Tingbok nr. I Ad 16 1739-1742 for Hardanger, Voss og Lysekloster.
Dei prikka områda og ord i () viser at ein har med skadde område å gjera, her særleg
sidekantane. Blada 1, 2, 3, 10, 11 og 12 manglar.
Fyrste delen av 1739, som utgjer vårtinga, er å finna i forrige tingbok nr. 15.
1739: 4
1739
widere sagde Moderen det hun ej will at hindes Elste Søn skall have jorden Eene, mens at
hindes yngste Søn skall have den halve jord, siden tvende Mænd kand leve af den, dend
yngste Søn sagde det hand aldeeles (ej?) wiger jorden for sin Elste broder. Citanten lod
tilførre det hand holdt det ufornøden at førre Widner over disse deres uforliggelige
levemaader, siden de selv for Rætten har tilstaaet Sogne Præstens Klage, hvorforre hand
(wilde) slutte Sagen og paastaa Dom over Dem til strafs lidelse.
Comparenten Herborg med yngste Søn Hans paastoed Dom til at holde jorden fra den Elste
Søn Tollef, ..ød sig (sin?) Declaration under Rættens beskiermelse.
Som parterne ej widere hafde at forrestille efter Rættens tilspørsel, saa blev udj Den/n/e Sag
Saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Den/n/e uEenighed og forargelige levnet som har wæret imel: Moderen Herborg Aarhuuss og
hindes tvende Søn/n/er Tollef og Hans Gunnersønner, Kom/m/er der af efter deris Egentlige
tilstaaelse at Moderen imod Lovens 5 b: 2 C: 63 art: og Forord: af 31 Maij 1737, haver
(indsat?) hindes yngste Søn Hans Gunnersen paa sin Faders Aas(æde), hvor med den Elste
Søn Tollef Gunnersen formeener at wære forurættet; dette haver draget Een misforstaaelse
imel: disse tvende brødere, som siden haver trænget sig til Moder og Elste Søn, j det Moderen
har villet v.... jorden seet hindes yngste Søn beskiermet, og der med forurættet den Elste, saa
her af Klarligen fornem/m/es at Moderen Herborg Aarhuuss, har selv foraarsaget eller givet
anleedning til dend ueenighed som er imel: hindes tvende Søn/n/er, som og til dend ueenighed
der er imel: hinde og hindes Elste Søn; saa at dette har givet eller foraarsaget Een indbyrdes
had, hvortil Moderen har wæret begyndere, j det hun har beviist større Kierlighed imod hindes
yngste Søn, end som imod den Elste, da hun dog burde have dem ligge Kier, og betæncke at
de bægge ware hindes børen, og at ingen af dem wed hinde burde foruRættes. efter Saadan
Sagens beskaffenhed Kiendis for billig og Rætt det Herborg Aarhuuss for den forargelse hun
har foraarsaget, bør betalle til de nye Skollers Casse 4 Rd:r, og til Citanten udj processens
omkostning 2 Rd:r, og bør hindes tvende Søn/n/er Tollef og Hans Gunnersønner hver for sig
betalle til Skolle Cassen 2 Rd:r, hvilcket Een hver saaleedes som Dømt er bør betalle og
udReede inden 15 dagge efter den/n/e Doms lovl: forkyndelse under Nam og Execution.
Angaaende jorden, da omgaaes der med efter Loven, da der imel: parterne efter forregaaende
lovlig stevnemaal bør orddeeles lovgemæss.
Siur Tronsen Tvets udgivene Pante Obligation af datto 22 April 1739, stoer 52 Rd: 12 s: til
Fogden Andreas Hejberg som Creditor, imod det underpant, som anden prioriteret, udj
Gaarden Tvet, der skylder 1 Løb 1 pd: 21 mrk: smør, 2 Løber salt og 6 f:sk:, blev læst,
(La?)rs Andersen Biøndahls udstæde skiøde af 12 Octbr: 1739, udstæd til Mons Larsen paa 1
pd: 3 mrk: smør, uden bøxsel, i Gaarden ........, i Østensøe beliggende, blev lydelig læst.
1739: 4b
1739.

Den ?? ditto (Onsdag 14 eller Torsdag 15 Octbr: 1739) blev med Tinget og Rættergang
Continueret.
..... Fladebøe fremviiste fællen af en woxsen biørn som hand for 14 dage siden har skut paa
sin Egen grund, og blev han/n/em af Fogden straxsen betalt inden Rætten 2 Rd:
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere det sædvanlig Aarlig beviis wed hands
Regnskaber. 2: aftags bereigning. 3: dette skibR:[s] Aarlige Restance, hvis Endelige
Sum/m/a war 16 Rd: 2 mrk: 13 s: og som ingen indfandt sig der noget imod sam/m/e hafde
at forrestille, saa war Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Dernæst blev opnævnt den Laug Ræt, som Rætten udj tilkom/m/ende Aar 1740 skall betiene,
som er først gaml: Mænd som Rætten forhen har betiendt, neml: ingen; Nye som Rætten
forhen ej har betiendt, neml: Swen Steene, Hans Lie, Elling Lie, Olle Lars: Scheie, Siur
Fixen, Hagtor Steenstøe, Arne Asgoutsen Biørch, og Tosten Biørch.
Efter trende gange udraabelse war ej nogen som wilde gaa j Rætte, altsaa blev dette Ting
ophævet.

Torsdagen d: 15 Octbr: blev paa Eide Grund wed Søen holdet Et Almindel: Høste, Skatte
og Sagefalds Ting for Gravens skibReede, nerværende wed Rætten Fogden Andreas
Hejberg, og paa Lensmanden Anders Hansens weigne hands Søn Hans Andersen, med den
Tingsøgende Almue; Rætten blev beklæd med efterskrevene Eedsorene Laug Rættis mænd,
Naufnl: Torchiel Opheim, Ørians Hotle, Siur Nesseim, Iver ibdm:, Halstein Sysse, Daniel
Hagestad, Olle Sysse, og Andve Midhuus, hvorda Et efter andet er passeret som følger.
Først allerunderd: publiceret den Kongl: Allern: For: som findes Exstr: paa fol: ??
Fogden Andreas Hejbergs udstæde bøxsel brev af den/n/e dags datto, til Snare Arnesen paa ½
Løb smør udj Gaarden Saaqvitne, blev læst,
Arne Ormsen fremviste fællen af en woxsen biøren som hand for 4 ugger siden har skudt paa
Gaarden Erdahls grund, og blev ham af Fogden strax inden Rætten betalt 2 Rd: efter
Forordningen.
Anders Larsen Wambems udstæde bøxel brev med Revers, af den/n/e dags datto, til Anve
Torbiørnsen paa 2 pd: 14 ½ mrk: smør, ½ hud j gaard: Ousse, blev læst.
Fogden Hejbergs udstæde bøxsel brev af 10 Aug: 1739 til Siur Anders: paa 18 mrk: smør, ½
b:skind udj Gaarden øfre Taarblaa, blev læst.
Een ditto, udstæd paa sam/m/e dag, til Giermund Aschildsen paa 13 ½ mrk: smør og ½ Løb
salt udj Gaarden øfre Torblaa, blev læst.
Torbiørn Hansen og Torgrim ibdm:, deris udstæde skiøde af j dags datto til Niels Hansen paa
2 pd: 11 mrk: smør j Gaard: Mehus, blev læst.
.....j Johan/n/esdatter og Johan/n/es Jonsens udstæde skiøde af j dags datto til Torfind
Ellingsen paa 2 Spd:, ½ h:, ½ f:sk: j gaard: House, blev læst.
Torfind Ellingsens udstæde Pante Obligation af j dags datto, til Karj Johansdatter, stoer 99
Rd: blev læst.

For Rætten fremstoed Brynild Larsen og Kundgiorde, det hand til dette Ting, tiid og stæd
widnesfast Lovl: haver ladet stevne Siur Olsen Spilden og Siur Nielsen ibdm:, deris Eedelige
Widne at aflægge om hvor nær Olle Larsen Dahle og Ingebor Ivers datter øfre Folckedahl,
(saasom de) agter at ægte hinanden, ere hver andre
1739: 5
1739
Beslægtede, alt til et lovskicket tingswidnes erholdelse.
de indstevnte Widner Comparerede, Eedens forklaring blev den/n/em af Lovbogen forrelæst,
og formanet wed sandhed at blive.
1: Widne, Siur Olsen, boendes paa Gaarden Spilden, sagde sig at wære gaml: 60 Aar, efter
aflagde Eed med opragte fingre widnede at Olle Larsen Dahles Mormoder Britte Olles datter
er Søster til Ingebor Ivers datter øfre Folckedahls Mormoder, Sal: Ingebor Olsdatter, saa disse
tvende, Olle Larsen og Ingebor Ivers datter er j tredie ligge leed beslægtet.
2: Widne, Siur Nielsen, boendis paa Spilden, sagde sig at wære gaml: 38 Aar, efter aflagde
Eed med opragte fingre widnede Conform med første Widne.
Citanten begierede beskreven under Rættens haand og Sigl hvis passeret er.
Den 16 ditto blev med Tinget Continueret, er saaleedes passeret.
Gyry Opheims udstæde skiøde af 15 Octbr: a: c:, udstæd til Anve Tostensen paa 1 pund 2 1/4
mrk: smør med bøxsel og herlighed j Gaard: Mehuus, blev læst.
Skifte brevet passeret d: 14 Martj 1739 efter sal: Iver Wichingsen blev læst, og deraf erfahret
at den sal: Mand har wæret Eiende jordegoeds udj Gaarden Næsseim 5 Spd: smør med bøxsel
og herlighed, som war Wurderet for 1 Rd: 4 mrk: marcken, er 150 Rd:, deraf war først udl: til
en Creditor Naufnl: Siur Iversen Giøre 2 Spd: Resten war deelt imel: Arvingerne saaleedes,
den sal: Mands Encke Ingeleif Torbiørnsdatter har Arvet 1 Spd: 4 mrk: smør, Siur Iversen 4
mrk:, Wiching 4 mrk:, Lars 4 mrk:, Olle 4 mrk:, Torbiørn 4 mrk:, Joen 4 mrk:, Iver 4
mrk:, Britta 2 mrk:, Ellie 2 mrk:, alt med bøxsel og herlighed efter andeel for sin lod.
Skifte brevet passeret d: 3 Julij 1739 efter sal: Tosten Larsen blev læst, og deraf erfahret at
den sal: Mand har wæret Eiende jordegoeds j Gaarden Sæd 1 Løb 9 mrk: smør, Wurderet for
189 Rd:, j det pladts Kidaas 1 ½ mrk:, Wurderet for 1 Rd: 3 mrk:, j Gaarden Mehuus 1 pd: 2
¼ mrk: smør, Wurderet for 39 Rd: 2 mrk: 4 s:, sam/m/e jordegoeds er igien udlagt, først til en
Creditor Naufnl: Gurj Opheim 14 mrk: smør j Gaard: Mehuus; det øfrige er udlagt til
Arvingerne, neml: Encken Anna Anders datter haver Arvet ½ Løb 5 mrk: smør j Gaard: Sæd,
Olle Tostensen 8 mrk: j Sæd, Lars 8 mrk:, Anve 8 mrk: j Sæd, og 5 ¼ mrk: j Mehus,
Anders 7 mrk: j Sæd, og 1 ½ mrk: j det pladts Kidaas, Synneve 3 mrk: j Sæd, Ingebor 3
mrk: i Sæd, og Gertrud 3 mrk: j gaarden Sæd. (mrkn: manglar fordeling av 7 mrk: i
Mehuus)
Fogden Heiberg bekiendt giorde at hand til dette Ting ved Een skriftl: Continuations Stevning
[haver] indfstevnt Andfind Leqve at lide Dom til straff for begaaed arvesvig mod hans Sl:
Hustrues arvinger, og derom at anhøre Eendeel Vidner, som efter fornefnte Cont: Stevning
ligeledes er indstevnte, deris Edelige forklaring j Sagen at aflægge, og endelig, processens
omkostninger at erstatte. bem:te Cont: Stevning blev for Rætten oplæst og lyder saaledes.
Andfind Leqve møtte for Rætten og vedtog lovl: at være Stevnet.
Olle Magnusen Leqve møtte og tilstoed ligeledes lovl: at være indstevnt.
De samtl: indstevnte Vidner møtte alle for Rætten.

Fogden begierede derpaa at de indstevnte Vidner motte tages udj Eed og deres forklaring
aflægge. Edens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forelæst, og formanet ved sandhed at
blive.
1739: 5b
1739
1te Vidne, Anna Hans datter, gift med Ole Magnusen Leqve, gl: 44 \Aar/, efter aflagde Eed
vidnede, at vinteren for Andfind Leqves Hustrue Christi Baarsdatters død, blev der af
hendes!! (Annas) Mand Ole Magnusen opkiørt Een kiste, som hendes Mand sagde Andfind
Leqve at wære tilhørende, og at der skulle være nogle klæder udj som Andf: Leqves Hustrue
havde givet hendes børen, og at hendes Mand sagde at Andf: Leqve hafde bedet ham forvare
sam/m/e kiste, efter som hand frøgtede sig for dend process, som Procurator Cramer j Bergen
førdte mod ham, at dend skulle falde ham imod, og at hands børen da kom til at miste saadant,
og var saaledes j deris huus indtil dette Aars Vaar, da dend, Nembl: kisten, blev ned ført af
Andfind Leqve /: som han/n/em blev tilleveret af Vidnes Mand :/ til Tosten Helliesen,
Rosmand paa øfre Leqve, foruden den/n/e omvundne Kiste, forklarede Vidnet at der war med
tillige, Een deel løsse senge klæder, paa Andf: Leqves spørsmaal til dette Vidne, forklarede
hun ydermere, at sam/m/e vindter, da viste Vidnet at hendes Mand Rejste ned paa hendes
faders veigne for at æske pandt af Andf: Leqve for nogle penge hand var hendes Mand
skyldig, og blev ham da til pandt af Andf: Leqve leveret 1 Kaaber kiedel, Eet Sølv belte, og
En Sølv kiede, {og Eet smistæ}, ellers sagde Vidnet at hendes Mand havde sagt at Andf:
Leqves Hustrue havde bedet ham forvare det foromvundne tøy. Videre vidste Vidnet ej at
kunde forklare.
2det Vidne, Magnus Olsen, gl: 21 Aar, er hiem/m/e hos hans fader Ole Magnusen paa øfre
Leqve, efter aflagde Eed vidnede, at hans fader Ole Magnusen om Vindteren for Andf:
Leqves hustrues død, kom kiørendes med Een kiste og nogle klæder til hans {faders} huus, og
satte den j forwaring j Eet Loft, derefter kom Andf: Leqve op kiørendes til Vidnets faders
Gaard med Een kiste, hvorudj var senge klæder, men hvad videre derudj var, viste Vidnet
icke, hvilcket blev imodtaget af Vidnets fader Ole Magnusen og sadt j lofted hos det andet,
Nestleden Vaar kom Andfind Leqve og tog alt dette omvundne tøye og førdte det fra Vidnes
faders Huus og til Tosten Helliesen, Rosmand paa øfre Leqve, hvor det paa Een smalle fios
\lem/ blev opsadt j forvaring, ellers forklarede Vidnet, at Andf: Leqve havde forbudet hans
forældre, det de icke motte lade sig mercke med, at dette omvundne Godz stod hos dem.
Videre havde Vidnet icke at forklare, og parterne ej mere til oplysning at qvæstionere.
3de Vidne, Hans Olsen, gl: 18 Aar, er hiem/m/e hos hans fader Ole Magnusen, efter aflagde
Eed vidnede, at hand var j følge med hans fader hos Andf: Leqve, og hørdte og saa hand da, at
Andf: Leqves hustrue baade leverede hans fader Een deel pandt, som Vidnes bæstefader Hans
Opheim skulle have, saa og Een kiste og Eet skrin, som hun begierede motte staa hos ham j
forvaring medens dend Sag varede som hendes Mand havde j Bergen, siden ... ........ givet
hendes børen det, og var da Andf: Leqve da sielv der hos,
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1739
Hvor efter Vidnes fader Ole Magnusen kiørdte den/n/e kiste og det skrin op til sin gaard og
satte det paa sit loft, nogle dage derefter, Een aften stund, kom Andf: Leqve sielv op
kiørendes med Een kiste til Vidnes faders Gaard, hvorudj var Een deel Senge klæder, som og
blev sadt udj hans faders loft til forvaring, og tilstoed Ole Magnusen at hand ogsaa vidste at
den/n/e kiste kom udj hans huus og blev sadt der udj forvaring. Dette Godz blev og der
{staaede} staaende indtil nestleden faar aar!! (foraar), da Andfind Leqve kom op til Vidnetz
faders Gaard og afhændtede, det foromvundne Godz, og bad Andf: Leqve da Vidnet at hielpe

sig af lofted med det, som og skeede, og bar da dette Vidne med Andfind Leqve det
forbenefnte Godz hen paa Tosten Helliesens fios lem, hvor det blev staaende, og skeede dette
paa Een aften stund da det var bleven skomt. Fogden tilspurdte Andfind Leqve om det icke
forholdt sig saa j alle maader som dette Vidne forklared haver. Hvortil Andf: Leqve svarede at
det saaledes Rigtig forholder sig som af dette Vidne er udsagt, hvilcket og Ole Magnusen
ligeledes tilstod j sandhed saaledes at forholde sig. Videre havde parterne dette Vidne ej at
tilspørge.
4de Vidne, Torbiør Øriansdatter, gift med med!! Tosten Helliesen, gl: 53 Aar, efter aflagde
Eed vandt og forklarede, at j den/n/e næstl: Vaar, Een aften stund, da Vidnet var nedlagt, kom
Ole Magnusen Leqve til Vidnet og hendes Mand og spurdte om Andf: Leqve icke motte faa
tilladelse at sætte det omvundne Godz ind paa deris fios lem j forvaring, og da svarede
Vidnetz Mand at hand icke vilde tage nogen forvaring paa det, men vilde Andf: Leq: sætte det
der for nogle dage, da kunde hand det giøre, og blev da det indsatte tøy der staaende indtil det
blev funden af Iver Magnusen Børseim, Parterne havde indted videre at tilspørge dette Vidne,
Andfind Leqve og Ole Magnusen tilstoed dette Vidnes forklaring Rigtig at være j alle maader,
og hafde indted derimod at siige.
5te Vidne, Marthe Hellies datter, tienende hos Tosten Helliesen, sagde sig at være gl: 52
Aar, efter aflagde Eed vidnede, at j dette afvigte foraar kom Vidnet op paa hendes hosbonds
fios lem, for der at tage noget høy, og blev hun da var at der stoed 1 kiste, 1 skrin og Een
Sæck med nogle senge klæder udj, og som hun tilforne havde hørt at det skulle tilhøre Andf:
Leqve, saa spurdte hun indted videre derom, og hafde Vidnet ej mere derom at forklare.
6te Vidne, Daniel Tollefsen, boendes paa Gaarden Hagestad, gl: 32 Aar, efter aflagde Eed
forklarede, at da det Godz som Andf: Leqve hafde at veien, var af Iver Børseim funden, blev
Vidnet som Een Vurderingsmand tilkaldet at være nærværende j medens sam/m/e blev Regist:
og Vurderet, og efter Sorenskriveren Hr: Canceliie Raad Fleischers ordre gick Vidnet
sam/m/e tid til Andf: Leqve og begierede hand vilde lade dem faa Nøglerne til kisten og
skrinet hvorudj det forduldte Godz laa, og strax fuldte Andf: Leqve Vidnet og leverede dem
Nøglerne dertil, hvor med de og af Rættens middel blev Aabnet, og derefter blev det da
Registered og Wurderet, som skifte Schi...rullen videre udvisser. Videre hafde Vidnet ej at
forklare.
7de Vidne, Lars Siursen, boendes paa Gaarden øfre Hagestad, gl: 53 Aar, efter aflagde Eed
vandt og forklarede j alle maader ligesom nest forrige Widne udsagt haver.
1739: 6b
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Fogden tilspurdte Andf: Leqve om hand kunde opreigne hvad Godz det war, som hand hafde
sat j Ole Magnusens huus til forvaring. dertil hand svarede, at hand Egentlig icke kunde
erindre, men dette viste hand, at der var nogle Sølv knapper, Nogle Sølv spender, Nogle
Ringer, 2de Sølv kiæder, 4 underdyner, nogle hoved puder, og Een del tin. Dernest blev for
Andfind Leqve og Ole Magnusen oplæst hvad de 2de Vidner Iver Magnusen og Tosten
Helliesen paa seeniste Som/m/er Ting udj den/n/e Sag vundet og forklared haver;
bem:te 2de Vidner møtte og nu for Rætten, og hvorefter Andfind Leqve og Ole Magnusen
bleve tilspurdte, om de havde noget videre den/n/em at qvæstionere, dertil Andf: Leqve og
Ole Magnusen svarede at de indted videre havde at qvestionere de 2de Vidner.
Fogden sagde at hand holdt ufornøden at føre det Eene indstevnte Vidne Ole Siursen Leqve.
Andfind Leqve lod tilføre, det hand begierede Sagen udsat til Vaar Tinget først kom/m/ende,
paa det hand til sam/m/e tid, ved Cont: Stevning kunde indkalde de Vidner som hand til
Sagens oplysning og sin befrielse agter at føre.
Fogden indstillede dend indstevntes begier til Rætten.
Afsagt.

Sagen paa dend indstevntes forlangende udsættes til først holdende Vaar Ting, da dend
paaberaabte Contra Stevning bør forfalde j Rætte, hvorefter da videre skall gaaes hvad Ræt er.
Niels Olmosen Garetuns skiøde til Christian Gutormsen paa 2 ½ Spand smør, ½ hud og Eet
faarskind med bøxel og herlighed j Gaarden Røysse, dattered 16 October 1739. blev læst.
Dend Sag indstevnt af Christopher Ødven efter forrige tiltalle Contra Christi Tostensdatter
Hylden, blev paaRaabt, hvor da for Rætten fremkom Christi Tostensdatters Laugværge
Anders Hansens Søn Hans Andersen, som begierede Sagen forfløtted til først holdende Vaar
ting, eftersom hans fader formedelst lovlig forfald nu icke kunde møde, da hand Sagen paa
Enckens side vil slutte til Doms.
Christopher Ødven møtte icke, ej heller lod for sig møde.
Afsagt
Sagen forfløttes til først holdende Vaarting, til hvilcken tid Christi Tostens datter paalægges at
slutte Sagen paa sin side, saafremt da Endelig Dom j Sagen efter hvis passered er ej skall
blive afsagt.
d: 17de ditto blev med Rætten Continuered j overværelse af det forbem:te Laug Rætt.
Fogden lod j følge af Hr: Stiftbefahlingsmandens ordre, dattered 5 Aug: nest afvigte, tilspørge
Almuen, hvorledes det bæst kunde lade sig giøre med Tingetz holdelse her j skibr:, saa at det
kunde faaes paa Een fast foed. og blev da af Almuen tilstaaet, at de vilde betalle Aarlig til
Fogden og Sorenskriveren for deris og deris tieneres, samt Lensmandens underholdning,
Logemente og forflegning, samt Øvrighedens skyds fra Tinget, af hver Løb 12 s: danske,
hvor imod Fogden sielv maa Accordere og betalle Hans Johansen som holder Tingstuen, men
Laug Rætted vil forsyne sig sielv med underholdning paa Tinget, hvilcket og saaledes blev
vedtaget for efterfølgende tiid at skulle forblive.
Dernæst blev opnæfndt de Laug Rættes mænd som Rætten næst tilstundende Aar skal betiene,
og er Torgier Bilden,
1739: 7
1739.
Iver Larsen Meaas, Peder Osse, Paal Andersen Haalckesvig, Samson Asbiørnsen Nesseim,
Andve Endresen Haldanger, Torchel Toresen Tvedt og {.... .......} Haaver Aamundsen Skaar.
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæse de sædvanlige bevisligheder som hand til sit
Regenskabs bilag fornødiger, samt aftags bereigningerne, og dette Aars endelige skatte
Restance, hvis Sum/m/a er 233 Rd:r 2 mrk: 3 s:, og derpaa forlangede Rættens Attestation, og
som ingen derimod hafde noget at indvende, saa blev sam/m/e under Rættens vedbørlige
forseiglinger udstæd.
Efter trende ganges udraabelse indfandt sig ingen som vilde gaa j Rætte, hvorfore Tinget blev
ophævet.

Den 19 Octbr: blev paa Utne Tingstæd for Kintzerviigs skibReede holdet Et Almindel:
Høste, Skatte og Sagefalds Ting, nærværende wed Rætten Fogden Andreas Hejberg,
Lensmanden Torgilds Larsen Housse med den Tingsøgende Almue, hvorda Rætten blev

beklæd med efterskrevene Eedsorne Laug Rættis Mænd, neml: Peer Ureim, Lars Ols: Aga,
Samson Frøsviig, Niels Tocheim, Od Qvestad, Hellie Hofland, Michel Lotte, og {Knud} \Tor/
Knuds: Diøn/n/e.
blev da publiceret den Kongl: Allernaadigste Forord: som findes Exstr: paa fol: 3.
Sogne Præsten Hr: Windings udstæde bøxsel brev med Revers, af 13 Octbr: a: c:, til Knud
Svensøn paa 2 Spd: smør j Gaard: Helleland, blev læst.
Een ditto af 24 Julij a: c: til Swend Tollefs: paa ½ Løb j Gaard: Schare, blev læst.
Tosten Aamunsen Mockestad udstæde skiøde af j dags datto, til Aamund Tostensen paa 1
Løb 12 ½ mrk: smør j gaard: indre Bleye, blev læst.
Den 20 ditto blev med Tinget Continueret.
Udj dend Sag indstevnt af Fogden Heiberg paa Justitiens Veigne Contra Qvinde Mænisked
Mari Olsdatter, er saaledes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Af Qwinde Men/n/isket Mari Olsdatters Egen bekiendelse her for Rætten erfahres det hun
uden Ægteskab, med Een Persohn Nafnlig Jan Olsen, som var Een Smed, haver aflet 4 børen,
og som hun stædse med sam/m/e hindes bolere haver søgt og nødt det Høywærdige Alterens
Sachramente paa Een falsk bekiendelse at de vare Rætte Ægte folck, hvorforre de og her j
Menigheden udj mange Aar er bleven anseet, saa har hun siden efter at hindes bolere ved
døden Ao: 1732 var afgangen, udj Aaret 1738 for Sogne Præsten Hr: Niels Winding og hans
tvende Medhielpere aabenbaret den/n/e synd for at søge sin Siæls frelse, wed Een sand
bekiendelse, Anger og Ruelse, Men som Sogne Præsten imod Lovens 2 Bogs 9 Capt: 26 Art:
haver angivet dette Qwinde Mæniske Mari Olsdatters bekiendelse for Fogden, og siden
antaget hinde til aabenbare Absolution, Saa er den/n/e Hem/m/elige synd bleven Aabenbaret
for heelle Meenigheden til forargelse; Altsaa kand det Vidnesbyrd, som Almuen og Sogne
Præsten haver givet Mari Olsdatter om hindes skickelige Liv og Levnets forhold ej befrj hinde
fra Lovens straf, formedelst dend forargelse Menigheden er given wed det hindes hem/m/elige
Synd offentlig er bleven bekiendt giordt. Thj Kiendes for Rætt, j følge af Lovens 6 Bogs 13
Capt: 9 Art: bør Mari Olsdatter at straffes til Kagen.
Udj dend Sag indstevnt af Torbiøren Larsen yttre Alsager Contra Arne Joensen Wiidnes, som
af Fogden ved Continuations Stevning paa Justitiens Veigne imod dem bægge er bleven
lovlig forfuldt, er saaledes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
1739: 7b
1739
Det er med de mange Eedelige afhørte Vidners fuldstændelig bevislig afgiort, det Arne
Joensen Widnæs med ubeqvem/m/e ord og tallemaader haver irreteret Torbiøren Larsen,
hvorover bem:te Torbiøren Larsen j fuld harm med mange Eder, banden og stoer Guds
fortørnelse paa Een Sabaht haver ved trudsler og forbandelser igien overfaldet Arne Joensen,
som da til slutning haver givet anleedning paa bægge sidder til det forøvede slagsmaal, storre
trudsler og udfordringer. Efter saadan Sagens beskaffenhed Kiendes for Rætt, det Arne
Jonsen for de af ham imod Torbiøren Larsen utilbørlige tallemaader, bør efter Lovens 6 Bogs
21 Capt: 4 Art: betalle til dette Præstegields skoller 4 Rd:r, og fordj hand, Arne Joensen, haver
overtrædt Sabahten, bør hand j følge af Lovens 6 Bogs 3 Capt: 1 Art: bøde 3 Lod Sølv, og for
hands øvede slagsmaal bør hand j anledning af Lovens 6 Bogs 7 Capt: 8 Art: at bøde trende 6

lod sølv. Angaaende Torbiøren Larsen, da bør hand for hans uChristelige forhold med
Swærgen og banden, som er skeet paa Een Søndag, efter Lovens 6 Bogs 2 Capt: 3 Art: at
sættis j fængsel hos Lensmanden j 8te dagge paa wand og brød, og betalle Hellig brøde med 3
Lod Sølv, og for sit øvede slagsmaal bør hand at bøde trende 6 Lod Sølv; j det øfrige
ophæves processens omkostninger paa bægge sidder.
Einer Gundersens udstæde skiøde af 19 Octbr: 1739 til Thomas Wichlichsen paa ½ Løb smør,
½ g:sk: j gaarden Bergie, blev læst.
Fogden inden Rætten tilspurte den ganske tilstæde wærende Almue, om dem war witterligt at
det Qvinde Men/n/iske Mari Olsdatter war noget Eiende, hvorudj kunde giøres forsickring til
de omkostninger som medgaar hindes Sag at udføre, og til widere Justitiens befordring over
hinde. hertil samtlig tilstæde wærende og Tingsøgende Almue Eenstem/m/ig swarede at
den/n/e Mari Olsdatter er ej Eiende salt til Eet Eeg, mens at hund siden Jan Olsen Smeds
dødelige afgang stedse har bedet, og inu daglig omgaar her j Præstegieldet og beder Almisse
til sig [og] hindes Eene umyndige Piige baren.
Fogden war begierende Tingsvidne beskreven om hvis passeret er.
Den Sag indstevnt af Olle Helliesen Rappe Contra Baar Hilbrantsen Grøytøre, blev paaRaabt,
mens ingen af parterne møtte eller lod møde for Rætten til sagen at sware.
Hellie Helliesen Qvalviigens skiøde af 18 Octbr: 1738 paa 3 Spand smør udj gaarden yttre
Qvalviigen, blev læst.
Fogden, j følge af Stiftamtmandens ordre, giorde Almuen forrestille[l]se om Tinges holdelse,
at faa det paa en fast foed. hertil Almuen enstem/m/ig swarede, det de war fornøyede med at
indgaa det paa sam/m/e maade og efter den forEening som Gravens skibR: giort haver, der
wed at lade det forblive.
1739: 8
1739
Fogden efter forrige tiltalle til Siur og Hellich Handeland, angaaende et Tingsvidnes
erholdelse om derris øvede slagsmaal og Kniv sting, æskede Sagen j Rætte og fremlagde den
skriftl: stevning, hvor paa war teignet Rættens seeneste {gi} Kiendelse og givene Laudag, og
war paa sam/m/e under Eed af tvende Widner bekræftet, det Rættens givene Laudag er bleven
for Siur og Hellich Handeland forkyndt d: 28 Septbr: nestleeden.
de indstevnte Siur og Hellich Handeland Comparerede for Rætten.
Fogden paastoed de indstevnte Widner, som er Osmun Odsen Haarre og Anfind Toften
Eedelig afhørte til Eet lovskicket Tingswidnes erlangelse. Eedens forklaring blev de tvende
Widner, som for Rætten Comparerede, af Lovbogen forrelæst, og formanet wed sandhed at
blive.
1: Widne, Osmun Odsen, boendes paa Gaarden Haarre, sagde sig at wære gaml: 28 Aar,
efter aflagde Eed widnede, det hand, Widnet, j nest afvigte Juul, kom Reisende til en gaard
kaldet Ortun j Soue Sogn, der war Siur og Hellich Handeland da Widnet kom der, og da hørte
Widnet at Hellich sagde til Siur, wj faar brøllup med din datter, siden der war en ung karl som
spøgte med Siurs datter, da swarede Siur, min datter skall icke wære nogen horre, da sagde
Hellich, hun war icke nogen horre for det, da {sag} stod Siur op fra bordet hvor de sat, og
gick op til Gaarden Bache eller Overland, hvor hands datter og dend unge karl Olle Seim war,
og j det Siur gick, sagde hand, Siur, j skall see en underlig læg j aften, noget der efter \wilde/

{gick} Widnet og Hellich gaa ud paa Gaarden, og j det de wilde gaa ud igien/n/em døren {j
stuen} kom Siur og gick ind {med], \saa gick/ {Og som vid} Widnet {hafde} \og/ sat sig
need, \og j det sam/m/e / warre de bægge j hob med hinanden og laa paa Knæe j stuen, da
sagde Hellich, kom og tag ham bort, hand har giort mig skade, saa gick Widnet og tog Siur
om bægge Armene og tog ham fra Hellich, og da war Hellich skaaret j wenstre Armen og
wenstre laaret og over den høyere haand, og hafde Siur en Kniv udj haanden, som hand slap
da Widnet tog fat paa ham, sam/m/e Kniv, \Een tøs/ {Widnet} strax tog til sig. Fogde[n]
tilspurte Siur Handeland hvad der war Aarsage til at hand kom j slagsmaal med Hellich ibdm:,
dertil hand, Siur, swarede, fordj Hellich bebreidede ham hands datter, kom hand j slagsmal
med Hellich, og under sam/m/e slagsmaal war det hand, Siur, gav Hellich de plaisiures med
en Kniv, som Widnet Osmun Haarre har forklaret om. Fogden tilspurte Widnet om hand saa
at Hellich enten slog eller haardrog Siur Handeland. Resp: nej, hand saa ej at Hellich slog
eller giorde nogen modstand.
1739: 8b
1739
Parterne hafde ej widere at tilspørge Widnet.
2: Widne, Anfind Asbiørnsen, boendes paa Gaard: Tofte, sagde sig at wære gaml: 40 Aar,
efter aflagde Eed widnede at hand kom til gaarden Ortun med nest om/m/elte Widnet, mens
hand, Widnet, kand ej mindes hvorom Siur og Hellich kom j trætte, og Widnet inte om derris
handel at sigge førren hand, Widnet, saa at de bægge laa til haabe paa gulvet, og da hørte
Widnet at Hellich sagde, kom og tag ham fra mig, hand har giort mig skade, og da saa Widnet
siden, efter at de war kom/m/en fra hin anden, det Hellich hafde 3 pleiseürer, mens Widnet
saa ej Kniven hos Siur, ej heller saa Widnet det Hellich enten slog eller giorde nogen
modstand. parterne hafde ej noget widere at tilspørge Widnet.
Fogden begierede Tingswidne om wis passeret er.
Niels Siursen Tocheim efter forrige tiltalle til Jacob og Daniel Eitrim med Moder, æskede den
sag j Rætte.
de indstevnte møtte bægge paa Egene og Deris Moders weigne og Replicerede, det de wed
ingen anden wej af at sige til deris Fæe drift end den de fra Alders tiid af brugt haver, og
heller ingen anden wej kand de bruge, som skall befindes wed Siun og Granskning.
Afsagt.
Sagen ifølge af Lovens Allernaadigste bydende henviises til Aastædet til Lovl: Siun,
granskning og paaKiendelse.
Den Sag indstevnt af Fogden Contra Aamund Knudsen Espen for Sabahtens ofvertrædelse,
blev imindel:[hed] afgiort saaleedes, at den indstevnte imindel:[hed] betalte til Fogden hellig
brøde med 9 mrk: D:ske.
Skifte brevet udj Peder Olsen Jaastads opbuds boe, passeret d: 1 Apriil 1738 og efterfølgende
dage, blev læst, og deraf fornum/m/et det bem:te Peder Jaastad har wæret Eiende jordegoeds
udj Gaarden indre Jaastad 3 Spd: 13 mrk: smør med bøxsel og herlighed, som var Wurderet
for 67 Rd:, og sam/m/e Fogden Hejberg for sin prætention udlagt. udj Gaarden yttre Jaastad
war Peder Olsen Eiende 2 pd: 3 mrk: smør med bøxsel og herlighed, Wurderet for 51 Rd:,
som igien paa den passerede Auction er bort solt til Elling Jonsen Aagre for 2 Rd: 9 s:
marcken, er 106 Rd: 4 mrk: 11 s:
Skifte brevet af 4 Martij 1739, passeret efter sal: Synneve Torgils datter, blev læst, og deraf
erfahret at den/n/e sterfboe har wæret tilhørende jordegoeds j Gaarden Rogde 1 Løb 1 pd:
smør, 1 ¼ f:sk: med bøxsel og herlighed, samt overbøxsel til det øfrige j Gaarden, som er 7

Spd: 11 3/8 mrk:, sam/m/e war Wurderet for 169 Rd: 2 mrk: 4 s:, j gaarden Tvedt 1 Løb
smør med bøxel og herlighed,
1739: 9
1739
Wurderet for 84 Rd:, sam/m/e jordegoeds er igien udl:, først til Creditorene, neml: Lars
Digrenes paa Egene og sine Stifbørens weigne udl: 1 Løb 22 mrk: smør j gaarden Rogde for
156 Rd: 4 mrk:, nock Lars Digrenæs paa Eegne weigne efter fordring udl: j gaarden Tvedt 3
Spd: 17 mrk: smør for 82 Rd: 5 mrk: Niels Tochim udlagt j gaarden Rogde 2 5/8 mrk: smør
for 4 Rd: 2 mrk: 4 s: Elling Rogde udl: j Rogde 5 mrk: smør for 8 Rd: 2 mrk: Resten er udl:
til Arvingerne, saasom Enckemanden Halstein Gundersen j gaarden Tvedt udl: 5/7 mrk: smør
for 5 mrk: Gunder Halstensen 1/7 mrk: smør for 1 mrk: Torgier Halstensen 1/7 mrk: smør
[for] 1 mrk:
Den Sag indstevnt af Knud Lussand efter forrige tiltalle til Samson Ratteteig blev paaRaabt,
mens ingen møtte af parterne til sagen at sware.
Hr: Hans Høgs udstæde bøxsel brev med Revers, af 19 Octbr: 1739, til Knud Svensen paa 1
Spd:, 1 g:sk: udj gaarden Helleland, blev læst.
Peder Knudsen Trones fremstod for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
warsel widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne Lensmanden Torchiels
Larsen Housse til at kom/m/e j Rætten med sin sal: Faders skifte brev, og at lide Dom til at
giøre ham, Citanten, wedbørlig Rigtighed for sit jordegoeds, og endelig, at sware processens
omkostning.
Dend indstevnte Torchiels Larsen Housse Comparerede for Rætten, wedtog at wære Lovl:
stevnet, deponerede j Rætten det paastevnte skifte brev efter hands sal: Fader Lars Torgilsen,
passeret d: 9 Nobr: 1713. af sam/m/e skiftebrev befindes wed eftersiun det Citantens
Morfader, sal: Lars Torgilsen, som war deponentens Fader, haver været Eiende efter skifte
brevets pag: 13 udj Gaarden Housse 3 Spd: smør med bøxsel og herlighed, af sam/m/e 3 Spd:
smør er paa Citantens Moder Maritte Larsdatters Arvelod hinde udlagt 2 Spd: smør med
bøxsel og herlighed.
Citanten forklarede, det hand og hands umyndige medArwinger er af Torchilds Larsen
saaleedes udj deres umyndige Aar bleven forurættet, at hand j stæden for at sware dem
Rættighed af den ved ham paaboende Gaard Housse af 2 Spd: smør med bøxsel og herlighed,
saa har hand ickun swaret dem Rættighed af 1 Spd: smør \med/ {uden} bøxsel, og willet at de
skulde tage Rættighed af et 1 Spd: uden bøxsel j et andet brug udj Gaarden Housse, hvilcket
er det hand, Citanten, nu udj sit 24 Aar paaAncker.
Comparenten Torchils Larsen lagde tvende skiøder j Rætte, bægge af 8 Febr: 1700.
Citanten lagde end widere j Rætte Et skifte brev paseret d: 21 Febr: 1731 efter hands sal.
Fader Knud Torbiørnsen.
parterne bleve saaleedes forEenede, at Torchils Housse skall nyde den halve Løb til Løsning
for 7 mrk: marcken, er 42 Rd:, imod vedbørlig skiøde af Citanten, saa skall Citanten og nyde
Resterende Tredie Aars tage, som er j alt 1 Rd: 3 mrk:, og udj den/n/e processis omkostning 1
Rd:, tilsam/m/en 44 Rd: 3 mrk:, hvorefter parterne paa bægge sidder frafalt sagen, og tog
deres documenter tilbage.
1739: 9b
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Den 21 Octbr: blev med Tinget Continueret, og er saaleedes passeret.
Jacob Knudsens udstæde skiøde af 20 Octbr: 1739 til Johan/n/es Jacobsen paa 1 pd: 11 3/8
mrk: smør, ¼ huud, ¼ g:sk:, ¼ Løb salt, ¼ f:sk: med bøxsel og herlighed, beliggende j
Gaard: Hofland, blev læst.
Erich Erichsens udstæde Odels Transport af 3 Januarij 1739 til Lars Odsen paa 1 Løb smør,
1 huud j gaard: Lotte, blev læst.
Udj den Sag af Fogden Hejberg paa Justitiens weigne indstevnt Contra Iver Olsen Midnæs, er
saaleedes for Ræt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
De af Iver Olsen Midnæs udj hastighed udtalte skields ord imod Knud Jacobsen Luttro,
worder her weed Aldeeles Mortificeret, og bør ej at Kom/m/e Knud Jacobsen til allerminste
prejudice paa hands ærlige Naufn og Røgte, processens omkostninger betaller Iver Olsen
Midnæs til Citanten med 4 Rd: inden 15 dagge efter Dom/m/ens Lovl: forkyndelse under
Nam og Execut:
Fogden Hejberg Kundgiorde det hand paa Justitiens weigne til dette Ting, tiid og stæd Lovl:
med Muntl: Kald og warsel widnesfast haver ladet stevne Swend Tostensen Sexe, Widner at
anhøre, som er Omund Sexe og hands Koene Sigvor Hem/m/ingsdatter, Jacob Knudsen Bleje,
Aslack Sexe og Tosten ibdm: angaaende det af ham forøvede slagsmaal med Soldat Olle
Langesetter, for sam/m/e Dom at undgielde, samt at svare processens omkostning. til
wedermælle udj Sagen er indwarslet Soldat Olle Langesetter.
dend indstevnte Swend Tostensen Sexe blev paaRaabt, mens møtte icke.
stevnevidnerne Sølfest Houstvet og Torgilds Housse med Eed og opragte fingre afhiemlede
stevningen at wære Lovl: forkyndt for Swend Tostensens boepæll udj hands Faders paahør,
siden hand selv ej war hiem/m/e.
dend til wedermælle indstevnte Soldat Olle Langesetter Comparerede, wedtog Lovl:
stevnemaal. af de indstevnte Widner møtte ingen efter paaRaabelse.
ovenmelte stevnevidner med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningens Lovl:
forkyndelse for enhver j sær af Widnerne.
Fogden war Laudag begierende.
Afsagt
Dend indstevnte Swend Tostens: Sexe paalæggis her for Rætten at møde, Sagen at tilsware, til
neste Ting, til sam/m/e tiid og stæd paalæggis Widnerne Omund Sexe, Sigvor
Hem/m/ingsdatter, Jackob Bleje, Aslack Sexe og Tosten ibdm: at møde, deris Widnesbyrd at
aflægge under Adfær efter Loven.
Een ditto imod bem:te Swend Tostensen Sexse \og Askild Skaaltvet/ at anhøre Widner, som
er Elling Skieldaas, Mathias Sexse, Elling Brandstvedt og Sundre Sexse, angaaende
1739: 10, 11 og 12 (desse 3 blada manglar)
1739: 13
1739
(Jondal skippreide)
Udj Gaarden Svaasand 1 pund 3 mrk: smør med bøxel og herlighed, wurderet for 27 Rd:r,
udj Gaarden Fladtebøe 1 Løb 1 pd: ¾ mrk:, Vurderet for 80 Rd:r 3 mrk: 12 s:, Eet Pladz

Samlenes Kaldet, 12 mrk: med bøxel, Vurderet for 8 Rd:r, j Gaarden Kiepse ½ Løb smør
med bøxel, Vurd: for 36 Rd:r, j Gaarden Under Hougen øfste thun 22 4/7 mrk: smør med
bøxel, Vurd: for 22 Rd:r 3 mrk: 6 6/7 s:, udj Under Hougen Nedre thun 1 pd: 17 1/7 mrk:
med bøxel, Vurd: for 41 Rd:r 13 4/7 s:, j Gaarden Øvre Traa 1 ½ Løb smør med bøxel, Vurd;
for 126 Rd:r, sam/m/e Jorde godz er igien til Arvingerne udlagt som følger, Nembl: til Engel
Engelsen 28 mrk: j Gaarden Fladtebøe, til Engel Olsen 28 mrk: j Fladtebøe, til Christi
Olsdatter 27 ¾ Mrk: j Fladtebøe, til Maritta Olsdatter 13 mrk: j Fladtebøe, til Wiching
Olsen 22 4/7 mrk: j Under Hougen Øfste thun, til Lars Olsen 21 mrk: j Øfre Traa, til
Maritta Stengrimsdatter 1 pd: 1/7 mrk: j Under Hougen nedre thun, til Erich Olsen 19 mrk: j
Svaasand, til Ole Olsen 7 mrk: j Svaasand, og j Gaarden Samlenes 12 mrk:, Sisselle
Olsdatter 1 mrk: j Svaasand, og j Under Hougen nedre thun 8 mrk:, til Maritta Olsdatter
Resætter 9 mrk: j Under Hougen Nedre thun, til Magdeli Johanesdatter 1 pd: 12 mrk: j
Kiepse, og 1 Løb 15 mrk: j Gaarden Traa.
Delings brevet passered d: 5 Martij 1739 mellem Magdeli Johanesdatters børen blev læst, og
derudj befunden at være Jorde Godz som følger, Neml: J Gaarden Kiepse 1 pd: 12 mrk: smør
med bøxel, Vurderet for 36 Rd:r, og udj Gaarden Traa 1 Løb 15 mrk: smør med bøxel, for 101
Rd:r 3 mrk: sam/m/e Jorde Godz er igien udlagt til hendes børen som følger, til Johanes
Nielsen 1 pd: 9 mrk: j Gaarden Traa, til Christi Nielsdatter 15 mrk: j Gaarden Kiepse, til
Maritta Nielsdatter 15 mrk: j Gaarden Traa, til Guro Nielsdatter 15 mrk: j Traa, til Elli
Nielsdatter 15 mrk: j Traa, til Jorun... Nielsdatter 15 mrk: j Kiepse, og til Sigri Nielsdatter 6
mrk: j Kiepse og 9 mrk: j Traa.
Fogden tilspurdte Almuen angaaende Tingetz holdelse her paa stædet, og hvorleedes det bæst
efterdags paa Een fast foed kunde bekom/m/es. Dertil dend samtl: tilstæde wærende Almue
svarede, at de vil ligesom j Gravens og Kindservigs skibbr: slutted er, betalle Aarlig af Løben
12 s:, men som dette skibbrede er saa lidet at det icke til Øvrighedens underholdning icke
opløber høyere end til 11 Rd:r, saa erbød Almuen sig til Aarlig og paa wær!! (hvært) Ting, at
svare fløtning som sædvanlig.
Dend Sag indstevnt af Torgiels Engelsen Brathus Contra Giert Erichsen Bache Efter forrige
tiltalle blev paaRaabt.
og fremkom for Rætten Hans Giøen som swoger til Torgiels Engelsen, og sagde, Men som
Giert Bache forrige Ting paastoed sagen udsat, og Rætten hans paastand bifalt, alt udj dend
henseende, at Giert Bache sig paaberaabte Eendeel Vidnesbyrd som hand agtede at føre mod
Torgiels Brathus, og naar med sam/m/e lovlig omgaaes, vil hand have sig Reserveret dertil at
svare.
Giert Erichsen Bache møtte for Rætten og gav tilkiende at \hand/ til dette Ting, tiid og stæd
ved Mundtl: Contra Stevning havde indkaldet Eendel Vidner, Neml: Lars Samland og Lisbet
Ecken, Torbiør Backe, Maritta Sæverhagen, Britte Larsdatter Torvige, at giøre forklaring \om/
hvorledes dend paastævnte trætte Reiste sig mellem ham og Citanten, da de paastevnte ord
skall være udtalt, og hvorledes hand, Nembl: Comparenten, var skicked, og om hand sam/m/e
tid icke var gandske beskiencket, hvilcke Vidner hand vilde paastaa af Rætten vorder j Eed
taget og afhørt, for dermed at bevisse sin uskyldighed til Een forvendtende befrielse Dom.
Hans Giøen Declarerede, at de af Giert Bache indstevnte Vidner, er ej Citanten Torgiels
Brathus stevnet at paahøre, protesterede derfore udj kragtigste maader, at de anførdte Widner
ej bør antages, men som uloulig afvisses, hvorom hand ville ervahrte Rættens Eragtning.
Giert Backe svarede, at hand tenckte det var ufornøden at Stevne sin Contrapart, siden hand
formodentlig vendtede at hand her for Rætten møtte, da hand vendtede, at bem:te hans
Contrapart, for at forkorte processen og svare unødige omkostninger, havde taget til
gienmæhle, men som hand
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nu maa fornem/m/e det hans Contrapart icke dertil er at formaa, motte hand nødsageligst bede
om Sagens udsættelse til førstholdende Vaar Ting, paa det hand lovlig kan indkalde sin{e}
Contrapart Torgiels Engelsen til at anhøre de Vidner hand agter fornøden at føre til sin
befrielse.
Hans Giøen paa sin principals veigne Refererede sig til det paa Som/m/er Tinget
producerede Jndlæg, med dette tillæg, at Giert Backe ej alleene efter Loven bliver anseet for
den skam/m/elige paasagen hand Torgiels Brathus tillagt haver, men endog at blive tilfunden
at betalle de tilforen udj Reigningen anførdte 10 Rd: 3 mrk: 12 s:, samt den/n/e Reysses
bekostning at erstatte, udj det mindste med 2 Rd: hvorom hand vilde forvendte Dom.
Afsagt
Efterdj Cont: Citanten Giert Backe icke haver indstevnt sin Contrapart Torgiels Engelsen til at
anhøre de Vidner som hand her for Rætten til forklaring haver indkaldet, saa kand hans
indstevnte Vidner ej til nogen forklaring admiteres; men Sagen paa Contra Citantens
forlangende udsættes til førstkom/m/ende Vaar Ting, paa det hand wed lovlig Stevnemaal og
given varsel kand see sin Sag/ lovlig besørget.
Parterne declarerede dernest at de var forligt, og det paa dend maade, at Giert Backe skulle
betalle til Torgiels Engelsen de oven anførdte omkostninger, og Declarerede bem:te Giert
Backe at hand wiste \icke/ noget ondt om Torgiels Engelsen, men erkiender ham for Een braf
Ærlig Mand, og at de paastevnte og af ham u[d]talte ord skulle være død og Magtesløs.
Fogden lod tilføre, at som hand fornem/m/er at parterne ere foreenede, og Justitien icke
desmindre bør have Satisfaction følgelig Lovens 1 Bogs 22 Capt: 8 Art:, saa forlangede hand
og Sagens udsættelse til neste ting, for at udstæde stevnemaal til bøders erlæggelse.
Dernæst blev opnæfnt de Laug Rættes mænd som Rætten for tilkommende Aar 1740 skulle
betiene, {Lars .......tvedt} \Nembl: Nye, Tosten Tostensen Tofte, Endre Helliesen Eie, Lars
Pedersen Sætvedt, Siur Kopre, Lars Knudsen Fattebøe!! (Flattebøe?), Nock gamle, Johanes
Samland, Lars Iversen ibd:, og Joen Samland..
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæsse de sædvanlige bevisligheder som hand til sit
Reigenskabs bilag fornødiger, samt aftags bereigningerne, og dette Aars endelige skatte
Restance, hvis Sum/m/a er 13 Rd:r 1 mrk: 4 s:, og derpaa forlangede Rættens Attestation, og
som ingen derimod noget hafde at indvende, saa blev sam/m/e af Rætten efterkom/m/et.
Efter trende Ganger udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, hvorfore Tinget
blev ophævet.

Løverdagen d: 31 Octbr: blev paa Bolstadørens Tingstue for Wasværens skibR:[s] Almue j
Wosse Fogderie holdet Ett Almindel: Høste, Skatte og Sagefalds Ting, nærværende wed
Retten Fogden Andreas Jessen, Lensmanden Niels Horviig med den Tingsøgende Almue, og
blev Rætten beklæd med efterskrevene Eedsorene Laug Rættis mænd, Naufnl: Jacob Styve,
Gullach Mockeltvedt, Jørgen Herrenes, Knud Steene, Joen Mugaas, Od Lii, Gaute Langeland,
og Olle Rørgaa,
hvorda først blev allerunderdanigst publiceret

Kongl: Allernaadigste Anordning af 31 Julij 1739, hvor efter Hans Maj:ts Betientere, som j
sær Fiscalerne, sig allerunderdanigst skall rette.
1739: 14
1739.
For det andet, Anordning af 11 Septbr: 1739, Anlangende hvorledes med døde Creaturer paa
Landet, deres needgravelse skall forholdes.
Birgitta, sal: Hans Bangs, udstæde bøxel brev med Revers, begge af 26 Januarij a: c:, til Jacob
Gulichsen paa jordeparten Øye, blev læst.
Hans Risbrich udstæde skiøde af 28 Julij 1734, og Capitain Philip Nicol udstæde skiøde af 9
Junij 1739, som bægge skiøder til Hr: Capitain Jens Nordal hver sin halve part og Andeel udj
Leedingen af det her paa Woss beliggende Appostels goeds, samt Sigt og Sagefald af sam/m/e
goeds, med al anden herlighed; blev læst.
Skifte brevet af 21 Maij 1739 efter sal: Kari Knudsdatter blev læst, hvoraf befantes det
sterfboen war tilhørende jordegoeds udj Gaarden Haarvey ½ Løb 9 mrk: smør med bøxsel og
herlighed, Wurderet for 67 Rd: 3 mrk:, som igien war udl: paa den sal: qvindes Arvinger,
neml: Enckemanden Haldor Helliesen arvet 23 mrk:, Kari Haldorsdatter arvet 8 mrk:, Anna
7 mrk:, og Synneve arvet 7 mrk: smør.
Skifte brevet af 18 April 1739 efter sal: Johan/n/es Pedersen blev læst, hvoraf befantes det
stervboen war tilhørende jordegoeds udj Gaarden Ronga ½ Løb smør med bøxsel og
herlighed, Wurderet for 42 Rd:, som igien war udl: paa den sal: Mands Arvinger, neml:
Encken Ingebor Knudsdatter 18 mrk: smør, Peder Olsen 2 mrk:, Barbra Olsdatter 1 mrk:,
Johan/n/e Olsdatter 1 mrk:, Erick Pedersen 4 mrk:, Nave Pedersen 3 mrk:, Bryniel Peders: 3
mrk:, Peder Wichingsen 1 mrk:, Maritta Wichingsdatter 1 mrk:, og Maritta Pedersdatter 2
mrk: smør, alt med bøxsel efter andeel.
Skifte brevet af 20 Maij 1739 efter sal: An/n/a Torbiørnsdatter blev læst, hvoraf befantis det
stervboen war tilhørende jordegoeds udj Gaarden Horvey 2 pd: 12 mrk: smør med bøxsel og
herlighed, Wurderet for 90 Rd:, som igien war udl: paa den sal: Qvindes Arvinger, neml:
Enckemanden Niels Jonsen 1 pd: 6 mrk: smør, Olle Anders: 8 mrk:, Anders Nielsen 7 mrk:,
Kari Andersdatter 3 mrk:, Maritta 3 mrk:, Ingebiør 3 mrk:, Maritta Nielsdatter 3 mrk:,
Britta Nielsdatter 3 mrk: smør.
Skifte brevet af 8 9br: 1738 efter sal: Ingebor Jonsdatter blev læst, hvoraf befantis det
stervboen war tilhørende jordegoeds udj Gaard: Strøm/m/e 18 mrk: smør, Wurderet for 21
Rd:, og udj Gaarden Hieskedahlen 1 mrk: smør, Wurderet for 1 Rd:, som igien war udl: paa
den sal: qvindes Arvinger, neml: Enckemanden Magne Knudsen 1 mrk: smør j Hieskedahlen,
og 9 mrk: smør j Strøm/m/e, Lars Knuds: 3 mrk:, Joen 2 mrk:, Anna 1 mrk:, Mildri 1 mrk:,
Barbro 1 mrk:, og Marri Knudsdatter 1 mrk: smør, alt j gaarden Strøm/m/e.
Hr: Jonas Leyrdahls udstæde bøxsel brev med Revers, bægge af 17 Octbr: 1739, til Knud
Olsen paa 1 Løb 2 pd: 21 mrk: smør j Gaarden Bolstad, blev læst.
Joen Tøssen fremwiiste fællen af en woxsen biøren som hand j høst haver skut paa {deres}
\hands/ Egen grund Werpelstad kaldet, Fogden betalte ham strax 2 Rd:r.
Lars Jacobsens udstæde Pante Obligation af den/n/e dags datto, til Anders Larsen Breche for
Capital 50 Rd:, imod ½ Løb smør j Brechuus til Pant, blev læst.
Niels Brachestad udgivene Pante brev af den/n/e dags datto, til Olle Nielsen for Capital 36
Rd:, imod 1 pd: smør j gaarden Brachestad til underPant, blev læst.

Hellie Aarhuus, som formynder for Gulich Hansen, fremstoed for Rætten og Kundgiorde det
hand paa sin Myndl:[s] weigne, med Muntl: Kald og warsel Lovl: til dette ting, tiid og stæd
widnesfast haver ladet stevne den umyndigis stiffader Magne Simonsen Aldahlen, Widner at
anhøre, som er Od Brumborg og Magne Aldahl, om det løfte hand, stiffaderen, haver giort
hands sal: huustrue om bem:te hindes søn, som er fra sin forstand, det hand, stiffaderen,
sam/m/e søn sin Lives tiid wilde underholde som sin Egen søn; og som hand sam/m/e sit løfte
nu wil fragaa, da at lide Dom til sam/m/e at efterkom/m/e, samt at svare processens
omkostning.
den indstevnte Magne Simonsen Comparerede for Rætten, wedtog for Sagen at wære Lovl:
stevnet, mens icke til Widner at anhøre, dog wilde hand tage tiil!! gienmælle, Widnernis
udsigende at anhøre. ellers Replicerede, det hand, da hand begierede barnets møder!! (moder)
til ægte, som hand og bekom til ægte, da lovede sin nu sal: huustrue, det hand wilde wære
imod hindes baren som det war hands Eget baren, mens da hand giorde dette løfte, da war
barnet ej saa swag j hovedet som hand nu er, og heller icke tengte hand det barne[t] skulde
blive saa swag.
1739: 14b
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Citanten lod tilførre, det hand holt ufornøden at førre Widner, siden Magne Simonsen selv
her for Rætten har tilstaaet sit løfte, som hand giorde da hand begierede den umyndiges
Moder til ægte, og uden hand hafde giort det løfte, hafde hand ej faaet den sal Kone til ægte,
hvor wed hand bekom den gaard til brug hand nu haver, og nu Konen er død, ved hvilcken
hand har bekom/m/et gaarden udj Posetion, nu wil hand bryde og fragaa sam/m/e sit giorde
løfte og jage det umyndige baren fra Sig, altsaa wilde hand, Citanten, paastaa Dom over dend
indstevnte Stiffader til at holde og efterkom/m/e sit giorde løfte, samt at sware processens
omkostning.
Som parterne efter Rættens tilspørsel ej widere hafde at lade tilførre, saa blev udj den/n/e
Sag saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Den indstevnte Magne Simonsen Aldahlen haver selv her for Rætten tilstaaet det hand haver
giort sin stifSøn Gulich Hansens Moder, hvilcken hand hafde til ægte, det løfte da hand
begierede hinde til ægte, med sam/m/e hand bekom den jord hand nu bruger, det hand wilde
wære imod hindes Søn som det war hands Eget baren, og nu efter at hand hafde bekom/m/et
Konen til ægte og jorden til brugs, og Konen er wed døden afgangen, da har hand imod sit
giorde løfte wildet udj sin Søns paakomne swaghed og det ham wed Gud paalagde Kaars saa
uChristeligen som ubarmhiertig ophævet sam/m/e løfte paa det Fundament at hand ej tengte,
da hand giorde sam/m/e løfte, at hands StifSøn skulde bleven saa swag som hand nu er,
sam/m/e Fundament overbeviisser meere Magne Simonsens uChristelige barmhiertighed
imod sin stefSøn, end at det kand bestørcke sagen paa hands siide, thj Kiendis for Rætt, det
Magne Simonsen Aldahlen j følge af Lovens 5 b: 1 C: 1 art: bør holde sit løfte under wiidere
adfær efter Loven, og betalle til Citanten Hellie Aarhuus udj processens omkostning 2 Rd:
inden 15 dagge efter Dom/m/ens lovlige forkyndelse under Nam og Execution.
Olle Andersen og Medarvingers, derris udgivene skiøde af 31 Octbr: 1739 til Anders Nielsen
paa 1 pd: 6 mrk: smør j Gaarden Horvey, blev læst.
Olle Rasdahlen og Jacob Smaabrecke udstæde skiøde af j dag[s] datto, til Siur Gullicksen
paa 12 mrk: smør j Gaarden Rølland, blev læst.
Aad Brunborg og Hellie Aarhuuss Kundgiorde det de paa deres Myndli[n]ger Hellie
Bergiesen og Gullich ibdm:[s] weigne, med muntlig Kald og warsel til dette ting, tiid og stæd

widnesfast lovligen haver ladet stevne Olle Horvigen, Dom at lide til at fra sig lægge de
Arvemidler som {hands Stif} børne\nes/ {sal: Moder} \Moder/ haver arvet efter hindes
\{beste}/ {Moder} bestefader, hvilcke hand j skiftet efter {hands sal: Kone og} deres Moder
ej har ladet fremkom/m/e, samt at sware Rente af sam/m/e Arve Midler, og at betalle
processens omkostning.
dend indstevnte Olle Horvigen Comparerede for Rætten, wedtog at wære Lovl: stevnet.
parterne bleve efter lang sam/m/en talle forEene[de] saaleedes at hand betaller de børnenis
Moder udj Et Sølv belte udlagte 1 Rd:r 1 mrk: 1 s:, saa betaler hand, Olle Horvigen, og
processens omkostning til Formynderne med 1 Rd:, dernæst de Sagen paa bægge sidder
frafaldt.
1739: 15
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Olle Joensen og Medarvinger, deris udstæde skiøde af den/n/e dags datto, til Joen Johans: paa
1 pd: 9 mrk: smør j gaarden nedre Schierven, blev læst.
Joen Rørland Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel til dette ting, tiid og stæd
Lovl: widnesfasdt haver ladet stevne Knud Størcksen nedre Schierven, Dom at lide til at
imodtage Løsnings penge for 1 pd: 9 mrk: smør j gaarden nedre Schierven, og at svare
processens omkostning;
den indstevnte Knud Størcksen nedre Schierven Comparerede for Rætten og exciperede
imod dette af Citanten udstæde stevnemaal som ulovl:, j det hand ickun haver bekom/m/et 5
daggis warsel.
stevnevidnerne Niels Horvig og Peder Schorvigen afhimelede stevnemaalet ickun at wære
forkyndt med 5 dagis warsel efter Citantens Egen forlangende.
Afsagt.
Lovens 1 b: 4 C: 7 art: befahler at til bøygde Tingene skall givis 14 dagis Kald og warsel, og
Citanten Joen Rørland beviisser ickun at have givet sin wederpart Knud Størcksen 5 dagis
warsel, thj Kiendis for Rætt, det Sagen afviisses til ny og Lovlig stevnemaals forkyndelse.
Olle Lillevig haver j ligemaader ladet stevne sin Stiffader Niels Joens: Horvey, Dom at lide til
at betale Citanten Rentter af hands Fæderne arv, og at svare processens omkostning.
den indstevnte Niels Joensen Comparerede, wedtog at wære Lovl: stevnet med 14 dagis
warsel. Replicerede, det hand j den af hands stifsøn Reiste sag er ganske uskyldig, hvilcket
det af Citanten j hænde havende skifte brev skall beviisse.
Citanten frafalt sit søgemaal.
der med stiffaderen war fornøjet.
Hr: Capitain Jens Nordahl som Sigt og Sagefalds Eiere haver til dette Ting, tiid og stæd med
Muntl: Kald og warsel widnesfast ladet stevne Joen Wælle, Sifuer Vasenden, Olle Brechuus
og Magne Aldahl, alle Dom at lide for fortiilig sam/m/en leje med deres huustruer, samt at
svare processens omkostninger.
de indstevnte møtte alle, wedtog at wære Lovl: stevnet.
Olle Brechuus lod tilførre, det hands huustru kom fortillig med et dødføt baren, og icke af
nogen fortiilig sam/m/enleje, hvilcket hand med Widner kand beviisse, til sam/m/e at
efterkom/m/e hand begierede udsættelse til neste Ting.
Citanten war fornøyet med den af Olle Brechuus forlangte opsættelse til Widner[s] førelse.
Afsagt
Sagen givis Rum for Olle Brechuus til neste ting, sine paaberaabte Widner lovligen at førre.

De øfrige indstevnte tilstoed Factum, Sifver Wasenden og Magne Aldahlen samt Joen Wælle
afgiorde Sagen i mindelighed.
Olle Rasdahlens udstæde skiøde af j dags datto, til Anders Pedersen paa 12 mrk: smør med
bøxsel og herlighed j gaarden Rasdahlen, blev læst.
Fogden, j følge af høyædle og Welbr: Hr: Stiftbefahlningsmand Christian Baggers ordre, lod
inden Rætten Examinere Postbønderne j dette Tinglauv angaaende den Post som gick fra
Bergen d: 15 Septbr: sidst afvigte, som giorde saadan forklaring.
1: Postmand Johan/n/es Woss Tøssen sagde at wære Postmand paa Tøssen, og at den Post
som kom fra Bergen ongefær 14 dagge for Michels Misse blev ham leveret om aftenen af Olle
Torbiørnsen Dahle, som hand igien sam/m/e aften leverede til Knud Bolstad:
2: Postmand Knud Bolstad tilstoed det hand sam/m/e Post om aftenen j afdagningen hafde
an/n/am/m/et af Johan/n/es Tøssen, og igien om Natten til Torsdagen leveret dend til Askild
Evanger.
3: Postmand Askild Evanger forklarede det hand Rigtig hafde an/n/am/m/et sam/m/e Post af
Knud Bolstad, og igien sam/m/e nat, som war natten til Torsdag, en tiime efter Midnat,
leverede hand Posten til Willum Eie.
den/n/e forklaring de samtl: Eenstem/m/ig swarede at de, naar forlangis, med Eed wil
bekræfte.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere skatte Restancen for dette Aar, hvis Sum/m/a
war 34 Rd: 3 mrk: 11 s:
1739: 15b
1739.
For det andet, Selv Eier Mandtallet: 3: det Almindelige Tingsvidne, og som ingen war der
noget, efter at disse beviisligheder ware oplæste, hafde der imod at sige, saa war Fogden
Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
De Laug Rættis mænd som Rætten udj tilkom/m/ende Aar 1740 skall betiene bleve opnævnte
og ere følgende, først gamle som Eden forhen har aflagt, Knud Svange, Gullack Myckeltvedt,
Jørgen Herrenes, Lars Jørneviig, Jackob Smaabreche og Olle Breche, nye som skall aflægge
Eden er Gudmund Dalseide og Askild Wælle.
efter trende gange udraabelse war ej nogen som wilde gaa j Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skibReede ophævet.

Mandagen d: 2 Novbr: blev paa Wosse Wangen holdet Et almindel: Høste, Skatte og
Sagefalds Ting, nærværende wed Rætten Fogden Andreas Jessen, Lensmanden Wiching
Tvilde med den Tingsøgende Almue, Rætten blev beklæd med efterskrevene Eedsorene Laug
Rættis mænd, Naufnl: Niels Flage, Anders Lødve, Olle Hægle, Colbein Bøygd, Brynild
Lemme, Jørgen nedre Grove, Erick Jærald, og Knud Store Soue.
hvorda først blev allerunderdanigst publiceret de Kongl: Allernaadigste Anordninger som er
Exstraheret paa fol: 13 og 14.

Hr: Capitain Phillip Nicoll udstæde skiøde af 9 Junij a: c:, til Hr: Capitain Jens Nordahl paa
den halve deel udj Apostels Leedingen, blev læst.
Hr: Hans Meyers udstæde bøxelbrev med Revers, bægge af 12 Septbr: 1739, til Elling
Ingebricktsen paa 2 pd: 6 mrk: smør j Gaarden Een, blev læst.
Skifte brevet af 22 Junij 1739 efter sal: Torbiør Ericksdatter blev læst, deraf erfahret det
sterfboen war tilhøren[de] jordegoeds udj gaarden Store Høen 5 Spd: smør med bøxsel, samt
overbøxsel til 6 mrk:, som war Wurderet for 90 Rd:r, og udl: paa den sal: qvindes Arvinger,
neml: Enckemanden Anders Siursen hafde Arvet 2 ½ Spd:, søn/n/en Siur Andersen 1 Spd:
12 mrk:, datteren Maritta Andersdatter 15 mrk: smør.
Skifte brevet af 27 Maij 1739 efter sal: Brynild Ellingsen blev læst, og war boen tilhørende
jordegoeds j gaarden Gierager 2 pd: 12 mrk: smør med [bøxsel], og overbøxsel til 10 mrk:,
som war Wurderet for 80 Rd:, sam/m/e war udlagt paa den sal: Mands Arvinger sa[a]leedes,
Encken Synneve Gullicksdatter 1 pd: 6 mrk:, Anders Brynildsen 9 mrk:, Niels 9 mrk:,
Ingebiør Brynildsdatter 4 mrk:, Britta 4 mrk:, og Giertrud Brynildsdatter 4 mrk: smør.
Sig:r Miltzou udstæde bøxsel brev med Revers, bægge af 18 April 1739, til Hands Knudsen
paa 1 Løb 18 mrk: smør udj Gaarden Store Røte, blev læst.
Peder Kinne wiiste fællen af en gl: woxsen biøren som hand j høst har skudt paa Wiches
grund, Fogden betalte ham strax 2 Rd:r.
den 3 Nobr: blev Rætten igien sadt med foranførdte Laug Rætt, og er da passered som følger.
Torgier Larsen Lies Obligation til Svend Larsen øfre Seim paa Capital 85 Rd:r, derudj er til
forsickring pandtsat 2 pund smør med bøxel, samt overbøxel paa 1 pd: 4 ½ Mrk:, j Gaarden
Øfre Lii, dattered 15de Octobr: 1739, blev læst.
Hendrich Miltzous bøxsel seddel med Revers, til Erich Helliesen paa 1 Løb 1 pd: 21 mrk:
udj Gaarden Gierager, dattered 6 October 1739, blev læst.
Hendrich Miltzous bøxsel seddel med Revers, til Torbiøren Johansen paa 2 Løber Eet pd: og
12 mrk: udj Gaarden Rogne, dattered 22 October 1739, blev læst.
Capt: Jens Nordahls bøxsel seddel med Revers, til Knud Olsen paa 1 Løb 1 pd: 12 mrk: udj
Gaarden Gierstad, dattered 20 October 1739, blev læst.
Siur Larsens Bøxsel sæddel med Revers, til Niels Saannesen paa 1 Løb udj Gaarden Gielle,
dattered 3 Novbr: 1739, blev læst.
Odde Nielsen Himbles skiøde til Tormo Odsen paa Een Løb smør med bøxel, samt 2 pd:
uden bøxel, j Gaarden øvre Himble, dattered 3 Novbr: 1739, blev læst.
Skifte brevet efter Lars Erichsen Skutle, slutted d: 2de Junij 1739, blev læst,
1739: 16
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og derudj befunden Jorde godz Stefboen tilhørende udj Gaarden Øfre Skutle Een Løb smør
uden bøxel, Vurderet for 36 Rd:r, sam/m/e Godz er igien til Arvingerne udlagt som følger,
Nembl: til Encken Kari Pedersdatter ½ Løb, og til Erich Siursen ½ Løb.
Fogden lod j følge af Hr: Stiftbefahlingsmand Baggers ordre, inden Rætten Examinere Post
bønderne j dette Ting laug angaaende dend Post som gick fra Bergen d: 15 Septbr: sidst
afvigt, og blev da derom givet følgende forklaring,
1: Postmand j dette Tinglaug, Nafnl: Willum Eies Søn Godskalk Willumsen, møtte for
Rætten og forklarede at hand paa sin faders veigne om natten til Torsdag, efter at Posten d:
forbem:te 15 Sept: kom fra Bergen, førdte Posten fra sin faders Gaard og til Næste Post Gaard

Rogne, hvor hand leverede Post Sæcken til Post bunden Torbiøren Johansen om Torsdags
Morgenen j dagningen.
2den Postmand Torbiøren Johan[sen] møtte og tilstoed Rigtig dend omvundne tiid at have
imod taget Post Sæcken, hvilcken hand strax førdte til Næste Post Gaard Leidahl, og
overleverte dend til Tosten Leidahl, og da var Klocken ongefæhr \Formiddag/ ? slet.
3de Postmand Tosten Leidahl møtte for Rætten og forklarede at hand dend omVundene tiid
Rigtig imod tog Post sæcken af forrige Post Mand, og straxen førdte dend til Næste Post
Gaard Sonve, hvor hand leverede Post sæcken til Post manden Ole Sonve, og da var Kl:
ongefæhr 9 ½ slet formidag om Torsdagen.
Flere Postmænd af dette Ting laug møtte nu icke.
de forbem:te 3de Postmænd sagde at de alle tiider naar paaæskes kand beædige dend
forklaring de nu udsagt haver.
Skifte brevet efter Ole Pedersen, passered d: 16 Maij 1739, blev læst, og deraf befunden at det
Sal: Mæniske har wæret Eiende 2 pd: 15 mrk: j Gaarden Helleland, hvilcket Jorde Godz med
samtl: Arvingers tilstaaelse igien er bleven overdraget til hans broder Eilef Pedersen. Nock
var det Sl: Mæniske Eiende j Gaarden Øfre Groue 12 Mrk: Jorde Godz med bøxel og
herlighed, Vurderet for 20 Rd:, som er igien udlagt til Arvingerne som følger, Neml: til Eilef
Pedersen 4 ½ mrk:, til Siur Pedersen 4 ½ mrk:, og til Ragnilde Pedersdatter 3 mrk:
skifte brevet efter Wiching Pedersen, passered d: 4 April 1739, blev læst, og derudj befunden
Sterfboen at være tilhørende j Gaarden Gielle ½ Løb smør med bøxel og herlighed, Vurderet
for 36 Rd:r, som er igien udlagt som følger, Neml: til Od Wichingsen 12 Mrk:, til Maritta
Siursdatter 3 mrk:, til Kari Siursdatter 3 mrk:, til Angunne Wichingsdatter 6 mrk:, til
Maritta Wichingsdatter 6 mrk:, og til Giertru Wichingsdatter 6 mrk:
skifte brevet efter Ole Siursen og Hustrue Sigri Andersdatter, passered d: 3 Junij 1739, blev
læst, og derudj befunden Jorde Godz som følger j Gaarden Davids Hougen 2 mrk: med bøxel
og herlighed, Vurderet for 2 Rd:r 2 mrk:, sam/m/e er igien udlagt som følger, til Giertru
Larsdatter 1 mrk:, og til Kari Larsdatter 1 mrk:
skifte brevet efter Niels Torchelsen, passered d: 10 Junij 1739, blev læst, og derudj befunden
Jorde Godz 1 mrk: med bøxel og herlighed j Davids Hougen, sam/m/e 1 mrk: er igien udlagt
til Encken Kari Siursdatter.
skifte brevet efter Aschier Samsonsdatter, passered d: 25 Maij 1739, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz j Gaarden Nedre Lem/m/e 18 mrk: uden bøxel, Vurderet for 7 Rd:r 3
mrk:, sam/me er igien til Arvingerne udlagt som følger, Neml: til Enckemanden Knud
Iversen 9 mrk:, til Giertru Olsdatter 3 mrk:, til Aagotta Jørgensdatter 1 ½ Mrk:, til Sigri
Jørgensdatter 1 ½ Mrk:, og til Lars Samsonsen 3 mrk:
skifte brevet efter Anna Siursdatter, passered d: 6 Junij 1739, blev læst, og derudj befunden
Jorde Godz boen tilhørende j Gaarden Dages(stad)
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3 Spand smør med bøxel og herlighed, Vurderet for 72 Rd:, sam/m/e er igien til Arvingerne
udlagt som følger, Neml: til Enckemanden Anders Knudsen 1 Spand og 9 Mrk:, til Joen
Andersen 1 Spand, og til Dønnat Andersdatter 9 mrk:
skifte brevet efter Ranvei Steffensdatter, passered d: 5te Junij 1739, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz Sterfboen tilhørende udj Gaarden Lunde 1 pd: og 12 mrk: med bøxel,
Vurderet for 36 Rd: og udj Gaarden Osgier 8 ¼ mrk:, Vurd: for 8 Rd:r 1 mrk: 8 s:, sam/m/e
er igien udlagt som følger, til David Aadsen j Gaarden Lunde 1 pd: 12 mrk:, og til Baargilde
Aadsdatter j Gaarden Osgier 8 ¼ mrk:

skifte brevet efter Britta Biørensdatter, passered d: 8 Junij 1739, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz j Gaarden We(cke) 1 ½ Løb smør med bøxel, Vurderet for 126 Rd:,
sam/m/e er igien udlagt til Enckemanden Niels Gullachsen 3 Spand, og til Ingegier
Haldorsdatter 3 Spand.
skifte brevet efter Siur Larsen, passered d: 23 Junij 1739, blev læst, og derudj befunden
Jorde Godz udj Gaarden Holle ½ Løb smør med bøxel, Vurderet for 40 Rd:, sam/m/e er igien
udlagt som følger, til Encken Maritta Steffensdatter 1 spand, og til Lars Siursen 1 spand.
dend 4de Novbr: blev Rætten jgien sat, og er passered som følger.
Andfind Sølfestsens skiøde til Lars Andfindsen paa 1 1/? Løb smør med bøxel og herlighed j
Gaarden Schullestad, dattered 2 Novbr: 1739, blev læst.
Andfind Sølfestsens skiøde til Iver Bottolfsen paa 1 Løb 9 mrk: smør med bøxel og
herlighed j Gaarden Scherpe, dattered 3 Novbr: 1739: blev læst.
Peder Larsen Nedre Spildes skiøde til Aamund Andfindsen paa 9 mrk: Jorde Godz med
bøxel og herlighed j Gaarden Giære, dattered 4 Novbr: 1730. blev læst.
Joen Johansen og Peder Larsens skiøde til Knudt Mathiesen paa 4 pund smør med bøxel og
herlighed j Gaarden Giære, dattered 4 Novbr: 1739. blev læst.
Lars Meaas og Paal Pedersen Spildes skiøde til Niels Aadsen paa 2 pd: 3 mrk: smør med
bøxel og herlighed j Gaarden Sondve, samt overbøxel efter andel til Eet 1: pd: Kircke Godz j
bem:te Gaard, dattered 2de Novbr: 1739. blev læst.
Niels Aadsens Pandte Obl: til Iver Meaas og Paal Spilde paa Capit: 200 Rd:, derfore er til
forsickring pandtsadt 2 pd: 23 mrk: smørs leie med bøxel og herlighed j Gaarden Sondve,
samt overbøxel efter andel til Eet pund Kircke Godz j bem:te Gaard, dattered 3 Novbr: 1739.
blev læst.
Sonne Nielsen Tøens Obligation til Aamund Johansen Kaalsgaard paa Capital 55 Rd:r,
derfore er til forsickring pandtsat 1 ½ Løb smør uden bøxel j Gaarden Øvre Tøen, dattered 3
Novbr: 1739, blev læst.
skifte brevet efter Britte Olsdatter, passered d: 2 Maj 1739, blev læst, og derudj befunden
Jorde Godz j Gaarden Fannestøllen 6 mrk: med bøxel og herlighed, Vurderet for 7 Rd:r, og
udj Gaarden Davidshougen 7 ½ mrk: med bøxel og herlighed, Vurderet for 8 Rd: 4 mrk: 8 s:,
samt udj Gaarden Bratager 7 ½ mrk: med bøxsel og herlighed, Vurderet for 8 Rd: 4 mrk: 8 s:,
sam/m/e Godz er igien til Arvingerne udlagt som følger, Neml: til Giertru Larsdatter j
Gaarden Davids Hougen 1 mrk:, til Kari Larsdatter j Davidshougen 1 mrk:, til Daardi
Larsdatter j Davidshougen 1 mrk:, til Ole Siursen j Davidshougen 2 mrk:, til Kari Siursdatter
j Davidshougen 1 mrk:, til Ole Olversen j Bratager 2 mrk:, til Siur Olversen j Bratager ½
mrk:, og j Davidshougen 1 ½ mrk:, til Britta Larsdatter j Bratager 2 mrk:, til Anna Olsdatter j
Fannestølen 3 mrk:, til Joen Olsen j Fannestølen 3 mrk:, og til Ole Olsen j Bratager 3 mrk:
dellings brevet imellem Erich Siursen Fænnes og Maritta Larsdatters børen, passered d: 2
Junij 1739, blev læst, og derudj befunden Jorde Godz j Gaarden øfre Skutle ½ Løb uden
bøxel, Vurderet for 18 Rd:r, sam/m/e er igien udlagt som følger, til Wiching Siursen 4 mrk:,
til Knud Siursen 4 mrk:, til Guri Siursdatter 2 mrk:, til Maritta Siursdatter 2 mrk:, til
Ingebiør Erichsdatter 6 Mrk:, til
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Sigtru Erichsdatter 6 mrk:, til Maritta Erichsdatter 6 mrk:, og til Gundvor Erichsdatter 6 mrk:
skifte brevet efter Andbiøren Larsen, passered d: 7 April 1739, blev læst, og derudj befunden
Jorde Godz j Gaarden Græe 1 Løb med bøxel og herlighed, Vurderet for 84 Rd:, sam/m/e er
igien udlagt som følger, til Anders Knudsen 2 pd:, og til Gundvei Knudsdatter 1 pd:

skifte brevet efter Niels Knudsen, passered d: 6 April 1739, blev læst, og derudj befunden
Jorde Godz j Gaarden Tachle 2 mrk: med bøxel og herlighed, Vurderet for 2 Rd:r, og udj
Gaarden Houge 2 pd: med bøxel, samt overbøxel efter andel j 6 mrk:, Vurderet for 64 Rd:,
sam/m/e er igien udlagt som følger, til Hr: Capt: Nordahl ½ Løb j betaling for sin fordring,
til Encken Sigri Jørgensdatter j Houge 6 mrk:, til Jørgen Nielsen j Houge 2 mrk:, til Knud
Nielsen j Houge 2 mrk:, til Aamund Nielsen j Houge 2 mrk:, og til Magnilde Nielsdatter j
Tachle 2 mrk:
skifte brevet efter Sigtru Wichingsdatter, passered d: 12 April 1739, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz j Gaarden Rong 2 pd: 6 mrk: med bøxel, samt overbøxel til 9 mrk: j
bem:te Gaard, Vurderet for 63 Rd:, sam/m/e er igien udlagt som følger, til Enckemanden Siur
Knudsen 1 pd: 3 mrk: og andel j overbøxelen, til Maritta Siursdatter 13 ½ mrk: og andel j
overbøxelen, og til Kari Siursdatter 13 ½ mrk: og andel j overbøxelen.
skifte brevet efter Isack Andersen og kone, passered d: 14 Febr: 1739, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz j Gaarden Øfre Qvitne 1 Løb 18 mrk: med bøxel, Vurderet for 90 Rd:r,
og udj Gaarden Gierager 1 Løb 19 mrk: med bøxel, Vurderet for 68 Rd: 1 mrk: 8 s:, sam/m/e
er igien udlagt til dend Eeniste datter Maritta Isacksdatter.
Den 5 ditto blev med Tingets holdelse Continueret, passerede som følger.
Guro Andersdatters udgivene gavbe!! (gave) brev af 2 Maij 1739, til hindes Mand Lars
Monsen paa 1 Spd: smør med bøxel og herlighed j Gaard: uQvitne, samt 1 Kaaber Kiedel,
Een bagstehelle og 1 sort øg, blev læst.
Erick Larsen og Medarvinger, deres udstæde skiøde af 4 Nobr: 1739, til Peder Larsen paa 1
Løb smør med bøxsel og herlighed j gaarden Holle, blev læst.
Tormo Odsen udgivene wilkaars brev af 5 Nobr: a: c: til sine Forældre paa derres
underholdning for livs tiid, blev læst.
Peder Ericksens udgivene Pante Obligation af 27 April 1739 til Magister Harboe paa Capital
100 Rd: af Fattighuusets penge, imod det underpant af 2 Løber smør j Gaarden Nyre, blev
læst.
Peder Larsens udstæde wilkaar brev af 4 Nobr: 1739 til Maritta Steffensdatter paa hindes
underholdning for livs tiid, blev læst.
skifte brevet af 13 April 1739 efter sal: Sigri Torgiersdatter blev læst, deraf befunde[t] jorde
goeds at være boen tilhørende 2 pd: 18 mrk: smør med bøxsel og herlighed, samt overbøxsel
til 6 mrk:, alt j gaarden Nedre Hærre, og som er udl: paa den sal: qvindes børen, neml: Niels
Biernesen!! 1 pd: 3 mrk:, Torgier Biernesen 1 pd: 2 mrk:, og Gudve Biernedatter 13 mrk:
smør.
skifte brevet af 1 April 1739 efter sal: Knud Torgiersen blev læst, deraf erfahret det
ste[r]vboen war tilhørende 1 Løb 1 pd: 9 mrk: smør med bøxsel, samt overbøxsel til 2 Spd: 3
mrk:, alt j gaarden Nyhre første thun, som war Vurderet for 210 Rd:. sam/m/e jorde goeds war
igien udlagt til dend sal: Mands Encke og Arvinger, saasom, Ecken 2 pd: 5 mrk:, Torgier
Tronsen 2 1/3 mrk:, Guri Tronsdatter 1 mrk:, Anna ibdm: 1 mrk:, Gundvor {ibdm: 1 mrk:}
4 1/3 mrk:. Sigri Torgiersdatter 4 1/3 mrk:, Aasse ibdm: 4 1/3 mrk:, Peder Ericksen 8 2/3
mrk:, Arne ibdm: 8 2/3 mrk:, Gundvor Ericksdatter 4 1/3 mrk:, Torgier Baarsen 8 2/3 mrk:,
Elli Knudsdatter 4 1/3 mrk: smør, med bøxsel efter andeel.
skifte brevet af 5 Junij 1739 efter sal: Randvei Steffensdatter blev læst, deraf erfahret det
stervboen war tilhørende jordegoeds j Gaarden Lunde 1 pd: 12 mrk: smør, Wurderet for 36
Rd:, og j Gaarden Osgier 8 ¼ mrk: smør, Wurderet for 8 Rd:r 1 mrk: 8 s:, som igien war
udlagt til dend sal: qvindes børen, neml: David Aadsen ½ Løb smør j gaarden Lunde, og
Baargilde Aadsdatter 8 ¼ mrk: smør j Osgier.
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Peder Ericksens udgivene wilkaars brev af 5 Nobr: 1739 til Sigri Nielsdatter paa hindes
underholdning for hindes livs tiid, blev læst.
Mons Olsen Liie udstæde Pante Obligation af 5 Nobr: 1739 til Knudt Qvitne for Capital 14
Rd:, imod det underpant, en Kaaber Kiedel, 2 Aaklæder og 1 braat Qvittel, blev læst.
skifte brevet af 8 April 1739 efter sal: Ellef Olsen blev læst, deraf erfahret det stervboen war
tilhørende jorde goeds j gaarden Tesdahl 1 pd: smør, Wurderet for 18 Rd:, j gaarden Wæhle
16 mrk: smør, Wurderet for 18 Rd: 4 mrk:, som war udlagt til den sal: Mands Encke og
Arvinger, neml: Encken 1 pd: smør j gaarden Tesdahl, Britta Siursdatter 4 mrk: smør j
gaarden Wæhle, Anders Ols: 4 mrk:, Anna Olsdatter 2 mrk:, Kari ibdm: 2 mrk:, Knud
Larsen 2 mrk:, Olle Larsen 2 mrk: smør j gaarden Wæhle.
skifte brevet af 13 April 1739 efter sal: Lars Knudsen blev læst, deraf erfahret det stervboen
war tilhørende jordegoeds j gaarden Wæhl[e] 1 pd: 2 ½ mrk: smør, som war Wurderet for 30
Rd: 5 mrk: 8 s:, og udlagt til hands børen, neml: Knud Larsen 13 ½ mrk: smør, og Olle
Larsen 13 mrk: smør, alt med bøxsel.
skifte brevet af 10 April 1739 efter sal: Britte Siursdatter blev læst, deraf erfahret det
stervboen war tilhørende 2 pd: 5 ½ mrk: smør med bøxsel, samt overbøxsel til 27 mrk:, j
gaarden Wæhle, som war Wurderet for 62 Rd: 2 mrk: 8 s:, og udlagt til dend sal: Qvindes
Enckemand og hindes børen, saasom, Enckemanden har Arvet 1 pd: 2 ½ mrk:, Knud Larsen
7 mrk:, Olle Larsen 7 mrk:, Anders Olsen 7 mrk:, Anna Olsdatter 3 mrk:, og Kari Olsdatter
3 mrk: smør.
skifte brevet af 15 April 1739 efter sal: Anders Olsen og Anna Olsdatter blev læst, deraf
erfahret at den/n/e stervboe har wæret tilhørende 1 pd: 16 ½ mrk: smør med bøxsel, samt
overbøxsel efter andeel j 27 mrk:, alt j gaarden Wæhle, som war Wurderet for 47 Rd: 1 mrk: 8
s:, og udlagt til deres Søskene, saasom, Knud Larsen 13 ½ mrk: smør, Olle Larsen 13 mrk:,
og Karj Olsdatter 14 mrk: smør.
skifte brevet af 25 Julij 1739 efter sal: Wiching Larsen blev læst, deraf erfahret det stervboen
war tilhørende jordegoeds 1 ½ Løb 6 mrk: smør med bøxsel, samt overbøxsel til 6 mrk:, j
gaarden øfre Ygre, som war Wurderet for 114 Rd:, og ½ Løb 3 mrk: smør uden bøxsel, j
gaarden Schierven, Wurderet for 19 Rd: 3 mrk:, som igien war udlagt til den sal: Mands
trende Søn/n/er, neml: Stephen Wichingsen 2 Spd: 2 mrk: smør med bøxsel, og overbøxsel
efter andeel, j gaarden øfre Ygre, og 13 mrk: smør uden bøxsel, j gaarden Schierven, Olle
Wichingsen ligesaameget, og Knud ibdm: ligeleedes.
Fogden inden Rætten Examinerede den Post bonde Olle Sondve om den post som den 15
Septbr: nestleeden fra Bergen er afgaaen, og er bleven borte, og tilstoed bem:te Olle Sondve
det hand sam/m/e post paa en Torsdag Formiddag ongefæhr Klocken 9 ½ haver an/n/am/m/et
af Torsten Leidahl, forklarede videre det hand sam/m/e post den om/m/elte dag ongefæhr en
tiime eller toe over middag haver leveret paa Post gaarden needre Opheim til Manden Anders
Opheim, som er under Sogns Fogderie, hvilcket Comparenten sagde med Eed at wille og
kunde bekræfte naar paaæskis.
som ingen fleere Post bønder j dette Ting lauv er, saa war Fogden begierende beskreven wis
passeret er.
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Den 6 Ditto blev Rætten atter betiendt med foranførte Laug Rættis mænd.

