sagen i Morgen blive afsagt.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Britha Haagensdatter for begangne
Leyermaall med {E} Soldath Elling Ellingsen Hatletvet, og som ingen af de indstefnte møtte,
ej heller Stefnevidnerne, saa blev denne Sag opsadt til i Morgen, da dend igien skall foretages.
Taarbiørn Riisa hafver atter udj forrige indstefnte Sag, ladet indstefne Pofvell Kiilen at anhøre
widnerne, Anna Endresdatter, Anders Kiilen og hans huustrue Rangna Brynnildsdatters deris
Edelig forcklaring om dend Koe Pofvel Kiilen skall have mercket, Citanten, tilhørende, og
veret hensadt paa Leye hos Citantens Moder.
Pofvell Kiilen møtte for Retten og vedstod at hafve till dette Ting faaet lovlig Kald og
warsell
Citanten Taarbiørn Riisa, møtte for Retten og paastod at de indstefnte widner maatte
Eedfæstes og afhøris, thj blev widnerne fremckaldet for Retten, da Eedens forcklaring af
Lovbogen for dennem af Dommeren blev oplæst, formaenet at sige sin Sandhed og wogte sig
for MeenEed, hvor eftter
widnet Anna Endrisdatter blev paaraabt som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, at 5 uger for Juell 1736 kom Pofvell Kiilen till huusmands Pladset under Helleren
under gaarden Rennisvig, till vidnets Moder Encken Sl: Indre under Hellerns eftterlefverske
og spurde om hun var hiemme, hvor paa widnet svarede Nej, hun var hos sin datter boende i
Strandvig, saa spurde hand om hand icke skulle faae sin Rettighed, widnet svarede hand
skulle faae dend, saa gich hand ud, og sagde hand hafde bevilgning at Mercke \naar hand icke
faar sin Rettighed/ og gich saa hen tog fat paa vidnets Koe, men vidnet Sagde det
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var sin Koe, slap saa dend, og tog fat paa Een Koe som vidnets Moder hafde paa Leye fra sin
Søn vidnets Broder Citanten Taarbiørn Riisa tilhørende men saa icke om hand Merchede
dend, imidlertid og førend Pofvell Kiilen gich hen till Koen, Raabte vidnet ham ind og
tiltaalte ham Rettigheden paa bordet, 4 Mrk: danske, 2 â 3 gange førte Pengerne paa bordet till
ham, men wille icke tage dem, i henseende hand icke fich 1 Mrk: i penge till, for brød og wiin
till Kircken som hand fordrede, og gich der paa Ud paa Marchen till Koen som forhen
forcklaret er, widnet forcklarede at da Pofvell Kiilen første gang var inde og taelede disse
omwundne ord, war ingen fleere i stuen end widnet og Pofvell Kiilen; widnet sagde at
huusmandz Pladset under Hellern som Moderen paaboer er {Dahlens} HaalandsDahls
Kirckes godz, som Pofvell Kiilen er Eiere for. Widnet hafde ej meere at forcklare.
det andet widne Anders Pofvelsen Kiilen fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter
Loven hafver aflagt wandt og forcklarede, at Taarbiørn Riisa, kom till Kiilen 3de Uger for
Juell og tilspurdte vidnets fader Pofvell Kiilen hvor fore hand Merckede hans Koe, da svarede

Pofvell Kiilen at hafve mercket Koen paa Kirckens Vegne, hvor till Citanten eller Taarbiørn
Riisa sagde, du burde \du/!! icke hafve Mercket min Koe, siden Jeg icke var hiemme, vidnetz
fader sagde at Taarbiørns sødster gaf ham en u-forskammende Mund, og wiisede ham did og
did i vold, hvilcket Taarbiørn undskyldede sig for icke vidste der af, siden hand icke var
hiemme, og Sagde du burde hafve kræfvet mig eftter Rettigheden, hvor imod faderen Pofvell
Kiilen sagde, hvor skall Jeg kræfve dig, som er boende {paa} lang Vey hen paa Gaarden
Riisa, og samme tider er du under Slaattet i Byen, hvor fore Jeg icke kand Reise till dig eftter
Rettigheden. Videre sagde vidnet icke hafde at forcklare;
Fogden tilspurde Pofvell Kiilen om det saa i Sandhed forholder sig som hans Søn wundet
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og forcklaret haver, hvor till hand svarede Joe. at hand hafver Mercket Koen Paa Kirckens
Vegne indtill at Retten skiller dem ad.
Taarbiørn Riisa war Dom udj Sagen paastaaende.
Pofvell Kiilen Sagde at wille med widner beviise at Taarbiørn Riisa har lofvet at wille
betaele Rettigheden af huusmandz Pladset Hellern for sin Moder. og i dend henseende
paastod hand at Sagen maatte udsettis till Waartinget, da hand sine vidner ville indstefne.
Fogden proponerede at som her under denne Sag, hviiler hans Mai:ts Sigt, og Fogden hafde
nødig at (er?)ckyndige sig ydermere om Sagen, saa begierede hand dendz udsettelse till i
Morgen, da hand wille lade føre sin Endelig paastand i Sagen.
Pofvell Kiilen blev tilspurt hvad widner hand vill hafve indstefnt til Waartinget, da sagde
hand icke wille paastaae Sagen udsadt, men war tilfredz med at udj Sagen nu blifver Dom
afsagt.
Eragtet.
Sagen udsettes till i Morgen, da dend igien skall foretagis.
Pofvell Kiilen haver till dette Ting ladet indstefne Encken Sirj Larsdatter Hillern at fremvise
sin fæsteseddell till dette Ting i Retten, og for at hun holder u-loflige \Smaele/ Creatuurer.
Pofvell Kiilen møtte for Retten og sagde at hand wille føre vidner som ere Ole SæfverEide
og Anders ibid:;
Encken Sirj Larsdatter møtte for Retten og Sagde at hun er lovlig stefnt med 14 dagers
Varsell till dette Ting at Producere sin fæste Sæddell, og for at hun holder u-lovlig Smaele,
men er icke indstefnt at anhøre widnernis udsagn;
hvor fore Pofvell Kiilen paastod at sagen maatte udsettes til Waartinget førstckomende, da
hand wille forbenefnte vidner indstefne.
Eragtet.
Sagen udsettes til Vaartinget førstckommende, til hvilcken tid Pofvell Kiilen haver sine
paaberaabte widner lovligen at indstefne.
Publiceret Skiftteb: eftter Sl: Marithe Tvedt, hvor Enckemanden Taarbiørn Hans: er udl: 2 pd:
1 Mrk: Sm: og Sønnen Johanes udl: 5 Mrk: Sm: i gaarden Tvet for 63 Rdr: Nock udl: saa
og Sønnen Ole, Hans, Ingebor, Marithe og Gurj Taarbiørnsdøttre, tilsammen udlagt i gaarden
Nordtvet (…. 1/2 Mrk: for ialt?) 51 Rdr: 5 Mrk: 8 s: dateret 7de og 9de Aug: 1737.
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Pofvell Kiilen hafver till dette Ting ladet indstefne Anna Endresdatter for modvillighed samt
for en u-billig taelemaade, der om at anhøre vidnet Peder Rænnisvigen.

Anna Endrisdatter møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell.
Pofvell Kiilen møtte for Retten og paastod at det indstefne!! vidne maatte Eedfæstes og
afhøris.
Widnet Peder Rænnisvigen fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt wandt og forcklarede, at 5 uger for Juell 1736. {da} fordrede Pofvell Kiilen win og
brød til Kircken da vidnet hørte at Anna Endrisdatter sagde, fanden tage dend som baade
betaler og fordrer Videre hafde vidnet icke at forcklare.
Pigen Anna Endrisdatter møtte for Retten og benegtede dette vidnis udsagn.
thj Postod!! (paastod) Pofvell Kiilen Dom udj Sagen,
hvor da saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og Afsagt.
det Eene widnis byrd som Citanten hafver ladet føre, forcklarer at Pigen Anna Endrisdatter
skall hafve svaret Pofvell Kiilen da hand fordrede brød og wiin for Kircken, fanden tage dend
som baade betaler og fordrer, hvilcket icke kand paagielde hinde til nogen last imod hindes
giorde benegtelse, Men i dend henseende for Pofvell Kiilens tiltaele her udinden frifindes, og
imod forhaabning saadanne ord skulle vere Passeret, bør de at vere død og magtesløs,
Processens Omckostninger paa begge sider ophæfves.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Anders SæfverEide for Skieldz ord om
Niels og Gidtle SkogsEide i deris fraverelse, paa Kiilen, og der om at anhøre vidner Engell
Henanger, samt Ole Nielsen Aarre, og Joen Nielsen Aarre;
Anders SæfverEide møtte for Retten og vedstod at hafve
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faaet lovlig Kald og warsell.
Fogden Heyberg paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøris. Widnerne
fremstod for Retten da Edens forcklaring for dennem af Dommeren blev oplæst og formaenet
at udsige Sandhed og vogte sig for MeenEed. hvor eftter widnerne blev udviset
og widnet Engell Henanger eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i
foraaret Vngefehr i fastens tider, var vidnet tillige med Ole Nielsen Aarre og Joen ibid: med
fleere forsamlede paa gaarden Kiilen i begrafvelse, {da} talede Anders SæfverEide og Gitle
SkougsEide om et Nøst hvor om de trettedis, og hørte vidnet at Anders Sagde, at Niels
SkogsEide kom engang og liskede et qvarter salt \fra ham/ Videre vidste vidnet icke at
forcklare.
det andet vidne Joen Nielsen Aarre eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, at, paa
ofvenbenefnte tid talede Anders SæfverEide med Gidtle SkougsEide om et Nøst, og der hos
sagde, at Niels SkougsEide kom Eengang og liskede et qvarter Salt fra ham, og ellers Sagde
Anders SæfverEide, dj giør wold og Raen paa mig, tag daagckers Nøst fra mig, eller fra min
Eiendom, og faer daackers Vey i Guds nafn; videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Fogden der paa tilspurde forrige vidne Engell Henanger, om hand icke ogsaa hørte Anders
SæfverEide sige, at, de giorde wold og Raen paa ham, hvor till widnet svarede Joe.
det 3die widne Ole Nielsen Aarre, eftter aflagde Eed wandt og forcklarede i alle maader lige
som forrige widne vundet og udsagt haver.
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Anders SæfverEide sagde at denne taele og Dischours hafde hand og Gidtle imellem sig, af
Aarsage Niels SkougsEide hafver haftt et Nøst Staaende paa Anders SæfverEidis Grund i 8 â
9 aar, som Sønnen Gidtle SkougsEide brugte med faderen og imidlertid icke betalt Anders

SæfverEide som Grunde Eiere, mindste GrundeLeye der af, udj hvilcken henseende hand
Sagde at de hafver giort wold og Raen paa ham Eftter hans Eenfoldige Meening.
Fogden lod tilføere at som det baade med Eenstemmige vidner er bevislig giort og af Anders
SæfverEide tilstaaet at hand hafver beskylt Niels og Gidtle SkougsEide for wold og Raen,
hvilcke ord Fogden formeente at vere ærrørige, eftterdj at woldz mend icke alleene er u-gild
till at gaae i Rette mod nogen men endog Eftter Loven bør bøde sine 3 Mrk: om de icke
inden 6 uger eftter Dom gangen er Retter for sig og Anders SæfverEide, ingenlunde har
kundet beviise saadan paasagn hand da for saadan hans grofve beskyldning maatte tilfindes at
Erlegge en Anseelig Penge Mulct till hans Mai:t følgelig Lovens 6te Bogs 21 Capt: 2den
3die og 4de art: hvor om hand forvendtede Dom.
Eragtet.
Sagen udsettes til i Morgen da Dom skall blifve afsagt.
Om Morgenen blev Retten atter sadt igien d: 9 Novembr: med forbemelte Laugrettes Mend,
hvor da udj denne Sag saaledes blev Kiendt Dømt og Afsagt
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Udj begrafvelsen paa Gaarden Kiilen i fastens tider indeverende aar, er Anders SæfverEide og
Gidtle SkougsEide, kommen i Dischours om et SøeNøst, som Gidtle Nielsen SkougsEidis!!
haver haftt Staaende paa Anders SæfverEides Grund udj 8 â 9 aaer, uden der for at Erlegge
nogen GrundeLeye till ham som GrundeEiere, og der fore siger at de haver der udj giort wold
og Raen paa ham; hvor udaf Erfaris at Anders SæfverEide med disse udtalte ord, icke haver
Tengt eller Meent Niels og Sønnen Gidtle Nielsen SkougsEide till deris last eller æris
forckleinelse i nogen maade, Men befinder at ved dett Niels og Gidtle SkougsEide i saa
mange aar haver haftt deris tilfællis brugende og paa Anders SæfverEides Grund Staaende
Søe Nøst, uden GrundeLeyes Svarelse, at Anders SæfverEide af u-Taalmodighed og af puur
Eenfoldighed over denne deris u-loflige omgang icke det anderledis haver forstaaet, end lige
som ham der ved af dennem skulle vere Vold og Raen overgangen, Saa at disse af
Eenfoldighed udtalte ord ingenlunde kand hentydes, eller extenderis till, hand dennem der
med skulle paa Ære eller Læmpe haver willet præjudicere, hvor fore {Retten denne af}
Anders SæfverEide \for denne/ af Eenfoldighed begangne forseelse, {icke kand ansees at}
tilfindes at betale til Stedetz fattige 1 Rdr: hvor imod de udtalte ord bøer vere død og
magtesløs, og ej at komme Gidtle eller Niels SkogsEide till mindste Last eller forckleinelse.
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[Afsagt]
udj dend Sag Fogden Heyberg haver indstefnt Marithe Haldoersdatter, der hafver begaaet
Leyermaall og auflet barn med hindes Næer Sødskende barn Soldatt Samson Engelsen.
Eftterdj Qvinde Mennisket Marithe Haldorsdatter, haver for Retten tilstaaet at hafve begaaet
Leyermaall med Soldatt Samson Engelsen Brathuus, som ere udj Andet og 3die Leed
beslægtiget, Saa tilfindes hun Qvinde Mennisket Marithe Haldoersdatter eftter Lovens Pag:
971 art: 13 at betale udj Straf eftter yderste formue 16 Lod Sølf, eller udj dets Mangell at
Staae udj halsjernet 2de Timmer for og eftter Prædicken i anledning af Forordningen af d: 19
Augustij 1724 og i øfrigens eftter forhen Allegerede Lovens art: at forføye sig till Bue
fiskevær i {Sundmørs} \Romsdalens/ Fogderie 1 aar, som alt skeer eftter Lovens adfær;

Soldatt Samson Engelsen, for sin forseelse Søgis for sit Forum, som henhører under dend
Militaire Jurrisdiction.
dend i afttes opsatte Sag imellem Citanten Taarbiørn Riisa og Pofvell Kiilen blef foretaget, og
møtte begge Parter for Retten hvor da Fogden begierede at som hand den/n/e sinde icke kand
faae dend behøfvende oplysning om Sagen, dend da for saa vidt Kongens Sigt maatte
betreffe, maatte udsettes til neste Ting, at hand de øfrige
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vidner kand faae indkaldet, formenende at Parternis Dispute, nu for Retten endten ved Dom
eller forliig kand afgiøres.
Parterne eftter widere Mellemtaele blev med hin anden for Retten forEenede, saaledes at
Pofvell Kiilen eftter 4 Ugers forløb fra dato skall betale till Citanten for dend omtvistende
Koe og paagaaende omckostninger i alt 6 Rdr: 3 Mrk: hvor imod Koen skall vere Pofvell
Kiilen tilhørende hvor med de paa begge sider med haand Regning for Retten om denne Sag
i Mindelighed blev forEenet og sluttet; at ingen meere Lovmaall om denne Sag imellem
dennem skall yppes eller moveris.
dend i gaarsdag udsatte Sag, angaaende Britha Haagensdatter, som haver begaaet Leyermaall
med Soldatt Elling Ellingsen Hatletvedt, som iligemaade till Vedermæele udj Sagen er
indstefnt.
Britha Haagensdatter møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og Varsell;
Paa dend indstefnte Elling Ellingsens vegne møtte for Retten Broderen Ole Ellingsen som
vedstod at hans Broder Elling Hadtletvedt haver faaet lovlig warsell till dette Ting som og
tilstaar at vere Barnefader.
Fogden Heyberg war Dom udj Sagen paastaaende.
thj blev Saaledes afsagt.
Britha Haagensdatter som tilstaar at hafve begaaet Leyermaall med Soldat Elling Ellingsen
Hadtletvedt tilfindes eftter Lovens Pag: 965 art: 1 at betale
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sine Leyermaals bøder med 6 Rdr: under adferd eftter Loven.
Publiceret Johannes Hansen Tvedts udstedde Skiøde paa sin anpart udj Femmangers Saug og
Saug Grund till sin Broder Taarbiørn Hansen Tvedt, som der for haver betalt 7 Rdr: 3 Mrk:
dog paa dend maade at Johannes Hansen sin Lifves tid skall frit og u-behindret nyde og bruge
Saugen uden nogen afgiftt, alleene at hand betaler de Kongl: Contributioner, hvilcket
Broderen Taarbiørn Hansen med sine børn haver forpligtet sig med sin forpligtelse paa dito
Skiøde og samme beckræfttiget med sine undertrøgte boemercker dat: 9 Aug: 1737.
Engell Torgildsen Uglehuus fremckom for Retten og lyesede sin odels og Pengemangels
Lysnings Redt, till helftten udj gaarden {Øfr} Nedre Boelstad, som hand med sine Sødskende
siger sig at vere deris Rette og Sande odell, som hand sagde till sig og sine Sødskende at ville
indløese saa snart hand eller Sødskende saa mange Penge kand beckomme hvilcket hand
begierede udj Protocollen maatte indføris.
Hans Torgildsen Giøen, og Paa Knud Knudsen Nedre Boelstadz vegne Jaen Torgildsen Eide,
fremckom for Retten og Declarerede at dend af dennem nestleden Sommerting d: 1 og 2 Aug:

indgaaende Contract, at Knud Boelstad skulle træde till Giøen og Hans Torgildsen Giøen
træde till Boelstad skall vere imellem \dennem/ gandske og aldeelis ophæfvet, saa at Eenhver
beholder sin Eiendom, uden at (Eenhver) af dennem skall her eftter (med?) mindste
Prætention (overgaaes?)
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Men skall vere ophæfvet død og Magtesløs og eftter denne dag af ingen Verdie.
Publiceret Elling Hatletvets udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 3 Mrk: Smør udj Gaarden
Hatletvet till sin Søn Ole Ellingsen som der af bøxelen haver betalt dat: 9 Novembr: 1737.
Publiceret Morten Nortvets udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: udj Gaarden
Hiortacher till Ole Siursen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 8 Novembr:
1737.
Joen Aarre hafver ladet Stefne till dette Ting Ole Ellingsen Aarre, for hand skall hafve hugget
Eendeell hatle baand udj gaarden Aarris Marck, kaldes Stoere Baatnen, samt der om at
paahøre vidner, Ole Nielsen Aarre, Anders Olsen Aarre, som haver talt Bandene, Johannes
Rangistvet, Ole Johansen Boelstad og Peder Gidtlesen øfre Boelstad.
Ole Ellingsen Aarre møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og Varsell;
Joen Aarre møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøris.
Widnerne blev fremckaldet for Retten hvor da, Edens forcklaring af Lovbogen for dennem
blev oplæst, og formaenet at sige sin Sandhed, og wogte sig for MeenEed, hvor eftter
vidnet Ole Nielsen Aarre, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, tillige med
hans dreng Anders Olsen (som eftte)r aflagde Eed eftter Loven, forckla(rede at) Joen Aarre
forlangte af dennem (at for 3) â 4 uger siden skulle besigtige (hvor mange) hadtlebaand, som
war
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hugget udj Aarre Skoug, da de befandt at vere huugget ved efttertelling 610 hatlebaand, og
saag at Ole Ellingsen kastede disse hadtlebaand ned for fieldet og førdte dennem hiem;
widere hafde de icke her om at forcklare, men det Eene vidne Ole Nielsen forcklarede at
denne Skougeteig haver hørt dend Jordepart till som Citanten paaboer og bruger, hvilcket
vidne er Broder till Citanten.
Widnet Johannis Rangistvet eftter aflagde Eed wandt og forcklarede, at i dend tid vidnet
tiente hos Gidtle Aarre, da hug Gidtle Aarre i Store Baatne alleene, som blev paa ancket af
Ole Nielsen Aarre, hvor imod Gidtle Aarre gaf Ole Nielsen et støcke Skoug igien som kaldes
LilleskaarKroen videre hafde ej vidnet at forcklare.
{det} Vidnet Ole Johansen Boelstad eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, at i dend tid
hand tiente Citanten, hug hand i Store Baatten 1000 Band, hvilcket Ole Ellingsen Aarre var ufornøyet med, og sagde til Citanten at har du nu hugget denne gang, saa skall du vide at Jeg
ville hugge en anden gang \hvilcket er Passeret for 2 aar siden/ videre hafde vidnet icke at
forcklare.
Widnet Peder Gidtlesen Boelstad eftter aflagde Eed forcklarede, i dend tid for 5 aar siden at
vidnet tiente hos Gidtle Aarre, hug widnet Vngefehr 1000 hadtlebaand i Store baadtne, videre
hafde vidnet icke at forcklare.
Her imod hafde Ole Ellingsen Aarre Contra ladet indstefne Joen Aarre at anhøre widner
angaaende denne om-
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tvistende hadtlebaand hugst udj Skougetegen Store Baatne kaldet, hvilcke vidner ere Ole
Berland, Karj Kleiven, Boetele Halfvorsdatter Aarre.
Joen Aarre møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell.
{J} Ole Ellingsen Aarre paastod at hans indstefnte og nu Nerverende vidner maatte Eed
fæstes og afhøris.
disse widner med de forrige fremstod for Retten da Eedens forcklaring for dennem blev
oplæst, og fremstod for Retten
widnet Ole Berland som eftter aflagde Eed wandt og forcklarede, at Vngefehr for 40 aar
siden at vidnet tiente hos Lars Olsen Aarre, som i dend tid boede paa dend Part som nu Joen
Nielsen paaboer da huggede {icke} hand icke i Skougeteigen Stoere Baatne kaldet, men i
FaasseLien, Men Naboen Ole Olsen Aarre som er Contra Citantens fader fader, som i dend
tid boede paa dend Jordepart som nu Contra Citanten Ole Ellingsen paaboer, hand hug
hatlebaand i Skougeteigen Store Baatne kaldet, Widere hafde widnet icke at forcklare.
det 2det vidne Karj Kleiven eftter aflagde Eed, wandt og forcklarede at Vngefehr for 32 aar
siden var vidnet hos sine forældre som sadt paa et huus Mands Pladz paa Gaarden Aarre, da
vidnet imidlertid var hiemme, og kand erindre at alle opsidderne paa gaarden Aarre i dend tid
hug i Skougeteigen Store Botne tilfelles, videre vidste vidnet icke at forcklare.
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det 3die widne Boetele Halfvorsdatter Aarre eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og
forcklarede, eftter paaraab møtte vidnet icke;
Ole Ellingsen Sagde at dend Skougeteig Store Baatne har veret fra gammell tid tilfelles, og i
dend henseende hafver \hand {hugget}/ hugget i tilfelles Skoug, og saa fremt Citanten Joen
Aarre will formeene Contraparten der at hugge, saa maa hand ved Retten lade Store Baatne
deele hver sin Lod till, saa vill sees og Erfahres hvem som har hugget paa hin anden til Skade,
Eragtet.
Her tvistes af part og Contrapart, dend Eene at have hugget paa dend andens brug og
Eiendom, hvor om dog de førte vidner ej heller Citanten ved nogen slags bevis kand
godtgiøre om Skougeteigen Store Baatne er dend Eene, eller alle opsidderne paa Aarre
tilhørende, hvor fore Retten heller icke her udj kand kiende og dømme forinden der blifver
siunet og grandsket dissen beskaffenhed, udj hvilcken henseende Sagen till Aaestæden af
Citanten maa indkaldes, saa fremt hand det nødig Eragter.
Publiceret Skifttebrefvet eftter afgangne Rangna Indresdatter Uglehuus, SelfEieris godz, hvor
udj {Br} Creditor Britha Stephensdatter for 40 Rdr: til underpant er udlagt 14 Mrk: Sm:
Creditor Morten SkougsEide er til underpant udlagt 3 Mrk: Sm: for 10 Rdr: datteren Martha
Engelsdatter er udlagt i gaarden
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Uglehuus 30 Rdr: dat: 3 og 4 Septembr: 1737.
Publiceret Skifttebrefvet eftter afgangne Mand Johannes Larsen paa Gaarden Refne
SelfEieris Gods, hvor Encken er udlagt 1 pd: Sm: med bøxell, Sønnen Johannes udlagt 15
Mrk: Sm: \i Særvold/ Ole Johansen udlagt 15 Mrk: Sm: i Særvold, Ingebor Johansdatter

udlagt 7 Mrk: Sm: i Særvold, Anna Johansdatter 7 Mrk: Sm: i Særvold, Helga
Johansdatters!! udlagt i Særvold 7 Mrk: Sm: dat: 6 og 7 Aug: 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter Anna Andersdatter Sævereide, hvor Sønnen Anders Larsen er
udlagt 1 pd: 9 4/8 Mrk: Sm: i Haavig, Creditorerne udlagt 5 Mrk: Sm: Brodersønnen Ole
Olsen udlagt 2 pd: 11 2/8 Mrk: Sm: i Haavig dat: 5 Aug: 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Martha Johansdatter Tvedt, SelfEieris godz udj Strandvigs
Skibbrede hvor Enckemanden er udlagt 2 pd: 1 Mrk: Sm: i Tvedt, Sønnen Johannes udlagt i
Tvedt 5 Mrk: Sm:, i Nortvet 6 Mrk: Sm: Ole udlagt i Nordtvet 11 Mrk: Sm: Hans udlagt
11 Mrk: Sm: i Nordtvet, Ingeboer udlagt 6 Mrk: Sm: i Nordtvet, Marithe udlagt 5 ½ Mrk:
Sm: og Gurj 5 Mrk: Sm: i Nordtvet dat: 7 og 9 Aug: 1737 for 1 rdr: 1 Mrk: Sm:
Publiceret Ledings Mandtallet som befandtis Rigtig, og blev taget under Rettens forsegling.
Publiceret Mandtallet over det Beneficerede Godz som befandtes Rigtig at vere hvilcket blev
taget under Rettens forsegling
Publiceret eller oplæst Mandtalet om Wrag og Strandet Godz, som befandtis Rigtig at vere.
Almuen paa tilspørgelse tilstod at vere Tingskydsen betalt till og fra Tingene dette aar 4 s:
Miilen saa vel for Fogden som Sorenskrifverens 4 Mand, hvilcket blev taget under Rettens
forsegling.
Publiceret Mandtallet over Ledingen paa Halsnøe Closters godz som blev taget under Rettens
forsegling.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten for tilckommende aar 1738 (ere)
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Thomes Qvale, Jacob Dahlen, Maans Vindenes, Steen Vandvig, Anders Toftt, Hans Aackre,
Ole Skaatun og Johannes Store BallesEem
Restandsen for dette Skibrede beløber 40 rdr: 3 Mrk: 5 s: hvilcken blev taget under Rettens
forsegling.

Ao: 1737 d: 11 og 12 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Lundervig for Ous Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
ofver Sundhordz Fogderie Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemblig, Niels Thommesen Gielle, Hans Hatvig, Lars Søre Strønnen, Svend Røitingen,
Fridrich Tvedt, Lars Røssevold, Halfvor Holmefiord, og Størch Meehuus, med fleere Almue
som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongelige Forordninger saa vell som høye øfrighedz ordres og befahlinger
som paa de andre Tinge

Publiceret høy Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaases
udstedde Bestalning paa Hans Hansen Lundervig at vere Lænsmand for Ous Skibbrede, udj
afgangne Hans Engelsøn Lundervigs Sted hvilcket er dat: 30 Septembr: 1737.
Engel Hansen Steensland fremckom for Retten og lyesede sin odell og Pengemangels
Lysnings Redt till helftten udj Gaarden Lundervig 1 Løb Sm: som Encken Sl: Hans
Engelsens eftterlefverske paaboer, som hand siger er sit Rette og Sande odell som hand agter
sig at ville indløese saa snart hand saa mange Penge kand beckomme.
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Publiceret Lars Goubpholm, Hans Stensland og Samuell Udskaatt deris udstedde bøxelseddel
paa 1 pd: 18 Mrk: Sm: i Frøland till Ole Nielsen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt
dat: 11 Novembr: 1737.
Publiceret Lars Goubpholm, Hans Stensland og Samuell Udskatt, deris udstedde bøxelseddell
paa 1 pd: 18 Mrk: Smør udj Gaarden Frøland till Anders Svendsen, som der af bøxelen eftter
Loven haver betalt dat: 11 Novembr: 1737.
Publiceret Torgils Hansens udstedde Skiøde paa 18 Mrk:r Sm: udj gaarden Frøland till
Samuel Udskaatt, som der for haver betalt 38 Rdr: dat: 12 Julij 1737.
Publiceret Engel Hansøn Eegeland og Anders Hansen Hellands udstedde Skiøde paa ½ Løb
Smør udj Gaarden {Helland till} Frøland till Lars Hansen Goupholm, som der af bøxelen
eftter Lofven haver betalt, {dat: icke} som der for haver betalt eftter Accord 80 Rdr: dat: 11
Novbr: 1737.
Publiceret Lars Hansen Goupholms udstedde Skiøde paa 14 Mrk: Sm: udj gaarden Helland till
Anders Hansen, som der for haver betalt 28 rdr: dat: 11 Novbr: 1737.
Niels Skelbrey, Elling Hadtletvet og Isach Hafn hafver till dette Ting ladet indstefne Engel
Engelsen øfre Dahlen, till doms lidelse at betale 3 Rdr: som hand skall have laant af Sl: Niels
Olsen Skelbrey,
Engel Engelsøn øfre Dahlen blev paaraabt men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne
till Sagen at Svare.
{Citanterne} Stefnevidnerne Hans (….)sen Lundervig, og Stephen An(de)ersen Lundervig
hiemlede ved Eed eftter Loven at have Engell Engelsen
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Øfredahlen till dette Ting indstefnt til dette Ting!!, med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Stefnevidnerne forcklarede at Engell Engelsen Øfredahlen, ved Stefnemaalets forckyndelse,
tilstod at hafve laant 4 Rdr: af Sl: Niels Skelbrey paa sin Moders wegne, men der af betalt 1
Rdr: til Elling Haftletvet, og mente ellers at hans Sødskende skulle komme till at betale nogle
af disse Penge.
Citanterne Niels Nielsen Skelbrey og Isach Hafn forcklarede at for 8 â 9 aar siden, laante
Engell Engelsen øfre Dahlen disse omtvistede 4 Rdr: af deris Sl: fader Niels Olsen Skelbrey,
med Løftte at skulle betale dennem igien, som ej skeede i dend tid deris Sl: fader lefvede,
Men eftter deris Sl: faders død, blev \ved/ Skifttes holdelse disse 4 rdr: udlagt paa

Arfvingerne, saa som Elling Hatletvet er der af udlagt 2 rdr: hvor af Engell Øfredahlen haver
betalt 1 rdr: Isach Hafn er udlagt 1 Rdr: og Niels Nielsen Skelbrey er udlagt 1 Rdr: hos
Contraparten Engell Engelsen Øfredahlen;
Thj blev Eragtet.
Eftterdj Engel Engelsen Øfredahlen befindes at vere loflig Stefnt saa forelegges hannem till
neste Ting at møde og svare till Sagen, till hvilcken tid Citanterne foreleggis at Producere, det
eftter deris Sl: fader forrettede Skifttebref, disse fordrende Penge betreffende.
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Almuen tilstod at Ting skydsen er Almuen betalt 4 s: Miilen, saa vell, for Fogden som
Sorenskrifverens 4 Mand.
Ledings Mandtalet blev Publiceret og af Almuen tilstaaet Rigtig at vere, hvilcket blev taget
under Rettens forsegling.
Mandtallet over det Beneficerede som og Kongens godz i dette Skibbrede, som er frj for
odelskat og Rostieniste.
paa dette som forrige tinge blev Almuen tilspurt om noget Wrag eller Strandet Godz, samt
forlofs Penger i dette Skibrede er forefalden, hvor til Almuen svarede Nej, lige saa at ingen
fleere Sauger hvor paa bord skieris end Tøsse Saug, lige saa at ingen Nye oprøddede Pladser,
Qverner, Laxevoger, Fiskevoger, eller dis lige, ej heller bøndersønner som bruger handell,
hvor til Almuen svarede Nej. hvilcket blev taget under Rettens forsegling.
Restandsen for dette Skibbrede beløber 60 rdr: 2 Mrk: 13 s: som blev taget under Rettens
forsegling.

Ao: 1737 d: 15 og 16 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Windenes for Waags Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Ole Andersen Mit
Engevig, Tarrald Johansen Sandvig, Willum Storevig, Knud Jensen Rødland, Jacob (….)sen
Heyemarch, Mickell Larsen Neutzheller, Windsendz Monsen Drønnen og (….) Albrigtsen
ibid: med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
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Publiceret Deris Kongl: Mai:ts Allernaadigste Forordninger, samt høye øfrigheds ordres og
befahlinger, som paa forrige Tinge;
Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: udj Østevold till Lars
Knudsen som der af bøxelen haver betalt dat: 18 Novembr: 1737.
Publiceret Peder Endresen Hamres udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden
Kalve, til Johannes Nielsen som bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 15 Novbr: 1737.

Publiceret Mickel Olsen Øcklandz udstedde Skiøde paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Øchland
til sin Søn Ole Michelsen som der for haver betalt 30 Rdr: dat: 12 Octobr: 1737.
Publiceret Deris høy Grefvelig Excellence og Stadtholder Hr: C: Rantzous Ergangne
Skrifvelse till HøyEdle Hr: Justitz Raad Krogs Frue dat: 1 Septembr: 1737, at Hr: Justitz
Raad Krog som Eiere til Fiddie gaard, eller dis forpagter icke skall vere forment at oppeberge
saa megen Lax, som til huus fornødenhed behøfves.
Publiceret Jochum Roggens udstedde bøxelseddel paa ½ deelen udj Gaarden Iversøen eller 1
pd: 3 Mrk: Sm: i Fiddie Songn!! (Sogn) beliggende till Lars Monsen som der af bøxelen
eftter Loven haver betalt dat: 12 Aug: 1737.
Publiceret Jens Hansen Meyers udstedde bøxelsedel paa 3 Mrk: i penge eller 18 Mrk: Smør
saa vel som 1/8 part udj dend under gaarden Søre Aareland liggende Laxevog till Niels
Pedersen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 25 Decembr: 1736.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddel paa ½ Løb og 9 Mrk: Sm: udj gaarden
Sæterbøe till Aamund Johansen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 14
Novembr: 1737.
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Publiceret Jochum Roggens udstedde bøxelseddell paa ¼ del udj gaarden Wiig till Lars
Joensen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 18 Septembr: 1737.
Publiceret Bendt Olrichs udstedde Skiøde paa 2 pd: 14 9/14 Mrk:r Sm: udj Gaarden Windenes
till Sl: Niels Nielsen Windenesses eftterlatte Encke Anna Ellingsdatter som der for haver
betalt 240 Rdr: dat: 4 Maij 1737.
Publiceret Knud Olsens Revers til Encken Sl: Mo(ses?) Hansens dat: 2 Septembr: 1737.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Hans Haldoersen Støele og Marithe
Maansdatter for med hin anden begangne Leyermaall og barne Aufling, till Doms Lidelse
eftter Loven.
Hans Haldoersen Støele og Marithe Maansdatter blev paaraabt, og møtte dend indstefnte
Hans Støele Self, og paa Marithe Maansdatters vegne møtte faderen Maans Søre Aareland
som paa hindes wegne tilstod, de begge at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Fogden Heyberg paastod Dom eftter Loven
thj blev saaledes Kiendt Dømt og Afsagt.
Eftterdj Marithe Maansdatters fader Maans Søre Aarland tilstaar at hans datter haver beganget
Leyermaall med Hans Haldoersen Støele, som og samme haver tilstaaet Saa tilfindes Hans
Støele, eftter Lovens Pag: 965 art: 1 at betale sine Leyermaals bøder med 24 Lod Sølf eller
12 Rdr: Lige saa tilfindes Marithe Maansdatter at betale sine Leyermaals bøder med 12 Lod
Sølf eller 6 Rdr: Eftter Lovens forhen Allegerede Pag: og art: under adferd eftter Loven.
1737: 221

Niels Fagerbacken haver till dette Ting ladet indstefne Gurj Hougen og hindes Mand Asbiørn
Jacobsen Drivenes for øfvede Skieldz \ord/ om Citanten, hvor om vidner er indstefnt Jonas
Drivenes, Britha Aamundsdatter, {gl: Johannes Huusevig St}
Gurj Hougen og hindes Mand Asbiørn Jacobsen Drivenes blev paaraabt eftter Loven men
møtte icke ej heller nogen paa deris vegne til Sagen at svare.
Stefne vidnerne Jonas Jacobsen Drifvenes og Erich Joensen Windenes, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Gurj Hougen og hindes Mand til dette Ting med mere end 14
dagers Kald og Varsel men haver icke indstefnt dennem at anhøre de indstefnte vidners
forcklaring.
Citanten Niels Fagerbacken møtte for Retten og {ved}\paa/stod at hans indstefnte vidner
maatte Eedfæstes og afhøris.
Thj blev Eragtet.
Eftterdj Kaldz mændene forcklarer, icke at have indstefnt Gurj Hougen og hindes Mand til at
anhøre de indstefnte widners udsagn, saa kand vidnerne icke denne sinde till forcklaring
antages, for inden Stefnemaalet for Vedkommende indrettes eftter Lovens pag: 33 art: 1.
HøyEdle Hr: Justitz Raad Krogs Frue haver till dette Ting ladet indstefne Eendeell huusmænd
i Fiddie Songn for Resterende Rettighed till Fiddie Kircke aarlig 8 s: hvilcke ere Peder Viig
Rester for 5 aar 2 Mrk: 8 s: Lars Eie for 3 aar 1 Mrk: 8 s: Daniell {U} Ølfvesøen Rester 1
Mrk: 8 s: (for) 3de aar, Lars Ejøen for 3de aar 1 Mrk: 8 s: Vnge Hans Qvarfven Rester for
3de aar 1 Mrk: 8 s: Thomas Wiigen Rester 3de aar 1 Mrk: 8 s:
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Lars Viigen Rester for 3de aar 1 Mrk: 8 s: Lars Qverne Rester for 3de aar 1 Mrk: 8 s:
Niels Vindenesvog Rester for 3de aar 1 Mrk: 8 s: Wahl Engevig Rester for {3de} 5 aar 2
Mrk: 8 s: Lars Skaaren Rester for 5 aar 2 Mrk: 8 s: Pofvell Wiigen Rester for 3de aar 1
Mrk: 8 s: Jens Qverne Rester for 5 aar 2 Mrk: 8 s: {Thomas Qverne Rester for 5 aar 2
Mrk: 8 s:} Johannes Wig Rester for 5 aar 2 Mrk: 8 s: {Lars Hielmens} Eelias Græsdahlen
Rester for 5 aar 2 Mrk: 8 s: Svend Brandasund Rester for 5 aar 2 Mrk: 8 s: Jacob
Qvernenæsset Rester for 5 aar 2 Mrk: 8 s: Jørgen Blænæset Rester for 5 aar 2 Mrk: 8 s:
Margrethe Vindenesvogen Rester for 5 aar 2 Mrk: 8 s: og Eelias Sæteret, alle indstefnt till
Doms Lidelse eftter Loven.
de indstefnte blev paaraabt men ingen møtte.
Paa Frue Justitz Raad Krogs Vegne møtte udj Retten \Berent Hochmand/ og paastod Dom
udj Sagen.
Stefnevidnerne blev paaraabt, hvor af ickun det Eene Stefnevidne Jacob Nielsen Hafn
\møtte/ Men det andet Stefnevidne Ole Waas kunde icke møde fordj hand var behefttet med
Svaghed.
Thj blev Eragtet.
Siden her ickun er en af Stefnevidnerne som møder, saa ansees ej Stefnemaalet for lovlig
Men Citanten forelegges Sagen med lovlig Stefnemaall at forfriske till neste Ting.
Procurator Reutz møtte for Retten paa Mons:r (Mic?)hel Møllers Vegne, og Producerede et
skrifttlig Stefnemaall under dato Bergen d: 13 Octobr: 1737 nestleden, hvor
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ved hand till dette Ting hafde ladet indstefne Sr: Jens Hansen Meyer, til Doms Lidelse for Een
Summa af Capital og Rendter till Stefnemaalets dato 258 Rdr: med videre Rendter og

omckostninger indtill betaling skeer, till Vedermæele var og indkaldet Bergens Byes
oberformyndere Sr: Jochum Smit og Mons:r Fridrich Ehlers, som for Retten blev oplæst.
Og der nest fremstillede hand de 2de Stefnevidner Didrich Bascher og Peter Ech(off)
Bascher, med begiering de om warselen og dends lovlige forckyndelse maatte aflegge Edelig
forcklaring.
Stefnevidnerne Didrich Bascher og Peter Echoff Bascher, hiemlede ved Eed eftter Loven at
have denne Stefning for Vedkommende forckyndt, eftter dend af dennem paa Stefnemaalet
tegnede forcklaring.
Mons:r Jens Hansen Meyer blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa
hans Vegne til Sagen at svare.
Der paa Producerede Reutz dend ham af Citanten saa vell til Sagens udføer som till
Pengenis in Cassation, meddelte fuldmagt in Capiam af dato d: 16 Aug: 1737 og ellers
anviste orriginalen till Conforence. Endnu fremlagde hand Sr: Jens (Hansen) Meyers
Eegenhendige skrefne og (un)derskrefne Vergemaals Regning de paastefnte Arfvemidler
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fende dat: Qvalvogen d: 10 Martij 1737 hvor udj hand tilstaar Citanten at tilgodeckomme
Capital 250 Rdr: med Rendter lige eftter Stefnemaalet, og eftterdj det fornemmis at dend
indstefnte eftter paaraabelse, hvercken møder eller lader møde for sig, saa var Comparenten i
slig henseende foraarsaget, at indstille till Retten, hvor lang Lavdag dend indstefnte, i denne
saa Reene og klaere Gieldz Sag kand forundis. Men hand paastod at saadan Lovdag maatte
skee, till dend tid Retten igien vorder sadt, eller i det allerlengste till det førstckommende
Vaarting.
Thj blev Eragtet.
Eftterdj det bevises med Kaldsmændenis afhiemling at Sr: Jens Hans Meyer tillige med
Oberformynderne ere till dette Ting lovlig indstefnte, Saa foreleggis Sr: Jens Hansen Meyer at
møde till Vaartinget førstckommende, at svare til Sagen; iligemaade indvarsles
oberformynderne till dito tid og sted for saa vit Sagen dennem vedkommer.
Ledings Mandtallet blev for Almuen oplæst og af dend tilstede verende Almue ej imodsagt.
Almuen paa tilspørgelse Sagde at have faaet (betal)ing for Tingskydsen 4 s: Miilen (saa vell)
for Fogdens som for Sorenskrif(vere)ns 4 Mand.
Almuen blev tilspurt om noget Vrag eller Strandet Godz er funden her i Skibbredet, hvor til
de svarede Nej
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ej heller nogen forlofs Penger dette aar forefalden. icke heller flere Laxevoger end Mandtallet
som blev oplæst indeholder, ej heller fleere Strandsidere end Nathanael Bechervig.
Mandtalet over det Beneficerede saa og Halsnøe Closters Godz som er frj for odelskat og
Raastieniste blev oplæst og taget under forsegling af Retten.
Jens Hansen Meyer hafver till dette Ting ladet indstefne eftterskrefne for gield, saa som
Windsendz Arnesen Østevold for Resterende 12 Rdr: 2 Mrk: 3 s:, Ni(els) Larsen
Fagerbacken at betale det Resterende som Citanten er udlagt paa Skifttet eftter hans Sl:

Koene, Jacob Thommesøn Sandvigens Encke for Resterende 1 rdr: 10 s: og Haagen
Biørnsen Græsdahlen for Resterende 5 Mrk: 1 s: samt Ellias Sættre for Resterende 4 Rdr: 1
Mrk: 7 s: till Doms Lidelse med Sagens forvoldende omckostninger.
De indstefnte blev paaraabt men møtte icke ej heller nogen paa deris vegne till Sagen at
Svare.
Stefnevidnerne Jonas Jacobsen Drifvenes og Erick Johansen Huusevigen hiemlede ved Eed
eftter Lofven at hafve indstefnt ofvenskrefne {till} Contraparter till dette Ting med meere end
14 dagers Kald og warsell.
Lænsmanden paa Citantens Vegne paastod Dom:
thj blev Eragtet.
Eftterdj det bevises med Kaldz mændenis forcklaring at de indstefnte haver faaet lovlig Kald
og warsell, saa forelegges Vinds(ens) Arnesen Østevold, Jacob Sandvigens Encke, (Haa)gen
Græsdahlen, Eelias Sætre og Niels Fagerbacken at producere sin Sl: huustrues Skifttebrev og
samtlige at møde og svare til Sagen till neste Ting
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Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud udj Gaarden
Tvedte till Rasmus Berjesen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 16 Novembr:
1737.
Procurator Blechinberg paa sin Principal Jørgen Neumands vegne, hafver ved skrifttlig
Stefning ladet indstefne Wisiteererne paa Leeden i anledning af Een Ergangen Hiemtings
Dom dat: 21, 22 og 26 Novbr: 1736. Christen Hansen Lønborg og Peder Jensen Allerup for
dend af dennem dito aar udj Jørgen Neumands huus paa Eendell warer giorde Confischation
at Erstatte Citanten hans der paa anvendte beckostninger, med videre, som dito Stefnemaal
{ommelder} dat: 21 Octobr: 1737 ommelder, som læst blef og lyder saaledes.
{Ste} de indstefnte Christen Hansen Lønborg og Peder Jensøn Allerup blev paaraabt eftter
Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa deris vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Niels Heljesen Spitzøen og Pofvell Arnesen Spitzøen hiemlede ved Eed
eftter Loven at have denne Stefning for Christen Hansen Lønborg og Peder Jensøn Allerup
forckyndt for mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Procurator Blechinberg der nest Producerede sit skrifttlige Indleg af denne dags dato med
dend der udj paaberaabte Doms (A)ct saa vell som Regning over det paastefnte Godsis beløb,
saa og Regning (ove)r Processens beckostning over begge (Rett)ergange, hvor eftter hand
eftter foregaaende foreleggelse, for de indstefnte indlader Sagen till Doms.
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Endnu blev Produceret de udj Indlegget ommelte Documenter, saa som dend afsagde Doms
acta Probata dat: 26 Novbr: 1736. Regning paa det Confischerede og bederfvede bortførte
Gods dat: 16 Novembr: 1737 under Sr: Neumandz haand, saa Lydende Endnu blev
Produceret Regning paa omckostningerne for begge Retter dat: 16 Novbr: 1737,
saameldende.
Eragtet.
Eftterdj det beviises med Kaldz mendenis afhiemling at de indstefnte till dette Ting hafver
faaet lovlig Kald og warsell, Saa forelegges og gifves Christen Hansen Lønborg og Peder
Jensøn Allerup Lavdag till Waartinget førstckommende at møde og Svare till Sagen.