Hr: Leintenant Barchelaje, som Lauwærge for Sergiant Paal Weches Encke Margrette
Nielsdatter, \frem/ {for} stoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne Peder Lille Røtte med Huustrue
til at anhøre Widner, som er Capit: des Arme Holck, og Capit: des Arme Weinvich, om dend
Gave Enckens sal: Mand haver givet hende, til Et lovskicket Tingsvidnes erholdelse.
Paa dend indstevnte Peder Lille Røtte med huustrue[s] weigne møtte deres Søn Engebrigt
Pedersen, som wedtog paa sine Forældris weigne Lovl: Kald og warsel.
Citanten paastoed Widnerne Eedelig afhørte, siden de nu her for Rætten Comparerede,
Eedens forklaring blev Widnerne forrelæst, og formanet at wogte sig for Meen Eed.
1: Widne, Friderick Chrestian Holck, Capit: des Arme wed Hr: Capitain Nordahls
Compagnie, sagde sig at wære gaml: 26 Aar, efter aflagde Eed wandt og prøve!! (provede), at
Peder Lille Røtte Kom til Widnet og begierede det hand wilde kom/m/e ind j nu sal: Sergiant
Paal Wechis stue, for at høre paa de ord som hand, Peder Røtte, talte med Sergiant[en], og da
Widnet kom ind, sagde Sergiant Paal Weche, som laa Syg paa Sin Seng, det hand, Sergianten,
siden hand ingen livs Arvinger med sin huustrue hafde, det hand gav sin huustrue til Een
Gave de huuser som de boer udj paa Evanger bestaaende, af en stue, Et Kiøcken, tvende
Kam/m/er, og det \war/ dagen før hand, Sergianten, døde, som hand tilsagde Sin huustrue
den/n/e Gave udj hands Arvingers, som er Peder Lille Røtte, paahør, og da Sergiant[en]
udlovede den/n/e Gave til sin huustrue, hafde hand sin fulde forstand: til den/n/e af
Sergianten til Sin huustrue udlovede Gave, swarede hands Arving Peder Lille Røtte, at det
war ganske med hands willie og samtycke, lagde det der til, at dersom hand ej hafde livs
Arvinger wilde hand og onde sin huustrue en liden lod forud for de andre Arvinger.
2: Widne, Frans Henrichsen Weinviig, Capit: des Arme wed Hr: Capitain Møllerups
Compagnie, sagde sig at wære gaml: 27 Aar, efter aflagde Eed widnede, det hand war j sal:
Sergiant Paal Wekes stue da Sergianten udlaavede den gave til sin huustrue, i det øfrige
widnede Conform med første Widne. Engebrigt Pedersen tilspurte Widnet, om der blev af
Sergianten, nu sal: Paal Wecke, givet noget brev eller haands Reckelse paa den/n/e Gave.
Resp: Widnet Refererede sig til sit udsiggende, widere ved hand ej at kand sige.
parterne hafde ej widere at tilspørge Widnerne:
Citanten begierede under Rættens haand og Sigel beskreven wis passeret er.
Hr: Capitain Nordahl efter forrige tiltalle til Willum Eie, æskede Sagen j Rætte.
dend indstevnte Willum Eie hvercken møtte eller lod møde for sig til Sagen at sware.
Citanten kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid
og stæd haver ladet stevne Willum Eie, Dom udj Sagen at anhøre,
dend indstevnte Willum Eie blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke.
stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Niels Olsen Æen
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Med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at wære Willum Eie med 14 daggis warsel
Lovl: forkyndt for hands boepæll udj hands Eeget paahør.
Citanten paastoed Dom j følge af Loven over Willum Eies forøvede slagsmaal, j det øfrige
paastod processens omkostning skadesløs, og at Willum Eie, andre til et Exempel, maa worde
Exsemplariter <fol: 232> afstraffet fordj hand ej har wildet honorere Rætten, {til} at møde,
da hand nu trende gange er warslet.
Afsagt
Sagen optages til Doms Afsigelse indtil j Morgen, da parterne haver at møde, sam/m/e at
anhøre.

Capitain Nordahl efter forrige tiltalle til Joen og Johan/n/is Bærre for øvede slagsmaal imod
Niels Bærre, begierede at den Sag maatte beroe indtil neste Ting, paa det hand, Citanten,
Lovl: kunde lade indwarsle Widnerne, som nu ej møder,
Afsagt.
Citantens paastand bliver ham bevilget.
Capitain Jens Nordahl Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel widnesfast Lovl: til
dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne Olle Andersen Helgeland, Dom at u[n]dgielde til
strafs lidelse for fortiilig sam/m/enleje med sin huustrue.
dend indstevnte Olle Andersen blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke.
stevnevidnerne Iver Nielsen Flisseran og Gullich Halstensen Høen med Eed og opragte
fingre Afhiemlede stevningen at wære Olle Andersen Lovl: forkyndt med 14 daggis warsel
for hands boepæll paa Gaarden Helgeland udj hands huustruis paahør, siden hand selv ej war
hiem/m/e.
Citanten war Laudag begierende.
Afsagt
Dend indstevnte Olle Andersen paalæggis her for Rætten at mød[e] til neste Ting, Sagen at
tilsvare.
Een Ditto ligeleedes indstevnt Biørne Mørqve for fortiilig sam/m/enleje, Dom at undgielde,
samt at svare processens omkostning.
Den indstevnte Biørne Mørqve blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke,
stevnevidnerne udj nest forregaaende Sag, med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen
at wære med 14 daggis warsel Lovl: forkyndt for Biørne Mørqve[s] boepæll udj hands Eeget
paahør.
Citanten erindrede om Laudag.
Afsagt
Biørne Mørqve paalæggis af Rætten til neste Ting at møde, Sagen at til og for svare.
For Rætten fremkom Hr: Leintenant Dyvahl og Kundgiorde det hand paa Hr: Major Mejdels
weigne til dette Ting, tiid og stæd lovl: med Muntl: Kald og warsel widnesfast haver ladet
stevne Brynild Kytte, Olle ibdm:, og Anders nedre Kytte, Dom at lide og undgielde fordj de
Motvilligen, efter at dj war bleven tilsagt, udeblev med Skyds hæsterne, som de skulde
Skydse med fra Batallions Mynstringen; samt at sware processens omkostning.
Brynild Kytte møtte, tilstoed at wære Lovl: warselet, Replicerede, det hand maatte tilstaad,
det hand war tilsagt at skytse indeværende Aar fra Bataillions Mynstringen, mens formeedelst
hands hæst Creperede blev hand borte.
Olle Kytte møtte, tilstoed Lovl: warsel, Replicere[de],
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det hand maatte tilstaa, at hands huustrue, medens hand stoed paa Munstringen, war bleven
tilsagt at skytse, indewærende Aar, fra Munstringen.
Anders Nedre Kytte møtte, tilstoed Lovl: warsel, Replicerede, det hand maatte tilstaad at
hand war tilsagt at skytse fra Batallions Mynstringen indewærende Aar, mens som hands hæst
aftenen forhen kom hiem, saa hand det hæsten ej war god for at Skytse, og war hæsten j 9
ugger der efter ganske syg.
formeedelst de indstevntis indstendige begiering, frafalt Citanten Sagen imod de betalte
processens omkostning.

Knud Kilsen Bøe fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne /: paa Iver Ellefsen Larsgaards
weigne :/ Gullach Iversen, Raasmand j Præste gaarden, Dom at lide til at betale ham 3 Rd: 4
mrk: 8 s:, som hand blev ham skyldig udj et hæste bytte, samt at sware processens
omkostning.
dend indstevnte Gullack Iversen blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke.
stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og Niels Olsen Æen med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at wære Gullach Iversen for hands boepæll, som er paa Præstegaarden,
Lovligen forkyndt udj hands Eget paahør.
Citanten war Laudag begierende.
Afsagt
Det er med Lovfaste Widner bevislig giort det Gullack Iversen har faaet Lovl: Kald og warsel
udj den af Knud Kilsen Bøe paa Iver Ellefsens weigne imod ham Reiste Sag, og hand nu ej
møder, Altsaa bliver hand j følge af Loven paalagt til neste Ting for Rætten at møde til Sagen
at svare. Og haver Citanten at tage den/n/e Afsigt beskreven til Lovl: forkyndelse for Gullack
Iversen.
for Rætten fremstoed Jacob Berge, Od Lii og Olle Rasdalen, og Kundgiorde paa ovenmelte
maade at have ladet stevne Anders Giære og Mons Ullestad til at giøre forklaring om de icke
war penge skyldig til Peder Rølland da hand døde.
dend indstevnte Anders Giære møtte, tilstoed at wære Lovl: stevnt, Replicerede, det hand
tilstaar at hand war skyldig til Peder Rølland 5 Rd: 3 mrk:, og hafde hand udj høsten 1738
betalt til ham 4 Rd: 5 mrk: 14 s:, mens som sal: Peder war udj hands, Comparentens, huuss,
hvor hand og døde, saa hafde Comparenten ingen Widner da hand betalte ham bengene!!
(pengene), og de Resterende 3 mrk: 2 s: har Comparenten siden skiftet stoed betalt til
Citanten, som af Citanten nu blev tilstaaet, sagde widere det hand sam/m/e forklaring for
skifte Rætten da skiftet stoed efter sal: Peder, hvilcken hand nu erbyder sig med Eed at
bekræfte.
Citanterne lod tilførre det de war fornøyet der med at Anders Giære aflagde Eden. Eedens
forklaring blev Comparenten forrelæst, dernæst hand med Eed og opragte fingre sor!! (svor)
sig Sagen fra.
Mons Ullestad møtte, vedtog Lovl: warsel, Replicerede, det hand tilstoed at hand war
skyldig til Peder Rølland
1739: 19b
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10 Rd:, deraf hafde hand udj høsten Ao: 1738 betalt 8 Rd:, som hand laante af sin wærfader til
at betalle med, og de 2 Rd: betalte hand i den/n/e waar, hvilcket hand erbyder sig med Eed at
bekræfte.
Citanterne swarede de war fornøyet naar hand aflagde Eden. Edens forklaring blev Mons
Ullestad forrelæst, og formanet for Meen Eed at wogte sig, dernest Mons Ullestad fralagde sig
Sagen ved Eed og opragte fingre.
Citanterne frafalt Sagen.
for Rætten fremstoed Wiching Davidsen og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne Olle Gitlesen Grouve, Dom at
lide til at betalle ham 21 Rd: som hand, Olle, sagde sig god for Wiching Grouve, der var
Citanten efter en hiemtings Dom skyldig 34 Rd:, hvor paa er betalt 13 Rd:, samt Widner at
anhøre, som er Tollef Groue og Gietle ibdm:, der var overværende da bem:te Olle Grouve

sagde sig goed for sam/m/e 21 Rd:, og endelig er Olle Grouve stevnt, Dom at lide saavel for
hoved Sagen som Processens omkostrning.
Dend indstevnte Olle Grouve tillige med de udj Sagen indstevnte Widner blev trende gange
paaRaabt, mens ingen møtte.
stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og Niels Olsen Æen med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for Een hvers boepæll med 14 daggis warsel, og
det udj Olle Grouve[s] Eget paahør, Tollef Grouve udj hands huustrues paahør, og Gietle
Grouve udj hands Eget paahør.
Citanten war Laudag begierende.
Afsagt.
Dend indstevnte Olle Grouve paalægges for Rætten at møde til neste Ting, Sagen at tilsvare.
til sam/m/e tiid paalægges Widnerne Tollef og Gietle Grouve at møde, derres Widnesbyrd udj
Sagen at aflægge under Adfær efter Loven. og haver Citanten at tage den/n/e Afsigt
beskreven til Lovl: forkyndelse for wedkom/m/ende.
Dend 7 Ditto {Udj den} blev med Tinget Continueret.
Udj den Sag indstevnt af Sigt og Sagefalds Eieren Contra Willum Eie, er saaleedes for Rætt
Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det er med de tvende Eenstem/m/ige Widner Jon Nielsen Mugaas og Niels Nielsen ibdm:
bevislig giort det Willum Eie udj Knud Odsen[s] stue j en liig wætle har grebet bem:te Knud
Odsen i haret, og at bægge deres Koner har {mott} skilt dem fra hverandre, saa forklarer det
Widne Hellie Olsen Gietle at Knud Olsen sam/m/e tiid for Widnet hafde sagt det Willum Eie
hafde taget ham j haaret, og siger sam/m/e Widne det hand saa at der laa haar paa gulvet,
efter Saadan Sagens beskaffenhed Kiendes for Rætt
1739: 20
1739.
Det Willum Eie j følge af Lovens 6 b: 7 C: 8 art: bør bøde til Sigt og Sage falds Eieren trende
6 lod sølv, og betalle udj processens omkostning 4 Rd:, og bør Willum Eie sam/m/e iDømte
bøder og omkostninger at betalle og udreede inden 15 dage efter den/n/e Doms lovlige
forkyndelse under Nam og Execution.
Anders Brynildsen Rioe udgivene wilkaar brev af 7 Nobr: 1739, til Knud Jørgensen paa hands
liivs underholdning, blev læst.
For Rætten fremstoed Siur Windsand og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne Encken paa Qvale, Naufnl:
Sigri Siursdatter, med Lauværge \Iver Soue/, Dom at lide til at imod tage Løsnings penge for
den overbøxsel hun Eier til 2 pd: smør i gaarden Qvale, for hvilcke hand, Citanten, er Eiere,
eller og at løsse sam/m/e 2 pd: smør fra Citanten, samt at sware ham processens omkostning.
Dend indstevnte Encke møtte icke efter trende gange paaraabelse, mens hendes Lauværge
Iver Soue møtte, wedtog at wære Lovl: warslet, sagde ellers det hand ej weste om Encken war
Lovl: warslet, siden hand ej har haft leilighed at talle med hinde, hvorforre hand ej heller for
den/n/e sinde kunde sware til Sagen.
stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og Niels Olsen Æen med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevnemaalet at wære for Encken Sigri Siursdatter[s] boepæll udj hindes Eget
paahør Lovl: forkyndt med 14 daggis warsel.
Citanten war Laudag for Encken begierende.

Afsagt
Det er beviis[t] med Loufaste Widner det Encken Sigri Siurs datter udj den/n/e mod hinde af
Siur Windsand Reiste Sag er worden Lovl: warslet, mens som hindes Lauværge Iver Soue,
der her for Rætten Comparerer, har ærklæret det hand ej paa Enckens weigne kand sware til
Sagen formedelst hand ej har talt med hinde siden hand blev warslet, Saa bliver bem:te Encke
Sigri Siurs datter j følge af Loven, paalagt her for Rætten at møde til Næste Ting, Sagen at
tilsvare; og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til Lovl: forkyndelse for Encken
Sigri Siurs datter.
Corporal Isack Gierme fremviiste fællen af en woxsen Biøren som hand for 2de dage siden
har skut paa Grimestad Grund, Fogden bet: ham 2 Rd:r.
Siur Larsen Hæve fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd, paa hands Fader Lars Pedersens \Hæve/ weigne,
haver ladet stevne {sal: Steffen Schierve} Anve Jonsen, som haver til ægte sal: Steffen
Schierve[s] Encke, tillige med den sal: Mands børens Formyndere, Naufnl: Torbiørn Sæve,
Anders Lødve og Gietle Reepol, Dom at lide til at betalle og udreede 20 Rd: som sal: Steffen
Nielsen Schierven wed Een Oberhof Rættis Dom, Afsagt d: 22 Febr: 1729. er Dømt til at
betalle Citantens Fader udj processens omkostning, samt at sware den/n/e nu anvente
omkostning.
Dend indstevnte Anve Joensen Schierven tillige med Formynderne Torbiørn Sæve og Gietle
Reepoll blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller lod møde. dend tredie
Formynder Anders Lødve møtte for Rætten, wedtog at være Lovl: warslet, sagde ellers det
hand ingen oplysning j den/n/e Sag kand give førren Hoved Manden møder med sal: Stephen
Schierve[s] skifte brev.
Citanten paastoed Laudag for de udeblivende.
stevnevidnerne Iver Ericksen Bøe og Knud Jørgensen Lille Røtte med Eed og opragte fingre
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Afhiemlede stevningen at wære for alle wedkom/m/ende derres boepæll med 14 dagis warsel
Lovl: forkyndt, og det saaleedes, Anve Schierven udj hands huustrues paahør, Torbiørn Sæve
udj hands Eget paahør, Gietle Reepoll udj hands huustrues paahør, siden hand selv ej war
hiem/m/e.
Afsagt.
Dend indstevnte Anve Jonsen Schierven, Torbiørn Sæve og Gietle Reepoll paalægges her for
Rætten at mød[e] til neste Ting, sagen at tilsware, til sam/m/e tiid haver Anve Joensen
Schierven med sig at tage til Sagens oplysning, Skifte brevet passeret efter hands formand sal:
Stephen Schierven, da Een hver skall wederfahres den deel som Lov og Rætt medførrer, og
haver Citanten at tage den/n/e Afsigt beskreven til Lovl: forkyndelse for vedkom/m/ende.
Tosten Nielsen Schielde udgivene skiøde af 2 Nobr: 1739 til Niels Gullachsen paa 1 ½ Løb
smør j Gaard: Wæcke, blev læst.
Tollef Stephensen Bryn fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
warsel widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne Lars Grouve, forhen
kaldet Lars Tachle, Dom at lide til at betalle Citanten Rænte Penge af hands huustrue Lussi
Tormoe datters tilfaldene fæderne Arf efter skifte brev af datto 12 Junij 1722, for den Capital
6 Rd: 3 mrk: 8 6/7 s:, samt at svare den/n/e processis forvolte omkostning.
Dend indstevnte Lars Groue blev trende gange paaraabt, mens møtte icke.

stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og Niels Olsen Æen med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at wære med 14 daggis warsel Lovl: forkyndt for Lars Grove[s]
boepæll udj hands Søns paahør, som boer paa jorden med ham, siden hand selv ej war
hiem/m/e.
Citanten war Laudag begierende.
Afsagt
Dend indstevnte Lars Grove paalæggis her for Rætten at møde til næste Ting, at sware til
dend ham wed Tollef Stephensen Bryn Reiste Sag, angaaende det Formynderskab hand haver
haft for Lussi Tormoe datter: Og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til Lovl:
forkyndelse.
Michel Lunde fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne alle som ere Odels baaren til
hands paaboende gaard Lunde, neml: David Mølster, Knud Lunde, Elling Møllster, og Niels
Mølster med Formynder Rognald Nestaas, til at løsse ham ud og give ham sine udlagte penge
tilbage som hand gav for Gaarden, og endelig, at an[s]pøre de Widner Mathias Mølster,
Anfind Ullestad, Willum Schielde og Tosten ibdm:, som ere tillige indstevnte at giøre derres
Eedelige forklaring om at Gaarden Lunde blev ovenbem:[te] Odelsbaarne tilbuden af Størck
Lunde førren hand solte dend til Citanten, alt til et lovskicket Tingsvidnes erholdelse.
Af de indstevnte Odelsbaarne møtte ingen efter trende ganges paaRaabelse.
stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og Niels Olsen Æen med Eed og opragte [fingre]
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Afhiemlede stevning[en] at wære for Een hvers boepæll med 14 daggis warsel Lovl: forkyndt,
for David Mølster udj Eget paahør, Knud Lunde og Rognald Nestaas udj Eget paahør, og for
Elling Mølster udj hands broder Niels Mølsters paahør, siden hand selv ej war hiem/m/e.
Af de indstevnte Vidner møtte ickun Willum og Tosten Schielde, som vedtog at wære Lovl:
stevnet. Mathias Mølster og Anfind Ullestad efter trende gange paaRaabelse møtte icke,
forbem:te stevnevidner med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at wære de tvende
udeblivende Widner Lovl: forkyndt med 14 daggis warsel for derres boepæll udj Een hvers
Eget paahør.
Citanten paastoed de tvende Widner som nu møder, Eedelig afhørte, Eedens forklaring blev
Widnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet at wogte sig for Meen Eed.
1: Widne, Willum Isacksen, boendes paa Gaarden Schielde, sagde sig at wære gaml:
ongefær 50 Aar, efter aflagde Eed widnede det hand hørte sidst udj Aaret 1738 for Juul, det
Størck Lunde tilbød Knud Lunde om hand vilde Kiøbe Gaarden Lunde, siden Størck wilde
selge dend, dertil Knud swarede, det hand nock wilde Kiøbe Gaarden, mens hand trode icke at
det war Størcks alvor at selge den. dertil Størck swarede, det hand formeedelst alderdom
maatte selge gaarden, og dersom Knud ej wilde Kiøbe dend, saa wilde hand selge dend til sin
Swoger Michel Lunde.
Citanten lod tilførre det hand frafalt dette stevnemaal, for at lade jorden Lovl: Lovbyde.
Dend 9 ditto blev med Tinget Continueret, paserede som følger.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere skatte Restancen for indeværende Aar, hvis
endelige Sum/m/a war 388 Rd: 2 mrk: 12 s: 2do: SelvEier Mandtallet. 3tio: det
Sædvanlige Tingsvidne, og som ingen war der noget imod sam/m/e hafde at forrestille, saa
war Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et, siden Rætten ej saa at
kunde nægte det.

De Laug Rættis mænd som Rætten udj tilstundende Aar 1740 skall betiene ere følgende, som
ere alle nye, Johan/n/es Berge, Størck Norqvaal, Bottild Gouvlen, Knud Øfsthuus, Eillef
Schiple, Niels Istad, Svend Rogn, og Willum Schielde.
Efter trende gange udraabelse war ej nogen der wilde gaa j Rætten, altsaa blev Tinget
ophævet.
Tirsdagen d: 17 Nobr: blev Rætten betiendt paa Gaarden Lotte med de udj forrige ProtoC: paa
fol: 219 anførte Laug Rættes mænd, hvorda den der sam/m/e stæd anførte Odels og Aastæds
Sag igien blev forretaget:
for Rætten møtte bægge de stridende parter.
Olle Torbiørnsen Lotte og Jacob Arnesen Wiinæs Kundgiorde det de med Muntl: Kald og
warsel widnesfast Lovl: her til Aastædet til j dag haver ladet Contra stevne Hoved Citanten
Lars Odsen med Søn Olle Larsen til at fremlægge deres Odels Adkomster til den/n/e af dem
paastevnte jord, dernæst Dom at anhøre saavel udj hoved Sagen som processens omkostning.
Hoved Citante{rne}\n/ Lars Odsen lod tilførre, det hand tilstoed at wære Lovl: stevnet til at
møde med Odels Adkomster, mens ej at wære stevnet til at svare omkostninger.
stevne Widnerne Olle Tostensen Lotte og Mickel Siursen Lotte med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevnemaalets Lovl: forkyndelse for saavit Odels Adkomsterne ere belangende der
med at møde, mens det øfrige om doms anhørelse samt processens omkostninger, derom har
de ej forkyndt nogen stevning, saasom de der til fra Contra Citanterne ej har haft ordre.
Contra Citanterne lagde j Rætte, 1: Et skifte brev af datto 15 April 1670, passeret efter sal:
Olle
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Andersen Egland og hands sal: huustrue Britte Ericksdatter, der med at beviisse: at dette
paastevnte jordegoeds her j Gaarden Lotte war dem tilhørende som et Kiøbe goeds, hvilcket
igien er udlagt paa Søn/n/en Joen Olsen, som er 1 Løb smør og 1 huud, udlagt ham for 117 ½
Rd: 2: En Odels Transport af 8 Martj 1730, udstæd af Johan Schrøder j Bergen, der haver
Joen Olsens datter \Maren Jonsdatter/ til ægte, hvorudj hand selger til Jacob Arnesen Wiinæs
Odels Rætten til ½ Løb smør og ½ huud her j Gaarden Lotte. 3: ligeleedes Een Odels
Transport af datto 17 April 1732, af forbem:te Johan Schrøder udstæd paa \Rætten til/ den
anden halve part, som er ½ Løb smør, ½ huud her j gaarden Lotte, solt til Contra Citanten
Olle Torbiørnsen. 4: Fogden Hans Hansens udstæde Qvittering af 20 Febr; 1664 for Odels
skatten af bem:te jordegoeds 1 Løb smør, 1 huud, for de Aaringer 1662 og 1663 at wære
betalt, der med beviisses at Olle Egland den tiid war Eiere for godset, som war den selgende
Johan Schrøders huustrue Marnen!! (Maren) Jonsdatters Farfader. 5: derres skriftl: forsæt af
6 Nobr: 1739. bem:te documenter er alle ord for andet saa lydende.
Contra Citanterne slutte[de] Sagen paa deres side til Doms.
Hoved Citanten Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel widnesfast Lovl: her til
Aastædet til [j] dag haver ladet stevne Contra Citanterne at anhørre Widner, hvilcke ere Ellef
Joensen Utne, Gunner Bue, Peder Urreim, Brynild Tioflod, Lars Tronæs, og Siur Lotte,
sam/m/e Citanten paastoed Eedelig afhørt.
Contra Citanterne Protesterede imod disse Widners førrelse, siden de ej ware Lovl: stevnet
Widnerne at anhøre.
stevne Vidnet Lars Jonsen øfre Qvale møtte og forklarede at det andet stevnevidne Torchiels
Larsen Housse war bleven syg og sengeliggende, saa hand ej kunde møde, forklarede ellers

det de ej havde stevnet Contra Citanterne til at anhøre Widner, mens stevnt dem til at møde
med Adkomster, og sagt der hos, at de hafde ordre til at stevne Widner.
Hoved Citanten begierede Sagen paa Egen bekostning udsat til at stevne sine Contra {Lovl:}
parter Lovl: til Widners anhørelse.
Contra Citanterne hafde ej noget imod den af hoved Citanten forlangte opsættelse at
forrestille.
Her bliver at bereigne disse tvende forsamlinger til Rættens bekostning, saasom, første
saml:, Sorenskriveren for første dags {saml:} forRættning 2 Rd:, udj Provition 1 Rd: 2 mrk:,
fløtning til og fra Aastædet forskaffede hoved Citanten. 8 Laug Rættis mænd, kand ej
Ringere have, formeedelst de er af et andet Tinglau og haver Reist en lang wej, end som hver
24 s: er 2 Rd:. Lensmanden, som er af sam/m/e Tinglau med Lau Rætten, kand ej Ringere
have end som 3 mrk:, tilsam/m/en 5 Rd: 5 mrk:, som blev af hoved Citanten betalt. den/n/e
Rættens samling ligelee1739: 22
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des 5 Rd: 5 mrk:, som Contra Citanterne betalte, og selv skaffede Sorenskriveren fløtning til
og fra Aastædet.
Rætten giorde parterne forslag om mindelig [foreening], som der om en lang tiid blev
Wentileret, mens war ej at træffe. altsaa blev saaleedes
Afskeediget.
Paa det hoved Citanten efter hands paastand kand lovl: indkalde Contra Citanterne til Widners
anhørelse; saa udsættis Sagen til d: 9. Januarij 1740. da Sagen igien her paa Aastædet worder
forretaget til endelig Doms afsigelse.
Mandagen d: 23 Nobr: blev Rætten betiendt paa Aastædet Gaarden Wangen, beliggende j
Ulviigs Kircke Sogn, Gravens Præstegield og Hardanger Fogderie, med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættis mænd, som af Fogden Andreas Hejberg der til er opnævnte, neml:
Siur Ystaas, Anders Lione, Olle Kongstuhn, \Lars Welke/, {Johan/n/es Halanger}, Wiching
Hofaas og Aslach Lille Berge,
nerværende ved Rætten paa Lensmanden Anders Hansens weigne møtte hands søn Hands
Anders:, og det efter tilkaldelse af Thomas Nielsen Halanger, som Eiere her til Gaarden
Wangen, der fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand \ved Continuations stevning/ med
Muntl: Kald og warsel widnesfast Lovl: her til Aastædet har ladet stevne Gaarden Aasems
Eiere og opsiddere, Naufnl: Christopher Østensen Aaseiem!! (Aaseim) med Fader Østen
Torresen, samt Sogne Præsten her til gieldet, ærværdige Hr: Bertel Worm, som udj sam/m/e
Gaard er en deel Allernaadigst beneficeret, Widner at anhørre om Rætte moed og mercke
skield imel: disse tvende gaarder, der om Dom at anhørre, samt at faa den Arrest som d: (ope
rum) er forkyndt over dend af Christopher Østensen øvede hugster Confirmeret, og hand at
sware processens omkostninger, til wedermælle er indstevnt Samson Asbiørnsen Næssem,
sidden hand med sin Eiendom grænser j sam/m/e skield og skifte.
Af de indstevnte møtte Christopher Østensen Aaseim med Fader Østen Torresen, som
vedtog at wære Lovl: stevnet. paa Sogne Præsten Hr: Worms weigne møtte Mandrup
Johansen Ødven, som wedtog Sagen paa Præstens weigne, saawit den kunde paagielde det
beneficerede goeds, tilstoed det Sogne Præsten har faaet Lovl: Kald og warsel.
Citanten paastoed de indstevnte Widner, som er Magdelj Pedersdatter Wambeim, Maritte
Andersdatter j Wallerviigen, Jorand Larsdatter Diønne, og Maritta Eliasdatter indre Bue,
Eedelig afhørte. de indstevnte Vidner møtte alle for Rætten, Eedens forklaring blev den/n/em
af Lovbogen forrelæst, og formanet at wogte sig for meenEed.

1: Widne, Magdelj Pedersdatter, wærende paa Gaarden Wambeim, sagde sig at wære gaml:
55 Aar, widnede, det hindes sal: Fader Peder Andersen Aasseim boede paa Gaarden Aasseim
over 50 Aar, og Eiede sam/m/e gaard, untagen det som Præste bordet er beneficeret, og war
hun 15 Aar gaml: da hindes Fader døde, og hvercken hørte eller saa Widnet det hindes Fader
brugte lengere end som til Brune weigen inden til, og uden til brugte hand saa wit som fiellet
hælder, der om Widnet sagde at kunde giøre anvisning, forklarede ellers det hun aldrig hørte
nogen trætte eller paaAncke om sam/m/e brug imel: hindes Fader og Wangs Manden.
Comparenten Christopher Østensen Replicerede, det hand protesterede imod dette Widne,
saasom hand kand beviisse med Een forRætning passeret paa Gaarden Aaseim d: 27 Septbr:
1736 imel: disse tvende Gaarder, det sam/m/e
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Widne dend gang haver aflagt sin Eed, det hund ej weste noget at forklare om mercke imel:
disse tvende gaarder. Widnet lod tilførre, det hund dend gang af sladder og snack blev saa
forskræcket at hund ej weste hvad hund skulde sigge naar hund kom for Rætten, altsaa tengte
hund det war det beste at hund sagde, hund weste slet inte om merckerne imel: disse tvende
gaarder.
Lensmanden Reserverede paa Fogdens weigne sin indsigende og tiltalle til sam/m/e Widne, j
lovlige tider at paatalle for hindes wærneting. Widnet blev fra Rætten afviist, og kand ej til
Eed antages.
2: Widne, Maritte Andersdatter, wærende til huuss paa Gaarden Wallerviigen, sagde sig at
wære gaml: 67 Aar, widnede, at for tolv Aar sidden drog \hund/ her fra Gaarden Wangen,
efter at hund hafde wæret her til huuss j 14 Aar, og j ald dend tiid hund war her brugte Wangs
Manden op j Brune wejen ind jmod Sionerhoug, der om hund kunde giøre anvisning, sagde
ellers det hund aldrig hørte nogen paaAncke af Aaseims Manden. og blev Widnet merckerne
anviist af Citanten som en Eiere her til gaarden. parterne hafde ej noget at tilspørge Widnet.
3: Widne, Jorandt Larsdatter, wærende paa Gaarden Diønne hos hindes Søn Ellef Pedersen,
sagde sig at wære gaml: 69 Aar, widnede, at wære barneføed paa Gaarden Halanger, og at
hund war 29 Aar gaml: da hund drog der fra, og j dend tiid brugte Wangen op j Brune weigen
og ind imod Sioner hougen, og j ald dend tiid hørte hund aldrig minste paaAncke af Aaseims
Manden, ej heller har hørt {siden} førren nu paa nogle faa Aar {siden} da den/n/e trætte
begyndes; der om hund kunde /: neml: merckerne :/ giøre anvisning. Christopher Østensen
tilspurte Widnet, hvorforre hund ej aflagde saadan forklaring for 3 Aar sidden, da trætten blev
holdet {paa} \imel:/ Gaarden Aaseim og Wangen. Resp: da aflagde hund hindes Widne om
merckerne imel: Wangen og Halanger, og widere blev hinde ej tilspurt, ej heller weste hun
wilken sag der blev først forretagen, siden der war tvende trætter den gang. Qvest: hvem der
har wist Widnet merckerne imel: disse tvende gaarder. Resp: det giorde hindes sal: Fader
som boede paa Halanger. parterne hafde ej widere at tilspørge Widnet.
4: Widne, Mar[i]tta Eliasdatter, boendes paa Gaarden indre Bue, sagde sig at wære gaml:
over 50 Aar, widnede at wære barneføed paa neste Gaard her ved, neml: Næsseim, og war
hun ongefæhr 22 \er 22/ Aar gl: da hund kom fra
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Næsseim, og j ald den tiid hun war der hørte hund af alle sigge, det Wangen ejede op j Brune
wejen, paa sam/m/e wej, som et meget bekiendt stæd, sagde hund at kunde giøre anvisning,
mens hvor langt Wangen ejede ind {det} efter, det kand hund ej mindes: forklarede ellers det
hund aldrig hafde hørt nogen paaancke af Aaseim Manden førren nu paa nogle faa Aar,
widere forklarede at have hørt af hindes Fader, sal: Elias Gundersen, som boede j ald sin tiid

paa Næsseim, det Wangen ejede beent op j fra merckes garen \som er imel: Wangen og
Nesseim, og \op j/ Brune q <q veiten>, paa sam/m/e gar Widnet sagde at kunde giøre
anvisning. parterne hafde ej widere at tilspørge Widnet.
Citanten lagde j Rætten adkomst her til gaarden, som er et skiøde af datto 15 Febr: 1708,
læst til Tinge d: 19 Julij sam/m/e Aar; Replicerede, det hand fra den tiid af som skiødet
ommelder, har ejet og brugt saaleedes som Widnerne har forklaret, ulast og ukiert af nogen
mand, der med hand formeener til sin Eiendoms stræckning at have Lovl: hævd. sam/m/e
skiøde blev oplæst, og er ord for andet saalydende.
Christopher Østensen Aaseim Replicerede, det hand med Muntl: Kald og warsel widnesfast
Lovl: her til Aastædet haver ladet Contrastevne Thomas Nielsen Halanger til at høre læsse det
skriftlige forlig som inden Rætten paa Aastædet gaarden Aaseim blev giort imel: disse tvende
gaarder, dom at lide til at holde og efterkom/m/e sam/m/e forlig, samt at anhøre Widner om
skield og merker, og endelig at sware processens omkostning.
Hoved Citanten lod tilførre, det hand tilstoed den/n/e Contra stevning at wære ham lovligen
forkyndt.
Contra Citanten lagde j Rætte det ommelte og paastevnte skriftl: forlig, som er passeret paa
Aastædet gaarden Aasseim d: 27 Septbr: og efterfølgende dage Ao: 1736. sam/m/e blev
oplæst og er saalydende. bem:te document war bilagt med stemplet {af} papir af No: (ope
rum) til 24 s:
Hoved Citanten Replicerede, det hand har holdet og inu holder, og vil holde sig sam/m/e
forlig efterrettelig, og vil hand paastaa det Aaseims Manden Christopher Østensen bliver
tilDømt at holde sig sam/m/e efterrættelig, thj bem:te forlig sigger at Aaseim skall eje oven
for Brune \weien/, og {at} det af Christopher Østensen udj skouen needhuggene tøm/m/er er
hugget needen for Brune wejen, thj vilde hand, neml: Hoved Citanten, formode og paastaa j
Kraft af sam/m/e usveckede forlig, det Arresten bliver Kiendt Lovl:, og at hands Contrapart
wed Dom bliver anseet til at udReede de bøder som bem:te forlig ommelder, samt at lide efter
Loven for ulovl: hugster, og at svare
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Processens omkostninger, hvornest hand indlader Sagen til Doms.
Contra Citanten paastoed sine Widner Eedelig afhørt, som er Johan/n/es Halanger, Endre
ibd:, Andve ibd:, Samson Næsseim. Hellie Wangen, som alle nu møder og er her tilstæde.
Eedens forklaring blev Widnerne forrelæst, og formanet at wogte dem for MeedEed.
1: Widne, Johan/n/es Larsen, boendes paa Gaarden Halanger, sagde sig at wære gaml: 40
Aar, widnede, at have hørt af nu sal: Pouel Biørnsen Halanger sigge, det Wangen skulde eje
op under Brune weien og ind j Rotte becken, ellers sagde Widnet at kunde giøre anvisning
paa disse mercker, som dog icke war bleven ham bekiendt førren dend tiid at trætten stoed paa
Aaseim, som war Ao: 1736. parterne hafde ej noget at tilspørge Widnet.
2: Endre Larsen, boendes paa Gaarden Halanger, {sagde sig at wære gaml: 63 Aar,
widnede} kunde ej widne eller talle saaleedes at noget Men/n/iske kunde forstaa det, saasom
hand udj en paakom/m/ende swaghed har mist sit mælle: hvorforre hand fra Rætten blev
afviist.
3: Widne, Andve Endersen, boendes paa Gaarden Halanger, hvis fader var nest om/m/elte
andet Widne, som var maalløs, sagde sig at wære gaml: 37 Aar, widnede, at hand ungefær for
20 Aar siden tiente her paa Wangen hos Hellie Wangen, og det paa som/m/er Arbeide, da
{Reiste} hand med sin huusbondes huustrue tillige med huusmanden Lars Wangen, som nu er
død, og hands huustrue Maritte Andersdatter, som j dag forhen har aflagt sit Widne, ware de
alle fiire og huggede løv til Creaturene, og {da} blev da af dem hugget alt under Brune
weigen baade inden og uden for Rotte becken, sagde ellers at kand giøre anvisning paa Rotte

becken og Brune weien, og j den tiid {..} hørte Widnet ej det Aaseims Manden paaanckede
eller talte dem til fordj de hug løv inden for Rotte becken, ej heller har Widnet sidden hørt
nogen anck af Aaseims Manden førren 3 Aar her for den/n/e tiid. kunde og mindes at have
hørt som en snack, at Wangen skulde j gamle tiider {skulde} ickun eje {til} j Rotte becken.
parterne hafde ej widere at tilspørge Widnet.
4: [Widne], Samson Asbiørnsen, Hoved Citanten protesterede j Krafteste maader imod
dette Widne, siden det er Kiødelig
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Søskende baren med Contra Citanten Christopher Østensen A[a]seims huustrue, thj hindes
Moder og Widnets Fader ware Søskeene, og med Contra Citanten selv, er Widnet j tredie lige
leed beslegtet. altsaa formodede og paastoed hoved Citanten, det sam/m/e Mand ej til Vidne
blev antaget. Dend til Widne indstevnte Samson Asbiørnsen Næsseim tilstoed j sandhed at
wære, det som Hoved Citanten har ladet tilførre. Contra Citanten Replicerede, det hand
frafaldt sam/m/e Vidne.
5: Widne, Hellie Larsen, huusmand her paa Wangen, forklarede, det hand er nogle Aar over
50, sagde j det øfrige det hand ej kand widne widere end som det tredie Widne Andve
Endersen har sagt for ham, neml: at da hand tiente ham, da hug hand løv op under Brune
wejen, og inden og uden for Rotte becken, widere wed hand ej, saasom hand over 23 Aar har
wæret wandfør paa bægge beene[ne], saa hand ej kand gaa, og dend venstre Arm og haand
har j ald dend tiid wæret wissen, og den høyere foed har wæret wandfør siden hand var 7 eller
8 Aar gaml:, hvorforre hand om disse mercker aldeeles intet ved at kunde forklare. den/n/e
hands udsiggende bekræftede hand med Eed og opragte fingre.
som det war seent ud paa aftenen, saa blev Rætten ophævet til j morgen, som er
Dend 24 Nobr:, da Rætten atter blev betiendt \med/ foranførte Laug Rættis mænd,
og det udj bægge de stridende parters nærværelse, samt de for sagens skyld til wedermælle
indstevnte, som alle samtlige tillige med Rættens Persohner forføyede os ud j marcken til de
omtvistede stæder for at Siune den anvisning Widnerne agter at giøre.
og blev os da først af Widnerne anvist Brune weigen, dernæst Rotte bæcken, som løbber
igien/n/em Brune weigen, og siden ind efter med Brune weigen udj en {Dug} Doch strax
uden og lidet over Sioner hougen beliggende /: eller ind imod Sioner hougen beliggende :/
til slutning blev os anvist den merckes gar imel: Nesseim og Wangen, som war needen ved
Søen j fiæren bestaaende, og for disbedre at see Situationen og Linien imel: bem:te Doch og
merckesgaren, war af os ophængt Et flag j toppen af et træe udj ommelte Doch.
Endelig blev os af Thomas Halanger anvist de af Christopher Østensen Aaseim needfælte
fuhre træer, som af Hoved Citanten med Arrest er bleven belagt, og ware der 18 fuhre træer j
tallet som warre needfælte under Brune wejen imel: Rotte becken og den om/m/elte Doch,
som Contra Citanten Christopher Østensen Aaaaeim tilstoed at have needhugget.
2: Widne, Maritte Andersdatter Wallerviigen giorde anvisning paa Brune veigen,
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og følgede dend ind til en Doch som ligger strax ind imod Sioner hougen. forklarede at saa
langt hafde Wangs Manden stedse brugt j ald den tiid hund om disse mercker har wæret
bekiendt, imel: Rotte becken og Dochen giorde Widnet anvisning, og sagde, j dend tiid hund
war her paa Wangen, hafde de løvstack der staaende som hørte Wangen til, og war hugget der
fra Dochen og ud efter. den/n/e forklaring \og anvisning/, tillige med dend \forklaring/

Widnet igaar har aflagt, blev hinde forrelæst, der efter hund med Eed og opragte fingre
bekræftede sam/m/e j ald sandhed at wære.
3: Widne, Jorandt Larsdatter Diønne, giorde anvisning paa Bruneweigen, derefter ind j en
Doch imod Sionerhougen, forklarede det hindes sal: Fader hafde sagt til hinde det Wangs
Manden Eiede inte høyere op end som j Brune weigen, og inte lengere ind end som j sam/m/e
Doch. den/n/e anvisning og forklaring, tillige med dend forklaring Widnet igaar har aflagt,
blev Widnet forrelæst; derefter Widnet med Eed og opragte fingre sam/m/e bekræftede.
4: Widne, Maritta Eliasdatter indre Bue, giorde anvisning paa Brune weigen, derefter giorde
anvisning paa merckes garen imel: Wangen og Næsseim, som begynder ved Søen. den
forklaring Widnet igaar har aflagt, tillige med den anvisning Widnet j dag har giort, blev
Widnet forrelest, derefter Widnet sam/m/e med Eed og opragte fingre{de} bekræftede.
Contra Citantens Widner.
1: Widne, Johan/n/es Larsen Halanger, giorde anvisning paa Brune weigen og Rotte becken,
som løber igien/n/em eller over Brune weigen. den/n/e anvisning tillige med Widnets igaar
aflagde forklaring blev Widnet forrelæst, derefter Widnet sam/m/e med Eed og opragte fingre
bekræftede.
3: Widne, Anve Endersen Halanger, giorde anvisning paa Brune weigen, saa og hvor Widnet
hafde hugget løv da hand tiente paa Wangen, som war efter anvisningen baade inden og uden
for Rotte becken. den/n/e anvisning, tillige med Widnets igaar aflagde forklaring, blev
Widnet forrelæst, derefter Widnet sam/m/e med Eed og opragte fingre bekræftede.
Hoved Citanten Thomas Halanger lod tilførre, det hand efter hands j Rætten lagde Lovl:
Adkomst, hvorefter hand har fanget hævd,
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tillige mæd Widnernis Eedelige forklaring og Anvisning, samt dend af Contra Citanten j
Rætten lagde uswærckede!! forliig og Aastæds Dom, paastoed Dom til Arrestens
Confirmation og sin Eiendoms beskermelse, samt processens omkostning skadesløs.
Lensmandens Søn {Anders} Hans Andersen lod tilførre, det hand paa Fogdens weigne
Reserverede sig tiid til de almindelige tinge Christopher Aaseim at tiltalle paa de fattiges
weigne efter dend paa Aastædet gaarden Aaseim afsagde Dom d: 27 og 28 Septbr: 1736, samt
Kongens Sigt at indtalle for ulovl: skouv hugst.
Contra Citanten Christopher Østensen Aaseim sluttede Sagen paa sin siide, og paastoed Dom
efter det skriftl: forliig, samt at nyde processens omkostning.
Rætten tilspurte parterne, om de efter den Kongl: Allernaadigste Forordning Sub datto 31
Martj 1719 vilde bekoste Et Afritznings Cart, til efterretning for høyere Rætter om Sagen der
skulde indkom/m/e. parterne swarede bægge hver for sig, nej, det de ej war god for at
bekoste nogen Afritzning.
Contra Cit: Christopher Østensen Aaseim lod tilførre, det hand wed den/n/e Rættergang er
kom/m/en udj erfahring, det hand ej Rætteligen har forstaaet det usvæckede Aastæds
forEenings brev, passeret paa Aastædet gaarden {Ness} Aasseim d: 27 og 28 Sept: 1736. thj
hand har wæret af den meening, det hand skulde eje under Brune wejen inden for Rotte
becken, mens nu her først har forstaaet brevets Rætte forklaring, som sigger det Aasseim skall
eje inden for Rotte becken oven for wejen: altsaa declarerede hand, det hands Eiendom inden
for Rotte bekken ickun er og bliver \need/ til Brune weigen; og neden for Brune \weien/ inden
for Rotte becken er og bliver Wangens Rætte og sande Eiendom \ind til (Do)chen;/ og altsaa
frafalder Sagen paa sin side, begierende ickun, det hands Contrapart Thomas Halanger wilde
forlige sig med ham om processens omkostninger, da sagen dermed paa bægge sidder kunde
ophævis, og det af ham needfælte tøm/m/er imel: Rotte becken og Dochen under Brune
weigen tilstoed hand at tilhøre Thomas Halanger.

Hoved Citanten Thomas Halanger lod tilførre, det hand var well fornøyet med dend af
Christopher Aaseim giorde declaration; hvad processens omkostninger ere belangende, da har
de wæret store, j det hand har haft Rættens Persohner med Widner og stevnevidner her paa
Aastædet, dog wilde hand icke Reigne dend yderste bekostning, mens dersom Christopher wil
give ham for ald Sagens omkostning 16 Rd:, er hand fornøyet, hvis icke paastoed hand Dom
for alle sine omkostninger skadesløs. dog formeedelst forbøn wilde hand wære fornøyet med
15 Rd: naar han/n/em bliver forresat en hvis tiid naar hand skall faa sam/m/e 15 Rd:
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Christopher Østensen swarede, det hand wilde betalle til Citanten Thomas Halanger udj
processens omkostning de paastaaede 15 Rd: saaleedes, de 10 Rd: wilde hand betalle til
Waaren 1740, og de 5 Rd: til Waaren Ao: 1741.
Hoved Citanten swarede, det hand der med war fornøyet;
og altsaa blev Sagen paa bægge sidder frafalden og Rætten ophævet.
Fredagen d: 4 Decbr: blev paa Aastædet Gaarden Drage, beliggende j Jondahls Kircke Sogn
og skibR:, Strandebarms Præstegield, Hardanger Fogderie, Rætten betiendt med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættis mænd af bem:te skibR:, som af Fogden Andreas Hejberg dertil war
opnævnte, Naufnl: Lars Molve, Lars Larsen Bircheland, \Iver Fladebøe/, {Lars Siursen
Breche}, Joen Houge, Iver Wickene, og Siur Swaasand, nærværende wed Rætten paa
Fogdens weigne Lensmanden Johan/n/es Nielsen Wiig.
hvorda for Rætten fremstoed den/n/e gaards Eiere og opsiddere Lars Olsen Drage, og
Encken Ingebor {And} Gietle datter med Lauværge Johan/n/es Wiig, som Kundgiorde det de
med Muntl: Kald og warsel widnesfast Lovl: her til Aastædet til j dag haver ladet stevne
Gaarden Ouestads opsiddere, Naufnl: Lars Salmonsen, Iver ibdm:, Peder Olsen, Peder
Nielsen, Torgier Endresen, Niels Olsen, Salmon Pedersen, at anhørre derris hævds widner om
Dragsholmen, som fra Alders tiid har lagt og tilhørt deris eiende Gaard Drage indtil Ao: 1732,
da bem:te Ouestads opsiddere til brug har taget sam/m/e Holm uden Lov og Dom eller minste
Adkomst der for at fremvisse, for sam/m/e at lide Dom til at fravige bem:te Dragsholm, og
den som i forrige tiider at tilhørre gaarden Drage, samt at sware processens omkostninger. til
wedermælle er og indwarslet Capellanen til Kaars Kircken j Bergen, ærværdige Chresten
Tomboe, som den Gaard Ouestad allernaadigst er beneficeret.
Af de indstevnte Ouestads opsiddere møtte for Rætten Lars Salmonsen, Iver ibdm:, Peder
Olsen, Peder Nielsen, og Torgier Endersen, {og} som alle wedtog Lovl: at wære stevnet: de
tvende Mænd Niels Olsen og Salmon Pedersen Ouestad, der om forklarede Comparenterne
det sam/m/e tvende mænd ved døden er afgangen. efter trende gange udraabelse war ej nogen
der wilde paa de afdødis weigne tage til gienmælle.
stevnevidnerne Johan/n/es Nielsen Wiig og Lars Siursen Breche med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at wære Lovl: forkyndt for Niels Olsen, som dend tiid levede, og blev
stevningen forkyndt for ham udj hands Eget paahør for hands boepæll. dernæst blev dend
forkyndt for Salmon Pedersens boepæll
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udj Peder Nielsens paahør, siden Salmon Pedersen 8te dage forhen ved døden war afgangen,
og hands Encke ej lod sig finde.
paa dend til wedermælle indstevnte ærværdige Chresten Tomboe[s] weigne efter trende
gange udraabelse møtte ingen,

stevnewidnerne Olle Nielsen Berge og Olle Iversen Tørvigen med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at wære den 5 Nobr: Lovl: forkyndt udj Bergen for Hr: Christen
Tomboe[s] boepæll, og det udj hands Eget paahør, som swarede at det war wel nock.
Citanten Lars Olsen Drage fremlagde Adkomster til {sin} jorde\n/ {part} her udj gaarden
Drage, som er tvende skiøder, bægge af datto 10 Martj 1721 og 14 April 1736. som blev
oplæst og er saa lydende. dernæst fremlagde Citanten et gaml: skiøde af datto {1649} 12
Febr: 1649, der med at beviisse at fra dend tiid hands Farfader {...} blev Eiere for den/n/e jord
og indtil nu er over 90 Aar, og j ald dend tiid har dend qvidsel wæret Eiere for den/n/e jorde
part, og brugt Dragsholmen som derres Rætte og sande Eiendom under gaarden. sam/m/e
skiøde er ord for andet saalydende. dernest fremlagde Citantene et skifte brev af datto 13
April 1734, der med at beviisse hvorleedes Encken Ingebor Gietles datter er bleven lodEiere
her udj Gaarden Drage, ved det hund har haft Lars Olsen Drages Farbroder, sal: Lars Drage,
til ægte, her inddraget saa meget som sagen er vedkom/m/ende. til slutning fremlagde
Citanterne Et Tingsvidne af datto 20de Octbr: 1738. der med at beviisse deres hævd til dend
paastevnte Dragsholm.
Rætten tilspurte Ouestads opsiddere om de paa sin sidde hafde noget beviis eller Widner til
de(nne omtvi)stede Dragsholm. der til de alle swarede (nej), de har wercken beviis eller
Widner, men de Kan/n/er dem dend til, efter byttet paa ...... landet som gaar af field j fiæren,
som sam/m/e holm, der ligger j søen, ligger inden for linien af derris mercker, saa skulde og
formeene at dend hører dem til; og vil paastaa det Rætten tagger sam/m/e Holm j øyensiun, da
de paa sam/m/e wilde giøre anvisning.
Rætten vedtog, udj bægge parters overværelse og efter derres anvisning, at tage dend
ommelte Holm udj øyesiun.
Først blev os af bægge de stridende parter anviist Een Ælv, som holdes paa bægge sidder for
marckeskield og bytte imel: disse tvende gaarder Dragge og Ouestad, dernæst blev os af Dem
anviist den omtvistede Dragsholm, som er en ganske liden Holm, bestaaende af steen eller
Helle brud, sam/m/e Holm ligger
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J salte søen, j Øst og West ligge ud for Ouestads Eiendom, mens j Nord og Søer ligger ud for
Drage Eiendom, imel: Drage og Holmen er dybt, der imod, naar søen er udfalden, kand mand
gaa af Ougestads Eiendom og ind paa Dragsholmen. af sam/m/e Aarsagge Ougestads
opsiddere wil formeene det Dragsholmen bør tilhørre deres paaboende gaard Ougestad; strax
Synden for Dragsholmen ligger atter en Holm, som bægge parter kalde Ougestads Holmen, og
forklarede De det sam/m/e Holm er tilhørende Ougestad.
efter at den/n/e Siun og granskning war forretaget, blev Rætten atter sat, og bægge parter
tilspurt om de ifølge af Kongl: Allernaadigste Forord: Sub datto 31 Martj 1719 wil bekoste en
afritzning over derres brug og Eiendom og den saa kaldede Dragsholm, til Rættens nærmeere
granskning og paakiendelse, samt til en efterRætning for Ober Rætterne, om Sagen der skulde
indkom/m/e. her til Citanterne swarede, det de nock wilde have Et Afritznings Carte over
den/n/e trætte, mens de hafde ej Raad til at bekaaste det. de indstevnte Ouestads opsiddere
swarede nej, at de ej wilde bekaaste nogen afritzning.
Rætten atter tilspurte parterne om de noget widere hafde til Sagens oplysning, de da wilde
bekiendt giøre det: hvortil Citanterne swarede, det de for nærværende tiid ej hafde widere,
mens paa deres sidde sluttede sagen til Doms. Ouestads opsiddere swarede, det {sl} de slet
intet paa deres sidde til Sagens oplysning hafde at forrestille, widere end dend Siun og
Granskning som af Rætten giort er.
dernest blev Sagen til Doms optagen,

og bliver da først at bereigne den/n/e trættis bekostning, saasom Sorenskriveren for 1 dags
forRætning 2 Rd:, Sorenskriverens fløtning til Aastædet, 2 Mille, á Millen 2 mrk:, er 4 mrk:,
liggeleedes hiem igien 4 mrk:, tvende daggis provition 1 Rd: 2 mrk:, Lensmanden for Laug
Rættens tilsiggelse samt opvartning wed Rætten, kand ej mindre have end som 2 mrk:, 6
Laug Rættis mænd á 1 mrk:, er 1 Rd:, til sam/m/en 6 Rd:, foruden Dom/m/ens løsning, samt
dend underholdning Citanterne har givet Laug Rætten her paa Aastædet, med widere udgifter
som af den/n/e Sag dependerer.
thj blev da af os saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
1739: 27
1739.
Det er af Citanterne, med de ved Dem j Rætten lagde breve og documenter, beviislig giort det
den/n/e Gaard Drage har fuldt og tilhørt Dem, {og} Deres Etlæg og Afkom over 90 Aar;
dernæst har Citanterne beviist med Et lovskicket Tingsvidne, Erværvet d: 20 Octbr: 1738,
deres Lovl: hævd til dend omtvistede Dragsholm, thj det Widne Hr: Olle Gerdrum, Sogne
Præst her til gieldet, under Eed widner, at j dend tiid hand kand mindes, som er 51 Aar, har
dend Holm altiid været kaldet og inu kaldes Dragsholmen, og j ald dend tiid har Holmen
wæret brugt af de Mænd paa Drage: Det Widne Einer Larsen Fosse, gaml: 80 Aar, under Eed
forklarer, at wære barneføed og opfosteret paa Ouestad, og at hands Fader og Farfader boede
paa Ougestad, og j ald hands tiid har Dragsholmen tilhørt Drage som dens Eiendom, og er
brugt under Drage, indtil ungefæhr for 6 Aar siden, da Ougestads Mændene tog dend til
brugs; det sam/m/e widner og det Widne Lars Engebrichtsen, gl: 62 Aar, barneføed og
opfosteret paa Ougestad, har og boed der i 8te Aar, foruden at hands Fader og Farfader for
ham har beboet sam/m/e Gaard Ougestad: Det Widne Lars Olsøn Herrestvedt, gaml: 56 Aar,
under Eed forklarer, det gaarden Drage j ald dend tiid hand kand mindes, har Eiet og brugt
Dragsholmen som deres Rætte Eiendom indtil 6 Aar for den/n/e tiid, da Ougestads Mændene
har taget dend til brugs: herimod har Ougestads Mændene ej fremført det allermindste beviis
paa deres sidde! thj Kiendis for Rætt, efter Lovens 5 bog 5 Cap: 3 og 4 art: bør Holmen,
Dragsholmen Kaldet, tilgøre Gaarden Drage som dends Rætte og sande Eiendom; og bør
Gaarden Ougestads opsiddere og leilendinger at betalle udj Processens omkostningninger!! til
Citanterne 7 Rd:r, og til Justitz Cassen 1 Rd: 3 mrk: 12 s:, som bør lignes imel: Dem, og bør
Een hver for sig at betalle sin andeel inden 15 dagge efter den/n/e Doms Lovl: forkyndelse
under Nam og Execution.

1739
..........................
1740

(1740: 27)
Anno 1740.
Tirsdagen d: 23 Febr: blev Rætten betiendt med efterskrevene Eedsorene Laug Rættis mænd,
Naufnl: Peder Kierland, Siur Tronsen Ystaas, Absalon Johansen Espeland, Wiching Iversen
Hofaas, Siur Ivers: Jørdre, og Aslach Lars: Lille Berg, som alle af Lensmanden Anders
Hansen Store Berge paa Fogdens weigne war opnævnte, nerværende bem:te Lensmand,

og det paa dend Gaard Warberg, der er beliggende j Gravens Præste gield, Eifiord Kircke
Sogn, Hardanger Fogderie, og er Præste bordet j Kintzerviigs Præste gield Allernaadigst
beneficeret, og det efter tilkaldelse af Sogne Præsten til bem:te Kintzerviigs Præste gield,
ærværdige Hr: Niels Winding, som selv Sisterte for Rætten, og Kundgiorde det hand ved
skriftl: stevning af 12 Januarij nestleeden har wæret Aarsaget her til Aastædet at lade stevne
og indkalde Leilendingerne her paa Gaarden, Olle Aamunsen, Elling Baarsen, Aamund
Joensen, Encken Christi Christiansen!! (-datter) med Lauværge Arne Legrej, til en Loul:
huusse besigtigelse, Taxcering og Wurdering ved Rættens Middel, over huussenis
brøstfældighed, der efter Dom at lide{n} til [at]? sware huusse Aaboed, Een hver efter sin
Andeel, samt processens omkostning. og endelig
1740: 27b
1740.
Er dend Eene Lejlending Olle Aamunsen ej allene indstevnt til at svare huusse Aaboed med
omkostninger, mens end og Dom at lide til at fravige det af ham paaboende jordebrug her j
Gaarden Warberg, formeedelst hand ej i nogle Aar har vildet betalle de Kongl: skatter, med
wiidere efter stevnemaalets indhold, som blev af Citanten j Rætten produceret, og er ord for
andet saalydende. stevningen fantis paateignet af stevnevidnerne Mandrup Johan/n/esen
Ødven og Halsten Magnusøn Syssen at være indbenævnte Lejlendinger Lovl: forkyndt.
af de indstevnte møtte, Olle Aamunsen, som laa paa sin seng her j stuen, hvor Rætten blev
Administreret, forregivende det hand war noget swag, dog laa hand j sine Klæder oven paa
sengen, og endelig stoed op og kom frem for Rætten, tilstoed at det skriftl: stevnemaal war
bleven ham Lovl: forkyndt, Elling Baarsøn, Aamund Jonsøn, Encken Christj Christians
datter med Lauværge Arne Legrej, som alle møtte for Rætten og vedtog dend skriftl: stevning
at være dem Lovl: forkyndt.
Citanten paastoed det huusenis brøstfældighed maatte blive først besigtede og Taxerede, der
efter hand widere wilde procedere sin Sag.
Sorenskriveren med Laug Rætten vedtog da strax udj bægge parters overværelse at besigtige
og Taxcere huussene, som befantis meget forfalden af uagtsomhed og efterladenhed, jdet de ej
var holdet draabe løs, tagene j vandmagt, manglede tørfveller, vindskeeder og Krog Rafter, ej
heller war der skiul eller svaler for huussene, saa at væggene \Kunde/ wære frj for slag Regn,
\i særdeeleshed paa Olle Aamunsens brug/, og blev først besigtiget Een Røgstue, Eet Loft og
under bue, Een madstue eller ildhuuss, Een Løe, af disse huusse haver Olle Aamunsen til
brugs den halve deel, og Encken Christj Christensdatter den {h} Anden halve deel, der paa
blev lagt j Aaboed, neml: paa Røgstuen 2 Rd: 4 mrk: 8 s:, paa Loftet og under buen 1 Rd:,
paa Madstuen 2 Rd: 3 mrk:, paa Løen 2 mrk:, tilsammen paa oven bem:te huusser {b} j
Aaboed 6 Rd: 3 mrk: 8 s:, der af tilkom/m/er Olle Aamunsen at svare 3 Rd: 1 mrk: 12 s:, og
Encken Christj Christens datter 3 Rd: 1 mrk: 12 s:, dernæst efterfølgende huusser som er Olle
Aamunsens brug Eene tilhørende, neml: Een Fløe!! (Flor), der paa lagt 3 Rd:, Een hæste stall,
{er ganske forfalden, vil need Revis} der til lagt j Aaboed 1 Rd:, Eet smale Floe!! (Flor), til
tørfvalle 1 mrk: 8 s:, tilsam/m/en disse trende huusser 4 Rd: 1 mrk: 8 s: Christi Christens
datters brug Eene tilhørende huusser, som er en floe!! (flor), meget forfalden, der paa lagt j
Aaboed 3 Rd: 3 mrk:
Elling Baarsens brug tilhørende huusser, er En Løe, paa hans andeel lagt j Aaboed 1 mrk: 8
s:, halve deelen j en Røgstue 1 Rd: 3 mrk: 6 s:, {tilsammen hands andeel 1 Rd:} Een bue 1
Rd:, tilsam/m/en hands andeel j huusse Aaboed 2 Rd: 4 mrk: 14 s:
Aamun Joensens brug tilhørende huusser, Er halv deelen j en Røgstue, der paa lagt j Aaboed
1 Rd: 4 mrk: 6 s:, Een Floer, der paa lagt 1 Rd: 2 mrk:, Et sviile par paa hands Andeel j Løen
1 mrk:, et par vindskeer paa hæste stallen 8 s:, tilsam/m/en hands Andeel j huusse Aaboeden
3 Rd: 1 mrk: 14 s:

Citanten tilspurte de indstevnte Lejleninger, om de kunde fragaa det
1740: 28
1740
Hand jo adskillige gange har paamindet dem til at Reparere og {deres} holdes deres jorde
parts tilhørende huusser Lovl: før: her til Leilendingerne svarede, jo, de maatte tilstaa at saa
ofte deres jorddrot har været her hos dem, har hand paamindet dem der om.
Citanten paastoed de tvende indstevnte Vidner, Naufnl: Anfind Gundersen Lofthuus og Lars
Asbiørnsen Krogeviig, som for Juulen Ao: 1739 har udmindet og opsagt Olle Aamunsen til
den/n/e Waar at wiige dem af ham tilbøxlede jordepart, der om Eedelig afhørt efter
stevnemaalets indhold, siden de nu her for Rætten Comparerer:
dend indstevnte Leilending Olle Aamunsen lod tilførre, at det war ufornøden de ommelte
tvende Widner Eedelig at afhøre, saasom hand gierne tilstoed at wære af hands Jordrot ved
tvende Mænd Lovl: opsagt til den/n/e Waar at fravige dend ham tilbøxlede jorde part.
Citanten lagde j Rætte, først, Fogdens skrivelse af datto 29 Julij 1738. 2: Fogdens
qvittering af 4 Aug: 1738. 3: Fogdens qvittering for Resterende skatter pro Ao: 1738, af
datto 17 og 18 Octbr: sam/m/e Aar. 4: Fogdens qvittering for Resterende skatter pro Ao:
1739. sam/m/e er alle ord for andet saa lydende. dernæst lod Citanten tilførre, at hand haver
wæret høyligst foraarsaget at Reise proces imod dend indstevnte Olle Aamunsen Warberg til
at udrøm/m/e og Rødig giøre dend ham beneficerede jorde part her udj gaarden Warberg,
hvilcket dend høy Respective Ræt kand erfahre af de j Rætten lagde beviisser, som ere trende
ham fra Hr: Fogden Hejberg tilstillede Reigninger for de Kongl: skatter, som af Olle Warberg
selv skulde have været betalt, hvilcke for de Aaringer 1737: 38 et 39 efter qvittering beløber
til 9 Rd: 3 mrk: 7 s:, som hand, Citanten, har wæret nødtvungen til at udtælle, derforuden har
hand og erlagt til Hr: Fogden Hejberg det øfrige Rest paa 1739 Aars Resterende skatter med 2
Rd: 3 mrk:, hvorfor hand ej inu har Optineret hands qvittering, og ere da de Kongl: skatter
som Citanten har betalt paa Olle Warbergs weigne 12 Rd: 7 s:, hand, Citanten, kom/m/er og
til gode hos dend indstevnte Olle Warberg paa Resterende Landskyld og anden Jorddrottelig
Rættighed 1 Rd: 14 s:, saa nødsagis hand, Citanten, og at paastaa erstatning for de ham ibragte
omkostninger, som ere, foruden Rættens Gebur og Dom/m/ens Løsning, som nock af den/n/e
Respective Rætt bliver Observeret, først, hands Reise med tiidspilde og fløtning fra og til
hands hiem her til Aastædet, som er over 3 Miille, 5 Rd:, dernæst Rættens Persohners
underholdning her paa Aastædet, med stevnemaalets forkyndelse, 4 Rd:, tilsam/m/en skatt,
Landskyld og anwente omkostning 22 Rd: 1 mrk: 5 s:, for hvilcken Sum hand ydmygst
paastaar Dom, saa og at dend indstevnte icke alleene bliver tilDømt til Rætte fahrdag efter
Loven at Rødig giøre jorden, mend end ogsaa at sware og betalle det huusse Aaboed som
Rætten har fundet for got at paalægge ham til de af ham iboende huussers istand sættelse.
Citanten har og wæret nødsaget til for den/n/e Rætt at indkalde følgende opsiddere her paa
Gaarden, Aamun Warberg, Elling ibdm:, og Encken Christj,
1740: 28b
1740
til at lide Dom fordj de icke efter Loven har holdet Gaardens huusser j Lovfør stand, der om
Dom at lide til erstatning for den huusse Aaboed som Rættens Persohner efter besigtigelse
kunde finde for got at paalægge til huusenis j stand sættelse, samt og at erstatte ham dend
jbragte processis omkostning efter andeel, og Rættens egen got befindende, der om alt hand
wilde wente og paastaa Dom.
siden det var seent ud paa aftenen, saa blev Rætten ophævet til j morgen.
Den 24 ditto blev Rætten atter betiendt udj nest forregaaende Sag.

da Comparerede for Rætten Citanten tillige med alle de indstevnte Leilendinger:
Olle Aamunsen Warberg lagde j Rætte det ham meddeelte bøxsel brev af datto 5 Julij 1712,
som blev oplæst, og er ord for andet saa lydende.
efter Rættens tilspørsel svarede parterne det de ej widere hafde j Rætten at producere eller til
Sagens oplysning at lade protocollere, Altsaa paastod Citanten Dom.
Dernæst bliver følgende bereigning her at anførre, saasom Sorenskriveren for tvende dagis
forRætning 5 Rd:, Sorenskriverens fløtning fra og til Aastædet, som er fra hands hiem her til
Aastædet 2 ½ Miil, ligesaa hiem igien, tilsam/m/en 5 Miille, á Miilen 2 mrk:, er 1 Rd: 4 mrk:,
Sorenskriverens provition udj tvende Reise dage frem og tilbage 1 Rd: 2 mrk:, 6 Laug Rættis
mænd udj tvende dage, kand ej Ringere have formeedelst den lange Reise her til Aastædet,
end som hver 3 mrk:, er 3 Rd:, Lensmanden for Laug Rættens tilsigelse, samt opvartning her
paa Aastædet med at gaa Rættens Middel til haande, 5 mrk:, til Dom/m/ens Løsning,
forseigling samt skriver penge og det stemplede papiir, tilsam/m/en 1 Rd: 3 mrk: 12 s:,
tilsam/m/en den/n/e forRætning med Dom/m/ens Løsning, 13 Rd: 2 mrk: 12 s:, og blev da af
os udj den/n/e Sag saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det er tilstræckelig bleven beviis[t] med de af Citanten j Rætten lagde beviisligheder, det Olle
Aamunsen er skyldig paa de Kongl: Resterende skatter for de Aaringer 1737: 38 et 39, 12 Rd:
7 s:, som Citanten i følge af dend Kongl: Allernaadigste skatte forordning har maatte[t] betalle
til Fogden, saa og at bemelte Olle Aamunsen er skyldig til Citanten som Jorddrot,
Jorddrottelig Resterende Rættigheder 1 Rd: 14 s:, som Olle Aamunsen her for Rætten ej har
kundet fragaa, saa er det og ved dend huusse besigtigelse som Rætten haver giort, befunden
det Olle Aamunsen ej efter Lovens 3 b: 14 C: 30 art: har holdet gaardens huusser vedligge,
mens af forsøm/m/else har ladet dem forfalde, saa det er at befrøgte det gaarden der over
maatte Kom/m/e j wandmagt og worde øde, allerhelst Fogden j sin skrivelse til Citanten, af
datto 29 Julij 1738, tilgiende!! giver det der hos Olle Aamunsen ved Execution for de Kongl:
skatter intet war at bekom/m/e: da som Citanten Lovl: for Juul Ao: 1739 har opsagt og
udmindet Olle Aamunsen til den/n/e Waar at frawiige og Rødig giøre den/n/e ham tilbøxlede
jordepart,
1740: 29
1740
Og hand, Olle Aamunsen, ej i mindelighed har willet frawiige Jorden, Saa Kiendis for Rætt.
det Olle Aamunsen bør j den/n/e Waar frawiige den/n/e jorde part som hand hiden til har styrt
her j Gaarden, og efter Lovens 3 b: 14 C: 40 art: at Rødig giøre de halve huusse til d: 14 April
frøst!! (først) kom/m/ende, og siden til d: 3 Maij aldeeles at fraviige jorden, samt at betalle til
Citanten udj Kongl: Resterende skatter 12 Rd: 7 s:, i Resterende Jorddrottelig Rættighed 1
Rd: 14 s:, og j huusse Aaboed 7 Rd: 3 mrk: 4 s:, og som Citanten selv fornøyer Rættens
Persohner efter den bereigning som j acten er inddraget, saa bør Olle Aamunsen at betalle til
Citanten j Processens omkostning 9 Rd:, tilsam/m/en som Olle Aamunsen bør betalle 29 Rd:
4 mrk: 9 s: Angaaende de øfrige indstevnte Leilendinger: da betaller Encken Christj
Chrestens datter \til Citanten/ udj huusse Aaboed 6 Rd: 4 mrk: 12 s:, og j processens
omkostning 4 Rd:, Elling Baarsen betaller til Citanten j huusse Aaboed 2 Rd: 4 mrk: 14 s:,
og j Processens omkostning 2 Rd: 3 mrk:, og Aamund Jonsen betaller j huusse Aaboed 3 Rd:
1 mrk: 14 s:, og j Processens omkostning 2 Rd: 3 mrk:, saaleedes {Een hver,} som nu Dømt
er \en hver/ {bør} til Citanten \bør/ betalle og udReede \det ham tilDømte/ inden 15 dagge
efter Den/n/e Doms Lovl: forkyndelse under Nam og Execution.

Ditto datto blev Rætten betiendt med de anførte Laug Rættis mænd udj nest forregaaende sag,
overværende Lensmanden Anders Hansen Store Berge, som paa Fogdens weigne har opnævnt
Laug Rætten, {og det} paa Gaarden Lund, beliggende j Grawens Præste gield, Eifiord Kircke
Sogn, {og} Hardanger Fogderie, og er Kintzerviigs Præste gields Sogne Præst, welærværdige
Hr: Niels Winding, Allernaadigst beneficeret,
efter hvis tilkaldelse Rætten blev betiendt til en huusse besigtigelse over dend andeel som af
Leilendingen beboes, til Aaboeds erholdelse for Jorddrotten med wiidere.
Sogne Præsten til Kintzerviigs Præste gield, \Sogne Præste/ Hr: Niels Wiinding, som den/n/e
gaard er allernaadigst beneficeret, Sisterte selv for Rætten og producerede sit skriftl:
stevnemaal af 12te Januarij nestleeden, som blev oplæst, og er saa lydende.
dend indstevnte Leilending Halsten Olsen Lund Comparerede selv for Rætten, wedtog dend
skriftl: stevning at være ham Lovl: forkyndt.
Citanten paastoed det huussene maatte worde besigtiget og dens brøstfældighed til Aaboeds
erholdelse Taxceret.
Sorenskriveren med Lau Rætten forføyede dem ud at besigtige huussene, for at Taxere dend
Aaboed som der paa efter billige!! (billighed?) bør swaris. 1: halve deelen j Røgstuen, som
er Halstens andeel, der paa er taget og swalen aldeeles forfalden, kand ej j stand sættis med
Ringere end som 2 Rd: 4 mrk: Et smalle fiøs, tagget forfalden, kand Repareris med 1 Rd:
Een nøe floe!! (naut flor), wil needRivis, kand ej ringere opbyggis end som med 4 Rd:
Halsteins andeel j Løen kand i stand sættis for 2 Rd: 1 mrk: 8 s: bord tæckning for Loftet 3
mrk: tilsam/m/en huusse Aaboden 10 Rd: 2 mrk: 8 s:
Citanten lod tilførre, det Rætten nu selv har befundet det hand har wæret nødtvunget til at
søge den/n/e forretning fuldført til huusse Aaboeds erholdelse
1740: 29b
1740
J henseende til huusenis slætte tilstand, som mest er kommen af uagtsomhed, foruden at
melde det Leilendingen ej har betalt seeneste Aars Kongl: skatter, som er 3 Rd: 1 s:, samt at
hand er skyldig for Resterende Lan[d]skyld og Anden Jorddrottelig Rættighed 5 Rd: 2 mrk: 6
s:, mens som hand der for har sat til forsickring, neml: for Landskylden, Et 4re Aars gaml: øg,
saa har hand, Citanten, der med givet fordrag. j det øfrige lagde j Rætte en gienpart af hands
bøxsel brev, med begiering sam/m/e maatte oplæssis og j acten inddragis, som er ord efter
andet saa lydende. Citanten sluttede sagen paa sin siide, og paastoed Dom saavel for
Aaboden som processens omkostning.
dend indstevnte Leilending swarede paa Rættens tilspørsel, det hand ej hafde noget at lade
tilførre.
og bliver da følgende bereigning giort paa den/n/e forrætnings bekostning, saasom,
Sorenskriveren for den/n/e dags forRætning 3 Rd:, Sorenskriverens fløtning fra og til
Aastædet, som er frem og tilbage 5 Miil, á Miillen 2 mrk:, er 1 Rd: 4 mrk:, provition udj
tvende Reise dagge 1 Rd: 2 mrk:, tilsam/m/en fløtning og provition 3 Rd:, som dog
formeedelst en anden forRætning Sorenskriveren har haft her j Kircke Sognet, Modereris til 2
Rd:, 6 Lau Rættis mænd, á 1 mrk:, er 1 Rd:, Lensmanden for Laug Rættens tilsigelse 2 mrk:,
Den/n/e forrætning at give beskreven, tillige med det stemplede papiir, 1 Rd: 3 mrk: 12 s:,
tilsammen den/n/e forrætnings bekostning 7 Rd: 5 mrk: 12 s:
og er da udj Den/n/e Sag af os saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Leilendingen Halsteen Olsen Lund har aldeeles icke efter Loven og hands forskrivelse holdet
de paa dend af ham her j Gaarden tilbøxlede Jorde part staaende huusser forsvarligen, langt
mindre wæhlet om dem, som er befunden ved dend huusse besigtelse her j dag af os er
forrættet, mens haver hand af uagtsomhed og efterladenhed ladet huussene meget forfalde, thj

Kiendis for Rætt efter Lovens 3 b: 14 C: 30 art: bør Halsteen Olsen at betalle til sin Jordrot
udj huusse Aaboed 10 Rd: 2 mrk: 8 s:, og som Citanten selv betaller Rættens Persohner efter
dend bereigning som j acten er inddraget, saa bør Halsten Olsen at betalle til Citanten udj
Processens omkostning 7 Rd: 5 mrk: 12 s:, som hand, Halsteen Olsen, alt, Neml: huusse
Aaboden og processens omkostning, bør udreede og betalle inden 15 dage efter den/n/e Doms
Lovl: forkyndelse under Nam og Execution.

dend 26de Martj blev paa Eide Grund ..... holdet et almindeligt Waar, Skatte og Sagefalds
Ting for Gravens skibbr:s Almue, og blev Rætten samme stæd betiendt
1740: 30 (blasse og uleselige parti)
1740
udj Hr: Canceliie Raad og Sorenskriver Fleischers lovlige forfald af hans beskickede
fuldmægtig Claudius Emanuel Barth, da Rætten samme tiid blev beklæd med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættes mænd, Naufnl: Haaver Schaar, Paal Holckesvigen, Torchel Traa,
Andve Haldanger, Peder Osse, Samson Nesseim, Torgier Bilden og Iver Larsen Meaas,
overværende inden Rætten Kongl: Maj:ts Foged Sr: Andreas Heiberg, Lensmanden Anders
Hansen med dend tingsøgende Almue.
hvorda først allerunderdanigst blef publiceret efterskrevene Kongl: Forordninger og Høy
øvrigheds Foranstaltninger.
1: Forordningen om Delinqventers hendøm/m/else til Nærmeste Fæstninger j Arbeide j
stæden for Bremerholm, af datto 27de Nobr: 1739.
2: Placat angaaende Handelen paa Findmarcken, dattered 17de Octbr: 1739.
3: P[l]acat om Høyeste Rætt j Dan/n/emarck for Aar 1740, dattered 9de Octobr: 1739.
4: Forordning om skatternes paabud j Norge for Aar 1740, dattered 16de Decbr: 1739.
5: Forordning og Previlegier for Søe folckene j Norge, som .... til at bruges j Kongl: Søe
Tieniste paa Orlogsflaaden lade enrollere, dattered ?? Septbr: 1739.
6te: Placat, hvorefter forrige Stiftamptmand udj Bergen, Severin Svanenhielm, .....................
som til betaling for hans ....................................... Seqvestrered .......................................... skal
bort selges, dattered 10 Febr: 1740.
7de: ......................... angaaende overdaadighed som ........................................ dessens
afst......, dattered 2 ...... 1739.
8de: Stiftbefahlingsmand Baggers skrivelse ............................. og Folcke skattens betaling
................................ ved de Nationalle .......................................... tieniste ............................,
dattered 15 ....... 1740.
9de: Eet Kongl: ........................................... icke maa Nære fli..... .....................................
bønderne efter ........ at bære hvad Gud og .................................................., dattered 22 Octbr:
1739.
10de: Stiftamptmandens skrivelse til Fogden, datered 10 ...... 1739, hvorudj bekiendtgiøres
Almuene j Hardanger det dennem ingen handel bliver tilladt med Stavangers omfarende
Almue imod Stavanger byes Previlegier ........................................
Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischer proclama ang: j Creditorernes og Debitorernes
indkaldelse ..... opbyde... ...... Høyers Boe,
dittos proclama ang: Creditorernes og Debitorernes indkaldelse udj dend endtvigte Iver
Olsen Midnæs boe, datered 24 Martij 1740. blev læst.

Niels Nielsen Mit Følckedahlens Obligation til Siur Larsen, stor 100 Rd:, imod underpandt
2de spand smør med bøxel og herlighed i Gaarden Mehuus j Gravens Sogn, dattered 26de
Martj 1740, blev læst.
Hans Mickelsen (V?)allenvigens Obligation til Andve Haldanger, stor 70 Rd:, imod
underpandt ½ Løb smør med bøxel j (V?)allenvigen, dattered 24 Martj 1740, blev læst.
(Henrich Miltzous?) bøxsel seddel med Revers, til Hans Pedersen paa ............................,
blev læst.
1740: 30b
1740.
Fogden Heibergs bøxel seddel til Siur Torsen Lun/n/e paa ½ Løb smør, ¼ td: salt, ½ huds
Landskyld j Gaarden Lunne j Ulvig, dattered 26 Martj 1740, blev læst.
Dend 28 ditto blev med Tinget for Gravens SkibR: Continueret, Rætten blev Administreret af
Sorenskriveren selv, som til Tinge fra sine andre Embedets forrætninger var ankom/m/en. saa
blev og Rætten beklæd med dend anordnede Laug Rætt, hvorda er paseret et efter andet som
følger.
Dend Kongl: Forord: af 10 Aug: 1697 om dødsfald, blev allerunderdanigst paa ny oplæst til
alles efterretning.
Lars Tostensen, Anve ibm:, Anders ibm:, Torchiel Toresen, Anders Andersen, Jackob Olsen,
Anne Andersdatter, deres udgivene skiøde af 28 Martij 1740, til Olle Tostensen paa 2 Sp: 4 ½
mrk: smør med bøxsel og herlighed j Gaarden Sæd, blev læst.
Peder Saaqvitne med fleere, deres udgivene skiøde af 26 Martj 1740, til Anders Torbiørnsen
paa 5 Spd: smør med bøxsel og herlighed, beliggende udj Gaarden Nesseim, blev læst.
Fogden Hejbergs udstæde bøxsel brev af 28 Martj 1740, til Iver Ellingsen paa 2 pd: 6 mrk:
smør, 2/3 huuds Landskyld, blev læst.
Anders Hansen Lissebreche udgivene bøxsel brev med Revers, af 28 Martij 1740, til
Johan/n/es Larsen paa ½ Løb smør og Et bockskind udj Gaarden Lissebreche, blev læst.
Fogden Hejbergs udstæde bøxsel brev af 28 Martj 1740, til Siur Torgiersen paa 1 pd: 3 mrk:
smør, ¼ huud, ¼ g:sk: j Gaarden Eide, blev læst.
Anders Pedersen Herrey udgivene skiøde af 26 Martj 1740, til Anders Tostensen paa ½ Løb
4 mrk: smør j Gaarden Herrey, blev læst.
Dend Sag indstevnt af Christopher Ødven efter forrige tiltalle til Christj Tostens datter
Hylden, declarerede parterne at frafalde, siden de vare forEenede.
Dend Sag indstevnt af Fogden Hejberg efter forrige tiltalle paa Justitiens weigne til Anfind
Leqve blev paaRaabt,
Citanten møtte j Rætten,
dend indstevnte Anfind Torbiørnsen Leqve efter paaraabelse lod sin broder Niels
Torbiørnsen Hagestad møde for sig, som lagde j Rætten hands skriftl: forsæt af 4 Martj 1740,
som var belagt med sin Rætte Sort stemplet papiir, og er det af følgende indhold.
Deponenten paa sin broder Anfind Torbiørnsens weigne Kundgiorde det hand ved en
Mundtl: Contra stevning haver ladet indkalde Widner udj sagen, sam/m/e hand paastoed
Eedelig afhørte.
Fogden Replicerede og formeente at dersom Andfind Leqve ved Contra stevning vil førre
nogen Vidner, bør hand {paa}, neml: Fogden som Actor paa Justitiens veigne, Lovl: Kaldes
sam/m/e at anhøre, forinden det skeer protesterede hand imod Vidnernis førrelse, indstillede

Ellers til Rætten om icke Anfind Leqve i følge af Forord: af 19 Aug: 1735 maatte besørgis
Een Defensor til Sagens Lovl: forfølgelse.
stevne Vidnerne Siur Toresen Lione og Halsteen Magnusen Sysse med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningens forkyndelse ickun at være forkyndt for de indstevnte Vidner,
mens icke for Fogden, siden de ingen ordre der til har haft.
Afskeediget
Comparenten Niels Torbiørnsen paa sin broder Anfind Torbiørnsens veigne kand ej beviisse,
det Fogden som Citant paa Justitiens veigne, i følge af
1740: 31
1740
Lovens Allernaadigste bydende, er bleven warslet de indstevnte Vidner at anhøre, da som
Fogden uden forregaaende Lovl: warsel, til Vidner at anhøre, har protesteret imod Widners
førrelse, saa bliver for billig eragtet, at den/n/e stevning afviisses til nye og Lovl: forkyndelse
for Hoved Citanten, og altsaa givis Sagen Rum indtil Neste Ting, imidlertiid bør besørges
Stiftambtmandens Constitution til Een Defensor for Anfind Torbiørnsen, som hands Sags tarv
og beste kand i agt tage.
Fogden Hejbergs udgivene bøxsel brev af 28 Martij 1740, til {Anders} Hans{en} Andersen
paa 1 Løb smør j Gaarden Saaqvitne, blev læst.
Fogden Andreas Hejberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel vidnesfast Lovl: til
dette Ting, tiid og stæd haver ladet warsle og indkalde Siur Johansen Bue, eller Biotvedt, og
Sigri Hellies \datter/, som efter egen Egen tilstaaelse skall have levet udj Løsagtighed og
\bedrevet/ horeri med hin anden, for sam/m/e Leiermaal Dom at undgielde.
dend indstevnte Siur Johansen blev trende gange paaRaabt, møtte icke, ej heller lod møde
for sig til Sagen at sware.
stevne Vidnerne Mons Olsen Meehuus og Niels Haagensen Schaar med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for Siur Johansens paa Gaarden Biotvedt
j Kintzerviigs Skibreede, hvor hand sig opholder, og det med 4 uggers warsel, og blev
stevningen forkyndt i paahør af hands broders huustrue, siden hand eller andre ej var tilstæde.
det indstevnte Qvinde Men/n/iske Sigri Hellies datter Comparerede for Rætten, vedtog at
være Lovlig warslet, bekiendte det hun 2 eller 3 gange har haft legemlig omgiengelse med
dend indstevnte Siur Johansen, mens var ej ved ham bleven frugtsom/m/elig, formeedelst hun
er over de Aar, at hund imod Naturen kand worde frugtsom/m/elig, og har hun med ham
bægge paa deres Aabenbare bekiendelse udstaaet Kirkkens Diciplin. dernæst forklarede hun
viidere, det hun udj hindes frugtbahre Aaringer er worden tvende gange besva[n]gret, dend
første gang var med Jacob Røtten af Kintzerviig Sogn, som meedens hand var ugift avlede
Een datter med hinde, som er i live, tienende paa Gaarden Tioflodt, og er 22 Aar gaml: dend
Anden gang var med Siur Nielsen Bue, som var ugift, med ham sagde hun at have avlet Een
datter, Naufnl: Ingebiør, nu tienende hos Iver Olsen Utne, er 15 Aar gl:, og nu tredie gang har
hun ladet sig, som før er melt, beligge af dend indstevnte Siur Johansen, og det udj hindes
Alders 57 Aar. Fogden tilspurte dend tilstæde værende Almue, om de er vidende at dette
Qvinde Men/n/iske Sigri Hellies datter haver nogen slags Eiendeeler, enten her eller paa
Andre stæder, Dend {indstev} tilstæde værende Almue swarede Eenstem/m/ig, at dette
Qvinde Menniske var ganske fattig, og i nogen \Aar/ har draget om og betlet sit brød.
Fogden paastoed Laudag for dend udeblivende Siur Johansen, og at til næste ting maatte
blive anordnet et forsvar for Qvinde Men/n/isket.
Afsagt
Dend indstevnte Siur Johansen paalæggis til Neste Ting for Rætten at møde, Sagen at tilsvare.

1740: 31b
1740.
Fogden Andreas Hejberg Kundgiorde det hand paa Justitiens weigne med Muntl: Kald og
varsel widnesfast Lovl: haver til dette Ting, tiid og stæd ladet varsle Endre Lille Thuun og
Torbiørn Legrei, vidnesfast at anhørre, som er Hellie Aamunsen, og Baar Helliesen Legrei,
om hvorleedes de har nægtet at skydse Eet omstrippen[de] Qvinde Men/n/iske, da de af Sogne
Præsten blev anmodet at førre hinde til Lensmanden.
Af De indstevnte Sagvoldere og Vidner møtte ingen efter trende gange paaraabelse,
stevne Vidnerne Mons Olsen Meehuus og Niels Haagensen Schaar med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for Endre Lille Thuun[s] boepæll udj
hands værModers paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e, for Torbiørn Legrei[s] boepæll
udj hands Eget paahør, for Vidnerne, Hellie Aamunsens boepæll udj hands Eget paahør, og
for Baar Helliesen Legrei[s] boepæll var de, mens som ingen var hiem/m/e forkynde de ej
stevningen.
Fogden var Laudag begierende for de Lovl: indstevnede Sagvoldere og Vidner.
Afsagt.
De indstevnte Endre Lille Thuun og {Baar Helliesen} \Torbiørn/ Legrei paalæggis til Næste
Ting her for Rætten at møde, Sagen at tilsvare, til sam/m/e tiid paalæggis Vidnet Hellie
Aamuns: at møde, sit Eedelige Vidnesbyrd at aflægge, det Vidne Baar Helliesen Legrei bør
til Sam/m/e tiid Lovl: at indvarsles.
Lars Siursen Hagestad udgivene skiøde af 28 Martj 1740, til Olle Magnusen paa 1 Spd: smør j
gaarden Hagestad, blev læst.
Wiching Hofaas udgivene skiøde af 28 Martj 1740, til Lars Iversen paa 3 ½ Spd: smør i
gaarden Nesseim, blev læst.
Lars Iversens udgivene Pante forskrivelse af 28 Martj 1740, til Wiching Hofaas paa Capital
90 Rd:, imod det Pant af 3 ½ Spd: smør j Gaarden Nesseim, blev læst.
Morten Warberg og Magnus Møckletun paa Egne og Lars Sæbøe med Endre Lille Thuuns
veigne, som Formyndere for sal: Baar Lille Thuuns børen, fremstoed for Rætten og
Kundgiorde det de med Muntl: Kald og warsel widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd
haver ladet warsle Niels Olmoesen Garetun, Dom at undgielde til at indfri sin Pante
forskrivelse af 20 Maij 1734, med alle paaløbende Renter skadesløs, samt at svare processens
omkostning.
dend indstevnte Niels Olmoesen Garethun blev trende gange paaRaabt, mens ingen møtte.
stevne Vidnerne Mons Olsen Meehuus og Niels Haagense Schaar med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for Niels Garetuns boepæll udj hands Eget
paahør.
Citanterne var Laudag begierende.
Afsagt
Dend indstevnte Niels Olmoesen Garethun paalæggis her for Rætten at møde til neste Ting,
Sagen at tilsvare, da en hver skall vederfaris dend deel som Lov og Rætt medførrer.
1740: 32
1740.
Lensmanden Anders Hansen Store Berge Kundgiorde det hand paa hands Swoger Niels
Olmoesen Garrethuns weigne widnesfast Lovl: med Muntl: Kald og warsel til dette Ting, tiid

og stæd haver ladet stevne og indkalde Christian Gutormsen Reysse, Dom at lide til at betalle
det Resterende, som er 64 Rd:r, for dend ham overdragne Jordepart j Gaarden Reysse, eller og
at levere skiødet tilbage og fraviige sit Kiøb, samt at svare den/n/e processis omkostninger,
tillige med de omkostninger som Citanten er bragt udj ved process af Panthaver paaført er,
dend indstevnte Christian Gutormsen Reysse Comparerede, vedtog at være Lovl: stevnet,
tilstoed at være skyldig paa jorde Kiøbet i Gaarden Reysse 64 Rd: til Niels Olmoesen
Garretun, og hafde hand lovet at betalle sam/m/e penge til Panthaverne, eller og at give dem
en ny Pante forskrivelse paa Godset, sagde ellers det hand nu icke var i stand til at betalle
sam/m/e 64 Rd:, begierede delation indtil 4 ugger for som/m/er Tinget, da hand ufeilbarlig
skal betalle pengene med alle paaløbende Renter fra datto af og indtil betalningen skeer.
Citanten lod tilførre, det hand war fornøyet med dette tilbud, og begierede Sagen forfløt
indtil neste som/m/er Ting.
Afsagt.
Sagen efter parternis forlangende forfløttis indtil som/m/er Tinget.
Fogden Andreas Hejberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel widnesfast Lovl:
til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne Thomas Aamunsen Wiig, Vidner at anhøre, som
er Maritta Adams datter nedre Legrei, Edi Jacobs datter Tvedt, og Magnus Magnusen nedre
Legrei, om dend handel og Kiøbmanskab hand har drevet, hvorforre hand er fordret Skatt og
Consumption efter Forordningerne, alt til et Lovskikket tingsvidnes erholdelse.
Dend indstevnte Thomas Aamunsen Wiig Comparerede for Rætten, vedtog Lovl: Kald og
warsel at være given.
Citanten paastoed de tvende første Naufngivene Vidner Eedelig afhørte, siden de nu møder.
Eedens forklaring blev Widnerne forrelæst, og formanet ved Sandhed at blive.
1: Vidne, Maritta Adamsdatter, gift med Magnus Magnusen, boende paa Gaarden nedre
Legrei, sagde sig at være gaml: 28 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at Thomas Aamunsen Wiig
nest afvigte Aar 1739 hafde 3 Kiør paa støllen hos dem gaaende, som hand hafde Kiøbt, mens
af hvem ved Vidnet icke, sam/m/e 3 Kiør blev af hands Faders bodeie melket, dog for sig
selv, og om høsten drog hand til Kongsberg og solte sam/m/e Kiøer, om hand hafde videre
Kiøbmanskab med sig, ved Vidnet icke at Kunde sigge om andre wahre, mens af Kiør hafde
bem:te Thomas Wiig og Endre Qvamen sam/m/e Aar, foruden de 3de førstmelte, 8 støcker
tilsam/m/en, der af Endre tilhørte 4, Thomas 3 stk:, og hands Fader Een Koe, som de drev
østover og solte. Widnet Kunde ej videre forklare, parterne hafde ej heller noget at tilspørge
Vidnet.
1740: 32b (blasse og uleselige små parti)
1740.
2: Vidne, Edi Jacobs datter, værende hos hindes Fader Jacob Arnesen, boende paa Gaarden
øfre Tvedt, sagde sig at være gaml: i sit 26 Aar, efter aflagde Eed vidnede Conform med
første Widne, lagde dette der til at hund ved det Thomas Reiser ofte paa Kiøbmanskab, mens
om det er alle tiider for ham selv eller for hands Fader, veste Vidnet ej at kunde sigge.
parterne hafde ei noget at tilspørge Vidnet.
det tredie møtte icke, det første Vidne Maritta Adams datter lod tilførre, at det Vidne som
paaRaabis er hindes {Fa} Mand, og tilstaar hund at hand har faaet Lovl: warsel, mens
formeedelst at de haver smaa og swage børen, saa kunde de ej paa en tiid bægge møde.
Citanten war Laudag begierende for det udeblivende Vidne, imidlertiid Reserverede hand sig
at indkalde fleere Vidner til Sagens oplysning.
Afsagt

Sagen givis Rum indtil neste ting efter Citantens paastand til fleere Vidners indkaldelse, til
sam/m/e tiid paalæggis det Vidne Magnus Magnusen nedre Legrei for Rætten at møde, sit
Eedelige Vidnesbyrd at aflægge.
d: 29de ditto blev Rætten igien betiendt med foranførdte Laug Rætt, og er da passered som
følger.
Fogden Heiberg Kundgiorde det hand wed skriftl: Stevnemaal til dette ting, tiid og stæd haver
ladet indkalde Arne Monsen øvre Vasenden til Doms lidelse fordj hand ved Een hos ham
forretted Execution, imod Loven haver opført sig, og siden Ved dom for den/n/e hans
begangne forseelse tilfunden at udreede sine 60 lod Sølfs bøder, og sam/m/e hand inue!!
(endnu) icke har efterkom/m/et, vilde hand efter Lovens bydende søge at faa ham afstraffet,
med videre som stevnemaalet indeholder, til bem:te tiid og stæd har hand og indkaldet Hr:
General Major Weinemand til vedermæhle. stevnemaalet findes at være dattered d: 14 Febr:
1740, blev for Rætten oplæst og lyder som følger.
dend indstevnte Arne Monsen blev paaraabt, men møtte icke, ej heller lod møde for sig.
Stevningen fandtes at være paateigned af Hr: General Major Weinemand, som ved sin
paateigning declarerer ej videre j den/n/e at vil... s.... ............
Stevne Vidnerne Iver Hansen Nesseim og Tormo Larsen Kløve med Eed og opragte fingre
afhiemlede det de med 6 ugers varsel har forkyndt dette Stevnemaal for Arne Monsens
boepæl udj hans Eget paahør, som da svarede dem, det hand icke vilde møde her for Rætten,
men ... .... sig sit Rætte Forum:
Wiching Hansen møtte for Rætten og frem lagde Een ham fra Hr: Stiftbefahlingsmand
Bagger tillagd ordre, dattered 23 Febr: 1740, hvorudj hand er tilladt at andtage sig Arne
Monsens Sag som hans forsvar ........... Men declarerede der ..............................
1740: 33 (blasse og uleselige parti)
1740
Eenfoldig bundemand der haver forstand at udføre den/n/e Sag paa Arne Monsens ......., thj
hand kand neppe forsvare sig selv ........................................
(Mrkn: Resten av teksten i denne saka er så blass og uleseleg at det ikkje er råd med noko
avskrift. Saka, som starta på side 32b, gjeld i sin heilhet om denne Arne Monsen)
Fogden Andreas Hejberg Kundgiorde det hand paa Justitiens veigne ved Muntl: Kald og
warsel widnesfast Lovl: haver ladet stevne Magdeli Peders datter, Dom at undgielde for
begangne MeenEederi paa Aastædet Gaarden Aaseim d: 27 Septbr: 1736, efter hindes Egen
tilstaaelse for Rætten paa Aastædet Gaarden Wangen d: 23 Nobr: 1739.
dend indstevnte Magdeli Peders datter Comparerede i Egen Persohn for Rætten, vedtog at
være Lovl: stevnet j den/n/e Sag.
Fogden tilspurte dend indstevnte Magdelj Peders datter, hvad der gav hinde Anleedning til at
dølge sandhed da hund for Rætten paa Aastædet Gaarden Aaseim war indstevnt til Et Vidne,
og med opragte fingre aflagde sin Eed at vilde vidne sin sandhed i dend sag som der blev
1740: 33b
1740
Tracteret, og om nogen hinde til saadant MeenEderi har forlocket. Resp: Comparenten
Replicerede, det ingen har forlocket hinde, sagde videre, det hun intet veste noget {om}
\angaaende/ de Teiger parterne trættede om, og om bytet imel: dem, da blev hun af
Eenfoldighed saa frygtsom, at hun ej veste hvad hun skulde sigge.

Fogden begierede Een Extract af ProtoC: angaaende hvad der er passeret paa Aastædet
Wangen, for saa vit da angaaende dette Vidne er worden protoC:, saa og at sagen maatte
forfløttis til neste Ting, at de som hindes Vidne ware paagieldende kand kaldes til vedermælle
i Sagen, imidl:tiid vilde Fogden forvente at dend indstevnte worder besørget et forsvar.
Afsagt.
Sagen forfløttis efter Citantens paastand indtil neste Ting, dend af ham forlangte Extractum
protoC: bør ham beskreven meddeeles.
Emanuel Barth fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Olle Rasmusen
Sæbøe, Dom at undgielde til at betalle og indfri sin udgivene Revers af 12 Martj 1739 til
Citanten, med 14 Rd:, samt at svare processens omkostning.
dend indstevnte Olle Rasmusen blev 3de gange paaRaabt, mens møtte icke.
stevnevidnerne Mons Olsen Meehuus og Niels Haagensen Schaar med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Olle Rasmussen Lovl: forkyndt med 14 daggis warsel, og det
for hands boepæll udj hands {Eeget paahør, siden hand selv} huustrues paahør, siden hand
selv ej var hiem/m/e.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt
Dend indstevnte Olle Rasmussen paalæggis her for Rætten at møde til nest anstundende
som/m/er Ting, Sagen at tilsvare.
Fogden Andreas Hejberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel vidnesfast
widnesfast!! Lovl: haver ladet stevne og indkalde {Ch} Peder Kierland, Dom at lide fordj
hand som stevne Vidne udj dend sag af Fogden paa Justitiens veigne til Et Tingsvidnes
erholdelse, Contra Chrestian Gutormsen Reysse, dend 11 Aug: 1739, ej har vildet møde for
Rætten, stevningen at afhiemle, samt at svare processens omkostning.
Dend indstevnte Peder Kierland blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke,
stevnevidnerne Iver Hansen Nesseim og Tormoe Larsen Kløve, med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Peder Kierland med 6 uggers warsel Lovl: forkyndt for hands
boepæll udj hands Eget paahør.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt
Dend indstevnte Peder Kierland paalæggis her for Rætten at møde til neste som/m/er Ting,
Sagen at tilsvare.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere de sædvanlige beviisser som hand behøver
ved sine allerunderdanigste Regnskaber, dernæst 1. Termins Restance for dette Aar, hvis
Sum/m/a var 291 Rd: 1 mrk: 10 s:, og
1740: 34
1740
Restancen for forrige Aar 1739, hvis endelige Sum/m/a var 57 Rd: 1 s:, som ingen var der
noget imod sam/m/e hafde at forrestille, saa var Fogden Rættens Attestation begierende, som
blev efterkom/m/et, siden Rætten ej saa med billighed at kunde nægte ham det.
Efter trende gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa j Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skibReede ophævet.

Dend 31 Martij blev paa Gaarden Utne holdet Et Almindelig Waar, Skatte og Sage falds
Ting for Kintzerviigs skibbredes Almue, og blev Rætten beklæd med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættis mænd, Naufnl: Torchiels Housse, ....... Aachre, Jens Moge, Niels
Sexe, Svend Ystenes, K... ......., Omund Ureim, og Michel Luttro, overværende udj Rætten
Kongl: Maj:ts Foged Andreas Hejberg, Lensmanden Torchiels Larsen Housse.
hvorda først Allerunderdanigst blev publiceret de Kongl: Forord: og Rescripter samt andre
befahlninger som findes Extr: paa fol: 30.
Forord: af 10 Aug: 1797: om dødsfald, igientaget og bekiendtgiort.
Dend proclama angaaende opbyderen Christian Høyers boe, som er Extr: paa fol: 30.
Osmun Monsen Gouthun viste fællen af en voxsen biøren, som j nest afvigte høst er skut paa
Røldahls fiellet. Fogden bet: ham 2 Rd:
Aslach Lotte wiiste fællen af en voxsen biørn som nest afvigte høst er skut paa Lotte Grund.
Fogden betalte ham 2 Rd:
Jacob Huuss wiiste 2de fælle af woxsene Ulve som er skut paa Huuss Grund i vinter. Fogden
betalte ham 4 Rd:
Henrich Olsen Bervens udgivene bøxsel brev med Revers, af 31 Martj 1740, til Haldor
Tobiasen paa ½ Løb smør i Gaarden Helland, blev læst.
skifte brevet af 6 Martj 1739, paseret efter sal: Asbiørn Arnesen, blev læst, deraf befunden
Jorde goeds at være ste[r]vboen tilhørende 7 Spd: 6 mrk: smør med bøxsel og herlighed \i
gaarden Helleland/, som var Wurderet for 132 Rd:, og udl: først til Creditorene, saasom
Aamun Oppedahl 10 Mrk:, Guro Tronsdatter 12 Mrk:, dend øvrige Rest blev deelt imel:
Arvingerne, Neml: Encken Maritta Nielsdatter 2 pd: 7 mrk:, Siur Asbiørnsen 1 Spd:, \Arne
ibdm: 19 Mrk:/, Anna Asbiørnsdatter 9 Mrk:, Margreta ibdm: 9 Mrk:
Een Odels Dom afsagt dend 30 Junij 1739, hvorved Olle Olsen tilDøm/m/is Odels Rætten til
5 Spd: smør udj Gaarden Espen at tilhøre ham, blev læst.
Skifte brevet af 11 Decbr: 1739, passeret efter sal: Maritta Nielsdatter, blev læst, og var hun
Eiende 2 pd: 7 Mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Helleland, som var Wurderet
for 55 Rd:, deraf var udl: først til Creditoren Lars Helleland 10 Mrk:, Resten var Deelt imel:
Arvingerne, saasom, Arne Asbiørnsen 16 Mrk:, Siur ibdm: 15 Mrk:, Anna Asbiørnsdatter 7
Mrk:, og Marg[r]eta 7 Mrk:
Knud Levsen Horre med fleere, deres udgivene skiøde af 31 Martj 1740, til Aad Nielsen paa
1 Løb smør med bøxs: og herligh: i gaard: Horre, bl: læst.
skifte brevet af 1 Aug: 1739, sluttet dend 18 Septbr: nest efter, paseret efter sal: Levor Olsen
og hands huustrue Allis Iversdatter, blev læst, siden dem var Jorde goeds tilhørende 12 mrk:
smør med bøxsel og herlighed i garden Selgestad, som var Wurderet for 24 Rd:, og udl: til
dend sal: Mands børen, neml: Tosten Levorsen 6 Mrk:, Maritta Levorsdatter 3 Mrk:, og
Herborg 3 Mrk:
skifte brevet af 8 Decbr: 1739 efter sal: Knud Jørgensen blev læst, og var hand Eiende og
tilhørende Jorde goeds i Gaarden Freim 2 pd: 18 Mrk: smør med bøxsel og herlighed, som var
Wurderet for 77 Rd:, og udl: til Arvingerne, neml: Encken Giøa Larsdatter 14 Mrk:, Jørgen
Knudsen 1 pd: 10 ½ Mrk:, Sigri Knudsdatter 2 ½ Mrk:, Anna 2 ½ Mrk:, Ranvey 2 ½
Mrk:, Kari 2 ½ Mrk:, Herborg 7 ½ Mrk:
Dend 1 April blev med Tinget Continueret, er paseret.

Torchiel Opheims udgivene skiøde af 28 Martj 1740, til Niels Ellingsen Schieldaas paa 1 pd:
6 Mrk: smør i gaarden nedre Sexe, blev læst,
Svend Knuds: udgivene skiøde af 31 Martij 1740, til Knud Svensen paa 18 Mrk: smør i
Gaarden Helleland, blev læst.
Jacob Ærnes med flere, deres udgivene skiøde af 8 Martij 1740, til Arne Asbiørnsen paa 7
Spd: 6 Mrk: smør j Gaarden Helleland, blev læst.
1740: 34b
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Halsten Bilden med fleere, deres udgivene skiøde af 28 Martj 1740 til Tore Knudsen Diønne
paa 1 Løb 3 Spd: 13 ½ Mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Diønne, blev læst.
(Arn)e Asbiørnsens udgivene Pante Obligation af dato 9de Martij 1740 til Hr: Prousten
Geelmuyden paa Capital ??0 Rd:, imod underPant af 3 Spd: smør med bøxsel og herlighed i
Gaarden Helleland, blev læst.
...... Arnesen Wiines og Olle Torbiørnsen Lotte, derres udgivene skiøde af 19 Martij 1740 til
Johan Schrøder, Borger j Bergen, paa 1 Løb smør med bøxsel og herlighed i Gaadren Lotte
yttre, samt overbøxsel til alt det jorde goeds som i bem:te Thuun er beliggende, blev læst.
Een Odels Dom afsagt paa Gaarden øfre Qvale d: 30 Junij 1739, blev læst, og er udj sam/m/e
Odels Rætten til bem:te Gaard tilDømt Joen Øriansen med søn Lars Jonsen.
skifte brevet af 8 Decbr: 1739, paseret efter sal: Arne Tostensen, blev læst, derudj var anført
Jorde goeds j Gaarden Opheim 18 Mrk: smør, ½ huud (mrkn: = 36 mrk:), som var Wurderet
for 24 Rd:, sam/m/e var udlagt{, først} til {Creditorene Guri Tos} Encken og børnene, neml:
Encken Christj Knuds datter 13 Mrk:, Tosten Arnesen 6 Mrk:, Knud ibdm: 6 Mrk:, Guri
Arnes datter 3 mrk:, til Creditorene Guri Tostens datter 3 Mrk:, og Guro ibdm: 3 Mrk:
(mrkn: = 34 mrk:)
skifte brevet af 7 Decbr: 1739, paseret efter sal: Guro Tostensdatter, blev læst, derj var anført
Jordegoeds j Gaarden Kampestad 6 Mrk: smør uden bøxsel, som var Wurderet for 4 Rd: 3
mrk:, og igien udlagt til børnene, neml: Tosten Olsen 1 ½ Mrk:, Olle ibdm: 1 ½ Mrk:, Thor
1 ½ Mrk:, Lars 1 ½ Mrk:
skifte brevet af 19 Nobr: 1737, paseret efter sal: Herborg Hansdatter, blev læst, derj var
anført Jordegoeds j Gaarden yttre Diønne 1 Løb 3 Spd: 13 ½ Mrk: smør med bøxsel og
herlighed, hvoraf var udlagt til Creditoren Halsten Bilden /: efter at det forhen var Wurderet
hver Mrk: smør til 1 Rd: 1 mrk: :/ 3 Spd:, der!! (den) øfrige Rest var deelt imel: Arvingerne,
saasom, Enckemanden Tore Knudsen 2 Spd: 7 ½ Mrk:, Knud Toresen 1 Spd: 3 Mrk:,
Herborg Torsdatter 10 ½ Mrk:, Guro ibdm: 10 ½ Mrk:
Tron Sansonsen!! (Samsonsen) og Jacob Helliesen, deres udgivene skiøde af 1 April 1740 til
Jacob Monsen paa 1 ½ Løb smør med bøxsel j Gaarden yttre Alsager, blev læst.
Aamun Tostensen og Rateig, deres udgivene skiøde af 31 Martj 1740 til Joen Tostensen paa
1 pd: 3 Mrk: i Gaarden Mockestad, blev læst.
Joen Tostensen Mockestads udgivene Pante Obligation af 31 Martj 1740 til Tosten Larsen
paa Capital 92 Rd:, imod det underPant af 4 ½ Spd: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden
Mockestad, blev læst.
Olle Haldorsen Espen med fleere, deres udgivene skiøde af 1 April 1740 til Hellie
Christensen paa 1 pd: 1 Mrk: smør j Gaard: Tøssedahl, blev læst.
skifte brevet af 9 Decbr: 1739, paseret efter sal: Knud Olsen, blev læst, derj var anført
Jordegoeds j Gaarden Espen 2 ½ Spd: smør med bøxsel og herlighed, Wurderet for 60 Rd:,
som var udlagt paa hands Encke og børen, neml: Encken Christi Aamunsdatter 2 ½ Mrk:,
Aamund Knudsen ¼ Mrk:, Olle ¼ Mrk:, Siur 40 ¼ Mrk:, Knud ¼ Mrk:, Hellie ¼ Mrk:,

Mons ¾ Mrk:, Angunne 1/8 Mrk:, Aasse 1/8 Mrk:, og Joen Knudsen ¼ Mrk:, alt med
bøxsel efter andeel.
Paal Ystenes med fleere, deres udgivene skiøde af 1 April 1740 til Gunner Gunnersen paa 12
Mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Selliestad, blev læst.
1740: 35
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Olle Olsen Espen fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne sal: Knud Olsen Espens Encke
Christj Aamunsdatter med Lauværge Aanund Knudsen, og dend sal: Mands børen og
Arvinger, Dom at lide til at betalle Citanten 7 Rd:r, som vare hands omkostninger paa Rættens
Middel da hand, neml: Citanten, havde stevnet paa Aastædet til Jordeskifte Ao: 1738, og
bemelte Knud Olsen ved udflugter spilte Sagen og omkostninger for ham, sam/m/e 7 Rd: er
ham in Seqvestra {paa} \i/ sal: Knud Olsen[s] skifte udlagt, mens ei j Mindelighed Kand faa
dem, samt at de indstevnte swarer den/n/e forvolte processis omkostninger.
Af de indstenvte møtte hindes Lauværge Aamund Knudsen, som vedtog paa Enckens og
Eegne veigne at være Lovligen stevnet, saa \møtte/ Siur Knudsen og Knud Knudsen paa
Eegene [veigne], parterne bleve strax for Rætten forEenede, og paa bægge sidder sagen
frafaldt.
Olle Grebsen Bleje fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og varsel
vidnesfast Lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne Olle Larsen Aga, Vidner at
anhøre, som er Lars Torgielsen Aga, Jon Olsen ibdm:, og dend indstevnte Olle Larsen[s]
huustrue Engelef Grebs datter, om de 12 Rd: dend indstevnte Olle Larsen er ham, Citanten,
skyldig, dernest Dom at undgielde til at betalle sam/m/e 12 Rd: med den/n/e forvolte processis
omkostning.
dend indstevnte Olle Larsen Aga blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller
møtte de tvende Vidner Jon Olsen og Engelef Grebs datter efter paaRaabelse, mens dette
Vidne Lars Torgielsen Aga møtte.
stevnevidnerne Sølfest Asbiør[ns]en Hougstvedt og Jon Torgielsen Hougse med Eed og
opragte fingre afhiemlede stevningen at være lovligen forkyndt for Olle Larsen Aga[s]
boepæll udj hands Eget paahør, ligeleedes for Vidnerne Jon Olsen Aga i Egen paahør, og
Engelef Grebs datter udj hindes Mands paahør.
Citanten paastoed det Vidne Lars Torgielsen Aga Eedelig afhørt, Eedens forklaring blev
Vidnet forrelæst, og Madnet!! (manet/formanet) sandhed at udsige. Vidnet efter aflagde Eed
forklarede at være jorde Mand paa Gaarden Aga, sagde sig at være gaml: 36 [Aar], og at være
brodersøn til dend indstevnte Olle Larsen, forklarede ellers at i den/n/e vinter kom Citanten og
Olle Larsen gaaendes paa Gaarden Aga op fra sø[e]n til huussene, og da sagde Olle Grebsen
til Olle Larsen, lad os nu talle sam/m/en om det du er mig skyldig, da tilstoed Olle Larsen at
hand hafde faaet 2 Rd: af Citanten, mens de 10 Rd: hafde hand icke bekom/m/et af ham, mens
af Johan/n/es Asbiørnsen Bleje, og ham tilhørte pengene, sagde Olle Larsen, da sagde
Citanten, du ved dog at det er mine penge, her til svarede Olle Larsen, icke en skilling, mens
pengene tilhører Johan/n/es Bleje. Citanten hafde ej noget at tilspørge Vidnet, paastoed at
hands Contra part med de udeblivende Vidner maatte nyde Laudag.
Afsagt.
Det er med lovfaste Vidner bevislig giort at Olle Larsen Aga tillige med Vidnerne ere givene
Lovl: warsel, thj bliver bem:te Olle Larsen paalagt her for Rætten at møde til neste ting,
sagen at tilsvare, til sam/m/e tiid paalæggis Vidnerne Jon Olsen og Engelef Grebs{en} datter
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At møde, deres Eedelige Vidnesbyrd j Sagen at aflægge, og haver Citanten at tage den/n/e
Afsigt beskreven til Lovlig forlyndelse for de vedkom/m/ende.
Torbiør Olsdatter fremstoed for Rætten {og} paa hindes Mand Olle Helliesen Rappe[s]
veigne, som er syg og svag af alderdom, og Kundgiorde det hand med Muntlig Kald og varsel
vidnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne Baar Herbrantsen Grøytøye,
Dom at lidet!! (lide) til at imod tage Løsnings penge for Gaarden Grøytøye, hvor til Citanten
formeener sig at være Odels berettiget.
Den indstevnte Baar Herbrantsen møtte for Rætten, vedtog Lovl: varsel, Replicerede, det
hand ej er Eiende Gaarden Grøtøye, mens sam/m/e er hands Værmoder Helga Knudsdatter
tilhørende, saasom hund og hindes afkom/m/e haver sam/m/e oprødet, som var en skoue
teig[e]n beliggende udj en udmarck, og nu er saaleedes oprydet at dend er skyldsat, hvor af de
Aarlig skatter til Kongen af 18 Mrk: smør, altsaa skulde Comparenten formeene at det er
hands Kones Odel, hvilcket hand og vil med Vidner beviisse, naar Sagen til sit Rætte stæd
worder paaAncket.
Citantens huustrue Sagde det hindes Mand har tilKiøbt sig Odels Rætten af Helga
Knudsdatters broder, hvorforre hun formeente hindes Mand hafde Ræt til Jorden at indløsse.
Afsagt
i følge af Lovens Allernaadigste bydende, henviisses Sagen til Aastædet, hvor dend efter
forregaaende Lovlig given Kald og varsel bør paaKiendis.
Halsteen Tvedt fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og varsel
vidnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne sal: Peder Rogde[s] efterlevende
Encke Gunille Rogde med Lauværge Asbiørn Aagre, med bægge deres børn og Arvinger samt
Formyndere, Dom at undgielde fordj de i skiftet!! (skifte) brevet efter sal: Peder {Rog} og
Jacob Rogde haver ladet indføre til Deeling imel: dem det Jordegoeds i Rogde som er
Citanten tilhørende, at møde med sam/m/e skifte breve j Rætte til at høre Dom til
Mortification over sam/m/e skifte breve, for saa vit Jordegodset er belangende, og at svare
processens omkostning.
sal: Peder og Jacob Rogde søn/n/er, Naufnl: Elling Pedersen og Jacob Jacobsen Rogde,
møtte for Rætte, tilstoed at Deres Moder var Lovl: warslet tillige med hindes Lauværge og de
øfrige Arvinger, sagde ellers de vilde svare til sagen, begierede ickun at sagen maatte opsættis
indtil neste ting, paa det de imidlertiid Kand naa en fuldkom/m/en aftalle med samtlige
Arvingerne.
Citanten hafde ej noget imod den/n/e af hands Contra partes forlangte opsættelse at
forrestille.
Afsagt.
Sagen givis Rum indtil neste ting, til sam/m/e tiid haver Elling Pedersen og Jacob Jacobsen at
producere
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skifte brevene efter sal: Peder og Jacob Rogde.
Den 2 April blev end viidere med Tinget Continueret.
Dend Sag indstevnt af Fogden Hejberg Contra Svend Tostensen Sexe for begangne slagsmaal
med Soldat Olle Langesætter efter forrige tiltalle, blev paaRaabt.

Dend indvarslede og for sagen paagieldende Sven Sexe med alle de indstevnte Vidner blev
trende gange paaRaabt, mens ingen møtte.
stevne Vidnerne Jon Torgielsen Housse og Sølfest Asbiørnsen Hougstvedt under Eed
forklarede Lovl: at have forkyndt for Svend Tostensen Sexe og alle j Sagen indstevnte Vidner,
dend af Rætten ved Kiendelse Den/n/em givende Laudag, som paa seeneste høste Ting blev
afsagt.
Det Vidne Jacob Bleje møtte nu j dette Moment. Citanten paastoed sam/m/e Vidne Eedelig
afhørt, Eedens forklaring blev Vidnet forrelæst, og formanet sin sandhed at udsige.
Jacob Knudsen, værende hos hands Fader paa Gaarden Mit Bleje, sagde sig at være 24 Aar
gaml:, efter at Eden med opragte fingre var aflagt, forklarede Vidnet at udj som/m/eren 1738
var Vidnet j et bryllup hos en huusmand ved Naufn Gudmund Ellingsen Rogdeberg, i
sam/m/e bryllup var Olle Langesætter og Svend Tostensen Sexe, og sat Svend Sexe j
høygsæde for bord enden, da kom Olle ind i stuen og var ej Klæd, gick paa sine hosse
Læister, og sat sig need paa bencken frem/m/e for bordet, da sagde Svend Sexe til Olle
Langesætter, dend som Kom/m/er saa Klæd ind, Kom/m/er Reven ud, hvad viidere deres
sam/m/en talle var, ved Vidnet icke, der efter saa Vidnet at Olle Langesætter slog Svend Sexe
Een øredask, da tog Svend Sexe Olle i haaret med dend Eene haand og slog ham med dend
anden haand, der efter drog Olle Langesætter Svend Sexe ud paa gulvet, slog ham om og
hafde ham under sig, da de nu af hosværende samqvem blev skild ad, saa Vidnet at Olle
Langesætter bløtte af Næssen. Citanten hafde ej noget at tilspørge Vidnet, mens paastoed inu
Laudag for de udeblivende Vidner.
Afsagt.
Sagen givis Rum til Neste Ting, til sam/m/e tiid bliver Vidnerne Omund Sexe, Sigvor
Henningsdatter, Aslach Sexe og Tosten ibdm: paalagt at møde, deris Vidnesbyrd i Sagen at
aflægge, under deres faldsmaals bøders erlæggelse.
Dend sag af Fogden Hejberg efter forrige tiltalle til Svend Tostensen Sexe og Askild
Skaaltvedt for begangne slagsmaal, blev af Citanten æsket j Rætte,
af de indstevnte parter og Vidner møtte ingen efter paaRaabelse.
stevne Vidnerne Jon Torgielsen House og Sølfest Asbiørnsen Hougstvedt under Eed
forklarede Lovligen for de indstevnte parter og Vidner at have forkyndt dend af Rætten
den/n/em paa seeneste ting givene Laudag.
Citanten paastoed inu Laudag for Vidnerne under deres faldsmaal.
Afsagt
Vidnerne Elling Skieldaas, Mathias og Sondre Sexe under deres faldsmaal paalæggis til neste
ting at møde, deres Eedelige Vidnesbyrd at aflægge.
Dend Sag af Fogden Hejberg undstevnt efter forrige tiltalle til Svend Tostensen Sexe og Siur
Pedersen ibdm: for begangne slagsmaal, blev af Citanten æsket j Rætte,
af de indstevnte parter efter paaraabelse møtte ingen, Vidnerne Niels og Mickel Skieldaas
møtte, de andre Vidner efter paaRaabelse møtte icke,
stevne Vidnerne Jon Torgielsen Hougse og Sølfest Asbiørnsen Hougstvedt ved Eed
bekræfte[de] for alle vedkom/m/ende Lovl: at have forkyndt dend af Rætten den ved seeneste
Ting givene Laudag.
Citanten paastoed de Vidner som møder, afhørte, og de udeblivende
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At nyde Laudag under deres faldsmaal. Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst, og
formanet deres sandhed j sagen at udsige.

1: Vidne, Niels Ellensen, boendes paa Gaarden Schieldaas, sagde sig at være gaml: 66 Aar,
efter aflagde Eed vidnede, at nest forrige Aar om som/m/eren var Svend Tostensen og Siur
Pedersen Sexe hos Vidnet paa Gaarden nedre Sexe for at tæcke en Ny stue, da sagde Svend
Sexe at hand vilde have vederlag af sine Grander for dend støels vej de bruger til støllen
Solemsdahlen, af sam/m/e talle Kom Svend og Siur til ords, og da gick Vidnet fra dem for at
hente en skaal øll, da Vidnet kom ind j stuen igien hørte Vidnet at disse tvende hafde været j
slagsmaal, mens Vidnet hafde ej seet det, da det leed ud paa aftenen, og de var kom/m/en ud
paa Gaarden, da hørte Vidnet det Svend og Siur var i mund Klam/m/er, og berømte dem af at
de hafde tient Kongen, da Kalte Siur Svend Tostensen for Svenske Kongen, sigende til Svend,
har du tient Kongen, da har du tiendt ham som Een Tiuv og Skiellem, det skall dit pass
udvisse at du ej tiente Kongen, da Svenske Kongen blev skut, og var Siur meget beskiencket
da hand talte disse ord, da Siur nu hafde sagt dette, slog Svend til Siur med haanden, og slog
ham j hovedet, strax gick de hosværende Vidner imel:, saa de ej kom videre til sam/m/en.
Citanten hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Mickel Nielsen, værende hos sin Fader, som er det første eller nest forregaaende
Vidne, sagde sig at være ga[m]l: 27 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at da de var paa nedre
Sexe om som/m/eren udj nest forrige Aar, da kom Svend Tostensen og Siur Pedersen j mund
Klam/m/er om støels veien til Solemsdahlen, og som Siur sat paa Kracken ved bordet j stuen,
tog Svend ham og trægte ham under sig hen paa Gulvet, og med sine nægler Krassede hands
Ansigt til blods, saa at Siur bløtte, da de som var hos strax skilte dem ad, {saa gick Svend ud,
siden bandet j hands brog var gaaen j sønder, og da hand hafde giort det ferdig, kom hand,
Svend, ind igien i stuen og gick hen og slock!! (slog) Siur Een øredask} og som bandet j Siur
sin brog var gaaet j sønder, saa tog Vidnet tillige med Olle Sandstøe, Siur til sig for at hielpe
ham med brocken til rætte, og som de stoed og hialp Siur, Kom Svend og gav Siur en øredask.
videre Klammer sagde Vidnet ej at have seet, Citanten hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Afsagt
Vidnerne Elling Schieldaas, Sondre Sexe, Olle Sandstøe og Guri Niels datter, under deres
faldsmaals forbrydelse, paalæggis til Neste Ting for Rætten at møde, deres Vidnesbyrd at
aflægge.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere. 1: Selv Eier Mantallet. 2: Specification
paa de faldende første bøxseler af Halsnøe Closter goeds. 3: Een Dom over {all} Allis Ivers
datter, der over Rættens Attestation om hun nogen Midler her j Fogderiet haver, hvortil
Almuen svarede nej, det hun ej videre Eier
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End som j skifte brevet er anført. 4: Den/n/e Termins skatte Restance, hvis endelige
Sum/m/a var 373 Rd: 5 mrk: 14 s: 5: Restance Register for Ao: 1739, hvis endelige
Sum/m/a var 48 Rd: 5 mrk: 10 s:, som ingen var der noget imod sam/m/e hafde at forrestille,
saa var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa j Rætte, altsaa blev Tinget ophævet.

Dend 6 April blev paa Gaarden Wiig for Østensøe skibbReede holdet Et Almindelig
Waar, Skatte og Sage falds Ting, Rætten blev betiendt med efterskrevene Eedsorene Laug
Rætt, neml: Siur Fixe, Svend Steene, Hans Lie, Elling ibdm:, Olle Scheje, Hagtor Steenstøe,

Arne Biørck, og Tosten Biørck, nærværende ved Rætten Fogden Andreas Hejberg,
Lensmanden Olle Berven med dend Tingsøgende Almue,
hvorda først blev publiceret de Kongl: Forordninger og Rescribter med andre befahlinger som
findes Exstr: paa fol: 30, samt Forord: af 10 Aug: 1697 om dødsfald, blev igientaget og
forKyndt, og endelig dend proclama angaaende opbyderen Chrestian Høyers boe, som er
Exstr: paa fol: 30.
Een Odels Dom afsagt paa Gaarden Scheje d: 26 Junij 1739, hvor udj Odels Rætten til 1 Løb
smør i bem:te Gaard, er tilDømt Svend Jansen Scheje og hands Arvinger, blev læst.
d: 7de ditto blev Rætten igien betiendt j Sorenskriverens lovlige forfald af hans beskickede
Fuldmægtig Emanuel Barth, j overværelse af foranførdte Laug Rætt, er da passered som
følger.
skifte brevet efter afg: Guro Tostens datter, passeret d: 7 Decbr: 1739, blev læst, hvorudj
befandtes Jorde godz boen tilhørende j Gaarden Wangdahl 3 mrk: smør uden bøxel, wurderet
for 1 Rd: 3 mrk:, sam/m/e er igien udlagt til Enckemanden Ole Wichingsen.
Siur Olsen Stenes skiøde til Aamund Pedersen paa 1 spand smør og 1 Løb Saldt uden bøxel,
j Gaarden Øfre Axnes, dattered 6 April 1740, blev læst.
Herborg Tollefsdatter, Hans Gundersen og Johanes Gundersen, [deres] skiøde til Tollef
Gundersen paa 1 Løb 6 mrk: smør uden bøxel, j gaarden Aarhus, dattered 6 April 1740, blev
læst.
Hans Rasmusens bøxel seddel med Revers, dattered 24 Martj 1740, til Tollef Gundersen paa
2 pd: 6 mrk: smør j Gaarden Aarhuus, blev læst.
Peder Haagnesen Wiig fremstoed for Rætten paa sin Svoger Erich Nielsens weigne og
begierede at bem:te Erich Nielsen under Rættens forseigling motte meddelles Eet Tings Vidne
paa hvor nær hand, bem:te Erich Nielsen, er j slægtskab med Ingegier Haagnesdatter, som
hand nu efter Kongl: tilladelse tencker at ægte, til Vidner herom fremstillede hand for Rætten
de 2de dannemænd Christopher{sen} Stene og Peder Samsonsen Øvre Vig, som hand
begierede motte tages udj Eed og afhøres. Eedens forklaring blev Widnerne forelæst, og
formanet wed sandhed at blive.
1ste Vidne, Christopher Olsen, boende paa Gaarden \Stene/, sagde sig at være gl: 60 Aar,
efter aflagde Eed vandt og forklarede, at Erich Nielsen er Tremenning til Ingegier
Haagnesdatter, og at Erich Nielsens Fader, Sl: Niels Erichsen, og Ingegier Haagensdatters
Fader Haagen ....nsen vare Rætte og Sande Søskende børen, fød af de 2de Søstere Anna
Erichsdatter og Ingegier Erichsdatter.
2de Vidne, Peder Samsonsen, gl: 55 Aar, boende paa Gaarden Wiig, efter aflagde Eed vandt
og forklarede j alle maader ligesom nest forrige Vidne udsagt haver.
Peder Haagnesen paa Erich Nielsens Veigne begierede beskreven hvis passered er under
Rættens forseigling, som blev bevilget.
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Haacken Tostensen og Tosten Nielsens forligelsemaal angaaende deris paaboende Gaard
Sandven, dattered 7de April 1740, blev læst.

Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere de bevisser som hand til sine Reigneskabers
bilag fornødiger, samt dette Aars første Termins skatte Restance, hvis endelige Sum/m/a er
137 Rd: 3 mrk: 12 s:, item afvigte Aars skatte Restance, hvis Sum/m/a er 5 Rd: 4 mrk: 4 s:,
og som ingen der imod noget havde at indvende, saa begierede Fogden Rættens Attestation
paa sam/m/e, som blev efterkom/m/et.
Efter trende ganges udraabelse indfandt sig ej nogen som vilde gaa j Rætte, hvorfore Tinget
blev ophævet.

d: 9 April blev paa Gaarden Wiig j Jondahls skibReede holdet Et Almindelig Waar,
Skatte og Sage falds Ting, Rætten blev beklædt med efterskrevene Eedsorene Laug Rættis
mænd, Naufnl: Johannes Samland, Jon ibdm:, Lars ibdm:, Lars Sætvedt, Tosten Tofte, Indre
Eie, Lars Fladebøe og Siur Kaabre, nærværende Fogden Andreas Hejberg med Lensmanden
Johannes Wiig og dend Tingsøgende Almue.
hvorda først blev publiceret de Kongl: Forord: og Rescribter med andre befahlninger som
findes Extr: paa fol: 30, samt Forord: af 10 Aug: 1697: og endelig den proclama angaaende
opbyderen Christian Høyers boe, som er Extr: paa fol: 30.
skifte brevet af 27 Junij 1739, paseret efter sal: Ingebor Andersdatter, blev læst, hvorj var
anført Jordegoeds boen tilhørende j Gaarden Halderager 1 pd: 3 mrk: smør med bøxsel,
Wurederet for 27 Rd:, som var deelt imel: hindes Arvinger, neml: Enckemanden Tosten
Larsen 14 Mrk:, børnene, Lars 5 Mrk:, Anders 5 Mrk:, og Anne 3 Mrk:, med bøxsel efter
andeel.
Maritta Nielsdatter med fleere, deres udgivene skiøde af 9 April 1740 til Johan/n/es Nielsen
Wiig paa 1 Løb smør j gaarden øfre Traa, blev læst.
Hr: Chresten Thunboe udgivene bøxsel brev med Revers, af 15 Martj 1740, til Gunder
Arnesen paa 2 ½ Spd: smør, ¼ td: salt j Gaard: Ougestad, blev læst.
Hr: Olle Gierdrums udgivene bøxsel brev med Revers, af 9 April 1740, til Samson Samsons:
paa ½ Løb ½ Spd:, ½ huud j gaarden Præstegaard, blev læst.
Fogden Andreas Hejberg lod læsse en skriftl: penge mangels lysning af 9 April 1740, paa
Sig:r Lauritz Galtungs og hands broders veigne, til efterskrevene jorde parter her j skibReedet,
neml: Guntvedt 1 Løb 21 Mrk: smør, ½ h:, 1 f:sk:, Bircheland 1 pd: 18 mrk: smør,
Espeland nedre Thuun ½ Løb smør, 1 g:sk:, Handegaard 1 ½ Løb smør, ½ h:, 1 f:sk:, 1
K:sk:, Dægebreche 1 Spd: 16 Mrk: smør, Molven 2 Spd: smør, Brattebøe 1 ½ Løb smør
12 mrk:, Fladebøe 2 ½ Løb 9 mrk: smør, 1 h:, 1 f:sk:, Samland 15 mrk: smør, Sælsviig ½
Løb smør, 1 g:sk:, Halderager ½ Løb smør, ½ h:, Hvidesteen ½ Løb smør, 1 Løb salt.
skifte brevet af 24 Octbr: 1739, paseret efter sal: Ole Tostensen, blev læst, hvorj var anført
Jordegoeds boen tilhørende, j Gaarden Herrestvedt ½ Løb smør, 1 ½ g:sk:, som var Wurderet
for 49 Rd: 3 mrk:, og deelt imel: {hendes} hands {Mand} \Encke/ og børen, neml:
Encke\n/{manden} Guri Haackens datter 1 pd: ½ Mrk:, Haacken Olsen 9 Mrk:, Lars Olsen
8 Mrk:, og Olle Olsen 8 Mrk:
Iver Sætvedt med fleere, deres udgivene skiøde af 9 April 1740 til Salmon Arnesen paa 2 pd:
6 Mrk: smør j Gaarden indre Wichene, blev læst.

Salmon Arnesens udstæde Pante forskivelse af datto 9 April 1740 til Welærværdige Hr:
Gierdrum for Capital 30 Rd:, imod det underpant af 2 pd: 6 mrk: smør j Gaarden indre
Wichene, blev læst.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere, 1: Selv Eier Mantallet, 2: Specification
over de faldende første
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bøxseler af Halsnøe Closters jordegoeds, 3: den/n/e Termins skatte Restance for
indeværende Aar, hvis endelige Sum/m/a var 6 Rd: 5 mrk: 8 s:, og som ingen var der noget
imod sam/m/e hafde at forrestille, saa var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev
efterkom/m/et.
Efter trende gange udRaabelse war ej nogen der vilde gaa j Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skibReede ophævet.

Ao: 1740, d: 22de April, blev paa Bolstad Øren holdet Eet Almindeligt Vaar, Skatte og
Sage falds ting for Wasværens Tinglav, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Cancellie
Raad og Sorenskriver Fleischers loulige forfald af hans beskickede Edsorne fuldmægtig
Claudius Emanuel Barth, da Rætten sam/m/e tiid blev beklæd med efterskrevne Eedsorne
Laug Rættes Mænd, Nafnl: Lars Giørnevig, Gulich Møchletvedt, Jørgen Hernes, Knudt
Svange, Jacob Smaa Breche, Ole Breche, Aschild Wæhl og Gudmund Dahls Eie,
Overværende inden Rætten Kongl: Maj:ts Foged Jan Smed, Lensmanden Niels Horvej og
dend Tingsøgende Almue,
hvorda først blev Publiceret efterskrevne Kongl: forordninger og høy øvrigheds
foranstaltninger, Nembl:
1: Fogden Sr: Johan Smeds Kongebrev paa at være foged over Nordhor og Wosse Fogderie,
dattered 12 Novbr: 1739.
2do: Forordning om skatternes paabud j Norge for dette indeværende Aar, dattered 16
Decbr: 1739.
3do: Forordning og Previlegier for Søe folcket j Norge, som sig, til at bruges j Vores Søe
tieniste paa Orlogsflaaden, lade enrollere, dattered 30 Septbr: 1739.
4do: Patent om Høyeste Rett j Danmarck for indeværende Aar 1740, dattered 9 Octbr: 1739.
5do: Forordning ang: at Delinqventer, j steden for at døm/m/es til Bremersholm, skall
herefter Døm/m/es til Arbeide j nermeste festninger, datt: 27 Novbr: 1739.
6do: Eet Kongl: Rescript ang: overdaadighed og fylleries afskaffelse ved Bryloppe,
Begravelser og andre Giestebuder paa Landet, dattered 4de Decbr: 1739.
7do: Eet Kongl: Rescript ang: at icke flere Eend 5 fadere maa bedes ved børne daab, samt
tilladelse for bønderne at bære hvad Guld og Sølv de nu kand have j deres klæde dragt,
dattered 24 Octbr: 1739.
8do: Placat ang: endeel Kongl: Indkomsters forpagtning Nordenfields udj Norge for de 3de
Aar 1741. 42. et 43. Dattered Rente Cam/m/eret d: 6 Febr: 1740.
9do: Placat, hvorefter forrige StiftAmptskriver j Bergen, Severin Svanenhielms over blevne
Eiendeele j Bergens Stift, som til betaling for hans Debet til Deris Kongl: Maj:ts Cassa er
bleven Seqvestrered, ved offentl: Auction til de Høyst bydende skal bortselgis d: 3 Aug: 1740.
dattered 10 Febr: 1740.

10do: Stiftamptmanden Baggers skrivelse til fogden Smed ang: at ingen fustager eller
tom/m/e tønder, som paa Landet er forarbeidet, maa til Bergen indføres, dattered 30 Janu:
1740.
11do: dittoes skrifvelse til Fogden Smed ang: Forordningen ang: skolers indrettelse, detz
overholdelse og efterlevelse, dattered 11 Martj 1740.
12do: dittoes skrivelse til Fogden \ang:/ Soldatter og Tamburer, hvorvidt de for
Consumption bør blive befriet, dattered 15 Janu: 1740.
skifte brevet efter Sl: Anders Siursen, passeret 19 Janu: 1740, blev læst, og derudj befunden
Jorde Godz j Gaarden Sævalstad 1 pd: 3 mrk: smør med bøxel og herlighed, Vurderet for 27
Rd:, sam/m/e er igien udlagt til Encken Guri Olsdatter 13 ½ mrk:, og til Søn/n/en Mons
Andersen 13 ½ mrk:
skifte brevet efter Sl: Gullich Olsen, passered d: 18 Janu: 1740, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz j Gaarden Teiten 1 Spand smør med bøxel og herlighed, Vurderet for 24
Rd:, og udj Gaarden Aarhuus 1 Spand smør med bøxel og herlighed, for 25 Rd:, sam/m/e er
jgien udlagt som følger, til Encken Giertru Jonsdatter Teiten 9 mrk:, og j Aarhus 9 mrk:, til
Søn/n/en Knud Gullichsen j Teiten 6 mrk:, til Ole Gullichsen j Aarhus 6 mrk:, til Ragnilde
Gullichsdatter j Teiten 3 mrk:, og til Barbro Gullichsdatter j Aarhuus 3 mrk:
1740: 38b
1740
Capitain des Armes Friderich Holch møtte for Rætte paa Hr: Capitain Jens Nordahls veigne,
som Sigt og Sage falds Eiere til det saa kaldede Apostels Godz, og gav til kiende at hand til
dette Ting, tiid og stæd lovlig haver ladet indvarsle afgangne Magne {Johanesen} \Knudsen/
Stamnes /: som j dette indeværende Aar d: 14 Martj skall være drocknet j Søen ved Gaarden
Strøm/m/e :/ Efterlevende hustrue Anna Andersdatter med hendes tiltagne Laug Værge
Johanes Olsen Leiren, at anhøre efterskrevne Vidner som her til tinget er indkaldet, deris
Edelige Vidnesbyrd at aflægge om den/n/e uløckelig hændelses tildragelighed, og paa hvad
maade Magne Johanesen!! (Knudsen) er bleven drognet, neml: Lars Strøm/m/e, Ole
Strøm/m/e, Johanes Leiren, Johanes Stamnes, Mons Knudsen Leiren, Johanes Strøm/m/e og
Knud Strømme, Ole Stamnes, Johanes Olsen Stamnes, hvorefter hand vil have sig Reserveret
efter Sagens befindende beskaffenhed, j fald det ved Vidnernes forklaringer skulle udfindes at
dend bordte blevne Magne Johansen!! (Knudsen) af forsæt skall have størted sig j Søen og
drognet sig, at fremføre sin Endelige paastand til Doms.
Dend bordte blevne Magne Strømes!! (Stamnes) Hustrue Hustrue!! Anna Andersdatter blev
paaRaabt men møtte icke. Men hendes Laugværge Johanes Olsen Leiren Comparerede
forretten!! (for Rætten) og vedtog lovlig at være Stevnt tilligemed Anna Andersdatter, og
declarerede paa hendes veigne at vilde Svare til Sagen.
Eedens forklaring blev Vidnerne af Louv bogen forelæst, og formanet ved Sandhed at vidne.
1: Vidne, Lars Olsen, gl: 30 Aar, boer paa Gaarden Strøm/m/e, efter aflagde Eed vandt og
forklarede, at hand paa Een Mandag, som var d: 14 Martj afvigt, Reiste fra sin Gaard og hen
til Een Qværn som staar paa Gaarden Strøm/m/es Grund, for j tancke der At Malle noget
koren, og som hand kom j Qværne huset blev hand var at der var koren allerede jslagen paa
Qværnen, men ingen Mænisker var der nerværende, og som Magne Stamnes var hands Eier
med ham j Qværnen, tængte hand, nembl: Vidnet, at bem:te Magne Stamnes havde været
dend der forhen om dagen havde været ved Qværnen, og slaget sit koren paa, hvorpaa Vidnet
da Reiste fra Qværnen til sit hiem, og blev var at Een baad laa noget inden for Qværnestøe
noget fra land, men var icke belagd, og da tog Vidnet og belagde baaden, og foer saa hiem,
da Vidnet kom hiem, bad hand Ole Johansen Strøm/m/e følge sig ud til Leiren, paa det hand

kunde faa høre om Magne Stamnes havde været med Qværnen, siden hand fandt Een baad der
liggende, og foer da Vidnet tillige med Ole Johs: Strøm/m/e ud til Leiren, og da de kom der
fandt de Johanes Olsen Leiren, hvilcken de spurdte om Magne Strøm/m/e!! (Stamnes) var
hiem/m/e, da svarede hand dem at hand, Neml: Magne Strøm/m/e!! (Stamnes), var Reist til
Qværnen, og fuldte da Johanes Olsen Leiren og Johanes Johansen Stamnes paa baad med
Vidnet ind til Qværne huusse for at søge efter Magne Strøm/m/e!! (Stamnes),
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og da Gick Vidnet tillige med Johanes Johansen Stamnes op til Qverne huusset for at lede
efter ham, men de andre 2de blev j baaden og fo[e]r langs ved landet Eet lidet støcke inden for
Qværne huusset, hvor de da blev var at Magne Knudsen Stamnes laa j Søen og flød, og da
kom de tilbage til Vidnet og sagde ham det, hvorpaa Vidnet tillige \med/ Johanes Johansen
gick j baaden til dem og foer ind hvor det døde legeme laa, og saa Vidnet da at Magne
Knudsen laa og flød paa Søen gandske nøgen, og var død, og laa hand tædt ved landet, thj det
var {gan} \saa/ dybt at hand icke naade bunden, derpaa Reiste Vidnet tillige med de andre til
Strøm/m/e og fick Johanes Jacobs: Strøm/m/e og Knud Strøm/m/e med sig, og da foer de hen
igien til det døde leggeme, og tog Eet støcke tou og bandt det der med fast j land, paa det
strøm/m/en icke skulle tage det bordt, og huggede saa meget Ris og lagde over det, og fo[e]r
de en hver derefter hiem til sit huus. Morgenen derefter sendte Vidnet og Ole Strøm/m/e bud
til Lensmanden og lod ham vide den/n/e uløckelige hændelse. paa tilspørsel af Citanten
svarede Vidnet, at da de fandt Magne Knudsen j Søen, fandt de hans klæder, som var til
sam/m/en bunden liggende Eet lidet støcke oven fra Søen, og var det stæd hvor legemet laa
jcke saa farlig at hand ad uløckelig hendelse just kunde have faldet j Søen. Citanten tilspurte
Vidnet om hand var bekiendt at dend bordt blevne Magne Knudsen var fra sin forstand, saa at
hand kunde have begaaet den/n/e gierning j Raserie. Resp: Vidnet ved ej andet end at dend
bordte blevne stædse haver været, og dend tiid var, ved sin fulde og sunde forstand. Qvestion,
om \icke/ stædet var saa skicket, at om dend bordte blevne havde haft noget at gaa efter udj
Søen, om hand da icke kunde gaa ligesaa vel tilbage igien j land, fra det stæd hvor hand laa.
Resp: Det var icke dybere eller slem/m/ere end at hand vel kunde gaa j land igien. Citanten
havde ej videre at tilspørge dette Vidne.
2det Vidne, Ole Johansen, boende paa Gaarden Strøm/m/e, sagde sig at være gl: 34 Aar,
efter aflagde Eed vandt og forklarede, at paa Een Mandag, som var d: 14 Martj \nest afvigt/,
kom første Vidne Lars Olsen til ham og bad ham fare med sig ud til Leiren for at spørge efter
Magne Knudsen Stamnes, og foer Vidnet da med ham ud til Leiren, og i det øvrige forklarede
j allemaader Conform med første Vidne, thj Vidnet og Johanes Olsen Leiren var de som først
fandt ham liggende paa det for omvundne stæd, og til de fremsadte Qvæstioner svarede j alle
maader som første Vidne udsagt haver, og forklarede ellers paa tilspørsel at leggemet nu af
Søen er optagen, og staar j Eet Nøst paa Leiren. Citanten havde ej videre at tilspørge Vidnet.
3de Vidne, Johanes Olsen, boende paa det pladz Leiren kaldet, sagde sig at være gl: 32 Aar,
efter aflagde Eed vandt og forklarede at paa Een Mandag, som var d: 14 Martj \nest afvigt/,
kom første og andet Vidne, Nafnl: Lars Olsen og Ole Johansen, til ham og spurdte om Magne
Knudsen Stamnes var hiem/m/e, og da svarede hand dem at hand, Nembl: Magne Johansen!!
(Knudsen), om Morgenen var Reist ind til Qværnen, og som de bad ham fare ind med sig til
Qvernen for at søge efter ham, fuldte hand med dem, og j det øvrige forklarede j alle maader
lige som første Vidne udsagt haver, thj hand var med Ole Johansen paa baad da de fandt ham
liggende j Søen,
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Og til de øvrige fremsadte Qvestioner svarede ligesom første Vidne, med dette tillæg, at dend
bordte blevne Magne Johansens!! (Knudsens) døde leggeme siden af Lensmanden og Mænd
blev optagen og sadt j Eet Nøst, hvor det nu er bestaaende. Citanten havde ej videre at
tilspørge Vidnet.
4de Vidne, Johanes Johansen, {boende paa} er hiem/m/e hos hans fader Johanes Olsen
Stamnes, sagde sig at være gl: 28 Aar, efter aflagde Eed vandt og forklarede, at paa Een
Mandag, som var d: 14de Martj nest afvigt, kom Lars Olsen Strøm/m/e og Ole Johansen
ibdm: til Vidnet j Leiren og spurde om Magne Knudsen Stamnes var hiem/m/e, men som de
blev svaret at hand om Morgenen var Reist til Qvernen, forlangede de at Vidnet vilde følge
dem ind til Qvernen for at søge efter ham, hvilcket hand og giorde, og j det øvrigre forklarede
Vidnet ligesom {nest} første Vidne udsagt haver, thj hand var med Lars Olsen og søgte efter
ham j Qverne husset, og til de fremsadte Qvestioner svarede ligesom første Vidne udsagt
haver. Citanten hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
5te Vidne, Mons Knudsen, er husmand paa Stamnes, sagde sig at være gl: 40 Aar, efter
aflagde Eed vandt og forklarede, at hand var med Lensmanden Niels Horvej og \tog/ Magne
Knudsens døde læggeme op af Søen og lagde det j Een kiste, hvorefter de førdte legemet til
Leiren og sadt det j Eet Nøst, hvor det endnu er bestaaende, videre viste Vidnet ej at kunde
forklare, ej heller havde parterne noget videre at tilspørge ham.
6te Vidne, Johanes Jacobsen, boende paa Gaarden Strøm/m/e, sagde sig at være gl: 70 Aar,
efter aflagde Eed svarede og forklarede, at paa Een Mandag, som var d: 14de Martj nest
afvigt, kom Lars Olsen Strøm/m/e, Ole Jonsen Strøm/m/e, Johanes Olsen Leiren og Johanes
Johansen Stamnes til Vidnet og bad ham følge med dem, thj de havde fundet Magne Knudsen
Stamnes død j Søen, og fuldte Vidnet da med dem til det stæd hvor hand laa, da hand saa ham
ligge nøgen paa Søen, og blev bem:te Magne da af de 4re forbenefmte bunden fast ved land
med Eet støcke toug, 5 dage derefter var Vidnet med Lensmanden ude for at tage det døde
legeme op, og blev da bem:te Magne Johansens!! (Knudsens) døde leggeme af Søen
opt[ag]en og lagt j Een kiste og ført til Leiren, og der j Eet Nøst indsat. Videre havde Vidnet
ej at forklare, ej heller havde parterne noget videre at tilspørge ham.
7de Vidne, Knud Aschildsen, boende paa Gaarden Strøm/m/e, sagde sig at være gl: 54 Aar,
Efter aflagde Eed vandt og forklarede, at paa Een Mandag, som var d: 14de Martj nest afvigt,
kom de 4re Mænd, Lars Strøm/m/e, Olse Strøm/m/e, Johanes Leiren og Johanes Stamnes, til
Vidnet og bad ham følge med dem, thj de havde fundet Magne Knudsen Stamnes død j Søen,
og fuldte da Vidnet med dem til det stæd hvor hand laa, da hand befandt det j allemaader
ligesom nest foregaaende Vidne forklared haver, og j det øvrige forklarede
1740: 40
1740
Vidnet, da hand var med Lensmanden at tage det døde leggeme op, ligesom neste Vidne
udsagt haver, Videre havde Vidnet ej at forklare, ej heller havde parterne noget at tilspørge
ham.
8de Vidne, Ole Siursen, boende paa Gaarden Stamnes, sagde sig at være gl: 56 Aar, efter
aflagde Eed vandt og forklarede, at hand var med Lensmanden Niels Horvej og tog Magne
Knudsens døde leggeme op af Søen og lagde det j Een kiste og førdte det saa hen til Leiren,
hvor det blev opsadt j Eet Nøst. Videre viste Vidnet ej at forklare, ej heller havde parterne
noget videre at tilspørge ham.
9de Vidne, Johanes Olsen, boende paa Gaarden Stamnes, sagde sig at være gl: 53 Aar, efter
aflagde Eed vandt og forklarede j alle maader ligesom nest foregaaende 8de Vidne udsagt
haver. parterne havde ej videre at tilspørge dette Vidne.