Restandsen blev lydelig for Retten oplæst og af dend tilstedeverende Almue icke modsagt,
hvilcken beløber 197 Rdr: 3 Mrk: 13 s: og blev taget under Rettens forsegling.

Ao: 1737 d: 18 Novembr: var Høsteting berammet paa Søer Huglen for Halsnøe Closters
Almue af Waags, Opdals og Føyens Skibreder{s A} Men for weyrligets u-Roelighed, kunde
icke Fogden og Sorenskrifveren komme till Tinget, Undtagen Fogdens Tienere kom der hen,
som de fornødne Tingsvidner for Almuen for Retten oplæsede og der eftter af Retten
forseglede.

Ao: 1737 d: 20, 21, 22 og 23 Novembr: blev almindelig Høste Skatte og Sageting holden
paa Gaarden Bielland for Føyens og Fiere Skibreders Almue, og i Fogden Sr: Heybergs
Svaghedz forfald war oververende udj Retten hans Fuldmægtig (tie-)
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ner Mons:r Jens Wenwick, med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig Peder Søre Næsse,
Ole ibid: Hans Hilde, Gulleif Hidsken, Halfvor Geitung, Erich Alsvog, Ifver Aannenæs, og
Gabriell Lindøen, med flere Almue af begge Skibreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres og foranstaltninger, som paa de
andre Tinge.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Rangnelle Kloven for begangne
Leyermaall med Christopher Knudsen Seljevogen, eller Guttorm Ottesen Skaaelevig som
begge ere i Kongens Tieniste, till Doms Lidelse eftter Loven.
{St} Rangnele Kloven blev paaraabt, lige saa Stefnevidnerne, men blev svaret at de kommer
icke førend i Morgen; hvor for og Sagen udsettes til i Morgen, da dend igien skall foretagis.
Publiceret Maren Niels Ibsens udstedde Skiøde paa 1 pund Smørs Leye i Røgsund udj
Føyens Skibbrede og Findaas Præstegield, till Hans Larsøn som sam/m/e eftter deris sluttede
accord haver betalt hvilcket er dat: 11 Novembr: 1737.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddel (paa) 1 Løb Smør udj Hilde til Peder
Rasmusøn (som der) af bøxelen haver betalt dat: 19 Novbr: 1737.
(Publice)ret Michel Olrichs udstedde bøxelsed(dell paa) 12 Mrk: Sm: i gaarden Tverbarvigen
till (…. ..)nsen, dat: 9 Aug: 1737.
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Publiceret Hr: Fridrich Holbergs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: udj gaarden Steensvog,
till Simon Hansøn dat: 18 Decembr: 1733.

Publiceret Casper Warners udstedde Skiøde paa ½ Løb Smør og 6 Mrk: Sm: tillige med
Gaardens Anpart eftter advenant udj Laxevogen Goddenæsset, till Bertel Hansøn Wadbech
som der for haver betalt 42 Rdr: dat: 20 Octobr: 1737.
Michel Olrich Borger og handelsmand til Hidschen hafver till dette Ting ved skrifttlig
Stefning ladet indstefne Hans Erichsøn Espewer, at anhøre Eendeell vidners forcklaring, at
hand og hans formend haver haftt handelen saa vell paa Hidschen som Geitungs districh!! udj
Findaas Præstegield, som dend udtagne Stefning videre forcklarer, dat: 24 Octobr: 1737 som
læst blev og lyder saaledes.
Contraparten Hans Erichsøn Espewer Comparerede for Retten og vedstod at dend oplæste
Stefning er lovlig for hannem forckyndt.
Procurator Blechinberg tillige med Citanten møtte for Retten og Producerede et af høyloflig
hueckommelse Kong Fridrich dend Fierde, under dat: 9de Novembr: 1714. Citantens Moder
Maren Sl: Michel Olrichs allernaadigst forundte Privilegium, saa og dend der paa
Allernaadigst paafuldte Kongl: Confirmation af 6 Octobr: 1731, saa vell som og Extract af det
udj Sterfboeden, eftter afgangne Maren \Sl:/ Michel Olrichs d: 3 Maij 1729, sluttede
Skifttebrev alt in Copia, og anviste de forbemelte originaler till Conference, og som Citanten
der med foruden hvis de indstefnte vidner kand forcklare, formeener u-igiendrifvelig at have
afbevi(st) først! det dend Handell, som af h(ans) forfædre og Moder har veret dre(fvet)
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ved Hidschen der ved eftter allerhøyst bem:te Privilegier, skall følge hannem og med
Arfvinger, saa og der nest at Hidschen med tilhørrende ved Skiftte eftter hans Sl: Moder,
hannem in Specie arfvelig er tilfalden, saa wilde hand nu eftter Stefnemaalets indhold
fornemme, hvad indstefnte Hans Erichsøn Espewer haver at Producere, hvor med hand vill
formeene at kunde Prætendere handell, med Eierne eller Opsidderne udj de i Stefnemaalet
benefnte Laxevoger.
Hans Erichsøn Espewer Producerede Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste Privilegium for Jon
Torcchelsøn!! paa Espewer dat: 10 Augustij 1731 saa lydende Der nest Producerede hand
Høy Welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaases Resolution,
tegnedt paa Hans Erichsøn Espevers underdanigste indgifne Memorial eller Suppliqve,
hvilcken Resolution er dat: 24 Julij 1737.
Procurator Blechinberg i henseende till at dend af Hans Erichsen Espewer, nu fremlagde
Memorial /: hvor paa Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Kaases Resolution er
indhendtet :/ icke medfører Concipistens paategning saaledes, som Forordningen af (..)
Augustij Ao: 1735 allernaadigst Dic(terer), Saa fandt hand sig beføyet at paastaae, det
Hands!! (Hans) Erichsen Espewer, bør (tilste)des at giøre Reede og Rigtighed, hvem (som)
for hannem haver forfattet, paa (det Com)parenten og de fleere aller(naad)igst beskickede
Procuratories
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dend u-Vedkommelig Vingckelskrifver, der for til deris Embeders Conservation, loulig kand
tiltale.
Hans Erichsøn Espewer her til svarede, at hans huustrue, har ladet skrifve denne Memorial,
men hvem hun har formaaet at skrifve dend, widste hand icke.
Procurator Blechinberg paastod at de indstefnte widner maatte Edfæstes og afhøris. Thj
blev widnerne paaraabt og fremckom

Niels Folgerøen og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt wandt og forcklarede
paa eftterfølgende qvæstioner som Citanten for dette, som de fleere vidner fremsatte. 1. om
icke vidnet \er/ beckiendt at Eierne og til dels opsidderne udj de 3de LaxeVoger, Blaamulen,
Gisøen og Thenuren, Stedse har handlet, med Citanten og hans formend, ved Hidschen og det
Gamle KremmerLeye Getung; 2. hvor lenge vidnet saadan handell kand Erindre, eller har
hørt, at denne handell har Continueret, 3: om hand nogensinde har hørt eller fornummet at
nogen har veret berettiget Prætenderet, eller nødt, Laxen af bemelte Voger, till Espewer, eller
nogen andenstedz end till fornefnte Hidschen eller Geitungs Eiere og de som der haver holdt
Salterie. till dend første qvæstion svarede vidnet, i Citantens Moderfader Sl: Bendt
Michelsen (Sand)bechs tid Vngefehr i 68 aar som vidnet (Erindrer?) optog bem:te Sandbech
Laxen af, Blaamulen og Gisøen, i hvilcken tid hand var Bor(ger) i Møgsters district, og boede
i Bagholmen og eftter hans død, fich Sønnen Lars Bendt1737: 226b
sen som boede i Getung, samme Laxe handell indtill hand døde, hvor eftter Søfren Nagell
som fick Encken til æcte, brugte denne Laxe handel indtil hand Handelen forlod, hvor eftter
Nathanael Hynnemeur beckom denne Laxehandel hvor med hand Continuerede indtil hand
ved døden afgick, hvis eftterlatte Encke Citanten er kommen udj Egteskab med, som denne
Laxehandell har vedholdet till denne tid udj 18 aar; widnet forcklarede ellers at Tenurens
Laxevog, er Seenere optaget end de forbenefnte, {for Vngefehr} men vidste icke hvor mange
aar siden, dog ved vidnet at fra dend tid at denne Laxevog er optaget har opsidderne alletider
leveret dend fangne Lax, till Hidschens handels Mend som og til Citanten i ald dend tid hand
har boet der. Till dend 3die qvæstion svarede widnet aldrig at have hørt, at dend {som} eller
de som har boet i Espewer, haver icke haftt nogen Laxehandling, langt mindre ved at vere
begieret af dennem, som i forbenefnte Laxevoger er sidende, Men Laxehandelen stedse fult de
handels Mend i Hidschen boende. Videre hafde ej begge parter vidnet at tilspørge
det 2det vidne Helge Haavigen blev paaraabt og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt wandt og forcklarede, at vere 72 aar gammell, og forcklarede paa første og anden
qvæstion som forrige vidne wundet haver. (paa) 3die qvæstion forcklarede lige som (forrig)e
widne vundet og udsagt haver. (Vide)re hafde icke endten af Parterne vidnet at tilspørge.
det 3die widne Colbendt Skimmeland blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at
(han)d sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt
1737: 227 (Talet 226 er også nytta på blad 227. Denne forskyvinga går igjen framover til
blad 245. Då vert avviket på 2 nr. I avskrifta nyttar eg sidenummer med utgangspunkt i det
siste leselege nummer oppe til høgre på blada.)
og forcklarede at vere 70 aar gammell, og till dend første og anden qvæstion, udj alt
forcklarede som forrige vidner vundet og udsagt haver, till dend 3die qvæstion forcklarede
vidnet, lige som forige vidner.
det 4de vidne Aslack Uhren, tilstod Citanten at vere beckiendt, at vere i Svaghedz forfald, og
i henseende till hand formeener at \er/holde tilstreckelig forcklaring af de øfrige indstefnte
vidner, ville begifve sig hans forcklaring.
det 5te vidne Hans Tverborvigen blev paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand
sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forcklarede at vere 78 aar gammell, og till dend
første og anden qvæstion svarede og forcklarede lige som forrige vidne vundet og udsagt
haver, Sagde Ellers at Tenurens Laxevog er {for} Vngefehr for 29 aar siden optagen, og i all
dend tid, har dend Laxehandell ligget till Hidschens handelsted og de der boende Handels

Mend en eftter anden til denne dag. till dend 3die qvæstion svarede og forcklarede vidnet,
lige som første vidne vundet og udsagt haver.
det 6te vidne Aamund Stockvigen fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven
hafde aflagt vandt og forcklarede, at vere 70 aar gammell, og till første og anden qvæstion
svarede og forcklarede udj alt lige som nest forrige vidne. og till dend 3die qvæstion
forcklarede lige som forrige vidne vundet haver.
det 7de vidne Aasteen Alsvog, fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven
haver aflagt, vandt og forcklarede
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at vere 64 aar gammell, og till første og anden qvæstion forcklarede ligesom forrige vidne
vundet og udsagt haver, men hvad sig Tenurens Laxevog betreffer, vidste vidnet icke
Eegentlig \{icke}/ hvor mange aar det er siden at dend blev optagen, {men} dog fra første tid
der begyndtes at sidde, og fange Lax, i bem:te Laxevog, har dend Laxehandell fremdeeles
ligget till Hidschens handelsted. till dend 3die qvæstion forcklarede widnet, lige som forrige
vidner wundet og udsagt haver.
det 8de vidne Joen Mæeland fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven
haver aflagt wandt og forcklarede, at vere 58 aar gammell, dog icke fød udj Hidskens
Kirckesogen, men stedse veret der fra hans alders 18de aar, og kand Erindre at Laxehandelen
hafde Lars Bendtsen og saa fremdeeles, som forrige vidner vundet og udsagt haver, og om
Tenurens Laxevog, forcklarede hand lige som nest forrige vidne wundet haver. till dend 3die
qvæstion svarede og forcklarede, som forrige vidner vundet og udsagt haver.
de øfrige indstefnte saa som Rasmus Holme (var og) tilstede, og svarede paa Eegne og sin
(medhave?)nde søn Ingebrigt Holme\s Vegne/ paa Lars (Hol)mes vegne møtte Broderen
{Niels} Hilje Thoedtland, saa og Eetzeckiell Wiigcke declarerede for Retten at de hafver
Stedse ydet sin Laxehandell med Ci1737: 228
tanten, og er well fornøyet med ham, lovede og fremdelis at ville handle med hannem,
hvor eftter Citanten begierede Tingsvidnet sluttet, og begierede beskrefven, hvad som
passeret er.
Hans {Ros} Erichsøn Espewer, tilspurte {Een} forbenefnte vidner, om icke disse 3de
Laxevoger, Blaamulen, Gisøen, og Tenuren icke ligger udj Bømmelens Kirckesogn, hvor till
de svarede ja. der eftter begierede hand Tingsvidnet sluttet, hvilcket bevilges parterne
beskreven.
Niels Nielsen Høybye paa Jochum Roggens Vegne som ordineret formynder for Myndtlingen
Anders Nielsens Arfve Capital 106 Rdr: 1 Mrk: som hand inden Retten opbød om nogen
wille antage samme Capital paa Rendte imod sickert underpant, Men som ingen af dend
tilstede verende Almue anmeldte sig at wille imod tage Capitalen imod Aarlig Rendte, saa
blev dito Capital, Niels Nielsen Høybye tilbage lefveret.
dend i gaarsdag opsatte Sag angaaende Rangnelle Klofven, for begangne Leyermaall med
Christopher Knudsen Seljevogen eller Guttorm Ottesen Skaalevig som begge ere i Kongens
tieniste;
Rangnele Kloven blef paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hindes
vegne till Sagen at Svare.

Stefnevidnerne blev paaraabt, hvor af ickun dend Eene Hans Holland møtte, men det andet
Stefnevidne Anders Godden møtte (icke)
Eragtet.
Eftterdj her icke bevises at Rangnele Kloven til dette ting er lovlig indstefnt saa henvises
Sagen till lovlig indvarsling till neste Ting
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Publiceret Madame Margarethe Bugge Sl: Christen Arrildz udstedde Skiøde, paa de huuser
som er staaende paa Folgerøeholmen, till Sr: Nicolai Flury, saa vel som Røddeboels Retten
till dito Ø Folgerøen, hvor fore hand hinde eftter Accord haver betalt dat: 5 April 1737.
Publiceret Niels Arentsen Folgerøens udstedde bøxelseddell till Kongl: Mai:ts Wisiteer Sr:
Fleury, dend Ø Folgerøen dat: 20 Novbr: 1737
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Sara Sl: Taarbiørn Larsens, eftter Een
Ergangen Hiemtings Dom afsagt d: 15 Aug: afvigt at betale 58 Rdr: 1 Mrk: 13 s: at hun
Samme skall blifve tilfunden at betale,
dend indstefnte Sara Sl: Taarbiørn Larsens wed sin Tiener Joen Olsen, lod i Rettelegge sit
skrifttlige Indleg dat: 20 Novembr: 1737 saa Lydende
hvor eftter Fogdens fuldmægtig Mons:r Wenvig Producerede i Retten dend foromrørte
underRettis Dom med sin fulde Act in originalj og som hand wil formoede, at Dommeren der
af udfinder all dend oplysning som om denne Sag behøfves, saa indloed hand Sagen till
Rettens paackiendelse med Endelig Dom.
Thj blev Eragtet.
Fogden Ohnsorg eftter dend i Rettelagde Dom haver alleene indgifvet en General beregning
af dend fordring hand søger indtalt hos Sara Sl: Taarbiørn Larsens, men der udj ej giør nogen
Distiction eller forcklaring hvor udj (er) bestaaende, till Rettens og Sagens oplysning, hvor
fore till Sagens lovlige afhandling Fogden Heyberg forelegges till neste Ting at ind1737: 229
stefne Fogden Ohnsorg till Weder(mæe)le udj Sagen, og dend fornødne oplysning om Sagens
beskaffenhed at Producere, till hvilcken tid Sara Sl: Taarbiørn Larsens vill indvarsles.
Publiceret Michel Olrichs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: udj Gaarden Waage till
Haldoer Vaage, som bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 19 Novbr: 1737.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne dend æctegiftt Mand Samson Høyland,
som hafver beganget Leyermaall \{indeverende aar}/ med sin Tieniste Pige Liwe Endresdatter
\som indeverende aar er gaaet i barselseng/ till Doms Lidelse eftter Loven.
Samson Høyland blef paaraabt, og møtte {paa hans} icke ej heller nogen paa hans vegne at
svare till Sagen.
Stefnevidnerne Anders Høyland og Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingsted hiemlede
ved Eed eftter Loven, at have till dette Ting indstefnt Samson Høyland {till dette Ting} med
meere end 14 dagers Kald og warsell.
Fogdens fuldmægtig Mons:r Wenwig paastod Lavdags foreleggelse till næste Ting, for dend
indstefnte Samson Høyland.
Eragtet.

Samson Høyland forelegges Lavdag till n(este) Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting l(adet) indstefne Lars Noeteland, for fortii(lig
Sam)menleye med sin i tiden vendtende Koene.
Lars Noeteland blev paaraabt men møtte (icke) ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at
Svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Peder Grøna(as) hiemlede
ved Eed eftter Loven at have
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indstefnt Lars Noedteland till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og Varsell.
Kaldsmændene forcklarede ellers at hafve indstefnt Lars Noedteland till Doms Lidelse for
fortiilig sammenleye.
Fogdens fuldmægtig Mons:r Wenvig paastod udsettelse i Sagen till Neste Ting for at
forfriske Sagen med Nydt Stefnemaall, eftterdj Lars Noedteland icke hafver æctet dend som
hand haver auflet barn med.
Eragtet.
Till Neste Ting gifves Lars Noedteland Lavdag till hvilcken tid Fogden paa lovlig maade
indstefner Sagen.
Knud i Noedtelandz Vogen hafver till dette Ting ladet indstefne sin Grande Hans Noedteland
for Citantens Koe hand haver ladet indsette og icke warslet der om, som og fordj at Hans
Noedteland skall villet videre fortred paaføre ham.
Eftter mere Samtaele for Retten bleve Parterne imellem hin anden forEenet og forligt Paa
dend maade (at) Hans Noedteland tilstod at ville betale (till Ci)tanten 1 rdr: 4 Mrk: saaledes
at saa (fremt) Contraparten eftter denne dag (skul)le overiile Citanten, {da v} med no(gen
slags) u-fred, da wille Citanten till (Contraparte)n have sin tiltaele Reserveret.
(Fogdens) fuldmægtig Mons:r Wenwig (Res)erverede Fogden Heybergs tiltaele for saa vit
Justitzien og Kongens sigt vedkom/m/er i denne Sag.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Gundela (Thomm?)esdatter Folgerøen, SelfEieris Gods,
hvor Enckemanden er tilfalden (..) Mrk: Sm: udj Gaarden Folgerøen, og udj
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Gaarden Uren 12 Mrk: Sm:, Sønnen \Stephen/ Nielsen 6 Mrk: Sm: i Folgerøen, Ole Nielsen
4 Mrk: Sm: i Folgerøen, Suusanna Nielsdatter udlagt 2 Mrk: Sm: i Folgerøen og Ingrj
Nielsdatter udlagt 2 Mrk: Sm: i Folgerøen dat: 30 Aug: 1737.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Roald Føyen hvor Encken er udlagt 2 Mrk: Sm: i Folgerøen
dat: 17 Octobr: 1737.
Almuen blev tilspurt om icke Ting Skydsen saavel for Fogdens som Sorenskrifverens 4 Mand
till og fra dette Ting, er betalt, 4 s: Miilen, hvor til Almuen svarede jae.
Mandtallet om Wrag og Strandet Gods, samt Laxevog, Strandsidere og dislige, sagde Almuen
findes icke fleere, end anført er, hvilcket blev taget under Rettens forsegling.

Mandtallet over Kongens og det Beneficerede Gods, som er frj for odelskat og Rostieniste, er
oplæst for Retten, og blev taget under Rettens forsegling.
Ledings Mandtalet \blef/ oplæst og af dend tilstede verende Almue vedstaaet Rigtig at vere.
Laugrettes Mendene for tilckomende aar 1738 som skall besidde Retten Ere Mons Alsvog,
Torckell Staveland, Lars Sortland, Gunder ibid: Johannes ibid: Knud Øckland, Salomon
Habbestad og Peder Sæverud.
Publiceret Ellisabet Sl: Moeses Hansen Brandesunds eftterlefverske, hindes udstedde Pandte
Obligation udgifvet till Sr: Johan Henrich (R...) som hinde haver laant dend Suma 300 Rdr:
hvor fore hun Pandtsetter hannem sin Eiende og paaboende odels gaard Brandesund paa
Iitzøen!! (Gisøy?) beliggende tillige med dissen tilhørende Laxevoger, tillige med
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Gaardens paastaaende huuser, og dessen Inventarium dat: 21 Octobr: 1737.
Restandsen for Føyens Skibrede blev taget under Rettens forseygling og beløber 237 Rdr: 1
Mrk: 12 s:
d: 22 og 23 Novembr: blev Retten atter Betient paa Gaarden Bielland for Fiere Skibredes
Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Heybergs fuldmægtig Mons:r Jens
Wenwig med eftterskrefne Laugrettes Mend Ole Apeland, Peder Eltrevog, Christopher Lie,
Mathias Wandeskoug, Aasmund Houckaas, Johannes Qvalvog, Michell Houckaas, og
Aasmund Braatvet med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres og befahlinger som paa de
forrige Tinge.
Publiceret Hr: Johan Haars udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: udj gaarden Aase till
Rasmus Mickelsen som der af bøxelen haver betalt og er dat: 12 Novembr: 1737.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Escheland till Peder Olsen dat: 28 Decembr: 1736.
Publiceret Nathanael Andersen Broeses udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj
gaarden Hoepe till Niels Erichsen dat: 18 Novembr: 1735.
(Pub)liceret Wermund Fagerlandz udstedde Skiøde (paa) 1 Løb 19 ½ Mrk: Sm: udj Wihofde
till Lars Lindaas som haver betalt 4 Mrk: for hver Marck Sm: dat: 15 Martij 1737.
Welbaarne Hr: Obriste Lieutenent von Krog hafver indstefnt, Gunder Toedtsvold, Thommes
Haege og Siur Haege, Daniell Allendahl, Christen ibid: og Thorgiers Encke, for de eftter
tilsigelse
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icke har willet kiøre Materalier till Schiolds Kircke, till Doms Lidelse for deris forsømmelse.

Stefnevidnerne Helje Olsen Haavig og Guldbrand Haaevig hiemlede ved Eed at have
indstefnt forbenefnte med 11 â 12 dagers Kald og warsell till dette Ting.
Eragtet.
Som Kaldsmendene haver forcklaret ickun haver indstefnt Contraparterne med 11 â 12 dagers
Varsell, saa afvises Sagen, till lovligere indstefnelse.
Endre Næsse haver till dette Ting ladet indstefne Michell Mølstrevogen for 4 Mrk: 8 s: som
hand till Citanten skall vere Pligtig;
Parterne bleve med hin anden forEenede paa dend maade at Mickel Mølstrevogen lovede at
betale 4 Mrk: 8 s: til Citanten med god wilje uden videre Stefnemaall.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Ole Ingebrigtsen Sætre for begangne
Leyermaall med Martha Baarsdatter Loochne, till Doms Lidelse eftter Loven, som og
indstefnt faderen Ingebrigt Samsonsen Sætre som Coutionist for Bøderne, at betale.
Faderen og Sønnen møtte begge for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Faderen Ingebrigt Samsonsøn Sætre benegtede icke at have Caveret for sin Søns bøder, til
med er hand alt for fattig der till, saa som hand maae betle om bøygden eftter Almisse. Ole
Ingebrigtsen tilstod at have haftt legemlig omgiengelse med Martha Baardzdatter.
Fogdens fuldmægtig paastod at Sagen maatte udsettes til neste ting for saa vit som {C}
faderens Caution for bøderne er (be)treffende, Men udj hoved Sagen var hand Dom
paastaaende, og i mangell der af, da at tilfindes at
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lide paa Kroppen.
Thj blev Saaledes Kiendt Dømt og afsagt.
Ole Ingebrigtsen Sætre som eftter tilstaaelse for Retten haver haftt legemlig omgiengelse med
Martha Baardzdatter, tilfindes eftter Lovens 6 Bogs 13 Capit: 1 art: at betale sine Leyermaals
bøder med 24 Lod sølf eller 12 Rdr: og i Mangell der af tilfindes hand at Stande i
gabestocken 1 Time for Prædichen og ½ time eftter Prædichen, som eftterckommes under
adferd eftter Loven.
Ledings Mandtalet paa Deris Mai:ts Halsnøe Closters gods, blev oplæst og taget under
Rettens forsegling.
Mandtalet over det ødeliggende gods udj dette skibrede blev for Retten oplæst, og taget under
Rettens forsegling.
Ledings Mandtalet over det ødeligende gods udj dette Skibrede, blev taget under Rettens
forsegling.
Mandtalet over Wrag og Strandet godz med videre blev oplæst, som blev taget under Rettens
forsegling.
Almuen tilstod at Ting skydsen er dennem saa vel for Fogdens som Sorenskrifverens 4 Mand
Almuen betalt 4 s: Miilen;
Mandtallet over Kongens og det Beneficerede Gods, som er frj for odelskat og Rostieniste.
Ledings Mandtalet over Leenets gods blev oplæst og taget under Rettens forsegling.

Mickell Houckaas, Aasmund Houckaas og Berendt (.)unslie, fremckom for Retten og anviste
feldene (af) 7 ulfve unger, som de haver slaget og fanget Christj him/m/elfartz dag
indeverende aar 1737 hvor fore dennem inden Retten af Fogdens fuldmægtig Mons:r
Wenwig blev till lefveret og betalt (3) Mrk: for hvert støcke, som var in allis 3 Rdr: 3 Mrk:
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Velærværdig Hr: Pastor till Gloppens Præstegield Hr: Peder Ottesen Schrøder, ved indkomne
Skrifvelse fra Hr: Pastor Nagel Dato 21 Novembr: til Retten, og lader lyese sin Odels og
Pengemangels Lysnings Redt till Gaarden øfre Bøe \Skyldende/ 1 Løb Smør i Landskyld,
som hand Siger er sit Rette og Sande odell som hand agter till sig at indløese, hvilcken {han}
Hr: Pastor Schreuders odels Løsnings Redt, Publiqve inden Retten blev kundgiort og eftter
begier udj Protocollen indført, hvilcket her med gifves beskrefven.
Publiceret Johannes Imberlandz udstædde Skiøde paa 4 ½ Mrk: Sm: udj gaarden øfre
Wihofde till Niels øfre Wihofde som der for haver betalt 4 Rdr: 3 Mrk: dat: 23 Novembr:
1737.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckomende aar 1738 ere Siur Eidsvog, Endre
ibid: Ole Wadslien, Ole Flaaden, Svend Stoupe, Taarbiørn Wiig, Joen Flotnes og Abraham
Løfaas.
Restandsen for Fiere Skibrede blev taget under Rettens forsegling og beløber dend Summa
234 rdr: 1 Mrk: 15 s:

Ao: 1737 d: 25 og 26 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Sio for Schaanevigs og Opdals Skibbreders Halsnøe Closters Almue, ofververende
udj Retten Kongl: [Mai:ts] Foeget Sr: Andreas Heybergs fuldmægtig Mons:r Jens Wenwich
med eftterskrefne Laugrettes Mænd, Lænsmanden Johannes Sioe i Ole Tieransen Tungisvigs
Sted, Maans Toftte i Askell Matres sted, Anders Toftte i steden for Ole {Tvedte} Wattedal,
Ole Toftte i steden for Pofvell Bøye, Kn(ud) Matre {fo} i steden for Ole SæfverEide, Helje
Ølfvestvet i Wiar SæfverEides Sted
1737: 232b
Rasmus Sæbøe, og Christopher Hillestad med fleere Almue af begge Skibbreder som Tinget
samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres og befahlinger lige som paa
andre Tinge.
Mickell Ifversen Gram hafver till dette Ting ladet indstefne Joen Mæeland, for hand hafver
kiøbt Een Børste af Citantens Sl: fader, men endnu icke betalt dend eftter accord 1 Rdr: 1
Mrk: til Doms Lidelse med Sagens forvoldende omckostninger.
Parterne blef imellem hin anden forEenede, saaledes at Joen Mæeland lofvede at betale de
paastefnte 1 rdr: 1 Mrk: till Citanten, hvor med denne Sag imellem dennem er ophæfvet.

Rasmus Sæbøe hafver till dette Ting ladet indstefne Guttorm Qvitevold, fordj hand hafver
øfverfaldet Citanten med hug og Slaeg, og der om indstefnt widner, Tollef Sæbøe og Hans
Lande, till Doms Lidelse med Sagens forvoldende omckostninger.
Guttorm Qvitevold blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hans
vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Johannis Sioe, og Indre Sioe, hiemlede ved Eed eftter Loven,
at have {st} indstefnt Guttorm Qvitevold till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
Varsell og tillige indstefnt Guttorm Qvitevold at anhøre de indstefnte vidners forcklaring,
anlangende dette slagsmaall.
Rasmus Sæbøe møtte for Retten og paastod at (ha)ns indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøris. Thj blev vidnerne fremckaldet, og fremstod
Vidnet Tollef Sæbøe som eftter aflagde Eed vandt og forcklarede
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at i Sommer tiilig om Morgenen, soelen enda icke oprunden, blef kastet med Noeden for
Sæbøe Landet, da vidnet tillige med vidnet Hans Lande, samt Citanten og Guttorm
Qvidtevold, med fleere folck var tilstede, og som Noedten var draget i Land, {saag} \saa/ blev
vidnet Seende at Guttorm Qvidtevold gick till Citanten Rasmus /: som stod og holdte
Noedtearmen i haanden :/ og Støtte ham med haanden for brøstet 2de gange og Sagde, er det
dig som har folck paa Tinge, da slap Rasmus Noedt Armen og vendte sig eller saaeg op, da
saag widnet at Guttorm Qvidtevold slog Rasmus 2de basker i ansigtet med haanden saa at
hand bløde, hvor paa Rasmus tog i Guttorm Qvittevold og holdte ham fra sig, og hørte at
Guttorm Sagde, will du icke \gifve/ dig, men Rasmus Sagde, Jeg gifver mig icke paa Sandhed,
da Guttorm Sagde, saa slaaer Jeg dig u-Løckelig, og som Rasmus stod lav{ere}t og Guttorm
stod høyere paa en steen, blev vidnet seende at fødderne gick eller Rørtes paa Guttorm, men
saag icke hand Spendte Rasmus, som dog var blodig paa dend høyre foed, hvor paa hand
hafde icke hoeser eller Skoe, og som de saaledes skildtes ad, sagde Guttorm, ja ja Goe Kaerl,
hvad du icke har faaet nu skall du faae en anden gang. Videre hafde icke Citanten vidnet at
tilspørge.
det andet vidne Hans Lande eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at
forbemelte dag om Morgenen tiilig, Eftter at Noedten var draget i Land, kunde vidnet for
Mengde af Mennisker icke see hvad som Passerede, (men) {at} vidnet saag at Rasmus holdte
Guttorm (fra) sig og saag at {Guttorm var b} Rasmus var (blo)dig i ansigtet, og hørte at
Guttorm Qvidtevold sagde till ham, vill du icke sl(ip)pe, men Rasmus sagde Nej, jeg staar paa
min Sandhed, da sagde Guttorm, slipper
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du icke saa slaaer Jeg dig, og slaar Jeg dig saa slaaer Jeg dig sløesen. Videre vidste vidnet
icke at forcklare.
Citanten Reserverede sig at ville føere fleere vidner till Waartinget førstckommende, till
denne Sags videre oplysning.
Eragtet.
Sagen udsettes till Waartinget førstckommende, till hvilcken tid Citanten haver sine vidner at
indstefne saa og at indstefne Contraparten till samme tid og sted, widnernis udsagn at anhøre.
till hvilcken tid Contraparten foreleggis Lavdag at møde og svare till Sagen.

Publiceret Margrethe Christophersdatter Sl: Ole Nielsen Langelandz eftterlefverske, Jeg
Anders Pedersen Espevig, paa mine Myndtlinger, Rasmus Nielsen og Jorona Nielsdatters
vegne, Jeg Johannes Olsen Onerem paa min Myndtling, Marithe Nielsdatters vegne, Ole
Jacobsen Flacka paa sin Myndtling Britha Nielsdatters vegne, og Ole Mevatne paa sine
Myndtlinger Niels Olsen, Marithe Olsdatter{s vegne} og Rangnele Olsdatters vegne, deris
udstede Skiøde paa 12 Mrk:r Sm: [udj] Tvet øde kaldet, en fæehaege, udj Opdals Skibrede
beliggende till Niels Olsen og Lars Hermandsen Langeland, som der for haver bet: 9 Rdr:
dat: 21 Apr: 1736
Publiceret Fogden Heybergs udstede bøxelseddell paa 1 Løb Sm: i Gaarden Svinland i
Schaanevigs Skibrede beliggende till Lars Nielsen dat: 25 Febrij: 1737.
Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Gaarden Mit (Va)age i Opdals Skibrede, som af
ildebrand er opgaaet (ej?) haver veret at faae beboet, endten af Leylændingerne eller andre,
end skiøndt Fogden Heyberg, haf(ver) ladet opbygge 1 Nye stue, 1 Høe eller Kornlade samt
fæehuus, hvor om tingsvidnet som der om blev taget under Rettens forsegling for Retten
blev oplæst, og af Almuen tilstaaet (saa)ledes i alle maader at forholde sig som
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dito Tingsvidne indeholder.
Almuen som i de andre Skibbreder blev tilspurt om her er fundet noget Wrag eller Strandet
gods, om nogen forbrudte boeslodder, 6te og 10de Penge, for uden Riget førte Midler, samt,
om nogle nye oprøddede Huusmandz Pladser, Skouger, Laxevoger, hvor til Almuen
enstemmig svarede Nej. iche heller nogen Strandsiddere, Handverchs folck, eller Daglønnere,
som kand skatte eftter Forordningen.
Ledings Mandtallet blev for Retten oplæst og (af) dend tilstedeverende Almue ej modsagt.
Almuen blev tilspurt om icke de af Almuen som hafver ført Fogden og Sorenskrifveren till og
fra Tingene indeverende aar, der til Almuen svarede at de haver Rigtig faaet sin betalling af
Fogden saa vel som Sorenskrifveren 4 s: for Miilen.
Restandsen blev taget under Rettens forsegling og beløber 318 Rdr: 2 Mrk: 3 s:
Leylændingerne paa yttre Bouge er godtgiort Landskyld Rettighederne for indeverende aar 8
Rdr: 23 1/3 s: hvor fore de haver ladet passere sin Qvittering, som blev taget under Rettens
forsegling.
det affeldte Gods paa Nedre Vaage, kand icke taale paaleg, saa som dend aarlig beskadiges.
Arbeids Pengenis afgang for Nedre Waage som blev taget under Rettens forsegling. Lige
saa over Ledings afgang paa dito gods.

Ao: 1737 d: 29 og 30 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Gielmervig for Schaanevigs Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl:
[Mai:ts] Fogets fuldmegtig Mons:r Jens Wenwich, med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemblig, Pofvell Sk(aal)nes, Joen Hegland, Svend AasEim, Anders Skoege, Lars Kielle,

Johannes Handeland, Johannes Ferre(vig) og Lars Næs med fleere Almue som Tinget
(sam)me tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres og befahlinger, ligesom paa
forrige Tinge.
1737: 234b
Publiceret Mathias Dahl og Hans Seehuus deris udstedde bøxelseddell paa 1 Løb 9 Mrk:
Smør udj Gaarden Handeland till Johannes Jacobs: dat: 26 Novembr: 1736.
Publiceret Villum Heglandz udstedde bøxelseddel paa 1 pd: Sm: i gaarden Lien till Anders
Jensen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 14 Martij Ao: 1735.
Publiceret Madame Sl: Hr: Ohmsens og Margrethe Gellinger Sl: Peder Sleens, udstedde
Skiøde paa 1 Løb 8 Mrk: Sm: udj Gaarden Leite eller Lechnes till Johannes Knudsen Sioe,
som der for haver betalt 67 Rdr: 4 Mrk: dat: 31 Julij 1737.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Karj Siursdatter Ebne, hvor Enckemanden Lars Mathiesen
er tilfalden 1 pund 11 ½ Mrk: Sm: i Ebne, Sønen!! Siur tilfalden 6 Mrk: Sm: for 3 Rdr:
Sønnen Mathias 6 Mrk: Sm: for 3 Rdr: Maans Larsen 6 Mrk: og Ole Larsen 6 Mrk: Sm:
Baarnj Larsdatter 4 Mrk: Sm: og Ingebor Larsdatter 4 Mrk: Sm: dat: 16 Octobr: 1736.
Fogden Heyberg haver atter till dette Ting ladet indstefne Lars Mathiesen Mit Ebne for hand
haver holdet \eller drucket/ fæsterøell paa en Søndag, der om til vidner indstefnt Job Ebne og
Steen Ebne.
Lars Mathiesen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Fogdens fundmegtig paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Vidnet Job Ebne blev paaraabt, og eftter at hand sin Eed eftter Loven hafver aflagt, vandt
(og fo)rcklarede, i afvigte vaar eller foraar før (pl)ougetiden, lod Lars Ebne sig fæste med sin
huustrue paa Een Løfverdag, i Fieldbergs Kircke, og nogle dage forud bad Eendell folck følge
sig, som (og) vidnet, og huustrue, Steen Ebnes huustrue (O)le Vigck og huustrue, 2de smaa
børn som {var} (o)g Tarrald Ødegaarden, som var fæstepigens Sødskende, saa og fæste
Pigens Sødster Ingrj, (G)under Skytz skaffer, hvilcke alle fuldte
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till Kircken, undtagen dend sidstnefnte Gunder Skaffer, kand vidnet icke erindre om fulte
med, og Løfverdags Aftten gick hver hiem till sig undtagen fæsterpigens sødskende blev
liggende paa gaarden Ebne hos Contraparten Lars Ebne, om Søndags Morgen, kom
fæstemanden Lars Ebne og bad vidnet, med de øfrige at kome hiem til sig og Spiise
froeckaast, som de og giorde, og var alle forbenefnte Lars Ebnes venner og paarørørende!!
Svogerskab, undtagen vidnet og Steen Ebnes huustrue, og forcklarede vidnet, at der blev icke
drucket till u-sømmelighed dog war de lidet drucken, og som de kom der høyeste dag, saa
gick de der fra imod Afttenen, men blef ingen slagsmaall, eller ingen u-sømmelighed forøfvet;
widere hafde icke vidnet at forcklare.
det andet vidne, Steen Ebne, eftter aflagde Eed {eftter} wandt og forcklarede, ligesom
forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen at vidnet icke var hos Lars Ebne Søndagen,
men alleene Løfverdags Aftten.

Lars Ebne forcklarede at det forholder sig saaledes som vidnerne haver forcklaret, og blef
ingen liggende, Paa gaarden hos ham uden Stiffaderen Knud Teindahl, og Lars Ebnes
huustrues fadersødsters Mand Ole Vigcke.
Vidnerne paa tilspørgelse forcklarede ellers at ingen Kircketieniste paa forbemelte Søndag,
blef holdet udj deris Kirckesogn.
Fogdens fuldmægtig lod tilføre at som de førte vidner enstemmig haver forcklaret, det Lars
Mathiesen Mit Ebne, paa Een Søndag, ej allene haver holdt tilbage, nogle af de folck som
med hannem till Kircken var følgagtig, da hand Løverdagen tilforn var fæst, men endog til sig
budet Eendell af hans Grander og Naboer, hvilcke tillige med de fra Løfverdags
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Aftten ofverblefne folck, bem:te Lars Mit Ebne, haver Tracteret indtill Søndags Aftten da de
eftter vidnernis udsagn skall have veret noget beskencket, det atter Ermelte Lars mit Ebne,
Self for Retten har tilstaaet, med ydermere tilleg, at hand endog Self var noget beskiencket, og
at de 2de Mend Ole Vigcke og Knud Teigendahlen hos hannem hafde forblefvet Natten over
till mandags Morgen, hvilcket Fogdens Fuldmægtig formente at vere høyst Stridende imod
deris Kongl: Mai:ts allernaadigste udgangne Forordning af d: 12 Martij 1735 og 13 Decembr:
1736, saa satte hand i Rette over bemelte Lars Mit Ebne til Strafs Lidelse eftter de forhen
allegerede Forordninger og Paastod Dom.
Lars Ebne tilstod at hand var lidet beskencket.
thj blef saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Dend allernaadigste Forordning forbyder at ingen maa holde gilder eller brølluper med Spill
og Leeg paa Søndagene, alligevell befindes at Lars Ebne haver budet sit Svogerskab, og 1 â 2
af sine Naboer til sig til at Spise Søndagen, eftter hand forud om Løfverdag var Trolofvet med
sin huustrue, dog forcklarer vidnerne at der icke blev begaaet mindste u-sømmelighed,
undtagen at de var lidet beskenckede, da som dend allernaadigste Forordnings Eegentlig
Mening, er, at ingen drick paa hellige dage maa øfves, saa bliver Lars Ebne for denne sinde
tilfunden eftter Forordningen af 12 Martij 1735 at betale 4 s: danske, med tilhold hand og
ingen maa øfve nogen slags drich paa de anordnede Sabaths dager.
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Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Groe Andfindsdatter for begangne
Leyermaall med Soldat Niels Maalnes;
Groe Andfindsdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hindes
vegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne Anders Skoege, og Ole Ebne hiemlede ved Eed eftter Loven at have Groe
Andfindsdatter till dette Ting indstefnt med 14 dagers Kald og warsell.
Fogdens Fuldmegtig paastod Lavdags foreleggelse for dend indstefnte Groe Andfindsdatter.
Eragtet.
Groe Andfindsdatter forelegges Lavdag till neste ting at møde og svare till Sagen, till hvilcken
tid Soldat Niels Maalnes indstefnes till Vedermæele udj Sagen.
Fogden Heyberg haver atter till dette Ting ladet indstefne Lisbet Christophersdatter for
begangne Leyermaall med Soldatt Thoer Alsaeger, som og til Vedermæele er indstefnt till
Sagen; hun Lisbet Christophersdatter er indstefnt till at lide Dom eftter Loven.