Capitain des Armes Holck paa Hr: Capitain Nordahls Veigne begierede at Sagen motte
udsættes til neste Ting, og at han/n/em motte gives Copie af hvis nu passered er til sin
nermere efterretlighed, da hand Sagen paa sin side vil slutte.
Enckens Laugværge Johanes Olsen Leiren lod tilføre, at dend dag \da/ dend bordte blevne
Magne Knudsen blev funden død j Søen, gick hand fra sit huus om Morgenen tillig j dend
tancke at fare ind til Een Qværn, for der at male sig noget koren til underholdning, og kand
der af Vidnernes forklaring fornem/m/es at hand haver været ved Qværnen og slaget kornet
paa, og siden derefter ved Een uløckelig hændelse drucknet, som hand mener at være skeed j
det at dend bordte blevne Magne Johansen!! (Knudsen) er gaaen ud j Søen for at tage sin
ba[a]d igien, som laa og rægede fra landet, og har da hvad!! (vadet) for dy[b]dt ud, saa at hand
icke kunde kom/m/e tilbage igien, formodede derfore at hendes Mand ved Dom bliver tilladt
at begraves j Christen Kircke Gaard.
Afsagt
J følge af Capt: Nordahls forlangende om udsættelse j den/n/e Sag, bliver Sagen til neste Ting
forfløtted, og det paa Hr: Capt: Nordahls kost og tilsvar, og skall ham jmidler tiid blive
meddelet beskreven hvis passered er.
Dend Sag indstevnt af Hr: Capitain Nordahl efter forrige tiltalle Contra Ole Brechus blev
paaraabt, og møtte da paa Hr: Capt: Nordahls veigne Capt: des Armes Holck, som begierede
Sagen til neste Rætt forfløtted.
Dend indstevnte Ole Brechuus blev paaraabt, men møtte icke.
Afsagt
Sagen paa Citantens forlangende forfløttes til neste Rætt, da parterne igien haver at møde.
Magne Strøm/m/e, Bryniel Horvej, Anders Horvej, Ole Brecke, Gudmund Dahlsei og
Ingebrigt Øyen, deris skiøde til Lars Olsen paa 2 Spand smør med bøxel og herlighed j
Gaarden Strøm/m/e, dattered 11 Janu: 1740, blev læst.
Ingebor Knudsdatter med flere, deres skiøde til Lars Snaresen Fielli paa 2 Spand smør med
bøxel og herlighed j Gaarden Ronge, dat: 21 April 1740. blev læst.
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Lars Snaresen Fiellies skiøde til Johanes Snaresen paa 2 Spand smør med bøxel og herlighed
j Gaarden Ronge, dattered 21de April 1740. blev læst.
Fogden Johan Smed var begierende at ham motte meddelles Rættens Attestation paa dette
Aars første Termins Restance, hvis endelige Sum/m/a er 69 Rd: 2 mrk: 7 s:, og som ingen
efter detz oplæsning havde noget derimod at erindre, blev sam/m/e af Rætten efterkom/m/et.
Efter trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen som vilde gaa j Rætte, hvorfore tinget
blev ophævet.

d: 25de April blev paa Waasse Wangen holdet Eet Almindeligt Vaar, Skatte og Sage falds
Ting, med Wangens Ting laugs Almue, og blev Rætten betiendt udj Hr: Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius
Emanuel Barth, og blev Rætten sam/m/e tiid beklæd med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes
mænd, Nafnl: Willum Schielde, Ellef Schieple, Størch Noreqval, Bottolf Gavle, Knudt

Øfsthus, Johanes Berge, Niels Istad og Siur Rong, overværende inden Rætten Kongl: Maj:ts
Foged Sr: Johan Smed, Lensmanden Wiching Tvilde og dend Tingsøgende Almue.
Hvorda først blev publiceret Fogden Johan Smeds Konge brev paa at være Foged over
Nordhor og Wosse Fogderie, dattered 12 Novbr: 1739, samt alle de Kongl: Forordninger,
Rescripter og Høye øvrigheds ordre som paa fol: 38 findes Extraheret.
dernest blev læst
skifte brevet efter afg: Ole Larsen, passered d: 4de Maj 1739. hvorudj findes Jorde Godz
Sterfboen tilhørende j Gaarden Støp 18 mrk: med bøxel og herlighed, vurderet for 30 Rd:,
sam/m/e er igien udlagt til Encken Reiende Olsdatter 9 mrk:, til Søn/n/en Knud Olsen 2
mrk:, til Knud Olsen Æen 3 mrk:, til Anna Olsdatter 1 mrk:, til Ranvei Olsdatter 1 mrk:,
til Magnilde Olsdatter 1 mrk:, og til Britta Olsdatter 1 mrk:
Lars Navesen Fiellies Vilkaars brev til Ragnilde Fiellie, dattered 25 April 1740. blev læst.
Biscop Bornemans bøxel seddel med Revers, til Haldor Jonsen paa 1 Løb smør j Gaarden
Reqvemb, dattered d: 16 Decbr: 1739, blev læst.
skifte brevet efter afg: Guro Andersdatter, passered d: 22de Janu: 1740. blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz j Gaarden Uqvitne 1 Løb smør med bøxel og herlighed, sam/m/e er
igien udlagt til Willum Lie for sin havende fordring 1 Spand for 15 Rd:, til Størck Aslacksen
ligesaa 1 Spand for 15 Rd:, og til Enckemanden 2 spand for 30 Rd:
Willum Lies og Størck Aslacksens skiøde til Lars Monsen paa 2 spand smør med bøxel og
herlighed j Gaarden Uqvitne, dattered 25 April 1740, blev læst.
Magister Jørgen Harboes bøxel seddel med Revers, til Lars Helliesen paa ½ Løb og 6 mrk:
smør udj Gaarden Giernes, dattered 21 Aug: 1739. blev læst.
Peder Iversens Pandte forskrivelse til Hendrich Pausoch(?) paa Capital 70 Rd:, med
Forsickring j hans paaboende Gaard Reqve, skyldende 3 Spand smør med bøxel og herlighed,
samt overbøxel til Een halv Løb j bem:te Gaard, dattered 4 Febr: 1740. blev læst.
skifte brevet efter afg: Mons Anbiørensen, passered d: 11 Novbr; 1739, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz Sterfboen tilhørende 1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør med bøxel, samt
overbøxel paa Eet Spand, j Gaarden Fliettre, Vurderet for 120 Rd:, sam/m/e er igien udlagt
som følger, til Encken Ragnilde Nielsdatter 3 spand 9 mrk: med bøxel, samt andel j
overbøxel, til datteren Maritta Monsdatter 31 ½ mrk: smør med bøxel, samt andel j
overbøxelen, og til Anna Monsdatter 31 ½ mrk: smør med bøxel, samt andel j overbøxelen.
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Ole Søgnesberg, Ole Qvitne, Joen Fanestøllen og Siur Olversen, deris skiøde til Christen
Jacobsen paa 7 ½ mrk: smør med bøxel og herlighed j Gaarden Bratager, dattered 25de April
1740. blev læst.
Dend 26 ditto blev end viidere med Tinget Continueret, efter at Sorenskriveren selv til Tinge
var kom/m/en fra sine andre Embedets forrætninger, og er passeret som følger.
Sig:r Miltzou udstæde bøxsel brev med Revers, af 28 Martij 1740, til Torgüs Olsen paa 1 Løb
4 mrk: smør j Gaarden Jernæs, blev læst.
Capitain Jens Nordahls udstæde bøxsel brev med Revers, af 25 Martij 1740, til Knud
Torkielsen paa 2 pd: smør j Gaarden Lund, blev læst.
Ingier Raustad udgivene bøxsel brev med Revers, af 25 April 1740, til Erich Larsen paa ½
Løb 6 mrk: smør j Gaarden Mæhland, blev læst.

Mathias Mølster og Knud Seim, derres udgivene skiøde af 25 April 1740, til Knud
Godskalcksen paa 1 pd: smør j Gaarden Eie, blev læst.
Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischers udgivene bøxsel brev med Revers, af 21 Martij
1740, til Lars Kielsen paa 1 Løb 4 ½ Mrk: smør j Gaard: Lii, blev læst.
Halle Larsens udgivene skiøde af 26 April 1740 til Lars Hallesen paa 1 Løb smør med
bøxsel og herlighed j Gaarden øvre Lii, blev læst.
Gullick Knudsens udgivene skiøde af 26 April 1740 til Lars Gullichsen Tillung paa 12 Mrk:
smør j Gaarden Afdahl, blev læst.
Lars Ericksens udgivene skiøde af 26 April 1740 til Mons Henrichsen paa 12 Mrk: smør j
Gaarden Apelthuun, blev læst.
Dend 27 Ditto blev med tinget Continueret.
Sig:r Miltzou udgivene bøxsel brev med Revers, af 18 Febr: 1740, til Knud Stephensen paa 2
Løber smør j Gaarden øfre Schutle, blev læst.
Knud Stephensens udgivene wilkaars brev af 26 April 1740 til Encken Kari Pedersdatter, for
Gaarden Schutle[s] opsigelse, blev læst.
Niels Nesseim med fleere, deres udgivene skiøde af 26 April 1740 til Knud Iversen paa 1
Spd: smør j gaarden nedre Lem/m/e, blev lest.
Beskop Bornemans udstæde skrift af 29 Martij 1740, hvorudj hand Mortificerer det Interims
beviis som hand d: 8 Januarij sidstleeden haver givet Helje Olsen Jetle paa 1 Løb smør j
Gaarden Seim, formeedelst urigtig andragende, blev læst.
Iver Schierpe udgivene skiøde af 25 April 1740 til Lars Johansen paa 1 pd: smør i Gaarden
Houg, blev lest.
Siur Hæve med fleere, deres udgivene bøxsel brev med Revers, af 26 April 1740, til Lars
Johansen paa 1 Løb 1 pd: 3 mrk: smør j Gaarden Qvale, blev lest.
Torgier Rioe fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ved stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og
Peder Olsen Nyrre ladet warsle og indkalde sin Stiffader Olle Rasmussen Nesthuus, Dom at
undgielde fordj hand forholder Citanten sin Møderne Arv, og for sam/m/e at giøre vedbørlig
Rigtighed, samt at svare processens omkostning.
paa dend indstevnte Olle Nesthuus weigne møtte Lars Sættere, som forklarede at Olle
Nesthuus af ham har været begierende, det hand her for Rætten vilde kundgiøre hands lovl:
forfald, som er, at hand er bleven svag og senge liggende, mens tilstoed at være lovlig warslet,
og begierede Sagen udsat indtil neste ting, da hand wilde Rætte for sig.
Citanten hafde ej noget her imod at forrestille.
Afsagt
Sagen gives Rum indtil neste Ting.
Siur Larsen Hæve efter forrige tiltalle, paa hands Faders veigne, til Anve Joensen med
huustrue og hindes første sal: Mands Arvinger, æskede Sagen j Rætte:
af de indstevnte møtte ickun Formynderen Torbiørn Sæve og Gietle Repoll, som lod tilførre
det de intet j sagen hafde at svare.
stevnevidnerne Iver Ericksen Bøe og Lars Olsen Gillerhuuss med Eed og oprigte!! fingre
afhiemlede
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Dend af Rætten paa nest forregaaende høste Ting, Anve Joensen Schierven givende Laudag,
at have Lovl: forkyndt for Anve Joensens boepæll, udj hands huustrues paahør, siden hand
selv ej var hiem/m/e.
Citanten lagde j Rætte dend udj stevningen paabeRaabte OberhoffRættis Dom af 22 Febr:
1729. derefter hand paastoed Dom for de paastevnte 20 Rd:, samt processens omkostning, og
altsaa sluttede sagen paa sin siide. Dom/m/ens Final er ord for andet saa lydende.
Formynderne, som Comparerede, hafde ej noget at lade tilførre, saasom de ej saa imod Een
usvæcket Dom at kunde giøre nogen modstand, altsaa formodede at siden de aldrig har været
modtvillig til at betalle, mens det har beroet paa Myndlinggernis Moder, som har haft skifte
brevet j hænde, sam/m/e hund med hindes Mand ej har villet udlevere, eller der med møde j
Rætte, saa de der af Kunde see hvad de for Een hvers Andeel burde svare.
Afsagt
Sagen optagis til Doms indtil j Morgen, da parterne haver at møde, Dom at anhøre.
Arne Ericksen Windsand udgivene Pante forskrivelse af 26 April 1740, til Knud Brynildsen
Øfsthuus for Capital 45 Rd:, og til Sønne Tøen for 35 Rd:, imod det underpant af 1 Løb smør
j Gaard: Windsand, blev lest.
Siur Aslacksen Windsand udgivene skiøde af 25 April 1740 til Lars Johansen paa 2 pd: smør
j Gaarden Qvaale, blev lest.
Lars og Niels Giernes, deres udgivene wilkaars brev af 27 April 1740 til Encken Giertrud
Tollefs datter, blev for Rætten oplæst.
Capitain Jen[s] Nordahl efter forrige tiltalle til Jon og Johannis Bærre, æskede Sagen j Rætte,
og tillige Kundgiorde det hand ved Een Continuations stevning haver ladet Muntl: indvarsle
bem:te Jon og Johan/n/is Bærre, fleere Vidner at anhørre, som er Jon Bærre[s] Kone,
{Tosten} \Johan/n/es / Bærre[s] Kone, og Iver Bærre, der tillige er indvarslet deris Vidne at
aflægge: dernest er sagwolderne warslet, Dom at anhørre, og endelig er til vedermælle
indvarslet Niels Bærre.
De indstevnte Jon og Johan/n/es Bærre Comparerede, vedtog at wære ved Continuations
stevning lovligen indkaldet, Widnerne at anhøre, med videre efter stevningens indhold.
af de indstevnte Vidner møtte ingen efter trende gange paaRaabelse.
stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og Peer Olsen Nyrre med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være for Widnernis boepæll Lovl: forkyndt, og det for de tvende
Koner udj deres mænds paahør, siden de ej vilde lade dem finde, og for Iver Bærre[s]
boepæll udj hands huustrues paahør, siden hand ej var hiem/m/e.
Citanten begierede Laudag for Vidnerne indtil neste Ting.
Afsagt.
Widnerne Kari Helliesdatter, Torbiør Jonsdatter og Iver Bærre paalæggis af Rætten til nest
anstundende Som/m/er Ting her for Rætten at møde {til}, Derres Eedelige Vidne j Sagen at
aflægge, under deres faldsmaal[s] forbrydelse.
Capitain Jens Nordahl efter forrige tiltalle til Olle Andersen Helgeland for fortiilig
sam/m/enleie med sin huustrue, æskede Sagen j Rætte,
dend indstevnte Olle Andersen efter trende gange paaRaabelse møtte icke.
stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og Iver Nielsen Fliseran med og!! opragte fingre
afhiemlede Lovl: at have
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for Olle Andersens boepæll udj hands Eget paahør forkyndt dend af Rætten ham paa seeneste
høste Ting givende Laudag.
Citanten begierede det Rætten inu nock en gang vilde forrelægge han/n/em Laudag.
Afsagt
Olle Andersen worde nock en gang paalagt her for Rætten at møde til dette Aars som/m/er
Ting, sagen at tilsvare.
Capitain Jens Nordahl som Sigt og Sagefalds Eiere, Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
warsel widnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ved stevnevidnerne Niels Tollefsen
Bryn og Iver Nielsen Flisseran ladet varsle og indkalde Olle Høningen, Vidner at anhøre, som
er Maritte Siursdatter og Gullich Hoelle, om det slagsmaal, haar og Skægge tag hand haver
paa anden Juuledag nestleeden øvet imod og paa Olle Løcken, for sam/m/e Dom at liide til
ungieldelse, og at svare processens omkostning, til vedermælle er indvarslet Olle Løcken.
Dend indstevnte Olle Høningen Comparerede, vedtog at være Lovl: warslet. iligemaader
møtte dend til vedermælle indvarslede Olle Løcken.
end videre møtte de indstevnte Vidner. Citanten paastoed dem Eedelig afhørt. Eedens
forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet deres sandhed j Sagen at udsige.
1: Gullich Gullichsen, tien/n/ende paa Gaarden Holle hos Peer Holle, sagde sig at være 17
Aar gaml:, har [været] 4re gang[e] til Herrens Nadvere. efter at hand med opragte fingre
hafde aflagt Eeden, vidnede og forklarede at hand, Vidnet, Anden dag Juul kom til gaarden
Høningen, og da saa Vidnet at Olle Løcken kom ud af Olle Hønningens stue, og kom Olle
Høningen efter, og gick need igien/n/em Thuunet efter Olle Løcken, og hafde en spade j
haanden, dog uden at hand brugte dend til andet end som at støtte sig ved som ved en anden
stau[r], da hørte Vidnet af!! (at) Olle Høningen sagde til Olle Løcken, kom tilbage igien, dit
blod skall Reen/n/e for mit, mens Olle Løcken kom ej tilbage igien, videre sagde Vidnet ej at
kunde forklare. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Maritte Siurs datter, tienende hos Olle Høningen, sagde sig at være 36 Aar gaml:,
efter aflagde Eed vidnede, at da Olle Løcken Anden dag Juul war j Olle Høningens stue, kom
Vidnet ind j stuen, og j det sam/m/e saa Vidnet at Olle Høningen tog Olle Løcken over
skægget, dog uden at Vidnet saa at hand træckede ham j skægget, og j det vente Vidnet sig
om og tog j Olle Løcken og bad ham gaa ud, da Olle Løcken og gick, og Olle Høningen gick
strax efter [og] hafde en spade j haanden som hand støttede sig ved, og Raabte efter Olle
Løclen, siggende det hand vilde kom/m/e tilbage igien, med de ord der hos, dit blod skall
Ren/n/e før mit. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Sagvolderen begierede anstalt med Sagen, da hand i mindelighed vilde forsohne sig. her
med Citanten var fornøyet. og altsaa sagen udsat indtil viidere paatalle, om den ej vorder
forsonet.
Een ditto ved stevnevidnerne Peer Olsen Nyre og Niels Tollefsen Bryn, indvarslet Maritte
Lars datter for begangne leiermaal med Niels Wichingsen Tvilde, der for Dom at lide, samt at
svare processens omkostning.
Dend indstevnte Maritte Lars datter efter trende gange paaRaabelse møtte ej.
stevnevidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at [være] Maritte Lars
datter Lovl: forkyndt udj hindes Eeget paahør paa Gaarden Houge, hvor hun er til huuss.
Citanten begiere[de] forrelæggelse
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Afsagt

Dend indstevnte Maritte Larsdatter paalæggis her for Rætten at møde til nest anstundende
Som/m/er Ting, Sagen at tilsvare.
Een ditto ved stevnevidnerne Iver Nielsen Flisseran og Niels Tollefsen Bryn, indvarslet
Ingebiør Olsdatter for begangne leiermaal [med] Øyel Kolbensen Overland, Dom at lide til
strafs lidelse, samt processens omkostning.
Dend indstevnte Ingebiør Olsdatter efter trende gange paaRaabelse møtte ej.
stevnevidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt j
Biørn Mørqve[s] paahør, hos hvilcken sam/m/e Ingebiør laa i barselseng.
Citanten begierede forrelæggelse.
Afsagt
Til nest anstundende som/m/er Ting haver Dend indvarslede Ingebiør Olsdatter her for Rætten
at møde, sagen at tilsvare.
Een ditto ved nest ovenstaaende stevnevidner indvarslet David Olsen Schierven for fortiilig
sam/m/enleie med sin huustrue.
Dend indstevnte efter trende gange paaRaabelse møtte ej.
stevnevidnerne afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for David Olsens boepæll udj
hands Eget paahør.
Citanten begierede forrelæggelse.
Afsagt.
Til anstundende Som/m/er Ting haver David Olsen at møde, Sagen at tilsvare.
Tollef Stephensen Bryn efter forrige tiltalle til sin Formynder Lars Tachle, nu Grouve, æskede
Sagen j Rætte.
dend indstevnte Lars Grouve Comparerede, begierede fordrag indtil høsten, da hand vilde
Rætte for sig, hvis icke hand giorde det, var hand villig til høste Tinget Dom at undgielde.
Citanten lod tilførre, det hand var fornøyet med den/n/e declaration.
Afsagt
Sagen med bægge parters samtycke udsættis indtil høste Tinget.
Knud Ericksen Wæhle fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand ved stevnevidnerne
Niels Tollefsen Bryn og Peer Olsen Nyhre haver ladet warsle og indkalde til dette Ting, tiid
og stæd Knud og Olle Larsøn/n/er med deres Formyndere Rognald Houge og Knud Leidahl,
Dom at lide til at imodtage Løsnings penge for det dem udlagde Jordegods i Gaarden Wæhle,
samt at svare processens omkostning.
af de indstevnte efter paaRaabelse møtte ingen.
stevnevidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være for de umyndige
paa Gaarden Wæhle, hvor de tilholder, Lovl: forkyndt, og som de ej vilde hørre paa
stevningen mens løb til skous, saa blev stevningen forkyndt udj tieneste drengen Niels
Jacobsens paahør. og for Formynderne er dend forkyndt for en hvers {paahør} boepæll udj
deres Eget paahør.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt
Knud og Olle Larssøn/n/er tillige med deres Formyndere Rognald Houge og Knud Leidahl
paalæggis her for Rætten at møde til nest anstundende som/m/er Ting, sagen at tilsvare.
Erich Helliesen Gierager udgivene vilkaar brev af 27 April 1740 til Encken Giøe Larsdatter,
som har opsagt sin gaard Gierager for ham, paa hindes underholdning, blev læst.

Torgier Biernesen og Olle Lilands udgivene skiøde af 27 April 1740 til Niels Biernesen paa
2 pd: 18 Mrk: smør i gaarden Nedre Herre, blev læst.
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Dend 28 Ditto blev med Tinget Continueret.
Dend sag indstevnt af Siur Larsen Sæve!! (Hæve?) Contra sal: Stephen Schiervens arvinger,
som igaar til Doms blev optaget, declarerede Citanten nu ej Dom at anhøre, siden Sagen i
mindelighed er worden forligt.
Corperal Siur Olsen Styve af Hr: {Capitain Jens Nordahls} \Major Mejdels/ Compagnie,
Anders Nedre Wiinie og Knud Helleve fremstoed for Rætten og Kundgiorde det de med
Muntl: Kald og warsel Lovl til dette Ting, tiid og stæd ved stevnevidnerne Niels Tollefsen
Bryn og Peer Olsen Nyrre haver ladet stevne Anna, huusKone paa Gaarden Bøe, og Anders
Hylden, til at anhøre de Vidner Niels Bøe og Mons Bachetun{s}, som til Eedelig forklaring er
indstevnt, angaaende dend ære snack og det høe tyveri som Anna Bøe og Anders Hylden har
tillagt Citanterne at de skulde have stollet fra Aamun Fiosse, og der med af ham være truffet j
gierningen, der om er og Amun Fiosse med tieneste Dreng Lars Dygstad indvarslet, deres
forklaring inden Rætten at aflægge, derefter Citanterne Reserverer dem deres Rætt nermere
lovligen at forfølge.
Dend indstevnte Anna Gun[n]ers datter, gift med Olle Larsen, huusmand paa Gaarden Bøe,
Comparerede, vedtog at være Lovl: warslet.
Dend indstevnte Anders Hylden blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller
nogen paa hands veigne.
stevnevidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for
Anders Hyldens boepæll udj hans Kones paahør, siden [hand] ej vilde lade sig finde.
De indstevnte Niels Bøe, Mons Bachetuun, Aamund Fiosse og Lars Dygstad møtte alle,
vedtog at være Lovl: stevnt.
Citanterne paastoed Vidnerne Eedelig afhørte. Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst,
og formanet ved sandhed at blive, dernæst blev det Eene Vidne udviist mens det andet blev
Examineret.
1: Vidne, Niels Iversen, boendes paa Gaarden Bøe, sagde sig at være gaml: 54 Aar, efter
aflagde Eed med opragte fingre vidnede, [at] nest afvigte Aar 1739 om høsten kom Anders
nedre Wiinie til Vidnet og begierede det Vidnet vilde gaa med ham til gaarden Helleve for at
høre paa nogen snack, der til Vidnet svarede ja, gick saa tillige med Mons Bachetun og
bem:te Anders Wiinie til Gaarden Helleve, da de kom der, var Corporal Siur Styve, Knud
Helleve og Anders Hylden der forsamlede, da sagde Knud Helleve til Anders Hylden, du er
den som har forrebringet mig dend snack om noget høe tyverie, der til Anders Hylden
svarede, ja, jeg er og ieg staar ved det, da sagde Knud Helleve, sig os det nu, da svarede
Anders Hylden, ieg staar ved det, mens ieg bekiender intet førren ieg kom/m/er for Rætten, og
sagde hand videre, at Anders Wiin[i]e og Knud Helleve war de som hafde begaaet dette høe
tyverie, \og/ {sagde} end viidere, \at/ de snacker at Corporalen skall have været med j dette
tyverie. anden dagen der efter kom Anders {vidnede} Wiinie og begierede atter at Vidnet
vilde gaa med ham til Hylden, da gick Vidnet tillige med alle trej Citanterne og Mons
Bachethuun til Anders Hylden, da sagde Anders {H} Wiinie til Anders Hylden, du faar sige
os hvor fra du har dend snack, i førstningen vilde Anders Hylden ej sigge det, mens endelig
sagde hand det ud, at Anna Gunnersdatter Laen, nu Bøe, hafde sagt det, da gick Citanterne
tillige med bægge Vidnerne til Anna, og tilspurte hinde derom, {da svarede An} og sagde at

Anders Hylden hafde udlagt hinde for dend snack, da sagde Anna, saa faar Anders Hylden
beviise det.
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Saa gick Citanterne efter Anders Hylden, og de kom alle igien, da sagde Anders Hylden til
Anna at hun hafde sagt dend snack, mens som hun gick fra det, sagde Anders Hylden at hand
vilde beviisse det med sit Folck at hun hafde sagt det, i det øfrige var en stoer mund
Klam/m/er imel: Anna og Anders Hylden, som til deels ej er vert at forklare, og til deels ej
kand mindes, da paastoed Citanterne at Anna skulde sigge hindes Mand hvor fra hun hafde
dend snack, da sagde hun, hun hafde ingen for sig, og det war ickun barne snack, sagde der
hos at Mons Bachethuuns liden søn, som er 10 Aar gaml:, skulde have sagt \det/, dog vilde
hun udj hindes talle ligesom unskylde Corporalen, da gick Vidnet tillige med det andet Vidne,
som er Fader til det ommelte baren, og tog barnet for sig og tilspurte det der om, da barnet
grædendis aldeeles fragick det, og sagde at hand slet intet veste om den/n/e snack. videre
hafde Vidnet ej at forklare, parterne hafde ej heller noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Mons Biørnesen, boende paa Gaarden Bachetuun, sagde sig at være gl: 40 Aar,
efter aflagde Eed med opragte fingre vidnede j alle maader Conform med første Vidne,
undtagen at Vidnet sagde ej at Kunde mindes at Anna j sin talle skulde vilde unskylde
Corporalen, dette svar gav Vidnet paa Rættens spørsel, dernæst lagde Vidnet dette der til, at
da de var paa Hylden, og Anders Hylden sagde at Anna hafde sagt det, da tilspurte Anders
Hylden sit tyende om de icke hørte at Anna kom til ham og sagde at de tyve som hafde staalet
høet var bleven Aabenbaret, og da udlagde disse trende som nu ere Citanter, wiidere sagde
{Rætt} Vidnet, paa Rættens tilspørsel, at det ommelte baren var hands baren, og at {de} er 10
Aar gl:, forklarede end viidere, at førren Vidnet blev kaldet til et beskickelse Vidne, da hafde
Anders Hylden været j hands huus og for ham, neml: Vidnet, og hands tyende fortalt den/n/e
snack om dette tyveri som disse Citanter skulle have øvet. parterne hafde ej noget at
tilspørge Vidnet.
Anna Gunners datter lod tilførre, at Rætten vilde have medlidenheed med hinde, om icke for
hindes skylld, saa dog af medlidenhed for hindes svage mand.
Aamund Fiosse forklarede at det er ham, om hvilcken den/n/e snack er udspreet at hand
skulde være bleven bestaalet det om/m/elte høe, mens sagde ingen tyve at have seet, og ej
heller at være vidende, vel er det saa at hand har mist noget lidet høe, mens aldrig har været
vidende om hvem sam/m/e haver taget.
Lars Dygstad forklarede, at have tiendt hos Aamun Fiosse dend tiid det om/m/elte høe blev
borte, mens ingen har hand seet tage det, ej heller er vidende om hvem som tog det.
Citanterne begierede Sagen udsat indtil neste Ting, paa det de ved Een lovformelig stevning
kand indvarsle Anna Gunners datter til Doms lidelse.
Hr: Capitain Jens Nordahl, som Sigt og Sagefalds Eiere over det saa kaldede
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Apostels Goeds her paa Woss, lod tilførre det hand til Justitiens pleie begierede og Sagen
udsat til neste ting, da hand efter Sagens omstændighed og hvis der af dependererer!!, agter
Lovl: sam/m/e til Doms at procerdere!!
Afsagt
Sagen udsættis til nest anstundende som/m/er Ting, imidl:tiid skall blive ifølge af Forord: Sub
datto 19 Aug: 1735 besørget Stiftambtmandens Constitution til Et forsvar for Anna Gunners
datter, til sam/m/e tiid og ting gives Anders Hylden for[re]læggelse for Rætten at møde, om
hand noget widere til Sagens oplysning kand have at forrestille.

for Rætten fremstoed Mons Bachethuun, Tosten Færre og Stephen Ronve og Kundgiorde at
de ved skriftl: stevning af 7 April 1740 har ladet stevne Ellef Siursen Nedre Øgre, Dom at lide
til at betalle dem derres Myntl:[s] Arvemidler med Renter og videre efter stevnemaalets
indhold, som blev oplæst og er saalydende.
Dend indstevnte Ellef Siursen Nedre Øgre blev 3de gange paaRaabt, mens møtte icke, ej
heller lod møde for sig.
stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og Peder Olsen Nyre med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for Ellef Siursens boepæll udj hands Eget
paahør, og han/n/em Copie der af meddeelt.
Citanterne war Laudag begierende.
Afsagt.
Lige som Lovens 1 bog 4 C: 5 art: befahler at j Kald og warsel skall sagen {saafremt
processen skall holdes lovlig} nævnis, hvorfor mand {Nævnis} stævner, saa og dagen, saa
befahler og Allerhøyst bem:te Lovens alligerede at j stevningen skall nævnis Et vist Ting,
saafremt processen skall holdes lovlig: dette haver Citanterne ej i agt taget udj derres udstæde
skriftl: stevnemaal af 7 April 1740. thj vel nævner de Sagen og tiiden, mens udelader stæden
waar!! (hvor) til de warsler, de anførrer vel førstkom/m/ende waar Ting, mens stevningen
taller aldeeles intet om hvad waar Ting det er, {og} om det er Wangens waar Ting her paa
Woss, eller om det er Et andet waar ting her j stiftet som holdes paa sam/m/e dag og tiid;
efter saadan omstændigheder Kiendes for billig og Rætt, det Sagen afviisses til ny og
lovligere forfølgelse, da en hver skall vederfahris Rætt.
Fogden Smed lod inden Rætten oplæsse og Examinere dette Aars første Termi[n]s skatte
Restance, hvis sum/m/a var 675 Rd: 3 mrk: 6 s:, og som ingen af Almuen var der noget imod
sam/m/e hafde at forrestille, var Fogden Rætten[s] Attestation begierende, som blev
efterkommet.
Fogden Jessen begierede og Rættens Attestation det hand ingen Kongl: Contributioner,
Munderings pengene untagen, haver af Tron Johansen Biørge oppebaaret for Ao: 1739, som
ilige maader af Rætten blev efterkom/m/et.
Magister Jørgen Harboe[s] Reigning af 28 April 1740, hvor efter hand anfører at have tilgode
hos Almuen for Herre Cam/m/erets bygning 40 Rd: 3 mrk: 2 s:, blev efter forlangende oplæst.
Efter trende gange udRaabelse waar!! (war) ej nogen der vilde gaa j Rætte, altsaa blev
{Rætten} \Tinget/ for dette Tinglau og skibReede den/n/e sinde ophævet.
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Mandagen den 9 Maij blev Rætten betiendt paa Gaarden øfre Leqven, beliggende j Gravens
Præste gield og SkibReede, Ulviigs Kircke Sogn j Hardanger Fogderie, med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættis mænd som af Fogden Andreas Hejberg der til er opnævnte, neml:
Elling Hotle, Gutorm Ousdahl!! (Ourdahl), Tosten Nielsen Lillethuun, Haaver Schaar, Aslack
Larsen Lille Berge, Johan/n/es Larsen Halanger, Andve ibdm:, og Kield Magnusen Børseim,
Nerværende Lensmanden Anders Hansen Store Berge;
efter tilkaldelse af Johannes Findsen indre Bue, til en Odels trætte at afhandle imel: ham og
Olle Magnusen angaaende Een Andeel her j Gaarden øfre Leqven.

Citanten Johan/n/es Finsen indre Bue fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med
Muntl: kald og warsel vidnesfast for Juul Ao: 1739 til neste Tirsdag efter Paaske indeværende
\Aar/, og siden efter at Sorenskriveren hafde beram/m/et dagen, til j dag her til Aastædet haver
ladet stevne og indkalde Olle Magnusen øfre Leqven, Vidner at anhøre, gaml: breve at høre
læsse {og} om hands, Citantens, Odels Rætt her til Gaarden øfre Leqven, og endelig, at lide
Dom til at imodtage Løsnings penge for 1 ½ Løb 12 mrk: smør her j Gaarden øfre Leqven
beliggende, samt at svare processens omkostning.
dend indstevnte Olle Magnusen efter paaRaabelse møtte, vedtog at være given Lovl: Kald og
warsel.
Citanten wiiste penge for Rætten til Jordens indløsning, med tilbud om dend indvarsleede
sam/m/e i mindelighed ville imopdtage.
Comparenten Olle Magnusen der til svarede, det hand ej imodtog penge.
Citanten paastoed sine Vidnet afhørte, som er Aamund Larsen Buu, Olle Johansen indre
Buu, \og/ Niels Larsen øfre Spilde, der alle for Rætten møder, Eedens forklaring blev
Vidnerne forrelæst, og formanet sandheden at udsige.
1: Vidne, Aamund Larsen, boende paa Gaarden Yttre Buu, sagde sig at være gaml: 66 Aar,
vidnede at j sal: Sorenskriver Schvartzkopfs tiid hafde Citanten Johan/n/es Finsens broder, nu
sal: Torfind Findsen, stevnt til Tinge til at løsse den/n/e jordepart, og hafde sal: Torfind laant
pengene af Vidnet, sam/m/e penge sal: Torfind hafde sat j Rætten paa Tingbordet, og da blev
sagen henviist til Aastædet, mens hvor mange Aar det er siden at sagen var til Tinge, kand
Vidnet ej mindes. videre sagde Vidnet ej [at] kunde forklare, ej heller hafde parterne noget at
tilspørge Vidnet; altsaa Eedfæstede Vidnet sit udsigende med Eed og opragte fingre.
2: Vidne, Olle Johansen, boendis paa Gaarden indre Buu, sagde sig at være gaml: 60 Aar,
vidnede j alle maader Conform med første Vidne, sagde der hos at hand var paa tinget
sam/m/e tiid, saa at pengene, som var laant hos første Vidne, blev sat j Rætten, og {at sagen}
hørte at sagen blev viist til Aastædet. Videre hafde Vidnet ej at forklare, parterne hafde ej
heller
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Noget at tilspørge Vidnet, altsaa Eedfæstede Vidnet sit udsigende med Eed og opragte fingre.
3: Vidne, Niels Larsen, boendes paa Gaarden øfre Spilde, sagde sig at være gaml: 67 Aar,
vidnede det hand aldeeles icke kunde Mindes at have været paa Tinget da den/n/e sag var
indstevnt, siunes dog som en drøm at have været der og hørt at sagen var indstevnt til tinget,
tilstoed ellers at have Olle Magnusens søster til ægte, parterne hafde ej videre at tilspørge
Vidnet, altsaa bekræftede Vidnet sit udsigende med Eed og opragte fingre.
Citanten lagde i Rætte en Lautings Dom afsagt for Bergens Lauting d: 22 Januarij 1710. over
Een deel poster og Desputer imel: hands, Citantens, sal: Fader og dend her indstevnte Olle
Magnusens Fader, sal: Magnus Iversen, udj sam/m/e Lautings act fra fol: 18 til 20 bægge
{ind} inclusive, findes indført Et Odels Mageskifte brev af datto 6 Maij 1701, hvor efter
Citantens fader, sal: Find Halstensen, og Olle Magnusens fader, sal: Magnus Iversen, haver
indgaaet et Odels Mageskifte med hin anden saaleedes, at Find Halstensen fra sig Mageskifter
til Magnus Iversen Gaarden øfre Leqven, som skylder j Landskyld 2 Løber ½ pd: smør, 2
huuder med bøxsel og herlighed, til smør Reduceret 3 Løber ½ pd:, imod gaarden indre Buu,
som skylder Landskyld 2 pd: 15 mrk: smør, ½ huud, 1 f:skind, 1 K:skind, 1 Løb salt med
bøxsel og herlighed, til smør Reduceret 1 Løb 2 pd: 9 mrk:, og for det som øfre Leqve er
større end som indre Buu, haver Magnus Iversen betalt til Find Halstensen 60 Rd:, som er det
hand, Citanten, nu for sam/m/e 60 Rd: vilde igien indløsse, begierede altsaa det sam/m/e
Mageskifte brev j acten her maatte inddragis til paakiendelse. og paastoed Dom i følge af
hands stevnemaal.

Rætten tilspurte Citanten hvor gaml: hand nu er, her til Citanten Johannes Findsen svarede
det hand j dette Aar, 3 ugger for Juul, bliver 35 Aar.
det om/m/elte Mageskifte brev blev oplæst, og er ord efter andet saa lydende.
Den indstevnte Olle Magnusen Replicerede det hand ej viidere hafde til sin sags bestørkelse
end som det af Citanten om/m/elte Mageskifte brev, hvilket hand in orriginale vilde
producere, med begier sam/m/e ordlydende j acten maatte indførris, i det øfrige formodede
hand og paastoed at den Lovl: hæv[d] hand haver, worder ham beskiermet, thj lad være at
Citantens broder ulovgrundet haver stevnt at vilde løsse, saa er det dog over 20 Vintere siden
Sorenskriver Schartzkopf døde, og altsaa skulde hand formeene at have lovlig hævd, j det
øfrige var fornøyet med Dom at anhøre.
Rætten tilspurte bægge parter om de nu noget videre hafde til Sagens oplysning, de da vilde
bekiendt giøre det, hvor til bægge parter svarede nej, de hafde ej videre, mens vilde paastaa
Dom, og altsaa blev
1740: 45b
1740
Sagen til Doms optagen,
og bliver da først at bereigne den/n/e trættis bekostning, saasom Sorenskriveren for den/n/e
dags forrætning 2 Rd:, hans provition j tvende Reise dage til og fra Aastædet 1 Rd: 2 mrk:,
Sorenskriverens fløtning til Aastædet haver Citanten selv forskaffet, 6 Laug Rættis mænd,
kand ej ringere have formeedelst lange veie og besværlig Aarsens tiider, end som hver 20 s:,
er 1 Rd: 4 mrk:, Lensmanden for Laug Rættens tilsigelse, samt opvartning ved Rætten, bør
nyde 3 mrk:, tilsam/m/en den/n/e forrætnings bekostning 5 Rd: 3 mrk:
dernæst blev udj Sagen saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Den/n/e sags beskaffenhed bestaar her udj at Citant:[s] Fder Find Halstensen har ved
Mageskifte brev af 6 Maij 1701, læst til Tinge d: 24 Octbr: sam/m/e Aar, fra sig til Magnus
Iversen, som var dend indstevnte Olle Magnusens Fader, Mageskiftet sin Odelsjord øfre
Leqve, som skylder udj Landskyld {2 pd: 15 mrk: smør, ½ huud, 1 f:skind, 1 K:skind, og 1
Løb salt med bøxsel og herlighed} 2 Løber ½ pd: smør og 2 huuder med bøxsel og herlighed,
imod Gaarden indre Buu, som skylder udj Landskyld 2 pd: 15 mrk: smør, ½ huud, 1 f:sk:, 1
K:sk: og 1 Løb salt med bøxsel og herlighed, og for det Leqve skylder meere end Buu, har
Find Halstensen Aappebaaret!! og an/n/am/m/et af Magnus Iversen 60 Rd:, dette har Citanten
Johan/n/es Findsen ei alleene anseet som et Mageskifte, mens end og som et Kiøb, neml: at
hands Fader skulde have solt til Magnus Iversen, det som Gaarden øfre Leqve skylder meere
end som Gaarden indre Buu, for 60 Rd:, formeenende det hands Fader vel efter Loven Kunde
have magt at sælge sin Rætt, mens ej at sælge sin søns Rætt, og altsaa haver Citanten
Johan/n/es Finsen stevnet her til Aastædet, med paastand at nyde til Løsning, det som
Gaarden øfre Leqven skylder meere end som Gaarden indre Buu; men som Citanten
Johan/n/es Finsen selv her for Rætten j dag haver tilstaaet at være udj dette Aar 3 ugger for
Juul ikkund 35 Aar gaml:, og det befindes af Mageskifte brevet under datto 6 Maij 1701 at det
er over 39 Aar siden hands Fader overdrog gaarden øfre Leqve til Olle Magnusens Fader, som
bliver 4 Aar for Johannes Finsen blev til, at hands Fader paa Lovl: maader haver afstaaet
Gaarden, altsaa kand ej siges at hands Fader haver solt hands Rætt, ald dend stund hand ej
var til, da Faderen afstoed jorden til Magnus Iversen, og som hands Fader Find Halsteensen
ingen Rætt hafde til Gaarden øfre Leqve da hands søn Johan/n/es Findsen blev født til verden,
thj hand hafde fraskrevet sig sin Rætt, saa kand hands søn Johan/n/es ej heller sige at have
nogen Rætt til det som hands Fader ej Eiede da hand kom til verden: efter saadan sagens
beskaffenhed Kiendes for Rætt
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Det Olle Magnusen bør for Johan/n/es Findsens tiltalle fri at være; og betaller Johan/n/es
Findsen Rættens Persohner efter dend bereigning som j Acten er inddraget med 5 Rd: 3 mrk:,
i det øfrige ophævis processens omkostninger paa bægge sidder, allerhelst Olle Magnusen ej
har begiegnet Sagen med Contra Stevning eller derom giort nogen paastand.
Onsdagen d: 11 Maij blev paa Gaarden Spaanem, beliggende j Gravens Præstegield og
skibReede, Ulviigs Kircke Sogn j Hardanger Fogderie, Rætten betiendt med efterskrevene
Eedsorene Laug Rætt, som af Fogden Hejberg der til ere opnævnte, neml: Elling Hotle,
Gutorm Ourdahl, Tosten Nielsen LilleThuun, Haaver Schaar, Johan/n/es Olsen Qvale, og
Andve Halanger, nærværende Lensmanden Anders Hansen Store Berge,
og det efter tilkaldelse af Poul Siursen Spaanem, som paaAncker en Teig Kaldet
Andorsteigen, Contra Østen Toresen Aaseim.
For Rætten fremstoed Poul Siursen Spaanem og Kundgiorde det hand vidnesfast Lovl: her til
Aastædet til j dag haver ladet warsle og indkalde Østen Toresen Aasem her at møde, Vidner at
anhøre. som er Michel Biotvedt, Lars Tveto, Thomas Halanger, Tosten Uren, Maritte
Qvam/m/en, om hands, Citantens, Eiendoms Rætt til Andorsteigen, samt Dom at lide fordj
hand, Østen Toresen, paa nogle Aar har forretaget sig at bruge sam/m/e Teig, og endelig, at
svare processens omkostning, med videre efter dend paastand hand inden Rætten agter at
giøre, til vedermælle er indvarslet Sogne Præsten Hr: Bertel Worm, som Jorddrot til gaarden
Aasseim.
Dend indstevnte Østen Toresen efter paaRaabelse trende gange møtte ej,
stevnevidnerne Siur Toresen Lionne og Halsteen Magnusen Sysse med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være d: 20 April nest leeden Lovl: forkyndt for Østen
Toresens boepæll udj hans Kones og søn/n/eKones paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e,
mens var paa sin Reise Sør efter.
Paa Sogne Præsten Hr: Worms weigne møtte Lensmanden Anders Hansen, som lod tilførre,
det Sogne Præsten har befahlet ham at tilstaa Lovl: warsel, mens der hos siggende det hand ej
tog til gienmælle, af Aarsage det hand om 8te dage forlader gieldet, da her Kommer en anden
Præst, Naufl: Hr: Frorup, disuden sagde hand ej at have givet nogen anleedning til den/n/e
trætte.
Citanten paastoed saa mange Vidner som møder, af frygt for dødsfald, Eedelig afhørte, og
Laudag for de udeblivende Vidner.
af Vidnerne møtte efter paaRaabelse Michel Biotvedt, Thomas Halanger, Tosten Uren, og
Maritte Qvam/m/en. det Vidne Lars Tveto møtte ej.
forbem:te stevnevidner forklarede det de ej hafde varslet Vidnet, formeedelst Citanten selv
talte [med ham],
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Og da belovede Vidnet at vilde møde uden warsel.
Eedens forklaring blev Vidnerne som møder forrelæst, og formanet sandhed at vidne.
1: Vidne, Michel Svenchesen, boendis paa Gaarden Biotvedt, sagde sig at være gaml: 76
Aar, prøvede!! (provede), at da hand var en liden gut og stoed udj sin opvext, da leiede hands
fader tøm/m/er hugsten udj AndorsTeigen af sal: Anders Opheim, som var Eiere for teigen, og
eiede af field og j fiere, sam/m/e Anders Opheim var Citantens Kones Farfader, Vidnet sagde
at kunde giøre anvisning paa sam/m/e teigs stræckning. Citanten hafde ej noget at tilspørge
Vidnet.

2: Vidne, Thomas Nielsen, boendes paa Gaarden Halanger, sagde sig at være gaml: 67 Aar,
prøvede!! (provede) først at Citanten[s] huustrue er Vidnets Kones broderdatter, dernæst
forklarede at have hørt af nu sal: Guri Eliasdatter Alsager {sigg}, som var barnefødt og
opfosteret paa Nesseim, hvor hindes Fader boede j mange \Aar/, og døde sam/m/e stæd, hun
sagde at en gang kom Østen Aaseim til hindes Fader og begierede at hand vilde gaa med at
hugge j Andorsteigen, siggende at dend Teig ej burde gaa høyere op end som en anden
Opsotte Teig, da svarede hindes Fader hand viste inte af det, og ej heller vilde hand viide, og
aldrig hafde hand været der, og ej heller vilde hand kom/m/e der, der næst overtalte Østen
hands søn Asbiørn Eliasen og fick ham med sig, saaleedes var hindes ord, og ej viidere, som
Vidnet med Eed og opragte fingre stadfæstede.
3: Vidne, Tosten Helliesen, huusmand j Uren, sagde sig at være gaml: 48 Aar, prøvede!!
(provede) at sal: Christopher Ødven udj skiftet efter sal: Anders Opheim, for sin fordring fick
Andorsteigen til udlæg, og da Christopher Ødven saaleedes Eiede teigen, da hafde Vidnet
leiet Teigen af Christopher Ødven, og i dend tiid huggede Vidnet j sam/m/e Teig fra field til
fiære, og brugte hand, Vidnet, Teigen j 5 Aar ved Christophers samtycke, og siden er det, som
hand mindes, 9 Aar siden hand hafde Teigen til brugs med Christophers samtycke, og siden
har hand brugt dend stedse, og bruger dend inu med Poul Spaanems samtycke, og j dend tiid
Vidnet har brugt Teigen, har Østen Aaseim stædse lat ilde og tiltalt Vidnet fordj hand brugte
for høyt op, Vidnet
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sagde ellers at kunde giøre anvisning paa Teigens streckning, eftersom Christopher Ødven og
Citanten har tilsagt ham at maa bruge paa dend maade og ej anderleedes, Vidnet forklarede
ellers at da trætten var her paa Aastædet for nogle Aar siden imel: Christopher Ødven og nu
værende Citant, da sagde Vidnet til Østen Aaseim at nu var det tiid at talle, hand nu vilde
sigge hvor langt Teigen skulde gaa op, da svarede Østen ham, og sagde, tii stille. videre hafde
Vidnet ej at forklare.
4: Vidne, Maritte Svenkes datter, boendes paa Gaarden Qvam/m/en, sagde sig at være gaml:
78 Aar, prøvede!! (provede) at da Vidnet var et baren, da hafde hindes Fader, sal: Svenke
Knudsen, som boede j Wallerviigen, tilladelse af Anders Opheim at hugge fuhre j
Andorsteigen, og huggede hand fra fiære og saa langt op som hand kunde faa at hugge, ellers
sagde Vidnet at Kunde giøre anvisning paa teigens stræckning, og j dend tiid hindes Fader
brugte Teigen, hørte Vidnet ei det Aaseims manden hafde nogen Eiendom j Teigen, eller at
hand paaAnckede det hindes Fader brugte.
Rætten vedtog at siune og granske dend anvisning Vidnerne agter at giøre, og altsaa
forføyede {dem} \vi os/ ud {vid} med Vidnerne til dend omtvistede Teig, som da blev anviist,
og er af Naturen fra field og i fiære, paa hver siide fra andre Eiendom/m/er afskild med en Elv
paa hver sidde af Teigen, paa dend indre siide Eier Gaarden Jeltnæs en Teig, og paa dend yttre
sidde eier Gaarden Halanger Een Teig, og oven paa fieldet imod AndorsTeigen anstøder
Aaseims Eiendom, alt efter Vidnernis anvisning.
Dernæst blev Vidnerne j Eedtagen,
1: Vidne, Michel Svenchesen, hands forhen aflagde forklaring blev ham forrelæst, dernæst
tilspurt om hand noget videre hafde at vidne, hvor til hand svarede nej, og altsaa Eedfæstede
sit udsigende og anvisning med opragte fingre.
3: [Vidne], Tollef Helliesen, for ham blev og oplæst hands forhen aflagde forklaring,
dernæst sagde hand det hand Aarlig svarer i leie af Teigen 1 Rd:, sam/m/e har hand svaret for
hvert Aar j de 14 Aar hand har brugt den, og fremdeeles skall svare det. Videre hafde hand ej
at forklare, hvorforre hand Eedfæstede sit Vidnesbyrd og giorde anvisning, med opragte
fingre.

4: Vidne, Maritte Svenkesdatter, for dette Vidne blev og oplæst den forhen aflagde
forklaring, som hun intet viidere hafde at forklare, saa Eedfæstede Vidnet sit Vidnesbyrd og
giorde anvisning, med opragte fingre.
Afskeediget
Det er med lovfaste Vidner beviislig giort det Østen Aaseim her til Aastædet er lovlig warslet,
mens var paa sin lovl: Reise da stevningen blev ham forkyndt, altsaa bliver hand j følge af
Loven paalagt at møde her paa Aastædet til d: 20 Junij førstkom/m/ende, sagen at tilsvare, til
sam/m/e stæd, dag og tiid haver Citanten Poul Spaanem lovligen at lade varsle
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Det Vidne Lars Tveto, da wiidere med Sagen skall omgaaes lovgemæs, og ellers haver
Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til lovlig forkyndelse for Østen Aaseim, ligesom
hand og bør bekiendt giøre den for Sogne Præsten som Jorddrot til Gaarden Aaseim, i fald
hand agter noget videre til Sagen at svare.
NB: Rættens Persohner er for den/n/e dags forRætning bleven betalt med 4 Rd: 4 mrk:
Torsdagen d: 9 Junij {for} \paa/ Wasværens skibRede[s] Almindelig Tingstæd Øren holdet
Extra Ting udj forbem:te sag, vide fol: (ope rum), ifølge af Hr: Capitain Jens Nordahls skriftl:
Reqvicite til Stiftambtmanden af 28 April 1740, med Stiftambtmandens paateignede
Resolution af 11 Maij nest efter, og blev Rætten beklæd med det ordinaire Laug Rætt,
{neml:} som forhen er anført, undtagen udj Askild Wæhles stæd møtte Jon Wæhle for ham,
{dend} nerværende Lensmanden Niels Horviig.
dend om/m/elte Reqvisite med paafølgende Resolution blev oplæst og er ord for andet saa
lydende.
Hr: Capitain Jens Nordahl som Citant Sisterte for Rætten j Egen Persohn, Kundgiorde det
hand til j dag her til Tinget vidnesfast ved Muntl: Kald og varsel Lovl: haver ladet indkalde
Anna Andersdatter med Lauværge Johan/n/es Ols: Leigren, Dom at anhørre om hindes Mands
døde{lige} legeme, med viidere alt efter dend j Rætten sættelse og paastand hand inden
Rætten agter at giøre.
Dend indstevnte Encke Anna Anders datter med Lauværge Johan/n/es Ols: Leigren
Comparerede bægge for Rætten, vedtog at være Lovl: warslet.
Citanten Hr: Capitain Nordahl lod tilførre følgende j Rætte sættelse, Som det af de for
den/n/e Rætt d: 22 April sidstleeden indstevnte Vidners Enstem/m/ige forklaringer
fornem/m/is at dend drognede Magne Knuds: Stamnæs er vorden funden ganske nøgen og
drognet, liggende ved Gaarden Strømnes!! (Strømmes) qværnestæd, saa og at hands
gangKlæder at være lagt paa landet et lidet støcke oven for, hvor den/n/e Magne Knuds: er
befunden drognet, det ogsaa Kiendelig erfahris af Vidnernis udsigende, at Magne Knudsen
icke har været fra sit forstand, ej heller befunden nogen tiid vankelmodig, stædets Cituation
hvor Magne Knudsen skall være omkom/m/en, er heller icke funden saa betydelig eller farliig,
at oft bem:te Magne Knudsen af waade fare der kunde omkom/m/es: saa paastaaes udj
allerunderdanigste følge Lo: 6 b: 6 C: 21 art:, at den/n/e drognede Magne Knuds:[s] hovedlod
bør være sigt og sage faldet hiemfalden, samt af det fulde boen den/n/e processes omkostning
maatte Erstattis, som alt Submitteris under dend
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Respective Rætts Lovmæssige Dom.

Encken med Lauværgen, paa Rættens tilspørsel, svarede det de ej viidere hafde udj sagen at
svare.
Citanten paastoed Dom.
Dernæst blev udj den/n/e sag saaleedes af os for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det er fuldkom/m/en beviislig afgiort med de afhørte Vidners Eedelig forklaring, det dend
drognede Magne Knudsen Stamnæs ej var i nogen sygdom eller Raseri j de dage for, eller paa
dend dag, som var dend 14 Martij, da hand var bleven funden død liggendes j søen og flød, ej
heller er det af Vidnernis forklaring at udfinde det bem:te Magne Knudsen af waade kand
være bleven drognet, mens meere at ansee som hand af fri forsæt og med beraat huu skall
have ombragt sig selv, j det at Vidnerne forklarer at Magne Knudsens Klæder, som hand
hafde taget af sig, laa oppe paa landet sam/m/en bunden, for det andet, at Vidnerne forklarer,
at det stæd hvor det døde legeme laa, var ej saa farligt at hand af uløckelig hændelse Kunde
udfalde j søen, og endelig, om hand, Magne Knudsen, kunde have haft noget at gaa efter j
søen, da forklarer Vidnerne at stædet var ej dybere eller slem/m/ere end at hand vel kunde gaa
j land igien. det er ellers at mercke, at dersom Magne Knudsen, som Enckens Lauværge vil
forrestille, skulle være gaaen j søen for at tage dend baad som laa og fløed, var det saa, da
hafde Magne Knuds: vel ej givet sig dend tiid, at hand først hafde sammen bunden sine
Klæder, i lige maader, skulle hand af waade fra et farlig stæd være udfalden, da hafde hand ej
været nøgen, mens haft sine klæder paa sig, og altsaa efter alle omstændigheder bliver det at
ansee som hand med fri forsæt og beraad huu haver drognet sig selv. thj Kiendis for Rætt
efter L: 6 b: 6 C: 21 art:, bør ej Magne Knudsens døde legeme j Kircken eller Kircke gaarden
begravis, {processens omkostninger ..................... til Citanten af Magne Knudsen
......................} og hands hovedlod efter aller høyst bem:te Lovens alligerede at være forbrudt
til Sigt og Sage falds Eieren.
d: 13 Junij blev paa Gaarden Tvedt, beliggende j Østensøe skibbr; og og!! Kircke Sogen j
Hardanger Fogderie, j følge Hr: Stiftbefahlingsmand Christian Bagers Resolution dattered 16
Januarj 1740. holden Eet Extra Ting til Vidners afhørelse udj Een aastæst!! (Aastæds) træte
Contra Indre Aalvigens Eiere og opsiddere,
1740: 48b
1740
Og blev Rætten sam/m/e tiid beklæd med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes mænd, Neml:
Ole Nielsen Noreim, Ole Scheie, Knudt Reistvedt, Gutorm Lii, Arne Kaldestad, Tosten Nedre
Vig, Arne Torpe og Siur Klyve,
hvorda for Rætten blev oplæst Hr: Stiftbefahlingsmand Baggers bevilgning til den/n/e
Rættes holdelse, af datto 16 Januarj 1740, saalydende. Hvorefter Bøye Rusch fremstoed for
Rætten og war b(egier)ende Citanten Siur Tronsen Tvetes Memorial til StiftAmptManden Hr:
Bagger giorde (ansøg:) om at Bøye Rusch motte staa for ham j den/n/e Tings Vidnes Sag j
Rætten, dattered Bergen d: 18 Maij 1740, tillige med Stiftamptmandens derpaa fuldte
Constitution af 19 ejusdem, dend hand originaliter fremViste j Rætten, og Copie deraf til
Conference med originalen j Rætte lade, og begierede originalen derefter tilbage.
Eragted
Dend fremviste Original forbliver j Rætten til Actens følge, siden Rætten ej kand bebyrdes
med at Confere[re] Mons:r Ruschs documenter.
dend producerede Memorial med paafølgende Constitution blev for Rætten oplæst og lyder
som følger.

Hvorefter blev producered det af Citanten allernaadigste bevilgede Benificiom Poupertatis,
dattered Feriderichs!! (Friderichs) Borg dend 10 Octbr: 1738, som for Rætten blev oplæst, og
lyder som følger.
\Rusch lod tilførre/ og som dagen merckelig tager af, vilde Rusch formeene om det var
dom/m/eren beleiligt at forføye sig til de Aastæder som det j Sagen udstæde stævneMaal
beraaber sig paa, hvor efter, naar dend Eragtning af Dom/m/eren er given, skall hand
producere Stevnemaalet j Rætten.
Procurator Blechingberg, \som/ var tilstæde paa Aalvigs opsiddere og Eiere[s veigne] {og},
\lod tilførre det hand/ fornam, at siden Citantens fuldmægtig M:r Rusch indted Stevnemaal
Producerer forinden hand Rættens Eragtning om Marckegang paaæsker, saa maa hand icke
have læst Lovens 1 B: 13 Cap: 9 Art:, j øvrigt vilde hand afvarte Citantens videre Procedur.
Bou!! Rusch svarede, at hand har ligesaavel efter hans formeening læst dend af M:r
Blechingberg allegerede Art:, og formeener derj saa vel at være grundet som M:r
Blechingberg, thj her desputeres icke om Stevning j Sagen er udstæd, men alleene om mand
nu skulle begive sig til skougs siden det er saa silde paa aftenen, dog for at fyldestgiøre
saa(vel) Rætten som M:r Blechingberg, producerede hand nu j Rætten paa Aastædet Gaarden
Tvedt dend udtagne Stevning, datered d: 16 Januarj indeværende Aar, hvor efter Rusch(...?)
Refererede sig til sit forrige. Stevningen blev for Rætten oplæst, og lyder som følger.
Rætten tilspurdte Siur Tronsen Tvedt, som for Rætten Comparerede, om hand selv
1740: 49
1740
Kunde læsse og skrive, for det andet, om hand trøster sig til at bevisse og gotgiøre dend
beskyldning hand tillægger underRætten {som hand tillæger underRætten} samt Lougmanden
\udj sin Memorial/ af 16 Janu: nestl:, saavelsom udj dend producerede Stefning af sam/m/e
datto, hvorved hand andfører det underRætten saavelsom Lougmanden ej til fulde udj Acterne
skall have indførdt Vidnernes forklaring.
Boye Busch, som var beskicked fuldmægtig for Siur Tvedt, svarede paa dend af Dom/m/eren
giorde Qvestion, at det icke vedkom/m/er den/n/e Tings Vidnes Sag{s}, men her alleene
tracteres Vidners førelse om Hævds brug jmellem Gaardene Indre Aalvigen og Tvedt, og har
Cancellie Raaden og Dom/m/eren noget at beskylde Siur Tvedt, for!! (faar) hand ved Eet
lovligt Stevnemaal at søge derudj sin Rætt, begierede derpaa at Rætten vilde forføye sig til
Aastædet og afhøre Vidnerne.
Eragtning
Siur Tvedt, som selv her for Rætten møder, haver j Egen Person at svare til de af Rætten
fremsatte Qvestioner, j det øvrige haver hans beskickede fuldmægtig at læsse Loven, dend
hand finder befahlet og anført, naar Dom/m/eren skall være ham og Vidner følgagtig til det!!
(de) omtvistede \Aastæder/ og skifte grænser.
Da Dom/m/eren fremkaldede Siur Tvedt at svare{de} til de fremsadte Qvestioner, tog hans
beskickede forsvar Boye Rusch, Siur Tvedt ved Armen og skuede ham ud af stuen og
befahlede ham at hand icke motte talle Eet Eeneste ord;
Procurator Blechingberg Comparerede paa Aalvigs opsiddere tillige med den/n/em og
paastoed, for det første, at Citanten Siur Tvedt for Rætten maa Erklære sig og nafngive alle
de Vidner j Stevnemaalet benefnte og ubenæfnte som hand nu for den/n/e Rætt agter at føre,
hvor efter Comparenten vil have sig Reservered sin nærmere Exception imod Vidners førelse.
Boye Rusch svarede, at Stevnemaalet udviser {at Stevnemaalet udvisser} hvem der er
Stevnt, og om flere skulle være tilstæde, haabede hand at Rætten admitterede dem til Vidners
afhørelse.
Eragtning.

Stevningen medfører disse ord /: og Reserverer ieg mig fleere Vidner paa Aastædet at lade
Sistere til forklaring om alt forbem:te :/ disse fleere Vidner som Citanten her for Rætten vil
lade Sistere, haver hand j følge Lovens allernaadigste bydende at Nafngive.
Efter Rættens Eragtning Nafngaf Boy Rusch efterfølgende Vidner, Ole Fondeland, Lars
Herrestvedt, Johanes Samland, Johanes Ness, Sten Biotvedt, Tosten Biotved, Arne Aahse,
Niels Luttro, Arne Giøllo, Askoud Biørcke, Maritta Giøllo, Anna Botnen, Helde Gu...e Klyve,
Trond Isacksen Botnen, Schiovat og Ha..... Yttre Aalvigen, Lars Evindsen og Lars
Aamundsen, hvilcke alle hand formente skulle paa Aastædet Kaneschierret først aflægge deris
Edelige forklaring, og siden fremdeles.
Dernest forestillede Procurator Blechingberg for Aalvigs opsiddere j følge sin forrige
Reservation, at det er den/n/e Rætt bekiendt, at udj den/n/e Eiendoms trætte, at af bægge
siders
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Parter er førdt adtskillige Vidner, saavel for underRætten udj aaret 1735, som og for
OberRætten udj aaret 1735 og 1736. og om endskiøndt de af Aalvigs opsiddere bem:te tider
førdte Vidner haver aflagt forklaringer paa Aastædet directe imod Citantens nu førende
Sigtelse, saa haver dog Citanten hvercken til den/n/e Rættes efterRætning fremlagt de forhen
paa Aastædet passerede HiemTings og LaugTings Acter, langt mindre Prostered!! og
efterkom/m/et det, som Lovens 1 B: 13 Cap: 13 Art: tilholder, med at tilkalde de Vidner som
forhen j Sagen førdte Ære!! (ere), til at anhøre de nu indstævnte Vidners forklaringer, j
hvilcken anledning Comparenten protesterede imod Vidners førelse efter det udtagne
Stevnemaal; Men skulle Rætten understaa sig tverdt imod allerhøyst bem:te alligerede Art:, til
forklaring at antage de indstevnte og nu Nafngivne Vidner, saa efterdj adskillige Dom/m/e j
Sagen forhen ere aflagde, vil Comparenten fastelig formode at Rætten tilholder Citanten, til
følge Lovens 1 B: 13 Cap: 28 Art:, inden Rætten Eedelig at declarere, det hand om den/n/e nu
paastevnte bevisning icke tilforen haver haft kundskab, eller sam/m/e haver kundet
bekom/m/e, og det Deregte efter de ord som allerhøyst bem:te Art: allernaadigst foreskriver.
Boye Rusch, som motte forundre sig over at M:r Blechingberg J den/n/e Tings Vidnes Sag
giør sig saa megen umage at opholde Rætten, kunde alleene giøre Exception imod Vidners
førelse, og forbi gaa alle de forhen j Sagen førdte Vidner om Eiendommer, saasom de allerede
forhen ved Under og Ober Rætterne ere afhørdte, og nu alleene Eet Tings Vidne om
Eiendom/m/e skall Erhverves.
Eragtning
uagted Siur Trondsen Tvedt forhen for underRætten, som og for Aastædz Laug Tings Rætten
har førdt mange Vidner, der med Eiendom at bevisse til det omtvistende støcke udmarck,
samt skield og skifte jmellem Gaarden Tvedt og Indre Aalvigen, og udj Sagen er falden trende
Dom/m/e, da nu Sagen er indstevnet for høyeste Rætt, hand, Citanten, med det for Rætten
producerede Stevnemaal agter at forandre Sagens proceduer, og j ....... for at søge og bevisse
Eiendoms Rætt, vil ved fleere Vidners førelse ickuns bevisse hævds Rætt, saa dog alligevel,
og uagted de forhen førdte Contra Vidner er ej til Vedermæhle indvarslet, tillades dog
Citanten de indstevnte Vidner, saa mange der ej \som/ villige Vidner er at ansee at førre naar
hand, Siur Tronsen Tvedt, først tilfulde har efterkom/m/et Lovens 1 B: 13 Cap: 28 Art:
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Edens forklaring blev Siur Trondsen Tvedt forelæst.
Boye Rusch fremstillede Citanten Siur Tvedt, som erbyder sig j følge hans udstæde
stevnemaal at giøre dend Eed at hand icke har vidst andet end der var j de forhen ergangne

acter, bare indførdt dend ældgamle hæfd og Eiendoms brug hand og hands formænd har haft
paa Gaarden Tvedt, derom hand er villig at aflægge sin Eed, til hvilcken Ende hand erbydede
sig Rætten sam/m/e at fuldbyrde.
Sorenskriveren tillige med Laug Rætten Æragtede
Siur Tronsen Tvedt har ej bevist, det hand forhen for underRætten eller Laug Tings Rætten
har førdt nogen Vidner, eller ved sin Procurator ladet de der indstevnte Vidner qvestionere om
nogen slags hævd til det omtvistede Aastæd, langt mindre kand det vendtes at noget saadandt
udj de ergangne Acter kand være indførdt, ald dend stund Siur Tronsen Tvedt og hans
Procurator for de forrige Rætter ej har procederet sin Sag paa dend maade, som
fuldkom/m/eligen nock, de Ergangne Acter med de derudj anførdte Stevninger, tilfulde
oplysser, og altsaa kand Siur Tronsen Tvedt og hans beskickede Procurators brugende
ulovlige udflugt ej frjtage ham fra Lovens 1 Bogs 13 Capt: 28 Art:, og Forordningen af 19
Aug. 1735, dends første Art:, samt Stiftbefahlingsmandens Resolution af 16 Januarij 1740.
sam/m/e tilfulde at efterkom/m/e, thj paa dend maade og icke anderledes, er den/n/e Extra
Rætt bevilget, og paa anden maade understaar sig ej Rætten at imodtage Siur Trondsen Tveds
Eed, hvorfore hand paalægges allerhøyst bem:te Lovens alligerede med forordningen og
Resolutionen tilfulde at efterkom/m/e, allerhelst hand selv udj sin Stevning af 16 Juni 1740.
tilbyder sig at fuldbyrde Lovens 1 B: 13 Capt: 28 Art:, hvorfore hand desmere er pligtig
sam/m/e at efterkom/m/e.
Boye Rusch paa Siur Tvedtes veigne har fornum/m/et at Dom/m/eren j sin Eragtning
Resonerer saa vacker og hel vittig, at Een hver fornoftig mand kand slutte at Dom/m/eren har
Eet begreb om Sagen, men motte Derimod igien Condulere at hand vil Resonere om dend
tilbydelses Eed, da Lovens 1 B: 13 Capt: 28 Art: vel befahler at der skall giøres Eed at hand
icke tilforen har været bevist om de ting som nu ere paaStevnte, dend Citanten inden Rætten
har Erbydet sig inden Rætten at aflægge, dend hand endnu ligesom forhen erbyder sig at
giøre, Neml: at hand, Neml: Citanten, alderig har vært vidende at derudj de forhen ergangne
Acter, har vaaren indførdt om hævds brug j mellem de forbem:te Gaarder, altsaa viste
Comparenten inted om dend Aallegerede!! Lovens 1 B: 13 C: 28 Art:, samt forordningen af
19 Aug: 1735. dens første Art:, samt StiftAmptmandens Resolution j den/n/e Cassus kunde
have nogen bifald.
Rætten tilspurte Siur Tvedt sielv om hand vil efterleve dend seeniste afsagde Rættes
kiendelse, og paa dend maade Eeden aflægge.
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Boye Rusch paa Siur Tvedtes veigne svarede at hand er gandske villig til at aflægge dend
Eed at hand aldrig har været vidende, derudj de forhen ergangne Acter har været indført om
hæv[d]s Brug, og derfore undres hand meget over at Dom/m/eren, saa ofte som nu skeed er,
vil inponere dend stackels fattige bunde mand Siur Tvedt saa ofte om saa mange Qvestioner,
da Eragtning paa Eragtning nu er fuldt, og kand dog icke mod hans samvittighed fuldbyrde
saadan/n/e Paalagde Ting. B: Eusch paa Siur Tvedts veigne vilde allene afvarte om
Vidnernes afhørelse kunde skie j dag eller j Morgen.
Afsagt.
Efterdj Siur Tronsen Tvedt ved sin fuldmægtig for Rætten har declarered, at hand icke j følge
af Lovens eller Rættens Kiendelse kand aflægge saadan Eed som Loven han/n/em foreskriver
og hand udj sidt Stevnemaal har tilbydet sig at aflægge, efterdj hans samvittighed icke
sam/m/e tillader ham, altsaa kand Rætten icke fuldbyrde nogen videre Rættergang, siden Siur
Tvedt icke vil efterleve vis ham Lovgemæs paalagt er, men Rætten for den/n/e gang ophæves,
og Siur Tvedtes Vidner og Stevnemaal afvisses.

Onsdagen d: 15 Junij blev Rætten betiendt paa Gaarden Espen, beliggende j Kingtzserviigs
skibReede og Præstegields, {Ulviigs} Ullensvangs Kircke Sogn j Hardanger, med
efterskrevene Eedsorene Laug Rættis Mænd, nemlig Knud Jaastad, Olle Age, Tosten
Qvalnæs, Niels Schieldaas, Iver Degrenæs og Lars ibdm:, nærværende Lensmanden Torchiels
Larsen Hougsse, som Laug Rætten efter Fogdens ordre har tilsagt;
For Rætten fremstoed Olle Olsen, som Eier og bruger her j Gaarden 5 Spand smør, og
Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel widnesfast Lovl: her til Aastædet til [j] dag
haver ladet stevne sin Naboe og Grande Aamund Knudsen med Moder Christi Aamunds
datter, at være ved Rætten nærværende til at nyde Lovl: Marckeskield meed!! steene og
glopper needsat imel: Deres Eiendom og bruug af Ager, Eeng, skouv og marck, inden og uden
gierds, samt at nyde gaardens tilhørende huusser Lovl: skift og Deelt, alt efter derres Egen
indbyrdes forEening, og om de paaster!! (poster) hvor paa tvistes, derom Dom at anhøre, samt
at lide Dom til at svare halvdeelen af de omkostninger som anvendis paa den/n/e forRætning,
siden De eier og bruger ligge saa meget her j gaarden, som hand, neml: Citanten, Eier:
Dend indstevnte Aamun Knudsen møtte for Rætten paa Eegene og sin Moders veigne,
vedtog at være Lovl: stevnet, og tilstoed det hand tillige med Citanten vilde giøre Rætten
anvisning hvor Marckeskield skulde needsettis for saa vit de vare forEenede.
Rætten vedtog strax at gaa med parterne j marcken
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til at needsætte marckeskield efter parternis forEening og dend anvisning de agter at giøre.
først blev af Olle Olsen Espen og Olle Halvorsen begieret det Rætten vilde efter deres
venlige foreening needsette tvende mercker j thuunet til skieldsmisse og beviis for Een hvers
Eiendom her hiem/m/e j gaarsthuunet: den/n/e deres begiering blev efterkom/m/et saaleedes;
i thuun gaaren blev hugget en gloppe udj en stoer jordfast steen under lofts noverne, som
viisser need i en anden gloppe som blev hugget i en jordfast steen under løen, disse tvende
mercker adskiller thuunet.
Dernæst blev med forrætningen imel: Olle Olsen og Aamund Knudsen fortfahret som følger.
J Kastdahl needsat en marcke steen som wiisser op under Flotten, der needsat under ageren
en marcke steen, needen for disse mercker Eier Aamun Knudsen, og oven for Eier Olle
Olsen.
J Schielnæs dallen ved Søen udj faste berget blev hugget en Kros som viisser op mit efter
dybeste dahlen op i veien, hvor der tet under veien blev needsat en marcke steen, paa dend
indre sidde af disse mercker Eier Olle Olsen, og paa dend yttre sidde Eier Aamund.
J Sør Enden af Flotten blev udj en jordfast steen huggen en gloppe som viisser i berget, hvor
der blev hugget en gloppe, oven for disse mercker Eier Olle Olsen, og neden for eier
Aamund.
J Skarre berget er hugget en gloppe som visser op i en needsat marcke steen j Østen, inden
for disse mercker Eier Aamund, og uden for eier Olle Olsen,
J Qvælve veien blev hugget en \vinckel/ gloppe j en jordfast steen, som viisser j Sør, og
beent op i Øst og mit j Qvælve er needsat en marcke steen som wiisser j Øst, strax der hos er
needsat en marcke steen j Nippe veien, som wiisser j Øst, og wiisser sidden beent efter Nippe
veien, og j Skatbacken blev hugget udj en jordfast steen en gloppe som wisser op i Øst j Tøsse
dahlen, inden for disse mercker eier Olle Olsen, og uden for eier Aamund,
J Tøssedahlen blev udj en jordfast steen hugget en gloppe som wiisser op i Øst, og j øverste
Enden af Tøssedahlen er needsat en marcke steen som wiisser j Øst, og der fra op j
Melckestøls veien og op j Qville, i Qville blev udj en jordfast steen hugget en gloppe som
wiisser j en anden gloppe, som blev hugget j et berg kaldet Nyslotte berget, i Nyslotte hougen

blev needsat en marcke steen som wiisser hen op j bøegaren, inden for disse mercker eier
Olle Olsen, og uden for eier Aamund, j bøe garen blev needsat en marcke steen som wiisser
ud j Nyslotte hougen.
saaleedes er da .......... marcken deelt, steent og udmercket.
nock er et lidet støcke jord paa hiem/m/e bøen, (kaldet) Gamle slotten, af sam/m/e eier Olle
Olsen paa indre sidde, og Aamund paa yttre sidden af WasRossen.
nock et støcke kaldet Huusmande slotten, deraf eier Olle Olsen paa dend yttre sidde af
becken, og Aamund paa dend indre sidde af becken.
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Af Toften j thuunet overlod Aamund fra sig til Olle Olsen det støcke toft som er af løe
møningen og j dend Nordre staubuer stolpe, der imod overlod Olle Olsen fra sig til vederlag et
lidet støcke inden for bæcken af Ager Reenen og j brønden, som er udmercket med tvende
glopper j tvende jordfaste steene.
Dermed dagen tog ende og Rætten ophævet til j Morgen.
Den 16 ditto blev wiidere Continueret med foranførte forrætning.
Udmarcken.
J yttere St(au?)re (Stoore?) berget blev udj en jordfast steen hugget en gloppe som wiisser
Nord j Tvedte becken, og siden efter becken saa langt som hassele skouen er, paa Tvedte
braadet blev needsat Een marckesteen som wiisser Nord j Tvedte becken, og siden Søer j
Aapalde skarvet, hvor der blev needsat en marckesteen, som er endebyttet, needen for disse
mercker Eier Aamund, og ovenfor eier Olle Olsen, som er Older byttet.
J øverste Kalv hagen blev udj en jordfast steen hugget en winckel gloppe som wiisser Søer j
Biønstigs berget, og wiisser Øst j Messe Kleiv veien, hvor der j en jordfast steen blev hugget
en gloppe som wiisser Øst j Nouteskar veien, hvor der blev needsat en marcke steen som
wiisser beent op j Øst, inden for disse mercker Eier Aamund, og uden for Eier Olle Olsen.
J Riisdahlen blev udj en jordfast steen hugget en gloppe som wiisser j Riisdahls veien, j dend
øverste ende af Riisdahlen blev needsat en marcke steen som wiisser op j Øst, j Riis uhren j
yderste enden paa Riis blev j Angerurberget j en jordfast steen hugget en gloppe, og veed
gamle Melcke støels leedet blev j en jordfast steen hugget en gloppe som wiisser j Søer til en
marcke steen, som blev needsat lidet oven for gaml: Melcke støels veien, som wiisser Søer
efter veien, hvor der j et stort berg blev hugget en gloppe, needen for disse mercker Eier
Aamund, og oven for Eier Olle Olsen.
Krache berg slotterne bleve saaledes deelt: ved Nordre siden af løen needsat en marcke
steen som wiisser j dend nederste Hæske hougen, der nedsat en marcke steen som wiisser i
dend nederste ende paa Lingesteen gar, der hugget en gloppe j Berget, og ende bytte: siden
needsat en marcke steen paa dend øverste ende af Hæske hougen, som wiisser under Garen,
hvor der blev needsat en marcke steen, som og er ende bytte: nedsat en marcke steen j dend
nedre (ende?) paa dend Litle Racheberg slotte, som wiisser i ...... enden paa Racheberg, hvor
der j berget blev hugget en gloppe, sam/m/e wiisser ud mit j Racheberg, (hvor der) j berget
blev hugget en gloppe, sam/m/e wiisser ..... (ø)fre ende paa Skreen, hvor der j berget blev
hugget en gloppe som wiisser uden for Espe helleren j en jordfast steen, hvor j blev hugget en
gloppe, sam/m/e wiisser j et graat berg mit j Glufre, som er et ende bytte.
fra Lingesteen garen og ligge efter becken op i fiellet er et bytte,
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Aamund Eier inden for becken, og Olle uden for.

J dend store Racheberg slotte Eier Olle dend indre og nedre part, og Aamund øvre og indre
part. siden Eier Aamund nedre og yttre parten, og Olle øvre og yttre parten:
J dend lille Racheberg slotte Eier Olle dend indre, og Aamund yttre parten:
Løv og græss følger hver Eiere i sin anpart.
Løv bytte gaar efter veien fra Mielstøllen og til Racheberg leet, Olle eier uden for veien, og
Aamund inden for:
Et Løv bytte j Ræfve dahlen wiisser j Joles vae becken og op i øfre Nøtte skaar slotten,
Aamund Eier needen for, og Olle oven for af dette bytte om Løven.
j dend yttre Riis steen oven for veien viisser j Angerurberget, der eier Olle Løv skouen
inden for, og Aamund uden for.
i det øfrige skal det blive at forstaa ved alle disse mercker, at dend som eier Løv skouen skall
og eie macke!! (marcke) skouen: Af hassele skouen skall Olle Eie dend indre part, og
Aamund dend yttre part.
Fra bøe garen efter bekken og j Racheberg garen er et bytte, her eier Olle uden for becken,
og Aamund inden for.
J nedre Have houg berget fra det nedre til det øfte Have houg berget, fra øfre Have houg
berget og j becken, hvor der tet ved becken staar en marcke steen, af dette mercke eier Olle
inden for, og Aamund uden for,
fra dend marcke steen og efter dend yttre Aas becken under Racheberg garen er et bytte, her
eier Olle inden for, og Aamund uden for.
J Steegberget blev hugget en gloppe, visser i en anden gloppe under Lingesteen garen, her
eier Aamund inden for, og Olle uden for.
Angaaende huusserne, da beholder en hver hvad hand til den/n/e tiid har brugt, undtagen
floen!! (floren), der om blev saaleedes forEenet at Aamund skall have heele nøde floen, heele
hæste stalen, den Nordre sidde af laen, paa det sidste skal være forsvarligt tag, og det store
Rum under loftet: der imod skall Olle have dend Søer sidde af laen, de 3de smaa floer med
derres lem/m/er som er over dem.
parterne forrestillede at de haver indgaaet med deres grander her paa jorden et forliig om
hvor mange øg en hver maa have i hagen, disse parter derres jord er 10 ½ Spd: smør, og
derres granders part er 3 Løber smør, saa maa hver part ej holde meere end som 2 øger i
hagen, meere end som dend part føder paa jorden om Vinteren, derom de sam[t]l: saal: ware
vel forEenede.
Angaaende fæe hagen, som har været fra ældgaml: tiid fællits for dend gandske gaards Eiere
og opsiddere, der om ware de saaleedes forEenede at ingen maa Rydde i fæe hagen, eller
indgiere af dend, uden det skeer med samtl: lods Eieris forEening og samtycke.
om den/n/e forRætnings bekostning blev parterne saaleedes forEenede at Aamund svarer i
ald omkostning 4 Rdlr:, det øfrige betaller Olle Olsen Eene.
Som parterne ej widere hafde at forrestille, saa blev Rætten ophævet.
d: 20 Junij blev Rætten betiendt paa Gaarden Spaaneim, beliggende j Ulvigs Kircke Sogen,
udj dend paa fol: 46 anførdte Sag, og blev Rætten beklæd med det forhen anførdte Laug Rætt,
Nembl: udj Elling Hotles stæd Michel Lindebrecke, udj Guttorm Aurdahls stæd Ole Arnesen
Syssen, udj Tosten Lillethuuns stæd Lasse Røysse,
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Haaver Schaar, Johanes Qvalle og Andve Haldanger,
Hvorda for Rætten fremkom Citanten Poul Spaanem og j Rætte lagde Rættens seeniste
forafskiedigelse.

Hr: Hans Frorop Møtte for Rætten og vedtog Lovlig at være warslet.
dend indstevnte Østen Toresen Aaseim møtte og for Retten.
Citanten paastoed det Vidne Lars Tvetto, som for Rætten Møder, Eedelig afhørdt. Eedens
forklaring blev Vidnet forrelæst, og formanet wed sandhed at blive.
Vidnet Lars Olsen, paaende!! (boende) paa Gaarden Tvetto, sagde sig at være gl: 62 Aar, var
noget beslægted med Østen Toresens Søn/n/ekone, vidnede at hands Sl: fader hafde
Andorsteigen til Leie j 50 Aar, og var j sam/m/e tiid adskillige Eiere, og j dend tid Vidnetz
fader brugte teigen, brugte de saa høyt op som der var næver og veed at faa, ellers kunde
Vidnet ej nægte at hand jo haver hørdt at den/n/e teig {er kaldet for} \skulle være/ Een
opsaatte teig, og Een opsaatte teig er saaledes at naar mand Roer ved {j} fiæren og har
Aarremaalet frj, da saa langt som mand seer op, kaldes opsaatte Teig, Vidnet sagde ellers at
kunde giøre anvisning paa den/n/e teig. Vidnet forklarde ellers at hand icke haver hørt nogen
mand vilde tilEigne sig den/n/e teig førend Østen Aasseims Værfader Ole Knudsen Diøne,
som var {Eet} \det første/ Aar {for} Østen tiltræde Jorden, og er det 41 Aar siden. Parterne
hafde ej widere at tilspørge Vidnet.
Østen Aasseim, som for Rætten var tilstæde, gav tilkiende at hand til den/n/e tiid og stæd
haver ladet indkalde Citanten Paal Spaaneim at anhøre efterskrevne Vidners Eedelige
udsigende, Neml: {Hr: Hendrich á Mønichen}, Ole Wilure, Torchel Diønne, Lars Svendsen
Tvedto, og Christopher Diønne samt Elli Olsdatter Taarblaa, om at den/n/e omtvistende teig
icke gaar saa høydt op som Citanten vil tilEigne sig, og der efter dom at lide saa vel j hoved
Sagen, som og at erstatte ham de jbragte omkostninger.
Paal Spaaneim tilstoed lovligen at være Contra indstevnt.
{Hr: Hendrich á Mønichen lod fremsende sit skriftl: Vidnesbyrd, dattered} Contra Citanten
lagde j Rætte Eet ham meddelt Vidnesbyrd udstæd af Hr: Hendrich á Mønichen for døde
glevedes(?) (og levendes?) skyld j Aaret 1706, d: 15 Septr:, som for Rætten blev oplæst og
lyder som følger.
Edens forklaring blev derefter for Vidnerne oplæst, og de tilholdt deris Sandhed at udsige.
1ste Vidne, Ole Larsen, boendes paa haarden Wilure, gl: 75: [Aar], sagde sig ej med nogen
af parterne at være beslægted, vidnede at have hørt af sin gl: Værfader, Sl: Jacob Wilure, at
hand sagde at Andorsteigen icke skulle gaa høyere op fra Søen, end at mand kunde see naar
mand hafde frj Aaredrag, Vidnet sagde ellers at kunde giøre anvisning paa sam/m/e teig,
lagde dette der til, at hands Værfader hafde sagt at have hørdt sam/m/e ord af sin fader,
desuden var hands Værfader efter hans sigelse sielv Een lods Eier j sam/m/e Andorsteigen,
Citanten tilspurdte Vidnet om Aasseim var Eiere j den/n/e omtvistende teig. Vidnet svarede at
Aasseim
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Eiede indted j teigen, ej heller Eiede Spaaneim dend tiid noget. dend tiid brugte ej heller
nogen af Gaarderne j Opsaatte teigen, saaledes som dend skall stræcke sig efter min
forklaring. Parterne hafde ej videre at tilspørge dette Vidne.
2det Vidne, Torchel Elliasen, boende paa Gaarden Diønne, sagde sig at være gl: 58 Aar, Var
Morbroder til Østen Aasseims Søn/n/ekone, Vidnede at hans Fader, Sl: Ellias Nesseim hafde
sagt at Andorsteigen stræckede sig saa vidt op som mand kunde see naar mand paa Søen
neden under hafde frj Aaregang, kunde ej heller \negte at/ have hørdt at teigen blev kaldet
store Lien, og at dend omtvistede teig var Een opsaatte teig, sagde ellers at kunde giøre
anvisning paa den/n/e teig. forklarede ellers at have haft forlaav Eet Aars tiid at hugge j store
Lien.
3de Vidne, Lars Svendsen, huusmand paa Gaarden Tvetto, gl: 61 Aar, sagde sig at være
Søskendebarn med Cont: Citanten Østen Aasseims kone, Vidnede at \da/ hand Een gang

Reiste med sin Fader, Sl: Svend Jeltnes, forbj de teige, sagde hand at desse Andors teige
streckede sig saa vidt op som mand kand see naar mand Roer paa Søen neden under og haver
frj Aare Rom, sagde ellers at kunde giøre anvisning paa Andorsteigen. {Con} Citanten
tilspurdte {sagde hand at} \Vidnet om/ hand icke {at} haver hørdt at Østen Aasseim var Eiere
j store Lien eller Andorsteigen, dertil Vidnet svarede at hand hvercken har hørdt at Østen
Aasseim eller Spaaneims Eiere var Eiere her til paa dend tiid.
4de Vidne, Christopher Olsen, boende paa Gaarden Diønne, gl: 58 Aar, sagde sig at være
halfbroder til Contra Citanten Østen Aasseims Kone, Vidnede at for ungefæhr 37 Aar siden,
da hans fader Ole Diønne boede paa Gaarden Aasseim, huggede hans fader tillige med Østen
Aasseim J dend teig stoer Lien kaldet, som ligger oven over Andorsteigen, sagde ellers at
kunde giøre anvisning paa stoer Lien, hvor de huggede, saa kunde hand og giøre anvisning
paa Andorsteigene. sagde ellers at hand icke hafde hørdt nogen klagemaal af Andorsteigens
Eiere for dend sk[o]ug hugster som skiede af Aasseims Eiere j stoer Lien, paa spørsmaal
svarede hand, at hand veste icke om de forige Eiere haver brugt store Lien, men siden Østen
Aasseim {kom} kom til Jorden har hand brugt j store Lien. Parterne havde ej videre at
tilspørge Vidnet.
5: Vidne, Elli Olsdatter, boende paa Gaarden Taarblaa, gl: 60 Aar, sagde sig ej at wære
beslægted med nogen af parterne, Vidnede at hendes \Sl:/ Mand for ungefæhr 30 Aar siden
haver haft forlov af Aasseims og Nesseims opsiddere at hugge i stoer Lien, som ligger under
bem:te Gaarder, og dend tiid hørdte hun ingen paaAncke af dem som Eiede Andorsteigene,
sagde ellers at kunde giøre anvisning paa stoer Lien, men ej paa Andorsteigen. Parterne
hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
Afsagt,
Siden dagen er forløben, saa udsættes Sagen til j Morgen, da Rættens Persohner agter at tage
de omtvistede Aastæder udj Siun og Granskning, efter dend anvisning som Vidnerne agter at
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giøre, J det øfrige haver hoved Citanten Poul Spaaneim j følge Kongl: allernaadigste
Forordning af 31 Martj 1719: at besørge Eet Afritznings Cart til Rættens paakiendelse og
Actens følge, førend Dom j hoved Sagen vorder afsagt.
d: 21 ditto blev Rætten atter betiendt udj bægge parters og Sogne Præsten Hr: Frorops
overværelse,
da det omtvistede Aastæd af os blev taget udj Øyesiun efter Vidnernes anvisning, og blev os
da anvist trende teiger, som kaldes Andors teigerne, dend mellemste af sam/m/e er det
omtvistede Aastæd, dend yderste og inderste teig er Haldanger og Gieltnes tilhørende,
dernest Roede Vj langs landet for at see hvor høyt man kunde see op, og kunde Vj da ej see
høyere op end dend øverste Lj og op j berg Rusten af dend øverste Lie, eller stoer Lien kaldet,
Andors teigen blev os anvist at være fra Søen og op under berg Rusten af stoer Lien, stoere
Lien at ligge oven over, grensende med Gaarden Aasseims anden Eiendom oven paa berget,
der fandtes og Een kiørsel Vei som gick af stoere Lien og need over Haldangers tilhørende
Andors teig.
Dernest blev Vidnerne antagne til forklaring og Eeds aflæggelse, efter at deris j gaar aflagde
forklaring blev dem forelæst, og de tilholdt at giøre forklaring om dend anvisning de haver
giordt, og fremstoed da hoved Citantens Vidne
Lars Olsen Tvetto, og giorde den/n/e forklaring at nedre Lien kaldes: boer vee NudtsAgssellen(?), men dend øverste kaldes store Lien, og dend Gandske Lie kaldes Andors teigen
fra Søen og op j øverste Nutten, og saaledes havde Eieren til den/n/e teig giordt ham

anvisning, Nembl: Anders Opheim. Vidnet stadfæstede derpaa dend \af/ ham giorde
forklaring og anvisning med Eed og opragte fingre.
Contra Citantens Vidner blev derefter fremkaldet til Eeds aflæggelse, efter at deres j gaar
aflagde forklaringer blev dem forelæst.
1: Vidne, Ole Larsen Wilure, giorde anvisning paa Andors teigen, saa høyt som man kunde
see fra Søen af og op, videre vedste hand ej at forklare, og stadfæstede Vidnet derpaa dend af
ham giorde forklaring og anvisning med Eed og opragte fingre.
2det Vidne, Torchel Elliasen Diønne, anviste Andors teigen at være saa høyt op som mand
kunde see op fra Søen med fridt Arremaal!! (Aaremaal), det som ligger oven over kaldede
hand store Lien, hvorpaa hand og giorde anvisning, lagde dette dertil, at hand hørdte vel ofte
at mange huggede j store Lien, men hørdte aldrig nogen anden Eiere dertil end Aasseim og
Nesseim, og er det ungefæhr 33 eller 34 Aar siden hand huggede j store Lien, med sin faders
Ellias Nesseims tilladelse, forklarede ellers at have hørdt at Andors teigens Eiere vilde
tilEigne{de} sig store Lien, men kand mindes at hans fader, som Een Eiere tillige med
Gaarden Nesseim, ofte hafde slaget sig Een børre høy j stoer Lien, og stadfæstede Vidnet
derpaa dend af ham giorde forklaring og anvisning med Eed og opragte fingre.
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3de Vidne, Lars Svendsen Tvedte, giorde anvisning paa Andors teigen, som skulle stræcke
sig fra Søen saa vidt op som mand kunde see naar mand Roede ved landet og havde frit
Aaremaal, og stadfæstede Vidnet derpaa dend af ham giorde forklaring og anvisning med Eed
og opragte fingre.
4de Vidne, Christopher Olsen Diønne, giorde anvisning paa Andors teigen hvor dend ligger,
men sagde ej at kunde sige hvor vidt dend stræcker sig, dernest anviste det stæd som kaldes
stoer Lien, og sagde det var store Lien, og stadfæstede altsaa Vidnet dend af ham giorde
anvisning med Eed og opragte fingre.
5te [Vidne], Elli Olsdatter, giorde anvisning paa store Lien hvor dend laa, men kunde ej
forklare om dends stræckning. parterne havde ej videre at tilspørge Vidnet, hvorfore hun
Eedfæstede sit udsigende og giorde anvisning med Eed og opragte fingre.
hoved Citanten Paal Spaanem j Rætte lagde Eet gl: Document passered d: 21de April 1675,
af hvilcket Document hand begiere[de] inddragen Eet derudj j Rætte lagd Document passered
1586. som derudj findes indført, sam/m/e lyder som følger. Nock lagde Citanten j Rætte Een
udskrift af Hardanger Ting ProtC:, passered dend 17de Junij 1732, udj Een Sag passered paa
Gaarden Spaanheim mellem Paal Siursen og Christopher Ødven ang: Een Skouge Teig,
Andors Teigen kaldet, af hvilcken hand begierede inddragen det derudj j slutningen indførdte
forlig, som saaledes er lydende.
Contra Citanten Østen Aasseim lagde j Rætte 2de bøxel Sedler paa Gaarden Aasseim,
dattered 5te Januarij 1707 og 8 Novbr: 1720. Og Eet skiøde paa Gaarden Aasseim, dattered 3
Julij 1699, som for Rætten blev oplæst, og lyder Eet efter andet som følger.
Rætten tilspurdte parterne om de icke j mindelighed ere at formaa til forlig, Citanten Paal
Spaaneim svarede, at naar Østen Aasseim vil betalle ham de nu anvendte omkostninger og
lade ham beholde sin Eiendom uRørdt, vil hand frafalde Sagen. Østen Aasseim Replicerede,
at hand icke kunde imodtage eller indgaa paa saadant uChristelig forlig, men vilde overlade
Sagen til Rættens lovmæssige behandling.
Citanten Paal Spaaneim {paastoed} \lod tilføre/ at hand protesterer imod de af Contra
Citanten førdte og afhørdte Vidner, Nembl: de som med Cont: Citanten er beslægted.
Afsagt.
Sagen udsættes indtil hoved Citanten har ladet forfatte det ham j gaar af Rætten lovgemæss
paalagde Afritznings Carthe til paakiendelse og Actens følge, da Een beqven tiid for parterne

skall blive beram/m/ed, til endelig Dom udj Sagen at anhørre, allerhelst nu ej nogen vis tiid
kand beram/m/es, formedelst hoved Citanten ej har declarered hvor snart hand agter
Afritzningen at producere.
Mandagen d: 18 Julij blev Rætten betiendt paa Gaarden Huuss, beliggende i Kingtzerviigs
Præstegield, Kircke Sogn og skibReede, Hardanger Fogderie, med efterskrevene Eedsorene
Laug Rættis mænd, Naufvnl: Brynild Tioflodt, Knud Jaastad, Samson Langesætter, Iver
Resetter, Joen Houstvedt og Torbiørn Utne, nærværende Lensmanden Torchiels Housse,
og det efter tilkaldelse af Jacob Svendsen Huuss, som fremstoed for Rætten og beklagede sig
det Hans Asbiørnsen Sandven er for nogen tiid siden Kom/m/en her paa Gaarden, med sig
havende nogle Mænd, og ved dem med magt indtaget Gaarden og huussene udj fuld
possesion, og iaget ham, neml: Jacob Svendsen, som en gamel: og Vandfør mand med Kone
og børen ud paa den bare hou, af huussene udfløttet alt det
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boeskab som var ham, neml: Jacob Svendsen, tilhørende, og lagt det paa Marcken, der imod
indfløttet sit Eeget boeskab i huussene, og med Kone og børen taget sin boepæll her, sat sine
Creaturer i marken, begyndt at hugge Løfv, in Sum/m/a tagget Gaarden til fuldkom/m/en
brug, Eiendom og besiddelse, da hand dog ej Eier en steen her i Gaarden, mens er min, neml:
{beklarens} Klagerens, Rette, sande og Lovlige Eiendom, og hafde ieg, Neml: Klageren, paa
marcken i min Alderdom maatte Crepere, dersom min Naboe og Grande ej hafde taget mig
med Kone og børen til huuss hos sig, den/n/e af Hands Sandven brugte adfær har hand
grundet der paa, at hand tilEegner sig Løsnings Rætten her til Gaarden, da hand dog Aldrig
har Kundet beviisse at hands Fader eller nogen af hands Ætlæg har eiet den/n/e Gaard over 6
Aar, der imod ieg, neml: Klageren, haver Lovlig Eiendoms og Odels hævd, og over alt staar
Sagen for Den høy Kongl: Oberhoff Rætt til endelig paakiendelse, hvor {fra} ej falder Dom
førren udj tilkom/m/ende Aar 1741. Disuden er Hans Sandven ej nogen boesliden Mand,
mens haver Gaarden Sandven, som hand i mange Aar har brugt og styrt, og nu lader den styre
ved sine tienere. for den/n/e af Hans Sandven imod mig med magt brugende omgangs maade
har ieg været nødsaget /: til at nyde min Eiendom beskiermet :/ at lade Hans Asbiørnsen
Sandven ved de tvende stevne Widner Gunder Tostensen Huus og Tron Jonsen ibdm: Lovl: til
den/n/e dag her til Aastædet indvarsle \med mundtlig Kald og varsel/, Vidner, som er Svend
Rasmussen Ystenæs, Mathias Johansen Wiig, Anna Larsdatter, Henrich Eie, Olle Hildahl,
Jørgen Sandven og Bastian {Torb} Tocheim, at anhøre, der efter Dom at lide til at fraviige
Citantens Eiendom og Gaard, {som ....... den} indtil Endelig Dom for Oberhoff Rætten i
hoved Sagen er falden, og endelig, ved Dom at svare disse forvolte og ham, Citanten, nu
paany ibragte Processens omkostninger.
Dend indstevnte Hans Asbiørnsen Sandven blev trende gange paaRaabt, mens hvercken
møtte eller lod nogen paa sine Veigne for Rætten til Sagen at svare.
forbem:te stevnevidner med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være Hans
Asbiørnsen for hands boepæll udj hands Eget paahør med 14 dages warsel her til Aastædet til
i dag
1740: 55
1740
Lovligen forkyndt.

Citanten paastoed de Widner som møder Eedelig afhørt, og for de udeblivende Laudag, af
de indstevnte Widner møtte Svend Rasmussen Ystenæs, \Mathias Johansen/, og Anna
Larsdatter, de andre efter trende gange paaRaabelse møtte ej.
stevnevidnerne Jørgen Andersen Instenæs og Hellie Jacobsen ibdm. med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være for Widnerne \forkyndt/ med 14 dagges warsel til i dag
her til Aastædet Lovl: warslet, og det udj Een hver af Widnernes Eget paahør, og for hvers
Egen boepæll, undtagen for Jørgen Sandven, som var \paa/ Eie, da stevningen blev forkyndt
for Henrich Eie, hvor de da tillige forkynte den for Jørgen Sandven, som sagde at de ei hafde
nødig at drage til hands boepæll, saasom hand vedtog stevningen. Eedens forklaring blev de
{tvende} \3de/ Vidner som møder forrelæst, og formanet sandhed at udsige.
1: Vidne, Svend Rasmussen, boendes paa Gaarden Ystenæs, sagde sig at være gaml: omtrent
40 Aar, med opragte fingre aflagde Eeden, dernæst vidnede og forklarede, at da Hans
Asbiørnsen Sandven i den/n/e som/m/er, hvad dag det var kand Vidnet ej mindes, Kom her til
gaarden, var Widnet her paa Arbeide, da saa Widnet at Hans Sandven hafde med sig nogle
mænd, og hafde sit boeskab, neml: Klæder, madvahre og træe Kiørler med sig her op i
Thuunet, da sagde Jacob Huuss til Hans Sandven, ieg forbyder dig huuss hos mig, da swarede
Hans Sandven, ja, faar ieg ej huuss, da tager ieg huuss paa Rættens veigne, der efter Hans
Sandven strax begynte at bære sit tøyg ind i Jacob Svendsens loft, og da Hands begynte at
bære ind, hialp de Mænd ham som hand hafde med sig, de Mænd som Hans Sandven hafde
med sig var Henrich Eie, Olle Hildahl, Jørgen Sandven og Bastian Tocheim. efter at de nu
hafde indbaaret tøyget, gick Hands Sandven og de om/m/elte 4 Mænd need til søen, kom saa
op igien sam/m/e dag i Thuunet, og da hafde Hans sin Kone, børen og Creaturer med sig her
op, da gick Jacob Huuss med sin Søn Aamun og stoed i floers døren, og sagde da Jacob til
Hans Sandven, du faar ej dine Creaturer i min floe!! (floer), da tog Hans Sandven, Jørgen
ibdm: og Olle Hildahl med magt Jacob Huuss og hands søn fra fløers!! (floers) døren, og holt
dem mens de førte Creaturene i floen!!, widere hafde Widnet ej seet, saasom hand gick paa
sit Arbeide. Citanten hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Anna Lars datter, tienende her paa Gaarden hos Tron Joensen Huuss, sagde sig at
være gaml: 24 Aar, med opragte fingre aflagde Eeden, dernæst vidnede, at da Hans Sandven i
den/n/e som/m/er med Kone, børen, boeskab og Creaturer var Kom/m/en her paa Gaarden, da
saa Widnet at Hans Sandven tog Jacob Huuss sine Klæder, som laa paa Jacobs loft,
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Og Kastede dem ud paa Gaarden, der ved sigende til Jacob Huuss, at hafde hand, neml: Jacob,
ej witt til at bære dem ud, da hafde hand, neml: Hans, witt til at Kaste dem ud paa Rættens
veigne, widere hafde Widnet ej seet, saasom hun maatte passe paa sit Arbeide. Citanten
hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
3: Vidne, Mathias Johansen, værende hos Tor i Wiigen, sagde sig at være gaml: 30 Aar, med
opragte fingre aflagde Eeden, dernæst vidnede, at da Hans Sandven i den/n/e som/m/er med
Kone, børen, boeskab og Creaturer var Kom/m/en her paa Gaarden, saa Vidnet at Hans
Sandven, Jørgen ibdm:, og Olle Hildahl med magt tog Jacob Huuss og hands søn Aamun fra
floers døren og holt dem, mens Hans Sandven sit folck bant Hans Sandvens Creaturer ind paa
floren, og som Jacob Huuss Creaturer war ude af floren, saa nær som et bæst, saa jagede Hans
sit folck sam/m/e bæst ud paa Gaarden af floren, der næst tog de de baand som Jacob sine
Creaturer skulde bindes med i floren og Kastede dem ud paa Gaarden, videre hafde hand ej
seet. ellers forklarede Vidnet at Hans Sandven har en gaard Kaldet Sandven, som hand i
mange Aar har beboet og styrt, og inu i dette Aar styrer den. widere hafde Vidnet ej at
forklare. Citanten hafde ej heller noget at tilspørge Vidnet, mens vilde alleene paastaa
Laudag for Hans Sandven og de udeblivende Vidner.

Afskeediget
Formedelst forrestaaende som/m/er Tinge udsættes den/n/e Sag til den 5 Aug:
førstkom/m/ende, da den igien her paa Aastædet skall worde forretaget, til bem:te dag og stæd
paalægges Hans Asbiørnsen Sandven her for Rætten at møde, Sagen at tilsvare, saa paalægges
og til sam/m/e dag [og] stæd Vidnerne Henrich Eie, Jørgen Sandven, Olle Hildahl og Bastian
Tocheim her for Rætten at møde, deres Vidnesbyrd at aflægge under Adfær efter Loven, og
haver Citanten at tage den/n/e Afsigt beskreven til Lovl: forkyndelse for vedkom/m/ende.

d: 25de Julij blev paa Gaarden Utne for Kindservigs skibredes Almue holdet Eet
Almindelig Som/m/er, Skatte og Sage falds Ting, og blev Rætten sam/m/e tiid beklæd udj
Hr: Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischers forfald af hans beskickede fuldmægtig
Claudius Emanuel Barth, tillige med efterskrevne Edsorne Lau Rættes mænd,
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Nafnlig Michel Luttro, Jens Maage, .... ........., Niels Schieldaas, Torbiørn Siursen (Utne), ......
Langesetter, Joen Maackestad, og Iver Guttormsen Utne, overværende udj Rætten Kongelig
Maj:ts Foged Andreas Heiberg, Lensmanden Torgiels Housse med dend Tingsøgende Almue,
hvorda først blev publicere
Een ............................................ Kongl: Indkomsters forpagtning, samt andre
.......................... for de Aar 1741, 42 og 43, dattered Rendte Cammeret d: (6 Febr:?) 1740.
2det: Een Kongl: Confirmeret Fundation til Een Almindelig Encke Casse for dend Civile
Stand j Danmarck og Norge, dattered Friderichsberg d: 6 Maij 1740.
3de: Een ................................. forbedring af dend Sub Datto ......... d: 22 Maij 17(39?) udj
.... Allernaadigste Fundation til Een Nye Pension Casse ........ Land Militair Etatens Encker og
Børn, dattered Friderichsberg d: 25 Aprilis 1740.
4de: Stiftambtmand Christian Baggers skrivelse til Fogden Heiberg ang: Een Delinqvent
som af sit fængsel d: 22 Maij Nestl: skall wære Eschaperet, og om hand motte antreffes, da
ham at paaGribe og j forvaring at holde, dattered 9de Junij 1740.
5te: dittos skrivelse til Fogden Heiberg ang: dend uskicks afskaffelse som paa Landet tilforn
skal have været brugelig med at oppebærge paa Søn og hellige dage dend smaa tiende som
kunde være forfalden, dattered 26 Maij 1740.
dernest blev publicered
Stiftambtmand Christian Baggers bevilgning til Boye Rusch om at hand tillades som Bøygde
Procurator i Sundhord og Hardanger Fogderie at maa lade sig bruge, dattered 20 Junij 1740.
skifte brevet efter afg: Maritta Samsonsdatter, passered d: 4 April 1740, paa Gaarden Eidnes,
blev læst, og derudj befunden Jorde godz j Gaarden Eidnes 2 Løber smør og 2 huuder med
bøxel og herlighed, samt j Tøssedahls Tvedten 1 2/3 mrk: smør, sam/m/e er igien udlagt som
følger, til Jørgen Lofthus for sin fordring 20 Mrk: smør for 20 Rd:, til Magnus Willure 16
mrk: for 16 Rd:, til Enckemanden 1 Løb 18 Mrk: j Eidnes for 90 Rd:, og J Tøssedahls
Tvedten 1 2/3 mrk: for 1 Rd: 4 mrk:, til Børnene, til Iver Johansen 15 mrk: for 15 Rd:, til
Ole Johansen 15 mrk: for 15 Rd:, til Samson Johansen 15 mrk: for 15 Rd:, til Elling
Johansen 15 mrk: for 15 Rd:, til Maritta Johannesdatter 7 ½ mrk: for 7 Rd: 3 mrk:, til
Ingebor Johannesdatter 7 ½ mrk: for 7 Rd: 3 mrk:, til Anna Johannesdatter 7 ½ mrk: for 7
Rd: 3 mrk:, samt til Synneve Johannesdatter 7 ½ mrk: for 7 Rd: 3 mrk:

skifte brevet efter afg: Haaver (Aa)mundsen, passeret d: 25 Junij 1740, blev læst, og derudj
befunden Jorde godz boen tilhørende j Gaarden Uhreim indre thun 1 Løb 2 ¾ mrk: smør med
bøxel og herlighed, Vurderet for 75 Rd: 4 mrk: 8 s:, og j Gaarden Lofthuus 1 Spand 1 7/8
Mrk: smør med bøxel og herlighed, Vurderet for 23 Rd: 1 mrk: 2 s:, sam/m/e er igien udlagt
som følger, til Søn/n/en Aamund Haaversen 1 pd: 18 (3/4) mrk: j Uhreim for 42 Rd: 4 mrk: 8
s:, til datteren Britta Haaversdatter 21 mrk: j Ureim for 21 Rd:, til Jacob Huuss for Gield 11
mrk: j Ureim for 11 Rd:, til Encken Helga Nielsdatter j Lofthuus 1 Spand 1 7/8 mrk: for 23
Rd: 1 mrk: 2 s:
{skifte bre} Dernæst blev Rætten Administreret af Sorenskriveren Cancellie Raad Fleischer,
som var kom/m/et til Tinget fra sine andre forrætninger. er passeret som følger.
skifte brevet efter sal: Johanes Johansen, paseret d: 17 Martij 1740: blev læst, og derudj
befunden j Jordegoeds boen tilhørende i Gaarden Tioflodt 1 Løb 2 ¼ mrk: smør med bøxsel
og herlighed, Wurderet for 99 Rd:r, som var udl: til dend sal: Mands Encke og deres
Arvinger, Neml: Encken Sigri Jacobsdatter 2 Spd: 1 ¼ mrk:, Niels Johansen 7 mrk:,
Halstein 7 mrk:, Jacob 7 mrk:, Johan/n/es 7 mrk:, Sigri 7!! (3) Mrk:,
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Guri Johan/nesdatter 3 mrk:, og Margretta 3 Mrk:
Hans Asbiørnsen Sandven wiiste fællen af en Ulve unge som hand for faa dage siden har
skudt paa Gaarden Bache Grund. Fogden betalte ham strax 3 Mrk: for skudet.
Den sag indstevnt af Olle Gribsen Bleje efter forrige tiltalle til Olle Larsen Aga, blev trende
gange paaRaabt, mens ingen af parterne møtte.
Thomas Wiglichsen Berie udgivene Pante forskrivelse af datto 7 Maij 1740, til Peder Duberg
for Capital 84 Rd:r, imod det Pant af 1 Løb smør, 1 g:skind i Gaarden Berie med bøxsel og
herlighed, blev læstr.
Jacob Svensen Huuss fremkom for Rætten, med sig havende de tvende Dan/n/emænd Iver
Olsen Utne og Hover Svartved, og deponerede 59 Rd: 2 mrk: 14 s:, som hand forregav at
Hans Sandven i den/n/e waar har sat i hands stue paa bordet paa Gaarden Huus, og gick fra
dem, forregivende at der var 60 Rd:r, mens da pengene j de tvende mæn[d]s overværelse blev
eftertalt, var der ickun 59 Rd: 2 mrk: 14 s:, som deponenten begierede maatte blive i Rættens
forvaring indtil Hans Sandven affordrede dem. pengene blev af Sorenskriveren eftertalt, som
befantes at være 59 Rd: 2 mrk: 14 s:
Hellie Olsen Jordahls udgivene Pante forskrivelse af datto 27 Junij 1740, til Peder Duberg for
Capital 28 Rd:, imod det Pant af 1 Løb smør i gaard: Jordal, blev læst.
Henrich Jørgensen Eie udgivene skiøde af 7 Debr: 1739 til Sorenskriver og Cancellie Raad
Fleischer paa 1 ½ Løb 4 ½ mrk: smør i gaard: Eie, blev læst.
Aasse Jørgensdatter Hildahl udgivene Pante forskrivelse af datto 14 Junij 1740, til Peder
Duberg for Capital 64 Rd: 2 mrk: 4 s:, imod det Pant af ½ Løb 9 mrk: smør i Gaarden
Hildahl, blev læst.
Lars Iversens udgivene skiøde af 25 Julij 1740 til Olle Olsen paa 4 mrk: smør i det Plats
Rølle, blev læst.

Giøa Larsdatter med flere, deres udgivene skiøde af 30 Apr: 1740 til Jørgen Knudsen paa 2
pd: 18 mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Freim, blev læst.
Den 26 ditto blev med Tinget Continueret, er paseret som følger.
Iver Olsen Midnæs udgivene Pante forskrivelse af 2 Ap: 1740, til Hr: Prousten Geelmuyden
for Capital 31 Rd: 3 mrk:, imod det underPant af 1 Løb 9 mrk: smør j Gaard: Midnæs, blev
læst.
Sal: Magister Jens Schelderups børens udgivene Odels Transport af datto Kiøbenhaufn d: 9
Julij 1739, til Sig:r Henrich Miltzou paa alt det Odels goeds som sal: Biskop Magister Jens
Schelderup har wæret tilhørende her udj Hardanger, blev læst.
Fogden efter forrige tiltalle til Svend Tostensen Sexe og Aschild Schaaltvedt, æskede sagen i
Rætte,
af de paagieldende møtte ingen.
Citanten paastoed Vidnerne Elling Schieldaas, Mathias og Sondre Sexe Eedelig afhørt, siden
de nu her for Rætten møder.
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Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst, og manet sandhed at udsigge.
1: Vidne, Elling Nielsen, boendes paa Gaarden Schieldaas, sagde sig at være gaml: 31 Aar,
efter at hand med opragte fingre hafde aflagd Eeden, vidnede, at nest forrige {waar} Aar, om
waaren ved vor Frue dags tiider, var hand, Vidnet, ved Marmor værcket ved Muster havn paa
Arbeide, og som hand en morgen skulle gaa hiem fra Arbeidet til Muster havn, hvor hand
Legerede!! (Logerede), for at faa sin douers Mad, da saa Widnet at Svend Sexe og Aschild
Schaaltvedt sat i en baad sam/m/en, og holt Svend med dend [Eene] haand Aschild, mens
hand med den anden haand slog ham i hovedet, og vare Svend vred, saa gick Vidnet need paa
brycken!! (bryggen) og treckte baaden til sig og fick dem paa land, at de ej skulde giøre hver
andre nogen skade, der efter fulte Widnet dem til stuedøren paa Giestgiberiet, hvor hand
skiltes ved dem, videre ved hand, Vidnet, ej at kand forklare. Citanten hafde ej noget at
tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Mathias Siursen, boendes paa Gaarden Sexe, sagde sig at være gaml: 30 Aar, efter
at hand med opragte fingre hafde aflagt Eeden, vidnede, at hand var paa de tiider som for
om/m/elte Vidne har forklaret, j Munster havn, og som hand, Vidnet, om morgenen laa paa en
benck i Giestgiber stuen og sov, da hand opvognede sat hand sig i en Krov i stuen, og
meedens hand sat der, saa hand at Svend tog en ildtest som stoed paa bordet, og slog der med
til Aschild sin Kind eller øre, videre hafde Vidnet ej seet i stuen, saasom hand gick ud, ellers
hafde Vidnet seet, mens hand var i stuen, at der kom blod af Aschilds Kind, og at dette
slagsmaal var Alvor, siden saa Vidnet at de begge kom ud af stuen og gick need i baaden, og
da de war kom/m/en i baaden, saa Vidnet at Svend tog Aschild i brøstet og holt ham
røcklangs hen over tofterne og trøckede ham, og det skeede med vrede af Svend, mens som
Aschild var beskiencket, saa tog hand ej igien; til Fogdens spørsmaal om Vidnet ej veste
hvor af dette Klam/m/eri hafde sin opsindelse, svarede Vidnet hand ej veste, mens de vare
begge overstadige druckne, og hafde de sat oppe den heelle natt og drucket. Citanten hafde
ej videre at tilspørge Vidnet.
3: Vidne, Sondre Endresen, boendes paa Gaarden Sexe, sagde sig at være gaml: 28 Aar, efter
at hand med opragte fingre hafde aflagt Eeden, vidnede, at hand stoed paa sit Arbeide paa
Marmor værcket, og hafde alldeles intet seet af dette slagsmaal eller Klam/m/eri, ej heller er
noget der om vidende. Citanten hafde da ej noget at tilspørge Widnet.
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Fogden lod tilførre, at hand nu her paa Tinget har faaet et brev fra Svend Sexe, hvorudj hand
beklager sig at hand i den/n/e her værende dyre tiid har maat Reise øster paa Landet for at
søge der noget til underholdning for sig og sine, og at hand altsaa icke har Kundet Comparere
paa dette Ting, icke dismindre, og for at undgaa videre process og lovmaal samt hæftelse fra
hands næring, tilbyder hand sig i mindel: at betalle sine slagsmaals bøder med 9 Rd:r, hvor
med Fogden declarerede for den/n/e sinde at være fornøyet, og forlangede ej videre Dom,
allerhelst da hand af de førte Vidner har fornum/m/et at de ej er Eenstem/m/ige om Aschild
Schaaltvedts forøvede slagsmaal imod Svend Sexe.
Fogden efter forrige tiltalle til Svend Tostensen Sexe for øved slagsmaal med Soldat Olle
Langesætter, lod nu tilførre, at efterdj hand allerede af det forhen afhørte Vidne Jacob Bleje
har fornum/m/et at Olle Langesætter, som er Soldat, har været den som først slog og gav
anleedning til Klam/m/eri, saa vilde Fogden i følge af Forordningen af 8 Julij 1690 see {de...}
den/n/e Sag imel: Soldaten og bunden Conjungtim med Capitainen forliigt.
Fogden efter forrige tiltalle til Svend Tostensen Sexe for øvede slagsmaal med Siur Pedersen
Sexe under Lysse C[l]osters Jurisdiction, lod tilførre, at som hand af de forhen afhørte Vidner
har fornum/m/et at Siur Pedersen Sexe, som Sorterer under Lysse Closters Jurisdiction, har
ved grov æreskielderi imod Svend Sexe givet anleedning til Klam/m/eri, saa vilde Fogden
lade dem selv tracktere deres Sag, uden sig widere der med at befatte.
Den Sag indstevnt af Halsten Tvedt, efter forrige tiltalle til Gunnele Rogde med Lauværge og
børen, blev paaRaabt,
Citanten møtte ej,
af de indstevnte møtte Lauværgen Asbiørn Aagre og Enckens Søn Jacob Jacobsen Rogde,
som lod tilføre at de ej veste hvad de i sagen skulde svare føren de faar høre Citantens
paastand, og som hand ej møder, saa indlader de det til Dom/m/eren om Sagen indtil høste
Tinget kand worde udsat.
Afsagt.
Siden Citanten ej møder, saa udsættes Sagen indtil høste Tinget.
Anders Hogensen Oppedahl fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand paa dend
umyndige Aamun Monsen nedre Sexe[s] veigne Kundgiorde sin penge mangel til 1 pd: 6
mrk: smør j Gaarden nedre Sexe, som er af Torchiel Opheim bleven solt til Niels Schieldaas,
hvor til den umyndige er Rætte og sande Odel, den/n/e hands penge mangel hand begierede
for Rætten oplyst, som blev lydeligen efterkom/m/et.
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Fogden Hejberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel widnesfast Lovl: til dette
Ting, tiid og stæd haver ladet stevne Mathias Siursen Sexe og Torckiel Siursen ibdm:, Widner
at anhøre, som ere tillige indstevnte, neml: Knud Jaastad, Aamund Bleje, Lars Agge og
Magne Giertvedt, om det slagsmaal de nest afvigte høst i Decbr: Maanet haver øvet imod hin
anden paa skiftet efter deres sal: Fader, der for ved Dom at undgielde, samt at svare
processens omkostning.

de indstevnte Mathias og Torckiel Sexe møtte, vedtog Lovl: warsel. Mathias sagde at være
Soldat ved Hr: Capitain Burgrafs Compagnie.
af de indstevnte Vidner møtte Knud Jaastad og Lars Agge, efter trende gange udraabelse
møtte ej Aamund Bleje og Magne Giertvedt,
stevne Vidnerne Joen Torchielsen Housse og Olle Torresen Branstvedt med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for Aamund Bleje[s] boepæll udj hands
Kones paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e, mens det Vidne Magne Giertvedt hafde de ej
stevnet, siden de hafde talt med Vidnet selv, som hafde lovet at vilde møde uden stevnemaal.
Citanten paastoed de tvende Vidner som møder Eedelig afhørte, Eedens forklaring blev
Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed at blive;
1: Vidne, Knud Jensen, boendes paa Gaarden Jaastad, sagde sig at være gl: 69 Aar, efter
aflagde Eed med opragte fingre forklarede, at da hand j nest afvigte høst var Wurderings
Mand paa skiftet efter sal: Siur Sexe, som hand sat i stuen kom en tøs ind, som Vidnet ej
Kiente, hund sagde at Mathias og Torchiel, som var uden for stuen, sloges, da befahlte
Lensmanden at Vidnet tillige med den anden vurderings Mand og Lars Agge skulde gaa ud til
dem, da Vidnet kom ud til disse tvende brødre stoed de hos hver andre i ald stilhed, og
Torgield græd, widere ved Vidnet i den/n/e sag ej at kunde forklare, Citanten hafde ej noget
at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Lars Torchielsen Aga, boendes paa gaarden Agge, sagde sig at være gaml: 34 Aar,
efter aflagde Eed med opragte fingre vidnede, at hand var paa det ommelte skifte, og som
hand sat i stuen kom Svend Sexe og sagde at de skulde gaa ud og see hvor Mathias for med
Torchiel, da Vidnet efter Lensmandens ordre gick ud, og som hand kom til dem, saa Vidnet ej
noget uskickeligt af dem, mens Torchiel stoed og græd, beklagede sig at have faaet hug af
hands broder, videre hafde Vidnet ej at forklare.
Fogden lod tilføre, at som hand allerede af Vidnerne fornum/m/er at Soldaten Mathias Sexe
er dend som har givet hug paa sin broder, og at broder Torchiel Siursen, som Sorterer under
den/n/e Jurisdiction, icke haver giort nogen
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Modstand eller øver noget slagsmaal igien, saa vilde Fogden ved Lensmanden give Soldatens
chef Hr: Capit: Burgraf Sagen til kiende, \da/ hand ingenlunde paatvifler at jo Capit: skicker
Justice over Soldaten, og i det øfrige frafaldt Fogden sagen.
Een ditto af Fogden indstevnt, Svend Larsen Alsager, Vidner som er indstevnt, Naufnl: Arne
Wines, Siur Østensen Alsager og Gutorm Bergesen Alsager, at anhøre om de hug og slag
hand har øvet imod Torsten Olsen Lotte, der for ved Dom at undgielde, samt at svare
processens omkostninger, til vedermælle er indstevnt Torsten Olsen Lotte.
af de indstevnte parter og {Vidner} Vidner efter trende gange paaraabelse møtte ingen,
undtagen det Vidne Arne Wines.
stevne Vidnerne Joen Torchielsen Housse og Olle Torresen Branstvedt med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for den paagieldende, samt dend til
vedermælle indvarslede, og alle Vidnerne.
Citanten paastoed det Vidne som møder Eedelig afhørt. Edens forklaring blev Vidnet
forrelæst, dernæst formanet sandhed at udsige.
Arne Joensen, boendes paa Gaarden Wiidnæs, sagde sig at være gaml: omtrendt 40 Aar,
efter aflagde Eed med opragte fingre vidnede, at i nest afvigte høst, da Vidnet hafde bygget en
Jægt som stoed paa landet ved gaarden Wiidnæs, hafde Vidnet bedet en deel af Naboerne til at
hielpe sig Jægten paa søen, da Jægten var kom/m/en paa søen, og Vidnet stoed i Jægten at
fortøye den, saa Vidnet at Svend Alsager støtte en liden gietle gut i søen \imel: brycken og

fieldet/, da gick Torsten Olsen hen at hielpe gutten op igien, hvor da Svend Alsager begynte at
støde Torsten Olsen hid og did og rev ham i Klæderne, da Torsten nu ej kunde nyde freed, tog
hand Svend j haaret og slengte ham fra sig saa hand, Svend, faldt i søen ved fiæren, der efter
gick Torsten i Jægten for at hielpe til at fortøye den, medens Torsten var j Jægten stoed Svend
og Raabte til Torsten, sigende at hand, Torsten, var baade en tyv og en skielm om hand ej
kom i land, og som Vidnet hafde et lidet Drenge barn som stoed paa land og græd, saa gick
Torsten efter Vidnets forlangende, af Jægten i en færing og foer i land for at hænte barnet, da
Torsten kom i land, begynte Svend
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atter at skue Torsten og rev ham i Klæderne, da nu Torsten hafde taget barnet, og var gaaen
der need i færingen og lagt fra land for at fahre omborde paa Jægten med barnet, sprang
Svend ud i søen efter Torsten og gav Torsten tvende øre dasken. videre hafde Vidnet ej at
forklare, Citanten hafde ej heller noget at tilspørge Vidnet, mens paastoed Laudag for de
udeblivende.
Afsagt.
Dend indstevnte Svend Larsen Alsager paalægges her for Rætten at møde til neste Ting,
Sagen at tilsvare, saa paalægges og dend til vedermælle indvarslede Torsten Olsen Lotte,
samt Vidnerne Siur Østensen Alsager og Gutorm Bergesen ibdm: til sam/m/e tiid at møde.
Nock en Sag af Fogden, indstevnt Thomas Alsager, Vidner, som er indstevnt, Naufnl: Anna
Thomas datter med tieneste pige Britta, at anhøre om det slagsmaal hand, Thomas, haver øvet
imod Hellie Qvalviigen, for sam/m/e ved Dom at undgielde, samt at svare processens
omkostning, og er til vedermælle i sagen indstevnt Hellie Qvalviigen.
af de indstevnte møtte ingen, hvercken de paagieldende eller Vidnerne,
Forbem:te stevne Vidner med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen Lovl: at have
forkyndt for alle de udj stevningen Navngivene deres Eget boet pæll!! (deres Egen boepæll)
og udj en hvers Eget paahør.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt
Thomas Alsager paalægges til neste Ting at møde, Sagen at tilsvare, til sam/m/e tiid
paalægges Vidnerne Anna Thomas datter med tieneste Piige Britta at møde, deres Vidnesbyrd
i sagen at aflægge, saa bliver end videre paalagt til sam/m/e tiid at møde den til vedermælle
indvarslede Hellie Qvalviigen.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere Restansen for 1 og 2 Termin, hvis endelige
Sum/m/a var 627 Rd: 3 mrk: 15 s:, og som ej nogen var der noget imod sam/m/e hafde at
forrestille, saa var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Efter trende gange udraabelse var ej nogen som vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skibReede den/n/e sinde ophævet.

Den 29 Ditto blev paa Eide Grund ved Søen holdet Et Almindeligt Som/m/er, Skatte og
Sagefalds Ting for Gravens skibR:[s] Almue, og blev Rætten betiendt med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættis mænd, Neml: Olle Siursen Leqven, Siur Torsen Diønno, Andve
Halanger, Samson Nesseim, Niels Schaar, Iver Midaas, Torgier Halstensen Bilde og Iver

Hansen Nesseim, nerværende Fogden Andreas Hejberg, Lensmanden Anders Hansen Store
Berge, og den tingsøgende Almue,
hvorda først blev publiceret de Kongl: Allernaadigste Forordninger og Placater samt andre
øfrighedens befahlinger, som findes Exstr: paa
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fol: 56, som og Bøje Rusch Constitution som bøygde Procurator, der iligemaade findes
Exstr: paa fol: 56, og endelig, sal: Mag: Schiellerups Arvinger udstæde Odels Transport til
Sig:r Miltzou, som og er Exstr: paa fol: 56.
Hr: Niels Windings udgivene bøxsel brev med Revers, af 23 Julij 1740, til Aamund
Halstensen paa 1 Løb 4 ½ Mrk: smør i Gaarden Warberg, blev læst.
skifte brevet af 10 Maij 1740, efter sal: Olle Baarsen, blev læst, deraf befunden at den sal:
Mand har været tilhørende 7 Spand smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Spaanem, som
var Wurderet for 210 Rd:, og udl: til hands Arvinger, neml: hands Encke Lisbeth Siursdatter
3 Spd: 9 Mrk:, til børnene, neml: Siur Olsen 1 Spd: 9 mrk:, Synneve 12 mrk:, Guro 12
mrk:, Anna Olsdatter 12 mrk:
skifte brevet af 10 Maij 1740, efter sal: Ørians Wichlichsen, blev læst, deraf befunden at den
sal: Mand har været tilhørende Jordegoeds ½ Løb smør, ½ b:skind og ½ g:skind i Gaarden
Yttre Tvedt, som var Wurderet for 66 Rd:r, og udl: til Enchen Giertru Danielsdatter 24 ¾
mrk:, og Wichlich Øriansen 24 ¾ Mrk:
skifte brevet af 9 April 1740, efter sal: Wichlich Larsen, blev læst, deraf befunden \det/ den
sal: Mand har været Eiende Jordegoeds i Gaarden Yttre Tvedto ½ Løb smør, ½ b:sk:, ½ g:sk:
med bøxsel og herlighed, som var Wurderet for 66 Rd:, udl: paa hands Encke og børens loder,
neml: Encken Angunde Øriansdatter 25 Mrk:, søn/n/en Lars 9 Mrk:, Datteren Maritta 5
Mrk:, Ragnilde 5 Mrk:, og Jorand 5 Mrk:
Lars Madsen Welke udgivene Pante Obligation af 29 Martj 1740 til Wiching Hofaas for
Capital 80 Rd:, imod det Pant af 1 Løb 9 mrk: smør i Gaarden Welcke, blev læst.
Emanuel Barth efter forrige tiltalle til Olle Rasmussen Sæbøe, æskede sagen i Rætte,
den indstevnte Olle Rasmussen Sæbøe blev 3de gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller
lod mød[e] for sig til sagen at svare,
stevnevidnerne Torchiel Jonsen Wichnes og Niels Iversen Syssen med [Eed] og opragte
fingre forklarede Lovl: at have forkyndt for Olle Rasmussen Sæbøe[s] boepæll udj hands
huustrues paahør den af Rætten ham paa nest forregaaende Ting givende Laudag.
Citanten procucerede i Rætten Olle Rasmussen Sæbøe[s] forskrivelse af datto 12 Martij
1739 for Capital 14 Rd:r, sam/m/e er saa lydende. dernæst deponenten lod tilførre, at siden
hands Debitor ej møder, saa begierede hand sagen udsat til neste Ting, da hand sagen paa sin
sidde til Doms lover at slutte.
Afsagt.
Sagen gives Rum til neste Ting efter Citantens forlangende.
Fogden Hejberg efter forrige tiltalle til Arne Monsen æskede sagen i Rætte,
den indstevnte Arne Monsen blev paaRaabt trende gange, mens møtte ej.
stevnevidnerne Iver Hansen Nesseim og Tormoe Larsen Kløve med Eed og opragte fingre
forklare[de] at de over for 5 ugger siden Lovl: har
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forkyndt den af Rætten paa seeneste waar Ting Arne Monsen øfre WasEnden givene Laudag
for hands boepæll øfre WasEnden, og det i paahør af hands broderdatter Sigri Jonsdatter og
Tambour Johan/n/es Joensen Seim, som sagde at Arne Monsen war i Ulviig.
Fogden q <lod tilførre, det hand> i Rætten lagde dend han/n/em fra høyædle og Welbr:
Hr: Stiftbefahlningsmand under 9 Julij!! (Junij?) sidstleeden tilsende Copie af hands skrivelse
til Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischer, af sam/m/e datto, under Fuldmægtigen Monsr:
Garboe[s] Werification, hvorudj høybem:te Hr: Stiftbefahlningsmanden befahler at det skall
forblive ved hands forhen føyede anstalt, at Wiching Hofaas skall være Arne Monsens
Defensor i den/n/e sag, og i hørsoms[t] følge deraf har hand, neml: Fogden, nu saavel som
forrige Ting ladet indvarsle bem:te Wiching Hofaas til sagen; bem:te Stiftamtmandens
skrivelse er saa lydende.
Arne Monsens beskickede forsvar Wiching Hofaas Comparerede for Rætten, vedtog at være
Lovl: warslet.
Fogden lod tilførre, for at skride til hovedsagen og for at faa en ende paa dend, hvor med
hand nu j saa lang tiid har været brydt, i Rætte lagde først den forhen i Sagen passerede
underRættes act med sin Finale Dom, Afsagt d: 30 Julij 1738. som Fogden begierede
ordlydende i den/n/e act inddragen, og Referede Fogden sig da til de der udj indførte
Documenter, hvoraf Arne Monsens Modtvillighed bliver at fornem/m/e, og at hand icke har
villet eller Kundet Rætte for sig, eller betalt de iDømte 60 lod sølvs bøder, ydermere
producerede Fogden, og lod tilførre, den i sagen passerede Lautings act, hvoraf hand
forlangede dend Finale Dom, afsagt d: 24 Julij 1739, i den/n/e act inddragen, og vilde saa
fornem/m/e hvad Arne Monsens forsvar kunde have at fremførre. de om/m/elte Dom/m/e og
Acter er saa lydende.
dend Arne Monsen beskickede forsvar Wiching Hofaas lod tilførre, det hand intet hafde at
svare, og at hand ej forstod den sag.
Fogden lod tilførre, at her er let at fornem/m/e at der under Wiching Hofaas undskylding
alle[ne?] hviller en blodt trossighed, at hand icke vil efterleve høyWelbem:te Hr:
Stiftbefahlingsmandens ordre, hvilcket Fogden vilde lade ankom/m/e paa hands Eget ansvar i
sin tiid, og som Arne Monsen har faaet baade lovlig stevnemaal
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og Laudags forkyndelse, og ej svarer til sagen, men er afreist til Bergen, hands beskickede
forsvar Wiching Hofaas og har declareret at hand icke ved at svare noget til Arne Monsens
forsvar, hvilket Fogden og formeente hand icke Kunde have, efterdj sagen i sig selv er saa
Reen og Klar at den icke behøvis widere oplysning, saa satte hand, neml: Fogden, i Rætte
over Arne Monsen efter Lovens 1 b: {19 C:} 2 C: 19 art: og Lovens pag: 166, art: 13. og
paastoed Dom.
Wiching Hofaas swarede det hand blev ved sit forhen indførte, at hand ej forstoed sig paa
sagen.
Afsagt
Sagen optages til Doms indtil den 9 Aug: førstkom/m/ende, da parterne haver at møde, Dom
at anhøre.
Fogden efter forrige tiltalle til Anfind Leqve, æskede sagen i Rætte; Fogden lod dernæst
tilførre at hand i følge høyædle og Welbr: Hr: Stiftbefahlnings[mand] Baggers ordre af 9 Junij
dette Aar har beskicket og indstevnt Siur Gunnersen Jeltnes at være Anfind Leqve[s] forsvar i
den/n/e Sag, hvilcket er dend sam/m/e Mand som Hr: Cancellie Raad og Sorenskriver

Fleischer ved skrivelse af 14 April sidstleeden forreslog høystbem:te Hr: Stiftbefahlings
Manden at maatte beskickes til Defensor i den/n/e sag.
den Andfind Leqve til Forsvar indvarslede Siur Gunnersen Jeltnes Comparerede for Rætten,
vedtog at være Lovl: Kaldet, lod ellers tilførre det hand ej forstoed den/n/e sag at udførre, icke
dismindre vilde hand dog efter hands Eenfordighed giøre sit beste, forrestillede derhos at hand
er Præstens Medhielpere, og derforre formeente det hand for dislige forrætninger skulde være
befriet.
Fogden forrestillede Anfind Leqve, som selv i Eegen Persohn her for Rætten Comparerede,
at dersom hand siunes at finde sig bedre der ved, Kunde hand nu antage den herpaa stæden
værende Procurator Boye Rusch, som af høy øfrighed er bevilget at gaa i Rætte for Almuen i
dette Fogderie.
Andfind Leqve swarede, det hand nock vilde antage Boye Rusch til sin Procurator, dersom
hand hafde noget at betalle ham med.
Rusch der paa svarede, at saasom Stiftbefahlingsmanden har haft dend Naade for ham til
bøygde Procurator at Constituere, saa var hand villig at gaa i Rætte for Anfind Leqve, hvad
enten hand der for nød nogen Salarium eller icke, icke dis da mindre sagde Comparenten, at
om Anfind Leqve vilde Sallerere ham noget for sin umage, siden Stiftbefahlingsmanden
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icke efter sit Embeds myndighed har befahlet ham, neml: Rusch, at antage den, \var/ {bad}
Comparenten fornøyet med den løn som Anfind Leqve han/n/em vilde give, og altsaa var
hand villig til at antage hands sag, og afvarte hvad Fogden i Sagen videre agter at forretage,
imidler tiid nu da hand har maatte[t] fornem/m/e at hands principal har indstevnt endeel
Vidner i sagen, maatte hand begiere de for Rætten worder frem Kaldede til Examen. hvilcke
Widner ere efterfølgende, neml: Olle Magnusen øfre Leqven, Torbiørn Anfindsen og Baar
Anfindsen.
De indstevnte Vidner blev 3de gange paaraabt, der møtte ickun de tvende sidste, hvilcke
vare Andfind Leqve[s] Egene børen, som for Rætten Comparerede, og vare tvende smaa
umyndige Drenge baren, Den Elste, Torbiørn, i sit 15 Aar gaml:, den yngste, Baar, i sit 13 Aar
gaml:
Fogden lod tilførre det hand var Lovl: warslet, disse Vidner at anhørre, forrestillede der hos,
at hand vilde formode at Rætten overveier hvor urim/m/eligt det er, at de tvende umyndige
børen kand Admiteres til nogen forklaring i deres Faders sag, og hvad sig angaar det
indstevnte Vidne Olle Magnusen Leqve, da naar Rætten efterseer Fogdens udstæde skriftl:
stevnemaal af 1 Septbr: 1739, som er i Rætte lagt paa høste Tinget sam/m/e Aar, da finder
Rætten der af at bem:te Olle Magnusen Leqve, som dend der har giemt det fordulte goeds, er
indstevnt at svare til sagen saa vit dend ham kunde paagielde og Dom at lide, og som bem:te
Olle Magnusen altsaa lige saa vel som Anfind Leqve actioneres og er intresseret i sagen, saa
protestere[de] Fogden imod hands Vidnesbyrd, og vilde fo[r]vente Rættens Kiendelse om det
kand tillades ham at vidne i sin egen sag.
Rusch \Replicerede/, som uventelig maa fornem/m/e, at den/n/e sag medførrer en særdeeles
Conceqvense, og paa hvad Fundamenter Kunde hand icke som frem/m/et i sagen vide
hvordan den er lagt, der for hand var nødsaget at begiere beskreven hvad passeret er, paa det
hand derefter {og} Kunde faa idé om sagens Rætte sam/m/enhæng, og derefter lovfølgelig
Observere sin Principals tarv, til hvilcken ende Comparenten var sagens udsættelse til neste
Ting begierende, og i dessens andleedning frafaldt sin principals i den/n/e sag, for den/n/e
sinde, udstæde stevnemaal.

Fogden lod tilførre, at siden Rusch frafalder hands principals stevnemaal og icke agter at
førre de indstevnte Vidner, saa indstillede hand Ruschs øfrige paastand til Rættens
gotfindende.
Afsagt.
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Sagen udsettes til neste Ting, imidler tiid bør Boye Rusch at nyde gienpart af hvis i sagen
forhen er passeret.
Magnus Møckletun paa Eegene og medInteresenteris veigne møtte for Retten, og efter forrige
tiltalle til Niels Olmoesen Garretun æskede sagen i Rætte.
paa Niels Olmoesen Garretuns veigne møtte Lensmanden Anders Hansen, og gav tilkiende
det Niels Garretuns huustrue med børen og ganske huus er falden i swaghed, hvorforre
Comparenten, som hands swoger, paa hands veigne begierede sagen udsat til neste ting, paa
det Niels Garretun selv Kunde møde, sagen at forsvare.
Citanten svarede at hand var fornøyet der med at sagen blev udsat til neste Ting.
Afsagt
Sagen gives Rum til neste Ting.
Den 30 ditto blev end videre med Tinget Continueret.
Lensmanden Anders Hansen Store Berge, efter forrige tiltalle til Christian Gutormsen Røysse,
paa sin swoger Niels Olmoesen Garretuns veigne, æskede sagen i Rætte,
den tiltalte Christian Gutormsen Røysse blev trende gange paaraabt, mens møtte icke, ej
heller lod møde for sig.
Citantens swoger Anders Hansen lod tilførre. at eftersom Christian Gutormsen Røysse ej har
efterkom/m/et det løfte som hand her inden Rætten giorde paa nest forregaaende waar Ting,
saa vilde hand, Comparenten, nu paastaa Dom saavel for den paa Gaarden Røysse Resterende
Kiøbe Sum/m/a 64 Rd:r, som og for Renten af sam/m/e Sum/m/a, med den/n/e forvolte
processis omkostning, hvor om hand alt vilde afvarte Dom.
Og blev da udj sagen saaleedes for Rætt Dømt og
Afsagt.
Den indstevnte Christian Gutormsen Røysse haver selv \her/ for Rætten den 28 Martij
nestleeden tilstaaet at være skyldig til Niels Olmoesen Garretun 64 Rd:r, som var Resten af
den accorderede Kiøbe Sum/m/a for \gaarden/ Røysse, som bem:te Chrestian Gutormsen
hafde Kiøbt af Citanten og der for bekom/m/et skiøde: sam/m/e Sum/m/a, 64 Rd:r:, laavede
Christian Gutormsen, siden hand den 28 Martij nestleeden ej var ved penge, at betalle /: der
som hand maatte nyde delation :/ inden 4 ugger for dette Ting;
Citantens swoger Anders Hansen tilstod bem:te Chrestian Gutormsen den forlangte delation,
mens som bem:te Chrestian Gutormsen Røysse ej til den/n/e tiid har efterkom/m/et sam/m/e
Løfte, og ej heller nu her for Rætten har villet Sistere, saa har Comparenten paastaaet Endelig
Dom. Thj Kiendes for Rætt, det Chrestian Gutormsen bør betalle til Citanten Niels Olmoesen
de 64 Rd:r som hand efter egen tilstaaelse
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Er ham skyldig paa Kiøbe Sum/m/en for Gaarden Røysse, samt Rente af bem:te 64 Rd:r fra
den/n/e Doms datto og indtil betalningen skeer, og udj processens omkostning 2 Rd:r 3 mrk:,

som alt af Chrestian Gutormsen bør udreedes og betalles til Citanten inden 15 dagge efter
denne Doms lovlige forkyndelse under Nam og Execution.
Fogden Hejberg efter forrige tiltalle paa Justitiens veigne til Magdeli Pedersdatter, æskede
sagen i Rætte, dernæst lod tilførre, \at/ hand i følge høyædle og Welbr: Hr: Stiftambtmand
Baggers ordre af 9 Junij dette Aar, har beskicket og indstevnt Thomas Halanger at være
Magdeli Pedersdatters forsvar i den/n/e sag, hvilcket er den sam/m/e Mand som Rætten ved
skrivelse til høyt bem:te Hr: Stiftamtmanden under 14 April nestleeden har bragt i forslag.
dend beskickede forsvar Thomas Halanger Comparerede, vedtog Lovl: warsel, lod tilførre at
det er af en meget stoer Eenfoldighed det Magdeli Pedersdatter selv for Rætten d: 23 Nobr:
1739 har tilstaaet at have begaaet MeenEederi, thj dersom hun hafde haft forstand at oplyse
sin sag Rætt, var hindes Vidnesbyrd Ræt og sandfærdig, mens hindes Egen declaration om
Eeden, urigtig, som bestaar her udj, at \da/ Magdelj Pedersdatter d: 27 {Nobr:} \Septbr:/
{1739} 1736 var Kaldet til Vidne udj Aastæds trætten imel: Gaarden Aasseim og Wangen, da
skulde hun vidne om en Teig som Gaarden Wangen tilEgnede sig, der om aflagde hun Eeden,
at hun aldeeles intet veste, mens \da/ hun skulde vidne udj Aastæds trætten imel: bem:te
tvende gaarder d: 23 Nobr: 1739, da var hindes Vidnesbyrd om Rætte skield og skifte imel:
sam/m/e gaarder, saa hun aldeeles ej har begaaet noget MeenEederi, hvilcket kand beviisses
med de ergangne {....} acter, som defensor erbyder sig, om det skall giøres fornøden, til neste
Ting at producere, og overalt, dersom nogen skulde have været fornermet ved hindes
Vidnesbyrd, eller benægtelse, under Eed den 27 {Nobr:} \Septbr:/ 1736, da var det mig, neml:
defensor, siden ieg ved Eet {som} forlig som skeede for Rætten maatte meste den omtvistede
Teig, fordj ieg ej med Vidner Kunde beviisse den, mens som ieg i min samvittighed ved at
Magdelj Pedersdatter ej veste noget at Kunde forKlare om sam/m/e Teig, saa har ieg ingen
tiltalle til hende, mens finder mig meere skyldig at forsvare hinde udj den/n/e sag, som hun af
Eenfoldighed har foraarsaget sig.
Fogden i Rætte lagde den han/n/em meddeelte Extractum protoC: angaaende Magdelj
Pedersdatters Vidnesbyrd og forklaring saavel
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ved den første d: 27 Septbr: 1736, som den sidste den 23 Nobr: 1739 passerede Aastæds
forrætning, men lod derhos tilførre, at siden hand befinder den/n/e sag af en langt anden
beskaffenhed en!! (end) den han/n/em er bleven forrebragt, saa Kunde hand imod sin
samvittighed icke giøre nogen i Rætte sættelse over dette Eenfoldige Qvinde Men/n/iske,
allerhælst da den som sagen paagielde[de] har declareret hende uskyldig, paastoed altsaa Dom
efter Sagens beskaffenhed.
Defensor paastoed for den indstevnte Magdelj Pedersdatter en frikiendelse Dom.
Og blev da udj den/n/e sag saaleedes for Rætt Kiendt {og} Dømt og
Afsagt.
Det Erfahres af sagens beskaffenhed og den oplysning som parterne her inden Rætten har
forrestillet, det Magdelj Pedersdatter af en taabelig Eenfoldighed ej har vest selv for Aastæds
Rætten paa Gaarden Wangen d: 23 Nobr: 1739 at giøre forKlaring, hvorom hun til Vidne for
Aastæds Rætten paa Gaarden Aaseim d: 27 Septbr: 1736 var indkaldet, og hvor hun hafde
aflagt Eeden, som og at saadant efter trende Aars forløb Kunde været gaaet hinde af
glem/m/e, hvorforre hun den 23 Nobr: 1739, da Gaarden Aaseims opsiddere for Aastæds
Rætten paa Gaarden Wangen imod hindes forklaring protesterede, har ligesom tviflet om sig
selv, det hun d: 27 Septbr: 1736 skulde \have/ begaaet MeenEederi, hvilcket dog i sig selv ej
var saaleedes dersom hun d: 23 Nobr: 1739 hafde haft forstand til at oplysse sine tvende
Deferente aflagde Vidnesbyrd udj tvende deferente sager, imod protestanternis indførsel, som

tillige med hinde har anseet de tvende sager af Ens beskaffenhed, hvilcket dog ej saaleedes i
sig selv var, thj den Aastæds sag passeret d: 27de Septbr: 1736 {var} \skal have været/ om en
Teig imel: de 2de Gaarder Aaseim og Wangen, og den passerede Aastæds sag af 23 Nobr:
1739 \skal have været/ {var} om Rætte skield og skifte imel: bem:te tvende Gaarder: efter
saadan Sagens beskaffenhed Kiendes for Rætt. det Magdelj Pedersdatter for tiltalle j denne
sag bør fri at være, som og at hvis passeret er, ej bør at Kom/m/e hinde til allerminste
præjudice eller forkleinelse i nogen maader.
Fogdeen efter forrige tiltalle til Siur Johansen Biotvedt og Sigri Helliesdatter, æskede {sagen}
sagen j Rætte, og derhos gav tilkiende at hand ifølge af Stiftbefahlingsmandens høy
Respective ordre af 9 Junij dette Aar
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har beskicket og indvarslet Arne Chrestiansen Legrei at være Sigri Helliesdatters forsvar i
den/n/e sag, Conform det forslag som der om under 14 April sidstleeden til høystbem:te Hr:
Stiftbefahlingsmanden af Rætten er indgivet, og vilde saa vente paa hvad den beskickede
defensor til dend indstevnte Sigri Helliesdatters forsvar skulle have at fremførre.
dend indstevnte Arne Christiansen Legrei og Sigri Helliesdatter blev trende gange paaRaabt,
mens ingen af dem møtte.
stevne Vidnerne Torchiel Joensen Wichenes og Niels Iversen Sysse med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for Arne Legrei[s] boepæll udj hands
Eget paahør, som og for Sigri Helliesdatter, for der ved at give hinde til kiende hvem hindes
beskickede forsvar var.
Fogden lod tilførre, det hand frafaldt sagen imod Siur Johansen for saa vit dend han/n/em var
paagieldende, siden hand i mindelighed har Rættet for sig, og i det øftige paastoed Laudag for
den indvarslede Arne Chrestiansen Legrei.
Afsagt
Det for Sigri Helliesdatter beskickede forsvar Arne Chrestiansen Legrei paalægges til neste
Ting her for Rætten at mødde, sagen at forsvare.
Lars Siursens udgivene Pante Obligation af 30 Julij 1740 til Olle Magnusen for Capital 80
Rd:r, imod det Pant af 1 Løb smør i gaarden øfre Hagestad med bøxsel og herlighed, blev
læst.
Hans Johansen, Giestgiber her i Gravens Sogn, fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand
ved tvende Vidner Lovl: til dette Ting, tiid og stæd med skriftl: stevnemaal af 8 Maij
nestleeden haver ladet warsle Arne Monsen øfre Wasenden, Dom at anhøre til et forbud, eller
Arrest, ved magt Kiendelse over en deel øll som hand, Citanten, haver været foraarsaget at
udvircke, med videre efter stevnemaalets formeld, som blev oplæst og er ord efter andet saa
lydende.
Dend indstevnte Arne Monsen blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller lod
mød[e] for sig til sagen at svare.
De øfrige i {sagen} \stevningen/ Naufngivene og indvarslede møtte alle, vedtog at være
Lovl: warslet.
stevne Vidnerne Iver Hansen Nesseim og Tormoe Larsen Kløve med Eed og opragte fingre
afhiemlede {afhiemlede} det skriftl: stevnemaal at være forkyndt for Arne Monsens boepæll
øfre Wasenden {udj hands Eget paahør} d: 1te Julij indeværende Aar, {og det Citanten lagde i
Rætte den Effectuerede Arrest forrætning} og det j paahør af hands broderdatter Sigri
Jonsdatter og Tambour Johannes Jonsen Seim, som sagde at Arne Monsen var i Ulviig.

Citanten lagde i Rætte
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Den skriftl: Arrest forrætning, som er Effectueret den 30 April og 1 Maij 1740. som er af
følgende indhold. Dernæst producerede hand en over Arne Monsen d: 27 Septbr: 1736
ergangne Lautingsdom, vis Afsigt hand begierede i den/n/e act inddragen, hvormed hand vil
beviisse Arne Monsens opsætsighed og ham Citanten {g} nu giorde fornermelse udj hands
Giestgiber Næring, tvert imod saa mange høye ordres og ergangne Dom/m/e. dend Finale
Lautings Dom er saa lydende.
Olle Kongstun og Siur Eie lod tilførre det de Refererede dem til derres giorde Arrest
forrætning som af Citanten er produceret.
Citanten paastoed de trende indstevnte Vidner Eedelig afhørt om det øll som er Arresteret, at
sam/m/e af Arne Monsen var brøget paa Kierland for at udselge ved Session. Eedens
forklaring blev Vidnerne, som alle for Rætten møder, forrelæst, og formanet ved sandhed at
vidne.
1: Vidne, Richol Torgiersen, boendes paa Gaarden Kierland, sagde sig at være gaml: 53 Aar,
efter aflagde Eed vidnede, at i den/n/e waar, nogle dage for udskrivnings Sessionen stoed paa
Rønnestrand, kom Arne Monsen til Vidnet, og begierede af Vidnet og hands grande \Aamun
Iversen/ det hand, Arne Monse[n] maatte brøcke!! (brygge) noget øll paa Gaarden hos dem,
som hand sagde at hand ved Sessionen paa nedre Rønnestrand vilde selge, til at brøkke gav
Vindet ham tilladelse, og blev da af Arne Monsen brøkket 2de storre og Et lidet træe med øll,
som {Citant} Vidnet sagde selv at have prøvet, og var det got øll, saadant øll som
Giestgiberen her pleier at brøcke for 6 skl: Kanden, videre hafde Vidnet ej at forklare.
Citanten hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Olle Larsen, boendes paa Gaarden Kongsthuun, sagde sig at være gaml: imod 50
Aar, efter hand Eeden hafde aflagt vidnede, at Arne Monsen var hos Vidnet i den/n/e waar,
nogle dage før udskrivnings Sessionen stoed her paa Rønnest[r]and, og begierede at maatte
brøkke en tønde \øll/ til at selge paa Sessionen, hvortil Vidnet swarede nei, med forregivende
at det var for nær ved Giestgiberiet. Vidnet hafde ej videre at forklare. Citanten hafde ej
noget at tilspørge Vindet.
3: Vidne, Tron Nielsen, boendes paa Gaarden Nedre Rønnestrand, sagde sig at være gaml:
33 Aar, efter at hand hafde aflagt Eeden vidnede, at Arne Monsen war kom/m/en til Widnet
paa
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Gaarden Nedre Rønnestrand, nogle dagge (før) udskrivnings Sessionen stoed paa Gaarden hos
(ham, og begie)rede af Vidnet det hand, Arne Monsen, (maatte faa) brøkke noget øll, da
tilspurte Vidnet Arne Monsen om hand vilde brøcke til Sessionen, der til Arne Monsen
svarede ja, da sa(gde Vidnet) nej, ieg \hverken/ tør \eller vil/ {aj} give dig lov der til, ... ..de..
for næer Giestgiberiet, da svarede Arne Monsen ham, (du?) er for Reet da, videre hafde
Vidnet ej at forklare. Citanten hafde ej heller noget at tilspørge Vidnet, mens paastoed
Laudag for dend indstevnte og udeblivende Arne Monsen.
Afsagt.
Det er med lovfaste Widner bevislig giort at det af Citanten udstæde skriftl: stevnemaal er
bleven Arne Monsen Lovl: forkyndt, dets ua(gtet) har hand ej for Rætten {b...} vildet møde
eller ladet møde for sig til sagen at sware, thj bliver han/n/em i følge Lovens bydende
forrelagt til førstkom/m/ende høste Ting her for Rætten at møde, da videre med Sagen skall
worde fortfahret lovgemæs.