Stefnevidnerne, Hugne Thoersen Vigcke og Ole Eerichsen Wigcke, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Thoer Alsager till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og
Varsell.
Lisbeth Christophersdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Fogdens Fuldmægtig paastod at hun maatte tilfindes at betale sine Leyermaals bøder eftter
Lovens 6 Bogs 13de Capt: 1 art:
Lisbeth Christophersdatter tilstod at have begaaet Leyermaall med Thoer Alsager, som er
barnefader till barnet, som hun holdte paa armen for Retten.
Thj blev Dømt og Afsagt.
Lisbeth Christophersdatter som tilstaaer at have begaaet Leyermaall med Soldat, Thoer
Alsager, tilfindes eftter Lovens 6 Bogs 13 Capt: 1 art: at betale sine Leyermaals bøder med 12
Lod Sølf eller 6 Rdr: under adferd eftter Loven.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Siur Skromme, fordj hand haver holdet
sin datters brøllup paa en Søndag
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hvor om till vidner er indstefnt Hougne Fuurdahl, og Aamund Ambland. og der eftter at lide
Dom.
Siur Skromme møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell till dette
Ting.
Vidnet Aamund Ambland paastod Fogdens Fuldmægtig at maatte afhøres, siden det andet
vidne icke møder;
Thj blev vidnet Aamund Ambland, paaraabt, som eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og
forcklarede, at Siur Skrom/m/es datter stod brud Søndagen i Aachre Kircke, og var vidnet
med, men saag icke at nogen af brudefølget var drucken, icke heller hafde de Spill eller
Tromme, uden en fierding Veys paa Veyen hos Klockeren, som boede ½ Miill fra Kircken
hvor de lagde Spill og Tromme fra sig, Men da de gich fra Kircke og Reisede hiem eftter,
følgede alt brøllups folcket med, og hvor mange der var kunde vidnet icke Erindre, men da de
kom til brøllups gaarden var det skumpt eller mørckt om afttenen, da folcket skulle til bords
maatte de have Lyes, og eftter Maaltid, hafde de Spill og dans: og eftter maaltid gich vidnet
og lagde sig ned, og vidste icke om nogen var drucken, uden at vidnet siger var træt og af øell
kiendte sig lidet beskiencket, da dagen var opckommen som var Mandagen, da Maaltidet var
endt, hvor eftter de begyndte at Spille og danse: videre hafde widnet icke at forcklare.
Fogdens Fuldmægtig qvæstionerede dend indstefnte Siur Skromme, hvor mange folck og
hvilcke folck der var till hans datters brøllup, Siur Skromme, {kan} svarede hand icke
Erindre at der var over (..) Mand, og Resten var unge drenger og Piger, hvilcke vare, Niels
Svinland, Hilje Ølfvestvet, (T)hoer Søehuus, Aamund Ambland og Thore Nielsen (F)adtland;
Vnge drenger Christopher Hillestads 2de (Sø)nner, Johannes og Gudmund. videre kand hand
icke Erindre, men Koener og Piger var Eendell, som hand icke kand opregne (hv)or mange de
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spurt, om hand icke hafde indbudet bemelte brøllups folck, hos sig till Løfverdags Afttenen
forud, og om de icke samme tid eftter indbydelsen hos hannem var samlet, der til svarede
hand joe, at budet mod hans vilje bad folckene komme Løfverdags Aftten, som og kom der
forsamlet. Noch hvor lenge hand forud bad folcket til Brøllups, svarede at hand lod bede
folckene 8te dager forud. 4de om hand icke hafde tid at skicke dem bud tilbage, eftterdj

samme indbydelse var skeed tvert imod dend Kongl: allernaad:te befaling, og for hvad
aarsage det ej skeede; svarede at BrudGommen som {v} er Soldat maatte Reise till
Munstring, Tisdagen der eftter, og paafølgende Onsdag maatte Siur Skrom/m/e som
Lægsmand Reise till Sessionen, og for dend aarsage siger hand at hand var nødsaget at
beramme brøllupet paa Søndagen, og af dend aarsage icke kunde skicke atter bud,
Fogden[s] Fuldmægtig paastod Lavdag for det udeblefne vidne Hougne Furdahl, till neste
ting at maatte foreleggis Lavdag. Og Reservered Fogden Endnu at indstefne fleere vidner till
Sagens oplysning. Ligesom hand og paastod at dend indstefnte Siur Skromme, maatte
paalegges till neste ting at møde og Sagen at tilsvare.
Eragtet.
Vidnet Hougne Fuurdall forelegges Lavdag till neste ting at aflegge sit vidnesbyrd udj Sagen,
till hvilcken tid de fornødne vidner indstefnis, som og Siur Skromme till forbe:nte tid
foreleggis at møde og svare til Sagen.
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Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Thoer Storhoug, for hand haver holdet
{sit} brøllup till sin datter paa en hellig dag, som er Marie besøgelse dag, hvor om er indstefnt
till vidner Hagtoer Tvedt og {Johannes Ferrevig} \Heine Holmedall/, og der eftter at lide Dom
eftter Lofven.
Haldor Thoersen Storhoug møtte for Retten paa sin faders vegne, og vedstod, at hans fader
er lovlig Stefnt.
Fogdens fuldmegtig paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøris.
Vidnet Hagtor Tvedt blev paaraabt, og eftter at hand sin Eed eftter Loven hafde aflagt vandt
og forcklarede, at Marie besøgelse dag 1737 holdte Thoer Storhoug Brøllup till sin datter, og
var vidnet indbuden at komme till Løfverdags Afttningen, men kom der icke, dog fulte fra
Kircken till Brøllups gaarden, med det øfrige Brøllups følge og kand icke Erindre hvad det
leed paa dagen eller Afttenen, da de kom till Brøllups huuset hafde heller icke tromme eller
Spill underveys hvercken till eller fra Kircke, førend de kom till Brøllups gaarden, da blev
der trommet og Spillet, og naar de hafde holt Maaltid, stundede det till Natten, da der blef
Spillet og danset, og var det forsamlet af Naboelafvet eller Naboerne, Ølfver Holmedall,
Askell Matre, Ole Vogen, Johannes Stockedahl, af Watz Skibrede i Ryfylche Fogderie, Een
dreng fra vidnet Nafnlig Johannes, og en Tieniste Pige Anna Nielsdatter (fle)ere kunde
vidnet icke Erindre, men var dog fleere Mennisker forsamlet, videre hafde vidnet icke at
forcklare.
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det 2det vidne Heine Holmedahl blev paaraabt som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
Haldoer Stoerhoug møtte for Retten, og sagde at Brøllups folckene blef budet till Brøllups,
Eendell 14 dager, Eendell 8, 6 â 4 dager forud ligesom de vare langt og kort Vey boende fra
Brøllups huuset, till at komme Afttenen tilforne, hvor \af/ Eendell kom, og icke fleere end de
som vare till huuset besvogrede, Afttenen tilforne,
Fogdens fuldmægtig paastod at Sagen maatte udsettes till neste Ting til hvilcken tid \hand/
Reserverede sig at føere fleere vidner till Sagens oplysning, som og at Thoer Stoerhoug
maatte forelegges at møde og svare till Sagen.
Eragtet.

Sagen udsettes till neste Ting til hvilcken tid de paaberaabte vidner lovlig indstefnis, till
hvilcken tid Thoer Stoerhoug forelegges Lavdag at møde og Svare till Sagen.
Gurj Nielsdatter hafver till dette Ting ladet indstefne, Groe Andfindsdatter fordj hun hafver
slaget Citantinden, hvor om hun er indstefnt at anhøre vidnerne, Peder Heltbergs huustrue og
hindes Sødster Mette Biørnsdatter, og Svend Svendsen, og der eftter at lide Dom eftter Loven.
Groe Andfindsdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hindes
vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Anders Skoege og Ole Ebne, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt ovenskrefne Persohner till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell.
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Gurj Nielsdatter møtte for Retten, og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøris. de indstefnte vidner blev paaraabt, men ingen møtte,
thj blev Eragtet.
Groe Andfindsdatter forelegges Lavdag till neste Ting at møde og Svare till Sagen, till
hvilcken tid og sted de indstefnte vidner forelegges at møde og aflegge sit vidnisbyrd udj
Sagen.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Anders Gundersen, for hand haver holdet
sit Brøllup paa en Søndag, hvor om till vidner er indstefnt Knud Teigendahl og Ole Vigen, og
der eftter at lide Dom eftter Loven.
Anders Gundersen blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hans
vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Anders Skoge, og Ole Ebne, hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt
Gunder \Gunders:/ Vigen men icke Anders Gundersen med 14 dagers Kald og Varsell till
dette Ting.
Fogdens fuldmegtig paastod at Sagen maatte udsettes till Waartinget førstkommende til
hvilcken tid hand Reserverede sig at ville indstefne Sønnen Anders Gundersen tillige med
faderen Gunder Gundersen Vigen at anhøre de indstefnte vidners udsagn, till hvilcken tid
hand og ville {de} lade føre de indstefnte vidner.
Eragtet
Som Anders Gundersen icke er indstefnt at anhøre vidnernis udsagne, saa kand heller icke
vidnerne denne sinde antagis till afhørelse, og der fore Sagen udsettes till Vaartinget
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mende, till hvilcken tid vidnerne Knud Teigendall og Ole Vigen forel(eggis) Lavdag till neste
ting at aflegge sit vidnis byrd udj Sagen, till hvilcken tid Gunder Gundersen Vigen og Sønnen
Anders Gundersen, lovligen indstefnis {till} widnernis udsagn at anhøre.
Niels Schanche hafver till dette Ting ladet indstefne, Peder Heltberg, at betale 1 Eege
øelltræe, som Citanten eftter Lodseddell er udlagt for sin gield eftter Peder Heltb(ergs) Sl:
Moder, og som Citanten icke kan(d formaae?) \Peder Heltberg/ at fra sig levere dette øeltræ,
(samt alt det?) Øfrige udleg Eftter Lodseddelen, (saa har) hand veret aarsaget at indstef(ne
hannem till) dette Ting till Doms Lidelse, (at betale?) dito øeltræe eftter Vurderin(g ansatt for)
2 Mrk: 8 s:, som og at betale Sagen(s forvol)dende omckostninger.

Peder Heltberg blev paaraabt e(ftter Loven) men møtte icke, ej heller nogen (paa hans)
vegne till Sagen {till} at Svare.
Stefnevidnerne Anders Skoege og Ole Ebne hiemblede ved Eed eftter Loven, at have
indstefnt Peder Heltberg till dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell,
Niels Schanche møtte for Retten og Producerede, sin af Profvsten meddelte Lodseddell paa
hans udleg, eftter Peder Heltbergs Sl: Moder Margrethe Sl: Hr: Elias Heltbergs, hvilcken
Lodseddell viiser at det omtvistede Eege øeltræe er Citanten udlagt for 2 Mrk: 8 s: og som
Peder Heltberg har funden sig Pligtig
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at udlefvere alt det øfrige udleg eftter dito Lodseddels udvis till 30 Rdr: og me(er)e, saa skulle
Comparenten formeene at Peder Heltberg lige saa er Pligtig at udlefvere øeltræet, Men som
hand samme har vegret paastod hand at Peder Heltberg ved Dom maa tilfindes at betale det
eftter {Loven} Vurderingen 2 Mrk: 8 s: samt at Erstatte Proces(sen)s beckostning.
Eragtet.
Som (det befind)es at Peder Heltberg er lovlig stefnt saa forelegges hannem Lavdag (til
neste) Ting at møde og svare till Sagen.
(Madame Sara Sl: Hr:) Jesper Ohmsens hafver till dette (Ting ladet in)dstefne Joen Milje
Tungesvig (for Resterende) Landskyld, og at Producere (sin Landskyld) Bog, og der eftter at
betale (den Rester)ende Rettighed, tillige med (de forvo)ldende omckostninger.
(Joen Milje) Tungesvig møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell till
dette Ting.
Christopher Gielmervig møtte for Retten paa Madame Sl: Hr: Ohmsens vegne, og paastod
at Joen Milje Tungesvig maatte tilfindes at betale dend Resterende Rettighed.
Joen Milje Tungesvig Producerede Madame Sl: Hr: Ohmsens Seeniste afregning med Joen
Milje, som Rester Rettighed [af]? 1 Løb Sm: for 1733, 1734, 1735 og 1736, hvilcken er dat:
31 Octobr: 1736 saa meldende.
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Joen Milje her imod sagde at hand negter icke for at Reste Rettigheden for de 4 aarringer,
Men det er af dend aarsage, at hand hafver 2de JordEiere og bruger 2 Løber, eller 1 Løb Sm:
og 2 huuder, der af Eier Madame Sl: Hr: Ohmsens 1 Løb Smør og forvalter Dahl Eier 2
huuder, hvor af hand siger icke er Pligtig at svare meere udj fløtnings Penge aarlig af sit brug
end 3 Mrk: som er en Giengs maade og brug ofver det heele Stiftt ej mere at betale hvad
endten Jordebruget {ell} er meere eller mindre og nu siger hand i 10 â 12 aar at have betalt
fløtnings Penge till Eieren Madame Sl: Hr: Ohmsens aarlig 3 Mrk: og till Eieren forvalter
Dahl aarlig 1 Mrk: 8 s: saa hand ville formenne!! at hun bør at godtgiøre ham i denne
Resterende Landskyld 1 Mrk: 8 s: aarlig i de 12 aar hun har (an)nammet 3 Mrk: og i dend
hensee(nde) har hand indeholdet Rettigheden, siden hun har vegret, icke samme fløtnings
Penge at ville godtgiøre ham.
Christopher Gielmervig giorde beregning over dend Resterende Rettighed eller Landskyld,
naar odelskat og Rostieniste fradrages aarlig 1 rdr: 1 Mrk: 8 s: som Leylendingen haver betalt,
beløber saa
Landskylden for 1733 i penge
1 rdr:
Aarlig tage
2 Mrk:
4de Penge
1 Mrk:
------------------

tilsamen

1 rdr: 3 Mrk:
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samt aarlig fløtnings Penge 3 Mrk: er for aaret 2 rdr: 8 s: beløber saa dend Resterende
Rettighed for de 4re aar i alt 8 Rdr: 2 Mrk: som hand paastod Joen Milje maa tilkiendes at
betahle, Ellers Sagde Lænsmanden at skiønt Joen Milje Tungesvig her inden Retten
fremfører at {Madame} Sl: Hr: Jesper Ohmsens i medens hand lefvede og hans eftterlatte
Encke eftter hans død lige som skall have aftvunget ham dend af ham aarlig betalte half
Rixdaler fløtning, saa forholder det sig dog ej saaledes, Men Joen Milje haver aarlig for de
forbjgangne aarringer til 1732 aars udgang, godvillig svaret (….)tts fløtnings Penger, hvor
f(ore) Madame Sl: Hr: Ohmsens siunes som Eiere at vere berettiget allerheldst hun der till
haver medhold, af Lovens Pag: 499 art: 19 som siger at en Leylænding skall Skydse sin
JordEiere 3de Miile Veys tillige og det 4 gange om aaret, og naar samme Skydz ferd till
Penger beregnis 8 s: Miilen, beløber det sig 1 Rdr: aarlig, hvor af Sl: Hr: Ohmsen og hans
eftterlatte Encke aarlig som Eier til dend
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halfve deell [i] Joen Miljes brug har i steden for fløtning in Natura ickun oppebaaret de
halfve fløtnings Penge 3 Mrk: eftterdj Leylændingen boede dem saa langt fra haanden at de
ej kunde Recke hannem, naar de hans Skydzferd behøfvede, hvilcket og Leylændingen som
forhen melt, i formaals tider dennem godvillig har tilstaaet, i hvilcken henseende, hand
paastod at Joen Milje Tungesvig nu ved Endelig Dom, maa bleive tilfunden at betale till
Eieren Madame Sl: Hr: Ohmsens de forhen Registrerrede og Resterende Jorddraattelig
Rettigheder med 8 Rdr: 2 Mrk: samt denne Processens beckostning med 4 Rdr:
Joen Milje Tungesvig paastod Endnu som før, at hand icke er Pligtig at betale til begge sine
Eiere udj alt 3 Mrk: aarlig hvor eftter Joen Milje \anmodede om/ Retten ville unde ham
Dillation till neste ting sagen at udsette, da hand ville Sagen udj Mindelighed med Encken
Sl: Hr: Ohmsens uden foregaaende Dom afgiøre.
Lænsmanden Christopher Gielmervig Protesterede imod denne af Joen Milje begierende
udsettelse, eftterdj hand
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ej nu i lang tid haver villet liqvidere med sin JordEiere, om der til hafde veret villig, men er
endog for nogle uger siden advaret, at indfinde sig hos hindes Broder Provsten Velærværdig
Hr: Koren, som hafde ordre paa hendes vegne at modtage dend Resterende Rettighed, men
hand har udj alt saadant, veret gandske veygerlig, thj maatte det behage Retten her af at
Erfahre at dette Joen Tungesvig eller Miljes paaskud, icke hensigter till andet, end udflugter
hvor med tiden dis lengere kunde Trainere, i dissen Anledning Lænsmanden endnu som
tilforne Submiterede Sagen under Endelig Dom.
(thj) blev Eragtet.
Eftter Joen Miljes paastand udsettes Sagen till Vaartinget førstckommende, till hvilcken tid
hand haver Sagen udj Mindelighed at afgiøre, og saa fremt hand det icke eftterckommer, skall
{hand} eftter lovlig indsvarsling udj Sagen afsiges Endelig Dom, og till dend Ende forelegges
ham Lavdag til neste Ting Dom udj Sagen at anhøre.
Publiceret Johannes Torstensen Kalvigen og hans beskickckede formynder Johannes
Tierransen Ferrevigens udstedde Skiøde
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paa sin tilfaldende Arfvelod eftter hans Sl: fader af Jordegods 18 Mrk:r Sm: udj Gaarden
Kalvigen /: dog odels Retten u-forckrencket :/ samt Løsøre eftter Skifttebrefvets formeld,
till sin Stiffader Niels Torgiersøn Kalvigen som der for haver betalt ham 27 Rdr: 4 s: dat: 27
Novebr: Ao: 1737.
Hugne Halstensen Eegckemoe fremckom for Retten og anviste Een voxen Biørne huud som
hand og Halsten Torchelsøn Eintveit hafver skudt i denne høst, da Kornet blef skaaren, i
Teiglands Dahlen, hvor fore Fogdens fuldmegtig betalte ham inden Retten 2 Rdr:
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Thor Rasmusen og Soldatt Haldor
Pedersen begge tienende hos Jon Frette paa Tungesvig for øfvet Jordeskuf og Slagsmaall
mod Joen Milje eller Tungesvig, og der om at anhøre eftterskrefne vidner, Giermund
Jørgensen og Lisbeth Jørgensdatter, som og er indstefnt deris ædelige forcklaring (i Sa)gen at
aflegge, saa og er Jon Frette (ind)stefnt till Vædermæele, om Sagen noget hannem skulle
paagielde.
Stefnevidnerne Ole Erichsen Vigcke og Hug(ne) Thoersen Wigcke, hiemlede ved Eed eftter
Loven at hafve foranførete Stefnemaal for Vedkommende forckyndt till dette Ting med 3de
Ugers Kald og warsell.
Af de indstefnte møtte ingen, undtagen paa Jon Frettis vegne møtte Rasmus Løevigen, som
tilstod at Joen Frette er lovlig Stefnt.
Fogdens Fuldmegtig paastod Lavdag for de udeblefne, som lovlig ere ind1737: 242b
stefnte.
Eragtet.
Thor Rasmusen og Haldoer Pedersen \samt Joene Frette/ forelegges Lavdag till neste Ting at
møde og svare till Sagen, saa og forelegges widnerne Giermund Jørgensen og Lisbeth
Jørgensdatter til samme tid og sted \Lavdag/ at aflegge sit vidnes byrd udj Sagen.
Oplæst Mandtallet over, Kongens, og det Beneficerede gods som for odelskadt og Rostieniste
er befriet
Ligesaa Ledings Mandtallet oplæst for hvad enhver gaard er lagt i Leding for, som af dend
tilstedeverende Almue ej blef modsagt.
oplæst Mandtallet paa aftaget paa Ledingen paa de aftagne gaarder Rullestad og Milje som af
dend tilstedeverende Almue ej blev modsagt.
Mandtallet over aftaget paa Rullestad og Milje hvor eftter Leylendingskatten, Proviantskatten
(og Mun)derings Pengerne, samt odelskat og Rostienisteen!! afdrages.
Mandtalet over det ødeliggende af Kongens (Be)holdne Jordegodz udj Blaateigen 12 Mrk:
Smør
(Alm)uen blev tilspurt om noget Wrag eller Strandet gods er funden i dette Skibrede, hvor till
Almuen svarede Nej ej heller nogen forlofs Penger er dette Aar forefalden ej heller er

nogen forbrudte boes lodder 6te og 10de Penge, for uden Rigs førte Midler. icke heller
findes nogen u-skyldsatte Nye oprøddede Pladser, eller forbedrede Jorder, Skouger,
Laxevoger, eller dislige, Sauger hvor paa bord skieris findes ingen fleere end det oplæste
Mandtal (in)deholder.
Almuen paa tilspørgelse tilstod, at have faaet betalling, saa mange som dette aar haver
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ført Fogden og Sorenskrifveren till og fra Tingerne 4 s: Miilen, saa vel for Fogden som
Sorenskrifverens 4 Mand.
Knud Teindahlen som beskickcket formynder for Myndtlinge{n}\rne/ Magdalene Nielsdatter
\og Magdela Nielsdatters/ [lod] lyese for Retten og opbød denne sin\e/ Myndtling{s}\ers/
tilfaldende fader Arfvelodder som in allis er 8 Rdr: og som ingen Erbød sig at at!! ville
antage dennem paa Rendte, saa begierede hand, at Perngerne maatte af Retten forseigles, som
blev eftterckommet og hannem tilbage lefveret.
de som skall besidde Retten tilckommende aar 1738 ere Ole Eerisland, Hougne Fuurredahl,
Aamund Ambland, Ole Svinland, Tollef Wigcke, Colbendt Leyte, Ole Legcknes og Knud
Teindahlen.
Restandsen er for Retten oplæst, og af dend tilstedeverende Almue tilstaaet Rigtig at vere
hvilcken beløber dend Summa 149 Rdr: 2 Mrk: 12 s:

Ao: 1737 dend 2 og 3die Decembr: blev holden (alminde)lig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Fiddie for (Etne) Skibbredes Almue, ofververende udj Rette(n Kongl:) Mai:ts
Foegets fuldmægtig Mons:r Jens Wenwich med eftterskrefne Laugrettes Mend (Nemlig)
Lars Grønstad, Ole Jørgensen Tesdahl, Aslack (Grin?)dem, Anders Steene, Joen Faasse, Jens
Tesd(ahl,) Torgier Døngebacke og Lars Lunde med fleere Almue som Tinget samme tid
Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres og befahlinger som paa de
forrige Tinge.
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Baarnj Larsdatter for begangne
Leyermaall med Sergiant Hans Hansen, til Doms Li1737: 243b
delse eftter Loven.
Baarnj Larsdatter blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hindes
vegne til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Christen Christensen Hage og Sølfren Colbendtsen Jueleskaar, hiemlede ved
Eed eftter Loven, at have indstefnt Baarnj Larsdatter till dette Ting med 14 dagers lovlig Kald
og warsell.
Fogdens fuldmægtid paastod Lavdag for dend indstefnte.
Eragtet.

Baarnj Larsdatter foreleggis Lavdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Samuel Haaimb hafver till dette Ting ladet indstefne Alvald Haaland for øfvede Skields ord
\og slagsmaall/ imod Citanten, og der om at anhøre eftterskrefne vidner Haldor Nesse,
Zackarias Næsse og Anne Wee, og der eftter at lide Dom eftter Loven, saa og at betale
Sagens forvoldende omckostninger.
dend indstefnte Alvald Haaland blev paaraabt, Men (møtte) icke, ej heller nogen paa hans
vegne til Sagen (at s)vare, og blev ellers svaret hand var Syg:
(Stef)nevidnerne Christen Christensen Haege, (og Sø)fren Colbendtsen Jueleskaar hiemlede
(ved E)ed eftter Loven at have Alvald Haaland til (dette) Ting \indstefnt/ med 14 dagers Kald
og warsell.
Samuel Haaim møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres.
Thj blev wid: Haldoer Næsse paaraabt som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed
eftter Loven hafde aflagt wandt og forcklarede, at Samuel Haaim var hos widnet eftter
Jueletider 1736 og besaag en hest som hand af vidnet ville kiøbe, og blev saa sidende en
Stund paa dagen, og gick der fra til Naboen Zackarias Næsse, hvor Alvall Haaland war inde,
og nogen
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tid der eftter, som vidnet sad, noget eftter afdag, hørte vidnet et Skrig ude i gaar(den) at der
blev Raabt vold, og da vidnet kom ud, sad Samuell Haaim under en trap, hvor Aldvald
Haaland stod og holte ham under Trappen hvor paa vidnet tog Aldvald der fra, saa at Samuel
kom frem paa gaarden, og som de brugte Munden, hørte vidnet at Alvald Haaland sagde till
Samuel Haaim, gaae nu din Skielm og din Hoereplug, hvor eftter Samuel Haaim gick sin Vey
hiem, og Zackarias Næsse stod hos, da dette Passerede. Videre hafde icke vidnet at forcklare;
de øfrige widner møtte icke, men Citanten begierede at sagen maatte udsettes till i Morgen,
da widnerne formodentlig møder; hvor fore sagen blev udsadt till i Morgen, da dend igien
skall foretages
Ole Fadtland og Haldoer Arnevigen som Eiere till Støele Kircke, haver till dette Ting ladet
indstefne Knud Brendeland og Anders Østrem at betale Kirckens Smaatiende in Natura, og
der om at anhøre eftterskrefne widner Mogens Stølle og Torbiørn Wae, at forcklare
[hvorledes]? tiende i formaals tider er gifvet, endten i Penge eller in Natura, og der eftter at
lide Dom eftter Loven.
Knud Brendeland og Anders Østrem møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
(og) warsell,
Ole Faedtland og Haldoer Arnevigen mø(tte udj) Retten, og Paastod at de indstefnte vidner
maatte Eedfæstes og afhøris.
Widnet Maans Støele blev paaraabt {eftter} som fremstod for Retten og eftter at hand sin
Eed eftter Loven, hafde aflagt wandt og forcklarede, at vere 40 aar gammell, og sagde at saa
lenge som hand kand Mindis, haver veret svaret af 2 Voger Korn, i Smaatiende 5 Mrk: Smør
till Kircken, saa vell i dend tid at Kircke
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(R)eveneurer var paa Regenskab, som eftter dend tid at dend blev Solt till Hr: Johan Koren,
og saalenge hand dend som Eiere beholdte. Videre hafde vidnet icke at forcklare.

det andet widne Torbiørn Wae, fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven
hafde aflagt, wandt og forcklarede at vere 80 aar gammell, og at have {1 L} gifvet i sin tid af
sin gaard 8 Mrk: Sm: Smør!! i smaatiende till Kircke og Præst, men vidste icke hvad Almuen
haver gifvet i smaatiende till Kircken. Vidnet hafde icke mere at forcklare.
Citanterne Reserverede sig at føre fleere vidner till Waartinget førstckommende till hvilcken
tid de begierede Sagen udsadt.
Contraparterne Erbød sig, at wille gifve Citanterne det samme i smaatiende, til Kircken som
de gifver Kongen, eller de som paa Kongens vegne annammer Tienden, som er 5 s: af hver
Løb Smørs brug.
Eragtet.
Sagen eftter Citanternis paastand (udse)ttes till neste ting, til hvilcken tid de (ha)ver sine
paaberaabte vidner lovligen (at in)dstefne
(Biø)rne Kaldem hafver till dette Ting ladet (indste)fne Thomas Eckrem for 5 Rdr: 3 Mrk: 9
3/5 s: (som) hand og Sødskende {er udlagt} tilckomer h(os) Thomas Eckrem, som hand
vegrer at betale till Doms Lidelse, med Sagens forvoldende omckostning.
Thommes Eckrem møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell, (og)
Sagde ellers at have betalt ofvenstaaende Penge till Citanten Biørne Kaldem,
Biørne Kaldem Protesterede her imod (ic)ke at have hvercken faaet eller be1737: 245
ckommet disse penge, og i dend henseende haver hand paastefnt, at Thomas Eckrem
Erme(lte) Penge ved Dom skall blive tilfunden at betale.
Thomas Eckrem hafver till dette Ting Contra ladet indstefne Biørne Caldem, till at aflegge
{sidt} \sin Eed/ at hand de paastefnte penge icke hafver annammet eller beckommet.
Biørne Caldem tilstod at vere lovlig Stefnt som og frivillig Erbød sig at wille aflegge sin
Eed, hand, aldrig har beckommet disse Penge;
Eragtet.
Sagen opsettes till i Morgen, da dend igien skall foretagis.
d: 3 Decembr: om Morgenen blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend.
da Thommes Eckrem og Biørne Caldem fremstillede sig for Retten, {Thommes Eckrem, o}
og paastod at Broderen, Biørne Caldem maatte aflegge sin Eed, hvor med hand wilde vere
fornøyet, og Pengerne betale;
denne Sag eftter videre Samtaele bleve med hin anden paa dend maade forEenede at Thomas
Eckrem skall betaele til dend fraverende Broder Thoer Lilledahlen 1 Rdr: 2 Mrk: 6 s: og
Broderen Biørne Kaldem efttergifver sin Pretention og betaler sin Sødster Ingeb(or) {Vogen}
\Vae/ 4 Mrk: 3 s: og Siur efttergifver sin (Pre)tention og betaler disuden til sin S(ødster)
Marithe Vogen 4 Mrk: 3 s: hvor paa de med h(aands) Regckning sluttede Sagen og bleve
for(ligte.)
Samuel Haaim eftter Rettens Kiendelse i Gaars dag, fremckom for Retten og Sagde at hans
indstefnte vidner icke kommer eller møder till dette Ting, hvor fore hand paastod at de maatte
forelegges Lavdag till neste Ting at møde
1737: 245b
og Svare till Sagen.

Eragtet.
Zacharias Næsse og Anna Wee foreleggis {till} Lavdag till neste Ting at aflegge sit vidnis
byrd, som og Alvald Haaland forelegges Lavdag till samme tid og sted {at Lavdag} at møde
og Svare til Sagen.
Velærværdig Hr: Pastor Althand haver till dette Ting ladet indstefne Samuel Haaimb for
øfvede Skieldzord imod Citans!! (Citantens) huustrue, hvor till widner hand er indstefnt at
anhøre Regiment Smedens huustrue Britha Pedersdatter, Ole Thoersen Giere, Gunder
Rogtvedt, Ole Fosse, Lars Sørem, Guroe Flotte og Ingebor ibid: der eftter at lide og anhøre
Dom eftter Loven tillige med Sagens forvoldende omckostninger at betale.
Samuell Haaimb møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Hr: Pastor Altand Comparerede for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte
(Eedf)æstes og afhøris. (Hvor p)aa Eedens forcklaring af Lovbogen for vid(nerne) af
Dommeren blev oplæst og for(ma)enet at Sige sin Sandhed og vogte sig (for Me)enEed. hvor
paa
vidnet Britha Pedersdatter eftter aflagde {eftterla} Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
vere udj (3)die Leed beslægtiget med Præsteckoenen, og Sagde at i et Brøllup paa Gaarden
Flaadte (…)dagen eftte!! Sancte Hans dag indeverende (aar) 1737, hvor Præsteckoenen var
brud(eckoene), og Samuel Haaim med mange fleere brøllups folck var forsamlet
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og om afttenen, kom Samuel Haaim ind i Brøllups stuen og Sagde till Præsteckoenen du er
klaer, hand er klaer, {t} der (till) sagde Præsteckoenen hvad har da Præsten giort eftterdj
hand skall vere klaer, der paa svarede Samuel Haaim, hand har slaget mig og mit folck i
Skrifttestoelen, de diefvelen Regiere dend hunden, der til sagde Præsteckoenen, kand du
bevise det, der til hand svarede, det kand Jeg, da sagde Præsteckoenen, du vill haves nu i
hende igien, kand du mindes Samuel for nogle aar siden du maatte bøde 8 Rdr: for Munden
din, da svarede Samuel Jeg har 8, 10 â 12 Rdr: at gifve ud Jeg di fenta, Præsteckoenen
svarede, Gud ske Lof her er Lof og Redt till som skall skille os ad, der till Samuel Haaim
Sagde, Jeg giver Lov og Redt diefvelen og tog sig igien og Sagde, Gud velsigne Kongen, Jeg
har tient Kongen Jeg, (der) paa sagde Præsteckoenen, naar du g(ifver?) Kongens Lov og
Redt saadant, saa ka(nd) Vj icke vendte andet, {d} og sagde du er altid høflig imod mig, der
paa sagde Samuel Haaim, ja kys du mig i R(øf)ven din Cannalje, og som Præsteckoenen sad
ved bordet og Samuel i ben(cken) lagde Præsteckoenen haanden paa b(ordet) hvor paa
Samuel Haaim Slog (til) Præsteckoenens haand saa den blev blaae, hvor paa vidnet O(le)
Thoersen Giere slog Samuel Haa(im)
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paa haanden og Sagde, du Snacker dig bort, (der?) paa svarede Samuel, skall Jeg tie for dend
Fenta, da sagde Præsteckoenen, Jeg kand icke andet sige, end du er meget høflig imod mig,
hvor paa Samuel Haaim {stod op}, {eller} helte sig nær eller tet till hindes ansigt, hvor fore
Præsteckoenen Reiste sig op, og vile!! (ville) gaae, da Samuel Haaim slog hinde med haanden
paa Axelen, at dend blev blaae, og i det samme falt bencken ned som Præsteckoenen sad paa,
og hun gick ud, {hv} vidnet paa tilspørgelse Sagde at da dette Passerede, var vidnet Ole
Thoersen Giere og Gunder Rogtvet, var i stuen tillige med vidnet, som (Pr)æsteckoenen skiød
till vidne. Fogdens fuldmægtig lod tilføre, at som (udj) denne Sag hviler hans Mai:ts
(bøder?), saa fandt hand fornøden, till Justitiens befordring at Spørge vidnet, om icke hørte
eller var vidende at Samuel Haaim till denne hans Comportement imod Madame Althand,

(om) af Madame Althand endten ved (Een) eller i Andre maader gifvet (nogen) slags
Anledning der till, (hvor) till vidnet svarede Nej, icke (hør)te eller ved meere, at vere
(Pas)seret, end allerrede forcklaret er.
det 2det vidne Ole Thoersen Giere blev (pa)araabt, som fremstod for Retten, og
1737: 247
eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt wandt og forcklarede, at i Brølluppet paa
Gaarden Flaadte, eftter Sancte Hans dag \1737/ hvor Præsteckoenen var brudeckoene, og om
Afttenen hørte vidnet at Samuel Haaim, sagde \til Præsteckoenen/ du er klaer, hand er klaer,
hand har slaget mig og mit folck i Skrifttestoelen, de diefvelen Regiere dend hunden, og blev
ellers talt om Penge, og hørte vidnet der blev nefnt 8 Rdr: men Erindrer icke, hvor danne det
var, saa som vidnet var drucken, og som {vid} Præsteckoenen sad frem for bordet paa
bencken eller forsædet og holdte Armen paa bordet, hvor paa Samuel Haaim slog hinde med
dend Eene Haand, paa Armen, og med dend anden Haand paa Axelen; icke heller Erindrer
vidnet hvem som var inde i Stuen, da dette Passerede. Mons:r Wenwich giorde samme
spørsmaall til dette som forrige vidne, hvor till vidnet svarede Nej. Videre hafde icke
Parterne vidnet at tilspørge
det 3die vidne Gunder Rogtvet, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at
dagen eftter Sancte Hans dag 1737 holdtes Brøllup paa Gaarden Flaatte, hv(or)
Præsteckoenen var brudeckoene, og (om) Afttenen hørdte vidnet at Samuel Haaim Sagde til
Præsteckoenen, hand skall (ve)re klaer, {der} \da/ Sagde Præsteckoe(nen) hvad har da
Præsten giordt, sva(rede) Samuel Haaim, hand har slaget m(ig) og mit folck i Skrifttestoelem,
diefvelen Regiere dend hunde(n)
1737: 247b
da sagde Præsteckoenen kand I bevise det hvor til Samuel Haaim Sagde Jeg skall beviise
det; Præsten tilspurdte vidnet om icke saag at Samuel Haaim Slog Præsteckoenen, hvor till
vidnet Svarede Ja, at Samuel Haaim Slog Præsteckoenen paa haanden, og der eftter Sagde
Præsteckoenen Vj haver Lov og Redt som skall skille os ad, hvor paa Samuel Haaim Siger,
Jeg giver Lov og Redt, men sagde der hos, Gud velsigne Kongen, Mons:r Wenwich tilspurte
vidnet om hørte at Præsteckoenen gaf Samuel Haaim nogen slags aarsag, till denne sin øfvede
opførsell, hvor til vidnet svarede Nej. Vidnet vidste icke at der var fleere i stuen da (de)tte
Passerede, end Smedeckoenen Britha Pedersdatter og Ole Thoersen Giere, saa og nogle børn,
men hvem det var, og hvor mange de vare, vidste vidnet icke.
det 4de vidne \Ole/ Fosse eftter aflagde Eed vandt (og) forcklarede, at i brølluppet paa
(ga)arden Flaatte, om Afttenen, Raabte Præ(stec)koenen paa vidnet og spurte om (de)t var
vidnet som sagde hun skulle (kysse ham) i Rumpen, hvor til vidnet sva(rede Nej) vendter i
sligt af mig Moeder, da (svare)de, hun, endten var det, dig eller (Sa)muel Haaim som Sagde
det, der til (Vi)dnet sagde, naar I hørte det blef (ta)lt, saa hørte I vell og hvem som sagde det.
1737: 248
Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 5te vidne Lars SøerEim eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i
Brølluppet paa gaarden Flaatte dagen eftter Sancte Hans dag 1737 hvor Præsteckoenen var
{Præsteckoene} brudeckoene, da vidnet som Spillemand i brøllupet om afttenen begyndte at
Spille, eftter at de har holdet Maaltid, og folckene ville danse, da sagde Præsteckoenen till
vidnet, holt op at Spille, indtill Maden er taget af bordet, og lad os læese for Maden og gifve

Gud sin ære, hvor till Samuel Haaim svarede, kys mig i Ræfven; videre hafde vidnet icke at
forcklare.
de øfrige vidner blev paaraabte, men møtte icke, for hvilcke Hr: Pastor Althand paastod
Lougdags foreleggelse.
Eragtet.
Vidnerne Guroe Flaatte og Ingebor ibid: foreleggis Lavdag til neste ting at møde og {svare}
aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.
Hr: Pastor Althand hafver till dette Ting ladet indstefne Niels Østrem, for hand tog sin Søn af
Præstens tieniste, med (sig) fra Kircken, saa og at anhøre vidner Maans Støele og Siur ibid:
og d(er eftter at) lide Dom eftter Loven, tillig(e med) Sagens forvoldende omckostning(er) at
tilsvare.
Niels Østrem møtte for Retten og
1737: 248b
vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Hr: Pastor Althand paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøris.
Thj blev vidnet Maans Stølle paaraabt som eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, at for
4re uger siden blev holden Kircketieniste ved Grindems Kircke, eftter Kircketienisten var
ude, sendte Præsten bud eftter vidnet og Siur Støele, at de skulle gaae op till Niels Østrem og
tilspørge ham hvor fore hand tog sin Søn, Ole Nielsen af Præstens tieniste, paa Kirckeveyen
hiem till sig, uden at gifve ham det tilckiende, som de og giorde, og da de kom til Østrem
med dette budskap svarede Niels Østrem, at hand tog barnet hiem, fordj at de vare unde med
Barnet, og der paa fuldte Niels Østrem og hans huustrue till Præstegaarden om afttenen og
Morgenen der eftter gich disse vidner eftter Præstens begiering atter op til Østrem, at
besigtige Barnet, om det har faaet nogen Skade, men de befandt (ic)ke at Barnet hafde faaet
nogen (Skad)e, og sagde vidnet at dette Barn (ha)ver veret i Præstens Tieniste 6 ½ aar, (og)
var 6 aar gammell da hand kom i tie(nisten) og forcklarede at et barn paa (6? aar) kand følge i
Marcken med Creatuu(rern)e, lige saa 7 aar gammell, da de (gi)ør lidet gafn for Maden og
Klæderne (m)en naar Barnet er 8 â 9 aar gam/m/ell (da) faaer det Lønn, samt Mad og
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Klæder, Lønnen 1 Mrk: eller 1 Mrk: 8 s: ligesom Barnet er hurtig til sin gierning. ellers
forcklarede vidnet, at som Barnetz Moder var fra sin forstand i dend tid Præsten tog barnet til
sig, hafde hun 3de smaa Børn hvor fore Præsten af medynck, tog dette Barn, og andre folck
tog de øfrige 2de børn till sig at forsørge. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
det andet vidne Siur Støele, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede i alle
maader, ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, med dette tilleg, at som vidnet gick fra
Kircken og kom imod Østrem, Raabte Niels Østrem paa sin Søn /: som gich og ville gaae til
Præstegaarden :/ at skulle komme till ham, Men Barnet ville icke, da vidnet sagde gaae til
din fader, Præsten kommer icke saa snart eftter, hvor paa Sønnen gich till faderen, og hørte
vidnet at Niels Østrem Sagde, Jeg tror icke hand skall kom/m/e Ned i Præstegaarden igien, thj
de slog ham i forleden aftten. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
Hr: Pastor Althand paastod at wille have foesterløn for barnet for 4 aar, 4 Rdr: aarlig som i
alt er 16 Rdr:
Niels Østrem Sagde at da Præsten tog (Bar)net til sig i Tieniste, war han(ds) fader for Barnet
icke hiemme Men tiente hos Guroe Waldre i Schaanevigs Skibrede, saa at
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hand widste icke af paa hvad maade eller naar Præsten tog Barnet i tieniste, førend nogen tid
der eftter, og sagde hand er en fattig Mand, og hafver icke sadt ham til Præsten for foesterløn,
langt mindre er hand God for dend at betahle.
hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og (A)fsagt.
Det er af vidnerne forcklaret at Niels Østrem Pludeselig tog sin Søn Ole Nielsen hiem til sig,
af Præstens tieniste, uden lovlig at opsige tienisten, hvor fore {hand} Niels Østrem tilfindes at
betale {sa} dend halfve aars Løn som en saadan ung dreng paa 12 â 13 ar!! gifves i Løn 1
Mrk 8 s: der af halfve deelen tilfalder Kongen og dend anden halfve deel till Citanten, Saa og
tilfindes Niels Østrem at betale dobbelt saa meget som drengens \halve aars/ Løn kand beløbe
som er ½ Rdr: till Citanten, eftter Lovens Pag: 591 art: 11, hvad sig foesterløn(nen) er
betreffende, da som Præsten (hav)er antaget Barnet i sin Tieniste (u)den faderens Minde, og
ey heller (her) eftter bevist, at hafve med fa(dere)n afhandlet, hvor lenge Bar(ne)t i hans
Tieniste skulle forblifve, Saa kand denne Redt icke ansee, at Præsten meere kand tilckomme
\i/ fosterløn
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end for et eller det første aar 2 Rdr: de øfrige aarringer haver Barnet eftter sine aar og
kræftter giort gafn for sin Mad og Klæder, og i saamaade Præsten indtet for dend øfrige
Prætention kand godtgiøres, hvilcke forskrefne Penge udj alt 2 Rdr: 4 Mrk: 8 s: samt 2 Rdr:
udj Processens beckostning Niels Østrem tilfindes at betale 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse ved Namb og Vurdering eftter Lovens adferd.
Samuel Haaimb fremckom for Retten og anviste en voxen biørne huud, som hand haver
Skudt, i høst om Michaelj tider (dette aar?) Fogdens fuldmegtig betalte (ham udj) Retten 2
Rdr:
Publiceret Fogden Heybergs udste(dde bøxelseddel) paa 1 ½ Væt Korn og 1 Løb Smør udj
G(aarden Gun?)degier, till Joen Ols: dat: 22 Oc(tobr: 1737)
Publiceret Fogden Heybergs uds(tedde bøxel)seddel paa 1 ½ Løb Sm: 1 buckeskind og
(……….) udj Gaarden Liusnes, till Taarbiørn (…………) dat; 7 Janvarij 1737.
Publiceret Anna Johansdatter og medEiere (deris) udstedde Skiøde paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: i
gaarden Grindem til Aasmund Rasmusen og er dat: 4 Martij 1737
Publiceret Anna Knudsdatter Sl: Taarbiørn Tørresens eftterlefverske, hindes (og med)Eieres
udstedde Skiøde paa 2 Løber 1 pd: Sm: udj gaarden Silde til Erich Zackariasen dat: 3 Martij
1737.
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Taarbiørn Sande hafver till dette Ting indstefnt Samuel Haaim till at betale 8 Rdr: 3 Mrk: med
Rendter, samt 1 Rød Klædes Stack med Sagens forvoldende omckostninger.
Samuel Haaimb møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell. Saa og
haver Citanten indstefnt Samuell Haaimb at anhøre widnerne Hans Qvamme og Joen Høisnes

deris forcklaring, om bemeldte Rød Klædes Stack hvor om Samuel Haaim tilstod at have
faaet lovlig Kald og Varsell.
Widnerne blev paaraabt men møtte icke, hvor fore Citanten paastod at de maatte foreleggis
Lovdag at møde (til ne)ste Ting.
(Samuel) Haaimb Sagde hand har icke neg(tet at betal)e Pengerne, hvilcke hand (ville
betale) saa snart hand dennem (kunde skaffe?) og lofvede at betale Pen(gerne til)
Kyndelmisse tider først(ckommende.)
(Eragtet.)
Till neste Ting foreleggis (vidnerne) Lavdag at møde og afleg(ge sit vid)nisbyrd udj Sagen,
lige (saa S)amuel Haaimb till samme tid (og st)ed forelegges Lavdag at møde.
Almuen tilstod at have faaet betaling for Tingskydsen dette aar, saa vel for Fogdens (som)
Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: Miilen.
Almuen her som paa de forige Tinge blev (tilsp)urt, om Wrag og Strandet godz med
(vid)ere, hvor til blev svaret som det der om tagne tingsvidne ommelder.
Mandtaelet over det Godz som er frj (for) odelskat og Rostieniste blev
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oplæst; Lige saa Mandtalet over enhver Gaardz Leding, Lige saa over Halsnøe Closters
Godz, Lige saa over aftaget paa Ledingen paa de aftagne Gaarder, Lige saa Mandtallet over
det ødeligende Halsnøe Closters Godz, Restandsen blev oplæst og beløber ( ope rum)
d: 4 Decembr: blev Retten atter Sat igien med forbemelte Laugrettes Mend;
da Fogden {i An} Heybergs fuldmegtig i anledning af de ordres og Befahlinger fogden
Heyberg hans Principal er indløbne, angaaende, det QvindeMenniske Ingebor
Hendrichsdatter fra Trundhiem hidkommen i Etne Præstegield og hos sammestedz verende
Sogne Præst Hr: Jochum Althands huus logerende qvinde Menniske \og lod {at} tilsige
{hende}/ Ingebor Hendrichsdatter{s Børne aufling} om hum!! (hun) {till} godvillig wille
Comparere for Retten at udsige sin Sandhed \om hindes barne aufling/ uden foregaaende
lovlig Kald og warsell som og Hr: Pastor Althand at møde til Vedermæele, for saa vidt Sagen
hannem kand paagielde, ved Spør(smaal) og giensvar \til/ Sagens Sande {at} oply(sning) at
Erlange.
Qvinde Mennisket Ingeboer Hendric(hsdatter) Comparerede for Retten, og sagde at (hun)
gierne uden videre foregaaende lo(vmaal?) eller Stefnemaall møder for Re(tten) for at udsige
sin Sandhed \om sin barne au(fling)/ her for (denne) Publiqve sidende Redt, som hun forud
Publiqve haver aabenbar(et) i Kircken for Sogne Præsten Hr: (Al)thand.
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Lige saa Comparerede Hr: Pastor Althand for Retten, godvillig, og uden foregaaende
Stefnemaall vill tage til gienmæele udj Sagen.
Hvor nest Fogdens fuldmægtig Producerede dend hans Principal Hr: Fogden Heyberg, dend
ham fra høy welbaarne Hr: Stiftts Befahlings Mand Kaas, denne Materie betreffende,
indløbne ordre af d: 9 Octobr: 1737 tillige med dend udj høybemelte Hr: Admiralens ordre
paa beraabte Copie, af Hr: Stiftts Befahlings Mand Hr: Estatz Raad Nissens Skrifvelse af d:

14 Septembr: 1737. Eftter hvilcke høye ordres Fogdens fuldmægtig formerede till Qvinde
Mennisket Ingebor Hendrichsdatter, følgende qvæstioner.
(1.) hvem som er hindes Rette Barne fader, der till hun svarede, at Otte Larsen (en
hand?)elsmand og æctegiftt Mand som (have)r till æcte Lars Raas\ses datter/, og hans
(hu)ustrues Nafn er Giertrud Lars(da)tter Raas, boende i Trundhiem.
(2.) (Saa blev) hun tilspurt, hvor fore hun, da (hun?) d: 9 Julij sidst afvigt, at!! (af?) Fogden
(Hey)berg udj Præstens Hr: Althands huus (ud)j oververelse af Lænsmanden Johannes
(S?)ildie og 2de Laugrettes Mend, Ole Jørgensen Tesdahl og Aslach Grindem blev
Examineret, Sagde det var Een ung Persohn i Trundhiem ved Nafn Otte Ottesen, som gich i
dend
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Latinske Skoele, {eller} og forinden hindes afreise fra Trundhiem, hafde forladt Skoelen, og
da opholdt sig udj hendes Moster Anna Christiansdatters huus. hvor till Qvinde Mennisket
Ingebor Hendrichsdatter svarede, at dend dag Fogden Heyberg kom till Præstegaarden med
forbenefnte Mend og tilspurte hinde hvem hindes Barne fader var, da var hun ickun Vngefehr
{ickun for} 14 dager {forud opstaaet} \gamel/ af Barselseng, \og nyelig komen paa sine føder/
og blev gandske forferdet og bestørset!! (bestørtet?) eller Altereret ofver Fogdens anckomst
og hans Spørsmaall, kiendte heller icke hvem hand var, siuntes og hun icke var Pligtig at lade
sig i Præstens huus paa dend tid af ham Examinere, icke heller vidste hun paa dend tid at vere
pligtig at giøre beckiendelse hvem hindes Barnefader var, Men saa fremt at Fogden dend tid
som nu hafver maenet {hinde} eller Eske(t) hinde for Een Publiqve Redt, (…..) eller inden
Tinge, haver hun (…..) sig skyldig dend tid saa vel som (at) {al} aabenbare \at/ udsig{t}e
hvem som hi(ndes) Barnefader, \var/, Men som hun den (gang) blev gandske altereret, vidste
hund (icke) self hvad hun sagde, var der (fore) gandske afmægtig og Svag af (sin) Barselseng,
og sagde der hos a(t) dend beckiendelse hun nu her for Retten har aflagt skall befindes
1737: 252b
udj all Sandhed.
3. Eftterdj hun siger at Fogden ved anckomsten icke var hende beckiendt, eller hun icke
vidste at hun hannem for stedets Foeget skulle ansee, om hun icke da Fogden forud og
forinden hand qvæstionerede om hindes Barnefader hafde till hinde formeret 6 qvæstioner,
om hendes afckom Slægt og byrd samt hindes afreise fra Trundhiems Bye, hvor till hun
hafde gifvet giensvar, var bleven beckiendt at hand allernaadigst var beskicket till Foeget her
paa stedet, og \om/ hun der om skulle have baaret Ringeste tvifvl, hvj hun da, icke lod sig der
(o)m indformere, paa det hun om denne qvestion saa vel som hun til (de) forrige haver svaret,
kunde (gif?)vet sin Sandferdige forcklaring. (hvor) till hun svarede, som forhen, at (hun v)ar
saa Altereret, at hun icke (visste) hvad hun svarte, ej heller Erind(ret) sig at eftterspørge hvem
hand (var)
(Hr:) Pastor Althand i Rettelagde sin At(test), at Ingebor Hendrichsdatter Publi(qve) er
Absolveret, hvilcken er dat 3 Decembr: (173)7
(Eftte)r at welærværdig Hr: Pastor Althand hafde Produceret i Retten, hans Attest om qvinde
Mennisket Inge(bor) Hendrichsdatters beckiendelse
1737: 253
og hvem hun till Barnefader haver udlagt, da hun af ham Publiqve blev Absolveret, fandt
Fogdens fuldmegtig for nødig, at begiere Hr: Althands svar paa følgende qvæstioner,

1. om qvinde Mennisket Ingebor Hendrichsdatter, da hun till ham anckom, og udj hans huus
blev antaget at logere, for ham beckiendte hvem hindes Barnefader var. hvor till Præsten Hr:
Althand svarede at da hun kom i hans huus, beckiendte hun for ham, at en \æcte/ Mand
boende i Trundhiem Nafnlig Otte Larsen var hindes Barnefader.
2. hvor fore Welbem:te Hr: Althand da hand tillige med Kieresten af Fogden under
Examinationen d: 9 Julij afvigte, blev tilspurt, om de vidste at gifve nogen anden og Sandere
oply(sning) om denne Passagie, svarede at de(nne) unge Persohn, som hun till Barnefader
hafde forcklaret, heede Otte Larsen, og vj!! (hvj) hand da icke tillige forcklarede at dend
Persohn, eftter hendis for ham giorde beckiendelse skulle vere en æcte giftt Mand fra
Trundhiem. hvor till Præsten Svarede, at hand dend tid icke f(orstod) sig Pligtig at Nafngifve
(om? han?) var æctegiftt Mand eller icke, føre(nd)
1737: 253b
Qvinde Mennisket Ingebor Hendrichsdatter haver staaet aabenbar Kirckens Disschiplin, saa
ham dend tid icke var mere angelegen, end alleene at gifve Barnefaderens Rette Nafn
tilckiende, som og da blev Rettelig Nafngifvet,
3. om Qvinde Mennisket icke fra første tid, hunn!! kom udj Hr: Althands huus at logere, og
indtill hun af ham blev absolveret, har stedse vedblevet hindes for ham giorde beckiendelse at
dend æcte giftt Mand Otte Larsen i Trundhiems Bye er hendis Barnefader, eller om hun der
udj nogensinde af hannem funden wariabel. der till svarede Hr: Pastor Althand (at) qvinde
Mennisket Ingebor Hendrichsdatter, fra sin første anckomst har beckiendt forbenefnte Otte
Larsen som boende i Trundhiem at vere hindes Barnefader, det hun (…) har stadfæstet, da
hun udstod Kirckens Dischiplin, eftter hans (he)r om i Rettelagde attest.
(4)de \Sludtelig/ tilspurde Fogdens fuldmegtig (qvin)de Mennisket Ingebor Hendrichsdatter,
eftterdj hun ved hindes giensvar, paa Fogdens d: 9 Julij formerende 9de qvæstion till hinde,
1737: 254
har svaret, at hindes hidReise fra Trundhiem, skeede alleene for at holde sit Svangerskab dult,
om det da, er skeed af dend aarsage, at hindes Barnefader var en Egte giftt Mand, eller hun
der till hafde anden Raisong. der till hun svarede, at hun Reiste fra Trundhiem, for at holde sit
Svangerskab dult, og at hun bar blusell og undseelse for sine Venner og slægtninger, at de
skulle faae vide at hun af forbenefnte æctegiftt Mand skulle ladet sig besvangre hvilcket og
war Eendell aarsage tillige med hindes svaghed og paafaldte Alteration da Fogden d: 9 Julij
afvigt hinde {tils} Examinerede, at hun da af sindets Confussion, tog feilt af Nafnet og
Nefnte u-Rettelig Otte Ottesen i steden for dend {Som} Rette og Sande (Bar)nefader
ægtegiftt Mand Otte Larsøn i Trundhiem boende hvilcken den(ne) hindes Sandferdige
beckiendelse (er) Conform med hindes Eedelige a(ttest?) om hindes Barne{fødsell}\aufling/,
som h(un) før sin afreise fra Trundhiem eftter(lod) sig hos sin Broder Christian Henrich(sen)
Schinderlein, hvilcken hun (for)modentlig vil formeene at d(en) hindes Broder, eftter hindes
forlan(gende) til Sogne Præsten, for Vorfrue
1737: 254b
Kircke \Hr: Pastor Niels Tønder/ haver ofverlefveret.
Fogdens fuldmægtig følgelig høyvelbaarne Hr: Admiral Kaases ordre, begierede denne
Examinations forretning, under Sorenskrifverens og Laugrettes Mendenis forseygling
beskreven, Som blef bevilget.

Ao: 1737 d: 5 og 6 Decembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Lunde for Fieldbergs Skibredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Heybergs fuldmegtig Mons:r Jens Wenwich med eftterskrefne Laugrettes Mend,
Halfvor Wigck, Halfvor Dufveland, Steen Hedtland, Knud Sioevangen, Torsten Veastad,
Thoer Hedtland, Hilje Bersvog og Colbendt Berge, med fleere Almue som Tinget samme tid
Søgte.
(Publ)iceret alle Kongl: Forordninger og høye (øfr)ighedz ordre og foranstaltninger lige som
paa de forrige Tinge.
Publiceret Sorenskrifveren Randulfs som Auc(tions) Dirrecteur, udstedde Auctions Skiøde
(paa gaar)den Nedre Nerim skyldende 1 Løb 18 Mrk:r (Smør) till Pofvell Joensen Aaland
som (der for) haver betalt 83 Rdr: 2 Mrk: 10 s: hvilcket er dat: 2 Martij 1737.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxel(sed)dell paa ½ Løb Smør ½ buckeskind udj
gaar(den) Steensland, till Ole Goutesøn og er dat: 8 Julij 1737.
Publiceret Aase Sl: Joen Brandvigens
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og Daarte Taallachsdatter Udbioe, deris udstedde bøxelseddell paa 1 Løb 4 Mrk: Smør udj
Gaarden Udbioe till Joen Samsonsen dat: 5 Junij 1737.
Publiceret Giertrud Jensdatters udstedde Skiøde paa 1 Løb Smør udj Gaarden Sæbøe, till sin
Søn Samson Torgiersen som der for haver betalt 24 Rdr: dat: 21 Julij 1737.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa Gaarden Asche ham Self tilhørende,
till Joe(n) Halfvorsen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 11 Maij 1737.
Niels Røen haver till dette Ting Ladet indstefne, Tør(res) Underhougen, fordj hand {har}
skall have skaaret, Seehlebrøstet i Støcker paa Citantens øgck, og der om indstefnt ham at
anhøre eftterskrefne vidners udsagn Johannes Hixdahl, Peder ibid: Lars Stangeland og
Haldoer ibid: Contrapartens huustrue Britha Nielsdatter, Erick Ryen og Hilje Huustvet, og
der eftter at lide Dom eftter Loven.
Tørres Underhougen blev paaraabt men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne, till
Sagen at svare.
Der eftter fremckom Tørres Hougen for Retten og vedstod at hand well er indstefnt med
lovlig wars(ell) men icke indstefnt at anhøre vidnernis uds(agn) ej heller er for ham
Nafngifvet hvor om vi(dnerne) skall bære vidne.
Ole Rabben og Hans Eide Stefne vidner hiemlede v(ed) Eed eftter Loven at hafve indstefnt
Tørris Hougen till dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell f(or) Seehlebrøstet hand skall
have i støcker skaare(t, men) icke indstefnet ham till at anhøre de in(dstefnte) vidners
forcklaring der om, uden saaledes (at) de har forckyndet Stefnemaalet for ham, da (sagde?) de
at de sagde til Tørres Hougen at de har indstef(net) ovenskrefne vidner, som de Nefnede for
ham, at skulle der om vidne.
Niels Røen paastod at de indstefnte vid(ner) maatte Eedfæstes og afhøris.

thj blev vidnet Johannes Hixdal paaraabt (som) eftter aflagde Eed eftter Loven vandt (og
forckla-)
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rede, i afvigte foraar 1737, kom Citanten kiørendes og Tørris gich for i veyen og Niels Røen
kom kiørendes der eftter, men hvercken saag eller hørte, at Tørres Hougen endten tallede,
eller hvad hand giorde.
Widnet Peder Hixdall eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i afvigte foraar
{h} kiørte vidnet et las for folck, og som Niels Røen kom kiørendes hørte vidnet at Tørris
Hougen talede udj veyr og vind, hand vill skiere, Sæelebrøstet af Niels Røens øgck, men
vidste \icke/ om andre hørte det, uden vidnet alene men saag icke hand giorde Niels Røen
nogen hinder. Vidnet hafde icke videre at forcklare.
Lars Stangeland hiemlede ved Eed eftter Loven, at hand (den) forbemelte dag i afvigte
foraar, hvercken var paa (ste?)den, ej heller, hørte, at Tørres Hougen talede till Niels Røen
eller andre om dette Seehlebrøst.
Haldoer Stangeland eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, ligesom nest forrige vidne
vundet og udsagt haver.
Vidnet Erick Ryen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at forbenefnte foraar
kom vidnet kiørendes (fr)a Skougen, og Niels Røen kom kiørendes op eftter fra Søen og saag
at brøstet i Seehlen paa øgcken var i støcker skaaren men saag icke hvem som har skaaret
dend i støcker, videre hafde icke vidnet at forcklare.
(Vi)dnet Hilje Huustvet ligger Syg:
(Vi)dnet Britha Nielsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven (vandt) og forcklarede, icke at
have seet hvem som denne (om)wundne Seehle har i støcker skaaret, ej heller saag (hun) at
dend var (i) støcker skaaret.
Der eftter begge Parter var Dom udj Sagen paastaaende
(thj blev saale)des Kiendt Dømt og afsagt.
Af Alle (de indstefnte) vidners forcklaring findes icke op(lyst at) Tørres Hougen har skaaret
det af (Niels R)øen paastefnte Seehlebrøst i støcker paa (øgcken), ej heller at Tørres Hougen
har sagt at (ville) skiere det i støcker, uden alleene det Eene (vid)ne Peder Hisdahl, hvilcket ej
kand paagielde (Con)traparten till nogen Last, hvor fore Tørres (Hou)gen, for Niels Røens
tiltale herudinden (fr)ifindes, og tilfindes Niels Røen for (ube?)føyede førte Process, eftter
Justitz for(ordnin)gen af 23 Decembr: 1735 at betale
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till Justitz Cassen 1 Rdr: 3 Mrk: under Namb og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne
Doms lovlige forckyndelse, og Processens omckostninger {paa} paa begge sider ophæves.
Tørres Underhougen hafver till dette Ting ladet indstefne Niels Røen for u-Lovlig kiørsell
over Citantens Bøe eller Eng, og der om at anhøre eftterskrefne vidners udsagn, Nemblig,
Lars Stangeland, Ole Gieresvig, Haldoer Stangeland og Johannes Raa, og der eftter at lide
Dom eftter Loven.
Niels Røen møtte for Retten og vedgich at have faaet lovlig Kald og warsell.
Tørres Underhougen møtte for Retten og paastod at de indstefnte widner maatte Edfæstes og
afhøris.
Vidnerne Lars Stangeland og Haldoer ibid: eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og
forcklarede, eftter T(ør)res Hougens begiering, gich de op til Citantens g(aard) \i vaar eller
foraaret for plougtiden/ og besaag, dend Vey som var kiørt over Citantens ager og Eng, baade

paa østre og wæstre side, som (en) u-Sædvanlig Vey, som ligger Jefnsides med dend Re(tte)
Landevey, som naar dend er meget vaad og dyb i Reignveyr, kiøres for beqvemmelighed
skyld, paa Citantens Eng og bøe, men vidnerne kand icke sige hvem denne {vey} uSædvanlige Vey haver kiørt eller optaget, hvilcket de icke haver Seet, {Men} var ilde
overfahret.
fleere eller øfrige vidner Eragtede Citanten u(-nø)dig at lade føre.
thj blev Eragtet.
Eftterdj de(nne) Sag, beroer paa siun og grandskning saa kand dend (icke) denne sinde
ordeelis, Men Citanten tilholdes (at) foreleggis at indstefne Sagen til Aaestæden, hvor da
eftter lovlig omgang, skall kiendes (som?) Lov medfører.
Publiceret Ole Fadtland og de øfrige formynderis (ud)stede Skiøde paa 2 pd: Sm: udj Gaarden
øfre (…..) till Madz Torgiersen som der for haver bet(alt) 24 Rdr: dat: 13 Martij 1737.
Publiceret Thoer Heyebøe og med formynderis udstede Skiøde paa 2 pd: 8 ½ Mrk: Sm: i
G(aar-)
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den Tvet, till Tarrald Knudsen som der for hafver betalt 37 Rdr: 2 Mrk: dat: 7 Martij 1737.
Sønnefve Næsset ladet Stefne Tørris Ulfvenes af øfvede Skieldz ord imod Citantinden, og der
om at anhøre Jacob Kaatte og Thoer Gierrevig, og der eftter at lide Dom eftter Loven.
Stefnevidnerne blev paaraabt, hvor af møtte iche mere end det Eene Stefnevidne Ole Skaffer
thj blev Sagen udsat til i Morgen da dend igien skall foretages
Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Tol(la)ch Qvamme og Torsten Weastad
for øfvede slagsmaall og Skieldz ord imod hin anden, og der om at anhøre vidner Taarfind
Dyerenes, Ole (Pl)adse og Eerick Alna, og der eftter at lide Dom (eftt)er Loven.
(Tol)lach Qvamme og og!! Torsten Weastad møtte (udj) Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og warsell.
Fogdens fuldmegtig paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøris
Vidnet Taarfind Dyerenes fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven hafde
aflagt vandt og forcklarede, 14 dager eftter Sancte (Han)s dag 1737 i Brølluppet paa Gaarden
Alna (sag)de Tallach Qvamme, till Torsten Weastad (at) hand har ligget hos Lænsmandens
Koene \paa Hougen i Een busk,/ {(hvor) paa Taarsten Weastad} og der for betalt (.. R)dr:
hvor paa Torsten Weastad svarede (To)llach Qvamme har ligget hos sin Tieni(stetø)s, uden
for bøegars Leet, og hans Koene (s)to(d) og græd over dem, og Tollach Qvamme Slog
Torsten Weastad en ørebask, men hand (Torsten) slog icke igien. Videre vidste vidnet (icke)
at forcklare.
(det) 2det vidne, Ole Pladse eftter aflagde Eed vandt (og) forcklarede ligesom forrige vidne
vundet (og ud)sagt haver, med dette tilleg at Torsten (Weastad) bad 3 â 4 gange om fred, men
hand
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fick icke fred, videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 3die vidne Erich Alna eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, ligesom
forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen at dette vidne {v} forcklarer at Tollach
Qvamme var dend som gav aarsag till dette Clammerie,

paa Spørsmaall forcklarede samtlige vidnerne at Tollach Qvamme og Taarsten Weastad vare
overstadige druchen da dette Passerede.
Fogdens fuldmægtig Paastod Sagen udsadt til neste Ting, at Fogden Self kand giøre paastand
for saavidt Kongens Sigt betreffer.
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting, til hvilcken tid Tollach Qvamme og Torsten Veastad forelegges
at møde og svare till Sagen.
Karj Alna hafver till dette Ting ladet indstefne Johannes Alna for hand haver taget fadt paa
hin(de) i Marchen eller Skougen og trøgt hinde fo(rd)erfvet, hvor om hand er indstefnt at
anhøre widnerne Johannes Domasnæs og Reier Pladse, {og} deris Edelige forcklaring, og der
eftter at lide Dom eftter Loven, med Sagens forvoldende omckostning.
Johannes Alna møtte for Retten og vedstod at (have) faaet lovlig Kald og warsell.
Karj Alna møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøris.
Vidnet Johannes Domasnes, eftter aflagde Eed va(ndt) og forcklarede, at Vngefehr 14 dager
eftter Michaelj (ti)der afvigt var vidnet i Skougen paa Domasnes og hørte et Skrig, i {gaa}
Alna gaardz Skoug, omtrent ½ fierding veis, men hvem som Skreg, vidste (vid)net icke, men
hørte det var et Menniske som Sk(reg) men saag indtet Menniske. Videre (vidste) vidnet icke
at forcklare.
det an(det) vidne møtte icke.
Eragtet,
Sagen (ud)settes till neste Ting, til hvilcken tid Karj Alna haver sine vidner at indst(efne) til
Hvilcken tid Johannes Alna forelegges at mø(de og svare til Sagen)
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Johannes Sandvigen fremckom for Retten, Paa sin Myndtling Johannes Harraldsens vegne, og
lyesede odels og Penge mangels Lyesnings Redt till 1 ½ Løb Smør udj Gaarden Udbioe, som
Nicolas Wacha paaboer, hvilcket hand sagde er hans Myndtlings Rette og Sande odell, som
hand, saa snart hand saa mange Penge kand beckom/m/e agter til sig at indløese
Nicolas Wacha fremckom for Retten og tilbød alle nermeste odelsarfvinger till sin paaboende
Gaard 1 ½ Løb Smør udj Gaarden Udbioe, om nogen af dennem ville til sig dend indløese, da
er hand Reede(..)n, der for af dennem at annam/m/e (Pe)nge, {saa} Naar som heldst de
dennem ville betale.
Publiceret Knud Nielsen Siovangens udstede Skiøde paa Gaarden Siovangen at Niels
Siovangen maa beboe dito hans brugende part saa lenge hand lever dat: 30 April 1737.
(Pub)liceret Skifttebrefvet eftter Sl: Harrald Tors(sten)sen Stangeland og hans Sl: huustrue
Magdalena Andfindzdatter, hvor Gaarden (Stan)geland 1 Løb 18 Mrk: Smør for 26 Rdr: er
Cre(di)torerne udlagt dat: 5 Julij 1737
(Pu)bliceret Hr: obriste Lieutenent von Krogs (udste)dde bøxelseddel paa 1 Vet Korn 18
Mrk: Sm: udj Gaarden Fafnebøe til Halfvor Halfvorsen dat: 25 Novembr: 1737
(Den i) Gaarsdag opsatte Sag imellem Synnefve (Næss)e og Tørres Ulfvenes, blef igien
paa(raa)bt, hvor da Stefnevidnerne Ole (…)sen og Pofvell Nerem hiemlede (ved Ee)d eftter
Loven at have indstefnt
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Tørris Ulfvenes till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell,
Synnefve Næsse fremstillede sig for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte
Eedfæstes og afhøris,
Tørres Ulfvenes blev paaraabt, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at
Svare
Widnet Thoer Gierevig eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, at Tørris Ulfvenes hafver
forud betinget Eendell Mackrell hos Synnefve Næsse og da hun kom till Tørres Ulfvenes i
slaattens tid med dito Mackckrell vill hand icke beholde dend, men sagde Laup fanden i vold
din Sa(…)mendske Landtæfve, videre vidste vidnet icke at forcklare.
Vidnet Jacob Kaaete blev paaraabt, men møtte icke,
Thj blev Eragtet.
Vidnet Jacob Kaaete forelegges Lavdag til neste Ting at møde og aflegge sit vidnisbyrd, til
samme tid og sted foreleggis Tørris Ulfvenes Lavdag at møde og svare till Sagen.
Johannes Alna hafver till dette Ting ladet indstefne Karj Alna for hun hafver Redet hans hest
u-L(ovlig) i fra føllet og for hun haver skieldet ham for en Sko(ug) Røfver og Een Morder,
hvor om hun er indstefnt at anhøre vidner Johannes Domasnes og Christopher Pladse, samt
indstefnt hinde for en Studt som hun haver ladet for ham forckomme.
Karj Alna møtte for Retten og vedstod at hav(e faaet) lovlig Kald og Varsell.
Johannes Alna møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
(afhø)ris,
thj blev vidnet Johannes Dom(asnes) paaraabt, som eftter aflagde Eed eftter Lo(ven) vandt
og forcklarede, at 14 dager eftter
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Michaelj tider 1737 gick vidnet paa Engebøen paa Domasnes og hørte at \et/ qvindemenniske
som hand og paa et langt støcke der i fra, saag at hun Sagde til en Mand som stod i Nøstet
paa Alna, du er en Skoug Røfver og en Morder, men kiendte icke dend som Sagde det til ham,
icke heller kiendte Manden som det var sagt till, videre vidste vidnet icke at forcklare.
det Andet vidne Christopher Pladse eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, at Vngefehr 14
dager for Michaelj tider stod vidnet (ho)s sin Broder Erick Pladse og træsket, hørte vidnet 2de
Mennisker paa gaarden Alna, ude ved Wige Wigen, Sagde dend Eene til dend Anden du er en
Skog Røfver og Een Morder, Men vidste icke hvem dette Sagde, ej heller kiendte dennem.
Videre vidste vidnet icke at forcklare.
Eftter videre mellemtale bleve Parterne imellem hin anden forEenede, at denne saa vell som
forige (Sag?) skall v(ere) død og magtesløs, og indtet meere Lovmaall imellem dennem her
om yppes eller (forme?)ris
Publiceret Pofvel Jonsøn Aalands udstedde Pandte Obligation Stor 64 Rdr: som hand till
Sorenskrifver Randulff er skyldig, hvor fore hand setter till (underp)ant sin Eiende og
paaboende gaard 1 Løb 18 Mrk: Sm: i Nedre Nerim, samt hvad Løsøre hand er Eiende (alt)
til at Ermelte Capital med sine Skadesløs (Ren)dter er bleven betalt dat: 5 Decembr: 1737.
(Pu)bl(ic)eret Johannes Romsøe, Johannes Jobsen Birckenes og Lars Siursen Stangeland
deris udstede Skiøde paa 2 Løber 1 pd: 12 Mrk: Sm: i Wacha, till Svend Taarbiørnsen dato
22 Novembr: 1737.

(Mons:r) Jørgen Neumand hafver till dette Ting ladet (inds)tefne Pofvell Joensen Lille Nerim
at betale (.. R)dr: 2 Mrk: 4 s: for crediterede Varer saa og (at tilf)indes at betale Processens
omckostning
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Pofvell Joensen Nedre Nerim blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen
paa hans vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Ole Rabben, og Pofvell Lille Nerim hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Pofvell Joensen Nedre Nerim till dette ting med 14 dagers Kald og Varsell
Mons:r Jørgen Neumand møtte for Retten og paastod Dom under Excecution.
Eragtet.
Pofvell Joensen Nedre Nerim foreleggis Lafdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Mons:r Jørgen Neumand hafver till dette Ting ladet indstefne Madame Sl: Capitain Bredals
Encke till at betale 8 Rdr: som Citantens Sl: huustrue hinde laant og forstract haver, og tillige
at betale Sagens forvoldende omckostninger.
Madame Sl: Bredals blef paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hindes
vegne at svare till Sagen.
Stefnevidnerne Ole Rabben og Jens Nielsen Lunde, hiemlede ved Eed eftter Lofven at hafve
for 14 dager siden forckyndet Stefnemaallet for Madame Sl: Bredals Boepæll for 14 dager
siden, Men hverchen hun self eller hindes (folck) var hiemme \men bort Reiste/ dend tid, saa
at de icke (talede?) hverchen med hinde eller hindes folck;
Mons:r Jørgen Neumand Comparerede for R(etten) og paastod Dom udj Sagen.
Eragtet.
Eftterdj Kaldz mendene forcklarer at Madame Sl: Bredals icke var hiemme men b(or)t Reist,
saa og hindes folck, da de Stefnemaalet for(kyndte) saa henvises Sagen till Nyt Stefnemaal
till neste Ting.
Fogden Heyberg haver till dette Ting la(det) indstefne Knud Søere Vieland fordj h(and) ved
Skoughug, skall have fornermet D(eris) Kongl: Mai:ts Halsnøe Closters Gaa(rd)
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(H)etland, i det hand skall have gaaet ofver Rette Mercker, og der ved tilEignet, og lagt under
sin paaboende gaard Søre Wiland et støcke Marck, som med Rette burde at tilhøre hans
Kongl: Mai:ts gaard Hetland samt fordj hand paa bemelte Hetlands grund skall have opsadt et
Møllested uden der till at have forlov af Fogden som Godsis forvalter. saa og indkaldet
Eelias Noere Viland till vedermæle udj Sagen at giøre forcklaring om hand for sin paaboende
Gaard, haver brugt eller tilEignet sig samme støcke Marck.
Stefnevidnerne Ole Rabben og Niels Vogen blev paaraabt, og icke mere end det Eene
Stefnevidne Ole Rabben, men det Andet Stefnevidne Niels Vogen møtte icke.
Fogdens fuldmegtig Mons:r Wenvig begierede Sagen udsat till neste Ting, og forbeholdt
Fogdens tiltaele till det udeblefne Stefne vidne.
(Erag)tet.
Eftterdj Stefnevidnerne icke (….)e møder at afhiemle Stefnemaalet, saa henvises Sagen, till
Nyt Stefnemaall, i følge {fo} Loven at (in) Cammineris

(Ledin)gs Mandtalet over Leenetz godz er oplæst og (af den) tilstede verende Almue tilstaaet
Rigtig at vere.
(Oppsi)ddernis paa Indbioe deris qvittering for Skatter(nis) godtgiørelse dette aar.
(Mand)talet \over/ det ødeliggende Halsnøe Closters godz (blev) oplæst og af Almuen tilstaaet
Rigtig at (være.)
(Sp)ecification paa aftags gaarderne blev (opl)æst som befandtes Rigtig
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Almuen Sagde at ingen {fleere} forbrudte Boeslodder eller arfveløst godz \er/ forefalden dette
aar
Mandtalet over Ledingen over Halsnøe Closters Gods.
Restandsen er lydelig for Retten oplæst, og af dend tilstede verende Almue tilstaaet Rigtig at
vere.
Almuen tilstod at de som hafver af Almuen ført eller fløttet Fogden og Sorenskrifveren till og
fra Tingerne dette aar {er} haver faaet sin Rigtige betalling saa vell \for/ Fogdens som
Sorenskrifverens 4 Mand 4 s: Miile
Ao: 1737 dend 9 Decembr: blev Retten Betient paa Gaarden Kiellandswig, udj Fieldbergs
Skibbrede beliggende, med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig Ole Fatland, Haldoer
Stangeland, Colbendt Berge, Helje Bersvog, Tørres Underhougen og Lars Siursen Stangeland
Hvor da Johannes Kiellandswig som Eiere og opsider paa Gaarden Kiellandswig, hafv(er)
Citanten Johannes Kielleswig!! indstefnt sine Naboer Eelias Thoersen Wacha og Svend ibid:
till at ved Liige holde dend imellem Wacha (og) Tiellesvig!!, oprettede Skifttes gaer, som
hafv(er) staaet over 40 aar, og der om indst(efnt) Contraparterne at anhøre vidner (med)
videre etc: som det der om af Citanten Producerede, og/ udtog (som? til)lige Stefnemaal dat:
4 Novembr: 1(737) (om)melder og lyder saaledes.
Contraparterne Ellias Wacha og Svend (ibid:) Comparerede for Retten og vedstod at (det) i
Retten oplæste Stefnemaall er lovlig for dennem forckyndt.
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foruden de i Stefnemaalet omrørte vidner haver Citanten Johannes Kielleswig ved Mundtlig
Stefning ladet ind stefne Contraparterne at anhøre 2de vidner Alvall Tørresen og Karj
Nielsdatter at forcklare, at Ellias Wacha hafver forbuden Citantens hyrde at giete eller med
Creatuurerne at beite i fælles Marck.
Contraparterne Ellias Wacha og Svend Wacha tillstod tillige at de lovligen ere indstefnte, till
at anhøre disse sidst benefnte vidners udsagn.
Johannes Kielleswig paastod at hans indstefnte widner maatte afhøres og der nest Eedfæstes
eftter Loven.
Stefnevidnerne Jacob Kaatte og Joen Øfrebøe hiemlede ved Eed eftter Loven, at hafve
indbenefnte Stefnemaall, for alle de udj Stefningen Mentionerede Persohner (lovli)gen

forckyndt med 3de ugers varsel, (Li)ge saa indstefnt med Mundtlig varsell (vid)nerne Alvall
Tørresen og Karj Niels(datter), at forcklare om Eelias Vacke haver (forbude)t Johannes
Kiellesvigs hyrde at (giete i deris fe)lles Marck, som og indstefnt (Eelias) og Svend Wacha
dito vidners udsagn at anhøre.
(De)r eftter blev Eedens forcklaring for vidner(ne) af Dommeren for Retten oplæst, og
(form)aenet at sige sin Sandhed, og vog(te) sig for MeenEed.
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Gunder øfre Houge eftter aflagde Eed eftter Loven, widnede og forcklarede, at for 4re Uger
siden var vidnet, af Johannes Kielles(vig) begieret at gaae op og besee \det Støcke af/ Skifttes
garen oppe i Wacha braattet, som var Ned Refvet, hvor vidnet saag at der var gieret Sønden
eller Østen paa Wacha Leyeboel, et støcke af gieris garen, noget fra dend gamle gieres
gieres!! gars braatte som Endnu ligger till at see, og forcklarede vidnet at forbemelte Nyelig
opsatte støcke gieresgaer var Nedckast, og fandtes icke træe paa det sted hvor hand haver
Staaet, vidnet vidste heller icke hvem samme støcke Nye {ops} gieresgaer, endten har opsadt
eller Nedrefvet. forcklarede og der hos at g(ie-) {Vidnet} ris garen nedenfor, paa Kiellisv(igs)
Leyeboell var, icke gieret i aar, men v(ar?) lige som Braatelagt, og gieris garen Neden for til
Søen som Wacha opsiddere skall holde ved Liige, {v har} var gieret, dog (..) lovlig, saa at
Kiellesvigs gieris gar so(m) var ickun braatelagt, war eftter vidnets Skiønsomhed, end nu
bedre end Wac(has gie)res gaer, der nest forcklarede vidne(t at) ofvenbemelte tid, saag og
Erfahrede at (der) var hugget 14 træer eller stod 14 afhug(ne) Stufver, paa Nordre side af
dend gamle g(ar)moe, paa Kiellisvigs Leyeboell, men v(id)ste icke, hvem samme træer
hugg(ede el)ler Ned feldet haver. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
det Andet vidne Ole Geervig eftter aflagde Eed eftter Loven, wand(t og) forcklarede, at
imellem Pidse!! (Pindse)
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og S(anc)te Hans tider \1737/ var vidnet eftter Johannes Kiellisvigs begiering, at besee
Ermelte Nye opsatte støcke gieresgaer, oppe i Waccha!! braattet, som vidnet eller dette vidne
giorde forcklaring om, som {vidn} forrige vidne vundet haver, Menn!! hvad sig gieresgaren
Neden for anlanger som staar paa Kiellesvigs Grund eller Leyeboel, da var dend icke gieret
men braattelagt, dog i god stand, Men dend gieresgaer neden for som af Wacha opsiddere
holdes ved Liige, var gieret med (R)iis Ved, og siuntes vidnet dend da (va)r i temmelig god
Stand; {om} de Stub(be)r som befandtes at vare hugne, befandt (dette) {Vacke} vidne ickun
at vere 10 støcker og i øfrigt {for} forcklarede dette vidne (de)r om, som forr(ig)e vidne
udsagt hafver.
begge forbemelte vidner forcklarede at Johannes Kiellesvig hafver (for) dennem tilstaaet at
hans folck, var (tilsag?)t at opsette gieresgaren, Men under (self?)samme haver de ham uVidende (gier)et østen for dend gamle garmoe, (for s)narhed Skyld, hvilcket er det
selfsam/m/e (stø)cke Nye gierisgaer, som omvundet er,
(Johan)nes Kiellesvig tilstod ellers, at (det) støcke Nye gieris gaer er af hans folck (ham) uVidende, opsadt for 2 aar siden.
(Vi)dnet Siur Abelsen blev paaraabt Men (mø)dte icke
(Vid)net Ole Steensen Wacha eftter aflag(de Ee)d eftter Loven, vandt og forcklarede (ej a)t
vere vidende hvem som hafver
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Ned Refvet det {Ny} støcke \nye/ opsatte gierisgaer, op under Wacha Braatet forleden foraaer
1737, ej heller var opsadt, men laag {er} en stang her og der af gieres garen, som var gandske
Nedlagt, og u-hegnet, Videre Spurde Johannes Kiellesvig om vidnet har veret befahlet \af
Eelias Wacha/ at hugge paa Citantens Leyeboell, og om vidnet der noget hugget haver
indeverende aar. Vidnet svarede var befahlet af Eelias Wacha at hugge Gaer Ved till gamle
Skiftte gars Enden og inden, men icke uden for, hug og i foraaret 3 â 4 Læs noget bragcke og
noget Bierckestenger og gierede Skifttes garen me(d) \og hug/ op eftter i Lige Linje med
dend gamle Gieris gaer \og der inden for/ haver vidnet hugget, forbemelte gaer Ved, og icke
Norden for \dend gamle/ Ski(fttes)gaer, eftter vidnets Meening.
Vidnet Ingebrigt Stafvenes eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at have for
og eftter Vorfruemis forleden aar 1736 og indeverende aar \1737/ Seet Wacha opsidderes
Creatuurer, er indkommen over gieresgaren som Wacha opsiddere bør holde ved L(iige) og
ind i Killeswigs hiemmebeite, {sam/m/e} hvor oftte forleden aar kand vidnet icke for(ckla)re
\uden/ sommetider 2 â 3 gange om ugen, før (det) var gieret, og nogle gange der eftter, Liige
saa indeverende aar, og saa oftte som vidnet haver seet \Wacha/ Creatuurerne komme ind i
Kiellisvigs hiemmebeite, haver v(idnet) Jaget dennem der fra, og befunden at de er
ofverckommen gieres garen som Wacha opsiddere tilhører, og naar vidnet haver gaaet tilbage
hiem eftter igi(en) haver vidnet seet Wacha opsidder(es) Giedtle børn i Killiswig Marcken
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kommet frem af buskerne eller Skougen, Ligesaa forcklarede vidnet at disse omvundne
Creatuurer, er og indkommen i Kiellesvigs hiemmebeyte eftter at Gieresgaren haver veret
opsadt, om Sommeren før slaatten, sommetider 2 â 3 ganger om ugen, og heell uge, de icke er
indkommen, men saa oftte vidnet har det seet, har vidnet drefvet dennem tilbage, og lagt
gieres garen /: som tilhører Wacha opsidere :/ op eftter dem igien, og sagde vidnet at i Vinde
eller Plougtiden indeverende aar, kom Wacha Creatuurerne i Kiellesvig Marcken eller beitet
(da?) kom Johannes Kielisvigs gietlebarn (hen) til vidnet og sagde, at der ligger Een qvige i
aaevelte som hørte hindes fader til, hvor paa vidnet gich der hen, da vidnets {datt} gietlebørn
med det andet gietlebarn haver faaet dend op igien \da vidnet kom der hen/ Men vidnet skilte
Creatuurerne ad, og Jaget Wacha Creatuurer {till} igienem (Lee)t paa gieris garen, og sagde
vid(net) icke ved om de haver giort nogen (Ska)de paa Beitet disse tider, som om(vun)det er, i
henseende de icke haf(ve)r faaet leylighed at gaae der og (gie?)te end half eller heell time
nogensin(de) saa som vidnet hafver strax Jaget dennem af Marcken paa alle de tider som
omvundet er, saa snart (vi)dnet haver seet {de} eller fornummet dennem at vere i dito beite
indkommen. Videre (til)spurde Johannes Kiellesvig, om icke
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vidnet var med Citanten \en dag/ i Ploug tiden \1737/ og tilsagde Eelias Wacha og hans
Naboe, at opsette sin gieris gar, Mandagen førstckommende og hvis icke hand det giorde,
skulle Eellias Wacha og hans Grande, betale Citanten alt hvad skade hand der over maatte
tage; hvor imod Ellias Wacha og Svend ibid: Protesterede at de icke er indstefnt a(t a)nhøre
vidnets forcklaring dette spørsmaal betreffende, hvor fore de og ville formode at vidnet bliver
icke tilstedet der om at aflegge nogen forcklaring
Eragtet.
Stefnemaalet udviser at vidnet er alleene indstefnt, at bære vidne om Wacha opsidderes
Creatuurer som er indkommen udj Kiellisvigs hiemmebeite, Men icke indkaldet, nu at giøre
forcklaring at, Ellias Wacha og hans Grande, i Plougtiden i foraaret 1737 var{s} tilsagt at
(ops)ette sin gierdes gaer, som da skulle vere foresagd; hvor om heller icke findes af

stefnemaalet at Wacha opsiddere {til} er indkaldet dito forcklaring {eller} at anhøre, hvor
fore Retten icke heller, kand imponere, eller tilstede vidnet, paa denne \Citantens/ omrørte
qvæstion at gifve eller giøre nogen forcklaring
i det øfrige Sagde Citanten, hand icke hafde meere dette vidne at tilspørge.
Vidnet Eelj Stafvenes blev paaraabt, (men) blev svaret at hun war svag, hvor fore begge
Parter var fornøyede med at 2de Laugrettes Mend skulle gaae till hinde og {Eedelig} afhøre
hindes \Eedelige/ udsagn hvor paa Retten udnefnte Lænsmanden Niels Christensen Lunde, og
Hal(doer)
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Stangeland, at afhøre hindes vidnisbyrd udj Contraparternis oververelse, hvor eftter fornefnte
2de eftter aflagde Eed eftter Loven forcklarede, at Eelj Stafvenes, udj oververelse af Eelias
Wacha for dennem Edelig forcklarede, at hun har (fu)nden Wacha opsidderis Creatuurer i
Kiellisvigs hiemmebeite, og jaget dennem der i fra, og som hun gick hiem eftter igien, har hun
fornumet dito Wacha opsidderis giedtlebørn i Kiellesvigs beitehage, at vere der i Skougen.
Videre hørte de icke af hinde, og sagde hun hafde icke meere at forcklare.
Widnerne Alvall Tørresen Ulfvenes og Karj Nielsdatter Wacha, eftter aflagde Eed eftter
Loven vandt og forcklarede at om Sa(ncte) Hans dags tider i sommer 1737, stod de begge i
Wacha March i Lien Neden for fieldgaren, der gick Kiellesvigs giedtle dreng og giedte deris
Smaeler og gieder, i Plomliehougen (som er Wacha opsidderis hiemmebeyte, (og) hørte
vidnerne at Eellias Wacha sagde (ti)l gietledrengen, gaae af Lien med Smalerne, {h..t} og der
hen hvor fæn(ne)ne gaar, og gaaer du icke der op skall (jeg) stryegcke dig med Luuren, hvor
eftter (hand) icke fornam hand fløttet sig med Smaelerne (men) gudten blev staaende en
times tid paa samme sted hand stod, og fløttet sig icke af steden, hvor eftter vidnet Alvall
kiørte (bo?)rt, og omsider fornam de at hand drev (Sm)aelerne ud ofver till Kiellesvichs
(M)arcken, forcklarede og at dett var (ic)ke i fællesbeite hvor Kielles(vig)s Smaeler Beitede
denne gang
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Men {v} det var i Wacha opsidderis hiemmehage eller beite; Videre hafde ingen af Parterne,
{vider} vidnerne meere at tilspørge.
Vidnet Niels Johansen Berhoug Sagde at vere 80 aar gammell, og Sagde at dend gierdes
gaer, som nu befindes staaende kand vidnet Erindre at hafve veret som Skifttes gaer imellem
Gaarden Wacha og Gaarden Kiellisvig, Staaende \imod/ {……} 40 Aar, forcklarede og {at}
icke at ville troe dend tid at denne omtvistende gierdesgaer blev opsadt, {skede …} \og/
Erindrer icke vidnet om fleere end Een Mand var ho(.) og dette ved vidnet at gierdes gaeren
er staaende paa Kiellisvigs Leyeboell og om Wacha opsiddere og Kiellisvigs opsiddere, vare
der om forEenede at denne gierdes gaer, blev opsadt, paa dend sted som dend nu staar, vidste
vidnet icke, Men for Vngefehr 100 aar forud, før ov(en)nefnte sidstleden 40 aar, g(ick)
Skifttet fra Skifttes Becken øfverst i f(iel)det og Liige \i/ Søen, Vidste heller icke andet (end)
fieldbeitet oven for fieldgaren stedse veret tilfelles Beite for (Wacha) og Kiellesvigs
opsidderis Creat(uurer) i all dend tid vidnet kand Minnes og videre hafde vidnet icke at
forcklare
det andet vidne Michel Hetland Sagde at vere 81 aar gammell, og Sagde at {ved} i dend tid
vidnet var hiemme paa Wacha for 58 aar siden, da gich Skifttet imellem Wacha og Kiellesvig,
øfverst i fie(ldet) fra Marckedaehlen {som} \hvor/ Rinder Een
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Beck Langs ned af fieldet igienem Marckedalen, imellem R(a)baaesen og Brackhoug og
Noeren paa Nadthoug Lige i Søen, og beitet var i dend tid tilfelles, \{men var}/ saa vell under
{fi} som oven for fieldet \men var icke Samhaag i Skougen/ Vidste heller icke om denne
omtvistede Skifttes gar i dend tid, Men eftter at vidnet kom till Hetland, haver vidnet hørt at
denne omtvistede Skifttes gar har veret opsadt, imellem Wacha og Kiellisvig, men hvor lenge
(de)t er Siden, kand vidnet icke Erindre. Videre hafde vidnet icke at forcklare
Sidste benefnte \2de/ vidner, med Eed og opragte fingre eftter Loven, beckrefttede, icke
Rettere eller Sandere ved, at (be)rette, end de nu wundet og udsagt (hav)er.
(Som) det lider nu Seent paa Afttenen (saa) blev sagen udsadt til i Morgen (da de)nd igien
skall foretages, til (samme) tid parterne og vidnerne (have)r at indfinde sig betim/m/elig
(Om M)orgenen d: 10de hujus blev Retten atter sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend,
da begge parter for Retten Comparerede,
hvor da Contraparten Produ(cere)de i Retten sin udtagne Contra stefning dat: 16 Novembr:
1737. saa Lydende
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Johannes Kiellesvig møtte for Retten og tilstod at denne Stefning er hannem lovlig
forckyndt, og des uden i dag wille tage till gienmæele udj Sagen.
Contraparterne Eelias Wacha og Svend Wacha Pastod!! (Paastod), at de indstefnte widner
maatte Eedfæstes og afhøris
Johannes Kiellisvig paastod iligemaade at de indstefnte vidner maatte afhøris.
Vidnet Orm Eide blev paaraabt, men blev svaret at hand er svag og Sengeliggende i
hvilcken henseende Contraparterne hafver ved de 2de Mend Niels Drægernes og Taarbiørn
Lunde, ladet afhøre hans Eedelige udsagn og forcklaring, hvor med Johannes Kiellisvig var
fornøyet, at forbemelte 2de Mend wille under Eed forcklare widnet Orm Eides widnes byrd,
hvor da forbemelte 2de Mend Niels Drægernæs og Taarbiørn \Lunde/ Eftter aflagde Eed eftter
(Love)n forcklarede at det indstefnte vidne Orm Eide for dennem saaledes forcklarede at
hand tie(nte) i 6 aar, hos Sl: Lars Kiellisvig, da hug de i Kiellesvig, udj Nore Marckedahl
Braatte i Lige Linje med dend gamle Skifttes gaer, som nu er staaen(de) og naar de hug i
Bæcken, da kun(.. ….) og knoutet Wacha opsiddere der (….) Lige saa at denne gieres gaer
som nu st(aaer) har staaet i all dend tid hand kand Mindes, og staaet før dend tid a(t) hand
tiente \Sl:/ Lars Kiellisvig, hv(ad) hand for dennem under si(n Ee)d ha(ver) forcklaret, hand
{ej R} icke Rettere (og)
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Sandere ved, end det hand udsagt haver.
Citanten Lars!! (Johannes) Kiellisvig tilstod for Retten at siden forbenefnte vidne Orm Eide
tiente hans fader Sl: Lars {Eide} Kiellesvig skall nu vere Vngefehr 30 aar siden, i hvilcken
tid dend Skifttesgaer stod opsadt som nu staaer.
det Andet vidne Rasmus Eide Sagde at vere 66 aar gammell, og boede dette vidnis fader paa
gaarden Ulfvenes som ligger tet ved Gaarden Wacha, hvor udj vidnets fader og brugte en
liden part, hvor paa vidnet kom der hen i {nogle} \26/ aar at boe, og kand vidnet Erindre at
denne gieres gaer som nu staaer, haver veret Skiell og Skifttes gaer imellem Wacha og
Kiellesvig udj 49 aar, som gaar lige fra Søen og bent op til Brackehougs Braattet Norden for
Becken, og hug de paa Wacha alt paa østre Side (i) Lige Linje {till} \med/ gieris gars Braattet
(so)m end nu viiser sig og er staaende {de paa} Opsideren paa Kiellisvig, hug Lige saa paa