Hans Johansen, Giestgiber her i skibReedet, fremstoed for Rættem og Kundgiorde det hand
vidnesfast med Muntl: Kald og warsel Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne
Arne Monsen øfre Wasenden, Widner, som er Andve Pederen Kierland, Ragnilde
Mor(ris)datter Kierland, Aamund Iversen ibdm:, Anna Niels datter, \og/ Sigtru Niels datter, at
anhørre om det forbud eller Arrest som hand, Citanten, haver udvircket og Effectueret den 30
April og 7 Maij indeværende Aar, hvorleedes hand, bem:te Arne Monsen, sam/m/e Arrest
haver brudt og overtrædet, alt til et lovskicket og v(el) forseiglet Tingsvidnes erholdelse.
Dend indstevnte Arne Monsen øfre Wasenden blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke,
ej [heller] lod møde for sig;
stevne Vidnerne Iver Hansen Nesseim og Tormoe Larsen Kløve med Eed og opragte fingre
afhiemlede det Muntl: stevnemaal at være Arne Monsen for hands boepæll den 4 Julij i dette
Aar Lovl: forkyndt udj hands Eget paahør.
Citanten paastoed sine Vidner Eedelig afhørt, allerhelst de nu alle møder. Eedens forklaring
blev Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed at blive.
1: Vidne, Andve Pedersen, værende paa Gaarden Kierland hos hands Fader, sagde sig at
være gaml: 21 Aar, efter at hand hafde aflagt Eeden vidnede, at lang tiid efter at udskrivnings
Sessionen var holden, kom Arne Monsen til Vidnet paa Gaarden Kierland, hvad dag det var,
eller hvor lang tiid det er siden, kand Vidnet ej mindes, og begierede at hand, Vidnet, vilde
gaa med ham og see paa at hand, Arne Monsen, tog ud det øll som var Arresteret, og laa i
Richoldt Kierlands bud, Vidnet gick og
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............ med Arne Monsen, og som de kom til ................ stoed dørren Aaben, mens hverken
.............. var opkom/m/et ved Vidnet ej, og da saa Vidnet at Arne Monsen tog ud af buen et
lidet Træe med øll og førte det bort med sig, videre hafde Vidnet ej at forklare, ej heller
hafde Citanten noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Ragnilde Morris datter, boende paa Gaarden Kierland, gift med Lars Kierland,
sagde sig at være gaml: 44 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at paa en Mandag i den/n/e
som/m/er, hvad tiid det var kand Vidnet ej mindes, da saa Vidnet at Arne Monsen stoed ved
Richolt Kierlands buedør, hvor inde det Arrestere[de] øll laa, og var dørren Aaben, og hafde
Arne Monsen en øxse i den eene haand, og en field!! (fjel) af dørren i den anden haand, og saa
Vidnet at hand slog den fiel fast til dørren, siden efter saa Vidnet at Arne Monsen og hands
Tøs bar paa en baare Et lidet Træe med øll fra Gaarden, videre hafde Vidnet ej at forklare, ej
heller hafde Citanten noget at tilspørge Vidnet.
3: Vidne, Aamund Iversen, boendes paa Gaarden Kierland, sagde sig at være gaml: 35 Aar,
efter aflagde Eed vidnede, at i dag 6 ugger kom Vidnet hiem fra skougen, og da saa Vidnet at
dørren for Richoldt Kierlands bue stoed Aaben, og var det dend bue hvor det Arresterede øll
laa udj, mens hvorleedes dørren hvar!! (var) opkom/m/en, ved Vidnet ej, der efter gick
Vindet ind i stuen, hvor inde var endeel af de indstevnte Vidner, da kom Arne Monsen ind til
dem, med sig havende ungefæhr en pott øll, og bad dem prøve øllet, der til sigende, at dersom
øllet ej var got vilde hand ej tage det bort, og efter at Vidnet med de øfrige j stuen værende
Vidner hafde prøvet øllet, blev Vidnet leiet af Arne Monsen til at bære med ham Et lidet træ
med øll need til Gravens wand, som Vidnet og efterkommede. videre hafde Vidnet ej at
forklare, ej heller Citanten noget at tilspørge ham.
4: Vidne, Anna Nielsdatter, boendes paa Gaarden Kierland, gift med Richoldt Kierland,
sagde sig at være gaml: 43 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at i den/n/e som/m/er, hvad dag
eller tiid det var kand Vidnet ej mindes, dog var det efter Pintze Helgen, da kom Arne Monsen

ind til Widnet j hindes stue paa Kierland, og begierede at Vidnet vilde laane ham en Øxse, da
svarede Vidnet nej, hvorpaa Arne
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Monsen gick ud af stuen, noget lidet der efter gick Vidnet ud af stuen, og da saa Vidnet at
dørren for hindes bue, hvor det Arresterede øll laa inde, var opbrudt og var i støcker slagen,
og at Arne Monsen hafde en øxse, mens hvor hand hafde faaet den øxse veste vidnet ej, der
efter saa Vidnet at Arne Monsen og hands Tøs bar ud af buen et tønde træe med øll, som var
af det Arresterede øll, og var tønde træet et træe som hand hafde haft med sig, og hafde af de
stør/r/e øll træer tappet øll og fyldt paa sam/m/e tønde, Resten af øllet har hand tagget bort da
hand Reiste her fra, som er ungefæhr 3 ugger eller 14 dagge siden, videre kunde hun ej
forklare, ej heller hafde Citanten noget at tilspørge Vidnet.
5: Vidne, Sigtru Niels datter, boendes paa Gaarden Kierland, gift med Aamund Kierland,
sagde sig at være gaml: 23 Aar, efter aflagde Eed vidnede at Arne Monsen kom til Vidnet paa
en Mandag, hvad tid det var kand Vidnet ej mindes, mens j den/n/e som/m/er var det, og da
begierede {Vidnet} Arne Monsen af Vidnet en øxse, mens som Vidnet negtede ham den gick
hand ud var Vidnet som var i hindes ildhuus, i det øfrige vidnede Conform med fierde Vidne,
lagde dette der til, at Vidnet {ilig} og hafde seet, {da} Arne Monsen bort tage det minste træ
af det Arresterede øll. videre hafde Vidnet ej at forklare. ej heller hafde Citanten noget at
tilspørge Vidnet, mens vilde Erindre om Laudag for Arne Monsen.
Afsagt
Arne Monsen paalægges at møde for Rætten til nest forrestaaende høste Ting, for at ærklære
sig om hand noget imod de afhørte Vidner agter at forrestille.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere disse tvende Terminers skatte Restance for
indeværende Aar, vis!! (hvis) endelige Summa var 552 Rd: 13 s:, og som ingen indfant sig
der noget imod sam/m/e hafde at forrestille, saa var Fogden Rættens Attestation begierende,
som blev efterkom/m/et.
Efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skibReede ophævet.

d: 1. Augustij blev paa Gaarden Sandven, beliggende j Wigørs Kircke Sogen og Østensøe
skibbr:, holdet Eet Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage falds Ting for Østensøe
skibbredes Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid beklæd udj Hr: Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischers forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius Emanuel
Barth, samt betiendt med efterfølgende Eedsorne Laug Rættes mænd,
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Nafnlig Siur Fixsse, Tosten Biørche, Arne Biørche, Hagtor Stenstøe, Hans Lie, Svend Stene,
Elling Lie og Ole Scheie, overværende inden Rætten Kongl: Maj:ts Foged Sr: Andreas
Heiberg og dend Constituerede Lensmand Giermund Olsen Berven, samt dend Tingsøgende
Almue,
hvorda blev publiceret først de Kongl: Forordninger og Høy øvrigheds ordre som paa fol: 56
findes Extraheret, item Bøygde Procurator Rusches Constitution, som paa bem:te pag: findes

Extrah:, dernest Mag:r Schieldrups Arvingers udstæde Odels Transport, som paa forb:te fol:
56 findes Extraheret.
dernest blev publiceret
Ole Sandven med flere, deris Contract ang: Guro Paalsdatters underholdning sin lives tiid,
dattered 12. October 1739. blev læst.
skifte brevet efter de 2de Søskende Aamund Aamundsen og Synneve Aamunsdatter, passeret
d: 7de April 1740. blev læst, og derudj befunden Jorde godz j Gaarden Steene: 8 Mrk: smør
med bøxel og herlighed, vurderet for 8 Rd:r, sam/m/e Jorde Godz er igien udlagt som følger,
til Moderen Guro Tronsdatter 2 Mrk:, til Ole Aamundsen 3 Mrk:, til Tore Aamundsen 3
Mrk:, {til Christi Aamundsdatter}.
Derefter blev Rætten Administreret af Sorenskriveren Cancellie Raad Fleischer selv, som til
Tinget fra andre forrætninger var ankom/m/en, og blev forrættet som følger.
Fogden Hejberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel vidnesfast Lovl: til dette
Ting, tiid og stæd til undersøgelse haver ladet warsle og indkalde Olle Kettelsen Berje, Lars
Røcken, Arne Kiettelsen Berje, Olle Olsen Mellistvedt, Olle Torpe, Elli Røcken, Tosten
Stranden, Tron Giermunsen Berje og Siur Postmyr, samt Erich Jonsen Botnen, derres
Eedelige forKlaring at aflægge om de øggeNafne eller udNafne som endeel af Almuen her i
Præstegieldet meget foragteligen er bleven tillagt, alt til et lovskicket Tingsvidnes erholdelse,
til vedermælle sam/m/e Vidner at anhøre, er indvarslet Tore Omunsen Fixen, Olle Olsen
ibdm:, Tron Isacksen Botnen og Niels Isacksen ibdm:,
de indstevnte Vidner møtte alle, af de til vedermælle indstevnte, efter trende gange
udraabelse, møtte ickun Tron Isacksen Botnen og Niels Isacksen ibdm:, som vedtog at være
lovlig stevnet.
stevnevidnerne Olle Erichsen Schaare og Mickel Olsen Froastad med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt over for 14 dagge sidden paa Gaarden Fixen,
hvor Tron!! (Tore?) Aamunsen og Olle Olsen sig opholder hos deres forældre, mens som
bem:te tvende ej vilde lade dem finde, saa blev stevningen forkyndt j paahør af en hvers
Fader, neml: Aamund Fixen og Olle Fixen, som gav til Kiende at deres baren var Soldater
under Hr: Capitain Burgrafs Compagnie.
Citanten paastoed Vidnerne, som alle møder, Eedelig afhørt, Eedens forklaring blev
Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed at blive.
1: Vidne, Olle Kettelsen, værende hos hands moder paa Gaarden Berje, sagde sig at være
gaml: 28 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at neste Søndag for Sante Hans dag nest afvigte Aar,
som Vidnet tillige med Almuen var paa Kircke backen ved Østensøe Kircke, Kom
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Tron Aalviigen gaaende, og ønskede Almuen en god Morgen, da sagde Tore Omunsen Fixen,
det er goed morgen for Aalviige Schrumlen. videre hafde Vidnet ej hørt, ej heller veste at
forklare. Citanten hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Lars Tronsen, huusmand paa Gaarden Røcken, sagde sig at være gaml: 60 Aar,
efter aflagde Eed vidnede Conform med første Vidne.
3: Vidne, Arne Kiettelsen, værende paa Gaarden Berje hos sine Forældre, sagde sig at være
gaml: 20 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at da hand, Vidnet, tillige med Tore Fixen, \Olle
Olsen/ og Niels Isacksen Botnen, nest afvigte Aar om som/m/eren Roede til {K} Østensøe
Kircke, bleve de var Asgout Stranden gaaende paa landet, da sagde Tor Fixen \til Niels/, der
gaar Blodmiget, videre hafde Vidnet ej at forklare.

4: Vidne, Olle Olsen Mellistvedt, tienede hos Hr: Leitenant Tausen, sagde sig at være gaml:
24 Aar, efter aflagde Eed vidnede Conform med nest forregaaende, sagde {.......} ellers ej at
have hørt det Naufn nævne hvercken før eller siden.
5: Vidne, Olle {Torpe} Pedersen, boende paa Gaarden Torpe, sagde sig at være gaml: 48
Aar, efter aflagde Eed vidnede, at Vidnes Egen søster har til Vidnet [udsagt], det Niels
Isacksen Botnen hafde talt om Vidnets sal: Fader og Kaldet ham for Dravle Peer. videre veste
hand ej at Kunde forklare.
6: Vidne, Elli Johansdatter, gift, og boendes paa Gaarden Røcken, sagde sig at være gaml: 48
Aar, efter aflagde Eed vidnede, at nestleeden høst var Tosten Stranden hos Vidnet og skar
Koren, da beklagede Tosten sig for Vidnet, at Tore Fixen Kaldede ham Bessesnogen. Vidnet
i det øfrige svarede til spørsmaal, ej at have hørt nogen Kalde Tosten Stranden ved det Nafn.
7: Vidne, Tosten Asgoutsen, huusmand paa Steenstøe, sagde sig at være gaml: 36 Aar, efter
aflagde Eed forklarede det hand ej Kunde vidne noget om andre, mens vel hvad udNaufn
Niels Isacksen har givet ham, og som hand, Vidnet, ej kand bevisse sam/m/e, saa er hand
aarsaget at tiie der med.
8: Vidne, Tron Giermunsen, værende hos hands Fader paa Gaarden Berje, sagde sig at være
gaml: 18 Aar, mens hafde inu ej været til Guds bord. Fogden lod tilførre, at som dette Vidne
tilstaar ej at have været til Guds bord, saa vilde Citanten ej at det skulde aflægge Eeden, mens
paastoed det afhørt uden Eed. derefter Vidnet, uden Eeds aflæggelse, forklarede, at Søndagen
efter Bartolomei, da var hand paa veien til Østensøe Kircke, paa Et plats Kaldet Øren ved
Østensøe, der var Tore og Olle Fixen og Niels Botnen der forsamlede, da sagde Niels Botnen,
i det Jacob Hafnens datter Kom gaaende fra søen op efter til Kircken, ieg seer Gunnille
Føicho er her i dag, derefter spurte Olle Fixen ham, neml: Niels Botnen, hvem det var som
gick med Gunnille, der til Niels Botnen svarede, det er Maritte Røchen, den Snøjo, paa
tilspørsel svarede, ej at have hørt disse udNafn af nogen anden enten før eller siden, og veste
ej videre at forklare.
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9: Vidne, Siur Larsen, huusmand paa det plats Kaldet Postmyr, sagde sig at være gaml:
omtrendt 50 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at en dag udj nest afvigte høst gick Vidnet fra sit
huus ned til søen til sit Nøst, da Vidnet kom til Nøsten sat Tron og Niels Botnen og Olle
Fixen der, da sagde Tron Botnen, huusmande Hønen, mens hvem hand mente der med ved
Vidnet ej, da svarede Olle Fixen ham, det var et bespottelig Navn, videre hafde Vidnet ej
hørt.
{Niels Isacksen Botnen Kundgiorde det hand ved Contra stevning haver indkaldet Gertrud
Flotvedt og Ingier Fladebøe}
10: Vidne, Erich Jonsen Botnen, tienende Olle Fixe, sagde sig at være gaml: 20 Aar, efter
aflagde Eed {vidnede} forklarede ej at veste det allerringeste til den/n/e sags oplysning at
Kunde vidne.
{Niels Isacksen Botnen Kundgiorde det hand ved Contra stevning haver indkaldet Giertrud
Flotved}
Fogden lod tilførre, det hand tilspurte dend Ting søgende Almue, om de veste at udsigge
nogen som har tillagt Folcket her j bøygdeLauet enten de nu omtalte eller andre øgeNavne,
her til Almuen enstem/m/ig svarede nej. Fogden lod ydermeere tilførre, at som hand icke har
inu Kundet faa et noget lovligt Eenstem/m/ige eller u-passioneret Vidne, untagen for saa vit
Soldaten Tore Fixen, der nu icke Sorterer under den/n/e Jurisdiction, kand have talt om Tron
Aalviigen, saa frafaldt hand sagen in totum, og Reserverede en hver som kunde finde sig
fornermet, at førre sin Sag og giøre den bevislig, ligesom hand og Reserverer sig selv da at
paa agte hands Maj:ts Sigt.

Niels Isachsen fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand til dette Ting, tiid og stæd wed
Stevne Vidnerne Ole Erichsen Schaar og Michel Olsen Froestad, haver ladet Stevne Giertru
Flaatvedt at anhøre efterskrevne Vidner, Nafnl: Aamun Melstvedt og Hans Røche, angaaende
end!! (en) paaSagen og beskyldning hun skall have tillagt Citanten ved Østensøe Kircke
afvigte høst, og derom Dom at lide.
til bem:te tiid og stæd er de forbem:te Vidner Jndkaldet for Rætten, deres Edelige forklaring
at aflægge om hvad de af Giertru Flaatvedt kand have hørdt.
dend Jndstevnte Giertru Flaatvedt møtte for Rætten og vedtoeg lovlig Stevnemaal, sagde
derhos at hun aldrig har beskyldt Citanten for noget ondt, men hun har vel tacket ham for sit
Nafn, og videre havde hun ej at svare til Sagen.
Citanten lod tilføre, at siden dend Jndstevnte har {tacket} tilstaaet hvad hun har talled, og
hvad Vidnerne i Sagen kand forklare, saa var hand ej begierende \af/ de Jndstevnte Vidner
nogen forklaring, men frafaldt Sagen gandske.
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Den 2 ditto blev med Tinget Continueret. er paaseret som følger.
Den Constituerede Lensmand Germund Olsen Berven fremstoed for Rætten og Kundgiorde
det hand paa Sogne Præsten Hr: Prousten Geelmuydens veigne til dette Ting, tiid og stæd med
Muntl: Kald og warsel vidnesfast Lovl: haver ladet stevne og indkalde Hogen Tvedt og Isack
Rysseland, Vidner at anhøre, som er Lars Øfsthuus, Lars Nesthuus, Olle Steene, \og/ Lars
Larsen Øfsthuus, angaaende deres Mundbrug og opsætzighed imod Prousten i Kircken ved
Gudstienistes forrætning, der for Dom at undgielde til strafs lidelse, samt at svare processens
omkostning.
De indstevnte Hogen Tvedt og Isack Rysseland Comparerede for Rætten, vedtog Lovl:
stevnemaal.
Citantens Fuldmægtig paastoed Vidnerne Eedelig afhørt. de indstevnte Vidner møtte alle,
{vedtog at være} Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed at
blive.
1: Vidne, Lars Olsen, boendes paa Gaarden Øfsthuus, sagde sig at være gaml: 72 Aar, og at
hand var Sogne Præstens Medhielpere, efter aflagde Eed vidnede at Isack Rysseland ungefæhr
for 3 eller 4 ugger siden Kom til Prousten i Kircken og begierede at hands søster maatte
Kom/m/e til Guds bord, der til Prousten swarede, med spørsmaal om hund Kunde læsse
noget, da swarede Isack, det hand meente ja, og at hun hafde forbedret sig noget, da sagde
Prousten, hund er meget vankundig, og de ere saa alle paa Rysseland, da svarede Isack, Gud
hielpe os, skall det gaa ud paa os, kand vj ej faa hielp her, saa faar vj gaa anden steds, og j det
P[r]ousten og Isack skildes ad, sagde Isack til Prousten, vj har dog ej været saa slem imod Jer,
videre veste Vidnet ej at forklare, parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Lars Larsen Nesthuus, boendes paa Gaarden Nesthuus, forklarede at være Sogne
Præstens Medhielpere, og at hand var gaml: 56 Aar, efter aflagde Eed vidnede Conform med
første Vidne.
3: Vidne, Olle {Olsen} Johansen, boendes paa Gaarden Steene, sagde sig at være gaml: 51
Aar, efter aflagde Eed vidnede, at ungefæhr for 4 ugger siden, om en {Søn} Løverdag, da
Sogne Præsten i Kircken vilde overhørre dem som vilde gaa til Guds bord, hvor iblandt var
Hogen Tvedt, og som hand ickun lidet og alt for slet, saa vel som andre fleere, Kunde læsse,
sagde Præsten, i kand inte læsse og ere vandkundig, og dog vil i ingen Skole have, da swarede
Hogen, Skolen maatte vel Kom/m/e paa, da svarede Prousten, ieg tagger dig ej an {i dag}

\den/n/e / gang/ til Guds bord, der til svarede Hogen, ja, saa faar det saa at blive, mens I tagger
de an i dag som ere slettere, da sagde Prousten, du er ej bereet i dag, da svarede Hogen, hvor!!
(vor) Herre Randsager os alle. videre veste Vidnet ej at forklare, parterne hafde ej heller
noget at tilspørge det.
4: Vidne, Lars Larsen, boendes pa Gaarden Øfsthuus, sagde sig at være gaml: 37 Aar, efter
aflagde Eed vidnede Conform med første Vidne, lagde dette der til, at Prousten sagde, om de
vilde have Skole, Kunde de faa den.
Lensmanden fremlagde til Dom/m/eren en lugt skrivelse datteret fra 1 Aug: c: a:, som blev
oplæst, og er af følgende indhold. de tvende indstevnede
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Som sagen er paagieldende, begierede Sagen udsat indtil høste Tinget, her imod Lensmanden
ej hafde noget at forrestille.
Afsagt
Sagen gives Rum indtil neste Ting.
Fogden Hejberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel vidnesfast Lovl: til dette
Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Erich Nielsen Schaar og Inger Hugne{s}
datter Klyve, Dom at lide og undgielde efter Loven for begangne leiermaal.
paa de tvende indstevntis veigne møtte møtte!! Erich Nielsens Fader Niels Erichsen, som
sagde at hand paa begge derres veigne tog til gienmælle, tilstod at hands søn med huustrue har
bekom/m/et lovlig warsel, dernæst lagde Comparenten i Rætte et skriftl: indlæg af dette Aar
1740, uden datto, som blev oplæst og er af følgende indhold.
Fogden tilspurte Niels Schaar først hvad tiid hands søn/n/eKone Kom j barselseng, Resp:
Fredagen efter Fastelavens Søndag i dette Aar: 2: Qvest: hvad tiid hands \søn/ {datter} blev
Trolovet eller fæst til Inger Hugne datter, Resp: det var 4 eller 5 ugger i {barselseng} Fasten
at {hun kom i barsels} de bleve Fæste eller trolovede, og skulde de have været Trolovet før,
som var Fastelavens Søndag, mens som hand ei hafde gaaet til Guds bord, og hun kom saa
hastig i barsel seng, saa blev det saa lenge opholdt. 3: Qvest: hvad tiid den Kongl: bevilling
er datteret. Resp: hand veste det ej, mens de bekom den Kongl: bevilling til ægteskab 3
ugger for Fasten.
Fogden lod tilførre, at hand icke førren nu paa dette Ting har vest at Erich Nielsen og Inger
Hugne datter har erholdet Kongl: Allernaadigst bevilling at ægte hinanden, icke dismindre og
efterdj hand fornem/m/er at leiermaal[et] er bagaaet førren de fick allernaadigst bevilling til
ægteskab, og at Erich Nielsen end icke hafde gaaet til Guds bord, eller været til Conformation
da den Kongl: Allernaadigste bevilling den/n/em indløb, saa var hand foraarsaget at begiere
Sagens udsættelse til neste Ting, paa det hand imidl: tiid Kunde fra Biskoppen Kunde hente
underrætning om hvad tiid den Kongl: Allernaadigste bevilling er datteret, og tillige erholde
høyere øfrigheds foranstaltning, hvorleedes med den/n/e sag skall forholdes, til hvilcken ende
hand nu var begierende at han/n/em maatte meddeeles Copie af hvis passeret er.
deponenten hafde ej noget her imod at lade tilførre.
Afsagt
Sagen gives Rum til neste Ting, og bliver dend af Citanten forlangte Copie han/n/em bevilget.
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Fogden begierede Rættens Attestation for Tingskydsen pro Ao: 1739, at den var bleven betalt
med 4 skil: for miilen, dernest blev oplæst og Examineret disse tvende Terminers skatte

Restance, hvis endelige Sum/m/a var 213 Rd:r 1 mrk: 15 s:, som ingen var der noget imod
sam/m/e hafde at forrestille, saa var Fogden Rættens Attestation begierende, som i alt blev
efterkommet.
efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget ophævet.

Den 3de Aug: blev paa Gaarden Wiig for Jondahls skibR: holdet Et Almindelig
\Som/m/er / {Waar}, Skatte og Sagefalds Ting, og blev Rætten betiendt med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættis Mænd, Neml: de som Rætten betiendte her paa Waar Tinget
nestleden, og findes anført paa fol: 37, Nærværende Fogden Andreas Hejberg og Lensmanden
Johannes Wiig med den Tingsøgende Almue,
hvorda blev publiceret de Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordre, samt bøygde
Procurator Rusch Constitution, og Magstr: Schiellerups Arvingers udstæde Odels Transport,
som alt paa fol: 56 findes Extraheret.
dernest publiceret
skifte brevet af 6 Julij 1740, passeret efter sal: Magdeli Johansdatter Wiig, blev læst, deraf
erfahret at den sal: Qvinde var Eiende og tilhørende Jorde goeds i Gaarden Breche 1 Løb 18
mrk: smør, som var Wurderet for 75 Rd:r, og udlagt paa hindes børen, Neml: Johan/n/es
Nielsen 30 mrk:, Christi Nielsdatter 10 mrk:, Maritta 10 mrk:, Guro 10 mrk:, Elli 10 mrk:,
Sigri 10 mrk:, og Jorandt Nielsdatter 10 Mrk:
skifte brevet af 8 April 1740, passeret efter sal: Anna Pedersdatter, blev læst, deraf erfahret
at den sal: Qvinde var Eiende Jorde goeds i Gaarden Molve 1 Spd: smør, som var Wurderet
for 24 Rd:r, og udlagt paa hindes Mands og Arvinger, neml: Enckemanden Aschiel Siursen
12 mrk:, udarvingerne Aslack Torkielsen 1 mrk:, Tosten Arnesen 1 mrk:, Jacob ibm: 1
mrk:, Iver ibdm: 1 mrk:, Lars Iversen 1 mrk:, Jacob ibdm: 1 mrk:
Jacob Iversens udstæde skiøde af 13 April 1740 til Lars Larsen paa 2 Spd: 10 Mrk: smør i
Gaarden Hougen, blev læst.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere disse tvende Terminers skatte Restance, hvis
endelige Sum/m/a var 105 Rd: 5 mrk: 8 s:, og indfant sig ej nogen der noget imod sam/m/e
hafde at forrestille, altsaa var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev
efterskom/m/et.
Efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget ophævet.
d: 5 Augustij blev Rætten sadt paa Gaarden Huuss udj dend Sag indstevnt af Jacob Svendsen
Huuss Cont: Hans Asbiørensen Sandven, som her foran j ProtC: paa fol: 54. findes
Incaminered, og blev Rætten sam/m/e tiid i Hr: Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischers
lovlige forfald betient af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius Emanuel Barth,
tillige med de Laug Rættes mænd som ved Sagens incamination findes anteigned, undtagen
Brynild Tioflot, som nu er svag, j hvis stæd war opnæfnt Peder Olsen I.......d.
Hvorda for Rætten fremstoed Jacob Svendsen Huuss, som j Rætte lagde Rættens seeniste
forafskeedigelse, dend hand sagde for dend indstevnte Hans Sandven tillige med Vidnerne
lovlig at wære bleven forkyndt.

dend Jndstevnte Hans Sandven møtte for Rætten og sagde at hand indted svarer til den/n/e
Sag forinden Dom
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Dom!! bliver afsagt j dend mellem ham og Jacob Huuss for Oberhoff Rætten verserende Sag
ang: Løsnings Rætten til Gaarden Huuss, men som Jacob Huuss ved Fogden haver ladet ham
forbyde ham, det hand ej maa befatte sig med Gaarden Huuss j nogen slags maade, saa har
hand nu allerede med Hustrue og børen fløtted der fra, og vil j øvrigt holde sig sam/m/e
efterretlig.
Dernest blev de indstevnte 4re Vidner, Nafnl: Hendrich Eie, Jørgen Sandven, Ole Hildahl og
Bastian Tocheim paaRaabt, og møtte da af dem Hendrich Eie, de andre 3de møtte icke, ej
heller lod for sig møde.
Stevne Vidnerne Knud Jacobsen Luttro og Christopher Hansen med Eed og opragte fingre
afhiemlede at de Rættens seeniste forafskiedigelse lovligen og med 14 dages varsel haver
forkyndt for de 3de Vidner, Nembl: for Jørgen Sandven\s boepel/ j hans fraværelse for hans
Moder Gunilde Jørgensdatter, for Ole Hildahls boepæl j hans Hustrue Sigri Knudsdatters
paahør, og for Bastian Tocheims boepæl, siden ingen paa Gaarden fandtes, saa skrev de deres
Ærende paa døren for Huusset, og derefter bekiendt giorde ham det ved Kircken nest afvigte
Søndag, da hand svarede hand kunde icke kom/m/e.
Citanten Jacob Huuss paastoed at det Eene Vidne, som nu for Rætten møder, Eedelig afhørt,
Og som de 3de indstevnte Vidner, Nafnl: Jørgen Sandven, Ole Hildahl og Bastian Tocheim
icke efter given warsel og Laudags forrelæggelse nu vil møde og aflægge deris Eedelige
forklaring, da som det icke er Cit: leylighed endnu Eengang at bekoste Rættens Persohner her
paa Aastædet, for at faa desse udeblivende Vidner afhørt, og for motvillig udeblivelse
afstraffet, saa vil hand have sig Reserveret bem:te udeblivende Vidner til førstholdende Høste
Ting at indkalde, saa vel til at aflægge deris Vidnesbyrd, som og for modvillig udeblivelse
imod Rættens forrelæggelse, efter Lovens bydende at blive afstraffet.
Edens forklaring blev det tilstæde værende Vidne forrelæst, og formanet med sandhed at
blive,
derefter fremkom Hendrich Jørgensen, boende paa Gaarden Eie j Odde, sagde sig at være 50
Aar gl:, efter aflagde Eed vandt og forklarede, at Torsdagen for Pindse helgen dette Aar
begierede Hans Sandven det Vidnet vilde følge med ham til Gaarden Huuss, hvorhen hand
agtede at fløtte, og fuldte da Vidnet tillige med de 3de Mand Jørgen Sandven, Ole Hildahl og
Bastian Tocheim, Hans Sandven ud til Gaarden Huus, og hialp de da Vidnet tillige med de
andre 3de Hans Sandven at bære sit tøy op til Gaarden Huuss, og da de der opkom fandt de
Jacob Huusses Hustrue, hvilcken Hans Sandven bad {......} \at faa/ sig Huus, hvor udj hand
kunde indsætte sine Eiendelle, og svarede da Jacob Huusses Hustrue, der staar Een boe hvor
udj du kand indsette det j, og hialp da Vidnet og de andre 3de Hans Sandven hans Eiendelle j
boen, derefter gick Vindet med Hans Sandven ned til Søen efter mere tøy, og da de med det
kom op igien, blev Vidnet var at hvad de havde
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Jndsat j boen, jgien paa marcken var udbaared og stoed j thunet, og var Jacob Huuss sam/m/e
tiid tilstede, som sagde at de motte icke bærre noget ind j hans huus, men Hans Sandven bad
Vidnet at hand vilde tillige med de øvrige 3de {vilde} sætte hans tøy ind j boen, hvilcket og af
Vidnet og de øvrige blev efterkom/m/et, derefter gick Vidnet med Hans Sandven til Søes for
at hendte hans Creaturer, og som de med sam/m/e kom op til Gaarden Huus, forbød Jacob
Huuss og hans Søn Aamund den/n/em at de icke motte sætte dem ind j hans floer, og blev

Jacob Huuss og hans Søn Aamund staaende ved floers dørren, derefter gick Hans Sandven til
floren for at vilde locke dørren op, men Jacob Huus og hans Søn forbiudede ham det, og
skuede ham tilbage 2 á 3 gange, derpaa gick Jørgen Sandven til Floers dørren og tog Aamund
Jacobsen fra dørren og holdt ham, og {......} Ole Samsonsen Hildahl tog Jacob Huuss fra
dørren og holdt ham, og da tog Hans Sandven og Vidnet Creaturerne og leede dem ind j
floren og bandt dem fast, ellers sagde Vidnet, at da Hans Sandven 3de gang fra floers dørren
blev skuet, faldt hand til Jorden, videre sagde Vidnet ej at kunde forklare, ej heller havde
parterne noget at tilspørge ham.
Citanten Jacob Huuss lod tilføre, at siden Rætten seeniste gang blev betiendt her paa
Gaarden j den/n/e Sag, har hand fundet sig beføyet, for at hindre Hans Sandven fra at indhøste
og bruge hans Jord, ved Fogden Andreas Hejberg at giøre Eet lovlig forbud hos Hans
Sandven, det hand ej hvercken selv eller ved andre maa befatte sig med Jorden Huusses
Eiendelle, forinden Dom udj dend imellem dem Verserende Sag ang: Jordens Løsning for
OberHoff Rætten bliver afsagt, hvilcken forbuds forretning, som var dattered 27 Julij nest
afvigt, hand for Rætten under Fogdens haand og Seigel anviste, saavelsom og det fra dend
Kongl: Ober Hoff Rætt j Sagen udstædde Stevnemaal, dattered 18 Junij sidst. Men dagen efter
at dette forbud for Hans Sandven var bleven forkyndt, er bem:te Hans Sandven med Hustrue
og Børen Reist her fra Gaarden, og med sig ført dend største deel af deris Eiendeller, hvorfore
Citanten nu icke paastaar nogen Dom over Hans Sandven til at fravige Jorden, men for
saavidt sam/m/e frafalder, Men hvad sig den/n/e betydelige Processes bekostning er
angaaende, da som Citanten har været høyst nødtvungen til at forsvare sin Eiendom mod dend
overlast som Hans Sandven har øvet og paaført ham, som ved den/n/e Aarsens tiid har faldet
ham heel wandskelig og kostbar med Stevnemaal og Laudags forkyndelse, Laug Rættes
opnæfnelse, Dom og forseiglings penge, Stempl: Papir til dend forvendtende Dom, med kost
og underholdning saavel for Rættens middel, som Stevnevidnerne og Vidner, samt
Sorenskriverens fløtninger fra og til Aastædet, /: foruden Rættens Middels Gebuhr :/ Saa
paastoed hand for sam/m/e j det mindste at nyde af sin Contrapart 28 Rd:r, hvorefter hand
indlod Sagen under Een Rættsindig Dom.
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Hernest bliver at bereigne Rættens Gebyr for disse tvende forretninger, Neml:
Sorenskriverens fløtninger til og fra Aastæderne haver Citanten selv forskaffed, til første
samling, Een Reisse dag til Aastædet j Provition, 4 mrk:, ligesaa hiem igien, er 1 Rd:r 2 mrk:,
Een dags forretning 2 Rd:r, 6 Laug Rættes mænd á 1 mrk:, er 1 Rd:r, Lensmanden 2 mrk:, er
tilsam/m/en for den dag 4 Rd:r 4 mrk: den/n/e samling, Sorenskriverens Provition paa
Reissen til og fra Aastædet, 1 Rd:r 2 mrk:, for den/n/e dags forretning 2 Rd:r, de 6 Laug
Rættes mænd kand ej Ringere have, siden det er J Aan[n]e tiider, end som hver 1 mrk: 4 s:, er
1 Rd:r 1 mrk: 8 s:, Lensmanden 2 mrk:, er saa for den/n/e dag 4 Rd:r 5 mrk: 8 s:, Sum/m/a
for begge dagene 9 Rd:r 3 mrk: 8 s:
Dernest blev udj den/n/e Sag saaledes for Rætt kiendt, Dømt og
Afsagt.
Eftersom Citanten Jacob Huuss her for Rætten har ladet tilføre det Jndstevnte Hans Sandven,
siden seeneste Rættes samling j den/n/e Sag, efter Eet han forkyndt forbud, haver med
huustrue og børen fløtted her fra Gaarden, og sig ej siden med Jorden j nogen maade befatted,
hvilcket kom/m/er over Eens med det som Hans Sandven her for Rætten ad ProtC: har ladet
tilføre, Saa Paastaar Citanten ej desangaaende efter sit Stevnemaal til Jordens \og Huussenes/
Rødig giørelse nogen Dom, men alleeniste erstatning for de ham jbragte bekostelige
Processens omkostninger hand har mot!! (maattet) anvende til den/n/e Sags drift og til sin
Eiendoms forsvar. Efter Saadan giorde declaration bliver da ej nogen Dom j Hoved Sagen til

Gaardens Rødiggiørelse at afsige, siden det alt af dend Jndstevnte \er/ efterkom/m/et, Men
hvad sig de anvendte Processes omkostninger angaar; da som Acten udviisser at Citant[en]
Jacob Huuss har været høyst nødttvungen til at Reysse og formere den/n/e trætte imod
indstevnte Hans Sandven til sin Eiendoms Conservation og beskiermelse; Saa kiendes for
Rætt, at Hans Sandven bør til Citanten Jacob Huuss betalle og udreede j Den/n/e Processes
bekostning 16 Rd:r, hvilcket alt bør efterkom/m/es inden 15 dage efter den/n/e Doms lovlige
forkyndelse under Nam og Execution, Hvor imod Cit: Jacob Huuss selv fornøyer Rættens
Persohner deris Gebuhr efter dend bereigning som j Acten findes inddragen
Den 9 Aug: blev paa Eie Grund ved Søen, paa Gravens skibR:[s] Almindel: og sædvanlige
Tingstæd, holdet Et udsættelse Ting, for at afsige Dom udj dend sag indstevnt af Fogden
Hejberg Contra Soldat Arne Monsen, blev Rætten sam/m/e tiid beklæd med nest foranførte (:
paa fol: 59 :) Laug Rættis mænd, nerværende Lensmanden Anders Hansen Store Berge.
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Paa Citantens weigne møtte ingen, paa den indstevnte Arne Monsens veigne møtte hands
beskickede forsvar Wiching Hofaas.
Da blev udj Sagen af Sorenskriveren og medhavende 8te Mæddoms Mænd saaleedes Dømt
og
Afsagt.
Fogden Andreas Hejberg haver som Actor paa Justitiens veigne, ved skriftl: stevnemaal af 14
Febr: c: a: ladet stevne og indkalde en Soldat ved det Bergenske frii Compagnie, Naufnl: Arne
Monsen, Dom at undgielde fordj hand ej har vildet Rætte for sig efter en over ham d: 17 Julij
1737 ergangne underrættis Dom, hvor udj hand, Arne Monsen, er Dømt at bøde til Kongen 60
lod sølv; {Efter at Dom/m/en var afsagt} \Ao: 1738 d: 21 Martij/ har Actor ved Execution {af
21 Martij 1738}, søgt bem:te 60 lod sølv udj Arne Monsens boe, siden hand ej imindelighed
Rættede for sig, og har der ej været, efter Executions forrætningens forklaring, meere hos
Arne Monsen at bekom/m/e udj Eiendeele end som 2 Rd:r 4 mrk: 12 s:, saa at endnu paa
Executions forrætningen af de iDømte 60 lod sølvs bøder Rester 27 Rdl:r 20 s:, samt Kongens
Sigt 1 Rd:r 48 s:, som er bleven Reserveret hans Maj:ts Rætt til Arne Monsen efter Loven;
Den/n/e sag har {af actor} været af actor her for Rætten forhen indkaldet, og som oft bem:te
Arne Monsen var Angaceret ved det Bergenske frii Compagni, er sagen, ved Dom afsagt d: 30
Julij 1738, henviist til den Militaire Jurisdiction; mens som paa sam/m/e Dom blev
Appelleret, er den for Laugtings Rætten d: 24 Julij 1739 bleven underkiendt, og Sagen
hiemviist til endelig paakiendelse her for underrætten, og som {sam/m/e} \benævnte/ Dom er
usvæcket, saa bliver i følge af dend, og Sagens \bevislig giorde/ omstændigheder, af den/n/e
Rætt saaleedes Dømt, Det Soldat Arne Monsen efter Lovens 1 bogs 22 C: 13 art: bør miste
sin fred, indtil hand Rætter for sig.

d: 11 Augustij blev paa Bolstad Øren holdet Eet Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage
falds Ting for Wasværens Tinglaugs Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt udj Hr:
Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischers Absence, af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig
Claudius Emanuel Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes mænd, Nafnl: Niels
Jonsen Horvey, Jørgen Hernes, Gullich Møckletvedt, Lars Biørnevig, Jacob Smaabreche, Ole
Breche, Gudmund DahlsEie og Aschild Wæhle, overværende Jnden Rætten Kongl: Maj:ts
Foged Jan Smed, Lensmanden Niels Horvei og dend Tingsøgende Almuen,

hvorda først blev publiceret
Een Kongl: Fundation til Een almindelig Encke Casses oprættelse for dend Civile stand j
Danmarck og Norge, datered 6 Maij 1740.
2det: Een Extensions og forbedrings Fundation ang: dend for dend Militere Etat oprettede
Pesions Casse, dattered d: 25 April 1740.
3: Stiftamtmand Baggers skrivelse til Fogden angaaende Eet fange huusses oprettelse,
dattered 27 Julij 1740.
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skifte brevet efter afg: Britva Siursdatter, passered d: 2 Maij 1740, blev læst, og derudj
befunden Jorde godtz boende!! (boet) tilhørende j Gaarden Styve, j Enckemandens brug 2 pd:
21 mrk: med bøxsel, Vurderet for 80 Rd:r 3 mrk:, og j Jacobs brug 7 ½ mrk: med bøxel, og
overbøxel til 4 ½ mrk:, Vurderet for 10 Rd:r, sam/m/e er igien udlagt som følger, til
Enckemanden Ole Olsen de 7 ½ mrk: med bøxel, og overbøxel paa 4 ½ mrk:, j Jacobs brug,
og j hans eget brug 1 pd: 6 mrk:, til Kari Olsdatter 13 mrk:, til Ragnilde Olsdatter 13 mrk:,
og til Torbiør Olsdatter 13 mrk:
Ole Olsen og Bergie Gullichsens skiøde til Gullick Bergesen paa 2 pd: 21 mrk: smør med
bøxel og herlighed j Gaarden Styve, j Oles brug, og 7 ½ mrk: med bøxel, og overbøxel paa 4
½ mrk: j bem:te Gaard, j Jacobs brug, blev læst, og var sam/m/e dattered 30 April 1740.
Gullich Bergiesens skiøde til Bergie Gullichsen paa 3 spand smør med bøxel og herlighed j
Gaarden Møckletvedt, dattered 30 April 1740. blev læst.
Haldor Helliesen og Lars Bastesens skiøde til Joen Nielsen Mugaas paa ½ Løb 9 mrk: smør
med bøxel og herlighed j Gaarden Horvey, dattered 30 April 1740. blev læst.
Anders Pedersen Tøssens Obl: til Warner Haassevinchel paa Capit: 26 Rd:r, til underpandt
20 mrk: smørs leje med bøxel j Gaarden Tøssen, dattered 12 Novbr: 1739: blev læst.
Stiftamptmand Christian Baggers bevilgnings brev til afg: Sergiant Poul Weckes efterlatte
hustrue Margrethe Nielsdatter paa Evangers Giestgiverie, dattered 16 Julij 1740. blev læst.
dend Sag indstevnt af Hr: Capt: Nordahl Cont: Ole Brechhuus blev paaraabt, men ingen af
parterne møtte eller lod for sig møde, hvorfore Sagen til Høste Tinget forfløttes.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og examinere dette Aars første og anden Termins skatte
Restance, og som ingen der imod noget havde at indvende, blev sam/m/e efter Fogdens begier
forseiglet.
Efter trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen som vilde gaa j Rætte, hvorfore Tinget
for den/n/e gang blev ophæved.

d: 15 Augustij blev paa Vaasse Vangen holdet Eet Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage
falds Ting for Wangens TingLaugs Almue, og blev Rætten betiendt udj Hr: Cancellie Raad
og Sorenskriver Fleischers Absence, af hans beskickede Eedsorne fuldmægrig Claudius
Emanuel Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes mænd, Nafnl: Niels Mithun,
Peder Giersqval, Willum Schielde, Knud Øfsthus, Niels Isstad, Johanes Bergie, Bottolf Gafle,

Størck Store Qvale, overværende inden Rætten Kongl: Maj:ts Foged Jan Smed, dend Nye
beskickede Bøygde Lensmand Johan Hendrich Blomberg og dend Tingsøgende Almue.
Hvorda først blev publ: de Kongl: forordninger og Høy Øvrigheds Ordre som paa fol: 70
findes Extraheret.
dernest blev publiceret.
Stiftbefahlingsmand Christian Baggers bestalning til Johan Hendrich Blomberg at være
bøygde Lensmand j Vangens TingLaug paa Vaas, datt: 18 Julij 1740.
Assessor Jacob Stensens bøxel seddel med Revers, til Haaver Pedersen paa Een Løb smørs
leie j Gaarden Tøen, dattered 1 Febr: 1740. blev læst.
Lars Olsen Gillerhuusses Obligation til Warner HaasseWinchel paa Capital 148 Rd:r, til
underpandt 1 Løb 12 mrk: smør med bøxel, og overbøxel paa 6 mrk:, j Gaarden Gillerhuus,
samt Een Kaaber kiedel vægt: 2 pd: 8 mrk:, og Sex melcke kiør, dattered 5 Novbr: 1737. blev
læst.
Michel Gullichsens Obl: til Warner Haassevinchel paa Capit: 150 Rd:, til underpandt 1 ½
Løb smør j Gaarden Lunde, samt 4 Kiør og Een Kaaber kiedel, dattered 16 Maij 1739: blev
læst.
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Johanes Iversens Obligation til Warner Haassevinchel paa Capital 60 Rd:r, til underpandt 2
½ Spand Jorde Godz j Gaarden Fenne første thun med bøxel, og andel j overbøxelen, dattered
22 Maij 1739. blev læst.
Lars Andersen Hofdes Obl: til Warner Haassevinchel paa Capital 30 Rd:r, til underpandt 1
Løb 9 mrk: smørs leie med bøxel j Gaarden Hofde, datered 20de Septbr: 1735. blev læst.
Knud Nielsen Hages Obl: til Warner Haassevinchel paa Capital 40 Rd:r, til underpandt 1 pd:
21 mrk: smørs leie med bøxel j Gaarden Hage, datered 9de Octbr: 1736. blev læst.
Wiching Knudsen Øfre Grouves Obl: til Hendrich Paasche paa Capit: 20 Rd:r, til underpandt
1 Spand smørs leie med bøxel j Øfre Grove, dattered 18 Junij 1740. blev læst.
Lars Iversen Indre Tackles Obl: til Hendrich Paasche paa Capit: 90 Rd:r, til underpandt 4 pd:
2 mrk: smørs leie med bøxel j Gaarden Tackle, samt Een Kaaber kiedel, dattered 16de Martij
1740. blev læst.
Hendrich Miltzous bøxel seddel med Revers, til Niels Knudsen paa 18 mrk: smørs leie j
Gaarden Fladlands Moen, dattered 28 Martj 1740. blev læst.
skifte brevet efter afg: Gudvin Jørgensen, passered d: 2de Maij 1740, blev læst, og derudj
befunden Jorde godz Sterfboen tilhørende j Gaarden Himble Een Løb smør med bøxel og
herlighed, samt overbøxel paa 18 mrk:, Vurderet for 90 Rd:r, sam/m/e Jorde godz er igien
udlagt som følger, til Ecken Britta Andersdatter ½ Løb, og andel j Overbøxelen, til Erich
Gudvindsen 11 mrk:, samt andel j overbøxelen, til Niels Gudvindsen 10 mrk:, samt andel j
overbøxelen, til Aamund Gudvindsen 10 mrk:, med andel j overbøxelen, og til Thorilda
Gudvindsdatter 5 mrk:, samt andel j overbøxelen.
d: 16 Aug: blev Rætten igien betiendt med foranførdte Laug Rætt, og er da passered som
følger.
skifte brevet efter afg: Ole Gullichsen, passered d: 9 Novbr: 1739, blev læst, og derudj
befunden Jorde godz Sterfboen tilhørende j Gaarden Opheim Een Løb 6 mrk: smør med bøxel
og herlighed, samt Eet Spand smør med bøxel og herlighed j dend Jordepart Danmarck

kaldet, som tilsam/m/en er Vurderet for 120 Rd:r, sam/m/e Jorde godz er igien udlagt til
Gullich Larsen for sin ... Boen havende fordring.
skifte brevet efter afg: Giertru (Ell?)efsdatter, passered d: 15de Maij 1739, blev læst, og
derudj befunden Jorde Godz Sterfvoen tilhørende j Gaarden Groue 1 pund 18 Mrk: smør med
bøxel og herlighed, Vurderet for 70 Rd:r, sam/m/e er igien udlagt som følger, til Niels ....... 1
pd: 12 mrk: for 60 Rd:r, for sin fordring, og til Lars Møen 6 mrk: for 10 Rd:r, for sin
fordring.
Mag:r Jørgen Harboe anviste sin udgivne Caution til Hans Maj:t paa Cam/m/eraad og Told
forvalter Christian F..rs...g..(?) for de ham anbetroede oppebørseler, dattered 23 Julij 1736, og
dend 2 og 5 Novbr: 1736 paa Bolstadøren og Wangens Høste Tinge publ: og Protocolleret til
udj slættelse.
Biscop Baarnemans bøxel seddel med Revers, til Niels Pedersen paa 1 Løb smør j Gaarden
Seim, dattered 3 Maij 1740. blev læst.
Dend Sag indstevnt af Torgier Rio Contra Ole Rasmusen Nesthus efter forrige tiltalle blev
paaRaabt, men ingen af Parterne møtte, hvorfor Sagen til Høste Tinget blev forfløtted.
Willum Schielde fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand med mundtlig Stevnemaal ved
Stevne Vidnerne Niels Bryn og Peder Nyhre til dette Ting, tiid og stæd louligen haver ladet
indstevne Anders (Jo?)nsen at møde og Dom at lide fordj hand udj indeværende Aars
Som/m/er skal have skiødt Een Øg, Citanten tilhørende, med Eet Aater(?) skud, til største
skade, som gicke j marcken j Een slotte, samt at erstatte ham den/n/e processes jbragte
omkostninger skadesløs, til Vidner herom er til dette Ting indstevnt Michel Andersen, Tosten
Schielde, og Erich Gullichsen, deris Eedelige forklaring desangaaende at aflægge, ligesom og
Jndstevnte Anders Johansen er loulig varslet, desse Vidner at anhøre.
dend Jndstevnte Anders Johansen tillige med Vidnerne blev paaRaabt, men ingen af dem
møtte eller lod for sig møde.
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Stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Peder Olsen Nyhre med Eed og opragte fingre
afhiemlede at de med mere End 14 dages Varsel haver Jndstevnt Anders Johansen j hans
Hosbund Knud Jonsen Lundes paahør, siden hand ej selv var tilstæde, saavelsom de 3de
forbem:te Vidner.
Citanten paastoed Laudag saavel for dend Jndstevnte som for Vidnerne til neste Ting.
Afsagt
Dend Jndstevnte Anders Johansen, som nu icke møder efter lovlig given warsel, forrelægges
til førstkom/m/ende Høste Ting her for Rætten at møde og til Sagen at svare, til sam/m/e tiid
paalægges de Jndstevnte Vidner, Michel Andersen, Tosten Schielde og Erich Gullichsen, her
for Rætten Personlig at møde, og deris Vidnesbyrd j Sagen at aflægge, Og haver Citanten at
tage den/n/e Kiendelse beskreven til Lovl: forkyndelse for vedkom/m/ende.
Knud Gullichsen Røtte fremstoed for Rætten og kundgiorde, det hand lysser sin penge mangel
til 4 pd: smørs leje med bøxel og herlighed j Gaarden Opheim, beliggende j Dørvedahls
Otting og Wangens Kircke Sogn, \j Enckens brug/, hvor til hand formeener sig at være Odels
berettiget, og vil have sig Reserveret sam/m/e j fremtiiden at indløsse, til hvilcken Ende hand
begierede den/n/e sin penge mangels \lysning/ under vedbørlig forseigling beskreven, som
blev bevilget.

Fogden Smed kundgiorde det hand j følge af Hr: Stiftbefahlingsmand Baggers ham indløbne
skrivelse, dattered 11 Maij nest afvigte, Grundende sig paa Een fra Knud Wæhle til
Stiftambtmanden overleveret Memorial, dattered 27de April nestl:, som hand j Rætte lagde og
lyder som følger. Haver til dette Ting, tiid og stæd ved Stevne Vidnerne Niels Bryn og Peder
Olsen Nyhre ladet indkalde Knud Larsen og Ole Larsen, tillige med deris Formyndere
Rognald Houge og Knudt Leidahl, at anhøre Vidner om deres forhold og forøvede overlast
mod deris Swoger Knudt Wæhle, som og tillige til Vedermæhle er indkaldet, alt til Eet
lovskicket Tingsvidnes Erholdelse.
{Niels} Vidnerne, som til sam/m/e tiid er Jndstevnt, deris Edelige forklaring herom at
aflægge, er, Niels Jacobsen, Randvei Andersdatter, Niels Gielland, Torger Olde, Lars Houg,
Baar Lille Ree og Lars Himble.
de Jndstevnte Knud Larsen og Ole Larsen tillige med deris formyndere blev paaRaabt, og
møtte Ole Larsen tillige med de 2de formyndere, men Knud Larsen møtte icke,
dend til Vedermæhle Jndkaldede Knudt Wæhle møtte for Rætten, og tillige med de andre
tilstoed lovlig at være varslet.
Fogden paastoed Widnerne, som for Rætten møder, Eedelig afhørdt. Eedens forklaring blev
Vidnerne forrelæst, og formanet wed sandhed at blive.
Stevne Vidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede at de lovlig og med 14 dages Varsel
haver Stevnet Knud Larsen at møde her for Rætten.
1: Vidne, \Niels/ Jacobsen, Huusmand paa Gaarden Bøe, sagde sig at være 25 Aar gam/m/el,
efter aflagde Eed wandt og forklarede, at hand udj nest afvigte Vindter tiendte paa Gaarden
Wæhle for Knud Erichsen, og saa hand da, at de 2de brødere Knud Larsen og Ole Larsen, tog
Koren staurer, Gierde fang, Hæskie trover og Homle trover, som var Knud Erichsen
tilhørende, og huggede j støcker og brende op, og det imod hans Videnskab og samtøcke;
Ligesaa havde Knud Larsen og Ole Larsen, som Vidnet saa, om Natte tiide oppe paa floers
lem/m/en tendt jld j Een deel Næver som laa der, og 1(?) eller mange gange, naar andre folck
paa Gaarden var nedlagt, begyndte de for sig sielv at optende Jld j Jldhuusset, Videre sagde
Widnet ej at kunde forklare, ej heller havde parterne ham noget at tilspørge.
2det Vidne, Randvei Andersdatter, Encke, tienende paa Westreim hos hendes Stifmoder,
sagde sig at være gl: 38 Aar, efter aflagde Eed vandt og forklarede at hun nest afvigte Vindter
tiendte paa Gaarden Wæhle hos Knud Erichsen,
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og j det øvrige forklarede j alle maader Conform med første Vidnet. Dend Jndstevnte Ole
Larsen tilspurdte Vidnet hvor meget Gierfang, Homle troer, Heske troer hand og hans broder
haver hugget j støcker og opbrendt. Resp: ungefæhr 2de fang fuld. 2: Qvest: om Vidnet
kand sige til hvad ende de havde tendt dend Jld paa flors lem/m/en, og om de icke vilde have
dend til at lysse sig med. Resp: hun ved icke til hvad ende den/n/e Jld var optendt, men hun
saa de \hafde/ Een bog at læsse udj, men Jlden eller Næveren laa og brende paa de bare bord
paa lem/m/en, indtil Vidnet tiltalte dem og fick dem til at slucke Jlden, saa har og Vidnet seet
at Knud Larsen og Ole haver \taget/ fieller af baarsen og hugget j støcker, Vidnet har og seet
at Knud Larsen har brecket Een bue dør op og gaaet der ind og stenget døren j for sig.
Parterne havde ej videre at tilspørge Vidnet.
3de Vidne, Niels Biørnesen, boende paa Gaarden Gielland, sagde sig at være gl: 35 Aar,
efter aflagde Eed vandt og forklarede, at j afvigte Vindter begierede Knud Erichsen at Vidnet
vilde kom/m/e til ham paa Gaarden Wæhle, og da Vidnet kom der, Vidste Knud Erichsen ham
adskilligt gam/m/elt Jæren og træskab som laa paa floers lem/m/en, hvilcket hand sagde
{hand} at have taget fra Knud og Olle LarsSønner j Een dem tilhørende kiste, og sagde Knud
Erichsen at Een deel deraf var ham tilhørende. Olle Larsen tilspurdte Vidnet om hand kand

sige, det hand haver taget noget af det anviste træ og Jæren skrab fra Knud Erichsen. Vidnet
svarede Nej, hand har ej seet det at Ole har taget noget. Videre sagde Vidnet ej at kunde
forklare, ej heller havde Parterne Vidnet noget at tilspørge.
4de Vidne, Torgier Tronsen, boende paa Gaarden Olde, sagde sig at være gl: 41 Aar, efter
aflagde Eed vandt og forklarede, at j nest afvigte Vindter begierede Knud Erichsen at Vidnet
vilde kom/m/e op til ham, og da Vidnet kom op paa Gaarden Wæhle, sagde Knud Erichsen,
her er noget Jæren og træskrab j Een kiste som Knud og Ole Larssønner haver taget fra mig,
og saa da Vidnet at Knud Erichsen tog sam/m/e op af kisten og forvarede det. Ole Larsen
tilspurdte Vidnet om hand kand sige, det hand har taget noget af det omvundne fra Knud
Erichsen, og om der var laas for dend kiste som Knud Erichsen optog af det omvundne Jæren
og træskrab. Vidnet svarede Nej, hand har icke seet det Ole har taget noget; Men for kiisten
var laas, og saa Vidnet at Knud Erichsen havde noget j haanden, hvormed hand aabnede
kiisten, videre havde Vidnet ej at forklare, ej heller havde parterne noget videre at tilspørge
Vidnet.
5te Vidne, Lars Johansen, boende paa Gaarden Houg, sagde sig at være gl: 48 Aar, efter
aflagde Eed vandt og forklarede, at hand icke noget om det paastevnte har at forklare, thj hand
ved indted undt at wære passeret mellem dem.
6te Vidne, Baar Pedersen, boende paa Lille Ree, sagde sig at være gl: 80 Aar, efter aflagde
Eed vandt og forklarede, det hand ej har noget at forklare om det paastevnte.
7de Vidne, Lars Jacobsen, boende paa Gaarden Himble, gaml: 40 Aar, efter aflagde Eed
vandt og forklarede j alle maader Conform med det 4de Vidne Torgier Tronsen, og med dette
tilleg, at der j sam/m/e kiste, som af Knud Erichsen blev optagen, fandtes Een kniv, Vidnet
tilhørende, videre sagde Vidnet ej at forklare.
Capit: Nordahl begierede, at som Gaarden Wæhle er Sorterende til og under det som
kaldede[s] Appostels Godz, saa war hand begierende, at Rætten vilde meddelle ham Copie af
hvis passeret er beskreven, da hand (til) først holdende høste Ting wil have sig Reserveret
Stevnemaal .......... udstæde.
Fogden begierede Tingsvidnet slutted, og for det øvrige (over)lod Sagen til Capt: Nordahl.
Afsagt
Tingsvidnet sluttes, og skall Capitain Nordahl meddelles beskrevet vis passered er.
Capitain Nordahl Contra Ingebiør Ols datt: efter forrige tiltalle, æskede Sagen j Rætte, og Gav
til kiende at hand til dette ting j følge Rættens seniste forrelæggelse haver ladet Indvarsle
indstevnte Ingebiør Olsdatter.
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Raabt, men møtte icke, ej heller lod for sig møde.
Stevnevidnerne Niels Bryn og Iver Flisseram med Eed og opragte fingre afhiemlede at de
Rættens seeniste Laudags forrelæggelse for dend Jndstevnte Ingebiør Olsdatter j hendes Eeget
paahør haver forkyndt med 14 dages Varsel.
Hr: Capt: Nordahl producerede Mag:r Jørgen Harboes At[t]est om at dend Jndstevnte
Ingebiør Olsdatter havde begaaet Leyermaal med Een Soldat Nafnl: Øyel Kolbensen
Overland, sam/m/e er saa lydende. Hvorefter Capt: paastoed Dom over hende til Bøders
udreedelse, samt erstatning for jbragte Process omkostninger.
Og blev da udj den/n/e Sag Saaledes for Ret kiendt, Dømt og
Afsagt
Citanten Hr: Capt: Nordahl har til den/n/e Rætt wed Mu[n]dtl: Stevnemaal Jndkaldet Ingebiør
Olsdatter til Doms lidelse for beganget Leiermaal med Øyel Kolbensen, med videre hans

Stevnemaals Jndhold, hvorefter Velb:te Hr: Capt: Nordahl, siden den Jndstevnte Ingebiør
Olsdatter icke efter lovlig given warsel og Laudags forrelæggelse har vildet møde, med Sogne
Præsten Hr: Mag:r Harboes j Rætte lagde Attest \har/ bevislig giordt, det dend Jndstevnte
uden Ægteskab, har avlet Eet baren med Øyel Kolbensen, og derfore allerede udstaaet
kirckens disipliin, Thj Kiendes for Rætt at Ingebiør Olsdatter, j følge af Lovens 6 B: 13 Capt:
1 Art:, bør betalle sine Leyermaals bøder med 6 Rd:r til Citanten, som dend der er berettiget
\al/ Sigt og Sage faldet over det saakaldede Appostel Godz, samt at erstatte den/n/e jbragte
Processes omkostning med 1 Rd:r 4 mrk:, som alt bør udredes og efterkom/m/es inden 15
dage efter den/n/e Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven.
Capitain Nordahl møtte for Rætten og kundgiorde, at hand ved Stevne Widnerne Niels Bryn
og Iver Flisseram haver ladet forkynde Rættens seeniste forrelæggelse som paa Høste Tinget
nest afvigte Aar blev afsagt for Biørne Mørckve, thj vilde hand nu fornem/m/e om hand
møder.
dend Jndstevnte Biørne Mørckve blev paaraabt, men møtte icke, ej heller lod for sig møde.
Stevnevidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede at de Rættens seeniste Laudags
forrelæggelse for Biørne Mørcke j hans Eeget paahør med 14 dages Varsel haver forkyndt.
Hr: Capt: Nordahl producerede Hr: Mag:r Harboes Attest paa hvad tiid Jndstevnte Biørne
Mørcke blev brude viet, og hvad tiid hans hustrue kom j Barselseng, sam/m/e lyder som
følger. Citanten paastoed derefter Dom j Sagen til bøders udredelse, efterdj der af dend prod:
Attest befindes at dend Jndstevntes Hustrue er kom/m/en meget fortillig j barsel seng, samt
erstatning for jbragte Process omkostninger.
Og blev da udj den/n/e sag Saaledes for Rætt kiendt, Dømt og
Afsagt.
Citanten Capt: Nordahl har til nest afvigte Aars Høste Ting for den/n/e Rætt ved Mundtl:
Stevnemaal Jndkaldet Biørne Mørcke til Doms lidelse for fortillig sam/m/enleie med sin
Hustrue, hvorefter Velbem:te Hr: Capt: Nordahl, siden dend Jndstevnte Biørne Mørche icke
efter loulig given varsel og Laudags forrelæggelse har vildet møde, med Sogne Præstens her
til Gieldet, Hr: Mag:r Harboes Attest, dattered 16 Aug: 1740, som j Rætten er produceret, har
bevislig giort, det den/n/e Jndstevnte med sin Hustrue haver begaaet fortillig sammenleie, thj
det er ungefæhr fra dend tiid de blev Brudeviet og indtil hans Hustrue kom j barselseng ickun
28 eller 29 uger, efter ......... Sagens beskaffenhed og j henseende til at Tiden er alt for studt,
(thj) Kiendes for Rætt, at Biørne Mørcke bør til Citanten udreede, j følge Lovens 6 B: 13
Capt: 1 Art:, for sig og sin Hustrue for dette begangne fortillig Samleie, tilsam/m/en 3 Rd:r 2
mrk: 4 s:, samt at betalle j den/n/e Processes bekostning til Citanten 1 Rd:r 4 mrk:, som alt bør
udreedes og efterkom/m/es inden 15 dage efter den/n/e Doms lovlige forkyndelse under
adfærd efter Loven.
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Dend Sag Jndstevnt af Corporal Siur Styve, Anders Nedre Wiinie og Knudt Helleve, Cont:
Anna Gundersdatter og Anders Hylden efter forrige tiltalle til Eet Tings Vidnes erholdelse,
blev paaraabt, og møtte da for Rætten Corporal Siur Styve og Anders Nedre Wiinie, som gaf
tilkiende at de til dette Ting, tiid og stæd j følge Rættens seeniste forafskiedigelse haver
indkaldet Anders Hylden, og vilde altsaa fornem/m/e om hand møder,
dend Jndvarslede Anders Hylden blev paaRaabt, men møtte icke.
Stevne Vidnerne Niels Bryn og Peder Nyhre med Eed og opragte fingre afhiemlede det de
Rættens seeniste forrelæggelse for Anders Hyldes boepæl j Knudt Backethuns paahør haver
forkyndt.

Rætten har i følge seeniste forafskiedigelse og forordning af 19 Aug: 1735. dends befahling,
Ansøgt hos Hr: Stiftbefahlingsmand Bagger om Eet forsvar for dend indstevnte Anna
Gundersdatter, Men har til giensvar erholdet at hende indted forsvar uden betaling kand
anordnes, men hun sielv haver at besørge sig Een der kand see hendes Sag forsvarlig oplyst.
dend Jndstevnte Anna Gundersdatter møtte for Rætten.
Citanten Corporal Siur Styve og Anders Nedre Winie begierede den/n/e Tings Vidne Sag
udsat til Høste Tinget, paa det de til sam/m/e tiid kunde faa flere Vidner indkaldet.
Afsagt.
Sagen udsættes til først kom/m/ende Høste Ting.
Aad Knudsen Tvedten og Niels Knudsens skiøde til Anders Iversen paa 20 ?/? mrk: smør med
bøxel og herlighed j Gaarden Mit Fenne, datered 30 April Ao: 1740, blev læst.
Capit: Nordahl Kundgiorde at dend Sag indstevnt af ham Cont: Jon og Johan/n/es Bære efter
forrige tiltalle er forligt.
Ditto kundgiorde og dend Sag indstevnt af ham Cont: Ole Andersen Helgeland efter forrige
tiltalle er forligt.
Ditto Cont: Ole Hønningen efter forrige tiltalle ligeledes forligt og frafalden.
Dend Sag indstevnt af Hr: Capt: Nordahl efter forrige tiltalle Cont: Maritta Larsdatter blev
paaraabt, og møtte da for Rætten Hr: Capt: Nordahl, som begierede Sagen forfløtted til neste
Ting, som blev bevilget.
Dend Sag indstevnt af Hr: Capt: Nordahl efter forrige tiltalle Cont: David Olsen Schierven
blev paaraabt, ... da for Rætten møtte Hr: Capt: Nordahl, som begierede Sagen forfløtted til
neste Ting, som blev bevilget.
d: 17de Aug: blev Rætten igien sadt og betiendt med foranførte Laug Rætt, og er da passered
som følger.
Rognald Houges og Knud Leidahls skiøde til Knud Erichsen paa 1 Løb 1 pd: 3(?) mrk: smør
med bøxel, og overbøxel paa 1 pund(?) 9 mrk:, j Gaarden Wæhle, dattered 29 April 1740,
blev læst.
Fogden begierede dette Aars første og anden Termins skatte Restance under Rættens
vedbørlige forseigling attestered, og som ingen efter dessens oplæsning havde noget at
erindre, som befandtes j alt til 1362 Rd: 2 mrk: 4 s:, saa blev sam/m/e af Rætten
efterkom/m/et.
Efter trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen som vilde gaa j Rætte, saa blev Tinget
for den/n/e gang ophævet.

Den 14 Octbr: blev paa Gaarden Sandven for Østensøe skibReede holdet et Almindelig
Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Rætten blev beklæd med efterskrevene Eedsorene Laug
Rættis mænd, Neml: de som paa fol: 65 er anført, nærværende ved Rætten Fogden Sig:r

Andreas Hejberg, dend Constituerede Lensmand Germun Olsen Berven med den tingsøgende
Almue.
da først underdanigst blev publiceret
Stiftbefahlings Mand Baggers ordre til Fogden, 1: om Munderingens an og tilsvar for
Lægmændene, af 4 A[u]g: 1740. 2: om et Arrest huus for Almuen at anskaffe, af 27 Julij
1740. 3: om det fra Cronen bortsolte Jordegoeds {f} med forbeholdenhed af Reluitions og
gienløsnings Rætten, hvorudj tilbydes itzige Eiere Oldels!! (Odels) Rætten om de den vil
Kiøbe, af 27 Aug: 1740. 4: om skollernis i stand sættelse, af 11 Martij 1740. 5: Cam/m/er
Collegi skrivelse til Fogden af 20 Aug: 1740
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om de tvende første skatte Terminers Restancer, Aarlig efter hver Termins forløb ved Melitair
Exec[u]tion skall inddrives.
Derefter tilspurte Fogden dend Tingsøgende Almue, om nogen af dem er vitterligt noget
Jordegoeds som i forrige tiider fra Cronen udj dette skibR: er bleven solt med forbeholdenhed
af Reluitions og igienløsnings Rætten, de da nu for Rætten vilde giøre det bekiendt: hertil
dend Tingsøgende Almue Eenstem/m/ig svarede, ej at være witterlig det noget saadant
Jordegoeds i dette skibR: findes, fra Cronen at være soldt.
Dernæst tilspurte Fogden dend Tingsøgende Almue hvorleedes de vilde forholde dem med
Tingenes holdelse ved dette skibR: til øfrighedens underholdning efter Loven; hertil dend
Tingsøgende Almue Eenstem/m/ig svarede, det de ligesom de andre skibR: Aarligen af hver
Løb smør wilde betalle 12 skill: danske til øfrighedens underholdning med Lensmanden, og
Laug Rætten selv at forsiune Dem.
Skifte brevet efter sal: Arne Tostensen Biotvedt, passeret d: 26 Septbr: 1740, blev læst, deraf
fornum/m/et at den sal: Mand har været tilhørende jordegoeds ½ Løb smør med bøxsel og
herlighed udj Gaarden Biotvedt, som var Wurderet for 56 Rd:, deraf udl:, først til Creditorene,
neml: Arne Store Aasse 3 Mrk:, Siur Stensen Biotvedt 2 Mrk:, Svend Widnæs 3 Mrk:,
Torbiørn Widnæs 5 Mrk:, Sigri Jacobs datter 4 Mrk:, til Arvingerne, Encken Mari Jacobs
datter 10 Mrk:, og Tosten Nielsen 9 Mrk:
Skifte brevet efter sal: Lars Hagtorsen Axnes, passeret d: 6 April 1740, blev læst, deraf
fornum/m/et at dend sal: Mand var Eiende 9 Mrk: smør, ½ Løb salt uden bøxsel, i Gaarden
Axnes, som var Wurderet for 6 Rd: 4 mrk: 8 s:, og udlagt til Creditorene, Neml: Hagtor
Larsen 6 Mrk:, Enckens begravelses vederlag 3 Mrk:, og til skifte omkostninger 4 ½ Mrk:
Den Sag indstevnt af Prousten Geelmuyden Contra Hogen Tvedt og Isack Rysseland, blev
trende gange paaRaabt, mens ingen af parterne møtte.
Den sag indstevnt af Fogden Hejberg efter forrige tiltalle til Erich Nielsen Schaar og Inger
Hugne datter, blev paaRaabt,
Fogden, som møtte, lod tilførre, det hand inu ej fra Stiftbefahlings Manden har faaet noget
svar paa sin skriftl: forrestillelse den/n/e sag angaaende, hvorforre hand begierede sagen udsat
til Neste Ting,
af de paagieldende møtte ingen efter trende gange paaRaabelse; Altsaa blev Sagen efter
Fogdens paastand udsat til Neste Ting, saaleedes afskeediget.

Fogden Continuerede med skatternis oppebørsel.
d: 15 ditto blev med Tinget Continueret.
Lars Olviigen wiiste fællen af en woxsen biørn, som hand i den/n/e høst har skut paa sin
Eegen grund. Fogden betalte ham strax 2 Rd:r.
Fogden lod inden Rætten Examinere, først, om de uvisse indkomster, deraf var i dette skibR:
for dette
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Aar ingen falden. 2: Specification over aftagene paa de gaarder udj dette skibR:, hvor efter
leedingen til omdrag bereignes. 3: Een ditto, hvor efter Leilending, Proviant og Odels
skatten samt Munderings pengene og Rostienisten til udgift bereignes. 4: om Tingskydsen.
5: dette Aars skatte Restance, hvis endelige Summa var 32 Rd: 3 mrk: 15 s:, der om alt
Fogden var Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et, siden ej nogen indfandt
sig, der noget imod sam/m/e hafde at forrestille.
Derefter blev opnævnt de Laug Rættismænd som Rætten tilstundende Aar 1741 skal betiene,
Neml: Henrich Scheje, {Svend Røsseland}, Arne Biørck, Tron ibdm:, Arne Jelle, {og}
Siovat Olviig, Lars Røsseland, Olle Scheje og Svend Røsseland, alle nye.
Lensmanden indleverede Et Mantal over dette skibR:[s] unge Men/n/isker samt huusmænd og
andre som Contribuere til Skole Cassen efter Forordningen, sam/m/e blev af Sorenskriveren
og Fogden inden Rætten Attesteret.
Efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skibReede ophævet.

Den 17 Octbr: blev paa Eie grund ved søen holdet Et Almindel: Høste, Skatte og Sage
falds Ting med Gravens skibR:[s] Almue, da Rætten blev beklæd med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættis mænd, neml: Poul Holgiersviigen, Peer Jonsen Osse, Torgier Bilden,
Iver Midaas, Thomas Halanger, Andve Halanger, {Hol} Torgiels Tvedt og Hover Schaar,
nærværende ved Rætten Fogden Sig:r Andreas Hejberg, Lensmanden Anders Hansen Store
Berge med den Tingsøgende Almue.
da først blev publiceret de befahlinger og ordres som paa fol: 73 findes Exstraheret.
Derefter Fogden giorde sam/m/e spørsmaal til den/n/e Almue, som til den anden Almue ved
Østensøe skibR:, om det fra Cronen bort solte goeds, da den/n/e Almue Eenstem/m/ig svarede
som dend forrige Almue, vide fol: 73.
skifte brevet efter sal: Olmoe Nielsen, passeret 9 Januarj 1740, blev læst, deraf erfahres at den
sal: Mand var Eiere for 1 pd: 5 ¼ Mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Møcklethun,
som var Wurderet for 39 Rd:, og igien udl: til hands børen, Neml: Magnus Olmoesen 1 Spd:,
og Guro 11 ¼ Mrk:

Claudius Emanuel Barth efter forrige tiltalle til Olle Rasmussen Sæbøe, begierede sagen udsat
til næste ting, siden hands Contra part nu i dag har betalt ham paa dend fulde Sum/m/a 4 Rd: 3
mrk:, og dend øfrige Rest der af har hand belovet at betalle det halve til førstkom/m/ende
Waarting, og dend endelige Rest til Høste tinget næst efter, af dend Aarsage Citanten
begierede Sagen forfløt til Waar Tinget.
Afsagt
Citantens paastand blev af Rætten bevilget.
Hans Johansen, Giestgiber, efter forrige tiltalle til Arne Monsen øfre WasEnden, æskede
Sagen i Rætten, og fremlagde sit skriftl: stevnemaal med den af Rætten ved seeneste Ting
paateignede, Arne Monsen givene Laudag, fremstille[de] tvende Vidner til at beviisse dens
Lovl: forkyndelse.
Arne Monsen blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller lod møde for sig.
Citanten lod tilførrre, at de 14 dage med Laudagens
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forkyndelse er ej Exspireret førren i Morgen, det hand nu først erindrer, begierede derfor
Sagen forfløt til Morgen.
Afsagt.
Sagen gives Rum til i Morgen, som er d: 18 Octbr:
Arne Monsens udgivene skiøde af 24 Aug: 1740 til Hans Johansen paa 1 waahn huus med
staubur og nøst staaende ved øfre WasEnden, blev læst.
Lensmanden Anders Hansen Store Berge fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med
Muntl: Kald og warsel vidnesfast Lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og
indkalde Peder Spilden og Kari Seim, Dom at lide til undgieldelse fordj de paa en Søndag har
holdet Brøllup med spild og leæg!! (leik) ved Kircken, samt stort følge og samqvem hiem til
derres huus, hvor de i nogle dage med Drick og fylderi haver udholdet, tvert imod de Kongl:
anordninger, og endelig, at være stevnet til at svare processens omkostninger.
dend indstevnte Peder Spilden møtte for Rætten, vedtog Lovl: warsel saavel paa Eegene som
Kari Seims weigne. tilstoed at de hafde holdet dette brøllup paa en Søndag, og at de hafde
ved deres følge haft spild og læg for dem paa veien til Kircken, der efter hafde de holdet
brølluppet til Mandags aften, og om Tirsdagen Reiste deris ven/n/er og giester fra dem, Kunde
og icke nægte at de io i den/n/e samqvem ware beskienckede.
Fogden lod tilførre, at som alle saa ofte inden Rætten forkynte Kongl: Allernaadigste
Reschribter og der paa fulte formaninger icke har kundet holde de indstevnte fra deris
overflødige utidige og Lovstridige giller og gieste buder, hvor af man seer at dend Enne
uløcke efter dend anden udspiirer, saa satte Fogden i Rætte at de indstevnte Peder Spilden og
Kari Seim maatte tilfindes hver for sig, icke alleene at betalle hellig brøde, men end og nogen
tilstræckelig Mulct til skolle Cassen eller Præste gieldets fattige, med Erstatning for
processens omkostninger, hvorom hand forventede Dom.
og blev da udj Sagen saaleedes for Ræt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Den Kong: Allernaadigste Forord: de datto 14 Decbr: 1736, forbyder at {int} ej noget bryllup
om Søndagen maa holdes med spild eller læg hiem/m/e udj deris huusser, det uagtet tilstaar
dog dend indstevnte Peder Spilden, at de har holdet bryllup om Søndagen, og haft spild for
\Dem/ {sig} paa veien til Kircken. den Kongl: For: af 12 Martij 1735. 6 postis. befahler at en
hver i Rætte tiide, til sit hiem fra Brylluppet
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skal forføye \sig/: den indstevnte her imod tilstaar at bryllups Giesterne med Druckenskab
haver udholdet til om Tirsdagen, da de først ere hiem Reiste, dette strider end ydermeere
imod det Kongl: allernaadigste Reschript om overdaadighed samt fylderie ved bryllupper og
giestebuder, dessens afskaffelse, Sub datto 4 Decbr: 1739. efter saadan den/n/e Sags
beskaffenhed Kiendes for Rætt, det Peder Spilden og Kari Seim {hver for sig} efter Lovens 6
b: ? C: 1 art: bør bøde deres hellig brøde hver med 3 lod sølv, og hver af dem at betalle till
Skolle Cassen 4 Rd:, og i Processen[s] omkostning 1 Rd: 1 mrk:, til sam/m/en som bør at
udReede Een for bægge og bægge for Een 13 Rd: 2 mrk:, som bør betalles og udReedes inden
15 dage efter Dom/m/ens Lovl: forkyndelse under Nam og Execution.
Den 18 Octbr: blev med Tinget Continueret, er saal: passeret.
Hans Johansen, Giestgiber, fremstoed for Rætten og æskede den sag, som med Rættens
tilladelse i gaar blev udsat til i dag, i Rætte Contra Arne Monsen.
bem:te Arne Monsen blev trende gange paaraabt, mens ingen møtte som paa hands sidde til
sagen vilde sware.
Citanten paastoed Vidnerne, Naufnl: Iver Hansen Nesseim og Tormoe Larsen Kløve, som
har forkyndt, dend af Rætten paa seeneste Ting Arne Monsen givende Laudag, Eedelig afhørt,
benæfnte stevnevidner fremstoed for Rætten [og] med Eed og opragte fingre afhiemlede dend
af Rætten Arne Monsen givende Laudag at være ham Lovl: forkyndt med 14ten dagges
warsel til [i] dag, og det for hands boepæl øfre WasEnden, i paahør af hands grande Brynild
Seim, siden bem:te Arne Monsen ej var hiem/m/e.
Citanten lod tilførre, at siden hand har stevnt Arne Monsen udj en Tings Vidne sag,
angaaende det bem:te Arne Monsen har brudt Arresten, til sam/m/e at beviisse hand søger et
lovskicket Tings Vidne, altsaa begierede hand, Citanten, sagen udsat indtil Næste Ting, paa
det hand imidlertiid kand erholde det ommelte Tingsvidne.
Afsagt.
Sagen gives Rum indtil næste Ting efter Citantens paastand.
Hans Johansen, Giestgiber, efter forrige tiltalle til Arne Monsen, til et lovskicket Tingsvidnes
erholdelse, æskede sagen i Rætten.
dend indstevnte Arne Monsen blev trende gange paaRaabt, mens ingen møtte som vilde
svare for ham.
Citanten paastoed stevnevidnerne Eedelig afhørt til forklaring om Laudagens lovlige
forkyndelse. for Rætten fremstoed Iver Hansen Nesseim og Tormoe Kløve, [som] med Eed
og opragte fingre forklarede, det de dend af Rætten paa seeneste Ting Arne Monsen givende
Laudag med 14ten dages warsel lovl: haver forkyndt for hands boepæl øfre Wasenden, og det
i paahør af
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Brynild og Germund Seim, som hands Nermeste grander, siden hand selv ej vilde lade sig
finde.
Citanten lod tilførre, det hand paa sin Sidde sluttede dette Tingsvidne, og begierede det
under Lov-formelig forseigling beskreven.