Nordre side af Skifttes gae(ren) i Lige Linje med fornefnte (Ski)fttes gars Braat, udj hvilcken
(…)d der var god forEening og forstaaelse, imellem Wacha og Kiellesvigs opsiddere, saa at
{dend Ee} in(ge)n fortrydelse hørtes imellem (den)nem, om denne deris hugster (paa be)gge
sider af gieris gaeren,
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og {i} \ved/ Enden af dito Skifttesgaers Braat, {….} op i Brackehougs Braattet, der haver
Wacha opsidere opsadt paa dend østre side og sit Eeget Leyeboell, en \liden/ Beyegaer for
sine Creatuurer, for at hindre dennem fra at de icke skulle gaae \op i braattet/ till fieldz, men
holdes nedenfor, og naar de ville at Creatuurerne skulle gaae op paa fieldet, saa kastet de
denne Beyegaer Ned igien, {s} og {der} saaledes opsatte dend, og Nedckastet dend igien, lige
som de i fornøden tilfelde godtsiuntes, og aller øfverst paa Braattet \stod/ {der hafver Wacha
opsiddere opsadt} en liden Skifttes gaer, i Lige Linje med dend Gamle Skifttes gaer, for
{dend} at Wacha opsidderis Creatuurer {icke} skulle fraholdes og icke komme paa
Kiellesvigs Leyeboell eller beite i fieldet, og for at Creatuurerne icke saaledes skal gaae vide
fieldet over, hvilcken l(ille) gierisgaer Wacha opsiddere i dend t(id) Self ved Liige holdte.
Vidnet forcklarede og, at under eller Neden f(or) fieldet at alt Beitet som er {østen} (e)ller
(fi)ndes østen for dend omvundne gamle Skifttes gaer, haver hørt alleene Wacha opsiddere
till, og alt det Beite som findes Nor(den) for Skifttes garen, tilhørte Kiellesvigs opsiddere,
hvor om aldrig hørtes nog(en) Disputer imellem Wacha og Kiellesvigs (Op)siddere;
forcklarede og at Plomliehou(gen) ligger Neden for fieldgaren \paa østre Side/ og paa Wacha
Gaards Leyeboell, hvilcket Creatuur Beite {hører} \er/ Wacha opsidderes hiem/m/ebeite, og
icke {er} fellis beite, V(idere) vidste vidnet icke at forcklare.
1737: 266b
det 3die vidne Peder Dyrem 48 aar gam/m/ell sagde at hand Tiente sin Broder Rasmus som
boede paa Wacha i 7 aar, og der eftter boede paa Wacha i 5 aar, forcklarede der hos at da
hand kom i Tieniste hos sin Broder paa Wacha var vidnet 14 aar gammell, da Ermelte eller
forhen omvundne eller omtvistede Skifttes gaer, dend tid stod og var opsadt, fra hvilcken tid
og indtil denne dag dito Skifttes gaer haver Staaet, som vidnet Vngefehr kand Erindre udj 34
aar, og i øfrigt forcklarede {widnet} dette vidne ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver,
undtagen at dette vidne Sagde, at dend lille omvundne Beyegaer i Brackehougs Braattet, blev
samme aarringer opsadt og oplagt, af Wacha opsiddere, og samme aarringer af Kiellesvig
opsider, ej heller var dette vidne, vidende om dend lille og omvundne Skifttes gaer som
(staaer) øfverst paa Braattet, Videre vidste vidnet icke at forcklare.
Disse sidst benefnte vidner Rasmus Eide og Peder Dyrem fremckom for Retten (og) med
Eed og opragte fingre eftter Loven (bec)krefttede, at de icke Rettere for Gud (Fad)er Sandere
ved at forcklare, end de nu for Retten vundet og udsagt haver.
Vidnet Ole Gierevig fremckom for Retten (og) eftter at hand sin Eed eftter Loven hafde
(afl)agt, wandt og forcklarede, at hand icke (er) mere vidende om denne Sag, end (hva)d hand
i gaarsdag, wundet og
1737: 267
udsagt haver.
Vidnet Ingebrigt Stafvenes eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at {for} det
bliver nu 2 aar til foraaret, siden, at vidnet, tillige med Johannes Kiellisvigs Søn og {dreng}
\huusmand Joen Øfrebøe/, var befahlet at giere dend Rette Skifttes gaer som de og giorde,

men som de kom op till Wacha braattet, satte \de/ for snarhed skyld et lidet støcke af gieres
garen, noget meere \i krogck/ paa dend østre side afsides af dend Rette gamle Skifttes gaer,
hvor till de hafde ingen befahling af Johannes Kiellesvig. Og nu i indeverende aars Plougetid,
paa en Søndag var vidnet med Johannes Kiellisvig, paa Wacha, da Eelias Wacha sagde, {see}
til Johannes Kiellesvig, at hand skulle Nedkaste dette Nye opsatte støcke gieres gaer, og i
(den) sted bygge i dend Rette gamle (Skifttes) gar, som \dend/ tilforn veret haver, (der) imod
Johannes Kiellesvig (sa)gde {dem} dend skulle staae till videre be(…..) videre hafde vidnet
icke at forcklare.
Vidnet Christopher Eeghoug, eftter af(lagde Eed) eftter Loven wandt og forcklarede, (at for)
3de aar siden hafver giedtlebørne[ne] pa(a Wacha) og Kiellesvig, som giedter Smaelen (og)
faaerene oven for dend gamle Skifttes gaer Ende, imidlertid huer gieftlebørnene til hver andre
ind till de kommer till samen, saa drifver Ki(el)lesvigs giedtledreng smael(en)
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paa (…..)ene ned igienem Bierckelie og ned paa Lillefaas i Wacha hiemmebeite, {som}
hvilcket hender sig stundom om waaren og stundom om Som/m/eren Vngefehr 3 â 4 gange
om aaret, paa hvilcke steder, vidnet pleyer aarlig slae høe men nu {i disse 3de} forleden aar
fich de slet indtet, formedelst at denne Smaele beiter der, og i aar fich hand 2de børrer Raadt
græs. Videre vidste vidnet icke at forcklare
Vidnet Anna Eeghoug blev paaraabt, som eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og
forcklarede, lige som \nest/ forrige vidne vundet og udsagt haver.
(Der) eftter war Parterne paastaaende at (Retten?) wille efttersee og Erfahre eftter (vidnern)is
udsagn og anvisning de om(vun)dne steder og der eftter Nedsette Marckesteener, Men som
da(gen) war forløben, saa blev forretningen (saa) vit siun og grandskning angaaer (udsad)t til
i Morgen.
(Om M)orgenen der eftter d: 11 Decembr: (blev) Retten atter sadt igien med (forbe)melte
Laugrettes Mend,
hvor eftter Retten eftter parternis paastand begaf sig ud at siune (og) besigtige, de omvundne
(ste)der.
der eftter paastod Citanten at ham maatte
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forundes tid og Dillatio(n till at føre) fleere vidner till sin Sags oplysning.
Thj blev Eragtet.
Citanten eftter sin paastand forundes tid at indstefne sine paaberaabte vidner till Sagens
oplysning, Men kand nu icke paa denne tid af Retten Termineris nogen vis dag, naar Sagen
kand igien paa Aaesteden foretages, i henseende till Andre allerrede berammede forretninger,
{M} og naar Citanten hafver udtaget sit Stefnemaall, da skall Retten paa anmodning
Terminere tid og Tegtedag til Aaestæden at foretages.
Eftter videre mellemtale blef Parterne imel(lem) hin anden foreenet paa dend maade At (de)
paa begge sider ville holde sig eftterRettelig (de) af Retten nedsatte Marckesteene til sk(iel)
og skiftte i mellem Opsiderne paa Wacha (og) Kiellesvig, hvilcke Skiel og Skiftter af Retten
ere Saaleedes anseede, at paa yderste (og) øfverste Pyndten af Marckedahlen ved een Beck
Nedrinder strax hos, (blev) sat en Merckesteen med sine vidn(er) som viiser liige Need i
Marckeda(hl ……) hvor een Marckesteen er nedsad(t med) sine vidner, hvilcken viiser lige
(ned?) till dend gamle omvundne Skif(ttes gar)moe paa Skockene, hvor atter een
Mar(cke)steen blef Need sadt med sine vidner, som gaar der fra lige need i Brackhoug

back(en) hvor een Marckesteen med sine v(idner) blef Nedsatt, som viiser derfra (…..) eller
Nederste Enden paa B(…. ……) hvor udj \I det faste bierg/ er hugget et Kaars (….. ……
der) fra lige ned i Skifttes Gaers braatet (….. ….. …..)
1737: 268b
paa (…….)ene hvor udj er hugget et Kaars (.. ….. ….) lige ned eftter dend gamle omvundne
Skifttes gaer som gaar lige Ned i Søen hvor et Kaars er hugget i dito Skifttes Gars Ende berg
som siules af Søen naar stoer floe opgaar hvilcken forskrefne, af Retten oprettede og
Nedsatte Marckesteener, skall vere de Rette og Sande Marckeskiell og skiftter imellem
Gaarderne Wacha og Kiellesvig som opsidderne paa begge sider eftter denne Dag till Efvig
tiid skall holde sig eftterrettelig, saa at Wacha opsiddere skall tilhøre alt Beite saa velsom
Skougehugst, som falder paa dend Østre Side af og indtil disse fornefnte Marckesteener, og
Kiellesvigs opsiddere tilhører alt Beite og Skougehugst som ligger paa dend Nordre Side af
disse af Retten i dag oprettede og nedsatte Marckesteener. Men ellers ere vi â parte med hin
anden saaledes Foreenede, at ieg Johan/n/es Kiellesvig skal opsette og fremdeeles holde
vedlige een liden skifttes gaer, som tager sin begyndelse fra ofven benefnte Skifttes (gae)rs
braattet, som gaar i lige Streckning (..)st op i Braekehoug hvor udj er hugget (et K)aars paa
hvilcken liden Skifttes gaer (ska)l vere et Lee eller Grind hvor i gie(nne)m ieg skall have min
\Rægster eller/ Field vei med mine Cræaturer, som gaar der fra lige igiennem ilaget, som fra
gammel tiid haver veret, hvilcken liden Ilags (….) af os Elias Thorsen og Svend Wacha skall
(ved)ligeholdes; lige saa skall ieg Ellias Thorsøn (og Sve)nd Wacha opsette en gieres eller
Skifttes (gaer paa øfre) Marckedahls braattet som skall (…. …) langt i Søer till fornefnte
liden (Skifttes gaer) at Kiellesvigs opsideres Creaturer (skall …)holde dend samme Rægster
vei i fieldet (som fr)a Arrildz tiid veret og brugt haver, (hvilck)en fornefnte gieris gaer af os
(Self) skall opsettes og vedligeholdes og Kiellisvigs Smaeler skal have sin Rægster veij
(…)ecte Sør tvers over Marcke dahlen, (….)r op Grønnebackene, og siden til fields (og
sa)mme vei hiem igien Lige saa (.… ieg) Johannes Kiellesvig at Vacha (…. …. sm)aler maa
have sin Rægster (vei ….) i Nord under Kiellesviig Nudten
1737: 269 (Av denne og neste side er ca. 1/3 del vekke/uleseleg. Linjeskiftet fylgjer
originalen)
og samme vei hiem igien; Lige saa (…………………..)
os paa begge siider, at holde dend gierd(es gaer ……….)
som gaar lige fra Søen op til braatte(t ...………………..)
at vij opsiddere paa Wacha (…) skulle (…...…………..)
part af dito \Skifttes gaer/ i en bierck oven for (………..)
eftter denne dag udj loflig hæfd lige til (……………….)
vore Creaturer skulle derover gan(ske …… … Killis-)
vigs Marck, da skall vii vere dend (……………… …-)
ven som Forordningen af d: (.. ….. …. ……….)
dicterer skulle og Kiellesvigs br(…. ………………….)
part af ditto Skifttes gards u-lof(lig ……………… ….-)
komme i Wacha Marck og Be(ite ……………………)
samme straf vere undergifvnen (………………… for-)
nefnte Forordning omme(lder ………………………..)
fornefnte gieres gaarders og (………………… ved-)
ligeholdelse, skall enhver af (dennem ………………)
Eegen tilhørende Skoug.

Ao: 1737 d: 16 Decembr: blev Retten (sadt paa Gaar-)
den Westvig udj Waags Skibbrede (………….. over-)
verende udj Retten paa Kongl: (Mai:ts Foeget Sr:)
Andreas Heybergs wegne Mo(ns:r Wenwich)
med eftterskrefne Laugrettes M(end …… ………,)
Salomon Johansen Vindenes, (Ole ………….,)
Hans Søre Engevig, Knud Ti(……, …….)
Tuftteland, Hans Tufttela(nd, ….. ………..,)
Tarrald Sandvig og Johan(nes ……… …. …)
fra høy welbaarne Hr: Adm(iral og Stiftts Be-)
fahlings Mand Hr: Ulrich Ka(as …………….)
indløben till Retten at holde e(t Extra ting)
till et Tingsvidnis Erholdels(e ……… …….)
det eller Arne Olsens huustru(e skall)
vere i hielslagen med Een Stee(n af Soldat)
Niels Nielsen, hvilcken høye (…………..)
dat: 17 Octobr: 1737 saa L(ydende)
hvor da Fogdens fuldmæ(gtig Produ-)
cerede det udtagne Stef(nemaal)
1737: 269b
(dat: .. ……. 17)37 saa Lydende.
(Stefnevidn)erne Ole Brecke og Thommes
(…….. hie)mlede ved Eed at have denne
(Stefning f)or Soldatt Niels Nielsen for(ckyndt for h)am udj hans arrest for Vnge(fehr .. dager si)den, saa og forckyndt dette
(Stefnemaa)l for Carsten Eide, Baard Eide
(med deris huu)struer, saa og for Ole Rønholm
(og Ingebrigt Rø)nholm med deris huustruer
(samt Knud) Rønholms Encke Britha
(Knudsdatter) og tillige indstefnt Sol(dattens fader) dend gamle Niels Nielsen
(Rønhol med) 5 ugers Kald og Varsell.
(……. Lie)utenant Ulrich Bager
(møtte ogsaa fo)r Retten.
(Lige saa møtte for) Retten Arrestanten Sol(datten Niels Nie)lsen Rønholm.
(Møtte og i li)gemaade hans fader dend
(gamle Niels Ni)elsen Rønholm for
(Retten)
(……. ….) Capt: des armes Lars Fiøsne
(Lars SøerEide, Chri)stopher ibid: og Niels Eide
(fremstod fo)r Retten og vedstod at
(have faaet lovli)g Kald og warsell.
(Dernest paasto)d Fogdens fuldmægtig at de
(indstefnte vi)dner maatte Eedfæstes og afhø-

(res)
(Dernest Eede)ns forcklaring for de tilstede ver(ende vidn)er, blev for Retten oplæst
(og formaene)t at sige sin Sandhed og vogte
(sig for Mee)nEed.
(Saa fremstod) widnet Lars Fiøsne som eftter
(Eedens forcklaring eftt)er Loven wandt og forcklarede,
(…. ………..) 3de Soldattere, Lars SøerEide,
(Christopher ibi)d: og Niels ibid: om Løfver(dags ..…. t)ill Søndag d: 5 Octobr: afvigt
1737: 270
at tage Soldatt Niels Nielsen Rønholm i Arrest, og gich ind udj Een Sengeboe hvor hand laag
og Sofv, og Siger till Soldatten Niels Nielsen, hvor staaer her til, hvorledes har du handlet
med din Grand Eeller Naeboe Koene, hvor paa hand svarer, Jae Gud bedre mig, Jeg kom till
at kaste eftter en hund med Een Steen og Ramte hinde, eller Koenen, saa gich vidnet med
ham, tillige med 3de forbemelte Soldattere ind i det huus hvor Liiget laag, hvor dend døde
Qvindes Mand \Arne Olsen/ laae i Een Seng, som Siger till Niels Nielsen Rønholm, ja Gud
bedre dig hvor du har handlet med mig, hvor till Soldatt Niels Nielsen svarede, Gud bedre
mig for u-Løcke Jeg kom udj, Jeg hafde aldrig et \undt/ o(rd) udestaaendes med hinde, ja
Svarte Arne Olsen det er icke lenge siden du kom op till mig paa Marcken Jeg stod og sloeg,
siger vidnet (icke?) Erindrer, hvad endten Arne Olsen Siger, du tog Liaaen af mig, eller Niels
Nielsen, tog sin E(gen) Liaae, og slog Arne Olsen til Marchen, som Skiorten endnu viiser,
hvilcken var i stø(cker) Refven paa Armen, Saa siger Soldatt Niels Nielsen, ver nu icke Tung
paa mig, da svarede Arne Olsen, Jeg giver icke dig saa meget skyld, som dend gamle
Skielmen hand er aarsag {der} till all dend fortred som er skeed hvor eftter vidnet Reiste
med Soldatte(n og?) Capitainen VelEdle Hr: Muller, (……..) der eftter kom vidnet, till Arne
Olsen og (til)spørger ham {he} om hand ville gifve Klage till Obristen Hr: Schlanbusch, hvor
paa (hand) svarede, icke kunde gifve nogen Klage ind f(or)inden hand haver begrafvet sin
Koene, som paa Løfverdag førstckommende, var 8te dager eftter at Soldatten var t(aget) i
arrest, eller Mandag eller Tisdag s(....) hand vere i Byen, saa siger vidn(et) til Arne Olsen,
hafde de ingen O(rd)
1737: 270b
samen, førend hand kastet hinde med Steenen, hvor til hand Sagde Nej, men siger at hans
huustrue sagde hun stod og skaer Korn i Ageren og sagde der som hun har vidst eller seet
hand willet kaste til hinde med Steenen, skulle hun taget sig vare at Kastet icke skulle Ramt
hinde. og paa tilspørgelse svarede vidnet icke have hørt, {at} uden af løst snach, at der nogen
tid forud skall have veret, nogen u-Samdrægtighed, imellem dend gamle Niels Nielsen, dend
Vnge eller arrestant: Niels Nielsen, og dend afdøde qvinde, og hindes Mand, hvilcket vidnet
icke ved nogen vished om, ej heller hafde vidnet (meer)e at forcklare, uden at dend af(døde)
Koene skulle Vngefehr for 10 dager forud veret kastet med Steenen, paa hvilcken tid hindes
Mand sagde at vere ved qvernen, og da hand der fra kom hiem, var hans huustrue af Niels
Nielsen som kastet hinde \af ageren/ indbaaren i Stuen, hvor hun laag.
det 2det vidne {Christopher} Lars SøerEide eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, at paa
for(bene)fnte tid da vidnet med Capt: des armes Fiøsne (kom) til Rønholm og tog Soldat
Niels Nielsen (i arrest?) siger Capt: des armes Fiøsne hvor staar (her til) svarer Soldat Niels
Nielsen Rønholm (Gud be)dre mig her staar ilde til Jeg er ud(gifv?)en for et feygt

Menniske, {der} og sagde (at Koe)nen stod og skaer i ageren, {hvor} \da/ 2 â 3 Lam (var)
indkomen paa Engebøen, som Koenen hisse(de) hunden paa, hvilcket en liden tieniste (dren)g
som tiente faderen dend gamle Niels (Røn)holm, gich ind og Sagde till Soldaten (Niels)
Nielsen, at Koenen paa disse Lam haver (hiss)et hunden, og gich saa ud og skulle (se)e om
dette, og som hunden icke ville (….), tog Soldatten Niels Nielsen Een
1737: 271
Steen og kastet eftter hunden, og Ramte Koenen, forcklarede og at Koenen skulle vere kastet
med steenen paa en Tiisdag, {som} og 11 dager der eftter paa \fredags aftten, Natten til/
{en,} Løverdag skall hun vere død. Sagde og icke have hørt at nogen Clammerie skall have
veret imellem dennem dend dag at u-Løcken {var} skede, og de icke hafde et \ondt/ ord
tilsamen dend dag. ej heller haver vidnet hørt at der forud haver veret nogen uSamdregtighed imellem dennem, uden af løst snach, hid og did, og er icke vidende nogen
vished der om. Vidnet haver hørt, at fra dend tid Koenen var kastet med Steenen, hafver hun
ligget till Sengs, indtill hun døde. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
det 3die vidne Christopher SøerEide, eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede,
lig(e som) forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen at dette vidne icke ved om {tie}
dend gamle Niels Rønholms \lille/ tieniste dreng, gich ind og Sagde {ha} dend Vnge Niels
Nielsen at Smaelen var inde paa Bøen, og da Capt: des armes Fiøsne kom ind till dend afdøde
Koenis Mand Arne Olsen hørte vidnet hand sagde, her staar ilde till, og treckede kuftten af
sig og {sagde}, visede sin Skiorte Arm, som var 2de hull paa og sagde dette fich Jeg
taarsdagen før tisdag (da) {hans} \Min/ Koene blev kastet med Steenen (den)gang,
forcklarede og vidnet at forige Taarsdag forud hafde Niels Nielsen \eftter Arne Olsens
sigende/ S(agt) till Koenen, siger Arne Olsen, at dend (gamle) Niels Nielsen Sagde, till
Sønnen Soldatt (Niels) Nielsen, at dend {gamle} Skielmen der o(..) staar var og verdt noget,
der paa (gich?) dend Vnge Soldatt Niels Nielsen op (till?) Arne Olsen, som kastede Liaaen fra
(ham?/sig?) og lagde sig ned Næsegrues for (A?….)
1737: 271b
si(t? a)nsigt (………) da hand sagde fich de 2de hull paa Siorte Ermen som forhen forcklaret
er. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
det 4de vidne Niels SøerEide, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i
allemaader lige som nest forrige vidne vundet og udsagt haver.
det 5te vidne Carsten Eide eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at onsdagen
for Michaelj dag \sidst/ afvigt, blev vidnet begieret af {Kon} Arne Olsen, at komme till
Rønholm, og see i hvad tilstand hans huustrue laae udj, og var hans Nae(boe) Baaer Eide
{hos} \med/, og da de kom der hen (saa)g de at Koenen var blodig i Ansigtet og i brøstet ned
eftter Klæderne till Skiørtet (og) var gandske Trudten og opsvuelen i (An)sigtet saa de icke
kunde see øyene i hin(de), og hindes Mand Reiste hinde op i Sengen for at wille see hvor fra
blodet kom, men kunde ingensteds blive det var, uden {dend} (pa)a dend høyre side øfverst
paa øret var (et) lidet hull, og kunde Koenen icke taele (eller) taelede med dennem, men
Man(nen Arn)e Olsen sagde for dem at Soldatt (Niels N)ielsen Rønholm dagen tilforn (hafde
ka)stet hinde med en Steen, og som (vidne)t med Baaer Eide gich der fra, kom (Sol)dadt Vnge
Niels Nielsen Rønholm (og) Sagde at der gich 3 â 4 Lam i ageren, og (da) hand tog Een Steen
og kastet eftter (hun)den, Ramte hand Koenen, spurde og (vidn)et om mente hun kom till
Lifvet (….), hvilcket vidnet sagde, icke (at vide?); paa tilspørgelse svarede
1737: 272

vidnet icke vidste, ej heller hørt at der har veret nogen ond forligelse imellem Arne Olsen
hans huustrue, og dend gamle eller unge Niels Nielsen Rønholm. forcklarede og at fra dend
dag Koenen blev kastet med Steenen og indtil hun døde, var 10 dager, udj hvilcken tid vidnet
icke andet ved, end at Koenen stedse holdte ved Sengen. Vidnet Sagde at hans huustrue er og
indstefnt til vidne, Men som hun er blind, og icke kommer ofttere fra sit huus, end hand føerer
hende til Kircke naar hun gaar til Guds bord, saa har hun heller icke veret paa steden
Rønholm eftter dend tid, at denne u-Løcke er Passeret, ved heller icke noget her om, kand
icke heller for Svaghed kom/m/e fra sit huus. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 6te vidne Baard Eide, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede udj alt
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen at da de {g} ville gaae hiem fra
Rønholm, kom Soldatt Vnge Niels Nielsen Rønholm og klagede sig for vidnet over denne uLøcke og sagde at hand k(astet) en Steen, og i det samme ludte K(oenen) sig ned, og Steenen
treffede (hinde,) forcklarede og at førend denne u-(Løcke skede) haver dend afdøde Koenes
Mand (………) nogle gange tilforne, og sidst i Sø(ndag? kla)get over dend u-Venskab
im(ellem ham) og dend gamle Niels Nielse(n og Sønnen) Niels Nielsen \veret haver/ haver
heller icke hø(rt) andet end denne afdøde Koene har a(lle)tider opført sig som en skickelig
Koene i Naboelafvet.
1737: 272b
Vidnet blev tilspurt, om hørte at dend gamle Niels Nielsen skulle med nogen slags
tilskyndelse, have givet Aarsage till nogen u-Eenighed imellem Sønnen Niels Nielsen og Arne
Olsen, hvor till vidnet svarede Nej Videre hafde vidnet icke at forcklare.
det 7de vidne Baaer Eides huustrue Britha Hermandsdatter, eftter aflagde Eed, vandt og
forcklarede, at hun aldeles indtet om denne Sag er widende, uden at dend afdøde Koene haver
levet som en skickelig Koene med sine Naboer.
det 8de vidne Ole Rønholm eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at var hos
Koenen onsdagen førend hun døde, og saag at Koenen var opsvullen i ansigtet og spurdte
hinde hvorledes hun lever, da svarede Koenen, det er icke folck, men de er en qvart verre, og
saag vidnet at hun var blaae {og} under det vendstre øye. Men ellers sagde hun till vidnet
Gud velsigne dig for alt du (har {….} \væred/ till mig, og som Koenen boede (her? paa?)
Rønholm, og vidnet er boende (.… ..…) Rønholm, som kom till hinde (….. vidn)et sagde
icke vidste om Koe(nen …….) dette med forstand, eller u-(……) forcklarede og at Arne
Olsen (Rønholm) sagde, at Børnene haver (sagt til/fortalt ha)m, da hand kom hiem fra
(…)rnen, at Soldatt Vnge Niels Nielsen hafde kastet hinde med Een Steen sagde og at
\{lenge … for 6 â 7 aar}/ førend denne u-Løcke skeede (have)r Arne Olsen klaget sig for
vidnet
1737: 273
at dend gamle Niels Nielsen og Vnge Niels Nielsen, haver oftte lofvet at ville giøre ondt og uLøcke paa ham, og for \6 â 7 aars) {nogen} tid siden kom Arne Olsen til vidnet og visede ham
sin finger, som hand sagde dend gamle Niels Rønholm haver bedt ham udj, og nogle gange er
vidnet med fleere, bleven Esket {og} at See paa Ageren og Bøen hvor Smaelen var
indkom/m/en, og hørt de haver veret udj Skienderie med Munden, og saa oftte Arne Olsen
haver klaget sig for vidnet ofver deris u-Venskab, har hand aldrig klaget paa dend Eene men
baade over dend gamle og Vnge Niels Rønholms fiendskab. forcklarede og at fra dend tid
hun fick dette slag af Steenen var hun stedse Siug i 10 dager til hun døde og vidste vidnet
icke at anden siugdom var hos hinde, og icke anden Aarsag till hindes død end det slag hun

fick af Steenen, og om dend afdøde Koene vidste vidnet ej andet, end at have veret skickelig
mod Grander og Naboer. Videre vidste vidnet icke at forcklare, uden at Arne Olsen og hans
huustrue, som boe(de paa) Gaarden nogle aar førend, dend gaml(e og Vnge) Niels kom paa
Gaarden at boe, da (var Ar)ne Olsen og hans afdøde huustrue (fred)sommelige folck, og hørte
aldrig undt (imel)lem Naboerne, førend dend gamle Niels kom der at boe.
det 9de vidne Ole Rønholms huustrue Britha Hansdatter, ef(tter) aflagde Eed eftter Loven,
vandt og forcklarede
1737: 273b
at 2 â 3 dager eftter at Koenen var slaget med Steenen, kom vidnet till hinde, da Koenen
Sagde, Gud Naade dem, Jeg giorde dem icke till, og vidnet saag at hun var trudten og
opsvullen i ansigtet, {og} paa dend høyre Kind som hun har faaet slaget, men paa dend
vendstre side var hun icke trudten eller opsvullen, hvor hun tilforne sagde at have Stødt sig,
forcklarede ellers icke at have hørt noget Klammerie imellem dend gamle Niels og Vnge
Niels Rønholm og Arne Olsen Rønholm, uden at hindes Mand nogle gange haver veret kaldet
der hen som vidne, at skulle see hvad (so)m imellem dennem kand \have/ veret Passeret, Men
hvad det har veret eller hvor udj {at} Klammeriet har bestaaet, vidste vidnet ingen
underretning om, Sagde og, icke vidste {andet,} andet end dend afdøde Koene, har veret
fredelig i all dend tid hun levede med Naboerne (og) fra dend tid hun fich slaget \af Steenen/
lefvede (hun) 10 dager til hun døde.
(det 10de) vidne Ingebrigt Rønholm eftter (aflagde Eed) eftter Loven vandt og forcklarede,
(at kom) till Arne Rønholm dend selfsamme Morgen som Koenen Arne Olsens huustrue
døde, da hun blev frem(vis)t eftter at hun var død, saag vidnet at hun var blodløbet i Ansigtet
trudten og opsvullen, allermæst (paa) dend høyre side, paa hvilcken tid (den)d Vnge Niels
Nielsen var inde i (stu)en {og tilstod for vidnet at}
1737: 274
{hand hafde kastet hin(de …..) Steenen} og sagde Gud Naade mig at de skulle ta(ge) sig saa
ilde op af dend Steen{en}, at hun skulle døe for min haand, og hun har levet saa lenge eftter,
og skulle alligevell døe, saa Stort Kast har veret kastet føer og icke taget sig saa ilde op, og
saag vidnet icke at dend afdøde qvinde paa sit Legeme hafde nogen skade, uden i Ansigtet.
forcklarede og at Arne Olsen før {dend} denne u-Løcke skeede, haver oftte klaget ofver dend
gamle Niels Nielsen Rønholm, saa og over dend Vnge Niels Nielsen, men allermæst ofver
dend gamles u-fredelighed med trudseler at de ville giøre ham Skade, forcklarede ellers at fra
dend dag Koenen fich denne S(kade) laag hun stedse till Sengs udj 10 ½ dag da hun døde, og
før end dend gamle Niels Nielsen kom till gaarden, hørtes icke andet end Arne Olsen og hans
Sl: huustrue lefvede fredelig med Naboerne, og hørte ingen u-forligelse imellem naboerne
førend dend gamle Niels Rønholm kom till gaarden. Videre vidste vidnet (icke) at forcklare.
det 11te vidne Ingebrigt Rønholms (huustrue) Britha Biørnsdatter, eftter aflagde (Eed) eftter
Loven wandt og forcklarede, ic(ke) i mindste maader om denne handell (at) vere noget
vidende, og her om ei hørt eller Seet.
det 12te vidne Encken Knud Rønholms eftterlefverske, Britha Knudsdatter
1737: 274b
eftter aflagde Ee(d eftt)er Loven vandt og forcklarede, indtet om denne affaire endten at have
seet eller hørdt i nogen maade.

Fogdens fuldmægtig om hvis Passeret er, war af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende
som blef bevilget.
Året 1737 er med dette ferdig.
Avskrifta av denne delen av tingboka er velsigna med mange ()’sar. Dei viser skadde og
tildels uleselege parti. Der bokstavar og ord kunne fyllast inn, har eg skrive desse i ()’ane.
Elles berre (…..).
Tingbok nr. I. A. 34 1735-1738 for Sunnhordland
Året 1738

(1738: 274b)
(Ao:) 1738 d: 7 og 8 Martij blev holden Almindelig Vaar Skatte og Sageting paa Gaarden
Haavig for Strandvig og Ous Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Steen Vanvig,
(Ha?)ns Aackre, Jacob Dalland, Johannes (Ba)llesEim, Ole Skaathuun, Mons (Vi?)ndnes,
Anders Tuftt og Joen Haae(vig?) med fleere Almue af begge Skibbreder som Tinget samme
tid Søgte.
(Publ)iceret Fogden Heybergs fred Lysning over Ousve(..l.) Støell med sine tilliggende Sæter
boeliger og (Ma)rcker saa vell som Mosliens høeslette og fæbeite (…..)ig Nedre Boelstads
øfrige Sæeter Marcker (……..), som Knud Knudsen Nedre Boelstad er (tilhørig/eiende) dat:
8 Martij 1738.
(De K)ongl: Forordninger og høye øfrighedz (ordres) og befahlinger, saa som
Skattefor(ord)ningen for Indeverende aar dat: 27 Novembr: 1737.
(Publ)iceret Patentet om Høyeste Redt dat: 11 Octobr: 1737.
(Publi)ceret Forordningen om en General Inspection (dat): 1 Octobr: 1737.
(Pu)bliceret deris Mai:ts allernaadigste Forord(nin)g om en bestandig Agio paa Croner dat:
23 No(ve)mbr: 1737.
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Publiceret Stadtholder R(antzous ……. under) Hr: Admiral Kaases haand vidimeret, at
brendevins brenderier paa Landet skall ophæfves, saa vell som alle Kroehold paa Landet,
uden hos de ordinerede Giestgiebere med videre dat: 30 Novembr: 1737.
Publiceret Høy Welbaarne Hr: Admiral Kaases Relation om hans Mai:ts allernaadigste
Anordning at ej Extra, Men alleene 2de Laugtinge om Aaret i Nordlandene det første
Botolphie dag d: 17 Junij og det andet d: 17 Octobr: nest eftter dat: 11 Decembr: 1737.

Publiceret høybaarne Hr: Admiralens ordre at Contra Stefninger till Overhof Retten, u-Agtet
de icke før ober hof Rettens begyndelse ere udtagne og forckyndte, dog skall agtes for lovlige,
naar de ellers ickun i Rett tid eftter loven dat: 11 Decembr: 1737.
Publiceret høybaarne Hr: Admiralens ordre at Deris Mai:t allernaadigst haver Reso(lve)ret og
befahlet, at Almuen i Harda(nger) og omliggende Fogderier skall ve(re til)ladt u-behindret de
der falde(nde ….) varer til Kongsbergs Sølfv(erck at over?)bringe dat: 10 Decembr: 1737.
Publiceret Lænsmanden Hans {Torgilsen} \Engelsøn/ Giøens og (….) Torgilsøn Giøens
oprettede forEening angaaen(de de)ris Kiørsell og fædrifttevey dat: 5 Septembr: (1737?)
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde (bøxel)seddell paa ½ Løb Sm: ½ huud udj Gaarden
(Lij?) till Ole Jonsen dat: 18 Decembr: 1737.
Publiceret Gidtle Engelsen øfre Boelstadz uds(tedde) Pandte Obligation Stoer 56 Rdr: 4 Mrk:
8 s: s(om hand) af Hans Windsiandsen Hiartnes (laant) hafver, og der for setter till
u(nderpandt) sin paaboende Gaard 2 pd: 6 Mrk: Sm: (i øfre Boel)stad till Capitalen, (med
Rendter)
1738: 275b
(er bleven) betalt dat: (.) Novembr: 1737.
Publiceret Povell Kilens udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk:r Sm: udi gaarden Holdhuus til
Johan Hansen dat: 9 Novembr: 1737
Publiceret Christen Monsen og Lars Joensens udstedde skiøde paa 23 ¾ Mrk: Sm: udj Søre
Strønen udj Ous Skibrede beliggende till Joen Larsen som der for haver betalt 40 Rdr: dat: 7
Martij 1738.
Publiceret Skifttebrevet eftter Lænsmanden Sl: Hans Engelsøn Lundervig dat: 23 Septembr:
1737, hvor Encken (er) tilfalden 2 pd: 6 Mrk: Sm: med bøxell udj Gaarden Lundervig, udj
Gaarden Helland {18 Mrk:r Sm:} 1 pd: 3 Mrk: Sm: (udj) Gaarden Hafschaaer 1 ½ Løb Sm:
med bøxel, (og u)dj Gaarden Aaland 2 pd: 1 Mrk: Sm: (Søn)nen Haldor Hansen tilfalden 1
pd: Sm: udj (Gaa)rden Lundervig, Vnge Hans Hansens Bro(derlod) udj Gaarden Aaland 1
pd: Smør med bøxel (….) Oustestads Sødsterlod udj Gaarden (Aarne)tvet 14 Mrk:r Smør
med bøxell, paa Waas (beliggende?) Christj Hansdatters Sødsterlod udj (Gaarden)
Aarnetvet 14 Mrk: Sm: med bøxell (….) Hansdatters Sødsterlod udj Gaarden (Arn)etvet 13
Mrk: Sm: med bøxell, Hans Stens(ens) Arfvelod udj Gaarden Aarland 3 Mrk: Sm: (udj
Gaarden) Aaland 5 Mrk: Sm:, og i Aarnetvet (…..) 16 Mrk: Sm:, Anders Hansens
Bro(der)lod udj Gaarden Helland 1 pd: Sm: Engell (Han)sens Broderlod udj Gaarden
Eegeland (.. Ma)rcker Sm: med bøxell, og udj Gaarden Aaland (.. Mrk:) Sm: Samuell
Hansens Broderlod (udj Gaa)rden Qværnes 22 Mrk: Smør med bøxel (udj Gaarden) Aaland
(?) Mrk: Sm: Lars Han(sens …)olms broderlod udj gaarden Aaland (.. Mrk: Sm: udj)
Gaarden Helland 14 Mrk: Sm: Tor(… Hansens) Broderlod udj Gaarden Aar(land .. Mrk:
Sm: udj Gaarden ..…as?) 1 pd: Sm: med bøxell
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Fogden Heyberg hafver eftter (forrige) tiltale
indstefnt Gidtle Boelstad till Doms Lidelse
for øfvede Slagsmaall imod sin Broder Engell
Boelstad, saa og till vidne er indstefnt
{Gidtle o} Tienistepigen Marj Christiansdatter.
Gitle Boelstad og Engell Boelstad møtte for
Retten og vedstod at hafve faaet lovlig
Kald og Varsell.
det indstefnte vidne Marj Christiansdatter
vedstod at vere lovlig Stefnt, (hvor fore Fogden)
paastod eftterdj hun møder, det (vidnet maatte Eed-)
fæstes og afhøres.
og eftter at Edens forcklaring af (Lovbogen for)
vidnet war oplæst, af(lagde Marj Christiansdatter sin)
Eed med opragte fingre (eftter Loven og vandt og) forcklarede, at forleden fo(raar ….. …….. ……. da)
hun kom fra Floeren, kom hi(ndes Huusbund Engell)
Boelstad blodig i ansigtet (h… ……… Ved-)
skygcken og Gidtle fulte (eftter, men om han)
har slaget ham saag hun icke (men hørte de skieldede)
hart till hver andre, om en f(…. …….. ... haf-)
de kiørt paa, der Gidtle va(. ….. …….. ………)
sagde \Engell/ till vidnet at skulle vere (…. ……)
hand war blodig i ansigtet.
Engell Boelstad møtte for Retten og (paa Fogdens)
Spørsmaall svarede, at det ha(… …….. ……)
var af et slag Gidtle haver gifv(et ham)
eller skufvet ham, saa hand fa(lt og slog)
sig i en slæde, widere Sp(urgte Fogden)
vidnet, om der icke sam/m/(e tid blev sendt)
bud till andre folck (som kunde være)
vidne till dette (Klammeri og see)
hvor blodig Enge(ll …… ……. ……….)
hvor til vidnet (svarede Jae …… ……….)
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(at der) blev Se(ndt Bu)d till Knud Boelstad og
Johannes Boelstad, men de kom icke, saa
gich Engell Boelstad Ned till Knud og Johannes Boelstad og wisede dennem
sin Skade; forcklarede ellers at da vidnet kom fra floeren, og hindes huusbund
Engell og Gidtle Boelstad kom fra Vedskygcken
kom Engell sin Koene, som var meget vered!! (vred)
(paa) Gidtle for hindes Mand var blodig
(….. …… ..m) hart till, da saag vidnet
(at Gidtle) skufvede hinde fra sig, dog
(…. ….. …..) faldt till Jorden, sagde d-

(ette vidne) at have hørt at Gidtle haf(de tilstaae?)t at hand haver slaget
(Engell Boelstad h)indes Huusbund.
(Fogden tilspurte G)idtle Boelstad om hand
(kunde fragaae og benæ)gte dette vidnis
(aflagde vidnis byrd) at hand icke støtte sin
(Broder i mod sle)den saa hand blødde.
(Hvor till Gidtle) Boelstad svarede, at
(…. … …… ..)ldt ham, skall det godt(… …. …. Fogden) paastod at Sagen maa(tte udsettes till n)este ting for at føere flee(re vidner t)il Sagens oplysning. Er(agtet. Sagen udsettes til neste Ting
(til hvilcken) tid Fogden indstefner de
(….. ……) til Sagens oplysning nødig
(………)
(Odels?) Mandtallet for Ous og Strandvigs
(Skibbreder blev lydeli)g for Retten oplæst, som blev
(taget under Rettens fo)rsegling dat:
(Fogden tilspurte Alm)uen af Strandvigs Skibrede
(…… …… ….. ……) eller afvigte aar 1737
(….. ….. for Halsnø)e Closters godz, hvor til
(Almuen svarede …)
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Restandsen for 1737 for begge Skib(reder [blev oplæst] men) og indeverende aars Restandse
paa dend 1te Termin hvilcken icke af dend tilstedeverende Almue blev modsagt, og dernest
taget under Rettens forseygling.

Ao: 1738 d: 10 og 11 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa Gaarden
Hummelvig for Waags og Opdals Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Peder Møcklestad,
Niels ibid: Joen Møcklestad, Mons Møcklestad, Taarbiørn Fladerager, Sten Fladerager, Jens
Taarnes og Jacob Taarnes, samt begge Lænsmændene af begge Skibreder med fleere Almue
som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høy øfrighedz ordres som paa forrige Tinge
Fogden Heyberg inden Retten udj deris Mai:ts {Nafn} høye Nafn fredlyste dend Marmor som
af Sl: obriste Lieutenent Liljenschiold \har veret taget/ som og dend Marmor her eftter af
Hofjunker Liljenschiold brydes, maa ingen af Almuen eller andre hvem det vere maa tage
meget eller lidet sig self till nøtte at anvende, under paafølgende straf.

Publiceret Frue Ingebor Maria Knagenhielm Justitz Raad og Præsident Christian Krogs
huustrue, hindes udstedde obligation Stor 700 Rdr: som hun af Sr: Mads Fo(ermand) till
Laans beckommet hafver, og der for Pandtsetter Fiddie gaard samt Kircken og underliggende
gods med Tiende og alt dat: 29 Novembr: 1737.
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Publiceret Justitz Raad Krogs eller hans fuldmægtiges udstedde bøxelseddell paa 2 Løber 12
Mrk:r Sm: udj Gaarden Fiddie till Ole Olsen dat: 4 Febrj 1735.
Publiceret Niels Berjes udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør ¼ huud udj Gaarden Berje till
Michell Tørresen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 5 Novembr: 1737.
Pastor Hr: Lars Heyberg giorde forEening med (….) Størchsen \Nedre/ Gielland, og Johannes
Siursen Nedre Gielland for Retten saaledes, at (… …. .. ger) sit Auctions bud paa Gaarden
Hoepe, udj dend samme Stand som dend (…) ham paa dend holdte Auction d: 5 Febrj
(afvigt?) tilslaget for dend Summa de (….. …… er) Accorderet om, (hvor) paa de denne
forEening imellem (hver?)andre sluttede med haand Reckning paa begge sider, og hafver (….
….) paa Gielland forpligted sig at betale Pengerne om 3de Uger eftter (da)to
Publiceret Ester Abels udstedde Skiøde paa 27 Mrk:r (Sm:) udj Flyensfær {de} till Ingebrigt
Nielsen dat: 30 (Dec)embr: Ao: 1737.
Publiceret {paa et} Søfren Abels udstedde Skiøde (paa) 27 Mrk:r Sm: udj gaarden Flyensfær,
till (… G)iermusen som der for haver betalt 21 Rdr: (..) s: dat: 30 Decembr: 1737.
(Fogden) Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Taarbiørn Fladerager og Sæbiørn
Leite (for) Skieldzord imod hin anden, hvor om de ere indstefnte at anhøre vidner Anders
Næsse, (Hans) Holme, Niels og Lisbeth Aarevig.
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Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Ole Holleckim hiemlede ved
Eed eftter Loven at have forbem:te Persohner indstefnt med meere end 14 dagers Kald og
warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner som nu icke møder, maatte forelegges Lavdag till
neste Ting.
Eragtet.
Widnerne Anders Næsse, Hans Holme, Niels og Lisbeth Aarevig forelegges till neste Ting at
aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting \{paa}/ ladet indstefne Marj Tørresdatter till Doms
Lidelse for begangne Leyermaall med Rasmus Mathiesen saa og er Tørres Stusvig indstefnt
at betale paa bøderne de Penge hinde eftter hindes Sl: (Mo)der er arfvelig tilfalden.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Ole Holleckim hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt Tørres Stus(vig) og hans datter till dette Ting med mere
end 14 dagers Kald og Varsell.
Fogden Heyberg Sagde at have indstefnt Marj Tørresdatter Stusvig till Doms Lidelse paa
forvalteren over Lieuse Closters gods Sr: Foermands vegne, for over hinde till Bødernis

betaling, hvor om hand paa dito Forvalters vegne var Dom paastaaende, siden det nu er annen
ga(ng) at hun er indstefnt.
det paastefnte Skifttebref dat: 4 Novbr: 1709, (der) Marj Tørresdatters arfvelod er 1 Rdr: 2
Mrk: (8 s:)
hvor eftter udj Sagen saaleedes blef Kiendt Dømt og afsagt.
Marj Tøresdatter Stusvig for {sit} beg(ang)ne Leyermaall med Rasmus Mathie(sen) tilfindes
at betale sine Leyermaals
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bøder eftter Lovens Pag: 965 art: 1. med 6 Rdr: till Forvalteren Sr: Formand, Saa og tilfindes
Tørres Stusvig at betale for denne sin datter, de hinde tilfaldne arfvemidler eftter hindes Sl:
Moder med 1 rdr: 2 Mrk: 8 s: till afckortning paa hindes idømte Bøder. hvilcket enhver af
dennem tilfindes at udrede under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.
Publiceret Thommes Flyensfærs udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Flyensfær
till Anders Jacobsen som der for haver betalt 45 Rdr: dat: 26 Aug: 1737.
Publiceret Christopher Olsen Gudøens udstedde (Skiø)de paa ¼ Løb Smør ¼ huud udj
Gaarden Gud(øen) med bøxel og herlighed till sin Søn (Ma?)dz Christophersen som der for
haver (be)talt 52 Rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 11 Martij 1738.
Johannes Nielsen fremckom for Retten og lyesede sin Odels og Pengemangels Lyesnings
(Red)t till 1 pd: 9 2/3 Mrk: Sm: i Gaarden Haaland udj Opdals Skibrede beliggende, som
faderen Niels Johansen paaboer, hvilcken hans (Ode)ls og Pengemangels Lysnings Redt
(han)d {bad} Paastod i Protocollen maatte (bli)ve indført, og ellers agtede denne (Jor)depart
til sig at indløese saa (sna)rt hand saa mange Penge kand beckom/m/e.
Publiceret Lars Hansøn Sandbechs odels (og) Pengemangels Lyesnings Redt, till (gaarden
(He)wersøen med underliggende (her)ligheder, samt Gastgiæbersundet!! (-stedet)
(Godøe?)sund, Item Gaarden Wiig med
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alt tilhørrende og underliggende herligheder dat: 8 Martij 1738.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Clemmedt Lande, og Niels Giøvog for
øfvet Slagsmaall mod Taarben Dahlen og fleere, hvor om de ere indstefnte at anhøre
eftterskrefne vidner, saa som Knud Brundtvedt, Jacob Store Braatetvedt, Ingebrigt Skaar, Ole
Kaldefoss og Erich Wernøen;
Stefnings Mendene Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Ole Holleckim, hiemlede
ved Eed eftter Loven at have indstefnt, Clemmet Lande, og Niels Giøevog at anhøre de
indstefnte vidners udsagn Knud Bruntvet, Ingebrigt Skaaer og Eerich Wernøen till dette ting
med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Clemmedt Lande og Niels Giøevog blev paaraabt, men møtte icke, ej heller nogen paa deres
vegne till Sagen at svare
Fogden Heyberg paastod at de vidnerne som nu møder og er tilstede, maatte Eed fæstes og
afhøres

Widnet Knud Bruntvet fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt wandt og forcklarede at hand og Taarbiørn Dahlen tillige med Ole Kaldefos, Ingebrigt
Skaaer, Er(ick) i Vernøen, Halfvor Sund og J(acob) Braattetvet var paa en baad, (og) Reiste
fra Byen 8 dager eftter Vorfrue Mis 1737 om Morgenen t(ii)lig, og med det samme Reis(ste)
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Clemmedt Lande fra Byen med sin baad og war med ham i følge Niels Giøevog og Eelias
Elholm, hvilcke drach underveis brendevin, og da de kom till Flæslandet {gich de op p}
lagde Clemmet (om) bord med dend baad som widnet war paa, da Clemmet Lande af wred
hue tog Taarben Dahlen i Haaret og Skiegget, og Ref ham, og som hand slap ham Sprang
Torben Dahlen paa Land og lyesede fred over sig, Men som Clemmet Lande og Niels
Giøevog ville tage (fadt) paa og slae ham, saa spendte hand (Niels) Giøevog fra sig 3de
gange, og i (de)t samme tod Clemmet Lande fadt paa ham og af wred hue Ref ham i Skiegget
og i haaret, og Torben Dahlen wergede sig paa lige maade det bæste hand kunde, og derpaa
Springer Taarben Dahlen Ned i baaden igien, og Clemmedt forfuldte ham ned i baaden og ref
ham i Haar og Skieg af vred hue, widnet kunde icke forcklare at Taarben Dahlen gaf nogen
Aar(sag) till dette Clammerie i no(ge)n maade, widere hafde vidnet (icke) at forcklare.
Fogden Heyberg sagde at som icke (fl)ere vidner denne sinde møder (saa) var hand
paastaaende, at
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de indstefnte vidner (maa)tte forelegges Lafdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Eragtet,
Contraparterne Clemmedt Lande og Niels Giøevog, samt vidnerne Ingebrigt Skaaer og Erich
Wernøen forelegges Lafdag till neste Ting at møde, og vidnerne sit widnesbyrd at aflegge, de
øfrige, vidner (Jacob Stor)e Braatetvet og Ole Kald(efoss) indstefner Fogden till neste ti(ng)
Lars Christophersen Thoe (have)r till de(tte) Ting indstefnt Christo(phe)r Gudøen til Doms
Lidelse at betale dend aaeb(oed) som ved Skifttes holdelse p(aa) gaarden T(hoe) blef udlagt,
som og at betale Sagens forvoldende omckostninger
Christopher Gudøen møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell.
Lars Thoe paastod Dom udj Sagen.
Christopher Gudøen Sagde, at hafve betalt denne omtvistende huuse Aaboed till JordEieren,
hvor h(en) Christopher Gudøen formente Ci(tan)ten bør søge sin Regresse for (Aae)boden.
Eragtet.
Eftt(er det) Contraparten siger a(t Jo)rddraa(tten) skall hafve annammet denne
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af Citanten paastefnte huuse Aaeboed, Saa paalegges Citanten Lars Thoe till neste Ting at
indstefne sin JordEiere, at tilckiendegifve om Citanten er berettiget at indtale dend Aaebod,
som paa hans Præsteboels Gaard skall vere paalagt, eller og om (Jorddraa)tten Self agter (at)
Reparere G(aardens) brøstfeldighed.
(Publiceret han)s Mai:ts allernaadigste udg(ifn)e Skiøde paa ½ Løb (Smør) og ½ hu(ud) udj
Gaarden Store Braatetvet till Anders Samsonsen Teigland, som der for hafver betalt (..) Rdr:
dat: 30 Octobr: 1737.

Publiceret Hr: Lars Heybergs udstedde obligation Stor 150 Rdr: som hand ved Hr: Assessor
(von) der Lippe hafver faaet till Laans af Hr: Ludvig Poust, hvor (for)e Hr: Heyberg
Pandtsetter till un(de)rpandt udj Tysnæs Præstegaard (. L)øber Smør 2 huuder og 18 Mrk:r
Smør udj Saaten alt med bøxell og herlighed (som e)t underpandt indtill at Capi(tal o)g
Rendter vorder betalt (og) er da(t: .. A)ugustij 1737
Publiceret Hr: Lars Heybergs udstedde (ob)ligation Stoer 95 Rdr: som hand haf(ver)
beckommet till Laans \af/ Fogden
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Sr: Andreas Heyberg, og der fore setter till underpandt, Een Sølfckande med Hr: Jørgen
Jestrups og Kierestes Nafn Vigtig 77 Lod 3 Q:tin 1 forgyldt Sølf Pocal med Vaaben paa
Vigtig Vngefehr 80 Lod saa og 30 Specie Rixdahler dat: 26 Martij 1737.
Udj dend Sag som af Mons:r Michel Møller eftter forrige tiltaele er indstefnt Contra Sr: J(ens)
Hansen Meyer og ober Formynderne udj Bergen, møtte for Retten paa Citantens wegne
Procurator Sr: Johan Reutz og fremlagde dend af Retten d: 16 Novembr: 1737 Ergangne
Lavdags foreleggelse, for de indstefnte till dette Ting vedb(ør?)lig beskrefven, som er saa
Lydende. der nest fremstillede Comparenten de 2 Warsels Mend Berent Jacobsen og Jacob
Knudsen, som hand begierede m(aatte) vorde antaget till forcklaring om samme foreleggelses
lovlige forckyndelse.
Warsels Mendene Berendt Jacobsen og Jacob Knudsen hiemlede ved Eed eftter Loven at
hafve denne Rettens foreleggelse for J(ens) Hansen Meyer udj hans huus forckyndt i (nu?) 14
dager siden, saa og hafver de forckyndet foreleggelsen for Oberformynderne i Bergen for
nogle faae dager s(iden) Der Nest Producerede bemelte Reus ha(ns) skrifttlige paastand og i
Rettesettelse (af) dato 10 hujus, med hos hefttede Speci(ficerede)
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Regning, med de till Sagen anvendte og fremdeelis forvendtende Doms Procecution anvendte
omckostninger beløbende sig till 27 Rdr: 5 Mrk: 8 s: item Een Attest fra Klockeren, {udj}
till Nye Kircken udj Bergen Machus!! (Marchus?) Lyders. dat: 10 Julij 1735 angaaende
Citantens alder (Y)dermeere fremlagde hand en af Citanten till Mons:r Jens Hansen Meyer
udferdigede beskickelse under 8 Julij 1737, med welbemelte Sr: Meyers der (paa) Tegnede
svar, af 9 dito, hvor af (Re)tten kand fornemme, at Citanten (i in)gen maade, hafver ofveriilet
dend indstefnte ved denne Sag, Men der med voren høyst beføyet der till (i)fald hand ellers
wille vendte sig dend (Re)gres af wedkommende som hand ellers eftter Lov till disse sine
Arfvemidlers indsøgelse tilckommer og alt saa will Comparenten paa Citantens vegne
paastaae og afvar(te) Een Endelig og Lof forsvarlig Dom.
(Sr:) Jens Hansen Meyer blev paaraabt (eftter) Loven, men møtte icke, ej heller nogen (paa
ha)ns vegne till Sagen at Svare.
(El)lers forestillede Reus paa Citantens vegne, at paa det ingen irring udj Ret(tergan)gen
skall foraarsages, ved det at (Compa)renten, udj hans skrifttlige
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indgifvende har paastaaet Dom over Oberformynderne till at gifve Citanten Regres for det hos
Sr: Meyer imod forhaabning tilkort kommende eftter lovlig omgang for deris Verneting, Saa
declarerede Comparenten, at hand frafalder sin i saa maader giordte paastand till Dom over

dem, eftterdj det er Comparenten og hans Principal noch at de om denne Sag er gifvet
underretning eller Stefnemaalet for dennem anvist, i øfrigt vedblef hand sit forrige om
Endelig Dom udj Sagen.
Thj blev Eragtet.
K(alds) Mendene hafver afhiemblet at dend (af) Retten Producerede Lavdags foreleggelse
ickun for 14 dager siden er forckyndet for (Sr:) Jens Hansen Meyer, da dog Citanten eller
fuldmægtig burde have observeret Forordningen dat: 19 Augustij 1735 dendz 8 art: som og
Lovens 1 Bogs 4 Capt: 8 art: at Contraparten Sr: Jens Hansen Meyer der eftter burde haftt till
dette Ting 4re Ugers Varsell, siden hand uden dette Tinglaug er boende, Og som
fuldmægtigen slig lovlig omgang denne sinde haver {f…} forbjgaaet, saa kand icke Retten
paa denne tid eftter Citantens paastand (of)veriile Contraparten till Doms Lidelse, forinden at
Citanten lo(vlig) indvarsler Contraparten til neste Ting, og udj dend henseende fore1738: 282b
legges Sr: Jens Hansen Meyer Lavdag till forbemelte tid eller neste Ting at møde og Svare till
Sagen, {h} da udj Sagen skall kiendes lovfølgelig.
Odelskats Mandtallet for begge Skibbreder blev lydelig for Retten oplæst og taget under
Rettens forseigling.
Publiceret og oplæst Mandtallet over de (bø)xler som er falden paa Halsnøe Closters (go)ds
udj Opdals og Waags Skibreder, hvilcket (ble)v taget under Rettens forsegling.
Restandsen paa 1te Termin 1738 blev inden Tinge oplæst, og taget under Rettens forseigling.
Lige saa Restandsen paa dend sidste (Ter)min 1737 for begge skibreder

(Ao:) 1738 d: 13 og 14 Martij blev holden Almindelig Vaar (Skatte og) Sage ting paa
gaarden øfre Waage for (Qvindher)rets og Strandebarms Skibbreders (Almue) oververende
udj Retten Kongl: (Mai:ts) Foeget Sr: Andreas Heyberg med (eftter)skrefne Laugrettes Mend
Nemblig (Her)lof Skielnes, Heine Tvedt, Hans (Sol?)biøer, Lars Nedre Vaage, Torsten
(….)Dahlen, Roald Lille Linge, Taarbiørn Bondhuus og Peder Aarsand (me)d begge
Lænsmændene og fleere (Almu)e af begge Skibreder som Tinget Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger (og) høye øfrighedz ordres, som paa (for)rige Tinge
1738: 283
Publiceret Hans Torg(ier)sen (….)s udstedde bøxelseddel paa ½ Løb (Smør udj) gaarden
Bierchenes udj Strandebarms Skibbrede beliggende till Lars (…..)esen som der af bøxelen
eftter Loven haver betalt dat: 14 Decembr: 1737.
Publiceret Hans Rasmusen Brues udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Smør udj gaarden Nedre
Brue till Johannes Rasmusen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 26 Novembr:
1737.
Publiceret Hans Brues udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm: udj gaarden Store Faasse till (Peder)
Andersen Lille Faasse som der for haver betalt 36 Rdr: dat: 26 Febrij 1738.

Publiceret Peder Andersen Lille Faasses udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Smør udj gaarden
Store Faasse till Ole (…..sen) dat: 6 Martij 1738.
Mons:r Hans Seehuus haver ved skrifttlig Stefning paa Lars Biønnebøls vegne indstefnt (….)
Jensen og Knud Johansen Lille Møcklebust for (øf)vede Slagsmaall imod hans Søn, og der
om indstefnt dennem at anhøre de indstefnte vidner Joen Knudsen og Britha Knudsdatters
Eedelige forcklaring. dat: 11 Febrj 1738 saa Lydende.
Mons:r Seehuus declarerede at Stefningen (er) forckyndt for Vedkommende, Men
Stef(nings) Mendene Ole Fousk og Anders Røsseland (mø)der icke
de indstefnte blev paaraabt, eftter Loven (men) ingen møtte.
Eragtet.
(Da) Stefnings Mendene icke denne si(nde møder) ej heller nogen af de indstefnte, Saa
forelegges Citanten og fuldmegtig (lov-)
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ligen at indstefne Vedkommende till førstholdende Sommerting
Mons:r Seehuus Reserverede sig sin tiltale till Stefnings Mendene, som icke mødte at
afhiemle Stefnemaalet, og des aarsage Spildt dette Stefnemaal for hannem
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Arne (Lar)sen Sandvigen, hvor eftter Broderen (An)ders
Larsen er udlagt 1 Mrk: Sm: i Sandvigen for 1 Rdr: og Broderen!! 3 3/5 Mrk: Sm: i
Sandvigen for 3 rdr: 3 Mrk: 9 3/5 s: dat: 29 Janv: 1738.
Publiceret Høy Welbaarne Hr: Admiral og (Stiftts Be)fahlings Mand Hr: Ulrich Kaases
(udste)dde Bestalning for Hans Seehuus (til at) skrifve Suppliqver for Almuen udj
(Schaane)vig, Qvindherret, Etne, Fieldberg, (Fiere) og Føyens Skibbreder samt dend Part af
Waags Skibbrede som ligger (paa) Søndre Side af Sælbiørns Forden!! (Fiorden) og er dat: 6
Junij 1736.
Fogden Sr: Heyberg hafde i underdanigst følge Cammer Collegii Anteignelser udj hans
allerunderdanigste Regenskab (for) 1736, dissen 2den Post till dette Ting (la)det indstefne
SagEierne till de 2de (paa) Rosenthals Gods og Grund Staaende (Sauge)r Femsteenevig, og
Westervig (Sau)ger kaldet, at giøre forcklaring om (hva)d bevilgning der er till samme
Sau(ger)s opbyggelse, hvor mange bord (der) enhver i Sæer aarlig skiæres (og a)f hvis
Skouge Tømmeret
1738: 284
Tages, till hvilcken forcklaring Forvalteren for Rosenthals Godz, Mathias Dahl var indkaldet
till Wedermæhle.
Forvalteren Mons:r Dahl møtte icke;
Thj blev!! Stefnevidnerne Herlof Skielnes og Heine Tvedt hiemlede ved Eed eftter Loven at
hafve {Forvalteren Mons:r Dahl} veret med Lænsmanden Hans Waage, for at gifve Dahl
Varsell, for mere end 4 uger siden, da Læns(man)den gich ind till ham alleene, og kom igien
till Stefnevidnerne med det svar, at hand var fornøyet med den varsell hand har faaet af
Lænsmanden alleene, hvilcket og Lænsmanden som var Nerverende (i Retten) sin Corporlig
Eed beckræfttede so(m) Sandhed at vere.

Saug Eierne for Westervigs Saug (…)s Hansen Øfre Waage og Hagtor øfre Waage, Paa
Eegne og med Interessentere, Giert Kierevigen og Baard (Tvedts?) vegne, som alle ere
boende paa Leene(s) Godset og deris Eegne odels gaarder udj Sundhords Fogderie og
Strandebarm Skibbrede beliggende, fremstod f(or) Retten og anviste afgangne Baron
Rosencrantzes bøxelbref, paa d(end) Saug grund hvor paa Westerv(igs) Saug er opbygt, eftter
s(amme?) bøxellseddel, dennem (er bevil-)
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get at opsette en liden flomsaug sammestedz at skiere bord paa til huus fornødenhed og er
dat: 4 Decembr: 1721. Der hos forcklarede SagEierne at Tit benefnte {Fembsteene}
Westervigs Saug aaret der eftter, er bleven opbygt. (Og) som det er en Flom Saug, hvor til
indtet \vand/ falder, uden naar det Stert!! (Sterkt) Regner, saa er der paa i høyeste maader
aarlig skaaren til deris huus fornødenhed 300 bord, det (T)ømmer som der till er forbrugt (er)
Taget af deris Eegne odels Skou(ger) og aldeles indtet endten af (Deri)s Mai:ts Eegne eller
Benefi(ce)rede Skouger, ej heller Rører Saug eller Damstock, Deris Mai:ts eller Beneficerede
Grunder.
(Ei)eren for Femsteenevigs Saug, Od (…)ichsen Hafneraas boende paa hans (Ee)gen
odelsjord her i Strandebarms Skibbrede, møtte paa Eegne og med (Ei)er, Engell Knudsen
Gierde, som (er) boende paa Rosenthals Gods hans (vegne), og forcklarede at bemelte
Fem(stee)nevigs Saug, er for over 50 aar (siden) med da verende Sl: Baron Lud(vig)
Rosencrantzes bevilgning bleven (opbygt paa) Rosenthals Grund, og (som nærve)rende Eiere,
nu haver
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Forvalteren Mons:r Dahls bevilgning paa Grunden, som de dog icke hafde med sig at anviise,
Forcklarede der hos, at det i allemaader haver samme beskaffenhed med denne Saug, som
forhen ved Westerwigs Saug er ommeldet, baade angaaende Tømmeret, og (bor)denis taell,
og (………en), undtagen at de faaer Tømmer af andre odels Skouger, og o(m) de oftte hindres
at skiære paa Saugen, naar det er Floe Siøe, endskiøndt det Stert Regn(er) fordj Saugen Staar
Tæt ved Søebreden.
Fogden tilspurde dend tilstede verende Almue, om de ved andet, end at SagEiernis nu giorde
forcklaring sig saaledes forholder som forcklaret er, hvor till de svarede, at de \indtet/ andet
ved, end det saaledes forholder sig i Sandhed.
Ydermere tilspurde Fogden begge Saugers Eiere, om disse 2de Sauger nogen tid tilforne
hafver ver(et for …)den angifvet, og om (Forvalte)ren Mons:r Dahl, nog(en sinde har) fordret
Saugskatten (d.. … og om) hand har oppebaaret (nogen)
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Grundeleyer af begge Saugerne, hvor till de svarede, at det aldrig Fogden tilforne haver veret
tilckiende gifvet, og at de aldrig er blefven fordret nogen Saugskat af Forvalteren paa
Rosenthals Godz, alskiønt (….) de aarlig og i Rette tider hafver {aa} Erlagt till ham, dend
accorderede Grundeleye eftter deris bøxelbref, widste og icke at mere (sku)lle betales, ellers
begierede de at siden de ere bønder som boer paa Leehnets Godz og Søger Lenetz Ting, de da
maatte Erlegge dend Rettighed og Rigtighed, som aarlig for disse 2de Sauger bør Præ(st)eris,
i henseende till hans Mai:ts indkomster der af, till Fogden Sr: Heyberg.
Fogden begierede om hvis Passeret er, hannem et Lovskicket Tingsvidne maatte meddelis,
som blev bevilget.

(Ode)ls og SelfEier Mandtalerne for Strande(ba)rm og Qvindherretz Skibreder blef
(lydelige)n for Retten oplæst, og af dend (tilstede ver)ende Almue ej modsagt.
(Restandsen) paa sindste!! (sidste) Termin for 1737 og (for begge Ski)bbreder blev lydeligen
(for Retten oplæst sa)mt Restandsen paa 1738 aars (første term)in for begge Skibreder
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som befandtes Rigtig at (vere hvor eftter) alle forbemeldte taget under Rettens forseigling.
Taarbiørn Indresen fremckom for Retten og lyesede paa sin huustrues vegne Odels og
Pengemangels Lyesnings Redt till 2 pd: 6 Mrk: Smør udj gaarden Riise, i Strandebarms
Skibrede beliggende, som Ole Siursen beboer og bruger, hvilcken hand {hin} Sagde, v(ar)
hans Koenes Rette og Sande od(ell) som hand agter till sig at indløese Saa snart hand saa
mange P(en)ge kand beckomme.

Ao: 1738 d: 11 og 12 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa Gaarden
Giel(mer)vig for Schaanevigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foget Sr: Andreas Heyberg, med eftterskrefne Laugrettes Mend Nembl: Aamund Amland,
Ole Læcknes, Ole Svinland, Tollef Wigcke, Ole Ersland, Hugne Fuurdahl, Knud Teindahlen
og Colbendt Leyte med begge Lænsmændene og flere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger (og be)fahlinger, samt høye øfrighed(s ordres) og
foranstaltninger som pa(a de forrige) Tinge.
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Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript till Hr: Geheime Raad og Stadtholder
Rantzou, angaaende Kiøbmændene i Kiøbstæderne, der handler med Bønder skall holde
bøger med forseyglet Papir udj dat: 31 Janv: 1738.
Publiceret høybaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Kaases udstedde Giestgieber
bref till Otte Capel at vere Giestgieber udj Schaanevigs Skibrede dat: 7 Febrj: 1739.
Publiceret Ole Østensens udstedde Skiøde (paa) 1 Løb 6 Mrk:r Sm: udj Gaarden Mortvet, til
(Taa)rbiørn Halfvorsen som der for haver (bet)alt 42 Rdr: dat: 29 Novembr: 1737.
(Fogde)n Heyberg hafver \eftter/ forrige tiltale af (Rasm)us Sæbøe, till dette Ting ladet
indstefne Guttorm Videvold for øfvede Slagsmaall mod Rasmus Sæbøe, der om at anhøre
eftterskrefne vidner, Anders Toftte \og/ Peder Toftte og der nest til Doms Lidelse
Guttorm Widevold blef paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans
vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Johannes Sioe, og Indre Sioe hiemlede ved Eed eftter Loven at have Guttorm
Videvold till dette Ting indstefnt (med) meere end 4 Ugers Kald og Varsell.
(Fogden) Heyberg paastod at de indstefnte (vidne)r maatte Eedfæstes og afhøres

(Vidne)t Anders Toftte fremstod og eftter (han sin) Eed eftter Loven haver af(lagt vand)t og
forcklarede at for Michaelj (tider va)r vidnet med fleere og
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kastede med Noeden for Sæbøe Landet, og som de hafde trecket Noeden i Land, kom
Guttorm Videvold gaaendes til dennem og Siger till Rasmus Sæbøe, er det dig som setter
folch i haab, der til svarede Rasmus er det saae at Jeg har sagt det, saa kand det og vere
Sandt, da Saag vidnet at Guttorm Videvold slog till Rasmus {Videvold} \Sæbøe/, at hand
bløde, og sagde der eftter, tyckes dig at dette er lidet nu da skall du faae meere en anden
gang. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
det Andet vidne Peder Toftte eftter aflagde Eed vandt og forcklarede i allemaader ligesom
forrige vidne vundet og udsagt haver.
Fogden Heyberg begierede Lavdags forreleggelse for Guttorm Videvold till Neste Ting.
Eragtet.
Guttorm Videvold forelegges Lavdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Opsidderne paa Gaarden Handeland under Matriculens No: 4. Ole Larsen, Joen Nielsen ibid:
Johannes Jacobsen ibid: og Ole Haldoersen Handeland fremckom for Retten {frem} og
becklagede at deris gaard Handeland skyldende i Skatteskyld 4 Løber Smør og i Landskyld 3
Løber Smør og 3 huuder Proprietarie Godz deris der paa Staaende huuse ved Een u-Løckelig
Ildebrand blev antendt om afttenen eftter at de \alle/ vare Nedlagt till (hv?)ile (Natten) till
Palme Søndag nest (afvigt da) {de} Een huusKoene ved Nafn (…. …..datter) Handeland
som hun laag i s(engen blev) Ildens Lue seende igie(nnem ….-)
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ren, og da de kom ud, stoed dend gandske Gaards huuser {stod} i brand, saa at de ickun fich
Reddet sig med qvinder og Børn udj deris baere Skiorter uden at de fich Redde det
allermindste af deris faae og fattige Eiendeeler, og eftter deris skiønsomhed kunde de icke
andet fornem/m/e end at Ilden var andtendt i Een Sengeboe øfverst i Taget, og foruden at de
midstede sine Eegne fattige Eiendeeler, blev og for opsidderen Johannes Jacobsen, som hafde
Soldat Ole Jacobsen Meehuuses Mundering i forvaring, der af forbrendt og i Aske fortæret
Munderings hadten og et par Skoe, og for opsidderen Ole Larsen Handeland som hafde
Soldatt Johannes Johansen Sundes Mundering i forvaring der af blev opbrendt et par
Munderings Skoe, samt alle gaardens paastaaende huuser som er 6 Røgstuer (.)de
Sengebuer, 1 Stafbuur, 2 fæehuuser (.)de Ildhuuser 3de hestestalder 2de Ved (sky)cker og
3de Smaele huuser som (alle) tillige med samtlige deris faae (og fattige) Eiendeeler bleve af
dend (Grumme) Ildz Lue i Aske fortæret (…. ….) blev till overs eller (…. …)den alleene en
Høe og (…. …….) og 1 liden Røgstue
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hvor udj de Self med qvinder og børn ja med deris Creatuurer maa hafve sit tilhold. War der
fore begierende, dend samtlige Almue her om wille vidne deris Sandhed, till et Tingsvidnis
Erholdelse;
Dend Meenige og Gandske Almue svarede, at det er dennem disverre alt formeget beckiendt,
og at det udj all Sandhed forholder sig saaledes som opsidderne forcklaret haver, og at
forbenefnte huuser tillige med deris faae og fattige Eiendeeler, tillige med det af Munderingen
Specificerede, er alt af dend Grumme Ildz Vaade fortæret og lagt i aske, ønskede ellers at

(De)ris Mai:t allernaadigst ville forunde disse fattige Leylændinger nogle aars Skatte frihed,
hvor eftter opsidderne om hvis passeret er, var af Retten et lovskickcket Tingsvidne
begierende som blev bevilget
Fogden Heyberg hafver udj forrige indstefnte Sag till dette Ting ladet indstefne Siur
Skromme, for hand haver holdet brøllup paa en hellig dag till sin datter, og der om indstefnt at
anhøre vidner Hougne Fuurdahl og Aamu(nd) Annbland!! (Ambland).
Siur Skromme møtte for Retten og v(edstod at) hafve faaet lovlig Kald og Varse(ll eftter
Loven til) dette Ting.
Vidnet Hougne Fuurdahl eftter (aflagde Eed eftter Loven,) vandt og forcklarede, at Si(ur
Skromme) holdte sin datters brøllup (… ………. ….) afvigte aar 1737 da der var(e …. ……
…….)
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(…)t Eendell brøllups folck forsamlet som Reiste fra Kircken till brøllups gaarden Skromme,
da det var saa langt ude paa Natten, at de maatte brende Lyes imidlertid de Spiisede, og da de
hafde giort Maaltid, var der dag paa him/m/elen, og blev af giesterne indtet druckcket uden
till deris Mad, saa at vidnet icke saag nogen af giesterne at vere drucken. Fogden tilspurte
vidnet hvad tid det var paa aaret at dette brøllup blef holdet, der til \vidnet/ Svarede, at det
blev holdet imellem Nye og (ga)mle Sancte Hans dag, og kom (fo)lckene af Kircken Klocken
vngefehr 4 eller 5 slet, og hafde fra Kircken ½ Miill eller imod 3 fieringer till Søes og en god
(f)iering veis till Lands at gaae forinden de kom till brøllups gaarden.
det Andet vidne Aamund Ambland eftter (af)lagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, i
allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
Fogden Proponerede at det af adskillige om (Sa)batens hellig holdelse Deris Mai:ts
ud(ga)ngne allernaadigste Forordninger (n)och som er at Erfare, hvor alvorlig (Der)is Mai:ts
allernaadigste Vilje (… ….) samme skall overholdes, og (Eenhver) som sig der imod forseer,
icke (… …. ….) nu end tilforn, men hel(… ….. …..)e till Straf skall vorde (anseet ..) som
hellige dagerne (…. …. udg)angne Kongl: allernaa1738: 289
digst Forordning, og so(m …. …… ….. …-)
holdes fra alle Giesteb(.. …… ……. …….)
Saa falder det vell af (……. …….. ……..)
samme ofvertreder, be(….. …….. ………..)
thj indstillede Fogden (… …….. …………)
indstefnte Siur Skro(mme … ………. ……)
til Mindre straff, (………. ………. ……….)
3die Capit: 3de og (… art: ... …… ………)
Saa som dend gem(… …….. ……. ………)
liden undseelse (……. ………. ………..)
bøder som dend d(er …. ……. … allernaa-)
digste Forordning (….. …… ……….. …)
hvor om Fogden forr(… …….. …… …..)
Thj blev Saaledes for Retten Kien(dt Dømt og af-)
sagt. Eftter widnernis fo(rcklaring er Siur)
Skromme ofvertydet at (…. ………. ……)
med sig taget Eendell brøl(lups folck .....-)

cke endskiøndt icke er ov(….. …. ………)
samme tid begaaet noge(n ….. …. ……..)
eller fylderie \ej eller!! (heller) brugt Spi(ll og Leg)/ er dog (….. …..)
og forsamling af brøll(ups folck …. ……)
Sabats og hellige dage, eftter (…. … …….)
allernaadigste Forordning (af ... ..…..)
1736 aldeles forbuden (….. …… ………..)
og som Siur Skromme im(…. ……. ………)
bydende hafver unders(….. … …… … o-)
vertrede {For} høystbe(meldte … …… …..)
allernaadigste bydende (…… …… ……….)
giesters forsamli(ng paa Een)
hellige Sabats d(ag Saa er)
Siur Skromme i f(ølge Forordningen)
dat: 12 Martij 1735, at (….. ……. ……….)
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(…. ……… ……..) tilhold at hvercken
(…… ……. ……. ….) eller Almuen i
(……. ……… …) eftterdags understaar
(…… …. ….. no)gens slags giestebudz
(……… …. …….) paa hellige dage,
(…….. …… …….) ville vendte sig
(……… ..… …….) at blive straf(fet …… ……….)
(Peder Klock)er till Schaanevigs
(Præstegield frem)ckom for Retten og til(spurte dend Samtlige Almue, om det
(icke er denn)em alle beckiendt, at
(hans huu)strue og 4re Børn sider
(i den største …)elig og fattig tilstand
(…… ……. …. de)nd tid hand blev Klocker
(…. ….. Meni)ghed af medynck fri(villig ……. …) Consumptions sva(relse ….. ….. e)ller till denne tid
(….. …… …. C)onsumptions for(forordningen forla)nget nogen Consum(ption ….. ……) og Familie i betragt(ning av hans) store Fattigdom, {og}
(…… …… ….)s der af at hans fattige
(….. …. ……) de kand icke impor(tere ….. …. …)dt at hand der med
(….. ……. …..) brød og føde til sin
(…… huustru)e og smaa Børn, og der
(….. …….. …….) begge sine føder
(………. ……. ….) for svaghed med
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Arbeide kand forhverfve (.… nødtørfttig føde, ej heller (…. …….)
aar uden hungers (……. ….. ….-)
tige huus at ka(. ….. ….. …. …..)
er at Almuen i (…… ……. ……)
aarringer af m(edlidenhed komme)
ham till hielp, (noget …… …….)
og noget paa Cre(dit …. ……..)
og sit fattige hu(us ……. …. der)
om hand begierede (Almuen maatte gi-)
ve sit Sandferdige v(idnisbyrd)
til Eet Tingsvidnis Er(hvervelse.)
Almuen af Schaanevigs (Skibrede? og)
Præstegield, alle enste(mmig bevidne-)
de, at det med Ped(er Klockers)
fattigdom og Armod, r(igtig)
forholder sig saaledes (at være)
som hand for Retten udsagt haver,
hvor eftter Peder Klaacker om hvad
Passeret er, et Tingsvidne var
begierende som blev bevilget.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel
paa 8 Løber Smør og 8 huuder udj Halsnøe Closters
Hofved Gaard till Peder Bundhuus uden nogen
bøxels Erleggelse dat: 2 Janvarij 1738.
Fogden Heyberg hafver till dette T(ing lade)t indst(efne)
Joen Milje eller Tungesvig for øf(vede Skie)ld(z ord)
imod Joen Tungesvig og der o(m indstefnt {Peder})
{Klaack} widner at paahøre, saa (som Klocke-)
ren Peder Olsøn og Endre Olsen (Trundhiem)
og der eftter at lide Dom. Joe(n Milje eller Tunges-)
vig blev paaraabt men møtte ick(e, ej heller no-)
gen paa hans vegne till Sage(n at svare)
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(Stefnevidner)ne Joen Slaacke og Siur Skrom(me hiemlede ved Eed) eftter Loven at hafve
(Joen Milje eller Tungesvig) till dette Ting ind(stefnt med meere end) 14 dagers Kald og Var(sell)
(Rasmus Løevigen møtte paa Jo)en \Frette eller/ Tungesvigs vegne
(og paastod at de indstef)nte vidner maatte
(afhøres og deris Eedelige forcklaring at udsige)
(Vidnerne Peder) Klocker og Endre Olsen
(Trundhiem blev fremck)aldet for Retten da
(Eeden for de)nnem af Lovbogen

(blev oplæst og fo)rmanet at sige sin Sand(hed. Dereftter blef de)t Eene vidne udviset
(fra Retten, medens det) Andet vidne giorde og af(lagde sin Eedelige fo)rcklaring, hvor paa vid(net Peder Kl)aacker eftter aflagde Eed
(eftter Loven vandt og forck)larede. at 8te dager
(eftter …… m)isse kom Joen Milje Tungesvig
(m)ed Endre Olsen Trundhiem till vidnet og begierede at vidnet ville følge med ham og læse
et brev som hand har faaet fra Fogden Heyberg,
(f?)or Joene Frette {eller} boende paa Tungesvig.
(d?)a {fulte} vidnet fulte med saa og vidnet
Endre Olsen Trundhiem, hvor da brefvet
(bl)ev oplæst i Joen Frettes paahør i hans
egen stue, hvor eftter de vexlede adskillige ord imellem sig, saa siger vidnet til
(ha)m at de skulle forliges, men sagde de
(k)and icke forliges førend de komer for
(Rett?)en, (men) vidnet hørte at Joen Milje
(Tung)es(vig sa)gde till Joen Frette Tungesvig
(at han haver ) hugget i hans Skoug som Een
(…………) Widere hafde vidnet icke at forcklare.
(det Andet vi)dne Endre Olsen Trundhiem
(eftter aflag)de Eed eftter Loven vandt og
(forcklarede i lige) maader {ligesom}
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ligesom forrige vidne vu(ndet og udsagt) haver.
Rasmus Løeningen paa Joen Frettes vegne paastod at Joen Milje Tungesvig maatte
forelegges Lavdag till neste Ting.
Eragtet.
Joen Nielsen Milje Tungesvig forelegges Lavdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Joen Slaacke paa sin Sviger Moder Anna Olsdatter Fleskies vegne, hafver indstefnt Taarckell
Fleiskie till Doms Lidelse at betale de V(il)ckaaer af Gaarden som hand har lofvet (aar)lig at
betale till hinde
Taarckell Fleiskie møtte for Retten og vedstod af hafve faaet lovlig Kald og warsell till dette
Ting. Taarckell Fleiskie tilstod at Reste afvigte a(ars) foesterleye, som hand tilsagde at wille
b(etale) med 1 Rdr: 2 Mrk: og Ellers blev Parterne forEenede at Joen Slaacke paa Enckens
vegne var fornøyet med at Taarckell Fleiskie skall betale aarlig i Vilckaar till hinde 1 Rdr: 2
Mrk: som Taarckell Fleiskie tilst(od) aarlig at ville betale saa lenge E(ncken) lever, hvor
imod hand icke er i an(dre) maader forbunden at føede noget, men frj for{r} foering naar
Ermelte Penge Aarlig bliver Erlagt.
Mons:r Hans Seehuus haver ved skrifttlig Stefnemaall paa Consumptions forp(agter Sr:) Jens
Refdals vegne indstefnt (Pastor i) Schaanevigs Præstegield Hr: Joha(nnes Weyle) fordj hand
skall hafve udeladt E(endeell Per)sohner af Consumptions M(andtallet)
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hvor o(m Pastor) Hr: Weyle er indstefnt at anhøre Eendell widners forcklaring till et
Tingsvidnis Erholdelse med videre som det udtagne Stefnemaall dat: 22 Martij 1738
formelder og lyder saaledes.
Hr: Pastor Weyle møtte Persohnlig for Retten,
Stefnevidnerne Christopher Pedersen Slee og Eellias Pedersen Gielmervig hiemlede (ve)d
Eed eftter Loven at hafve alle de udj (Ste)fningen Mentionerede Persohner ind(stef)nt till
dette Ting med 14 dagers Kald (og) Varsell, og Stefningen forckyndt (f)or Niels Schanckes
Boepæell i hans Tieniste Piges paahøer, men var {Se} icke Self hiemme, men nogle uger
forud var (hand) Reist till Bergen.
Mons:r Seehuus Producerede sin Fuldmagt fra Mons:r Refdahl som er dat: 22 Janv: 1738
saa Lydende Mons:r Seehuus paa Mons:r Refdals wegne (pa)astod at de indstefnte vidner
maatte (Ee)d fæstes og afhøres, paa det hand kand (qv)æstionere vidnerne eftter Stefnemaalet.
Hr: Pastor Weyle indstillede till Retten (om) Tingsvidne kand tages over Een Mand (som)
icke er lovlig stefnt ej heller er (ti)lstede at svare for sig. (D)er nest indlefverede Hr: Pastor
Weyle (sit) skrifttlige forsædt dat: 12 April 1738 saa (Ly)dende
Eragtet.
(Stefnevidner)ne haver afhiemlet at hafve ind(….. ….. St)efning forckyndt for Niels
Schanckes (boepæell og i h)ans tieniste Piges paahøer \for 14 dager siden/ Men (hand var)
dend tid fra sit huus og veren(de i Berge)n, saa hand icke haver faaet (saa lovlig Varsell) som
Lovens 1 Bogs 4 Capt: 8 art:
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foreskrifver udj hvilcken henseende de indstefnte vidner ej kand admiteris t(ill) nogen
forcklaring om Ermelte Niels Schanckes Næring eller Familie denne sinde, forinden hand af
Citanten blifver lovligen indvarslet Men som Peder Olsen Klocker befindes at vere lovlig
stefnt, tillige med Hr: Pastor Weyle, vidnernis udsagn, lovligen indstefnt at anhøre, saa blifver
widnerne for saa vidt Klockeren betrefner!! (betreffer), paalagt sit Sandhedz vidne at aflegge
Thj fremstod for Retten vidnet:
imidlertid blev Klaackeren Peder Olsøn paaraabt, som Self Persohnlig møtte for Retten og
vedstod at vere lovlig Stefnt till dette Ting. og ellers forcklarede at hand er Klocker her i
Schaanevigs Præstegield, og sider med (huu)strue og 4 Børn udj stoer armod og fattigdom og
der paa Producerede et Tingsvidne af Retten erhvervet om sin fattige tilstand som hand
begierede udj denne Tingsvidne Act maatte inddrages hvilcket er dat: 11 April 1738 saa
Lydende
{Hv} Mons:r Seehuus Sagde at hvad deris Velærværdighed Hr: Johannes Weyle Pastor till
Schaanevigs Præstegield tillige med hans Klaacker Peder Olsen Ferrevig nu for Retten har
Produceret og Protesteret Mundtlig og Skrifttlig, skulle hand paa Mons:r Refdals vegne alle
tider kand(…. ...e sig .) nogen Proces i sin tid imellem dennem og hans Principal ku(nde)
yppes, men paastod og (………)
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at vidnerne maatte afhøris.
Der eftter blev widnet Christopher Pedersen Slee, paaraabt som eftter aflagde Eed eftter
Lofven wandt og forcklarede paa Mons:r Seehuuses Spørsmaall,
om vidnet icke ved at der paa Ferrevig har i aarene 1735, 1736 og 1737 boet en Mand ved
Nafn Peder Olsen, som har veret Klaacker till Schaanevigs Præstegield, hvor welærværdige

Hr: Johannes Weyle er, og har i samme tid veret Sogne Præst, Rs:!! (Responderede = svaret)
jae.
(2de) qvæstion! om bemelte Klaacker icke har ( og i d)end tid har haftt Koene Børn og
Tienistefolck, samt hvor mange og hvad Nafn og alder Børnene ere; vidnet (de)r til svarede
at Klockeren hafde i de aaringer sin huustrue som end nu lever og 4 Børn, men vidste icke
deris Nafn eller alder; Men Klockeren forcklarede self, at hans ældste Søns Nafn er (O)le
Pedersen 18 aar gammell, dend anden Søn Hans Pedersen 14 â 15 aar, dend (3)die Søn Peder
Pedersen 9 â 10 aar, og (d)atteren Babroe Pedersdatter 12 aar (g)ammell.
3. Om icke bemelte Klaacker har forrettet Samme i bem:te Præstegieldz Kircker i fornefnte
(aarrin)ger, hvor Hr: Pastor Weyle har for(re)ttet Guds Tieniste, Rs: jae
4de om vidnet siunes det kand vere muelig at, S(ogne) Præsten welærværdig Hr: (We)yle,
ej (har) kundet vere vidende om bem:te (Klocker) Peder Olsen Ferrevig og hans (Familie i)
meerbem:te tid; vid(net der till (svarede som forhen at er vidende (at Klockere)n med sin
Specificerede Fa1738: 293
milie, har boet og veret her i Præstegieldet i fornefnte aarringer.
5te om Præsten icke har sin Kiereste 1 Tienistedreng og 1 Tieniste Pige, hvor till vidnet
svarede Nej, icke er vidende hvad Tieniste folck Præsten har haftt i fornefnte aarringer.
Vidnet Peder Heltberg, fremstod for Retten og eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede paa første qvæstion Svaret jae. til 2den qvæstion, Svarede vidnet at hand (ha)ver
Huustrue og 4re Børn i fornefnte aaringer som end nu lever, men ved icke børnenis alder.
Till dend 3die qvæstion Svarede jae. Till dend 5te qvæstion Svarede vidnet at welærværdig
Hr: Pastor Weyle haver haftt i fornefnte aarringer 1 Tienistedreng og 1 Tieniste Pige saa og
Præstens huustrue som levede udj de aarringer og end nu lever.
Widnet Svend Aaseim eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, svarede til dend 1te qvæstion
jae. til 2den qvæstion Svarede icke er vidende {at} andet end at hand har haftt huustrue og
børn, men hvor mange ved hand icke, (uden) hvad Klaackeren self har forcklaret. till 3die
qvæstion svarede vidnet jae. Till 5te qvæstion svarede at P(ræsten har) haftt sin huustrue, 1
Tien(istedreng og) 1 Tieniste Pige i fornef(nte aar)ringer.
forbenefnte 3de Vid(ner blev) tilspurt om de ere (vidende)
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at Klaackeren i fornefnte aarringer har holdet nogen Tienistedrenger og Tieniste Piger hvor
till de svarede Nej
de øfrige widner holdte Citanten u-nødig at føre, men begierede nu Tingsvidnet sluttet og
beskrefven at blifve meddeelet, Som blev bevilget
(Pu)bliceret Ole Erichsen Wiches udstede Skiøde (paa) 8 Mrk: Sm: udj Gaarden Rullestad till
(….)n Ellingsen som der for haver betalt 8 rd: dat: 11 April 1738.
bøxel Mandtalet for 1737 blev oplæst inden Retten, hvilcket befandtes Rigtig at vere.
Odelskats Mandtallet blev for Retten oplæst og fandtes ej nogen forandring uden hvad der
udj blev Mentioneret om Løvigen, og ellers befandtes Rigtig at vere

Restandsen paa dend 1te Termin af indeverende aars Skatter som beløber 330 Rdr: 3 Mrk: 12
s: saa og Restandsen for 1737 beløber 177 Rdr: som blev inden Retten oplæst og befandtes
Rigtig at vere.