Den sag indstevn[t] af Magnus Møckletun paa Eegene og medInteressenteris veigne, efter
forrige tiltalle til Niels Olmoesen Garretun, blev trende gange paaRaabt, mens ingen af
parterne møtte eller lod møde.
Lensmanden Anders Hansen Store Berge Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Peder Osse, Dom at
lide til undgieldelse fordj hand imod Kongl: befahlning har giort sin {sin} stifsøn Anved
Torbiørnsens bryllup, som har varet j nogle dage med mengde af folck samt sterck drick og
fylderi, og endelig, at svare processems omkostning.
Dend indstevnte møtte, vedtog at være lovl: stevnet, og udj mindel: betalte 9 Mrk:, som blev
{af Fogden} inden Rætten uddeelt til dette Præstegields fattige lem/m/er.
Biskop Bornemans udgivene bøxselsædel med Revers, af 27de Junij 1740, til David Baarsen
paa 3 Spd: 5 ½ mrk: smør udj Gaarden Osse, blev læst.
Fogden efter forrige tiltalle til Sigri Helliesdatter, æskede Sagen j Rætte, aller helst hindes
beskickede defensor nu møder.
Sigri Helliesdatters beskickede forsvar Arne Chrestiansen Lægrei fremstoed for Rætten og
lod tilførre, det hand i den/n/e sag ej noget til Sigri Helliesdatters forsvar kunde have at
forrestille, aller helst Factum er til fylde bekiendt, og hindes forseelse af hinde selv saavel her
inden Rætten som for stædets Sogne Præst er bleven tilstaaet, Neml: at hun 3die gang har
begaaet Leiermaal, hvorforre hand, Comparenten, paa hindes sidde vilde slutte Sagen til
Doms.
Fogden sat i Rætte over indstævnte Sigri Helliedatter efter Lov: 6 b: 13 C: 9 art;, og paastoed
Dom.
Da blev udj sagen saaleedes af Sorenskriveren og medhavende 8te Med-doms Mænd
{saalee} for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Dend indstevnte Sigri Helliedatter haver selv her for Rætten ustøt, ublocket og ulocket
tilstaaet at have begaaet 3die gang Leiermaal, og det hver gang med {sin særdeeles bolere} en
foranderlig bolere, de tvende første gange, hver gang avlet Eet baren, som imu bægge lever,
mens dend tredie gang
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Ei bleven frugtsom/m/elig formeedelst hund da var langt over de Aar hun efter Naturens løb
kunde worde frugtbar. thj Kiendis for Rætt, det Sigri Hellie datter efter Lov: 6 b: 13 C: 9 art:
bør straffis med Kagen.
Fogden Andreas Hejberg efter forrige tiltalle til Anfind Torbiørnsen Leqve og Olle Magnusen
ibdm: æskede sagen i Rætte.
dend indvarslede Anfind Torbiørns: Leqve med beskickede forsvar Siur Jeltnæs og antagene
Procurator Boye Rusch Comparerede, mens dend indvarslede Olle Magnusen Leqve efter
trende gange paaraabelse møtte ej:
Fogden lod tilførre det hand vilde afvarte hvad de indstevntis Procurator Rusch hafde at lade
tilførre, sam/m/e at anhøre.
Boye Rusch lod tilførre, i følge hands seeneste inden Rætten giorde declaration, hafde ventet
at Anfind Leqve skulde besørget beskreven hvad i den/n/e sag er passeret, mens som det icke
er skeet, haver hand, Rusch, icke kundet faaet nogen kundskab om sagen til at actionere en
hver vedkom/m/ende i den/n/e sag, icke dis da mindre har Rusch faaet nogenleedes Kundskab

om sagen, hvor under hviller det som Rusch paa hands Principals veigne finder fornøden at
lade incitere vedkom/m/ende, imidlertiid har Rusch nu ved tinget maat fornem/m/e at en udj
sagen interesseret Mand Olle Leqven nu j dette Moment møder for Rætten, og fandt Rusch
anleedning at tilspørge ham om icke Anfind Leqves afdøde Kone Christj Baarsdatter needsat
hos ham et par Kiister, skrine og endeel Klæder, og om hand, neml: Olle Leqven, Kunde
tillige forklare at Anfind Leqven der om noget var vidende.
Fogden lod tilførre, at hand icke nocksom kand forundre sig over Mons:r Rusch procedur,
thj først declarerer hand Olle Magnusen Leqve at være Een interesseret Mand i sagen, og
siden forlanger hand hands Vidnesbyrd til en besmøckelse udj hands Egen og Anfind
Leqve[s] sag, hvor imod Fogden protesterede, og lige som sam/m/e forhen af Contra parterne
selv er bleven fra falden, saa vilde Fogden og formode at saadan \deres/ paastand ej heller nu
af Rætten bliver bevilget.
Rusch paa Fogdens indførte Replicerede, at hand med en større forundring kand fornæm/m/e
Fogdens procedur, end som Fogden kand forundre sig over Rusch, videre i dend Materie vilde
Rusch ej videre indlade sig, mens inu som forhen paastoed at Olle Leqven bliver af
Dom/m/eren tilholdt at giøre sin forklaring om godsets needsættelse hos han/n/em, og hvor
sam/m/e og til hvem sam/m/e er bleven leveret, skulde nu Dommeren imod ald forhaabning
frafalde {en} Rusch et petitum, saa vilde hand dog haabe det icke nærvere!! (nærmere) ved
Eragtning bliver afskaaren at jo Citanten Anfind Leqven
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bliver Reserveret et stevnemaal lovfølgelig at udstæde, hvor ved kand blive indkaldet Vidner
at giøre sin forklaring om Sagens sam/m/enhæng, og de paagieldende sam/m/e at anhørre, og
naar saadant inden Rætten skeer, kand Actor Fogden Hejberg og Dommeren faa en
fuldkom/m/en oplysning om sagens sam/m/enhæng, og saa til slutning for den/n/ sinde
Refererede Rusch sig til sit forrige.
Interloqveret.
Dend af Citanten Hr: Foged Andreas Hejberg her i Rætten d: 15 Octbr: 1739 producerede
Continuations stevning, udvisser at Olle Magnusen Leqve, som en Sagen med paagieldende er
indvarslet til Doms lidelse, der efter Acten udvisser at Olle Magnsuen sam/m/e tiid, neml: d:
15 Octbr: 1739, her for Rætten haver Sisteret sig og taget til gienmælle. End videre udviisser
Acten under Sagens procedur af 29 Julij sidstleeden, det Anfind Torbiørnsen Leqve til
sam/m/e tiid haver indvarslet Olle Magnusen Leqve som et Vidne udj Sagen, og \da/
Procurator Rusch erfahre af sagens drift det bem:te Olle Magnusen var udj sagen interesseret,
har Rusch ved sit tilførte declareret det hand sin Principals stevnemaal frafaldt, dette uagted,
urgerer nu Rusch, tvert imod sit forrige, om Olle Magnusens forklaring, som sam/m/e
paastand findes ganske lovstridig, saa Kiendes for Rætt, {efter} det Olle Magnusen efter
anførte omstændighed, ej til {nogen} forklaring {nu} udj den/n/e sag kand admiteris. hvad
sig det er anbelangende at Boye Rusch paastaar sagen udsat til fleere Vidners indkaldelse, da
udvisser Acten det Anfind Leqve under 15 Octbr: 1739 har paastaaet det sam/m/e som ham,
og dend tiid af Rætten blev bevilget, siden haver Anfind Leqve ved Contra stevning til
Vidners indkaldelse forføldt sagen saavel til Waartinget som til Som/m/er tinget indeværende
Aar, og ej Expliceret sig ved seeneste Rættens holdelse det hand Reserverede sig fleere
Vidners førrelse, ligesom Procurator Rusch ej heller nu ved sit tilførte haver Naufngivet de
Vidner hand beraaber sig paa, hvorforre Rusches paastand ej kand som billig af Rætten
ansees, thj bliver Rusch alvorligen tilholdt at endtholde sig fra vitløftige udflugter, hvor ved
sagen ickun Traineres, og j det øfrige at
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Producere hvis hand kand have til sagens oplysning paa sin sidde.
Procurator Rusch lod tilførre, efter Rættens givene Eragtning skal hand til neste ting beviisse
ved Vidners førrelse hvor uskyldig at Anfind Leqve er bleven beskyldt for Arvesvig, og
imidler tiid kand Rusch forsickre Dom/m/eren at hand sig fra unøttig vitløftighed sig skal med
befatte, ligesom hand og skall Observere hands Principals tarv i alle maader, men som sagen,
som Rusch forhen har declareret, udfordrer at et stevnemaal bliver udstædt, saa har
Dom/m/eren dog findet!! (fundet) sig i det selv sam/m/e billig, videre hafde Rusk!! (Rusch)
for den/n/e sinde ej at lade tilførre.
Fogden lod tilførre, at hand indstiller Sagen til Dom/m/erens nøye overveielse, og vilde
forvente Dom efter Sagens beskaffenhed, begierede ellers at om Anfind Leqves huustrues
Arvinger ved Eendelig Dom bliver tillat skadegield hos Anfind Leqve, hand da, \neml:
Fogden/, der af maa nyde fuld Erstatning for hands møye med den/n/e sag.
{Afsagt} \Eragtning/
{Sagen optages til Doms indtil} Procurator Rusch tilholdes alvorligen at holde sig seeneste
Rættens Kiendelse efterRættelig, samt uden videre ophold at slutte sagen paa sin siide til
Doms.
Procurator Rusch lod tilførre det hand formeedelst sagen[s] vitløftighed ej kunde slutte dend
nu paa sin siide til Doms, mens paastoed dend udsat til næste ting, da hand vilde producere en
fuldkom/m/en deduction over sagen, og endelig giøre sin paastand til endelig slutning.
Afskeediget
Procurator Rusches paastand bliver ham bevilget med Sagens udsættelse til Næste Ting, og
det under dend advarsel, at j fald bem:te Rusck da ej slutter Sagen til endelig Dom, maa hand
vente at der udj Sagen uden videre forhaling vorder Dom afsagt efter hvis der nu j sagen til
den/n/e tiid passeret er.
Lensmanden Anders Hansen Store Berge Kundgiorde det hand til dette Ting, tiid og stæd
vidnesfast Lovl: haver ladet stevne Niels Aslachsen Sæbøe, Vidner at anhøre, som er Sergiant
Niels Hæggen med huustrue Guri og datter Kari Cirstine, angaaende det hand den 9de Søndag
efter Trinit: hafde sat sig til fylderi og Druckenskab da hand hafde paa sam/m/e dag været til
Herrens Nadvere, der for Dom at lide til straf, samt at svare processens omkostning.
dend indstevnte Niels Aslacksen efter trende gange paaRaabelse møtte ej,
Sergiant Hæggen møtte og Replicerede, det hand var stevnt til vedermælle og icke til noget
Vidne, saa og at hands huustrue og Datter ej møder, siden de ej ere stevnte.
stevne Vidnerne Niels Iversen Wichenæs og Niels Hogensen Schaar afhiemlede stevningen
at være med 14 dagis warsel Lovl: forkyndt for Niels Aslachsens
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boepæl udj hands grandes paahør, derefter forkynte de dend Muntl: stevning for Sergianten,
og indvarslede ham efter ordre til vedermælle, og hands huustrue med Datter som Vidner,
hvilcket de med Eed og opragte fingre beKræftede.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt.
dend indstevnte Niels Aslachsen Sæbøe paalægges for Rætten at møde til næste ting sagen at
tilsvare, til sam/m/e tiid paalægges Vidnerne Guri Østens datter og Kari Cirstine Niels datter
at møde.

Nock haver Lensmanden ved bem:te stevne Vinder ladet stevne Rovar Møckletun, foranførte
Vidner ar anhørre, angaaende det hand paa sam/m/e dag har ladet sig finde i drick og fylderie,
der for Dom at undgielde, og at svare processens omkostning,
dend indstevnte Rovar Møckletun tillige med Vidnerne bleve trende gange paaRaabt, mens
ingen møtte,
stevnevidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være forkyndt for Rovar
Møckletun[s] boepæll, dog icke udj hands paahør, omendskiønt hand var hiem/m/e.
Afskeediget.
Siden stevne Vidnerne tilstaar at Rovar Møckletun var hiem/m/e, og dog ej haver forkyndt
stevningen udj hands paahør, da hand ej motvilligen har nægtet at lade sig finde, saa afviisses
stevningen til lovligere forKyndelse.
Olle Larsen Welcke udgivene Pante forskrivelse af 18 Octbr: 1740, til Olle Knudsen Housnes
for Capital 50 Rd:, imod det underpant af ½ Løb smør i gaarden Welcken, blev læst.
Den 19 Octbr: blev Rætten betiendt paa Gaarden Store Graven, beliggende i Gravens
Præstegield, Kircke Sogn og skibR:, Præste bordet allernaadigst {tilhøren} Beneficeret, og det
i følge af dette Præstegields Sogne Præst Hr: Hans Christian Frorops indgivende Memorial til
Stiftbefahlingsmanden, af datto 12 Julij dette Aar, med paateignede Stiftbefahlingsmandens
Resolution af 22 ejusdem, som bevilger huusse besigtigelse paa Ulviigs Præste gaard med
Gravens og Eifiords Annexer, med videre efter Resolutionens indhold, som er saa lydende.
Da Rætten sam/m/e tiid blev betiendt med efterskrevene Eedsorene Laug Rættis mænd af
Østensøe skibReede, som af Fogden der til vare opnævnede, Neml: Olle Larsen Scheje,
Haagen Sandven, Tosten Nielsen Sandven, Chresten Olsen nedre Wiig, Olle Stigsen Berven
og Tosten Olsen Berven.
nærværende ved forretning[en] paa
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{Forretningen pa} Fogden Sig:r Andreas Hejbergs veigne, Lensmanden af bem:te Østensøe
skibReede, Giermund Olsen Berven,
Hvor\da/ for Rætten fremstoed dette Præste gields Sogne Præster!!, Wælærværdige Hr: Hans
Christian Frorop, og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel vidnesfast Lovl: til
den/n/e Annex gaard Store Graven til i dag, og til Præste gaarden j Ulviig, Nedre Hagestad og
Nedre Torblaa, samt Annex gaarden udj Eifior Sogn, Nedre Legrei, til efterfølgende dage
haver ladet stevne og indkalde dette Præste gields Almue, til at være Nerværende ved
Præstegaardernis huusse besigtigelse, Dom at anhørre til {s} at svare Aaboed for de huusse
Almuen efter Loven er pligtig at holde paa Præste gaarden, og om ingen saadan/n/e huusser
findes, da efter Dom og Repartition sam/m/e at opbygge og lovformelig i stand at sætte, og
endelig, at svare den/n/e forrætnings foraarsagede omkostninger, samt at oplysse hvem der
tilhørre de huusser som findes paa Præste gaarderne og Annex gaarderne; hvor over Citanten
og vilde paastaa besigtigelse \med Taxation over brøstfældigheden/ {for Eet} for at hvide
hvem der ere pligtige sam/m/e at vedlige holde, som og for det andet, til et beviis og
efterrætning for hands Arvingger!! og eftermænd udj Embedet.
Af dette Kircke Sogn Store Gravens Almue Mænd møtte paa Eegene og samtl: Almues
veigne de tvende Dan/n/emænd Iver Larsen Housse og Samson Nielsen Hamre, som tilstoed
Lovl: warsel: saa møtte og dette skibReedes Lensmand Anders Hansen Store Berge,
der efter tog Sorenskriveren og med havende Laug Ræt udj siun og besigtigelse alle de her
paa Gaarden staaende huusser, for at Taxcere dens brøstfældighed.

1: Et waanhuuss, bestaaende af en stue, et lidet Kiøcken med underbue og loft. her om de
indstevnte af Almuen forklarede at dette huuss var Sogne Præsten som Eiendom med Rætte
tilhørende. Citanten paastoed ickun besigtelse over dette huusses brøstfældighed uden nogen
Taxsation. til bordtag, gulv og loft at Reparere vil tilgaa 9 tylter bord, Syllen paa øvre leen
duer sleet inte, dertil vil tvende støcker stocker, á 13 allen lang. under grunds træet paa nedre
leen vil nyt anskaffes til 11 Al: lang. 1 støcke stavleie, 13 allen, 4 støcker Render á 13 al:, 4
støcker tørvald á 13 al:, 8 Sviller á 10 al:, 1 tylt bord til brun true. 48 Wog: Næver til tagget.
alt dette vil nyt anskaffis. 1 tylt bord til lugger for vinduerne.
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Derefter blev gaarde brugets huusser alle taget udj øyesiun og besigtigelse.
1: Een Røgstue. her om forklarede Comparenterne paa Almuens sidde at den/n/e Røgstue
haver Almuen i forrige tiider efter forEening med de forrige Præster holdt vedliige og lovfør,
mens siden Præstens Residens, efter Kongl: tilladelse, blev i Ulviig {og}, er gaarden til
Leilendinger som en anden beneficeret jord, bort bøxlet, og siden dend tiid har de ingen
Reperation eller bekostning anvendt paa sam/m/e Røgstue, {Citanten} skulde altsaa formeene
at sam/m/e Røgstue tilhører Almuen. Citanten Replicerede, at som der ved hvert jorde brug, i
hvor Ringe det end er, bør være en Røgstue, og her ingen anden end Een og dend sam/m/e
Røgstue paa Gaarden findes, skulde hand formeene at sam/m/e Røgstue tilhører Gaarden og
icke Almuen, aller helst Comparenterne ej fremlægger noget beviis at Røgstuen er Almuen
tilhørende, mens tilstaar at de dend efter forEening med de forrige Præster har holdt vedlige.
Comparenterne lod tilførre, det de formeente at kunde beviisse med en besigtigelse
forRætning passeret udj Hr: Henrich á Mønneken sin tiid, det Røgstuen er Almuens. Citanten
lod tilførre, at naar Almuen beviisser det Røgstuen er deres, maa de gierne førre den af
tompten, i fald ej mindelig forEening da kunde indgaaes. Til dette huusses brøstfældighed vil
medgaa, 4 tylter bord á 7 allen lang, til bordtag og gulv, á 2 mrk: 8 s: tylten, 6 bord á 5 allen
for 12 s:, 2 træe til bæncke stocke, á 13 allen lang, støcket 16 s:, 3 træe til oplænger, a 5 al:
lang, støcket 4 s:, 3 træe á 8 Al: lang, til oplænger, for 8 s: støcket, til sam/m/en dette
huusses Aaboed 2 Rd: 3 mrk:
2: Een Koe Floer, 22 allen lang, der til 25 støcker tøm/m/er á 12 all: lang, hver stock til 24
s:, er 6 Rd: 1 mrk: 8 s:, 7 bielcker á 12 al: lang, til 24 s: støcket, er 1 Rd: 4 mrk: 8 s:, 4
tørvalter á 12 al: lang, støcket 8 s:, er 2 mrk:, 3 par sviller á 9 al: lang for 24 s: parret, er 4
mrk: 8 s:, 4!! (40) Wog: Næver, á 1 mrk:!!, er 6 Rd: 4 mrk:, 12 Rafter á 2 s:, er 1 mrk: 8 s:,
10 tylter trou, á tylten 12 s:, er 1 Rd: 1 mrk: 8 s:, q <q 2 tylter sperre 8 al: lange, á tylten 4
mrk:, er 1 Rd: 2 mrk:>, til sam/m/en som dette huusses Reperation vil Koste, 18 Rd: 3 mrk: 8
s:
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3: Den Nederste Lae, der til 8 støcker á 12 al: lange, vil Koste 16 s: støcket, er 1 Rd: 2 mrk:,
32 W: Næver á 16 s:, er 5 Rd: 2 mrk:, 4 tørvolder, 9 al: lange, á 8 s: støcket, er 2 mrk:, 4
sviller, 9 al: lange, á 8 s:, er 2 mrk:, 20 Rafter á 1 s:, er 20 s:, til sam/m/en dette huuss 7 Rd:
3 mrk: 4 s:
4: Dend øverste Laen, der til 1 stock paa 12 al: til 16 s:, 1 ditto paa 10 al:, 12 s:, som skal
bruges til under grunden, 40 W: Næver til taget, á 1 mrk:, er 6 Rd: 4 mrk:, 4 tørvalter 13 al:
lang, á 8 s:, er 2 mrk:, 6 sviller 9 al: lang, á 8 s:, er 3 mrk:, 20 Rafter á 1 s:, er 20 s:, til brug
til bægge Laerne og et lidet fioss, 2 tylter bord á 12 s: tylten, er 1 mrk: 8 s:, til sam/m/en dette
huuss 8 Rd: 1 mrk: 8 s:

5: Et lidet smalle floe!! (flor), der til 2 stocker 8 al: til under grunden, á stk: 12 s:, er 1 mrk:
8 s:, 2 stocker ditto á 10 al: for 16 s: støcket, er 2 mrk:, 2 tørvold á 11 al:, vil koste 6 s:
støcket, er 12 s:, 4 sviller 6 al:, á 6 s:, er 1 mrk: 8 s:, 16 W: Næver til taget á 1 mrk:, er 2 Rd:
4 mrk:, 6 Krografter á 1 s:, er 6 s:, til sam/m/en dette huuss 3 Rd: 4 mrk: 2 s:
6: Et stort fioss, var udj saa goed stand at der paa ej noget Kunde være at ancke, ligeleedes
stauburet, samt 2de hæste stalde med en høe skygge udj brøstet paa hver stald, som alt findes
udj goed tilstand.
fleere huusser fantes ej paa den/n/e gaard.
Afskeediget.
Siden disse Specificerede huusser er Almuen uvedkom/m/ende, saa kand dem ej heller
tilfindes Aaboden at svare. hvad sig Røgstuen er anbelangende, da forbliver det der med efter
Sogne Præstens giorde declaration, at naar de beviisser dend at være dem tilhørende, de da,
om ej mindel: forEening der om imel: Sogne Præsten og Almuen kand træffis, at førre den af
tompten, imod at de betaller Sogne Præsten dend Reperation hand imidl: tiid giør der paa; i
det øfrige forfløttis forRætningen til Ulviig og Eifiords Præste og Annex gaarder.
Efter at Sorenskriveren var Kom/m/en fra nest forrestaaende forrætning, til tingstædet for
Gravens skibReede, blev med bem:te skibReedes Sage ting Continueret, og er passeret som
følger.
Thomas Nielsen Halanger fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand til dette ting, tiid og
stæd Lovl: med Muntl: Kald og warsel widnesfast haver ladet stevne og indkalde Christopher
Østensen Aaseim, Dom at lide til at betalle ham 10 Rd: efter en Aastæds forrætning passeret
d: 23 og 24 Nobr: 1739. samt at svare processens omkostning.
dend indstevnte Christopher Østensen Aaseim Comparerede for Rætten, sagde det hand ej i
den/n/e sag var lovlig warslet.
Citanten svarede det hand alletiider Kunde visse Lovl: warsel at være given, mens nu til
dette Ting møder ej hands stevne Vidner.
Afsagt
Sagen afviisses til ny og lovligere forfølgelse.
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Lensmanden Anders Hansen Store Berge Kundgiorde det hand til dette ting, tiid og stæd
widnesfast med Muntl: kald og warsel haver ladet stevne og indkalde Encken Lisbeth
Siursdatter Spaanem med Lauværge Poul Spaanem, {Dom at undgielde} fordj hun har giort
\hindes/ {sin} datters bryllup med stort følge, spild og læg for dem til og fra Kircken, samt
med overdaadig Drick og fylderi, ligeleedes at hund har ladet hindes Mand begrave med stort
følge, samt der ved øvet drick og fylderie, for sam/m/e, Dom at undgielde, saa og at svare
processens omkostning.
dend indstevnte Lisbet Spaanem med Lauværge blev trende gange paaRaabt, mens ingen
møtte.
stevnevidnerne Siur Lionno og Halstein Sysse med Eed og opragte fingre afhiemlede
stevningen at være Lisbet Spaanem Lovl: forkyndt udj hindes Eget paahør, ligeleedes for
Poul Spaanem udj hands huustrues paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt.

Dend indstevnte Lisbet Spaanem med Lauværge Poul Spaa[n]em forrelægges til næste
Rættens holdelse at møde, sagen at tilsvare.
Lensmanden Anders Hansen Store Berge med Kircke Værge Siur Jeltnes fremlagde et
Mantals Register over de huussmænd, Inderster og unge Men/n/isker som bør Contribuere til
Skole Cassen for dette skibReede, sam/m/e blev af Fogden og Sorenskriveren Attesteret.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere 1: dette Aars skatte Restance, hvis endelige
Sum/m/a var 359 Rd:r 2 mrk: 12 s:, 2: Specification over Aftagene hvor efter Leilending,
Proviant skatten, Munderingspenge samt Odelskat og Rostieniesten bereignis. 3: Et ditto
over Leedingens bereigning. 4: ditto over Landskyld og Aarlig tagen, af Halsnøe Closter
goeds. 5: Angaaende alle uvisse indkomster. 6: Angaaende Tingskydsen, at dend Rigtig er
betalt med 4 skl: millen. som ingen var der noget imod disse poster hafde at forrestille, saa
var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
De Laug Rættis mænd som Rætten tilstundende Aar 1741 skall betiene, er, Joen Ystaas, Peder
Houge, Jens Nestaas, Helje Haaimb, Erich ibdm:, Olle Rondistvedt, Omund Wiig og Baar
Legrei. alle nye.
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Efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skib: ophævet.
Dend 20 October blev Rætten sadt paa Gaarden Nedre Legre(i), beliggende j Eidfiords Kircke
Sogen, Gravens Præstegield og Hardanger Fogderie, Gravens Præste bord allernaadigst
Beneficeret, og det j Continuation af dend af Sogne Præsten her til Gieldet, Velærværdige Hr:
Hans Frorop, forlangte og bevilgede Huusse besigtelse over Præste Gaardens huusser. Og
blev Rætten sam/m/e tiid betiendt af Sorenskriverens Eedsorne fuldmægtig Claudius Emanuel
Barth, tillige med det paa fol: 77 j den/n/e forretning anførte Laug Rætt.
Og møtte da paa dette Kircke Sogens Almues veigne de 2de dannemænd Arne Legrei og
Hellie ibdm:, som vedtog lovlig at være varslet, og Declarerede paa Egne og dend øvrige
Almues veigne her af Eidfiords Kircke Sogen at de vilde tage til gienmæhle. Dernest
declarerede de bem:te 2de Mænd, at de huusser som \findes/ paa den/n/e Allernaadigst
Beneficerede Præste bordetz Annex Gaard \opbyggede/ icke tilhører Almue, eller af dem er
opbygget, men følger og tilhører Gaarden, undtagen Een Glasstue som Præsten sielv er
tilhørende.
Og blev derpaa efter Sogne Præstens forlangende Huusserne taget udj besigtelse, og
befandtes j tilstand som følger.
Een liden stue med hosbygget Kiøcken som Præsten er tilhørende. til dessens Reparation og
j stand sættelse vil medgaa til bordklædning 4 tylter bord á 7 al: lang, og 4 tylter á 5 al: lang,
til samdregler 7 bielcker á 9 al: lang, meere brøstfældighed fandtes ej paa den/n/e stue.
derefter blev Gaards Huusserne taget j besigtelse og befandtes som følger.
Baarge stuen befandtes j god tilstand, og behøves ej meer til dendz Reparation end Eet under
Grund træ til svale, 14 al: lang.
Een Senge bue, som befandtes j slet tilstand, og vil medgaa til dends Reparation 1 tylt
tim/m/er 10 al: lang, af Verdj 2 Rd:r, 8 tylter bord til bordtag og golv, á tylten 1 mrk: 8 s:, er
2 Rd:r, 2de torvalde á 9 al: lang, á støcket 8 s:, er 1 mrk:, Eet under grunds træ 9 al: lang for

8 s:, Een udsval stang 9 al: lang for 8 s:, 4re Sviller á 8 al: lang, á stk: 12 s:, er 3 mrk:, 12
Vaager Næver at tæcke med, á Vaagen 1 mrk:, er 2 Rd:, tilsam/m/en til dette huuss 7 Rd:r.
Een K.... h... ...der stuen, findes j slet tilstand, og vil medgaa til dendz Reparation 3 træe til
døre..er, á 6 al: lang, á stk: 8 s:, er 1 mrk: 8 s:, 4 Vaager Næver at tæcke med, á Vaagen 1
mrk:, er 4 mrk:, 2de ..... á 3 al: lang for 12 s:, 2 torvaalder á 4 al: lang for 8 s:, og 4
krografter for 4 s:, tilsam/m/en til dette huus 1 Rd:r 1 mrk:
Eet Jldhuus, befindes j saadan tilstand at der vil medgaa til dessens j stand sættelse Een tyldt
tim/m/er á 10 al: lang for 2 Rd:, 2 torvalder á 12 al: lang for 1 mrk: 8 s:, 4 tylter bord til bord
klædning, á tyldten 1 mrk: 8 s:, er 1 Rd:r, Eet under træ under Jldhuuset ....... 10 al: lang for
12 s:, Eet samdrægle træ 10 al: lang for 12 s:, 6 Sviller á 8 al: lang for 4 mrk: 8 s:, 20
Vaager Næver, á Vaagen 1 mrk:, er 3 Rd:r 2 mrk:, Eet tyldt bord til .... for 1 mrk: 4 s:,
tilsam/m/en dette Jldhuus 7 Rd:r 4 mrk: 12 s:
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(Dei 6 fyrste linjene i originalen er så blasse at dei må reknast som uleselege)
............ befandtes j tilstand at der til dends Reparation vil medgaa, til bord tack... trov 10
tylter bord ..................... 2 Rd:r 3 mrk:, 2 tyldter bord til .............. for ? mrk:, 2 ½ tyldt
Sperrer á 8 al: lang, til taget, á tyldten 1 Rd:r, er 2 Rd:r 3 mrk:, 8 lang stocker á 13 al: lang for
2 Rd:r 4 mrk:, ....... tyldt tr... tim/m/er á 11 al: lang, á tyldten for 3 Rd:r 3 mrk:, 4 torvolder á
8 al: lang, á 8 s:, er 2 mrk:, 4 par sviller á 8 al: lang, á paret 1 mrk: 8 s:, er 1 Rd:r, 28 Vaager
Næver til taget, á Vaagen 1 mrk:, er 4 Rd:r 4 mrk:, 16 Kraag Rafter for 1 mrk:, tilsam/m/en
til dette Huusses Reparation 18 Rd:r.
Eet Smalle Huus, findes j dend tilstand at der til dends j stand sættelse vil medgaa, 1 torvald
12 al: lang for 12 s:, 4 tyldter bord til trov, á tyldten 1 mrk: 8 s:, er 1 Rd:r, ....... Aasser 12 al:
lang for 1 Rd:r, 10 krog Rafter for 10 s:, 4 Sviller á 7 al: lang for 2 mrk: 8 s:, 24 Vaager
Næver til taget, á Vaagen 1 mrk:, er 4 Rd:r, tilsam/m/en til dette huusses Reparation 6 Rd:r 3
mrk: 14 s:
Flere Huusser fandtes ej paa denne Annexgaard, hvorforre blev
forafskiediget.
.. som her paa den/n/e Gaard er boende Een Lejlening, der for sin Lives tiid haver fæsted
Gaarden, saa bliver hand, /: og Almuen icke, :/ pligtig at Svare den/n/e Huusse Aaboed,
eftersom hand j følge af Loven tilkom/m/er at holde huusserne j forsvarlig stand. og bliver
altsaa forretningen udsat til j morgen, da dend Continuerer paa Sogne Præstens Recidence j
Ulvig.
Den 21 ditto blev med forbenævnte besigtelse forrætning Continueret af Sorenskriveren selv
og foranførte Laug Rætt, og det paa Ulviigs Præste gaard, bestaaende af tvende Jordeparter,
Neml: Nedre Hagestad og Nedre Torblaa,
Nærværende Sogne Præsten, Velærværdige Hr: Frorop, saa møtte og Kongl: Maj:ts Foged
Sig:r Andreas Hejberg, paa dette Kir: Sogns Almues og Eegene veigne møtte de trende
Dan/n/emænd Siur Jeltnes, {og} Daniel Hagestad og Anders Wambem. De tvende Mænd
som vare ved Forretningen i Gravens Kir: Sogn møtte og, fra Eifiord Kir: Sogn møtte den
forhen anførte Hellie Legrei, som forKlarede at Arne Legrei, som hand i gaar hafde med sig
ved forrætningen j Eifiord, i dag paa veien her hid blev syg, og derfor nu ej møder.
Sogne Præsten var begierende at huussene paa disse tvende jorder, som ligger bøe i bøe og
Ager ved Ager af hver andre, maatte vorde besigtiged.

derefter blev strax med huusse besigtigelsen begyndt paa Gaarden Nedre Torblaa, den/n/e
jord, som ligger under den Rætte Præstegaard Nedre Hagestad, beboes af tvende bønder, den
Eene haver bøxlet dend
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halve jord med livs fæste, dend anden Mand haver dend anden halve jord i forpagtning. de
huusser som paa den/n/e jord findes og her efter er Specificeret, er hvercken Sogne Præsten
eller Almuen tilhørende, mens er fra ældgaml: tiid Jorde brugets tilhørende huusser, og blev
disse huussers brøstfældighed besigtiged, og anseet deres brøstfældighed med følgende
Reparation og Aaboed, Neml:
1: Røgstuen, der til behøves til gulvet 2 tylter bord á 7 al: lang, tylt: 2 mrk: 8 s:, er 5 mrk:,
½ tylt bord til fordør, 7 al: lang, er 1 mrk: 4 s:, til bordtag for stue døren 2 ½ tylt, 5 al: lang, á
tylt: 24 s:, er 3 mrk: 12 s:, ½ tylt tøm/m/er til stue Kaaben, 5 al: lang for 3 mrk:, Een s..ld i
den Eene sidde er udskat, kand hielpis, arbeids løn der paa vil Kaaste 3 mrk:, foruden vil
Arbeids løn/n/en paa dette huuss Kaaste 3 Rd:, tilsam/m/en den/n/e Aaboed 5 Rd: 4 mrk:
2: Et Loft med Een bue under, der til, til bordKlædning 7 tylter bord 5 al: lange, Kaaster
med at førre paa tompten 28 s: tylten, er 2 Rd: 4 s:, nock 2 tylt: á 6 al: lang, vil Kaaste med at
førre paa tompten 2 mrk: 2 s: tylt:, er 4 mrk: 4 s:, 2 bande stocker til taget, 10 al: lang, og vil
Koste bægge 3 mrk: paa tompten, 3 sømdreiler til bord taget, 10 al: lang, vil koste paa
tompten 2 mrk: 4 s:, 3 ditto 6 al: lang, á 8 s:, er 1 mrk: 2 s:, 4 tylt: bord til gulv, 4 al: lang, á
tylt: 24 s:, er 1 Rd:, Arbeids løn her paa i 5 dage med 2 Mand, er 2 Rd: 3 mrk:, tilsammen
den/n/e Aaboed 7 Rd: 5 mrk: 14 s:
3: Een Løe, i venstre!! (vestre) brøste vil 3 samdreiler 14 al: lang, á 20 s:, er 3 mrk: 12 s:, til
bord tag 3 ½ tylt bord 7 al: lange, á 2 mrk: 8 s:, er 1 Rd: 2 mrk: 12 s:, i det østre brøstet 2
samdreiler 13 al: lang, á 1 mrk:, er 2 mrk:, 1 ditto 9 al: lang, 10 s:, 1 ½ tylt bord 7 al: lang, er
3 mrk: 12 s:, 2 tylt: bord 5 al: lang, á 28 s:, er 3 mrk: 8 s:, {1/2 tylt} 4 grun træer til
udsvalen, og 2 udsvale stenger, 11 al: lange, vil Koste 1 Rd:, 6 staver til udsvalen, 5 al: lang,
vil Koste 3 mrk:, 1 stor løe stave 7 al: lang for 3 mrk: 8 s:, til bord tag paa den vestre sidde
af løen, 3 tylter bord 6 al: lang for 2 mrk: 2 s:, er 1 Rd: 6 s:, nock 3 tylt: 5 al: lang for 28 s:, er
5 mrk: 4 s:, 4 tørvalter 13 al: lang, stk: 12 s:, er 3 mrk:, 4 tylter bord til trug, á 24 s:, er 1 Rd:,
1 tylt spær 8 al: lang for 1 Rd:, 8 sviller til taget, 8 al: lang, stk: 10 s:, er 5 mrk:, 16 Krog
Rafter for 16 s:, {Arbeids løn paa dette huuss} 50 Woger Næver á 16 s:, \er/ 8 Rd: 2 mrk:,
arbeids løn udj 12 dage med 2 Mand er 6 Rd:, tilsam/m/en den/n/e Aaboed 25 Rd: 3 mrk: 8 s:
4: øverste floren, der til ½ tylt tøm/m/er 12 al: lang for 2 Rd:, 2 bielcker 11 al: lang for 3
mrk: 8 s:, 1 tylt spær 8 al: lang for 1 Rd:, 2 tørvald 12 al: lang for 1 mrk: 4 s:, 2 par sviller 8
al: lang for 2 mrk: 8 s:, 8 Krografter for 8 s:, 4 tylter bord til trug, á tylt: 24 s:, er 1 Rd:, 2
tylter bord til gulv for 3 mrk:, 24 W: Næver á 16 s:, er 4 Rd:, Arbeids løn/n/en paa den/n/e
floer 4 Rd:, tilsam/m/en 13 Rd: 4 mrk: 12 s:
5: den Nederste floer, Een syl 11 al: lang for 2 mrk:, 2 tørvold 12 al: lang for 1 mrk: 8 s:, 2
par sviller for 20 s:, 1 tylt bord til gulv, 6 al: lange for 2 mrk: 2 s:, 8 Krog Rafter for 8 s:, 16
W: Næver á 16 s:, er 2 Rd: 4 mrk:, arbeids løn her paa bliver 1 Rd:, tilsam/m/en 4 Rd: 5 mrk:
6 s:
Alt dette tilfang er saaleedes paa den/n/e jord Taxeret, som vil Koste med at førre paa
tompten.
Sogne Præsten lod tilførre, at som ej Arbeids lønnen {samt tilfangstens tilførsel paa
tompten} ved de tvende gaarder j Gravens og Eifiords Sogner er bleven Taxeret, saa paastoed
hand det sam/m/e inu!! (endnu)
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Efterkom/m/es.
Laug Rætten ansaa Arbeids løn/n/en paa Store Gravens Leilendings huusser til 2 Mand udj
36 dage, á Mand daglig 24 s:, er 18 Rd:r, og for Eifiords Leilendings huusser vil være 4
Mand udj 30 dage, á dagl: per Mand 24 s:, er 30 Rd:
her med den/n/e dags forrætning tog en ende.
Den 22 ditto blev en!! (end) videre med den/n/e forrætning Continueret, og det paa Gaarden
Nedre Hagestad, hvor Sogne Præsten haver Sin Residens,
til sam/m/e tiid møtte Sogne Præsten med Fogden og de Mænd som forhen for hvert Kircke
Sogn er anført, samt Lensmanden af dette skibr:, da med besigtigelsens forrætning over
gaarde brugets tilhørende huusser blev forretaget som følger.
1: Een Røgstue, til Reperation behøves 5 tylter bord til gulv, af 5 al: lang, á tylten 28 s:, 2 ½
tylt bord til dør og fortag, af 6 al: lang, á tylt: 2 mrk: 2 s:, 4 bielcker til Kielleren, á 13 al:
lang, á 2 mrk:, 1 tyldt bord til Kieller gulv, 6 al: lang for 2 mrk: 2 s:, 2 tørvolter 16 al: lange,
á 12 s:, 3 par sviller 10 al: lange, á 2 mrk: parret, 24 W: Næver á 16 s:, arbeids løn 2 Rd: 3
mrk:, til sam/m/en 11 Rd: 4 mrk: 11 s:
2: Løens Reperation, der til behøves 2 ½ tylt bord 7 al: lang, á 2 mrk: 8 s:, 3 samdreiler 14
al: lang, á 1 mrk:, 2 ditto 8 al: lang for 8 s: støcket, 2 tylt: bord til bord tag, 5 al: lang, á 28 s:,
3 W: Næver á 16 s:, arbeids løn 1 Rd: 3 mrk:, tilsam/m/en 4 Rd: 1 mrk: 12 s:
3: En floer, til dens Reperation behøves 1 tvær syl under floren, 10 al: lang for 2 mrk:, 4
tylter bord til læm/m/en, 6 al: lang, á 2 mrk: 2 s:, 3 tylt: bord til baasene, 5 al: lang, á 28 s:, 4
tylter bord til troe, 5 al: lang, á 24 s:, 4 stk: tørvolter 8 al: lang, á 8 s:, 3 par sviller 8 al: lang,
á 24 s:, 30 W: Næver á 16 s:, 16 Krog Rafter for 16 s:, arbeids lønd 2 Rd:, tilsam/m/en 11
Rd: 5 mrk: 4 s:
4: Et fioss, til Reperation behøves ½ tylt tøm/m/er til syller under fiosset, 7 al: lang for 4
mrk:, 2 tylter bord til lem \og døre/, 6 al: lang, á 2 mrk: 2 s:, 2 spærer 6 al: lange, á 6 s:, 2
tørvalter 9 al: lang, á 8 s:, 2 par sviller 6 al: lang, á 1 mrk:, 8 Krografter for 8 s:, 20 W:
Næver á 16 s:, arbeidsløn 2 Rd:, tilsam: 7 Rd: 2 mrk: 8 s:
{5: Een hæste stald, til dens Reperation behøves 4 tylter bord til lem og dørre, 5 al: lang, á
28 s:, arbeidsløn 3 mrk:, tilsam/m/en 1 Rd: 5 mrk: 12 s:}
Een!! (End) widere fantes her huusser paa Præste gaarden, Neml: 1 Waanhuuss, 1 stauvbur,
1 Jldhuus og 1 hæste stald, som er Sogne Præstens tilkiøbte Eiendom, fleere huusser findes
ej:
dens Taxation som er anført paa oven anførte Materialier, er saaleedes som de vil Kaaste
naar de ere førte paa tompten.
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Sogne Præsten lod tilførre, at siden hand ved sin tiltrædelse her til Kaldet i dette Aar icke har
forrefundet eller Kundet bekom/m/e nogen ordentl: besigtelse forreætning, som forhen er
bleven holdet over Præste gaardenes huusser og inventaria, men saadan alleene er skeet ved
Mindel: accorder mel: Almuen og hands antesessores, saa maatte hand nu tilspørge de gode
Mænd som møder paa dend samtl: Almues veigne, hvad huusser de sædvanl: har holt og
vedlige holt paa Præstegaarden, her til Comparenterne svarede, at de paa Præste gaarden
Store Graven har vedlige holdt Fæe huuss eller Fæe stalden, gaardens lade og dend borgestue
som Præsten og hands Famillie i gaml: tiider har haft sit tilhold udj, og paa Præste gaarden
Nedre Legrei har Eifiords Sogns Almue disuden vedligeholdet Fæe stalden sam/m/e stæd,
disuden var og tvende glas huusser paa Nedre Legrei Præstegaard, som sam/m/e Almue solte
bort og tog penge der for, og sam/m/e penge beholt bem:te Kircke Sogns Almue, mens siden

Præste gaardene for faa Aar siden med Kongl: Allernaadigste bevilling er bleven forbyttet,
har Almuen fra og til accorderet med Præsten ligesom de Kunde blive forEenede.
Sogne Præsten i Rætte lagde Een d: 11 Septbr: 1656 passeret forrætning over Præstegaarden
Nedre Legrei huusser med indført decis(ion) hvorleedes sam/m/e af Almuen burde forskaffis
og vedlige holdes. sagde derhos, at omendskiønt hand nu Kunde have føye og Ræt at paastaa
fornævnte huusse saa vel paa Store Graven som Nedre Legrei her paa dend nu værende
Præstegaard af Almuen bekostet og opsat, i følge dend i Rætte lagde usvæckede Dom og
gaml: vedtægt, saa skulde det dog være ham kiert om hand Kunde træffe en accordt med
Almuen for hands tiid, og uden Conseqvence for hands Sucsessoris, paa det de Kunde befries
for ald for stærcke udgifter i den/n/e dyre tiid. Dend om/m/elte forrætning er ord for andet
saalydende.
Comparenterne begierede at forrætningen maatte hviille og udsættis indtil de Kand talle med
Almuen om Deres Sogne Præstis giorde tilbud, allerhelst de fra Almuen ej haver nogen
fuldmagt til at slutte og ingaa nogen forEening.
Sogne Præsten svare[de] det hand var fornøyet dermed at den/n/e forrætning paa nogen tiid
blev udsat.
Afsagt
Forrætningen udsættis indtil Een for Sogne Præsten beleilig tiid, da dend, efter betim/m/elig
warsel af ham, igien skall worde forretaget.
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Mandagen dend 24 Octbr: blev paa Gaarden Utne for Kingtzerviigs skibReede og
Røldahls Kircke Sogn holdet Et Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Rætten
blev betiendt med efterskrevene Eedsorene Laug Rætt, sc: To[r]chiels Housse, Niels Sexe,
Joen Mockestad, Joen Aachre, Jens Mouge, Aamund Ureim. Mickel Luttro, \og/ Iver Buu,
nærværende Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Andreas Hejberg, Lensmanden Torgiels Housse og
Hellie Hambre med dend Tingsøgende Almue:
da først blev publiceret de befahlinger og ordres som findes Exstr: paa fol: 73.
derefter Fogdend!! til den/n/e Almue giorde sam/m/e spørsmaal, som ved de forregaaende
skibR: er anført om det fra Cronen bort solte goeds, hvor til Almuen svarede det sam/m/e som
Almuen ved Østensøe skibR: svaret haver, vide fol: 73.
Knud Nielsen Hagen i Røldahl viiste fællen af en voxen biørn som er skut i Røldahls fiællet.
Fogden bet: ham strax 2 Rd: for sam/m/e skud.
Olle Olsen Espen viiste tvende fæller af 2de voxsene biørne som hand i den/n/e som/m/er
haver skut i sin Egen marck, Fogden bet: ham strax 4 Rd: for skuddene.
Sogne Præsten Hr: Windings udgivende bøxsel brev med Revers, af 24de Octbr: 1740, til
Johan/n/es Hogensen paa 1 Løb smør j Brovold, blev læst.
skifte brevet af 23 Octbr: 1738, passeret efter sal: Indre Olsen, blev læst, deraf erfahret at
dend sal: Mand var Eiende en Teig Kaldet Uren, som var Wurderet for 21 Rd:, og udl: til
hands Encke og børen, neml: til Enchen 3 Rd:, og hver af søn/n/erne 4 Rd:, og datteren 2 Rd:
skifte brevet af 6 Octbr: 1740, passeret efter sal: Olle Indresen, blev læst, deraf erfahret at
det sal: Men/n/iske var Eiende 4 Rd: udj dend Teig Kaldet Uren, sam/m/e var udl: paa

Moderen og brøderne, neml: Moderen Maritta Jonsdatter 1 Rd: 3 mrk:, Jon Indresen 1 Rd: 3
mrk:, og Johan/n/es Indresen 1 Rd:
Johan Schrøders udgivende Pante Obligation af 22 Junij 1740. til Jacob Arnesen Wiines og
Olle Torbiørnsen Lotte for Capital 153 Rd:, imod det underPant af 1 Løb smør, 1 huud i
Gaarden Lotte med bøxsel og herlighed, blev læst.
Iver Stephensen Wogsliien lod udraabe om nogen som Odels baaren er til Gaarden Haarre
yttre Thunet, beliggende i Røldahl, de da vilde anmelde dem, sam/m/e jord hos udraaberen at
indløsse, i widerig fald selger hand gaarden til dend som vil give ham sine udlagde penge, da
Odels baaren, i fald hand sig ej i Lovl: tiid indfinder, kand tilskrive sig selv dend uleilighed
som der af i fremtiiden maatte flyde.
Mickel Østensen Luttro udgivende skiøde af 24 Octbr: 1740, til Aamund Haaversen paa 2
Løb 9 ¾ mrk: smør i Gaard: Uhreim, blev læst.
Assessor Steensens udgivene bøxsel brev med Revers, af 15 Febr: 1740, til Svend Michelsen
paa 3 Spd: smør i Gaard; Kampestad, bl: læst.
Den 25 ditto blev med dette tings holdelse Continueret.
Dend sag indstevnt af Halstein Tvedt, efter forrige tiltalle til Gunnilde Rogde med Lauværge
og børen, blev paaRaabt.
parterne møtte, declarerede at være forEenede, og altsaa sagen paa bægge sidder frafaldt.
Fogden Andreas Hejbergs udgivende bøxsel seddel af 24de Octbr: 1740, til Michel Nielsen
paa 2 pd: 6 mrk: smør, 1 ½ Løb salt udj Gaarden Mockestad, blev læst.
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For Rætten fremstoed Hellie Helliesen Qvalviigen og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald
og warsel vidnesfast Lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Omund
Helliesen fordj hand ulovligen i den/n/e som/m/er, lige som forrige Aar, ganske uforsvarligen
har ladet sine Kalve gaa udj hands Ager og Eng, ham, Citanten, til stoer skade, lige som hand
og forsætligen har hugget udj et hands bæste Kiisse bær træe, og hugget Runt omkring træet i
barken, hvorover træet er ganske bort tørret, ham, Citanten, til en tem/m/elig stoer skade, der
om Vidner /: som ere tillige indstevnte :/ at anhøre, neml: Siovat Haagensen, Niels Teigen,
Lars Jonsen Qvalviigen og Siur Helliesen yttre Alsager, samt at lide Dom til undgieldelse for
sin øvede gierning, som og at svare processens omkostning.
Dend indstevnte Omund Helliesen Qvalviigen blev trende gange paaRaabt, mens møtte ej.
de indstevnte Vidner efter paaraabelse møtte ej.
stevne Vidnerne Joen Torchielsen Housse og Olle Torresen Branstvedt med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for alle vedkom/m/ende, Neml: for
Omund Helliesens boepæll udj hands huustrues paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e, for
Vidnerne, for Siovat Haagensen paa Qvalviigen hvor hand tiener, og det udj hands broder
Siur Siursens paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e, for Niels Teigens boepæll udj hands
Kones paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e, for Lars Joensen Qvalviigens boepæll udj
Sigri Knudsdatters paahør, siden ingen anden lod sig finde, for Siur Helliesens boepæll udj
hands Datters paahør, siden ingen anden lod sig finde.
Citanten var Laudag begierende saavel for dend paagieldende som for de indstevnte Vidner.
Afsagt.

Det er med lovfaste Vidner bevislig afgiort, det Omund Helliesen Qvalvigen er given Lovl:
warsel til den/n/e sag at svare, ligeleedes de indstevnte Vidner, for at aflægge deres Eedelige
forklaring, og nu ingen møder, hvercken den paagieldende eller Vidnerne: thj bliver de i
følge Lovens bydende paalagt at møde til nest forrestaaende Waar ting her for Rætten, Omun
Helliesen sagen at til og for svare, Siovat Haagensen, Niels Teigen, Lars Qvalviigen og Siur
yttre Alsager, deres Vidnesbyrd at aflægge under Adfær efter Loven, og haver Citanten at
tage den/n/e Afsigt beskreven til Lovl: forkyndelse,
for indbem:te Hellie Helliesen Qvalviigen ligeleedes som ovenmelt ladet stevne og indkalde
Siur Helliesen yttre Alsager, Dom at lide til at betalle ham grunde leie \48 skilling/ af det
husmande plats hand hafde hos Citanten, og det for Aaret 1739, samt at svare processens
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Omkostning.
dend indstevnte Siur Helliesen yttre Alsager blev trende gange paaRaabt, mens ingen møtte.
forbenævnte stevne Vidner med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være Siur
Helliesen Lovl: forkyndt for hands boepæll udj hands Datters paahør, siden ingen anden vilde
lade sig finde.
Citanten erindrede om Laudag.
Afsagt.
Citanten haver bevislig afgiort det Siur Helliesen yttre Alsager er given Lovl: warsel udj dend
af Citanten mod ham Reiste sag, og hand nu ej møder, saa bliver hand i følge Loven forrelagt
til nest anstundende Waar ting som holdes for dette skibR: udj Aaret 1741; for Rætten at
møde, sagen at tilsvare og oplysse, da videre med dend skal omgaaes lovgemæs. og haver
Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til lovlig forkyndelse for Siur Helliesen yttre
Alsager.
Halstein Gundersen Tvedt udgivende skiøde af 25 Octbr: 1740 til Jacob Jacobsen og Niels
Jacobsen paa overbøxselen til 4 Spd: smør i gaarden Rogde, blev læst.
Sogne Præsten Hr: Niels Windings udgivene bøxsel brev af 24 Octbr: til Niels Christensen
paa 7 Spand smør i Ullensvangs Præstegaard, blev læst.
Een ditto af bem:te Sogne Præst udgiven til Peder Iversen paa 7 Spd: smør i bem:te Præste
gaard, af sam/m/e datto som ovenmeelt er, blev læst.
Jacob Svensen Huuss fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
warsel vidnesfast Lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Hans
Asbiørnsen Sandven, Dom at anhørre over dend Arrest hand, sc: Jacob Svendsen ved Kongl:
Maj:ts Foged Sig:r Andreas Hejberg og med havende Mænd haver udvircket og er effectueret
over Gaarden Huuss tilhørende Eiendom d: 27 Julij c: a: det sam/m/e som Lovl: worder
Confirmeret og ved magt Kiendt, samt at svare alle \paa/ {ved} Arresten og ved sagen
anvente omkostninger skadesløs.
Dend indstevnte Hans Asbiørnsen Sandven Comparerede for Rætten, vedtog Lovl: Kald og
warsel.
Citanten lagde i Rætte dend udvirckede Arrest forRætning, med paastand det sam/m/e
ordlydende her i agten maatte inddrages, derefter hand paastoed Dom saavel over Arresten til
Confirmation, som for alle der af flydende omkostninger, der til datto beløber over 12 Rd:r.
dend producerede Arrest Forrætning er saa lydende.
Procurator Rusch fremstoed for Rætten

1740: 84
1740
Efter hands!! (Hans) Asbiørnsen Sandvens forlangende, det hand vilde hands sags tarv i agt
tage, og lod tilførre, at hand alleene vilde give Rætten tilKiende det hands Principal allereede
har føyet de anstalter till Contra stevning fra Oberhof-Rætten, og hvor lunde Sagen der kand
udfalde, vil j sin tiid beviisses, imidl: tiid hafde Rusch icke noget at protestere imod dend
giorde Arrest forrætning, som tillige med dend øfrige af Sagen j sig selv bliver for Oberhoff
Rætten paaKiendt hvorvidt de bægge Deele kand blive paakiendt.
Jacob Svendsen Huuss Refererede sig til sin forrige giorde paastand.
Eragtning
Siden hoved Sagen, hvoraf den/n/e Arrest Sag haver Sin oprindelse, er indstevnt for den Høy
Kongl: Oberhoff Rætt, saa Kand ej Dom afsiges udj Den/n/e Arrest sag, førren der j Oberhoff
Rætten er bleven udj hovedsagen Dom afsagt, og sam/m/e Dom her j Rætten produceres, da
der skall blive \paa/Kiendt om Arresten som lovlig eller ulovlig bliver at ansee, imidler tiid
bør den/n/e sag at hville indtil Oberhoff-Rættens Dom kand produceris, ligesom og at
Arresten bliver udj sin fulde Valleur og fuldkom/m/en Effectuerer indtil endelig Dom der over
her kand vorde afsagt.
Jacob Svensen Huuss fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
warsel vidnesfast Lovl: til Dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Vidnerne
Jørgen Sandven, Olle Hildahl og Bastian Tocheim, Dom at lide til straf og undgieldelse fordj
de ej efter forregaaende stevnemaal og givende Laudag har vildet møde for Aastæds Rætten
som holdes!! (holdtes) paa Gaarden Huuss d: 18 Julij og 5 Aug: sidstleeden, deres Vidnesbyrd
at aflægge, ved sam/m/e udeblivelse, hand{s}, Citanten, udj sin sags frem/m/e blev svæcket,
ham til stoer penge spilde; som og at blive ved Dom tilfunden inu at være pligtig efter
forregaaende lovlig varsel at aflægge Deres Eedelige Vidnesbyrd udj forbemælte Aastæds
sag, samt at svare alle forvolte og ham, Citanten, ibragte omkostninger, alt efter dend i Rætte
sættelse hand her inden Rætten agter at giøre.
Af de indstevnte møtte Jørgen Sandven og Olle Hildahl, som vedtog at være Lovl: warslet
udj den/n/e sag, mens Bastian Tocheim efter trende gange paaRaabelse møtte ej.
stevnevidnerne Joen Torgielsen Housse og Olle Torresen Branstvedt med Eed og opragte
fingre afhiemlede dette Muntl: stevnemaal at være med 14 dagges varsel Lovl: forkyndt for
Bastian Tocheims boepæll udj hands huustrues paahør, siden hand
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Selv ej var hiem/m/e.
Citanten lagde j Rætten en Extract af Hardanger Justitz Proto: udj sagen af ham indstevnt til
Aastædet Gaarden Huuss d: 18 Julij nestleeden, Contra Hans Asbiørnsen Sandven, det hand
begierede her i acten inddragen, som blev oplæst og er saa lydende. derefter Citanten
paastoed Laudag for dend udeblivende Bastian Tocheim, hvornest hand vilde afwarte hvad de
indstevnte til deres sags forsvar vilde fremsette, da hand derefter med sin j Rætte sættelse
vilde fremkom/m/e, og saa slutte sagen paa sin sidde til Doms.
Comparenterne hafde den/n/e sinde ej noget at forrestille, undtagen at det som forhindrede
dem fra at møde, deres Vidnesbyrd at aflagde!! (aflægge), var at det paa de tiider vare Aans!!
(Onne) tiider.
Citanten Replicerede, at dend 18 Julij var ej Aans tiider for nogen Mand udj Hardanger, j
det øfrige Refererede sig til sin giorde paastand om Laudags forrelæggelse for Bastian
Tocheim.
Afsagt

Sagen udsættis indtil førstholdende Waar ting udj tilkom/m/ende Aar 1741. til sam/m/e tiid
paalægges Bastian Tocheim for Rætten at mød[e], sin sags tarv at i [agt] tage, da enhver skall
vederfahres Rætt efter Loven, og haver Citanten at tage Den/n/e afsigt beskreven til Lovl:
forkyndelse for Bastian Tocheim.
skifte brevet efter sal: Siur Larsen, passeret d: 9 April 1740, blev læst, deraf erfahret at den
sal: Mand var Eiende 1 Løb smør, 1 huud uden bøxsel j Gaarden Tvedt, som var Wurderet for
45 Rd:, deraf udl: til Creditoren Hr: Niels Winding 1 Løb 24 mrk: smør for 40 Rd:, og til
Arvingerne, neml: Encken Anna Johannes datter 8 Mrk:, og Baar Siursen 4 Mrk:
Dend 26 ditto blev atter Rætten betient for Kingtzerviigs skibReede.
Lensmanden Torchils Hougse indlevere[de] til Examen et Mantal over Alle huusse Mænd,
Jnderster, Karle Drenge og Piger som er over 15 Aar gaml:, og bør Contribuere til Skolernis
anlæggelse for de Aar 1739 og 40{, ligeleedes blev af} af Kingtzerviig, Ulviig og Odde
Kircke Sogner, ligeleedes blev af Lensmanden Hellie Hambre for Røldahls Sogn indleveret,
og efter at de vare befunde Rigtig, \blev de/ af Fogden og Sorenskriveren inden Rætten
Attesterede.
Fogden .....g efter forri[ge] tiltalle til Svend Larsen Alsager, æskede sagen j Rætte.
dend indvarslede Svend Larsen møtte, iligemaader møtte dend til vedermælle indvarslede
Torsten Ols: Lotte
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samt det Vidne Siur Østensen Alsager, mens Gutorm Bergesen ibdm: efter trende gange
paaRaabelse møtte ej.
stevnevidnerne Joen Torchelsen Houss og Olle Toresen Branstvedt med Eed og opragte
fingre afhiemle[de] Lovl: at have forkyndt dend af Rætten paa seeneste Ting givende Laudag
for Gutorm Bergesen Alsagers boepæll udj hands Eget paahør.
Citanten paastoed det Vidne som møder Eedelig afhørt: Eedens forklaring blev Vidnet af
Lovbogen forrelæst, og formanet sin sandhed at vidne.
derefter Vidnet Siur Østensen fremstoed med opragte fingre og aflagde Eeden, dernest
forklarede at være huusmand paa Gaarden Alsager, og at hand var over 30 Aar gl:, forklarede
ellers i alle maader Conform med første Vidne, undtagen at da Siur sprang i søen efter Torsten
og tog i færingen, hvilcket Vidnet saa, og videre svarede til spørsmaal, ej at have seet det Siur
sam/m/e gang skulde have givet Torsten de tvende øre dask da Torsten var j færringen.
parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
Svend Larsens broder Torbiørn Larsen begierede at faa indført, det hands broder ej maatte
have freed paa sin vei.
Fogden lod tilførre, at siden det {tv} med tvende Eenstem/m/ige Vidner er beviislig giort at
Svend Larsen Alsager har angrebet Torsten Olsen Lotte, og mod hannem forøvet jordsku[f]
og haargreb, ja, end og efter det første Vidnes forklaring, givet han/n/em Nævehug, saa holt
Fogden nu ufornøden at førre det 3die indstevnte Vidne, som nu ej møder, mens satte j Rætte
over Svend Larsen Alsager efter Lovens 6 b: 7 C: 8 art:, og paastoed Dom med erstatning for
processens omkostning.
Og blev da udj sagen saaleedes for Ræt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det er Fuldstændig beviislig giort dend overlast Svend Larsen har øvet imod Torsten Olsen
Lotte, da hand han/n/em med skuen {skuen} og udforminger samt Riven udj Klæderne til

fuldkom/m/en slagsmaal har vildet Forcere, efter de tvende Eenstem/m/ige Vidners Eedelige
forklaring. thj Kiendes for Rætt det Siur Larsen Alsager efter Lovens 6 b: 7 C: bør bøde 3de
6 lod sølv, samt betalle til Citant: udj Processens omkostning 2 Rd:, inden 15 dage efter
Dom/m/ens Lovl: forkyndelse under Nam og Execution.
Fogden efter forrige tiltalle til Thomas Larsen Alsager, æskede sagen j Rætte.
bem:te Thomas Larsen tillige med dend til vedermælle indvarslede Hellie Qvalviigen
Comparerede for Rætten, samt Vidnerne Anna Thomas datter med tieneste Pige Britta.
Citanten paastoed
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Vidnerne Eedelig afhørt, Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed
at blive.
1: Anna Thomas datter, Encke, boende paa Gaarden yttre Alsager, er Moder til dend
indstevnte Thomas Larsen, sagde at være 47 Aar gaml:, efter aflagde Eed vandt og forklarede
at i dette Aar, imel: Ny Aar og Helli[g] 3 Kongers dag, en aftens tiid, var Hellie Qvalviigen
hos Vidnet i hindes stue, da Hellie tillige med hindes søn Thomas Larsen bægge sat i
høygsæddet, hvad samtalle de hafde, ved Vidnet ej, saasom hun gav ingen agt der paa, i det
sam/m/e som de{t} sat og taltes sam/m/en, saa Vidnet at Hellie Kastede sin ullen skiorte paa
bordet og tog saa Thomas i halsen og holt ham tilbage op imod Krog skabet, da Vidnet strax
gick til Dem, fick dem fra hinanden og fick dem ud at sidde paa Krakken, da saa Vidnet at de
bægge hafde haar i deres hænder. videre hafde Vidnet ej at forklare. parterne hafde ej videre
at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Britta Svens datter, tienende paa Gaarden Lotte hos Mickel Siursen, sagde sig at
være gl: 23 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at da dette slagsmaal passerede imel: Thomas og
Hellie, som var en aftens tiid efter Nye Aar j dette Aar, dog kand Vidnet ej sige tiiden til
visse, da saa Vidnet ej videre af sam/m/e slagsmaal end at Hellie {ha} kastede sin ullen
skiorte paa bordet, og efter at første Vidne hafde faaet dem ud paa gulvet, da saa Vidnet at de
hafde bægge haar i deres hænder, ellers hørte Vidnet at de vare j trætte om Hellie sin have,
som Hellie sagde at Thomas sine brødere hafde Ruineret mens hand var{e} borte. parterne
hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
Fogden begierede Sagen udsat til næste ting, for nærmere at undersøge den.
Afsagt.
Sagen givis Rum til Neste ting, da parterne haver at fremsætte hvis de agter fornøden til
Sagens tarv og oplysning.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere følgende documenter, neml: 1:
Specification over aftagene hvor efter leedingen bereignes, 2: Specification over aftagene
hvor efter Leilending, Proviant og Odels skatten samt Munderings penge og Rostieneste
bereignes. 3: Specification over Aftagene af Halsnøe Closter goeds, hvor efter Landskylden
og Aarlig tagen bereignes. 4: Angaaende Ting skydsen for dette Aar. 5: det ordinaire
beviis om uvisse indkomster.
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6: Dette Aars skatte Restance, hvis endelige Sum/m/a war 311 Rd: 3 mrk:,
som ingen var der noget imod forrestaaende documenter, efter at de vare oplæste, hafde at
forrestille, saa var Fogden, Rættens attestation begierende, som blev efterkom/m/et.

De Laug Rættes mænd som Rætten tilkom/m/ende Aar 1741 skal betiene, er, Torchild
Hofland, Peder Fresviig, Siur Aasse, Aschild Schaaltvedt, Helie Qvestad, Thomas
Hougstvedt, Jacob Alsager og Helje Qvalvig, alle nye Mænd.
Efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa j Rætte, altsaa blev tinget for dette
skib: ophævet.

Dend 28 Octbr: blev paa Gaarden Wiig for Jondahls skibReede holdet Et Almindelig
Høste, Skatte og Sagefalds ting, da Rætten blev beklæd med det ordinaire Laug Rætt som
findes paa fol: 37 for Jondahls skibR: anført, Nerværende ved Rætten Kongl: Maj:ts Foged
Sig:r Andreas Hejberg, Lensmanden Johannes Wiig med dend tingsøgende Almue.
da først blev publiceret de ordres som paa fol: 73 findes Exstr:,
derefter Fogden, om det fra Cronen bort solte goeds, giorde sam/m/e spørsmaal til den/n/e
Almue, som ved de andre skibReeder giort er, hvortil Almuen gav sam/m/e svar som de
forregaaende skibReeders Almue svaret haver, og findes anført under folio 73.
skifte brevet efter sal: Indre Olsen Beggeviig, passeret d: 23 Octbr: 1738, blev læst, deraf
Erfahret at dend sal: Mand var Eiende 13 ½ Mrk: jordegoeds i Gaarden Baggegaard, som var
Wurderet for 9 Rd:, og udl: til den sal: Mands Encke Maritta Jons datter.
Sisselle Ols datter og Lars Iversen, derres udgivene skiøde af 28 Octbr: 1740, til Johan/n/es
Omunsen Haandegaard paa 1 pd: 17 1/7 Mrk: smør i gaarden Underhougen Nedre thunet,
blev læst.
Lars Gutormsem Houge viiste fællen af en \halv voxsen/ {liden} Ulv{e unge} som hand i
den/n/e høst har skut paa sin Egen grund, Fogden betalte ham strax 1 Rd:r.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere følgende documenter, neml: 1:
Specification over aftagene hvor efter leedingen bereignis. 2: Specification over aftagene
hvor efter Leilening, Proviant og Odels skatten samt Munderings penge og Rostieneste
bereignes. 3: Angaaende uviisse indkomster. 4: om Ting skydsen til og fra tingene. 5:
Dette Aars skatte Restance, hvis endelige Sum/m/a var 15 Rd: 15 s:,
og som ej nogen var der noget, efter sam/m/e documenter var oplæste, hafde at forrestille,
saa var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Lensmanden Johan/n/es Wiig fremviiste Mantal over de som til Skolle Casse[n] bør Aar(lig)
svare, sam/m/e blev af Fogden og Sorenskriveren inden Rætten efterseet, igien/n/em gaaet og
Attesteret.
Dernæst blev opnævnet De Laug Rættis mænd som Rætten udj tilstundende Aar 1741 skal
betiene, neml:
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Johan/n/es Selsviig, Asgout Eie, Jørgen Herrestvedt, Gunder Ouestad, Salmon Fladebøe, alle
Nye Mænd, gamle, Iver Samland, Lars Traae og Samson Traae.

Efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa j Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skibReede den/n/e sinde opsagt.

d: 5 Novbr: blev paa Bolstad Øren holdet Eet Almindelig Høste, Skatte og Sage ting for
Wasværens Tinglaug, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt udj Hr: Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischers loulige forfald af hands beskickede Eedsorne fuldmægtig Emanuel
Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes mænd, Nafnl: Lars Biørnevigen,
Gullick Møckletvedt, Jørgen Hernes, Jacob Smaabrecken, Knudt Svange, Ole Breche, Aschild
Wæhle, og Gudmund Dahls Eide, overværende inden Rætten Kongl: Maj:ts Foged Jan Smed,
Bøygde Lensmanden Niels Horvej og dend tingsøgende Almue.
hvorda blev Publiceret først
Een Placat angaaende de udj Norge under Reluition værende Jorde Godser og tiender,
dattered Friderichsberg d: 24de Septbr: 1740.
2de: Eet forbud, at ingenslags Koren Vahre maa af Norge til Vands udføres, datteret
Friderichsbergs slot d: 10de Septbr: 1740.
3de: Stiftambtmand Bagers skrivelse til Fogden Smed ang: (Reluitions) Rætten til det fra
Cronen j Norge bort solte Gods, dattered 20 Octbr: 1740.
4: Stiftambtmandens skrivelse til Fogden ang: Soldatternes Mundering hos Lægsmænderne,
dattered 4 Aug: 1740.
5: dittoes skrivelse til Fogden ang: hvem der til Co(missorier maa be)skickes, dat: 20 Octbr:
1740.
.... Siursen Jørnevigens Obl: til Warner Haassevinchel paa Capit: 20 Rd:, dattered 10 Sept:
17?? (1735?), til underpandt ½ Løb smør med bøxel og herlighed j Gaarden Jørnevigen.
Niels Olsen Horveis Obl: til Anna, Sl: Joh(an?) Hans(en?) Vin..... paa Capit: 58 Rd:, til
underpandt 2 pd: 1? (15?) mrk: smør med bøxel og herlighed j Horveij, samt Eet sølv belte,
og Een stoer Kaaber Kiedel paa Een halv (tønde?), dattered 1 Junij 1720, og igien Ved Niels
Olsens paateigning af datto 26 April 1740 (for)nyet, blev læst.
..... Vasendes Obl: til Warner Haassevinchel paa Capit: ?? Rd:, til underpandt 21 mrk: smør j
Gaarden Wadsenden j Wasværen beliggende, dattered 18 Maij 1736. blev læst.
skifte brevet efter Magne Knudsen, passeret dend 21 Martj 1740, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz Sterfboen tilhørende J Gaarden Heschedahlen 1 mrk: smør, Vurderet for
1 Rd:, sam/m/e er igien udlagt til Baste Dyvigen.
(Hellie?) ....sen ...e..es bøxel seddel med Revers, til Lars Siursen paa ....... j Gaarden
Sævalstad, datt: 22 April 1740, blev læst.
d: 7 ditto blev Rætten igien sadt og betiendt med foranførte Laug Rætt, .......... j Lars
Biørnevigens stæd, blev ............................... Olle Haarvigen, og ..........................
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Peder Steine og Knudt Roes bøxel seddel med Revers, til Lars Helliesen paa 9 mrk: smør j
Gaarden Aarhus, dat: 5 Novbr: 1740. blev læst.
...llack Knudsen Aarhuus og Knud Berge.... bøxel seddel med Revers, til Lars Helliesen paa
9 mrk: smør j Gaarden Teiten, dattered 5 Novbr: 1740. blev læst.

Knud Størcksens skiøde til Joen Johansen Rølland paa 1 pd: 9 mrk: smør med bøxel og
herlighed j Gaarden Nedre Scherven med underliggende slotte teig, Hegøen kaldet, datt: 5
Novbr: 1740. blev læst.
Joen Mugaases bøxel seddel med Revers, til Knudt Johansen paa ½ Løb 9 mrk: smør j
Gaarden Horveij, dattered 5 Novbr: 1740. blev læst.
Knud Andersen Svanges bøxel seddel med Revers, til Joen Johansen paa 12 mrk: j Gaarden
Svange, dattered 5 Novbr: 1740. blev læst.
Halver Johansen Øfstedahlens skiøde til Jacob Magnesen paa 9 mrk: smør j Gaarden
Øfstedahlen med bøxel og herlighed, datt: 5 Novbr: 1740. blev læst.
Capitain Jens Nordahl som Sigt og Sage falds Eiere for det saakaldede Apostels Godz,
fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand til dette ting, tiid og stæd ved stevne Vidnerne
Lensmanden Niels Horveij og Ole Jørnevigen, lovlig haver ladet indkalde Een Piige wed
Nafn Daardi Lars datter, til Doms lidelse fordj hun udj Jndeværende Aar har begaaet
Lejermaal, og ladet sig besvangre af Een Gift mand Naufnl: Jacob Jacobsen Jørnevigen, nu
som Soldat staaende under Velbem:te Hr: Capit: Nordahls anbetroede Compagnie, som med
hende udj andet og 3die leed er beslægted, for sam/m/e forøvede slem/m/e gierning e(ller
horeri) Dom at liide og undgielde,
bem:te piige Daardi Lars datters Fader Lars Siursen Jørnevigen, har Cit:!! (Sistert?) og tillige
ladet indVarsle som hendes forsvar og værge.
saa er og til Vedermæhle indkaldet Soldaten Jacob Jacobsen Jørnevigen, sagen at anhøre og
tilsvare.
dend indstevnte Daardi Larsdatter tilligemed hendes Fader Lars Siursen møtte for retten, og
vedstoed lovlig at være varsled, ...... og at vilde som forsvar for sin datter svare til Sagen.
Soldaten Jacob Jacobsen møtte og for Retten og vedtog lovl: at være varslet.
Dernest forklarede dend Jndstevnte Daardi Larsdatter tillige med hendes Fader, at de icke
kand nægte for at hun jo j \sin/ ungdoms daarlighed, nu hun er j sit alders 20 Aar, har j dette
Aar begaaet Lejermaal og bedreven løsagtighed med Een gift Mand Nafnl: Jacob Jacobsen
Jørnevigen, som med hende j andet og 3die leed er beslægted, thj hendes Moder Barbro
Knudsdatter er kiødelig Søskende barn med bem:te Jacob Jacobsen, den/n/e hendes begangne
synd og forseelse hun tillige med hendes Fader indstillede til Rætten, og bad at hende Naade
og icke ...... maatte blive forundt, allerhelst da hun er ganske (fattig) og ej mere ejende end de
Ringe klæder hun gaar udj, hvilcke dend til stæde værende tingsøgende Almue bekræftede
(saale)des for .......... finde j ....lde.
Soldahten!! Jacob Jacobsen ................... til Vedermæhle formedelst ................. at dend
forklaring som Jndstevnte Daardi Larsdatter om ...................
1740: 87b (blasse og uleselege part, serleg nedst på sida)
1740
Angaaende deris ........................................ er gandske sandferdig, og at de saa nær hin anden
er beslægtiged, som forklared er, og videre havde hand ej at svare.
Rætten tilspurdte Jndstevnte Daardi Larsdatter om hun er kom/m/en j barselseng, og om hun
har udstaaed Kirckens Disiplin. dertil hun svarede Nej, hun er icke endnu kom/m/en j
barselseng, men vendter at giøre barsel ved Juletider, ej heller har hun staaed aabenbare skrift.
Capit: Nordahl lod tilførre, at som det er vorden klarligen afbeviist at indstevnte Daardi
Larsdatter Jørnevigen haver begaaet Leyermaal med Een Gift mand, Soldat Jacob Jacobsen
Jørnevigen, som er med hende udj andet og 3die leed beslægted, Saa paastoed hand, det hun
for slig uChristelig s........ forargelig løsagtighed bør j følge af Lovens 6 B: 13 Capt: 13 Art:
{bør} afstraffes, om hvilcket hand paastoed Dom, samt at han/n/em sam/m/e Dom forderligst
maatte gives beskreven.

Rætten tilspurdte Daardi Larsdatter og hendes Fader om de noget videre havde at indføre til
hendes befrielse, dertil Faderen Lars Siursen svarede at hand ej kand finde noget til hendes
befrielse, for dend straff h/u/n paa førdt sig efter Loven at ........., men alleene bad om Naade
paa hendes veigne som Eet ungt og uforstandigt barn, der saadan usøm/m/elig gierning j .....
unge Aar har bedrevet.
Og blev da udj den/n/e Sag af Sorenskriveren og Laug Rætted saaledes for Rætt kiendt,
Dømt og
Afsagt
Jndstevnte Daardi Larsdatter har her for Rætten ustocket, ublaacket og ulaacket sielv tilstaaet
at have udj ..... ....rende Aar begaaet Leyermaal og Løsagtighed med gift Manden Soldaht!!
Jacob Jacobsen Jørnevigen, som med hende udj andet og tredie leed er beslægted; Den/n/e
hendes Declaration og tilstaaelse er af dend til Vedermæhle indkaldede Soldat Jacob Jacobsen
bleven tilstaaet Rigtig at være saaledes af ham forøved, og at de saa var med hin anden
belægted som forklared er. Saa kiendes for Rætt. efter saadan Sagens beskaffenhed og
omstændighed, ...... indstevnte Daardi Larsdatter for dette hendes begangne Lejermaal og
Løsagtighed med Jacob Jacobsen efter Lovens 6 B: 13 Capt: 13 Art: bør arbeide paa fiske
Leierne Nordenfields j Tvende Aar. Saa bør hun og her j Præstegieldet hvor synden er
bedrevet, for den/n/e hendes ....... og forargelige gierning at ..... ...... b..... ......, Og som
Citanten icke beviisser at dend ......................., hvoraf hun kunde udrede bøder og
.......................... Lovens 6 B: 13 C: 13 Art: straffes paa sin yderste formue ......................
tillige med dend ting søgende Almue Declarerede hende at være fattig, saa forbeholder hand,
\Neml: Citanten/, sig ang.... ............................. kunde oppedagis ........................... hvoraf
bøder kunde udredes.
1740: 88
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Fogden Johan!! (Jan?) Smed gav til kiende, at som hand fra Stiftamptmand Bager var tilsendt
Een L....t forklaring over det Jorde godz udj Bergenhuus Amt, Nordhordlehn og Waasse
Fogderie beliggende, hvortil deris Kongl: Maj:t skal have Reluitions Rættigheden, og derudj
blandt sam/m/e findes anteignet 5 Jorder af sam/m/e herudj Wasværen tinglaug beliggende,
hvorover hand j Rætte \lagde/ Een Extract under hans haand, som for Rætten blev oplæst og
lyder som følger. Og dermed gav Fogden til kiende at hand disse 5 Gaarders Eiere her for
Rætten med deris adkomster haver Jndkaldet,
og møtte da Tøssens Eiere og opsiddere, Nafnl: Johanes Rasmusen, Hellie Johannesen,
Hendrich Olsen og Anders Pedersen, som fremlagde deris skiøder,
1ste: Eet udstæd af Henrius!! (Henrich?) Miltzou til Johanes Rasmusen paa 1 pd: 21 mrk:
smør med bøxel og herlighed, dattered 10 Sept: 1703, \j gaarden Tøssen/, bem:te Johanes
Rasmusen anviiste (der)efter Eet skiøde udstæd af ham til hans Søn Hellie Johansen paa 22 ½
mrk: med bøxel og herlighed j Tøssen, dattered 29de October 1737.
Hendrich Olsen anviiste sit meddeelte skiøde udstæd af Knudt Gullachsen paa 12 mrk: smør
med bøxel og herlighed j Gaarden Tøssen, datt: 18 April 1738, saa anviiste hand 2de skifte
brever, af 11 Junij 1721 og 20de April 1724, hvor efter hans hustrue Gunilde Johanesdatter
arvelig er tilfalden 12 mrk:, saa at hand j alt er Eier for 1 pd:
Anders Pedersen anviiste Eet ham meddelt skiøde udgivet af Ole Torbiørensen med fleere,
paa 20 mrk: med bøxel og herlighed j Tøssen, dattered 4 Novbr: 1738. dernest forklarede at
Anna Johanesdatter er Eier for Een mrk:, som hand tenckte fra hende at indløsse.
Fogden begierede derpaa at de samtl: Eiere vilde ærklære sig til hvad de vilde give for
Løsnings eller Relutions Rætten til Hans Maj:t, for den/n/e gaard Tøssen, der skylder 1 Løb
18 mrk:, dertil de svarede at de samtl: 4 Eiere erbyder dem for Løsnings eller Relutions

Rætten til helle Gaarden at vilde betalle 6(?) Rd:r 1 mrk: 8 s:, og blev skiøderne efter Fogdens
forlangende tillige med skifte breverne ham overleveret.
dernest blev Gaarden Horvejs opsiddere fremkaldet, Nafnl: Niels Jonsen, Anders Nielsen,
{..... ... ......}, Lars Ballesen og Joen Mugaas, alle af Gaardens første thun, som forklarede at
de eier tilsam/m/en 2 [1/2]? Løber smørs leje j Horvej første thun, ... j Horveij andet thun er
icke af det godz som Hans Maj:t har Reserveret sig Løsnings Rætten til, ej heller Horvig,
anført under No: 16. og anviiste da de samtl: Eiere deres adkomster.
1: Eet skiøde udgivet af Hendrich Miltzou til Niels Jonsen paa Een Løb smør og 18 mrk:
E.... skyld, dattered 16 Decbr: 1723.
2de: Niels Jonsens skiøde til Anders Nielsen paa 1 pd: 6 mrk:, dattered 22 April 1730.
og 3de: Ole Andersen med flere, deres skiøde til Lens(mand Niels) Nielsen paa 1 pd: 6
mrk:, dattered 31 Octobr: 1739: sam/m/e Godz er til ............. udlagt paa skifted efter Niels
Jonsens huustrue, og ...... som Anders Nielsen efter disse 2de skiøder Eiende 2 pd: 1? mrk:,
samt Niels Jonsen igien Eiende 1 pd: 6 mrk:
Nock blev anviist, 4de: Haldor Helliesens skiøde til Lars Ballesen paa ½ Løb og 9 mrk:,
dattered 20 April 1734.
og 5de: Haldor Helliesens (med flere),
1740: 88b (blasse og uleselege små parti nederst)
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Deris skiøde til Joen Nielsen Mugaas paa ½ Løb og 9 mrk: j Gaarden Horveij første thun,
dattered 30 April 1740.
Fogden tilspurdte disse 4re Eiere hvad de vilde give Hans Maj:ts for Reluitions Rætten til
disse 2 ½ Løb j Gaarden Horveij første thun, der til de svarede at de samtl: erbyder for helle
Jorden at give j Løsnings eller Relutions penge 10 Rd:, og mere formaar de ej at udreede. og
blev Fogden overleveret disse skiøder.
derefter \blev/ Gaarden Ellies opsidder paaraabt, men hand møtte icke.
ligesaa blev og Gaar\den/ Schorvens opsiddere fremkaldet,
og møtte da Peder Torbiørensen, som anviiste Eet ham meddelt skiøde udgiven af Ole Wiche
med flere, paa 18 mrk: j bem:te Schorven, dattered 2 Novbr: 1736, \som og da blev
overleveret/.
saa møtte og opsiddere[n] Siur Larsen, som gav til kiende at hand bekom dend halve Jord,
som og skylder 18 mrk:, men Willum Langeland, som j Samnanger er boende, er Eiere for
sam/m/e.
Fogden tilspurdte Eiere og opsiddere hvad de agter at give for Løsnings Rætten, der til
Eieren Peder Torbiørensen svarede at hand vil betalle til Løsnings penge for den/n/e gaard ....
Jord, som tilsam/m/en skylder ½ Løb, 2 Rd:, efter som hand tencker at indløsse dend halve
Jord, men Siur Larsen declarerede ej at vilde byde (nog)et.
til slutning blev fremkaldet Gaarden Gietles opsidder og Eiere, og \møtte/ Joen Olsen, som
gav til kiende at hans Fader Ole Endresen, som nu for 15 Aar siden ved døden er afg:, haver
fra Hendrich Miltzou tilforhandlet sig efter Eet anviist skiøde, dattered 16 Decbr: 172?
(1723?) 3 Løber j den/n/e Gaard Gietle; og tilstoed Joen Olsen sig som dend der er Ælste Søn
til afg: Ole Endresen, det hand vilde betalle for desse 3de Løber j Relutions Rætten til Hans
Maj:t 15 Rd:
Fogden tilspurdte derpaa dend tingsøgende Almue, om dem er bekiendt, at noget mere Godz
her j skibbr: er beliggende, hvortil hands Maj:t har forbeholdt sig Reluitions Rætten, end vis!!
(hvis) nu omforklaret og indført er. der til dend samtl: Almue eenstem/m/ig svarede, at det
icke er dem bekiendt, noget mere saadant Godz her j skibbr: eller Tinglavet at være
beliggende, end de forommelte anførte 5 Gaarder. og var Fogden begierende beskr: hvis
pass: er.