Ao: 1738 d: 14 og 15 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa Gaarden
Lunde for Fieldbergs (og E)tnes Skibbreders Almue, ofververende udj (Retten) Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas (Heyberg med) eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig (…..)s
Stangeland, Niels Dreggernes, (… …….,) Haldoer Stangeland, Lars Lar(sen …..)e, Eelias
Wache, Samson Sæbøe (og …. ……)rem med begge Lænsmendene (med Alm)ue af begge
Skibreder som (Tinget samm)e Tid Søgte.
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Publiceret alle Kongl: Forordninger og befahlinger samt høye øfrihedz ordres og
foranstaltninger som paa forrige Tinge.
Hr: Pastor Althand hafver till dette Ting ladet indstefne Samuell Haaimb eftter forrige tiltaele
for ofverlast mod ham og Præsteckoenen, og at anhøre widnerne Ingebor Flaaden og Guroe
Flaadens ædelige forcklaring i Sagen.
Samuell Haaimb møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell.
de indstefnte vidner blev paaraabt eftter Loven men møtte icke.
Thj blev Eragtet.
De indstefnte vidner forelegges till neste Ting at aflegge sit widnesbyrd udj Sagen, till
hvilcken tid Samuel Haaim forelegges Lavdag at møde og til Sagen at svare.
Publiceret Sorenskrifver Randulf som Auctions Forvalter, hans udstedde Skiøde paa Gaarden
Stoere eller øfre Nerem skyldende 2 Løb: Mrk:!! 18 Mrk: Sm: med bøxell og herlighed /:
undtagen det Støcke Grund som giestgiæber huuserne paastaaer, hvilcket forud af Sl: Jørgen
Olsen Soldt er :/ till Sr: Jørg Neumand, for 86 Rdr: 4 Mrk: 8 s: som er ham udj Skifttebref
eftter Sl: Jørgen Olsen Nerem er ham udlagt for hans fordring og saaledes blefven betalt dat:
3 Martij Ao: 1738.
Publiceret Anders Gierevigens udstedde bøxels(eddell) paa ½ Løb Sm: og 9 Mrk: Sm: udj
Gaarden Tvet, til Tor(…) Knudsen som der af bøxelen haver betalt. og er dat: 7 Martij 1737.
Publiceret Peder Halfvorsen Ra(m/m/?)es udste(dde) Skiøde paa 2 Løber Smør udj (…..)l i
Etne Skibrede, till Biørne Siursen som der for haver betalt 140 Rdr: og e(r dat: d: 2
Decembr: Ao: 173(7?)
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Publiceret Madame Sl: Hr: Camstrups udstedde bøxelseddell [paa] 1 ½ Løb Sm: udj gaarden
Wae i Etne Skibrede beliggende, till Peder Thorsøn Sorem, og er Gaarden ham uden bøxell
ofverdraget og er dateret d: 3 Janvarij 1738.

Anders Marckuesen Næsse hafver till dette Ting ladet indstefne Tørres Ulfvenes udj forige
indstefnte Sag, saa og at anhøre vidnet Jacob Kaatten, som till dette Ting i ligemaade er
indstefnt.
Stefnings Mendene Ole Johansen og Torgier Ambrigtsen hiemlede ved Eed eftter Loven at
have Tørres Ulfvenes till dette Ting (ind)stefnt med 14 dagers Kald og Varsell
Tørres Ulfvenes blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne
till Sagen at svare.
Sønnen Alvall war paa Tinget, men Sagde icke hafde nogen ordre fra sin fader at svare till
Sagen.
Vidnet Jacob Kaaette eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at i høeslaatten
1737 kom Anders Marckusens Koene till Tørres Ulfvenes med (Een) tønde Mackckrell, og da
hørte vidnet (at) Tørres Ulfvenes skielte Anders Marckusens Koene for en Landtæfve,
(Vi)dere hafde widnet icke at forcklare,
Eragtet.
Tørres Ulfvenes forelegges (Lavd)ag till neste Ting at møde og (Svare) till Sagen.
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Samuell Haaim hafver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Alvall Haaeland for
øfvede Skieldz ord, og der om indstefnt vidner Zackarias Næsse som er Citantens Morbroder
og Anna Wee.
Stefnevidnerne Christen Christensen og Søfren Colbendtsen hiemlede ved Eed eftter Loven
at hafve indstefnt Alvall Haaland og de ovennefnte vidner till dette Ting med 3de Ugers Kald
og Varsell
Alvald Haaeland blef paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Eragtet.
Alvall Haaeland forelegges Lavdag till neste Ting at møde og svare till Sagen, til samme tid
og sted forelegges widnerne at aflegge sit widnisbyrd udj Sagen.
Tollach Qvamen hafver atter udj forrige indstefnte Sag atter ladet Stefne Torsten Wæestad for
øfvet Slagsmaall \i brøllupet paa Alna/ imod Citanten, samt nærgaaende ord Item fordj
Torsten Wæestad har sagt at hand maatte eftter Fogdens tilladelse ved skrifvelse, forvalte
Sagen som hand vilde med mere. hvor om hand er indstefnt vidner at anhøre saa som Lars
Pedersen øfre Lunde og Ole Pladse, samt Aamund og Gunder Wæestad.
Stefne vidner Tørres Roaldsen Skarsland og Christen Faadsell hiemlede ved Eed at have
indstefnt Torsten Wæestad for slagsmaall saa og fordj at Torsten Weestad skall have sagt a(t
Citanten?) skall have ligget hos sin Tieniste Pige till dette Ting med 14 dagers K(ald og
Var)sell;
Torsten Weastad
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blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at Svare
Eragtet.
det Tollach Qvammen haver indstefnt Torsten Weestad for hand skall have sagt at hand
maatte eftter Fogdens tilladelse ved skrifvelse, forvalte Sagen som hand wilde er noget som i
denne Sag icke kand (in)dlemmes men Excluderis fra denne Sag, og bør dend af Citanten
âparte føres (sa)a fremt hand dend nødig Eragter, og i saa maade bliver ej tilladt andre vidner
at (fø)res end de alleene som udj denne Sag skall bære vidne om hvad som Passerede imellem

Citanten og Contraparten angaaende Slagsmaalet og de paa anchede (nær)gaaende ord, i
brøllupet paa Gaarden Alna.
Tollach Qvamme paastod at de indstefnte vidner Lars Pedersen øfre Lunde og Ole Pladse
maatte Eedfæstes og afhøres.
(Saa) blev vidnet Lars øfre Lunde {og Ole Pladse} paaraabt som fremstod for Retten (og)
eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt wandt og forcklarede i førstningen af slaatten
forleden aar 1737 var (vidn)et paa en Gaard kaldes Alna udj et Brøllup, hvor Torsten stod og
Spillede (paa) en Fioel og fich en anden Fiolen, gich saa (de)r fra hen til bordet som stod i
Løen, hvor (Toll)ach tilforne stod, og som de har sidet (i) stuen (da kom) dennem nogle ord
imellem (som) vidnet icke Erindrer vad!! (hvad) det var, kom (Torsten?) frem paa
Løegulfvet, da (…. ……) stod Tog Tollach Qvamme (i Skiegget? og) slog ham Ned og
Sagde
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nu Seer dj hvor de skulle g(…. og s)agde der hos till de som skilte dennem fra hver andre,
Gud forlade daacker som skilte os ad, Jeg skulle slaaet hilsen af ham, der nest toeg Torsten
Weestad fat paa ham igien greb Tollach Qvamme i haaret og kaste ham ned, saa som hand
var gandske drucken, gich saa en og tog Tollack Qvamme fra ham og førte {ham} \Torsten/
ud, saa sagde Torsten anden Gang, Gud forlade daa(cker) som skilte os ad, Jeg skulle slaaet
hils(en) af ham, widnet forcklarede ellers at før de sloges, og imedens de sad ved bordet,
h(ørte) vidnet at Torsten Weestad sagde, (at) Taallach Qvamme har ligget hos (sin Tieniste
tøes østen for gaeren under en wier, og Koenen stod hos og græd, saa og hørte at Tollach
Qvamme Sagde at Torsten {ha} Weestad har ligget hos LænsmandzKoenen i Pladse Løen
saa og at Torsten Weestad Sagde at Tollach Qvamme var en horehest, sagde vidnet ellers at
da de kom fra bordet, tog Torsten Weestad fadt paa Fio(len) og stod og Spillede, imidlertid
kom Tollach og wille forlige sig med ham da Torsten Weestad Raabte og bad om fred, Men
\Tollach/ trengte ham eftter Armen, og som de kom frem paa Gulfvet Passerede slags(maallet
imel)lem den/n/em som forhen forck(laret er.)
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det an(det vidn)e Ole Pladse blev paaraabt men møtte icke.
Eragtet.
Widnet Ole Pladse forelegges til neste Ting at aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen, till hvilcken
tid Torsten Weestad forelegges Lavdag at møde og svare till Sagen.
Taallach Qvamme hafver till dette Ting ladet indstefne Torsten Weestad (fo)rdj hand har Sagt
at hand maatte Es(cke) Fogdens tilladelse ved skrifvel(se at) forvalte Sagen som hand wille
(me)d meere, hvor om hand er ind(stefn)t at anhøre vidner Aasmund og Gunder Weestad, og
der eftter at lide Dom tillige med at betale Sagens forvoldende omckostninger
Stefnevidnerne Tørres Skaedtland og Christen Faasse hiemlede ved Eed eftter Loven at have
ofven anførte indstefnt till dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell.
Torsten Weestad blev paaraabt eftter Loven men møtte icke.
Vidnerne Osmund og Gunder Weestad blev paaraabt men møtte (ick)e.
Thj blev Eragtet.
Torsten (Weestad) forelegges Lavdag till (neste Ting) at møde og svare till (Sagen ti)ll
hvilcken tid og sted
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vidnerne forelegges at aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Smør ½ huud udj gaarden Tvet
deris Mai:ts Halsnøe Closters Gods till Erich Svendsen som bøxelen haver betalt med 12 rdr:
1 Mrk: 8 s: dat: 14 April 1738
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 2 Løber Sm: 1 huud udj gaarden
Hegg(e) deris Mai:ts Halsnøe Closters godz, till Torckell Hugnesen som der af den halfve
bøxell eftter Loven haver bet: dat: 15 April 1738.
Publiceret Niels Johansens udstedde Gafve bref paa 2 pd: 6 Mrk:r Sm: i Berhoug i
Schaanevigs Skibrede beliggende til Johannes (Kiel)lesvig dat: 11 Decembr: 1737.
Odelskats Mandtalet for Etnes og Fieldbergs Skibbreder blef for Retten lydelig oplæst og
taget under Rettens forsegling,
Restandsen for 1737 for begge Skibbreder blev lydelig oplæst og beløber Restandsen for
Etnes Skibbrede 136 Rdr: 5 Mrk: 8 s: og for Fieldbergs Skibrede 131 rdr: 2 Mrk: 12 s: som
blev taget under Rettens forsegling
bøxell Mantallet for afvigte aar 1737 blev oplæst og (icke) fleere bøxler end i gaarden
Liusnes 1 ½ Løb Sm: 1 buckeskind 1 gsk: i Fieldbergs Skib: i gaarden Axdal 1 Løb 1
huud udj gaarden Stensland ½ Løb Sm: ½ buckeskind og udj gaarden (..d…) 2 Løber Sm:
1 ¾ huud som er bortbøxlet, hvilcket blev (ta)get under Rettens forsegling
Restandsen paa dend 1te Termin 1738 (blev inden) Retten oplæst og taget under Re(ttens
for)segling. og beløber af Etne S(kibrede) 313 rdr: 1 Mrk: 15 s: og af Fieldbergs Skibrede
(beløber Restand)sen 302 rdr: 4 Mrk: 7 (s:)
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Ao: 1738 d: 17, 18 og 19 April blev holden almindelig Vaar Skatte og Sageting paa
Gaarden Bielland med Føyens og Fiere Skibreders Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Torckell
Stafveland, Gunder Sortland, Peder Sæfverud, Johannes Sortland, Salomon Habbestad, Lars
Sortland og udj Maans Alsvogs Sted Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Knud
(Øc)kland med fleere Almue som Tinget samme Tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og befahlinger samt høye øfrighedz ordres som paa
forrige Tinge
Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel (paa) 1 Løb Smør ½ huud udj deris Mai:ts
Halsnøe Closters gaard Hofland i Waags Skibbrede beliggende till Anders Ellingsen som
ickun haver betalt bøxell af den 2/3 part i gaarden dat: 19 Decembr: 1736.

Publiceret Hr: Johan Christopher Haars udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Smør i gaarden
Schimmeland till Aadne Aanundsen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 12
April 1738.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Lars (Noedt)eland og Ingebor
Michelsdatter for med hin anden (began)gne Leyermaall, till Doms Lidelse eftter Loven.
Lars Noedteland møtte paa Eegne og indstefnte Ingebor Michelsdatters vegne, og vedstod at
de ere lovlig Stef(nte till) dette Ting, sagde der hos at hand wille (egte Ingeb)or Michelsdatter,
hvilcket Pastor Hr: (……) Testerede at det saaledes (er) Sandhed, og der hos belovede (.. …..
.…)em æctebøder 2 rdr: 1 Mrk: 8 s:
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hvor med Fogden declarerede der med at vere fornøyet, saa fremt at æcteskabet blifver
fuldbyrdet.
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Marj Arnesdatter Noteland for
begangne Leyermaall med Soldatt Joen Pedersen Grønaas, till Doms Lidelse eftter Loven.
Marj Arnesdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hindes
vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hysingstad og Siur Nielsen Noedteland hiemlede ved
Eed Eftter Loven at hafve indstefnt Marj Arnesdatter til dette Ting med meere end 4 Ug(ers
Kald og) Varsell.
Fogden paastod lo(vlig fore)leggelse for dend indstefnte.
Eftterdj Marj Arnesdatter befindes (at vere lov)lig stefnt, saa forelegges hinde (Lavdag) till
neste Ting at møde og svare ti(ll Sagen.)
Publiceret Indre Haavigens udstedde bøxelseddell (paa) 1 pd: 21 Mrk: Sm: i gaarden Indre
Haavigen till sin Søn Lars Indresen som der af bøxelen haver betalt, og er dat: 21 Novembr:
1737.
d: 18 April om Morgenen blev Retten atter Sadt igien med forbenefnte Laugrettes Mend paa
det ordinaire (Ting)sted Bielland, hvor da Almuen af Fiere Ski(brede) nogle faae Mandskab
møtte.
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral og S(tiftts Be)fahlings Mand Hr: Ulrich Kaases
udstede (Giestgiæ)berbrev paa et giestgiæbersæde kal(det (Tier?)nagel, till Mons:r Henning
Irg(ens) dat: 26 Martij Ao: 1738
1738: 298b
Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral og Stiftts Befahlings Mand Hr: Ulrich Kaases udstedde
Giestgiæberbref paa Mønstervogen i Føyens Skibbrede beliggende, til Mons:r Henning Irgens
dat: 26 Martij 1738
Publiceret Sorenskrifver Randulfs som Auctions Forvalter udstedde Skiøde paa 1 Løb Sm: 1
huud udj Gaarden Bielland till Fogden Sr: Andreas Heyberg, som der for haver betalt 230
Rdr: og er dat: 8 Martij 1738.

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell (paa) 2 Løber og 2 huuder udj Gaarden
Nordre Bielland (hvor) af deris Mai:t er Eiende 1 Løb Sm: (og 1 huud) uden bøxell af
Fogden bortbøx(let till) Samson Olsen dat: 26 Martij 1738.
(Publiceret) Niels Folgerøens udstedde Skiøde (paa huusene?) i Folgerøen till sin Søn Ole
Niel(sen som der) for haver betalt 48 Rdr: og er (dat: 8 April 1738.
Publiceret Martha Sl: Knud Iversens udstedde bøxelseddell paa ¼ Løb Sm: ¼ huud og 6
Mrk: fisk udj Øchland till Engelbrigt Knudsen som bøxelen haver betalt dat: 29 Martij 1738
Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Sara Sl: Taarbiørn Larsens med
{skriftt(lig} M)undtlig Kald og Varsell eftter for(rige t)iltaele at anhøre Dom till be(talin)g,
som og ved skrifttlig Stefning (indkald)et Fogden Ohnsorg till Veder(mæle u)dj Sagen,
hvilcken Stefning (er dat: ..) Febrj: 1738. saa formeldende.
(…….. …..) møtte i Retten paa dend ind(stefnte Sar)a Sl: Taarbiørn Larsens vegne (og
sagde a)t hun haver faaet lovlig
1738: 299
Kald og Varsell.
Fogden Ohnsorg blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans wegne
till Sagen at Svare.
Fogden Heyberg eftter hvis forhen er i Rettelagt og paastaaet, forventede nu en Endelig
Dom Endten till frickiendelse eller betaling ofver Sara Sl: Taarbiørn Larsens.
Thj blev Saaledes for Retten Kiendt Dømt og Afsagt.
Fogden Sr: Adam Lewin Ohnsorg hafver d: 8 Janvarij 1729 antaget Sl: Taarbiørn {som}
Larsen som sin T(iener) till at oppeberge Landskyld Rettighederne af Deris Mai:ts Halsnøe
Closters gods udj Ryfylche Gidderen og Dahlerens Fogderie udj Stavanger Ambt
bel(an)gende de aarringer 1728, 1729 og 1730 hvor af befindes eftter dend afsagde Dom dat:
15 Aug: 1737 at Reste paa dito Jordebogs indkomster 58 Rdr: 1 Mrk: 13 s: som beroer af
udestaaende Restandser hos op(sidderne) paa dito Gods, og naar nu eftter Fogden A(dam
Ohnso)rgs Tilstaaelse udj fornefnte Doms Acta, fragaaer Skatterne for dend afbrendte gaard
Faas Eegeland 10 Rdr: 2 Mrk: 4 s: samt Skatterne for gaarden (…d) (Mrkn: i forrige sak
nemd Riove) hvor Leylændingerne vare saa forarmede (at de) Skatterne ey kunde betale
beløbende 10 Rdr: (. …. .. ..) Saa blifver igien dend Summa 37 Rdr: 3 Mrk: 14 s: (som
En)cken Sara Melboe Sl: Taarbiørn Larsens (bør betale) Men som Fogden Ohnsorg
qvitterede sin Tie(ner) nu Sl: Taarbiørn Larsen fra sig Ultimo (.... da) Fogden Ohnsorg ej
alleene besørgede Self (… ….) oppebørseler i sit {Betienin} Fogde (Embedes) Betienings tid
aaret 1731, men end ogs(aa al)delis haver eftterlaft at formere sin (Restandse?) i lovlig tid till
sin Tiener Sl: Taarb(iørn Lar)sen, som burde have sked, da dend Sl: (Mand) Sl: Taarbiørn
Larsen aflagde si(n …… Re)genskab till Fogden Ohnsorg (…. … …) i det mindste 6 uger
der eftter, (……. …….) paafult, icke heller udj de(n tid) dend Sl: Mand lefvede indtil (…..
…… ….)
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Vngefehr in Julij eller Augusto at hand ved døden afgich, førend nu som er 3 â 4 aars forløb
eftter at dend Sl: Mand sit sidste Regenskab aflagde, udj hvilcken henseende Encken Sara Sl:
Taarbiørn Larsens eftter Lovens 3die Bogs 1 Capt: 7 art: for denne Fogden Ohnsorgs
Søgende Prætention her med frifindes

Knud Krog hafver till dette Ting ladet ved Mundtlig Kald og Varsell indstefnt Hans (La)rsen
boende paa Eldøens grund, fordj hand hafver falholdet øell Brendevin, og videre, og der om
indstefnt at anhøre widner Ole Walvatne, Tollach Langeland, Jørgen (Haarn)eland, Joen
Høyland, Johannes Kaar(evig, Ør?)jan, tienistedreng paa Langeland, Ane (og?) Helje boende
paa Eldøe Grunden og Sidsele (H)øyland, alleene till Eet Tingsvidnes Er(hol)delse.
(Stefne) vidnerne Lænsmanden Næll Torstensen (Hyesing)stad og Skydzskafferen Anders
Bandedahlen (hiemle)de ved Eed eftter Loven at \have/ forbenefnte (Persohne)r till dette Ting
indstefnt med 14 da(gers K)ald og warsell,
(den in)dstefnte Hans Larsøn møtte for Retten (og vedsto)d at have faaet lovlig Kald og
Var(sell ti)ll dette Ting.
(Dereftte)r blev Eedens forcklaring for widnerne (oplæ)st og formaenet at wogte sig for
(MeenE)ed;
der eftter fremstod vidnet Tol(lach Lan)geland som eftter aflagde Eed vandt (og
forcklare)de, at i dette indeverende aar har (vidnet ve)ret 2de gange udj Hans Larsens huus
(og hafver ble)ven skiencket en halfckan(de øell, men) paa samme tider kiøbt ½ kan(de øell
hve)r gang, men har icke seet
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paa disse tider nogen anden har sidet inde og drucket, undtagen at hans dreng var med ham
{disse 2de g} dend første gang hand var der i aar, vidnet forcklarede og i forrige aarringer at
hafve indgaaet i Hans Larsens huus, og sommetider bleven skiencket ½ kande øell og somme
tider kiøbt ½ kande øell og Vngefehr 1 eller 1 ½ aar siden kiøbt et glas brendevin, kand
Ellers icke Erindre hvor mange gange hand har veret i forrige aarringer i Hans Larsens huus
og kiøbt ½ kande 4 skillings øell, har og seet imidlertid at Een eller anden har sidet inde og
drucket ½ kande øell, men hvor mange der var eller hvem det var, kand vidnet nu icke
Erindre widere hafde Knud Krog icke vidnet at tilspørge
det Andet vidne Helle Siursdatter ef(tter af)lagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at i
dette indeverende aar, imedens hindes Mand var siug og Sengeliggende, kiøbte vidnet hos
Hans Larsen en gang 2 kander øell og der imellem 1 potte øell, men hvor mange gange det er
vidste vidnet icke, ellers forcklarede vidnet at da de 2de kander øell blev kiøbt sagde Hans
Larsens huustrue icke hafde øell at selge, hvor paa vidnet bad huus(truen at) skulle lade det
bort, fordj hun (……..) behøfve mere till hindes Ma(nd og vid)net forcklarede at forige
aarringer (vidnet ha)ver kiøbt øell, men vell seet a(t andre ha)ver sidet der inde, og om d(e
haver) drucket øell eller icke, ved (vidnet) ej at forcklare. Videre (hafde) Knud Krog icke
dette v(idne at tilspørge)
1738: 300b
det 3die vidne Johannes Kaarrevigen eftter aflagde Eed wandt og forcklarede, at i dette
indeverende aar har vidnet kiøbt 6 krueser øell, men icke beckommet brendevin till kiøbs paa
aar og dag, har ellers i forrige aarringer med sine {K} Cammerater kiøbt øell og brendevin
hos Hans Larsen, sagde og i forrige aarringer naar (ha)nd kom ind haver seet en Mand
under(ti)den \sidet/ og drucket en krues øell, men (om) dend samme Mand haver dend kiøbt
(elle)r dend har veret ham skiencket, vidste (vi)dnet icke at forcklare, har heller icke (fa)aet
brendevin til kiøbs, siden Hans (Larse)n var der om forbudet. Videre hafde Knud Krog icke
dette vidne at tilspørge;

det 4de widne Zidsele Olsdatter eftter af(lag)de Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
hafve kiøbt 2de kander øell (1) Kande hver gang hos Hans Larsen, indeverende aar, widere
vidste vidnet icke at forcklare, ej heller hafde Knud (Krog de)tte vidne mere at tilspørge.
(Knud Kr)og Sagde at ingen fleere af de ind(stefnte vidner m)øder, end de som alleerede
vun(det haver) hvor fore hand paastod at de (udeblevne) vidner maatte forelegges Lav(dag
til) neste Ting at aflegge sit wid(nisbyrd) udj Sagen.
thj blev Eragtet.
(Eftterdj vid)nerne Ole Valvatne, Jørgen Haar(neland, ….. Høyland, Hans Hagtorsen (……)
og Ane Eldøen befindes at (vere lovlig) Stefnt, saa forelegges
1738: 301
dennem Lavdag till neste Ting at aflegge sit widnisbyrd udj Sagen.
Knud Krog hafver till dette Ting ladet indstefne Jørgen Aanensen Jensenæsset, boende i
Saevogen som haver fallholdet øell og brendevin og videre hvor om hand er indstefnt at
anhøre vidner Ole Walvatne, Anders Walvatne, Corporal Abraham Knudsen, Lars Dahle,
Jørgen Haarn(e)land, Jacob og Anders Dæggernes, Johannes Kaaerevigen, Ole Waas, og
Niels Walvatne, till Eet Tingsvidnis Erholdelse.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Anders Skydsskaffer
hiemlede ved Eed eftter Loven at have forbenef(nte) Persohner indstefnt till dette Ting m(ed)
meere end 14 dagers Kald og warsell
Jørgen Aanensen Jensenæsset blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ey heller nogen
paa hans vegne till Sagen at Svare
Mons:r Knud Krog paastod at de indstefnte vidner, maatte paaraabes, og saa mange af dem
som nu møder maatte Eedfæstes og afhøres.
Widnet Corporal Abraham Knudsen eftter (aflag)de Eed eftter Loven wandt og forckla(rede
at) i forleden Sommer 1737 og afvigte Høs(t hafver) vidnet kiøbt øell og brendevin, (saa og
seet) Andre folck har sidet der hos Jørgen Aa(nensen) og drucket, og Ellers forcklarede
(vidnet) at saa oftte vidnet har kommet der, (har hand seet) folch saa mange som er kommen
(der ind) imedens vidnet der har vere(t, og hafver) de eftter begier beckommet øe(ll og
bren)devin for Penge. (Videre hafde) Mons:r Krog icke vidnet (at tilspørge)
1738: 301b
det Andet widne Johannes Kaarrevigen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede,
at have veret med sin huusbunde et par gange forleden Høst, som {har kiøbt} gaf vidnet
Penge till at kiøbe øell og brendevin for, hvor fore vidnet hver gang haver kiøbt 1 kande øell
(ha)r og paa de tider seet andre folch har (ver)et og kommet der at kiøbe øell \og brendevin/
hos Jørgen Aanensen Jensenæsset, Videre hafde Mons:r Krog icke at tilspørge dette widne.
fleere vidner af (de indstefnte møtte icke, ej heller agtede (Ci)tanten nødig dennem at føere,
Men paastod dette Tingsvidne sluttet, og beskrefven meddelt, Som blev Bevilget.
Mons:r Knud Krog haver till dette Ting (la)det indstefne \Per/Nelle Piill, boende i Savogen,
fordj hun som u-Priviligeret, Selger (øe)ll, brød, Brendevin og Toback, Strye (og) humble
med videre, baade udj Marcke(taell o)g Pottetaell, og der om indstefnt (at paah)øre widner,
Corporal Abraham (Knudse)n med huustrue Rangnele Johans(datter, Lars Litlebøe, Johannes
Litlebøe, Anders Walvatne, Jørgen Valvatne, (Lars) Dahle, Mogens Almaas, Mathias
(Nyesæe)ter og Niels Walvatne, till et ({Pernill)e Piel} Tingsvidnes Erholdelse

(Pernille) Piill blev paaraabt eftter Loven (men møtte) icke, ej heller nogen paa (hindes
vegne) till Sagen at svare.
1738: 302
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Anders Skydsskaffer
hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve forbenefnte Persohner indstefnt med mere end 14
dagers Kald og Varsell
Mons:r Knud Krog paastod at de indstefnte vidner som nu møder, maatte Eedfæstes og
afhøris.
Widnet Abraham Knudsen blev paaraabt som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed
eftter Loven hafde aflagt, vandt og forcklarede, at forleden aar haver widnet kiøbt øell og
brendevin Eengang hos PerNille Piill, saa og seet at Lars Lillebøe med fleere andre haver
sidet der inde og kiøbt øell og brendevin, saa og seet at hun haver Solt Tobach saa vell i Alne
Taell, som Marcketaell, som og seet at folch er kommen der fra som har kiøbt brendevin i
Paattetall hos hinde, iligemaade hafver vidnet kiøbt en Mrk: humble af hinde, har og hørt
andre hafver kiøbt af samme Sort, men det icke Self (seet) og fra dend tid vidnet kom der at
Boe fo(rrige) aar Pindsetider 1737 haver Pernille Piil (haft) øell og Brendevins sall. Videre
h(afde Mons:r) Krog icke vidnet at tilspørge,
og (paa)stod at de øfrige indstefnte vi(dner) som nu icke møder maatte {Erlegge}
(fore)legges till neste Ting at a(flegge) sit vidnisbyrd udj Sagen.
(Erag)tet.
Eftterdj de indste(fnte vidner)
1738: 302b
findes at vere lovlig Stefnet till dette Ting, saa forelegges de samtlig Lavdag till neste Ting at
aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.
Mons:r Knud Krog hafver till dette Ting ladet indstefne Anne boende i Savogen (fo)rmedelst
at hun Selger øell og brendevin, og der om indstefnt at anhøre vidner, Mathias Nyesæeter,
Lars (D)ahle, Ole Walvatne, Anders ibid: Jørgen Walvatne og Mogens Almaas alleene till et
Tingsvidnis Erholdelse.
Dend indstefnte Ane i Savogen blev paaraabt (eftte)r Loven, men møtte icke, ej heller nogen
paa hindes vegne till Sagen at svare,
Stæffnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Anders Skydzskaffer,
hiemlede ved Eed eftter Loven at (ha)fve Ane Saevogen tillige med de øfrige vidner indstefnt
till dette (Ting) med mere end 14 dagers Kald og (Var)sell.
(De indstef)nte vidner blev paaraabt, men (ingen af de)nnem møtte, hvor fore Citan(ten
paa)stod, at de Samtlige maatte (foreleg)ges till neste Ting at aflegge (sine vid)nisbyrd udj
Sagen.
Eragtet.
De indstefnte vidner Mathias Nyesæeter, (Lars Dah)le, Ole Valvatne, Anders ibid: Jør(gen
Valvat)ne og Maans Almaas, (forelegges ti)l neste Ting at aflegge (sine vidnisbyr)d udj
Sagen.
1738: 303

Mons:r Knud Krog hafver ved Mundtlig Kald og warsell ladet indstefne Berthe Maansdatter
boende i Saevogen formedelst at hun holder øell Brendevin og toback med videre, saa og
indstefnt vidner Mons Almaas, Fallentin Almaas, Ole og Anders Valvatne, Lars Dahle, Jørgen
Valvatne, Mathias Nyesæter og Abr(aham) Knudsen, alleeene!! till et Tingsvidnes Erholdelse.
Berthe Maansdatter blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hindes
vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Anders Skydzskaffer
hiemlede ved Eed eftter Loven at have forbenefnte Persohner indstefnt med meere end 14
dagers Kald og Varsell.
{Vi} Mons:r Krog paastod at (de udeblevne) vidner maatte Eedfæstes og (afhøres) saa
mange som nu møder
Widnet Corporal Abraham (Knudsen) møtte for Retten og eftter a(t hand) sin Eed eftter
Loven h(afver aflagt) vandt og forcklarede at (indeverende) aar, har vidnet et par (gange)
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veret hos Berthe Maansdatter og kiøbt øell og brendevin, som og samme tid seet at andre
folck har veret der og kiøbt øell og brendevin, saa og har vidnet kiøbt toback hos hinde
Videre hafde Mons:r Krog icke dette vidne at tillspørge.
Citanten paastod at eftterdj de øfrige indstefnte vidner nu icke møder, de da maatte
forelegges till neste Ting, at aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.
Eragtet.
Widnerne som befindes i denne Sag at vere lovlig stefnt, forelegges till neste Ting Lavdag at
møde og aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.
Ole Sigfudsen af Fiere Skibbrede paa gaarden Eiswog hafver till dette Ting ladet indstefne
Indre Nielsen Eisvog for øfvede Slagsmaall imod Citanten, saa og er indstefnt der om at
anhøre vidner (Joen) H(ous)kier, og Indre Nielsen (...... …) huustrue Anna Thorsdatter, (der
eftt)er at anhøre Dom till bøder (og straf) eftter Loven.
Stefnevidnerne Lænsmanden Tollef (……)nd og Gunder Tvedt hiemle(de ved Eed) eftter
Loven at have ind(stefnt fo)rbenefnte Persohner (med mer)e end 14 dagers Kald (og Va)rsell
1738: 304
Indre Nielsen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Widnet Joen Houskier møtte for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt,
wandt og forcklarede at forleden Sommer i høeslaatten 1737 var vidnet i begrafvelse paa
gaarden Eisvog hos Siur Nielsen, og som vidnet ville gaae till Kircken fulte Citanten Ole
Sigfuusen med, og som de kom p(aa) Engebøen Sad Indre Nielsen og biede paa dennem, og
som de kom der hen sadte vid(net) sig ned som var meget drucken, og hørte muckrig imellem
{disse} dennem, men ved icke at Erindre hvad det var, der nest blev hand seende at de laag
begge paa Marchen og holte henderne i haaret paa hver andre, Men hvem som først begyndte
dette slagsmaall af dennem vidste vidnet icke at forcklare. Videre hafde icke vidnet at
forcklare.
det Andet vidne blev paaraabt, men møtte icke, hvor fore Citanten Ole paastod at det
udeblefne vidne maa(tte) forelegges Lavdag til neste Ting at (afleg)ge sit vidnisbyrd udj
Sagen.
Eragtet.
Widnet Anna Thoersd(atter fore)legges Lavdag till neste Ting (at aflegge) sit widnisbyrd udj
Sagen.

Eefven Tvedt fremviste for Retten et Ul(fveskind) som forleden aar 1737 eftter Plougtiden (er
skudt) hvor fore fogden betalte Mande(n udj) Retten 3 Mrk: danske.
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d: 19 April om Morgenen blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend.
Restandsen for 1737 af Føyens og Fiere Skibreder blef oplæst og beløber 141 Rdr: 1 Mrk: 13
s: som blev taget under Rettens forsegling
bøxel Mandtalet ofver Halsnøe Closters godz \for 1737/ blev oplæst og af Almuen svaret at
ingen bøxeler paa Halsnøe Closters gods udj Fiere Skibbrede er falden (h)er i Føyens
Skibbrede er paa Halsnøe Closters gods bortbøxlet udj Næss ½ Løb Sm: og udj Særsteen (..)
Mrk: Sm: ¼ huud, hvilcket blev taget under Rettens forsegling
odelskats Mandtalet for 1737 blev for Retten oplæst og af dend tilstedeverende Almue uimodsagt, hvilcket blev taget under Rettens forsegling.
Restandsen paa første Termin 1738 for begge Skibbreder blev for Retten oplæst og beløber
691 Rdr: 4 Mrk: 13 s: hvilcken blev taget under Rettens forsegling.
(Ao:) 1738 d: 21 April blev Retten betient paa Gaarden (…..)m {med eftterskrefne Laugr}
udj ofverve(relse) af Fogdens Fuldmægtig Mons:r Frands (……..) Brandrup med
eftterskrefne Laug(rettes Me)nd Ole Andersen Engevigen, Hans (….)sen Søere Engevigen,
Lars Knud(sen …..)enes, Johannes Ørjensen Wig, Tor(sten? Jo)hansen Sandvigen, Lars
Niel(sen ...)etteland, Niels Ingebrigtsen (…., ….)s Størcksen Tuftteland.
(Fog)dens Fuldmegtig Mons:r (Brandrup) Producerede det ud!!
1738: 305
Fogdens Fuldmegtig Producerede Høy Welbaarne Hr: Admiral Kaasses ordre till et Extra
Tings holdelse. {till} angaaende den opsidderen Arne Olsen Rønholms huustrue som skall
vere kastet i hiell eller død med Een Steen af Soldatt Nielsen, hvilcken forbemelte Høye ordre
læst blev og er dat: 15 Febrj: 1738 saa Lydende. der nest blev af Fogdens Fuldmægtig
Produceret det udtagne Stefnemaall som er dat: 10 Martij 1738 saa Lydende
Stefnevidnerne Johannes Olsen Huuevigen!! (Huusevigen) og Ole Johansen Huusevigen,
hiemlede ved Eed eftter Loven at have denne Stefning for HøyEdle og Velbaarne Hr: Obrister
Schlanbusch anvist, og der nest Stefnemaalet forckyndt for Arrestanten Niels Nielsen udj hans
Arrest med 5 Ugers Varsell till dette Ting
Arrestanten Niels Nielsen under Wagt, bl(ev) fremstillet og Comparerede for Retten, (u)staacket og u-blaacket, og paa Spørs(maal) tilstod at have faaet lovlig Kald og (Var)sell.
Paa Arrestantens vegne møtte udj (Retten Pro)curator Cramer, paa foregaaende N(iels
Niel)sen Rønholms Ergangne Memori(al fra) Høy Welbaarne Hr: Admiral Ka(as dat:) d: 14
hujus, tillagde Velbem:te høye ordre af d: 15 ejusdem, der (Com)parenten, ligitimerede sig
(som for)svar for Arrestanten, (men da hand) sagde at vere u-ckyndig (i den Sag)
1738: 305b

som blef foretagen paa gaarden Westvig da Tingsvidnet blev udvircket, Saa begierede Cramer
samme tings Vidne till efttersiun, og en føye tid till at begynde hans Proceduer.
Der paa blev eftterspurt om nogen af arrestantens ober officerer, af Hr: obrister Schlanbusch,
er ordineret at vere tilstede udj Sagen, og om nogen for Retten møder Hvor till Cor(por)al
Niels Joerdahl svarede, hand icke (ve)d at nogen ober officeer er befahlet at vere wed denne
Rettes forhandling Nerverende, ej heller haver hand som Corporal anden ordre, end at
fremføre Arrestanten for Retten.
h(vor) paa widnet Een ung dreng Ole (Chri)stensen 13 aar gammell, hafver (ti)ent hos
Arrestanten i 5 aar, og er (end) nu i hans Tieniste, hvilcken blev (….)n i forhøer og aflegge sin
forcklaring uden Eds afleggelse, og for(cklarede) at afvigte Høst da de skaer Korn (paa
A)geren, gich lammene paa Bøen (da Arne) Olsens huund Spang eftter Lamme(ne og)
jaegede dem, som vidnet blev (seen)de, og der paa gich hiem sagde till (sin Ma)dtmoder at
hunden jagede (lamme)ne, da hun fulte med og (Manden?) Niels kom strax eftter (…. …)
Arne Olsen huustrue stod (og skaer Ko)rn paa sin Eegen Ager ne1738: 306
den under en Steenhaab som var samenlagt i ageren, {og hunden stod} lige i Nord, og
h(un)den stod i lige linje dog høyere paa Een Ager Reen, men Koenen lafvere, og
Arrestanten stod et lidet støcke i West fra hunden dog stod paa samme høyde som hunden,
tog saa Niels Nielsen en Steen i haanden og kastet eftter hunden {men} \som/ treffede icke,
men treffede Koenen under øret {paa} eller just paa øret, da Koenen {stod Nedb} af det hun
stod og skaer, l(øft)de hofvedet op, og hafde Koenen bleven staaende nedbøyet og skaaret
Korn paa samme tid som steenen kom, har denne gaaet ofver hindes hovet og icke treffet
hinde, hørte heller icke om Koenen skreeg da hun blev kastet med Steenen, ej heller blev
seende hvad størrelse eller skickelse Steenen hafde, saa som vidnet gich strax bagen om en
backe, og saag at Koenen Satte sig strax Ned for Steen Røisen, og som hun har sidet en stund
kom Madtmoederen og sadt sig hos hinde, og som de Reiste sig op at vill gaae hiem, kom
huusbonden gaaende till dem, og fulte huusbonden Niels Nielsen og Madmoderen med
Koenen, Een paa hver side af hinde, men hun gich Self hiem og nogle dager der eftter kom
vidnet (in)d i Stu(en) till Koenen som var kastet med Steen (... ……) laag till Sengs, og saag
at de gaf (hinde noget) som hun drach af, saa og spisede; (Paa Spørs)maall svarede at nogen
tid forud at Koe(nen var) kastet med Steenen, hørte vidnet at A(rne Olsen) Sagde, at Niels
Nielsen Delinqvent(ens) huusbund, har slaget Arne Ol(sen, men) af hvad aarsage vidste
vidn(et icke) Vidnet forcklarede og a(t ….. …….) stod strax ved Arne Olsens eller ha(ns
…… .....)
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(A)ger, hvor hun stod og skaer Korn, Engebøen tilhørde arrestanten, men ageren tilhørede
Arne Olsen. Steenen hvor med Koenen blev kastet, har vidnet icke Seet. Mons:r Brandrup
lod tilføre, at om nogensinde, skulle vorde Regarderet paa Deponentens udsagn, var det eftter
hans tancker Ventelig at dend forcklaring der er giort, om det Passerede Steenckast, ville
medføre saadan Dubi, at der ved ey lettelig kunde bringes i formodning om Arne (Ol)sens
afdøde huustrue skulle vere død af samme Stenckast, endten det kunde ansees for vaades
gierning eller forsædtlig gierning, og som hand da finder at det forhen Erhverfvede
Tingsvidne er igien hiemskicket till nermere oplysnings Erholdelse saa skulle hand holde
fornøden at Deponenten yderligere forcklarede hvor af hand saa absolute kunde sige at hans
huusbund, kastet eftter hunden, og om samme hans udsagn icke er meere grundet paa Niels

Nielsen Rønholms Eegne (ord hv)or paa hand forventede (… no)get saadant svar, som kunde
(…..) all Duboa. Widnet (svare)de, at saag med sine øyne at (huusb)unden Niels Nielsen
kastede (Steenen) og Treffede Koenen som (forhen fo)rcklaret er, og hørte (…… …)e at
huusbunden eller
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Dellinqventen Niels Nielsen Sagde hand kastede Steenen eftter hunden og icke eftter Koenen;
hvor om vidnet ey kand giøre nogen forcklaring, hvad endten huusbundens tacker!! (tancker)
var at kaste Steenen eftter Koenen som hand treffede, eller eftter hunden;
Procurator Cramer tilspurte Arne Olsen om hand Sigter arrestanten for at vere hans afdøde
Koenes Baene eller drabs Mand og der for har begiert ham arrester(et.
2det: hvad midler der er brugt eftter at hans Koene var bleven Siug, item hvor mange dage
der var imellem fra dend tid hun blev kastet med Steenen og indtill hun døde.
Arne Olsen der till Svarede, hand haver ved Een underdanig Memorial Angifvet sagen
hvorledes dend er Passeret, for Høy Welbaarne Hr: Admiral Kaas og HøyEdle Hr: Obrister
Schlanbusch og i saa maade sædter Sagen udj høy øfrighedz hender, og hand som Een
Eenfoldig og fattig Mand hafver ingen formue at udføre nogen {Sag} eller denne Sag med
Soldatten Niels Nielsen Rønholm, war heller icke hos eller i Nerverelsen da denne u-Løcke
skeede, saa hand ved icke (men?) Gud, og Niels Rønholm ve(d hvor)dann er tilgaaet till
Anden qvæstion svarede (at hand) som en fattig Mand, indtet at (…..) eller hielpe hinde med,
og var (det) 10 ½ dag fra hun blev kastet med Stee1738: 307b
nen indtill hun døde.
Videre blev Arne Olsen af Cramer tilspurt om hand med god Samvittighed kand sige at
imellem hans afdøde huustrue og Arrestanten har veret Clammerie med Mundckieckell eller
fortred. Arne Olsen der till svarede, at hans Sl: huustrue Sagde for ham, at Taarsdagen (de)r
denne u-Løcke skeede, kastede Dellinqventen Niels Nielsen Rønholm hinde med Een Steen
paa Kinden under (de)t wenstre øye, som Manden Arne Olsen Saag, at hun var blaae paa
Kinden eller paa dend vendstre side \i/ ansigtet.
Widnet Hans Olsen Rønholm eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, dend
Self samme Morgen som Koenen Arne Olsens huustrue døde, var vidnet inde i stuen tillige
med Dellinqventen Niels Nielsen, og fleere Mennisker, hørde vidnet at Niels Nielsen Sagde,
Gud hafve din Siell men Gud ved hvor {hans} \min/ siell er, og end da hun skulle falde for
min haand, sligt Kast kunde have veret kastet før og icke (ta)get sig saa ilde op, og sagde hand
(vi)llet kastet hunden, men treffede Koenen der nest blef fremsadt følgende (qvestio)ner till
widnet.
1. om det var (hindi)s ager hun stod og skaer udj dend (gang hu)n blev kastet med Steenen.
(2. hvor) lang Distance der var imellem (det) sted hvor Dellinqventen Niels Niel(sen) stod
og kastede, og till ageren (hvo)r Koenen stod og skaer.
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3die om det icke var et frit felt saa at Niels Nielsen kunde see dend afdøde eller i hielslagne
qvinde.
4de hvor langt Smaelerne eller Lammene var fra det sted hvor Koenen stod og skaer udj
ageren, og hunden tilckom.
5te om dend i hiellslagne qvinde s(tod) udj ageren nedbøyet, eller med opstra(gt) Legeme

6te om hun eftter at have faaet Steenslaget, var Self gaaen fra ageren og til hindes boelig,
eller hun paa ageren blev liggendes, eller og hvem der da førte hinde i huuset.
7de hvor dend Steen er, hvor med slaget er skeed, og hvem dend haver udj hænde, og om
dend findes at blifve inden Retten, till videre overbevisning og efttersiun udj Krigs Retten,
naar dend vorder foretagen
Till første qvæstion svare vidnet jae, at have hørt, dend afdøde Koene stod i sin Eegen Ager,
da hun blev kastet med Steenen till anden qvæstion Svarede vidnet Nej, ved icke der om.
till Tredie qvæstion svarede og Nej till 4de qvæstion svarede Nej, ved det icke. Till 5te
qvæstion svarede at have hørt eftter Børn skal have sagt at Koenen stod og skaer i ageren, og
Reiste ho(vedet) op med det samme Steenen kom (ved) ellers icke der om, saa som vid(net
den) tid var fraverende, till 6te qvæstion svarede vidnet N(ej) ved icke der om.
1738: 308b
(til)l 7de qvæstion svarede, ved icke af Steenen men har hørt at Arne Olsen skall hafve dend i
forvaring forcklarede ellers at af det Stenckast som hun har faaet af Dillinqventen Niels
Nielsen Taarsdagen for u-Løcken skeede, saag vidnet var blaae paa {det v} dend vendstre
side af ansigtet under øyet, og af det sidste (sl)ag, har vidnet hørt at hun var svullen og
ophofnen paa dend høyre Kind (Pa)a Crammers Spørsmaall svarede vidnet {..t] icke hafver
seet at Koenen blev kastet med Steen hvercken første eller anden gang, men haver hørt det
sige af andre folck forcklarede ellers icke hafver hørt at Koenen haver haftt noget andet
svagheds tilfelde, hvor af hun døde, uden allene foromvundne Steenckast, og ved icke andet
end hun var frisk og ferdig till sin gierning indtill dend tid hun blev kastet med Steenen.
haver ellers icke hørt Mundtlig af dennem nogen Strid eller u-Eenighed, men vell hørt i taaget
og (u-)Weir, Raab og taele, men kand icke vide, imellem hvem af Naboerne, saadant er
Passeret. Vidnet blev tilspurt, om kand vide, om Koenen skulle blive optaget af grafven og
besigtiget, om der da eftter saa lang tidz forløb, skulle kunde finde paa hinde nogen (vii)sning
om dette Steenckast, hvor (till vi)dnet svarede, icke kand vide, om nogen (viisning) der af
kunde faaes, siden det er saa (lang) tid hun blev begrafven. (Par)terne hafde icke videre dette
vidne at tilspørge.
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Vidnet Niels Nielsens huustrue Ane Pedersdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, at forleden aar 1737 i dend tid de skaer i ageren, kom vidnets giedtle dreng Ole
Christensen og Sagde at Arne Olsens hund jagede eftter Lammene som gich paa Engebøen,
sagde og at Arne Olsens huustrue som stod og skaer i ageren maa hafve hisset hunden paa
Lammene, gich saa vidnet med gietledrengen og skulle see eftter Lammene som vare 4
støcker og tilhørte hinde og dend gl: Niels Rønholm, og da vidnet kom hen paa Engebøen,
ware de gaaet oven for gie(res) gaarden op i udmarcken, blev saa seende {hindes Mand kom
gaaende} Koenen stod i ageren og skaer Korn \under en steen Røis/ hørte og hunden giødde
men saag dend icke, der eftter kom hindes Mand Niels Nielsen og wille hielpe till at
Lamme\ne/ skulle gaae hiem, da hørte vidnet at det Eene af Koenens Barn græd, og sagde
Manden Gud bedre mig Jeg hører Børnene græder, Jeg kastede eftter hunden, og Jeg ved
icke om Jeg Ramte hunden eller hinde, hvor paa vidnet gich till Koenen som sad paa kruge,
og spurde hvor staar her til, og blev svaret her staaer ilde till, lidet der eftter sagde Koenen at
Vnge Niels Nielsen hafde kastet hinde med Steenen. paa forbemelte qvæstioner, svarede
vidnet paa den 1te: at det var Koenens Ee(gen ager) hun stod og skaer Korn udj paa 2den
qvæstion svarede vidn(et at hand icke der) om ved at gifve nogen forckla(ring) till 3die

qvæstion svarede vi(dnet Nej at hand icke) ved at giøre forcklaring om (……..)
qvæstion svare(de vidnet og)saa Nej

till 4de
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till 5te qvæstion svarede vidnet Nej (ve)d det icke, var heller icke hos, da u-Løckcken skeede.
till 6te qvæstion svarede, at Koenen gich self hiem af ageren, men vidnet gich og holdte hinde
under dend Eene haand og vidnets Mand gich med paa dend anden haand, og om hand holdt
hinde under haanden vidste vidnet icke. till 7de qvæstion svarede, at have hørt at Arne
Olsen skall have dend Steen i forvaring som Koenen blev kastet med, dend hun icke haver
seet, førend nu dend blev hinde viiset i Retten, men ved icke om det er dend self samme steen
eller icke vidnet forcklarede ellers at dend første dag eftter at hun lagdes til Sengs spisede
hun icke, men siden aad og drach hun hver dag, dog ickuns lidet 1 â (2 ) Skefuld, som og
saag at Koenen (Røge)de Tobach, 3 â 4 dager eftter hin (anden?) Men vedholdte dog Sengen,
(indtill h)un døde; vidnet Sagde el(lers at have) hørt at hindes Mand og Koe(nen skall) have
Taarsdagen for u-Løcken (med Mu)ndckieckell med hin anden (……)t at hindes Mand da
skulle (hafve kast)et hinde med Een Steen, (… ….)n har hørt at Koenen (…. ….)ck skall have
sagt, hun (Self ha)r Stødet sig i Ansigtet.
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Sagde ellers imidlertid hun Koenen laag syg bar vidnet Mad til hinde, og saag at Koenen
var blaae om øynene, og hafde faaet slag paa det høyre øre. og sagde ved icke andet end hun
Koenen var frisk og ferdig indtill at hun blev kastet med steenen, og eftter at hun laag til
sengs af denne Svaghed, hørte vidnet klagede sig at hun hafde undt i sine Axeler, og blev
dunckell og Mørck paa sine øyner af denne verch og trudenhed, som sadt omckring hindes
øynebryner. Vidnet blev tilspurt, om icke haver forud hørt af hindes Mand, at hand har truet
(og) lofvet at ville giøre denne Arne Olse(ns huustrue ondt, for dend fiendskab som dennem
haver veret i mellem, der till vidnet Svarede Nej Videre {h} sagde at naar hun haver hørt
der er blifven yppet noget undt, har hun gaaet der fra, icke ville høre der paa, kand der for
icke vide at giøre forcklaring paa hvad ord der er falden dennem imellem. Videre hafde
Parterne icke dette vidne at tilspørge
Vidnet dend Gamle Niels Nielsen eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, icke var hos da uLøcken skeede med st(eenen sto)d i ildhuuset, og hørte børnene Skreg gich vidnet ud og
skulle s(ee hvad det) var, og meente at hans Søns børn har Stødt eller slaget sig, og som hand
saag Børnene stod hos sin Søn eller faderen, gich vidn(et til-)
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bage og ind i ildhuuset igien, og (en) stund der eftter gich vid!! (vidnet) ud, og blev seende at
Koenen kom gaaende fra ageren, imellem Sønnen og Sønneckoenen, og kand iche Erindre om
de leyede hinde imellem sig eller icke; forbemelte 7 qvæstioner blev vidnet tilspurt og til
dend 1te qvæstion svarede at det var Koenens ager som hun stod og skaer Korn udj Men saag
icke at hun blev kastet med Steenen. till 2den qvæstion svarede, var icke hos da Steenen
blev kastet, ved heller icke hvor langt det er imellem. till 3die qvæstion svarede, som till
nest forrige. till 4de qvæstion svarede, som till nest forige qvæstion ved icke der om. till
5te qvæstion svarede lige som till nestforige qvæstion till 6te qvæstion svarede, som i
førstningen af vidnets forcklaring findes tilført. till 7de qvæstion svarede haver icke Selv
seet Steenen hvor med Koenen skall vere kastet, førend nu dend blev ham anviiset i Retten,
og ved icke om dend er dend self samme eller icke.
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paa Spørsmaall Sagde og svarede, icke hafver hørt af sin Søn at hand skulle ville gi(øre) Arne
Olsen eller hans huustrue noget o(ndt) men vell hørt at de mellemstunder haver tal(et) om
Creatuurer, som kand hafve kommet ind paa hin andens Engebøe og dislige men icke paafult,
at dend Eene skulle hafve noget undt forsædt imod dend Anden. Vidnet blev tilspurt, om
icke Sønnen har beckie(ndt) for ham, at have haftt forsædt med steenen a(t) ville skade Arne
Olsens huustrue, hvor til vidnet svarede, at saa snart u-Løcken var skeed, Spurde hand
Sønnen, om hand icke har kastet Koenen med forsædt med Steenen, Men sønnen svaret ham,
at hand kastede eftter hunden og icke eftter Koenen Videre hafde Parterne icke dette vidne at
tilspørge.
Vidnet Marithe Johansdatter som er Moder till Dellinqventen Niels Nielsen eftter aflagde
Eed eftter Loven, vandt og forcklarede paa 1te qvæstion {svar} a(t det) var Koenens Eegen
ager som hun stod (og) skaer Korn udj, da hun blev kastet med Steenen, men saag icke da hun
blev kastet med Steenen. paa 2den qvæstion svarede, Nej ved icke, saa som vidnet var icke
ho(s) paa 3die qvæstion svarede v(idnet Nej ved) icke paa 4de qvæstion svarede (vidnet
Nej ved) det icke.
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(paa) 5te qvæstion svarede lige som till (fo)rige qvæstion, ved det icke, var heller icke hos da
u-Løcken skeede. paa 6te qvæstion svarede at Koenen gich imellem {hendes} vidnets Søn
og Sønneckoene, Self hiem fra ageren, da vidnet hørte icke Koenen talede uden om sine
gieder og og smaeler, men talede (…)e om dend skade hun har faaet af Steenen, og der nest
hørde at Sønnen sagde, det er underlig voren, Jeg kastet eftter hunden og Jeg skulle Ramme
hinde paa øret med Steenen, hvilcket hand sagde eftter at Koenen var Nedlagt paa Sengen.
Sagde og var hos Koenen imedens hun laag, fornam icke andet end hun aad og drack, dog
icke som i dend tid hun var frisk. og saag icke hun Røgte (Toba)ck uden Eengang, som var 4
a 5 (da)ger eftter at hun var blefven (skadet), og fra dend dag hun fick Skaden (og) till hun
døde, levede hun i (10) dager (paa) 7de qvæstion svarede, icke ved om (den Steen) hvor
med Koenen skulle vere (kastet u)den at have hørt at Arne (Olsen have)r sagt, hand haver
dend (i sin forva)ring, hvilcken blev hin(de udj) Retten foreviset, som vid(net) icke haver seet
førend (nu, h)eller icke om det er (dend Stee)n Koenen blev kastet med.
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paa spørsmaall forcklarede vidnet vell haver hørt at der har veret taele imellem hindes Søn
Niels Nielsen, og Arne Olsen og hans afdøde huustrue, om deris Creatuurer og Smaeler, men
ellers icke hørt noget ondt mellem dennem vere Passeret førend u-Løcken skeede og sagde
ellers at Taarsdagen forud at u-Løcken skeede, haver hun hørt eftter dend Sl: qvindes Mund at
hun skall have sagt at have stø(det) sig i Ansigtet, men icke hørt at Sønnen skulle have kastet
hinde med en steen paa dend tid vidste heller icke fr(a) dend dag Koenen fich dette
Steenckast at hun var oppe sig till nøtte, men Continuerede ved Sengen i samme Svaghed
indtill hun døde forcklarede ellers at Arne Olsen Sagde, at hans Koene Vngefehr 3 â 4 dager
eftter at hun var Nedlagt paa Sengen, var ude om Nadten og waskede sit hoved. Sagde og
kunde icke andet fornemme imedens Koenen laag, hun joe tallede fornufttig til, hvad vidnet
spurde om Videre hafde vidnet icke at forcklare ej heller Parterne mere at (tilspørge)
Widnet Ole Olsen Rønholm (…. …… ……..) forhen, som hand Refererer sig (til .. ……..)
allerrede forcklaret haver, s(om for ham?/Retten?) blev oplæst, udj hvis anledning (…….)

tilspurde vidnet om hand self have(r ….. ……) Seet, at fiendskab har veret (imellem) Arne
Olsen og Vnge Niel(s Nielsen og hans fader, eller om hand (…. ….. ….) sidst bem:te 2de
nog(et har veret) end det som skickeligt (bør …….)
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(Vid)net svarede for sin Persohn ej ved noget (pa)a dennem at klage, Men hvad kif og trette
har veret imellem Aarne Olsen hans huustrue, gl: Niels og Sønnen Vnge Niels, ved vidnet
icke andet, end hvad af vidnet i forige tingsvidne forcklaret er eftter Arne Olsens Sigende.
Vidnet blev ellers taget udj Eed at giøre (fo)rcklaring paa {eftterfølgen] forestaaende
Spørsmaaeler som till de forige vidner er fremsadt, og paa første qvæstion Svarede, at have
hørt at dett skulle vere Koenens Eegen ager som hun stod og skaer udj da hun blev kastet med
Steenen, Men var icke (ho)s eller i Nerverelsen. till 2den qvæstion svarede Nej ved det
icke, till 3die qvæstion svarede Nej ved (det ic)ke, var heller icke tilstede da u-(Løcken)
skeede. till (4d)e qvæstion Svarede lige som (till fo)rrige qvæstion Nej ved det icke (till
5te qvæs)tion svarede Nej. (till 6te qvæ)stion svarede Nej ved det (icke) (till 7de
qvæ)stion svarede at have hørt ( af Arne Olse)n at hand hafde Steenen (i sin forvarin)g, som
Koenen skulle vere (kastet med) {som} hvilcken Arne Olsen (viisede vi)dnet dend tid Kisten
blev (….. … de)nd Sl: Koene, hvilcken
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Vidnet sagde er dend self samme Steen som nu i Retten er fremlagt, men hørte og at Arne
Olsen icke just ved om det er dend samme steen som hun blev kastet med, men Arne Olsen
Sagde hand fandt Steenen liggende imellem dend Næfve Korn som hun skar paa, og
bænnelen, som skulle bindes om kornbandet. Hvad ellers i andre maader {hva} at dette
vidne er vitterlig om denne Sag, er indtet and(et) vidende end udj forrige tingsvidne forcklaret
er, hvor til vidnet sig Refererer.
Vidnet Britha Hansdatter eftter aflagde Eed vandt og forcklarede, paa 1te qvæstion ved
aldelis icke der om, saa som vidnet icke var Nerverende da u-Løcken skeede. till 2den
qvæstion svarede Nej lige som till første qvæstion till 3die qvæstion svarede lige som
forhen Nej till 4de qvæstion {hva} svarede Nej ved det icke, var heller icke hos. till 5te
qvæstion svarede Nej ved det icke till 6te qvæstion svarede Nej ved det icke til 7de
qvæstion svarede, at have hørt at Arne Olsen skall have Steenen i forvaring som den afdøde
Koene var kastet med, har icke seet dend førend nu i Retten, v(ed) heller icke om det er dend
steen, (som) blev kastet med, og i andre (maader) ved vidnet indtet, uden h(vad som) vidnet i
første Tingsv(idne for)cklaret er, hvor til (vidnet sig) Refererer
1738: 313b
Vidnet paa Spørsmaal svarede, ved icke for sin Persohn, andet om Gamle Niels og Vnge Niels
Rønholm, uden det som godt er.
Widnet Ingebrigt Rønholm eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede paa 1te
qvæstion svarede Nej ved det icke om det var hindes ager eller icke, var heller icke hos da uLøcken skeede. till 2den qvæstion svarede Nej till 3die qvæstion svarede vidnet Nej ved
det icke till 4de qvæstion svarede Nej ved det icke till 5te qvæstion Svarede Nej ved det
icke till 6te qvæstion svarede Nej ved det icke till 7de qvæstion svarede, hafver icke seet
anden Steen end {s} dend som nu er i Retten Produceret, hvilcken steen Arne Olsen 2de dager
eftter Koenens død viisede vidnet og sagde det var dend steen som hans huustrue blev kastet
med af (Vnge Nie)ls Nielsen, men vidnet (ve)d icke vide!! (videre) om det er dend (samme)

Steen. (Paa Mons:r) Cramers Spørsmaall forckl(arede vidne)t at da Koenen var frem(…. ..
….) hørte vidnet at Vnge (Niels Niel)sen Sagde, Gud bedre
1738: 314
mig, at det skulle falde saa ilde ud, Jeg kastet eftter hunden og \Jeg skulle/ Ramme{dt}
Koenen vidnet sagde elles icke haver noget at klage for sin Persohn paa dend Gamle Niels
og Vnge Niels Rønholm, uden det som godt er, og hvad videre widnet om denne Sag er
beckiendt, haver widnet udj første Tingsvidne aflagt forcklaring om, hvor till vidnet sig
Refererer.
Mons:r Cramer tillspurde samtlige vidner om det icke er et gandske kleinlig og lidet
instrument, som kornet afskieres med, saa at dend der skierer kornet maae bucke sig dybt till
Jorden imedens hand skierer kornet. Widnerne Eenstemmig svarede at det er en liden Sigd
som kornet skieres med og kand icke paa anden maade skieres med dennem, uden at
Mennisket maa bucke sig {b} staaende liige ned till Jorden.
Mons:r Jørgensen Fogdens fuldmægtig tilspurde samtlige vidner, at om dend afdøde Koene
nu skulle optages af Grafven, om de da meener, at no(gen) vis eller Redt Erfahrenhed kunde
beckommes, om dend Skade, somd dend afdøde Koene af Steenen haver faaet. Widnerne
Meente og svarede alle, at de tviler paa at nogen vished nu eftter denne tid, eftter siun og
besigtelse (kunde) vere paa Liiget \at/ see eller Erfa(hre,) men vendtelig mesten d(eelen bort)
Raadnet.
1738: 314b
Arne Olsen forcklarede at hans Koene{n} blev kastet med Steenen Tiisdags Afttenen og
Onsdags Morgenen gich hand Ned paa Ageren og skulle see, om Koenen har Stu.p.et(?) paa
Ageren, og saag at Koenen hafde skaaret en haandfuld korn, og fandt Steenen liggende
imellem benefnte (ha)andfuld korn og bænnelen, som (ko)rnbandet skulle bindes med,
hvilcken steen hand optog uden nogen anden Mandz hos verelse, og Meente det er dend steen
som Koenen blev kastet med; men ved det dog icke till vished; forcklarede der hos, hand icke
ved at nogle andre eller fleere folck kand indkaldes till forcklaring om denne u-Løcke som
Passeret er, end de som nu der om haver giort forcklaring,
hvor paa Retten begaf sig ud at siune og besigtige ageren som dend afdøde Koene stod og
skaer korn paa, saa vell som dend sted som Vnge Niels Nielsen og hunden stod paa, da Vj
befandt eftter anvisning af Arrestanten og dend lille giedtledreng Ole Christensen{s
Anvisning} samt dend Gamle Niels Nielsens \giorde/ anvisning, at et lidet eller (……
steenck)ast fra Gaarden stod Vnge (Niels Niel)sen paa \Een/ ager, et lidet støcke (fra ……)
Eftter maalning stod hun1738: 315
den i lige linje 6 fafner der fra yderst (paa) Ager Reenen, hvor under gaaer en bo(……) hvor
paa ligger Een Ager, hvor en Jordfast Sten stod, hvor hos Koenen stod og skaer i ageren og
eftter anvisning vendte Ryggen till Vnge Niels Nielsen Rønholm, som eftter anvisningen icke
kunde see Koenen da hand kastede med Steenen eftter hunden, og fra det sted hunden stod var
ickun 7 ½ fafn till det sted hvor Koenen stod og skaer (paa) ageren; og da denne anvisning af
dend lille giedtle dreng blev viiset, stod Vnge Niels Nielsen lidet eller nogle faae skridt der
fra, og da hand blev fordret at vise Steden hvor hand stod, blev dend viiset paa Self samme
sted som drengen giorde anvisning paa tillige med faderen dend Gamle Niels Nielsen, og i
medens anvisningen skeede af Barnet, tilspurde \Mons:r Cramer Vagten!!/ Wagten om hand

icke Raabte till dem at holde Vnge Niels Nielsen der fra, hvor til Wagten svarede jae, men
alle Laugrettes Mendene sagde Nej hørdte det icke, undtagen dend Eene Laugrettes Mand
Lars Uglenæs tilstod at hørte Mons:r Cram/m/er Sagde til Vagten, de skulle holde Vnge Niels
Nielsen der fra, imedens Barnet giorde anvisningen; Cramer {blev} tilspurde Laugrettet om
icke, en hver for sig af disse Persohner Gl: Niels og Vnge Niels, samt giedtle drengen Ole
Christensen, en{hver} eftter anden (…..) ovenstaaende anvisning, hv(or til) Laugrettet
svarede jae.
1738: 315b
(Eftt)er at forbemelte Persohner hafde giort foranførte anviisning, fremstillede Arne Olsen
Rønholm sin datter Britha Arnesdatter som er 12 aar gammell hvilcken stod i ageren hos
Moderen da hun blev kastet med Steenen, og giorde saadan anvisning at Vnge Niels Nielsen
stod i Søer paa samme (Ag)erreen som Moderen stod og skar korn, var 7 fafner og 1 alen og
fra Moderen stod hunden Norden for i lige linje 4 fafner og 2 alen, eftter hvilcken anviisning
Vnge Niels Nielsen stod i lige linje med Koenen og hunden, og kunde i alle maade[r] see
Koennen saa vell som hunden, da hand kastede med Steenen.
dend lille giedtle dreng Ole Christensen forcklarede ellers, at hand stod oven paa hougen
ovenfor gieris gaarden, Vngefehr 2 børseskud fra sin huusbund, og saag hvor og paa hvad sted
som huusbunden og Koenen stod, hvor o(m) hand forhen haver giort an(vis)ning og
forcklaring, da huus(bun)den kastede med Steenen.
(Mons:r) Crammer Reserverede (……)ten alle Juris beneficia
1738: 316
saa vel som og hans Sags videre (fremme) at udføre for Competente Foro.
Ao: 1738 d: 23 April blev Retten Betient paa Gaarden Møchlebust, udj QvindHerretz
Skibbrede beliggende, med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Ole Larsen Fousk, Knud
Nielsen Feedt, Christian Pofvelsen Lande, Knud Samsonsen Døsseland, Brynnild Nielsen
Skaarpen, Niels Halvorsen Berje, Biørne Olsen Døsseland og Tørris Joensen Sandvig
Till hvilcken tid Vnge Lars Thoersen Møcklebust hafver udinden en odel og aaesæde
Prætention till dend part udj Gaarden Lille Møchlebust, som Broderen dend ældre Lars
Thoersen Boesnæs og Sl: Ole Knudsen Onerims Arfvinger er Eiende paastefnt till
Aaestæden, i dend formeening at Citanten Vnge Lars Thoersen Møchlebust wille beviise at
Ermelte Jordeparter i Lille Møchlebust, som opsidderne Mathias Jensen og Knud Johansen
paaboer og bruger, [skulle ham tilhøre]? hvor om det udtagne skrifttlige Stefnemaall dato 16
Decembr: 1737 i Retten læst blef og lyder saaledes.
Stefnevidnerne {Niels Fousk,} Johannes Johansen Feedt, og Knud Nielsen Feedt, hiemlede
ved Eed eftter Loven at hafve forckyndt denne Stefning 3de dager for Sancte Thomæ dag
1737 for Lars Thoersen Boesnes, og {Sl:} for 2de af Sl: Ole Knudsen Oenerims Arfvinger
Nemlig Jacob Olsen Oenerim og Knud Olsen, samt for Sl: Ole Knudsens u-Myndiges
ordinerede formynder A(be)ll Ifversen Helvigen.
Stefnevidnerne Niels Inge(brigtsen Fo)usk og Johannes Olsen Lille Røs(….. hiemlede) ved
Eed eftter Loven at hafve (denne)
1738: 316b

(Stefn)ing forckyndt 2de dager for Sancte Thomæ dag 1737 for Mathias Jensen Møcklebust
og Knud Johansen Møchlebust.
Citanten Vnge Lars Thoersen Møchlebust med sin beskickede Procurator Hans Seehuus
Comparerede for Retten.
Contraparterne dend ældre Lars Thoersen Boesnes, Jacob Olsen Onerim, Knud Olsen ibid:
samt {Ab} Formynderen for Sl: Ole Knudsen Onerims u-Myndige Børn Abel Ifversen
Helvigen, tillige med opsidderne Mathias Jensen og Knud Johansen Lille Møcklebust, møtte
alle for Retten og tilstod at vere lovlig stefnt for Juell 1737, saa og tilstod at Stefnemaalet er
dennem alle lovlig forckyndt till denne Rettes dag, hvor fore de og møder, og samtlig tager til
Gienmæele, udj Sagen for saa vidt, Sagen enhver i Sær paagielder.
Citantens Procurator Mons:r Seehuus Producerede ham dend tillagde ordre at paatahle denne
Sag, {dat:} for Citanten dat: 19 Martij 1737 saa Lydende.
Der eftter Producerede Procurator Seehuus (Der)is Mai:ts allernaadigste Dispensation at
Lars Thoersen Møcklebust maa {Præse} (till)ades at udføere sin Sag paa u-Stemplet Papir,
hvilcken er dat: 7 Maij 1735 som lyder saaledes.
Citantens Procurator Mons:r Seehuus Producerede et Skriftt, hvor under er staaende 4
Zigne(ter) og (un)derte(gne)t 3de bogstafver hvilcket er paa (…… ….. …)ar, og indeholder
at {Lars} \Citanten/ (Lars Møc)klebust skall hafve betalt (30 rdr: for odelsretten? f)or 2 ½
Spand Smør udj Gaar1738: 317
den Lille Møchlebust, hvor imod de tilstaar (at de) ofverdrager Citanten sin odell og aaesæde
(Rett til ofven)nefnte 2 ½ Spand Smør, hvilcket skriftt icke er inden Tinge Publiceret, og er
dat: 15 Aug: 1707 saa meldende.
Citanten Lars Thoersen Møchlebust, blev tilspurt af sin ældre Broder Lars Thoersen
Boesnes, [fra]? hvem hand hafver beckommet fornefnte {Se} Løese Sæddell eller Skriftt paa
u-Stemplet Papir u-Tinglyst, med 4re Signeter under hand nu for Retten ville Nafngifve hvem
eller hvilcke Mend hand hafver faaet odels Retten af till bem:te 2 ½ Spand Smør, og hvem det
er hand Pengerne der for 30 Rdr: skall have betalt till
Citanten Lars Thoersen Møchlebust her til svarede at hand haver kiøbt dette gods hos sin Sl:
faders Sødskende, saa som Christen Joesnes, der hafde hans Sl: faders Sødster Synnefve
Olsdatter till æcte, Samson \Lars:/ Stufveland, Aslach Møcklebust som hafde til æcte hans
Sl: faders Sødster Marithe Olsdatter, Johannes Olsen Onderim som hafde til æcte {K} hans
Sl: faders Sødster Karj Olsdatter, og af sin ældste Broder \Sl:/ Ole Toersen Møchlebust
hvilcke Mend Lars Thoersen Møcklebust Sagde at hafve med deris Zignet forseyglet
ofvenbenefnte Skriftt, og det er deris Zigneter som paa dito Skriftt er undertrøgt
Der eftter Producerede Procurator Seehuus sit skrifttlig forsædt dat: 23 April 1738 saa
Lydende.
der eftter Producerede {Hr:} Provsten Hr: Wil(lum) Frimands Missive dat: 5 April 173(8?)
Formynderen Abel Ifversen ilige(maade Produ)cerede Een Ergangne Dom \dat:/ (.. …. ….
….. Ar)vingerne till Lille Møch(lebust ….. ……)
1738: 317b
(Lars Th)oersen Bogsnes, som er ældere Broder til Citanten Lars Thoersen Møchlebust, og
Ole Knudsen {M} Underim, haver Erhverfvet {hvor} udj hvis Doms Acta Comparenten
Sagde er indført Citanten Lars Thoersen Møchlebust og {Knud} hans faderbroder Knud
(Ol)sens udstedde Skiøde paa dend gandske Gaard Lille Møchlebustes brug 1 Løb og 1 Spand
Smør med odels Redt og alt till Høy Velbaarne nu Sl: Baron Rosencrantz som der for hafver

betalt 98 Rdr: 5 Mrk: 7 s: som Comparenten begierede udj denne Doms act maatte inddrages
og er dat: 7 Maij Ao: 1698 saa Lydende. Endnu {paast} anviste Comparenten udj Ermelte
Doms act at vere inddraget Citanten Lars Thoersen Møchlebustes indgangne forliig og
forEenings Verch med Sl: Baron Rosencrantz angaaende denne omtvistende Gaard Lille
Møchlebust, hvor udj Sl: Baron Rosencrantz af medynck till ofverflød har foræret ham â parte
24 Rdr: hvilcket forEenings Skriftt (han)d paastod udj denne act maatte (ind)drages hvilcket
er dat: 18 Augustij (…. saa) meldende.
(Contra Citan)ten Lars Thoersen Bogsnæs (… …. ….) det sig og Ole Knudsen (Onerim
Erhve)rfvede Skiøde af Fri1738: 318
herinden Sl: Baron Rosencrantzes Erhverfvede Skiøde dat: 13 Oc(tobr:) Ao: 1725 og er saa
formeldende.
Ellers som Afttenen var for haanden begierede parterne at Sagen maatte opsettes till i
Morgen,
Eragtet;
Eftterdj dagen er nu forgangen og det lider silde paa Afttenen, saa eftter parternis paastand
bliver Sagen opsadt til i Morgen, da parterne paalegges at Producere vis videre de til Sagens
oplysning nødig Eragter
d: 24 April om Morgenen blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend;
Citanten Lars Thoersen Biødnebølle eller Møchlebust, med sin Procurator Hans Seehuus
møtte for Retten.
Contraparterne Comparerede for Retten iligemaade, og blev begge Parter tilspurt om de
hafver noget meere till Sagens oplysning at indgifve udj Retten, de da der med wille indkome
dend ordinerede formynder Abel Ifversen Helvigen Producerede Een \u-Svecket/ Ergangne
Dom dato 19 Julij 1706 som hand Sagde er afsagt imellem Citanten og opsidderne paa
gaarden Møchlebust, hvilcken som er angaaende Citantens u-Lovlig adferd denne
omtvistende gaard Møchlebust og dissen opsiddere [betreffende]?, (saa) paastod Comparenten
at denne Doms afsigt (i) denne act maa andrages, hvilcken er saa (for)meldende.
Lige saa Producerede Comparenten en Dom dat: 24 Novembr: 1727 som ilige (maade er)
afsagt \d: 30 Aug: 1728/ imellem Citanten og op(sidderne) paa Gaarden Møchlebust,
a(ngaaende)
1738: 318b
(Citantens u)-Loflige forhold med {foraarsa} op(sid)derne, hvilcken Doms afsigt
Comparenten paastod tillige udj denne act maatte inddrages, hvilcken er saa formeldende.
Comparenten Sagde ellers at denne Redt saa vell som høyere over Retter, kan nu og i tiden
Erfahre og see hvilcken u-Lovlig adferd Citanten haver brugt (saa) og fornemme hvor uRoelig Citanten Lars Thoersen Biødnebølle eller Møchlebust er, som agerer saa skiødesløs at
hand lyder hverchen \Lov eller/ øfrigheds bydende og befahlinger, og hafver Citanten aldrig
Rettet for sig till 2 Skillings betalling paa indbenefnte 2de Dommes tilhold, {og} som
Comparenten Sagde kand findes bevislig med dend heele bøigds eller Præstegieldz Almue, ja
kand befindes af dissen aarringers Fogders Regenskaber at icke det mindste till Ermelte
Dommes fyldestgiørelse er faaet eller beckomet hos hannem, Saa at alle Redtsin(dig) øfrighed
kand her af see hvad (….) eller frøgt at Citanten bærer for Mollestere sine Ligemend og
fattige Neste, med u-Retmæssige paaførte (Processer), som indtet andet foraarsager (end
Peng)espilde og fattige bundefolches (Ruin? na)ar som heldst hand med saa-

1738: 319
dan dumdristighed fremtuurer og (.. ……) Retter for sig eftter Ergangne Dom/m/e {af} som
af de 2de i dag Producerede (….) at Erfahre, og ærcklærede Comp(aren)ten for sig og
interesserede ej vide(re denne) sinde hafver at indgifve, men Refererede sig till hvad som i
Rettelagt er, og paastod Dom eftter Loven, tillige med Processens foraarsagede
omckostninger
Citanten med sin Procurator Mons:r Hans Seehuus eftter hvis i Retten Produceret er var
endelig Dom udj Sagen paastaaende
hvor eftter denne Sags medgaaende omckostninger eftter det Kongl: Reglemand bliver
anført, saa som for Sorenskrifverens Reise fra sit hiem till aaesteden 2 ½ Miill med 3de Mand
â 8 s: Miilen er 3 Mrk: 12 s: Sorenskrifverens fortæring fra sit hiem 1 dag till aaesteden 4
Mrk: {For} Sorenskrifverens Sallarium for dend første dags forretning 2 Rdr: dend anden
dags forretning 1 Rdr: for Sorenskrifverens Reise fra aaesteden till sit hiem, lige som
ofvenanført 1 Rdr: 1 Mrk: 12 s: de 8te Laugrettes Mend for deris forretning i 2de dage â 1
Mrk: daglig er 2 Rdr: 4 Mrk: for denne Doms beskrifvelse med det Stemplede Papir 1 Rdr:
3 Mrk: 12 s:
Hvor eftter Saaledes ud(j)
1738: 319b
(Retten) blev Kiendt Dømt og afsagt
(Cita)nten Lars Thorsen Biødnebøle eller (Lille) Møcklebust haver till Aaestæden (ladet)
indkalde sin Eldre Broder Lars Thorsen (Boesnes) samt Sl: Ole Knudsen Onerims
Arf(vinger) med deris foresatte Formynder Saa og opsidderne Mathias Jensen og Knud
Johansen Lille Møclebust at Indrøm/m/e ham Citanten som formeentlig Nermeste Odel og
Aaesæde berettiget \till/ Gaarden Lille Møcklebust skyldende 1 Løb 1 Spand Smør at beboe
og bruge, og det fornem/m/elig eftter een I rettelagde Seddell paa slet Papier med 4re
undertrøgte Zigneter hvilcken er Dateret 15 Aug: 1707, som indeholder at i hvor vell
Citanten Lars Thorsen Biødnebølle eller Møclebust aldrig af dennem till de 2 ½ Spand Smør
udj Møclebust haver veret tiltalt for deris dertil havende odels Rett, saasom hand strax eftter
sin Sl: faders Thore Olsens død, en hver I Sær fornøyet haver, eftter hvilcken Løese Seddels
indhold Citanten tilholder sig som odels og Aaesæde berettiget, til Gaarden Lille Møcklebust,
og till dend Ende eftter høy Kongl: Allernaadigst Dispensation indstefnt denne Sag till
Aaestæden, med paastand hand Gaarden Møclebust, ved Dom skall vorde tillfunden; Der
imod haver Contraparterne Sl: Ole Knudsen Onerims Arfvingers Foresatte Formynder Abel
Ifversen Helwigen i Rettelagt Een under Rettes u-Sveckede Dom dat: 13: April Ao: 1725 udj
hvilcken Act findes Indført Citanten Lars Thorsen Biødnebøle eller Møclebustes og hans
Fader broder Knud (Ol)sen Møcklebustes udgifne Skiøde paa Gaarden Lille Møcklebust
dends gandske heele brug 1 Løb 1 Spand Smør som de haver Skiødet og ofverdraget till
Afgangne HøyEdle og Velbaarne Hr: Baron Axel Rosencrantz og der for Annammet og
oppebaaret 98 Rdr: 5 Mrk: 7 s: hvilcket Skiøde er dat: 7 Maij 1698: og lovlig till Tinge
Publi(ceret .. Nov)embr: Nest eftter, Siden dend (tid har) Citanten Lars Thorsen Biødne(bøle
eller) Møcklebust atter haver paastaaet
1738: 320
Odell og Aaesæde Rett till denne omtvistende Gaard Lille Møclebust, og der paa atter
indgaaet Een Nye ForEening, og Forbund med dend Sl: Baron Rosencrantz som da af

Medynck haver af godhed gifvet ham 24 rdr: Hvor imod Citanten Lars Thorsen Biødnebølle
atter forskrifver sig fra ald Odell, og Aaesæde Redt till denne omtvistende Gaard Lille
Møcklebust og dends Odells og Aaesæde Redt ofver drager till velbemelte Sl: Hr: Baron
Rosencrantz, hvilcket ForEenings werck iligemaade udj fornefnte underrettes Act er
Inddragen og dat: d: 18 Aug: 1710. Lovlig till Tinge Publiceret d: 21 Novembr: 171(0?/1?)
Saa at dend af Citanten irettelagde Løese Seddel u-Tinglyst skrefvet paa Slett Papir dat: 15
Aug: 1707 viiser ej Andet at vere end et beviis som Citanten af vedkommende haver
forsiunet sig med for de Penge hand till dennem betalt haver for deris Odels Prætention paa de
2 ½ Spand Smør udj Lille Møcklebust de tillige med ham haftt haver hvilcket Citanten paa
Eegne weigne haver till dend Sl: Herre Baron Rosencrantz Transporteret og ofverdraget forud
eftter først benefnte Skiøde dat: 7 Maij Anno 1698:, som udj denne Act tillige med
Foreenings vercket er Inddraget, og findes at Erfahre, og eftter at Citanten paa saa lovlig og
frivillig Maade haver Transporteret og ofverdraget Gaarden Lille Møcklebust med Odels og
Aaesæde Rett till dend Sal: Herre Baron Rosencrantz{es} \første og anden gang, er gaarden
Lille Møcklebust bleven udj til bemelte/ Roelige og Lovlige Eiendoms Hæfvd udj 27 Aar,
Eftter hvilcken Tiid den/n/e omtvistende Gaard Lille Møcklebust skyldende 1 Løb 1 Spand
Smør af Friherinde Baronesse Sl: Rosencrantzes er Skiødet (og) Ofver draget till Citanten
Lars Thorsen (Biød)nebølle eller Møclebust, hans Eldre Broder Lars Thorsen Boxnes og
Citantens broders(….) Sl: Ole Knudsen Onerim imod Penge som af dennem betalt er 90 rdr:
Courant Myndt eftter derpaa Meddeelte Skiøde af dend 13 Octobr: Ao: 1725 som till Ting(et
e)r lovlig Publiceret d: 15 Novembr: 1726 eftter h(……..) loflige omstendigheder denne
Rett (icke? fin)der at Citanten haver nogen loflig (adgang?)
1738: 320b
Till dette Søgemaal, hvorfore Contra parterne for Citanten Lars Thorsen Biødnenølle eller
Møcklebustes tiltale her udinden frifindes, og Gaarden Lille Møcklebust skyldende 1 Løb 1
Spand Smør at tillhøre Contra parterne eller Eierne dend ældre Broder Lars Thorsen Boxnes
og Sal: Ole Knudsens Arfvinger u-hindret af Citanten eftter denne dag, og tilfindes Citanten
Lars Thorsen Biødnebølle som een Timere Litiganter at betale till Justitz Casen 1 rdr: 3 Mrk:
12 s: og udj Processens foraarsagede omkostninger 9 rdr: 5 Mrk: 4 s: at udrede under Namb
og Excution udj hans Boe 15 Dager eftter denne Doms loflige forkyndelse.
q dend Sl: Herre Baron Rosencrantzes

Det som eksisterer av året 1738, som siste år i tingbok nr. 34, er no ferdig avskrive. Her og er
det mange ()’ar, som markerer meir eller mindre uleselege felt i originalen.
Resten av året 1738, ca. 2/3, er kan henda å finna i neste tingbok, som er vekk. Frå 1741 er dei
på plass igjen.