Fogden Johan Smed var begierende paa forrige Foged Andreas Jessens Veigne, at dend
tingsøgende Almue motte tilspørges hvor lang vej det er jmellem tingstædet Eide j
Nordhordlehn, og til Wasværend Tingstæd Bolstad øren. der til Almuen e/e/ndstem/m/ig
svarede at det er 3de Mill jmellem desse 2de tingstæder.
ligesaa begierede Fogden at Sav Eierne til Tøssens Sage ....... giøre forklaring om hvor mange
bord der paa be.... ....... 1738 er skaaret. der til savEierne svarede, at ...... Aaret 1738: er
worden skaaret 200 bord. dette begierede Fogden til forrige Fogdes Regenskabs bilag
beskreven.
Laug Rættes Mænd som Rætten j tilkom/m/ende Aar skall betiene, er Gam/m/ele, Johanes
Olsen Stamnes, Johanes Jacobsen ......., Knud Aschildsen ibdm:, og Ingebrigt Adskildsen
Øye. Nye, Peder Torbiørensen ......., ................................... Lars Bastesen Horvej.
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Fogden Smed begierede under Rættens vedbørlige \forseigling/ Eet tingsvidne ... ....... hvor
mange bord der paa Tøsens Sag j dette Aar er skaaret, og blev da af Sav Eierne declarered, at
derr paa var skaaret 200 bord.
ligesaa var Fogden begierende dette Aars skatte Restance, hvis sum/m/a er 28 Rd:r 5 mrk: 1
s:, under Rættens vedbørlige forseigling. Og som ingen der imod noget havde at indvende,
saa blev sam/m/e af Rætten efterkom/m/et,
ligesaa blev og efter Fogdens forlangende Selv Eier Mandtallet for dette Aar Examineret, og
som det blev Rigtig befunden, blev sam/m/e af Rætten forseiglet.
ligesaa begierede Fogden Hans Sædvanlige Tings Vidne til Hans Regenskabers bilag, under
Rættens forseigling udstæd, og sam/m/e efter Examination befandtes Rigtig, blev dette af
Rætten efterkom/m/et.
Efter trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, saa blev Rætten
for den/n/e gang ophævet.

Torsdagen den 10 Nobr: blev paa Wosse Wangen holdet Et Almindelig Høste, Skatte og
Sage ting for Wangens skibR:[s] Almue; og blev Rætten betiendt med det sædvanlige
Laugræt som paa fol: 40 findes anført, Nerværende inden Rætten Fogden Sig:r Johan Smedt,
Lensmanden Johan Henrich Blomberg med dend Tingsøgende Almue,
hvorda først blev publiceret de Kongl: Allernaadigste befahlinger, samt øfrighedens
anordninger som paa fol: 86 findes Extraheret. dernæst publiceret
Stiftambtmandens skrivelse af 7 Nobr: 1740 til Fogden angaaende 2de fra Bergens Fæstning
under fri Compagniet, undvigte Persohner, Naufnl: Peder Gabrielsen Brasberg med Koene, og
Tobias Gabrielsen Brasberg, sam/m/e at paagribe.
Sig:r Henrich Miltzou udgivene bøxsel brev med Revers, af 18de Martij 1740, til Knud
Torbiørensen paa 1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør i Gaarden Børche, blev læst.

Hr: Rennords udgivene bøxsel brev med Revers, af 6 Octbr: 1740, til Olle Omundsen paa 1
Løb smør i Gaard: Dugstad, blev læst.
Lars Svendsens udgivene Pante Obligation af 4 Octbr: 1738 til Hossevinckel paa Capital 50
Rd:, imod det underpant af 1 Løb 3 mrk: smør i Gaard: Lødve, blev læst.
Den 11 ditto blev med tinget Continueret, er da passeret som følger.
Lars Andersens udgivene gave brev af 9 Nobr: 1740 til Anders Larsen paa 1 Spd: 9 mrk: smør
i gaarden Kolven, blev læst.
Lars Andersens udgivene Gave brev af 9 Nobr: 1740 til Herbrand Larsen paa 1 Spd: 9 mrk:
smør i Gaarden Kolven, blev lest.
Hans Rødte udgivene skiøde af 10 Nobr: 1740 til Brynild Knudsen paa 4 ½ mrk: smør i
Gaarden Mæringen, blev læst.
Herbrandt Larsens udgivene skiøde af 10 Nobr: 1740 til Anders Larsen paa 1 Spd: 9 mrk:
smør i Gaarden Kolven, blev læst.
Jørgen Gudvindsens udgivene skiøde af 10 Nobr: 1740 til Olle Jørgensen paa 9 mrk: smør j
gaarden Tvinden, blev lest.
Torgier Baarsen Rio fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand ved stevnevidnerne Niels
Tollephsen Bryn og Peder Olsen Nyrre haver ladet til dette Ting, tiid og stæd Lovl: warsle og
indkalde Olle Rasmusen Nesthuus til Doms lidelse til at betalle ham det som Rester paa hands
Møderne arv, samt at svare processens omkostning.
dend indstevnte Olle Nesthuus blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller lod
møde for sig.
stevnevidnerne
1740: 89b
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Med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være Olle Rasmussen Nesthuus Lovl:
forkyndt for hands boepæll udj hands Eget paahør.
Citanten Erindrede Laudag.
Afsagt
Det er med lovfaste Vidner beviislig giort at Olle Rasmussen Nesthuus er given Lovl: Kald og
warsel udj dend mod ham af Torgier Rio Reiste sag, og hand nu efter paaRaabelse ej møder
eller lader møde for sig, sagen at tilsvare, thj bliver bem:te Olle Nesthuuss forrelagt her for
Rætten at møde nest tilstundende Waar ting Ao: 1741, sagen at forsvare og oplysse, da en
hver skal vederfahres Rætt, og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til Lovl:
forkyndelse.
Michel Gullichsens skriftl: Lovbydelse af 11 Nobr: 1740, hvorudj hand tilbyder alle Odels
baaren at løsse 1 ½ Løb smør med bøxsel og herlighed udj Gaarden Lunde, som efter
forlangende blev lydeligen oplæst.
Hr: Thanche udgivene bøxsel brev af 17 Octbr: 1740 til Lars Nielsen paa en Saue mølle
staaende paa Gaarden Nedre Røchii grund, blev læst.
Niels Gullichsen Wiche og Olle Reqve, derres udgivende skiøde af 10 Nobr: 1740 til Iver
Siursen paa ½ Løb 16 ½ mrk: smør i gaarden Ousgier, blev læst.
Hr: Capitain Nordahl med fleere Interesentere, deres udgivene bøxsel brev med Revers, af
10 Nobr: 1740, til Herbrandt Larsen paa 12 mrk: smør udj Almendingen, blev lest.
Hans Rødte udgivene skiøde af 11 Nobr: 1740 til Andfind Knudsen paa 4 ½ mrk: smør i
Gaarden Mæringen, blev lest.

Elling Brynildsen med fleere, deres udgivene skiøde til Knud Olsen, af 25 April 1740, paa 1
Spd: smør j Gaar: Støb, blev lest.
Mons Biørnesen Bachetuun og Knud Nielsen ibdm: fremstoed for Rætten og deponerede
Deres skriftl: stevnemaal af 13 Octbr: 1740, hvorudj de indvarsler Endre Aadsen og Olle
Siursen Nedre Rochen, Vidner at anhøre om de ulovl: Klopper og marcke steene De d: 10
Octbr: har giort anvisning paa, derom Dom at anhøre, samt at svare processens omkostning,
med videre efter stevningens indhold, som blev oplæst og er saalydende.
de indstevnte Endre Aadsen og Olle Siursen Nedre Røche blev trende gange paaRaabt, mens
ingen møtte, ej heller lod møde til sagen og stevnemaalet at svare,
de indstevnte Vidner møtte alle, undtagen Jacob Grouve og Niels Bøe, som efter
paaRaabelse ej møtte.
stevnevidnerne Johan Henrich Blomberg og Peder Olsen Nyre med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for Endre Aadsen og Olle Siursens boepæll
Nedre Røche udj deres huustruers paahør, siden de selv ej var hiem/m/e, og for Vidnernes
boepæll, neml: for Jacob Grouve og Niels Bøe udj deres Eget paahør.
Citanten paastoed de
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Vidner som møder og ere indstevnte, Neml: Lars Biørche og Størch ibdm:, samt Iver Ousgier,
Eedelig afhørte. Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet ved
sandhed at blive.
1: Vidne, Lars Jonsen, boendes paa Gaarden Biørche, sagde sig at være 41 Aar gaml:, og ej
med nogen af parterne beslægted eller besvogret, vidnede, det hand d: 10de Octbr: nestleeden
efter Citanternes forlangende var med dem og Nedre Røche Mændene for at ansee de
marckeskield som Endre Aadsen og Olle Siursen nedre Røchen vilde giøre anvisning paa, og
blev da først anviist j Horaldsøye en marcke skields steen, som efter men/n/iske siun var nylig
needsat, thj for det første var brent oven paa steenen, og laa paa øverste enden af steenen tør
løs aske som de Kunde blæse bort, for det andet var mullen om steenen ny needlagt, og da de
tog mullen op fuldes der med under mullen græs straaer som inu ej vare forraadnede, saa der
af Kunde sees at mullen var nylig needlagt. for det 3die saa Vidnet at paa den ende af steenen
som stoed need i jorden var inu maas paa, og siunes det at paa det stæd hvor dend steen stoed,
har været et gamelt Elve brud, der var og Mend som sagde at de Kunde mindes at der hafde
været Elve brudt. oppe i Lien blev anviist en beent hugget Kloppe udj faste fiellet, og var
sam/m/e gloppe inu ganske vid som en ny hugget gloppe, og laa til siune under gloppen noget
som var at ansee som støv der falder at!! (af) en gloppe naar den hugges, her om Vidnet
sagde at Kunde giøre anvisning paa merckerne efter dend anvisning for ham blev giort,
videre hafde Vidnet ej at forklare, undtagen hand dagen der efter var paa forlangende af
Citanterne, atter ved disse mercker for at tage dem udj nøyere øyensiun, og befantes disse
mercker da saaleedes som forhen er forklaret.
2: Vidne, Størch Aadsen, boendes paa Gaarden Biørche, sagde sig at være gaml: 34 Aar, og
ej være beslægtet eller besvogred med nogen af parterne, vidnede i alle maader som første
Vidne.
3: [Vidne], Iver Siursen, boendes paa Gaarden Ousgier, sagde sig at være gaml: 48 Aar, og
ej at være med nogen af parterne, ham vitterligt, beslægtet eller besvogret, vidnede at hand d:
11 Octobr: nestleeden paa forlangende af Citanterne gick med dem for at besigtige de merker
som de sagde at Nedre Røche Mendene dagen forhen hafde viist dem; derefter aflagde Vidnet
lige saadan forklaring om merckerne som første Vidne aflagt haver, derefter sagde Vidnet det
hand tillige med Niels Bøe paa forlangende af Citanterne, gick til Nedre Røche Mendene og

tilspurte Dem om de vilde {Kan/n/e dem} have brug og Eiendom j de ny opfundene mercker,
der til svarede Endre Aadsen nej, icke i dend stand som
1740: 90b
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De nu er, men ieg skal skaffe 5 Vidner, de 2 er ej langt herfra, og de 3 er at faa, Olle Siursen
svarede hand veste ej af marcke skield at sigge førren nu, men hand vilde eje i Rotten /:
Rotten er noget oven for gloppen :/ og saa sigger de vj skall eje i Elven.
Citanten var Laudag begierende for de udeblivende.
Afsagt
De indstevnte Endre Aadsen Nedre Røche og Olle Siursen ibdm: Paalægges for Rætten at
møde til sagen at svare førstkom/m/ende Waar Ting som holdes paa Wangen Ao: 1741. til
sam/m/e tiid og stæd forrelægges Vidnerne Jacob Grouve og Niels Bøe at møde, deres
Vidnesbyrd at aflægge under adfær efter loven.
Erich Godvindsens udgivene wilkaar brev af 11 Nobr: 1740 til sin Moder Britta Anders datter
om hindes underholdning for hindes livs tiid, blev lest.
Kari Peders datter med fleere, deres udgivene skiøde af 11 Nobr: 1740 til Knud Stephensen
paa 1 Løb smør udj Gaarden øvre Schutle, blev lest.
Dend 12 ditto blev med tinget Continueret.
Magister Harboe udgivene bøxsel brev med Revers, af 29 Apr: 1740, til Niels Wichingsen paa
1 pd: 3 mrk: smør i gaard: Lie, blev lest.
Aad Davidsen Kløve udgivene bøxsel brev med Revers, af 10 Nobr: 1740, til Jørgen
Kolbensen paa 12 mrk: smør i gaarden Røerlien, blev lest.
Johan Henrich Blomberg fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand paa Sig:r
Hossevinckels veigne til dette ting, tiid og stæd vidnesfast Lovl: med skriftl: stevnemaal af 10
Octbr: 1740, haver ladet stevne og indkalde Wiching Stephensen Tvilde, Dom at lide til at
betalle ham 10 Rd: 5 mrk: 4 s: med processens omkostning. det skriftl: stevnemaal blev j
Rætten produceret og oplæst saa lydende.
dend indstevnte Wiching Tvilde Comparerede og vedtog stevningen at være ham Lovl:
forkyndt;
Blomberg producerede tvende Wiching Tvildes skrivelser til Sig:r Hossevinckel, som var
belagt med behørrig stemplet papiir No: 18, det Eene datteret Tvilde d: 29 Januarij 1737, det
andet datteret Tvilde d: 18 Septbr: sam/m/e Aar, disse documenter blev lydeligen oplæst og er
saa lydende. dernest blev produceret Sig:r Hossevinckels skriftl: forsæt af 10 Octbr: 1740,
som blev oplæst og er saa lydende.
Wiching Tvilde Replicerede, det hand tilstoed at have oppebaaret af Anders Bøe de til Sig:r
Hossevinkel tilgode kom/m/ende 10 Rd: 5 mrk: 4 s:, mens som Hossevinckel efter i hænde
Obligation fra Anders Bøe blev i Aaret 1737 Eiere for Anders Bøe[s] Eiendeeler, og der siden
af forrige Foged Anders!! (Andreas) Jessen blev giort prætention for Kongl: Resterende
[...??....] af Gaarden Bøe 6 Rd: 2 mrk: 11 s:, saa maatte \hand/ {Lensmanden} af de i hænde
havende 10 Rd: 5 mrk: 4 s: betalle Fogden sam/m/e 6 Rd: 2 mrk: 11 s:,
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derom hand producerede Anders Bøe[s] skatte bog, hvorudj var saaleedes anført.
d: 3 Maij 1737 af Lensmanden betalt 6 Rd: 2 mrk: 11 s:
A: Jessen.

dernæst forrige Lensmand Replicerede, det de øfrige 4 Rd: 2 mrk: 9 s: er inu hos ham
beroende, og har hand ofte anbudet Hossevinckel dem, mens hand har ej villet imodtage Dem
førren hand bekom dend fulde Sum/m/a, sagde videre at {der} hand efter saadan
beskaffenhed skulde formeene at være fri for Hossevinkels tiltalle.
derefter begierede Wiching Tvilde sagen udsat til paa Mandag d: 14 Nobr:, da hand forinden
vilde giøre sagen af i mindel:[hed], eller lide Dom.
Blomberg svarede, det hand med dette tilbud var fornøyet, mens om Wiching Tvilde ej
holder sam/m/e løfte, vilde hand formoede, det hand og Kraftig paastaar, at der udj Sagen
førstkom/m/ende Mandag worder Dom afsagt.
Afskeediget.
Sagen gives Rum indtil d: 14de Octbr:!! (Novbr:) førstkom/m/ende.
Størck Siursen indre Afdahl og Haldor Ericksen, deres forEenings brev af 12 Nobr: 1740, om
marcke skield og skifte imel: de tvende gaarder indre og yttre Afdahl, blev lest.
Niels Bærre udgivene skiøde af 11 Nobr: 1740 til Olle Olsen Hougen paa 2 Spd: 4 mrk:
smør j gaarden Heimbærre, blev lest.
Knud Torbiørnsen Røche fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand til dette ting, tiid og
stæd vidnesfast Lovl: med Muntl: Kald og warsel haver ladet stevne og indkalde Anders Lii,
Tollef Bryn og Olle øfre Øugre, deres Eedelige forklaring her inden Rætten at aflægge om
Mathias Torbiørnsen Røchen, som er ved døden afgangen udj Hr: Sorenskriver Ouden
Widerøes huus paa Gaarden Hafstad udj Sundfiords Fogderie, Førde Skibreede og Kircke
Sogn, hands Rætte og sande Arvinger, hvem de ere og hvor de sig opholder, alt til et
lovskicket og velforseiglet Tingsvidnes erlangelse.
de indstevnte Vidner møtte alle for Rætten. Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen
forrelæst, og formanet at wogte dem fra MeenEderi.
1: Vidne, Anders Mickelsen Lii, boende paa Gaarden Lii, sagde sig at være gaml: 40 Aar,
fremstoed for Rætten med opragte fingre og aflagde Eeden, dernest vidnede at Torbiørn
Davidsen, som var boesiddende paa Gaarden Røche, og nu ungefær for 2 Aar siden er ved
døden afgangen, tillige med hands huustrue Britte Knuds datter, som 8te dage for Manden ved
døden afgick, avlede sam/m/en udj deres ægteskab 5 søn/n/er og 1 Datter, Elste søn er
Citanten Knud Torbiørnsen, boende paa Gaarden Røche, Anden søn David Torbiørnsen, var
boesidden[de] i Horland paa en Gaard Kaldet L(øb?)estock, ved døden afgangen ungefæhr for
1 ½ Aar siden, har efterlat sig Een søn og Een Datter. Tredie søn Iver Torbiørnsen {K},
boende her paa Woss paa gaarden Kinne, Fierde søn, Andreas Torbiørnsen, tienende i
Bergen hos Een Kaaberslager Naufnl: Jochum Schram, Femte søn, Mathias Torbiørnsen,
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tienende hos Sorenskriveren j Sundfiords Fogderie, og har Vidnet hørt sige det sam/m/e er
ved døden afgangen. Datteren Live Torbiørns datter, gift, og boendes i Horland paa Aassene.
2: Vidne, Tollef Stephensen, boendes paa Gaarden Bryn, sagde sig at være gaml: 33 Aar,
med opragte fingre aflagde Eeden og vidnede i alle maader som første Vidne.
3: Vidne, Olle Gullachsen, boendes paa Gaarden øfre Øusgre, sagde sig at være gaml: 40
Aar, efter aflagde Eed med opragte fingre vidnede i alle maader Conform med første Vidne.
Citanten var Tingsvidne beskreven begierende.
Fogden Sig:r Johan Smeds Fuldmægtig Stephen Lax fremstoed for Rætten og Kundgiorde det
hand paa sin Principals veigne til dette ting, tiid og stæd med Muntl: Kald og Warsel
vidnesfast Lovl: haver ladet stevne og indkalde Tollef Stephensen Bryn, som til seeneste

Waar ting i dette Aar 1740 af vedkom/m/ende Almue Mænd lod sig leje til at forsyne
øfrigheden og Laug Rætten med underholdning og Natte leie, og dog ej i mindelighed har
villet betalle for Fogden og Sorenskriveren deres tienere[s] Logement med underholdning ved
tinget, uagtet Fogden og Sorenskriveren for dem selv har betalt, og som Fogden for bem:te
tienere har betalt til Giestgiberen 2 Rd: 3 mrk:, for sam/m/e igien at svare, Dom at anhøre,
samt at svare processens omkostning.
dend indstevnte Tollef Stephensen Comparerede for Rætten, vedtog at være udj den/n/e sag
Lovl: warsel given.
Fogdens Fuldmægtig producerede Gi[e]stgiberens Qvittering af 29 April 1740, det Fogden
har betalt ham for tienerne ved Waartinget deres underholdning og Logement med 2 Rd: 3
mrk:, sam/m/e blev oplæst og er saa lydende.
dend indstevnte Tollef Bryn tilstoed det hand af vedkom/m/ende Almue Mænd var leiet til at
holde Waar tinget, og hafde hand gierne gifvet tienerne Logement med videre, dersom hand
hafde vist hvor hand skulde lægge dem, i det øfrige vilde hand finde sig i mindel:[hed] og
betalle pengene, de hand og strax optælte paa ting bordet.
Fogden lod tilførre, ondskiønt!! (omendskiønt) hand har giort ald bekostning paa sagen, saa
dog, for at visse det hand ej vilde søge dend indstevntes skade, var hand fornøyet med de 2
Rd: 3 mrk:, og frafalt sagen.
Den 14 ditto blev med tinget Continueret, er passeret som følger.
Henrich Johansens udgivene skiøde af 10 Nobr: 1740 til {Hen} Henrich{sen} Halsten\sen/
\{Henrichsen}?/ paa 1 Spd: smør [j] Istad, blev læst.
Halsten Henrichsens udgivene Pante Obligation af 12de Nobr: 1740 til Siur Iversen Giøre
paa Capital 64 Rd: 4 mrk: 8 s:, imod det underpant af 3 Spd: smør i gaarden Istad, blev lest.
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Henrich Halstensen udgivene skiøde af 12 Nobr: 1740 til Halsten Henrichsen paa 3 Spd:
smør i Gaarden Istad, blev læst.
Olle Olsen og Johan/n/es Hansen, deres udgivene skiøde af 10 Nobr: 1740 til Wiching
Johansen paa 1 Spd: smør j Gaar: Lille Grove, blev lest.
Den Sag imel: Johan Henrich Blomberg paa Hossevinkels weigne Contra forrige Lensmand
Wicing Tvilde, som blev d: 12 Nobr: udsat til i Dag, blev nu udj bægge parters overværelse
forretaget, og blev dend da saaleedes afgiort, at Wiching Tvilde strax inden Rætten betalte
dend paastevnte Sum/m/a med processens omkostning, tilsam/m/en 12 Rd: 6 s:, og det til
bemelte Blomberg, som strax sagen frafaldt.
Mons Larsen QvareQvaal fresmtoed for Rætten og Kundgiorde det hand med skriftl: stevning
af 10 Octbr: 1740 {lader} haver ladet indvarsle Lars Gullichsen øvre Kløve til Doms lidelse
for ulovl: skou hugst, med videre efter stevnemaalets indhold, som blev oplæst og er saa
lydende.
dend indstevnte Lars Gullichsen øvre Kløve Comparerede for Rætten, vedtog at stevningen
var ham Lovl: forkyndt, Replicerede ellers det hand hvercken har hugget udj anden skouv
end som sin Egen, langt mindre anmasset sig nogen slaatte end hvis han/n/em med Rætte
tilkom/m/er, og dersom Citanten trøster sig til at beviisse det at være hands brug tilhørende
som hand, Comparenten, har hugget og brugt, saa trøster hand sig til at beviisse Contra.
Afskeediget

Lars Gullichsen øvre Kløve bør at endtholde sig fra de omtvistede stæder saavel med hugster
udj skouen, som fra slaatte træe udj Moeset støel, indtil sagen paa Aastæderne ved Dom af
Sorenskriveren og Mænd worder afgiort, der hen, neml: til Aastæderne, sagen i følge Loven
worder henviist til afhandling efter forregaaende lovl: stevnemaal.
Rognald Anbiørnsen Houge fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand paa Egne og Knud
Leidahls veigne med Mundtl: Kald og warsel widnesfast Lovl: til dette ting, tiid og stæd haver
ladet stevne og indkalde Encken Kari Tesdahl med Lauværge Lars Tillung, Dom at lide til at
betalle Dem paa deres Myndlingers veigne halvdeelen af de omkostninger som hindes Mand
efter en Lautings Dom er tilfunden at betalle, som og at svare processens omkostninger for
den/n/e Ræt, og Laugværgen at møde j Rætte med dend om/m/elte Laugtings dom til sagens
oplysning.
Dend indstevnte Encke tillige med Lauværgen Lars Tillung Comparerede for Rætten, vedtog
at være Lovl: warslede, erklærede dem at de gierne vilde betalle efter Dom/m/ens indhold
naar dem der udj blev gotgiort derres anvente omkostninger med Dom/m/ens Løsning.
Citanten lod tilførre dette, hand gierne vilde betalle det halve af Dommens løsning med dens
forkyndelse, som kand være j det høyeste med stemplet papiir og forkyndelsen til 2 Rd:, mens
Encken paastaar 15 Rd:, som hand siunes at være en ubillig fordring, og kand ej i sin tiid for
de umyndige forsvares.
Comparenterne sagde at de nu ej hafde Dom/m/en med dem, mens begierede at sagen maatte
udsættes til Waar tinget, da de vilde producere Dom/m/en med
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bereigning over omkostningerne som er anvendt til Dom/m/ens Løsning.
Afskeediget
Sagen udsættis indtil nestanstundende Waar ting for Ao: 1741, da Lars Tillung her i Rætten
har at producere dend ærværvede Lautings Dom, til den/n/e sag at oplysse.
Ragnele Ols datter fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hund med Muntl: Kald og warsel
widnesfast lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Anders Johansen
Bouthuus, Dom at undgielde til straf[s] lidelse fordj hand imod hindes widende og uden
hindes tilladelse har paa hindes Reigning hos hindes Kiøbmand i Bergen, Hen\rich/ Paaske,
udtaget Een halv tønde Rug, som og ved Dom at blive tilfunden at betalle sam/m/e halve
tønde Rug, og at svare den/n/e processis omkostning skadesløs.
Dend indstevnte Anders Johansen blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke.
stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og Peer Olsen Nyre med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Lovl: forkyndt for Anders Johansens boepæl udj Rasmus
Bouthuus Kones paahør, siden Anders Bouthuus ej var hiem/m/e.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt
Den indstevnte Anders Johansen paalægges her for Rætten at møde til nest anstundende Waar
ti[n]g for Ao: 1741, sagen at tilsvare.
Erich Aamundsen Hærreim fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Mundtl: Kald
og warsel widnesfast Lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Mickel
Mickelsen Tveto og Johan/n/es Colbensen ibdm: til Doms lidelse fordj de haver taget fra ham
/: neml: Citanten :/ en Kulmille, samt at svare processens omkostning.

de indstevnte møtte, vedtog at være Lovl: warslet, og tilstoed, at som de siuntes at Citanten
hafde hugget dem for nær i skouen, saa gick de hen, for der med at giøre dem betalt, og tog
halv deelen af det Kuul som laa udj Citantens Kuul grube.
efter lang sam/m/en talle bleve parterne inden Rætten saaleedes forEenede, at
Comparenterne betaller Citanten 4 Rd: saa snart de Kom/m/er hiem, der efter parterne frafalt
sagen.
Den sag indstevnt af Corporal Siur Styve, Anders Nedre Winie og Knud Helleve, Contra
Anna Gunders datter og Anders Hylden efter forrige tiltalle til et tingsvidnes erholdelse, blev
forretaget.
dend indvarslede Anne Gunders datter Comparerede for Rætten, dernæst declarerede for
Rætten og dend ganske Almue, at Alt hvis hun om disse 3de Citanter hafde talt, var
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talt i ubesindighed af hinde, og hafde hun aldrig haft allerminste skiel eller føye til at talle
disse ord som forhen af hinde er udsagt, sagde videre det hun tog sine ord til sig, bad
Citanterne om forladelse, og at de for Guds skyld og hindes høye alder vilde tilgive hinde
hindes grove forseelse imod dem, og ej, som de hafde føye til, søge hindes ære. den/n/e
decleration blev af Citanterne imodtagen, hvorefter de tilgav Anne Gunders datter hindes
forseelse, og frafalt sagen.
Hr: Werdahls udgivene skiøde til Halstein Monsen af 20 Aug: Ao: 1740 paa 1 Løb 2 pd: j
Gaarden Store Ringheim med alle paa Gaarden staaende waanhuusse, blev lest.
Halstein Monsens udgivene skiøde af 11 Nobr: 1740 til Gullich Knudsen paa forbem:te
gaard og huusser, blev lest.
Halstein Monsens udgivene Pante Obligation af 14 Nobr: 1740 til Gullach Opheim for
Capital 100 Rd:, imod det underPant af 1 Løb 16 mrk: smør i gaarden Mit-Ringheim. blev
lest.
Gullich Knudsens udgivene skiøde af 11 Nobr: 1740 til Halstein Monsen paa 1 Løb 16 mrk:
smør udj Gaard: Mit-Ringheim, blev lest.
Den 15 Nobr: blev end videre med tinget Continueret.
Fogden Sig:r Johan Smed gav tilkiende at som ham fra Stiftambtmanden var tilsendt en
Designation over det Jordegoeds her i Wangens tinglau beliggende, hvor til Hans Maj: skal
have Reluitions Rættigheden, sam/m/e blev oplæst og er saa lydende, saa hafde hand, Fogden,
indvarslet itzige Eiere med Deres Adkomster at producere, som og for at antage det bud en
hver vilde giøre til at nyde Odels Rætten paa deres forhen tilKiøbte Eiendom.
Guldfierdings otting,
Find hoved Gaard, 3 Løber 2 pd: 12 mrk: smør, Niels Anfindsen møtte med skiøde af 6
Nobr: 1736, udstæd af Knud Nielsen paa 1 Løb 2 pd: 15 mrk: smør, Magrette Claus datter
møtte med skiøde af 8 Septbr: 1697, udstæd af Hans Mogensen Rødberg paa 3 Spd: 13 ½
mrk: smør, Encken Inger Raustad møtte med skiøde af 11 Decbr: 1734, udstæd af Joachim
Friele paa 1 pd: 9 ¾ mrk: smør, nock har bem:te Encke Arvet efter hindes sal: Fader Claus
Miltzou, efter fremviiste skifte brev af 6 Julij 1692: 1 pd: 9 ¾ [mrk:] smør, alt med bøxsel og
herlighed, det bliver herved at Observere, at der imel: disse Eieres beviisser og Fogdens
producerede Designation, defirerer 6 mrk: smør, som Gaarden efter adkomsterne bliver
mindre end som i Designationen er anført, mens der imod er en Teig Kaldet Finne Teigen,
som er solt fra hoved Gaarden, dens Eiere, Naufnl: Olle Aamundsen, fremviiste skiøde af 7

Maij 1736, udstæd af Iver Jørgensen Ullestad paa sam/m/e Finnes Teig, som skylder af 12
mrk: smør. alle adkomster toge Fogden til sig inden Rætten, for der af at tage gienpart.
Fogden tilspurte disse Eiere at de nu vilde udlade dem med deres bud hvad de vilde give for
Odels Rætten,
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her til samtlig Eiere {d} svare[de], at Gaarden haver aldeeles ingen herlighed, hvercken af
tøm/m/er, veed eller Næver skou, eller i andre maader, disuden er det, det beklagligste at
landet er straffet med dyr tiid, saa at de ere udarmede med dyr Kiøb paa Koren wahre til livets
underholding, mens paa det de ej skall blive drevet fra derres Eiendom og ud paa en bar hov,
saa vil de give 5 Rdlr: for Løben, allerunderdanigst bedende at Hans Maj:ts Allernaadigst
vilde befri dem for dend bekostning med Kongl: Allernaadigste skiøde paa Odels Rætten.
Olle Aamunsen Finnes Teigen beklagede det sam/m/e som om nest anførte Eiere er anført, og
bød lige som de andre j proportion af de 12 mrk: smør, var og begierende allerunderdanigst at
blive Allernadigst befriet for Kongl: skiøde at bekaaste.
Gaarden Seim, skylder efter Fogdens Designation 2 Løber smør, opsidderen Olle Knudsen
fremlagde skiøde af 13 Nobr: 1719, udstæd af Knud Nielsen paa 1 Løb smør, opsidderen
Sifver Erichsen fremlagde skiøde af sam/m/e datto og Aar paa 1 Løb, udstæd af bem:te Knud
Nielsen, bøxsel og herlighed følger Een hvers brug efter adkomsternis indhold. Fogden toge
bem:te Adkomster til sig. Dernæst sagde disse Eiere at \der/ til Deres Eiendom hvar!! (var)
hverken støel eller brendeveed, og at de ware fattige, Kunde der for ej byde høyere end som 3
Rd: Løben for Odels Rætten, mens Kongl: skiøde Kunde de ej udstaa at bekaaste.
Gaarden Qvale, Knud Jonsen fremviiste tvende skiøder, det første af 26 Febr: 1726 [paa] 2
pd: 15 mrk: smør med bøxsel og herlighed, og overbøxsel til 2 pd: 18 mrk:, det andet skiøde
af 3 Maij 1734 paa 2 Pund 19 ½ mrk: smør, dernest forklarede at hands broder Niels Jonsen
har Arvet 20 mrk:, tilsam/m/en 1 Løb 2 pd: 6 ½ mrk: smør med bøxsel og herlighed, samt
overbøxsel til 2 Pd: 18 mrk:, sagde fremdeeles, at vilde give for Odels Rætten 3 Rd: for
Løben, høyere kunde hand ej give, og Kongl: skiøde kunde hand formeedelst sin fattigdom ej
udstaa at bekaaste. Fogden {Gaar} tog Adkomsterne til sig.
Gaarden Mølster, David Jonsen fremviiste skiøde af 7 April 1729 paa 1 Løb smør, Mathias
Biørnesen fremviiste skiøde af 5 Nobr: 1728 og 15de Junij 1733, forklarede at den/n/e Gaard
skylder 4 Løber med bøxsel og herlighed, deraf er Finne Goeds ickun 2 Løber med bøxsel og
herlighed, det er Aarsagen at skiøderne lyder paa meere
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end som paa 2 Løber, neml: at der j Gaarden er 2 Løber bunde goeds, af dette Finne Eier hver
af disse opsiddere sin Eene Løb, forklarede at den/n/e jord er meget Ringe og slet, og aldeeles
ingen herlighed ved, eller brende skouv, kunde altsaa i det høyeste ej give meere end som 4
Rd: for Løben, mens Kongl: skiøde var deres magt ej til at bekaaste. Fogden tog
Adkomsterne til sig.
Gaarden Apeltun, Eieren Mons Henrichsen fremlagde skiøde af 26 April 1740, som Fogden
tog til sig, dernest forklarede at den/n/e gaard efter skiødet skylder i alt af 12 mrk: smør, der
af er de 6 mrk: Finnegoeds, og det øfrige bunde goeds, kunde ej give meere for Odels Rætten
af disse 6 mrk: smør, siden ingen skou eller anden herlighed er til jorden, endsom 4 Rd:r efter
proportion af Løben, Kongl: skiøde Kunde hand ej for sin fattigdoms skyld bekaaste.
Dyrvedahls otting.
Gaarden Danmarck, Olle Gullachsens Encke viiste skiøde af 29 Apr: 1737 paa 1 Spd:,
forklarede at det skulde være 1 Spd: og ½ g:skind med bøxsel og herlighed, og haver hun nu

solt sam/m/e til hindes søn Godskalck Olsen, mens der paa inu ej givet ham skiøde, Fogden
tog det fremviiste skiøde til sig, Lars Gullichsen forklarede at have af sin Fader bekom/m/et
det andet halve brug udj den/n/e jordepart, som er 1 Spd: smør, ½ g:skind, mens der paa inu ej
bekom/m/et noget adkomst. disse eiere sagde ej at kunde give meere for Odels Rætten end
som \efter andeel af/ 4 Rd: Løben, formeedelst det var en fieljord, mens Kongl: skiøde
formaade de ej at bekaaste.
Gaarden Westreim, Encken Inger Rougstad fremviiste skiøde af 26 Septbr: 1722 at hindes
sal: Mand hafde Kiøbt 2 Løber smør, Fogden blev leveret skiødet, dernæst forklarede
Encken at have Arvet efter hindes sal: broder Lars Miltzou 1 Løb, tilsam/m/en 3 Løber som
hun er Eiere for, med bøxsel og herlighed, Kunde ej give meere formeedelst gaardens
Ringhed end som 4 Rd: Løben, dog kunde hun ej bekaaste Kongl: skiøde.
Gaarden Sæve, Eieren Torbiørn Madsen fremviiste et gl: skifte brev, som Fogden tog til sig,
der med beviisser hand at eie 4 Løber smør med bøxsel og herlighed, vilde give for Odels
Rætten 4 Rd: for hver Løb, mens Kunde ej bekaaste Kongl: skiøde.
Gaarden Gillerhuuss. Lars Odsen fremviiste sin formand sal: Baar Olsens skiøde af 12
Nobr: 1734, ligeleedes Knud Brynildsen fremviiste sin formand sal: Mons Aamundsens
skiøde af 14 Octbr: 1729, disse adkomster tog Fogden til sig, derefter forklarede bem:te
Eiere, at de ej andre adkomster haver paa deres Eiendom, end som deres formands adkomster,
og at Finne goeds og bunde goeds
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ligger i blandt hin anden uden nogen forskield, mens det ved de, at hver af dem skall eje ½
Løb 18 mrk: smør med bøxsel og herlighed, og Kunde de ej give meere for Odels Rætten end
som 4 Rd: Løben, mens Kongl: skiøde Kunde de ej bekaaste.
Gaarden Dolven. Eieren Knud Bottolfsen møtte og anviste Eet ham meddelt skiøde, dattered
7 Novbr: 1735. paa 2 Løber 1 Spand uden bøxel, hvilcket Fogden blev overleveret, og sagde
hand derhos ej at kunde give mere end 2 Rd:r for Løben, siden det er uden bøxel, men Kongl:
skiøde kunde de ej bekoste.
Gaarden Wiche. Eieren for den halve Jord, Niels Gulichsen, anviste sit skiøde paa 1 ½ Løb
med bøxel og herlighed, dattered 27 Julij 1726. dend anden opsidder paa Jorden, Bryniel
Tormoesen, anviste sin formandz skiøde, datt: 17 Junij 1721 paa 2 pd: 23 mrk: med bøxel og
herlig[hed], forklarede ellers at sam/m/e Godz efter bem:te hans formand er kom/m/en j
skifte, og udlagt hælften paa hans nu havende huustrue, og hælften paa Børnene, ligesaa
anviste hand og Een ham meddelt bøxel seddel paa ½ Løb j bem:te Gaard, af 2 Novbr: 1737.
hvilcke Documenter Fogden tog til sig. og som Fogdens Specification udvisser at der j
den/n/e Jord ligger 1 Løb 1 pd: 21 mrk:, hvortil hans Maj:t har Løsnings Rætten, saa sagde
Eierne at hælften af sam/m/e Godz ligger j Een hvers brug, og bøde de for Odels Rætten til
be:te 1 Løb 1 pd: 21 mrk: á Løben 3 Rd:r, thj mere kunde de icke, formedelst Jordens slette
tilstand, give, ej heller formaaer de at bekaaste Kongl: skiøde.
Gaarden Eide. Eieren Synneve Peders datter anviste skifte brevet efter hendes Sl: Mand,
passered 19 Febr: 1737. hvoraf findes det hun har arvet 2 pd: 14 ½ mrk: med bøxel, Knud
Godskalcksen 1 pd:, og efter skiøde af 25 April 1740 har hand indløst 1 pd:, saa har og
Ragnilde Nielsdatters børn arvet 14 mrk:, tilsam/m/en 1 Løb 2 pd: 4 ½ mrk: Eiere og
opsiddere \Knud Aadsen/ anviste skifte brevet efter hans formand, passered d: 12te Martj
1735. derudj er hans hustrue udlagt 2 pd: 14 ½ mrk:, og hans Stiff Søn Knud Godskalcksen 2
pd: 14 mrk:, tilsam/m/en 1 Løb 2 pd: 4 ½ mrk:, hvilcke documenter Fogden blev overleveret.
Og som Fogdens Specification udviisser at der j bem:te Gaard ligger 2 Løb 1 pd: 20 mrk: som
hans Maj:t har Løsnings Rætten til, saa sagde Eierne at de ej er bedre vidende bedere!!, end

hælften af dette Godz ligger j Een hver af disse brug, og bød de da for Odels Rætten á Løben
5 Rd:r, thj mere formaaer de ej at give, ej heller formaaer de at bekoste dem Kongl: skiøde.
Gaarden Hage, Eieren Peder Olsen anviste hans skiøde paa ½ Løb med bøxel, dattered 12
Junii 1718. deraf er Finde Godset efter Fogdens Specification 18 mrk:, skiødet blev Fogden
overleveret, og bød da Eieren for dette spandtz {Bøxel} \Odels/ Rætt 1 Rd:, men Kongl:
skiøde formaaer hand ej at bekoste.
Bordstrands Otting.
Ringheim. Eieren Ole Knudsen fremviste sit skiøde paa 3 Løb: 18 mrk: med bøxel, dattered
12 Febr: 1732, som Fogden blev overleveret, Eieren sagde at vilde give for Løsnings Rætten
á Løben 4 Rd:r, og mere formaaer hand ej at udreede, ej heller formaaer hand at bekaaste
Kongl: skiøde.
Giere: Eieren Knudt Mathiasen anviste sit skiøde paa 4 pd: 20 mrk:, dattered 4 Novbr: 1739,
men efter Fogdens Specification er Finde Godset 4 pd: 6 mrk:, skiødet blev Fogden
oveleveret. Eieren bød for Odels Rætten á Løben 4 Rd:r, og mere formaaer hand icke at
udrede, ej heller er hand god for at bekaaste Kongl: skiøde.
Gaarden Schierpe. Eieren
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Iver Botolfsen anviste sit skiøde, dat: 3 Novbr: 1739, paa 1 Løb 9 mrk: med bøxel, som blev
Fogden overleveret. og bød Eieren á Løben 4 Rd:, men Kongl: skiøde formaaer hand ej at
bekoste.
Gaarden Skullestad. Eieren \Lars Andfindsen/ anviste sit skiøde paa 1 ½ Løb med bøxel,
dattered 2 Novbr: 1739, som Fogden blev overleveret. Eieren bød for Odels Rætten til dend
Eene Løb, som j Gaarden efter Fogdens Specification findes, 4 Rdl:r, men Kongl: skiøde
kunde hand ej formaa at bekaaste.
Gaarden Souve, Eieren Iver Johansen anviste sit skiøde paa 2 pd: 2 mrk: med bøxel, dat: 6
Maij 1734. dernest gav hand til kiende at hans huustrue Britte Siursdatter har arvet efter 2de
skifte brever, af 25 Novbr: 1721, og 10 Novbr: 1725, tilsam/m/en 3 pd: 22 mrk:, nock
forklarede hand at hans hustrue efter en af hendes Søskende arvelig er tilfalden 12 mrk:, men
skifte brevet har hand nu icke, tilsam/m/en som hand er Eier for, 2 Løb 12 mrk:, desse
Documenter bleve Fogden overleveret. Eieren bød for Odels Rætten til den/n/e Jord á Løben
4 Rd:r, men Kongl: skiøde formaar hand ej at bekaaste.
Gaarden Uqvitne. Eieren Willum Siursen anviiste sit skiøde paa 12 mrk: med bøxel, og
overbøxel paa 18 mrk:, samt 12 mrk: uden bøxel, datt: 30 October 1734. ligesaa anviste hand
og skifte brevet efter hans formand, passered 10 Novbr: 1732, hvorefter hans hustrue arvelig
er tilfalden 14 mrk:, og hans 2de stifSøn/n/er 16 mrk:, hvilcke Documenter Fogden blev
overleveret. og som j Fogdens Specification findes at der af Finde Godset her udj Gaarden er
liggende 1 pd: 18 mrk:, saa bød Eieren á Løben 3 Rd:, men var ej god for at bekaaste det
Kongl: skiøde.
Gaarden Nedr: Qvitne. Eieren Torbiøren Michelsen anviiste sit skiøde paa 2 Løber med
bøxel, dat: 21 Julj 1707. som Fogden blev overleveret, og bød Eieren á Løben 4 Rd:, men
Kongl: skiøde kunde hand ej formaa at bekoste.
Gaarden Almeland. Eieren Johanes Herlefsen anviste sit skiøde paa ½ Løb med bøxel,
dattered 17 Julij 1708. men efter Fogdens Specification er Finde Godz j den/n/e Gaard 18
mrk:, Fogden blev overleveret skiødet. Eieren bød for {bøxel} \Odels/ Rætten til dette Spand
1 Rd: 2 mrk:, men Kongl: skiøde formaaer hand ej at kaaste.
Winjer Otting.
Dugstad 1ste Thun. Eieren Knud Erichsen anviiste sit skiøde paa 1 Løb, dattered 18 Junij
1720, og Eet {skiøde} \gavebrev/ paa 1 Løb, dat: 20 Junij 1739. Eieren Biørne Michelsen

anviste sit skiøde paa 1 Løb, dat: 12 Febr: 1719, og Eet skiøde paa 1 Løb, dat: 29 Maij 1726.
Andet Thun. Eieren anviste sit meddelte Gave brev paa 1 pd:, dattered 20 Junij 1739. og
efter Eet anviist skifte brev, dattered 9 Octobr: 1737, er hans hustrue Gudve Størcksdatter
arvelig tilfalde 2 pd:, saa er og Anna Tostensdatter efter forbe:te skifte brev Eiende, Naar det
fragaar som hun har bort givet, 2 pd:, og Aamund Størcksen 1 pd:, tilsam/m/en J Gaarden
Dugstad 6 Løber, hvilcke Documenter til Fogden blev overleveret. Eierne bød for Odels
Rætten, {Nembl:} á Løben 5 Rd:, men Kongl: skiøde formaaer de ej at bekaaste sig.
Gaarden Øfsthuus. Eieren Niels Josepsen anviste sit skiøde paa 1 Løb, dat: 18 Febr: 1715.
Eieren Peder Wichingsen anviste sit skiøde paa 1 Løb, dat: 1 Maij 1737. Eieren Knud
Brynielsen anviiste sit skiøde paa 2 Løber, dat: 24 April 1738, hvilcke skiøder Fogden blev
overleveret. Eierne bød for {bøxel} \Odels/ Rætten 4 Rd: á Løben, men Kongl: skiøde
formaaer de ej at bekaaste sig.
Gaarden Fiosse. Eieren Aamund Størcksen anviste sit skiøde paa 3 Spand, dat: 3 Novbr:
1729, og efter skifte brevet datt: 9de O(ctober), som blev anvist, er hand arvelig tilfalden 1
Løb. Eieren Inger Roustad gav tilkiende at hun og hendes børn Eier 2 pd: 23 2/3 mrk: j
den/n/e Gaard efter Eet anvist skifte brev datt: 15 Maij 1732, efter skifte brev af 16 Novbr:
1724 er Giertru Aamundsdatters børn tilfalden 13 3/5 mrk:, dend øvrige Rest af Jorden, som
er 23 2/15 mrk:, sagde Eierne at være tilhørende efter Eet gl: skifte brev som er bortkom/m/et.
hvilcke forbe:te Documenter Fogden blev overleveret. Eierne bød for Odels Rætten á Løben
4 Rd:r 3 mrk:, men Kongl: skiøde formaaer de ej at bekaaste.
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Gaarden Tøen. Eieren Inger Roustad anviste Eet skifte brev efter hendes Sl: Mand, pas: d:
15 Maij 1732. hvorudj hun arvelig er tilfalden 1 Løb 1 pd: 12 mrk:, som Fogden blev
overleveret. Eieren bød for Odels Rætten á Løben 4 Rd:
d: 16 Novbr: blev med Tinget Continueret, og er da passeret som følger.
Bøer Otting.
Gaarden Bøe 2det Thun, Eieren Niels Iversen anviste Eet skiøde paa 2(?) Spd: 9 mrk:, datt:
24 April 1738. Aschild Michelsen anviste 2de skiøder, af 28 Octbr: 1737, og 24 April 173?
(1738?), hvor efter hand eier 2(?) Spd: 9 mrk:, hvilcke skiøder Fogden blev overleveret, og
som Fogdens Specification (udvisser) at der skall være Finde Godz j Bøe 4 Løb 18 mrk:, saa
gav disse Eiere tilkiende at det øvrige j Gaarden tilhører Vangens fattig huus og Præsten Hr:
Harboe. Eierne bød for Odels Rætten á Løben 3 Rd:, men Kongl: skiøde formaaer de ej at
bekaaste.
Gaarden Øfre Grove. Eieren Wiching Knudsen anviste Eet Mageskifte bred(?) (brev?), datt:
4 Maj 173?, hvor efter hand eier 1 Spd:, saa anviste hand og Eet skifte brev passered d: 22
Maj 1731, hvorudj hans Hustrue arvelig er tilfalden 1 Spand, (udj) bem:te skifte brev fantes
og Fogden Jens Lem at være udlagt 1 ½ Løb for sin ........ fordring, men Wiching Knudsen
forklarede at hand ........ haver indløst, men skiøde har hand icke bekom/m/et, dog har hand
faaet Qvittering for pengene, som blev anvist. hvilcke Documenter Fogden blev overleveret.
Eieren Ole Giet(lesen) aviste Eet skifte brev pas: d: 22 Junij 173? (1734?), hvorudj hand (var
arvelig) tilfalden 1 Løb. Eieren Gietle Olsen anviste sit skiøde paa 1 Løb, datt: 5 Novbr:
1737. hvilcke Fogden blev overleveret. E...f Pedersen anviste 3de skifte brever, datt: 12
Martj 1736, 15de Maij 1739, og 16 Maij 1739, hvor efter hand og medarvinger samt
Creditorer j den/n/e Jord er udlagt 2 Løb. hvilcke skifte br: Fogden blev overleveret. De
øvrige 2 Løber forklarede disse Eiere at være Hendrich Miltzou tilhørende. disse Eiere bød
for Odels Rætten á Løben 5 Rd:, men Kongl: skiøde formaaer de ej at bekaaste.

Gaarden Bachethun. Eieren M..... ....rensen anviste Eet skiøde dat: 4 Novbr: 172? (1724?),
hvorefter hand Eier 1 Løb 1 pd:, og Eet skiøde dat: 2 April 1732, hvorefter hand Eier 1 Løb 1
pd:, tilsam/m/en 2 Løb 2 pd: Eieren Knud Nielsen anviste 2de skiøder, dat: 23 April 1738,
og 15 Nov: 17(40), hvorefter hand Eier 2 Løber 2 pd:, Men som Fogdens Specification
udvisser at den/n/e Jord skulle være 6 Løber, saa Erklærede Eierne ....... 2 pd: ..... maa være
formedelst Jordens ....hed at tage. desse anviste adkomster blev Fogden overleveret. Eierne
bød for Odels Rætten á Løben 4 Rd:r 3 mrk:, men Kongl: skiøde formaaer de ej at bekaaste.
Gaarden Wold. Eieren Siur Olsen anviste sit skiøde, dat: 27 Martj 1718, hvorefter hand Eier
j Wold 1 .d, og j Lie ½ (p)d, hvilcket skiøde Fogden blev overleveret, og som Fogdens
Specification udvisser at her j den/n/e Gaard ........... Finde Godz 18 mrk:, saa bød Eieren j
Odels Rætten for dette Spand 1 Rd:, men Kongl: skiøde formaaer hand ej at bekaaste.
Gaarden Tverberg. Eieren Ole Tostensen anviste sit skiøde paa 2 pd: 3 mrk:, dattered 19de
Decbr: 1723, som Fogden blev overleveret. Eieren bød for Odels Rætten til disse 2 pd: 3 mrk:
2 Rd:, men Kongl: skiøde formaaer hand ej at bekaaste.
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Gaarden Mitberes Eier blev paaraabt, men møtte icke.
Gaarden Fines!! (Fennes?) Eier blev paaraabt, men møtte icke.
Qvitler Otting.
Gaarden Kindens Eiere er efter forklaring Hr: Capt: Nordahl og Hend: Miltzou.
Gaarden Grove. Eieren Ellev Olsen anviste sit skiøde paa 1 Løb, dattered 3de Julij 1711,
som Fogden blev overleveret, og dernæst forklarede at Kircken Eier 12 mrk: j be:te Gaard.
Eieren bød for Odels Rætten á Løben 3(?) Rd:, \.... ej bekaaste Kongl: skiøde/.
Gaarden Wiches Eiere efter forklaring er Hendrich Milzou.
Bordahls Otting.
Gaarden Himbles Eiere blev paaraabt, men møtte icke.
Gaarden Qvitne. Eieren Anders Brynildsen anviste sit skiøde paa 1 Løb 18 mrk:, datt: 2?
Novbr: 1733. Eieren Tormoe Siursen anviste Eet skifte brev pass: 14 Febr: 1739, hvorefter
hans hustrue arveligen er tilfalden 1 Løb 18 mrk:, hvilcke Documenter Fogden blev
overleveret. Eierne bød for Odels Rætten á Løben 5 Rd:, \......................./
Gaarden Wæhle. Eiere blev paaraabt, men møtte icke.
Gaarden Tillung!! (ligg i Wiger Otting). Eiere indfandt sig ej heller efter paaraabelse.
Wiiger Otting.
Gaarden Gielde. Eieren Siur Larsen Anviste sit skiøde paa 1 Løb, dat: 3 Maj 171? (1711?).
Eieren Od Wichingsen anviste sit skiøde paa ½ Løb, dat: 22 April 1738, samt efter Skifte brev
er hand og med søskende arvelig tilfalden ½ Løb, datt: 4 April 17??, hvilcke Docu: Fogden
blev overleveret. og bød Eierne for Odels Rætten á Løben 5 Rd:
Gaarden Nesthus. Eieren Peder Arnesen anviste sit skiøde datt: 15 Oct: 1737, hvorefter
hand Eier 1 Løb 10 mrk:, saa anviste hand og 2de skifte brever, dat: 15 Martj 1736, og 22
Sept: 1738, hvorefter hands hustrue og hendes børen tilsam/m/en Eier 2 pd: 12 mrk: Disse
Documenter blev Fogden overleveret. Eiere bød for Odels Rætten á Løben 5 Rd:, men Kongl:
skiøde formaaer hand ej at bekaaste.
Gaarden Schielde. Eieren Tosten Nielsen anviste sit skiøde paa 1 Løb, dat: 5 Novbr: 1736,
som Fogden blev overleveret, det øvrige j Gaarden Eier Hend: Miltzou og Assessor von der
Lippe. Eieren Tosten Nielsen bød j Odels Rætten for dend Løb hand Eier 3 Rd:, men Kongl:
skiøde formaaer hand ej at bekaaste.
Gaarden Lille Soufve. Eieren Erich Endresen anviste sit skiøde paa 2 pd: 12 mrk:, dat: 8
Novbr: 1736. David Nielsen anviste sit skiøde paa ½ Løb, dat: 23 April 1738. Torbiør
Levors datter anviste et skifte brev pas: 11 Aug: 1738, hvorefter hun og hendes børen arvelig

er tilfalden ½ Løb. disse Documenter blev Fogden overleveret. Eierne bød for Odels Rætten
á Løben 3 Rd:, men Kongl: skiøde formaaer de ej at bekaaste.
Gaarden Tisdahl. Eierne Kari Størcks datter og E.... ......sen anviste Eet skifte brev pas: 7
Martj 1736, hvorefter ....... (Een) hver Eier Eet pund, og blev skifte brevet Fogden
overleveret. Eierne bød for Odels Rætten for disse 2 pd:, 3 Rd: 2 mrk:, men Kongl: skiøde
formaaer de ej at bekaaste.
Gaarden Mithun. Eiere Niels Tormosen anviste sit skiøde dat: ?? ..... 17??, hvorefter hand
Eier 1 Løb 16 mrk:, ligesaa anviste hand Eet skifte brev pass: 20 Novbr: 1726, hvorefter hans
hustrue og Sø(n? har arvet?) ..........., disse adkomster blev Fogden overleveret. Eierne bød
for Odels Rætten á Løben 5 Rd:r, men Kongl: skiøde formaaer de ej at bekaaste.
Gaarden Røid. Eieren (Rognald?) A.....sen anviste sit skiøde paa ½ Løb 6 mrk:, datt: 28
April 1728, som Fogden blev overleveret. Eieren bød á Løben 5 Rd: efter advenant, men
Kongl: skiøde formaaer hand ej at bekaaste.
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dernest møtte de foran paaraabte og udeblivende.
Gaarden Himble. Eieren Baar Larsen fremviste sit skiøde dat: 22 April 1738 paa 1 Løb.
Britta Anders datter anviste Eet skifte Brev pass: 2 Maj 1740, hvorefter hun og hendes
Stifbøren Eier 1 Løb, hvilcke Fogden blev overleveret. Eierne bød for Odels Rætten á Løben
3 Rd:, men Kongl: Skiøde formaaer de ej at bekaaste sig.
Gaarden Wæhle, Knud Erichsen som Eier for Jorden, anviste sit skiøde paa 1 Løb 1 pd: 3
mrk:, datt: 29 April 1740, og som Fogdens Decignation!! (Specification?) udvisser at Finde
Godset herudj Gaarden er ½ Løb, saa bød hand for Odels Rætten til sam/m/e ½ Løb, 2 Rd:,
men Kongl: skiøde kunde hand ej formaae at bekaaste. Fogden blev dette j Rætte lagde
skiøde overleveret.
Gaarden Tillung. Eiere Lars Gullichsen fremviste Eet skiøde datt: 13 Martj 1738, hvorefter
hand Eier 21 mrk:, Nock har hand arvet efter 2de anviste skifte brever, dat: 25 Decbr: 1721,
og 8 Novbr: 1729, 1 Løb 1 pd: 18 mrk:, hvilcke Fogden \blev/ overleveret. Og som Fogdens
Decignation!! udvisser at Finde Godset j den/n/e Gaard er ½ Løb, saa bød hand for Odels
Rætten til sam/m/e, 2 Rd:, men Kongl: skiøde formaaer hand ej at bekaaste.
Fogden tilspurdte dernest Almuen om dem er bekiendt noget videre af dette Finde Godz, og
blev da svaret at der j Dørvedahls Otting findes j Gaarden Store Berge 6 Løber. og møtte da
Eiere Johanes Larsen, som anviste sit skiøde paa 2 Løber, datt: 13 April 1729. Eiere Johanes
Størchsen anviste sit skiøde paa 2 Løber, dat: 22 April 1727. hvilcke Fogden blev
overleveret. dernest forklarede de at Hend: Miltzou er Eier for 2 Løber j bem:te Gaard.
Eieren Johanes Larsen bød for sine 2 Løber 4 Rd:, og Johanes Størchsen bød for sine 2 Løber
6 Rd: for Odels Rætten, men Kongl: skiøde kunde de ej formaae at bekaaste.
Dørvedahls Otting.
Lille Røten. Eieren Knud Brynielsen Øfsthus anviste sit skiøde paa 1 Løb 2 pd: 6 mrk:, datt:
21 Maj 1731, som Fogden blev overleveret. Eieren bød for {det} Odels Rætten af det Finde
Godz som j sam/m/e Gaard er liggende, ½ Rd: Løben, men Kongl: skiøde kunde hand ej
formaae at bekaaste.
Bordahls Otting.
Øfre Herre. Eieren \Ole Larsen/ anviste sit skiøde paa ½ Løb, dat: 3 Julij 1733, som Fogden
blev overleveret. Eieren bød for Odels Rætten til sam/m/e, 2 Rd:r, men Kongl: skiøde
formaaer hand ej at bekaaste.
(Wiger) Otting.

Gaarden Eimstad. Eieren Ole Knudsen anviste sit skiøde paa 2 Løber, datt: 12 Janu: 172?
(1721?), hvilcket sam/m/e Fogden blev overleveret, og bød Eiere for Odels Rætten til
sam/m/e Jord 10 Rd:r, men Kongl: skiøde formaaer hand ej at bekaaste.
Capt: Nordahl lod tilføre udj den/n/e forretning, at ..... ....de producered det Kongl:
allernaadigste skiøde, datt:
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Kiøbenhafn d: 11 Aug: 1657 over det saakaldede Finde godz her j Wosse Præste gield
beliggende, hvoraf den/n/e Respective Rætt haver taget vidimered Copie, skulle med nogen
selvEiere af indbem:te Jorde Godz, understaa sig ej at fremstille, bliver det Een Sag
vedkom/m/ende til ansvar. bem:te Copie blev Fogden overleveret.
Fogden begierede derpaa, siden ingen fleere møder, og Almuen icke er bevist mere Finde
Godz her at være beliggende, hvis passered beskreven, da dend udeblivende Eier af Gaarden
Mit Bære kom/m/er til at Reisse til Fogden her med sine Adkomster.
Afsagt
Tings Vidnet skall efter Fogdens forlangende under Rættens forseigling forderligst blive ham
Extraderet.
Knud Haldorsens udgivene skiøde af 15 Nobr: 1740 til Knud Nielsen paa 1 Løb smør i
gaarden Bachetun, blev lest.
For Rætten fremstoed Knud Erichsen Wælle med hands Svoger Olle Larsen og Courator
Knud Leidahl, samt Couratoren Rougnal Houge paa Knud Larsens veigne, og declarerede det
de udj dend Sag, hvor paa af Fogden til nest forregaaende som/m/er ting war søgt til Et
Tingsvidnes Erholdelse, ere som Swogere bleven udj Couratorenis overværelse Kierligen,
venligen og broderligen forEenede, altsaa begierede det øfrigheden vilde eftergive dend
prætention og tiltalle som de hafde paa Justitiens veigne til og imod dem for deres forseelse.
Hr: Capitain Jens Nordahl som Sigt og Sage falds Eiere, lod tilførre, det hand har befunden
at der er forseelse paa bægge sidder af disse Swogere imod hin anden begaaet, mens som de
ere bleven Kierligen forEenede, og haver lovet fredeligen og Eendrægteligen at leve
sam/m/en, saa frafaldt hand (: Capitainen :) Sagen, og i det øfrige begierede beskreven hvis
nu passeret og ad prot: tilført er.
Halstein Eigdetvedt fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
warsel vidnesfast Lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Olle Holle,
Vidner at anhøre, som er Erich Arnesen Tvedt og Lars ibdm:, angaaende hvorleedes hand i
nest afvigte Waar har opsat en nye garr, og det paa Citantens Eiendom og forbi Rætte Lovl:
marcke skield og skifte, samt taget wonde til bem:te gar udj Citantens marck, og det saa
ganske ulovl: uden Citantens samtycke opsat sam/m/e gar, der for Dom at lide til at bort tage
garen igien, som og straf at undgielde for sin ulovl: Adfær, samt at svare processens
omkostning.
dend indstevnte Olle Holle blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller lod møde.
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stoed sine Vidner som nu møder, Eedelig afhørt.
Rætten tilspurte Citanten hvem stevnevidner var udj sagen, som stevningen efter Loven bør
Afhiemle. Citanten svarede, det var hans søn Gullich Halstensen, som her staar for Rætten,

den hand begierede maatte føre sagen for ham, siden hand selv for alderdom ej kand udføre
Sagen, saa har bem:te hands søn haft med sig til stevnevidne Tollef Hage.
Afskeediget
Det kand ej som lovlig og billigt ansees at Gullich Halstensen som stevne Vidne udj sin Fader
Halsten Eigdetvedts sag, stevningen at afhiemlede!! (afhiemle) ved Eed, kand admiteris, mens
der til bør bruges en u-partisch Mand, om stevningen som lovlig skall ansees udj dens
forkyndelse, thj Kiendes for Ræt, at sagen bør afviisses til et lovligt stevnemaals forkyndelse.
Willum Schielde efter forrige tiltalle til Anders Jonsen, Eskede sagen j Rætte,
paa dend indstevnte Anders Jonsens veigne møtte hands broder David Jonsen Mølster, som
sagde at hand paa sin broders veigne vilde svare j sagen efter hands broders forlangende, og
altsaa vilde afvarte Vidnernes forklaring sam/m/e at anhøre.
Citanten var begierende Vidnerne maatte blive Eedelig afhørt, siden de alle efter givene
Laudag møder nu for Rætten. Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet
sandhed at udsige.
1: Vidne, Michel Andersen, tienende hos Olle Grimstad, sagde sig at være gaml: 31 Aar,
efter aflagde Eed med opragte fingre, vidnede, at have seet Øgen, og at den var skut i sidden
med Erter, der efter forklarede at Citanten hafde tilspurt Anders Jonsen Lunde hvem der hafde
skut hands øg, da svarede Anders, hand veste det icke, da sagde Willum til Ander[s], du tør
viide det, eftersom der var ingen hiem/m/e paa Lunde Du!! (da?) de andre vare til bryllup, da
svarede Anders, var det saa at hun fick noget, saa kom det paa en nødtørstig stæd. vidnet
hafde ej videre at forklare, parterne hafde ej heller noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Tosten Nielsen, boendes paa Gaarden Schielde, sagde sig at være gaml: 53 Aar,
Efter aflagde Eed med opragte fingre vidnede ligesom første Vidne. parterne hafde ej noget
at tilspørge dette Vidne.
3: Vidne, Erich Gullichsen, tienende hos Mads Seim, sagde sig at være gaml: 37 Aar, efter
aflagde Eed med opragte fingre vidnede, Conform med første Vidne, lagde dette der til at
Anders hafde sagt, inte svær eg for det, fick hun noget, kom det paa en tørstig stæd.
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parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Citanten lod tilførre, at omendskiønt hand fra Ste: Hans tiider og indtil nu ej har kundet brugt
øget over 2 gange, mens har laant øg hos sin grande til sit jorde brug, saa dog, siden øget nu er
til forbedring, og det siunes at øgen kom/m/er til sin forrige førrelse, saa hafde hand ej anden
paastand at giøre, end at bem:te Anders Jonsen for sin øvede gierning, ved Dom, maatte blive
afstraffet, saa og at hand, neml: Citanten, ved Dom nyder processens omkostning skadesløs, i
det øfrige Submitterer sagen til Doms.
Capitain Nordahl som sigt og sage falds Eiere, begierede sagen udsat til j Morgen for at see
den i mindelighed afgiort, i viderig fald vilde hand i morgen giøre sin i Rætte settelse.
Afskeediget
Sagen gives Rum til j Morgen, da parterne haver at møde, Dom at anhøre udj sagen, i fald den
ej forinden i mindelighed vorder afgiort.
Fogden Sig:r Johan Smed, paa forrige Foged Andreas Jessens veigne, tilspurte dend
Tingsøgende Almue, om Fogden \Jessen/ har betalt Almuen Tingskyds for sig og
Sorenskriveren til og fra Tingene med 4 skil: millen for hver hest til lands, samt 4 skil: millen
for hver Roers Karl til vands, og det for de Aaringer 1735, 1736 og 1737, \38 og 39/, her til
Almuen Eenstem/m/ig svarede ja, at Fogden for de Aaringer har betalt Dem tingskydsen for

sig selv og for Sorenskriveren med 4 skil: Millen hver Mand til vands, og 4 skil: Millen af
hver hæst til lands.
for det andet tilspurte Fogden Almuen om hvor lang[t] eller hvor mange miille
Sorenskriveren hafde til disse tinge. her til Almuen svarede, fra Gaarden Hestham/m/er udj
Hardanger, hvor Sorenskriveren boer, og ind til Bolstadørens ting er 9 miille, liggeleedes
tilbage igien, neml: fra Bolstadørens ting og til Wangens ting 4 Miille, fra Wangens ting og til
Sorenskriver gaarden Hesthammer 5 miille.
Fogden begierede Tingsvidne[t] beskreven om hvis passeret er.
Gullich Opheims udgivene skiøde af 11 Nobr: 1740 til Godskalck Olsen paa 1 Løb 6 mrk:
smør i Gaarden Opheim, og 1 Spd: smør i gaarden Danmarck, blev lest.
Godskalck Olsens udgivene Pante Obligation af 15 Nobr: 1740 til Warner Hossevinckel paa
Capital 100 Rd:r, imod det underPant af 1 Løb 6 mrk: smør i Gaarden Opheim, og 1 Spd:
smør i Gaarden Danmarck, blev lest.
Den 17 ditto blev med Tinget Continueret.
Askild Michelsens udgivene skiøde af 17 Nobr: 1740 til Niels Iversen paa 2 pd: 15 mrk: smør
j Gaard: Bøe, blev læst.
Fogden Sig:r Johan Smed tilspurte den Tingsøgende Almue og Laug Rætten hvad tiid
Capellanen Hr: Olle Werdahl forlod dette Præstegield, saa og om Capellans gaarden Store
Ringheim siden dend tiid af nogen Capellan er bleven beboet. her til Almuen med Laug
Rætten svarede, at Capellanen Hr: Olle Werdahl R[e]iste her fra Woss og forlod dette Præste
gield dend 10 Aug: indeværende Aar, og siden den tiid har ingen Capelland været her, mens
gaarden
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Store Ringheim Eies og beboes samt bruges af bønder.
Fogden begierede under Rættens haand beskreven vis passeret er.
Hr: Capitain Jens Nordahl lod indførre det hand frafalder den sag indstevnt af Willum
Schielde Contra Anders Jonsen, som igaar blev udsat til i dag, sam/m/e sag Anders Jonsen
imindel:[hed] har forsohnet,
Willum Schielde lod tilførre, at siden Anders Jonsen har forsohnet sin forseelse, og hands
broder David Jonsen Mølster tilstaar ham, neml: Citanten, imindel:[hed] at betalle de paa
sagen anvente omkostninger, saa frafaldt hand, neml: Citanten, sagen paa sin sidde.
Knudt Ericksens udgivene Pante Obligation af 17 Nobr: 1740 til Torgier Biørnesen paa
Capital 91 Rd:r, imod det underPant af 1 Løb 6 mrk: smør i Gaard: Wæhle, bl: lest.
Knud Gullichsen Røtte fremstoed for Rætten og lod paa {sin Myndling} sal: Olle Gullichsen
Opheims børens veigne lysse penge mangel til 7 Spd: smør i gaarden Gierager Wester thuun,
der til hand formeente at de vare Odels berettiget, der om hand Reserverede sig frist i belejlig
tiid at beviisse.
Fogden tilspurte dend tingsøgende Almue og Laug Rætten, om de ved nogen leedige Karle
som i dette Aar har drevet Kiøbmanskab, saa og været tienesteløs, der efter Forordningen bør
skatte, her til Laug Rætten svarede, at i Holbøygder otting er Lars Mitthun, haver ej tieneste,

driver Kiøbmanskab, Torgiel Fiele haver ingen tieneste, driver ej handel, Lars Strøm/m/e
haver ingen tieneste, driver Kiøbmanskab med skinvahre, Peer Souesjord tiener halve Aar, i
det øfrige driver Kiøbmanskab, Peer {Wiiger otting} Svensen Schierven haver ingen
tieneste. Wiiger otting, ingen. Bøer otting, Christopher Andersen Støellen tiener icke,
Lars Andersen Støllen tiener icke, Levor Olsen Hougen vil ej tiene, Gulbrand Siursen
Urland vil ej tiene, Torsten Olsen Tverberg vil ej tiene, driver Kiøbmanskab, Lars
Andersen Almending, vil ej tiene, Driver Kiøbmanskab. Wiinier otting, Hermun Iversen
Helleve har tient dette halve Aar, mens {..} været det halve Aar uden tieneste. Qvitler
otting, Torgier Bryn vil ej tiene, Driver Kiøbmanskab. Bordahls otting, {.....} Lars Rogn
vil ej tiene. Borstrands otting, Knud Olsesen!! (Olsen) vil ickun tiene halv Aar, driver
Kiøbmanskab, Johan/n/es Olsen Fladeqval vil ickun tiene halv Aar, driver Kiøbmanskab,
Niels Olsen Een, tiener ickun halv Aar, driver Kiøbmanskab med skindvahre, Indre Ericksen
Giære vil ej
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tiene. Dyrvedahls otting, Endre Dyckesteen vil ickun tiene halv, driver Kiøbmanskab.
Guldfierdings otting, Elling Jonsen vil ej tiene, driver Kiøbmanskab.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere dette Aars skatte Restance, hvis endelige
Sum/m/a var 260 Rd: 5 mrk: 4 s: for det 2det: SelvEier Mandtallet. 3de: det sædvanlige
tingsvidne om uviisse indkom/m/e, samt Fogden og Sorenskriverens ting skydts, som ingen
var der noget imod disse poster, efter at de vare oplæste, hafde at forrestille, saa var Fogden
Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Fogden lod \ved/ tvende af Laug Rætten, Naufnl: Willum Schielde og Ellef Schiple, skicke
tvende gange bud til Magister Jørgen Harboe med anmodning om de sædvanlige Attester som
Fogden bør have til bilag ved sine aller underdanigste Regnskaber, mens efter de tvende
Mænds berætning vilde Sogne Præsten Mag: Harboe ej udstæde nogen Attester, med Mindre
Fogden vilde give ham en Formular til sam/m/e.
Fogden Reserverede sig her imod sit andragende paa høye stæder i fald hand nogen ophold
med sit Regnskab i henseende af mangel paa bem:te viisser!! (beviisser?) maatte skee, aller
helst hand ej kand give nogen formular, saasom hand ej ved hvad j dette Aar er passeret, hvor
for Sogne Præsten som angivere bør meddeele beviis.
Dernæst blev opnævnt de Laug Rættis mænd som Rætten tilstundende Aar 1741 skall betiene,
som ere alle nye, Lars Gullichsen Opheim, Niels Finne, Peder Øfsthuus, Anders Kolve, Iver
Kine, Lars Houg, Erick Hærem, og Peder Glimme.
Efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev tinget ophævet.

1740
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Mandagen d: 13 Martij blev paa Evanger for Wasværens skibReede i Wosse Fogderie
holdet Et almindelig Waar, Skatte og Sagefalds Ting, og blev Rætten beklæd med
efterskrevene Eedsorene Laug Rættis mænd, sc: som findes paa fol: 88 anførte, nærværende
Fogden Sig:r Johan Smed, Lensmanden Niels Horviig, med den Tingsøgende Almue;
Da først blev allerunderdanigst publiceret.
1: Forordning anlangende Forsamlinger uden for Gudstieneste, under vedkom/m/ende
Læreres opsiun maa tillades, og hvilke der imod, som utilladelige, og mistænkelige, forbydes,
af datto 13 Janv: 1741.
2: om Skatternis paabud i Norge for indeværende Aar, af datto 6 Debr: 1740:
3: Patent om høyeste-Ret i Danmrk: for Aar 1741, af datto 7 Octbr: 1740:
4: Forbud paa 24 skl: stykkers udførsel, af datto 14 Nobr: 1740.
5: Kongl: allernaadigste Rescript af 7 Octbr: 1740, at de Præster som bliver afsætte fra deres
Kald, skal ogsaa tildøm/m/es at aflægge dend geistlige habit.
6: Forord: af 2 Decbr: 1740 forbyder at ej nogen maa gaa ud af Kircken medens
Catechisatonen varer, undtagen Skrøbelige og Svangre.
7: Cancellie Raad og Laugmand Johan Bagers bevilling af 19 Aug: 1740, at maa boe paa
dend Laugmanden forunte Gaard Schaale.
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8: Kongl: Rescribt af 30 Septbr: 1740, angaaende Soldaternis Madskrepper, Kaaber Kiedel,
Rode seck og Rode øxse, ifald sam/m/e bedervis, hvem der skal erstatte det.
Hr: Gerdt Geelmuydens udgivene bøxsel brev med Revers, af 23de Febr: 1741, til Askild
Knudsen paa 1 Løb smør udi Gaarden Wiig, blev læst.
Knud Knudsen Førre udgivene Pante forskrivelse af 8 Julij 1738 til Warner Hosevinkel for
Capital 20 Rd:, imod det underpant af 18 mrk: smør udj Gaarden Førre, blev læst
Knud Askildsen Strøm/m/e udgivene skiøde af 13 Martij 1741 til Ingebrigt Askilsen Øye
paa 18 ¾ Mrk: smør i Gaarden Strøm/m/e, blev læst.
Willum Nielsen Langelands udgivene skiøde af 13 Martij 1741 til Gullich Olsen paa 1 Spd:
smør med bøxsel i Gaarden Sckaarve, blev læst.
Fogden Sig:r Johan Smed Kundgiorde det hand ved skriftl: stevnemaal af 20 Febr: nestleeden,
til dette ting, tiid og stæd vidnesfast Lovl: haver ladet stevne og indkalde Gullach
Møcheltvedt, Vidner at anhøre, som er Siur Larsen Schorve og Joen Olsen Gietle, Dom at
undgielde fordj hand d: 7 Nobr: sidstleeden, paa tingReisen haver overfaldet Fogdens
Fuldmægtig Stephen Lax, med videre stevningens indhold, som blev lagt i Rætten, lydeligen
oplæst, og er saa lydende.
dend indstevnte Gullach Møcheltvedt møtte for Rætten, vedtog at være Lovl: warslet, og at
dend nu oplæste skriftl: stevning var bleven ham Lovl: forkyndt.
de indstevnte Vidner møtte og for Rætten.
Citanten lagde i Rætte dend skriftl: Attest og Vidnesbyrd, som Vidnerne forhend under deres
boemærcker haver meddeelt ham, begierede sam/m/e oplæst og i Acten indført, og at
Vidnerne sam/m/e her for Rætten maatte beEdige. bem:te document er saa lydende.
efter at den/n/e af de tvende Vidner underskrevene Attest var bleven lydeligen for dem
oplæst, sagde de ej at kunde beEdige sam/m/e, formeedelst de vare beskænkkede da de
underskrev sam/m/e.

Fogden paastoed at Eedens forklaring maatte blive den/n/em forrelæst, og at de ved Eed
maatte aflægge derres Vidnesbyrd, da hand Reserverede sig Qvæstioner den/n/em at
forresætte; Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet ved sandhed
at blive.
1: Vidne, Siur Larsen, boendes paa Gaarden Schorve, sagde sig at være gaml: 46 Aar, efter
aflagde Eed med opragte fingre vidnede, at da hand med Fogdens tiener kom til VasEende!!
(VasEnden), og hafde Kongens Penge med sig, var ingen fløttnings Folck som skulde førre
dem over vandet, da de nu var gaaen i baaden kom Askild Wæhle til baaden, og tog paa
Aarene for at see om det var sine. da sagde Fogdens tiener, lad blive Aarene, og i det
sam/m/e drog hand ud sin hirgsfænger!! (hirtsfenger = lang jaktkniv) og hugge[de] efter
Askild Wæhle, da Askild gick fra baaden, sam/m/e tiid stoed Gullach Møcheltvedt med nogle
andre mænd og hællede dem eller lagde dem hver paa sin stav som de hafde taget paa veien
imel: vas!! (Voss?) og søe, og saa paa dette, da sagde Gullach Møcheltvedt til Lax, træcker du
hirgsfænger og skarp til Kongens skatte bønder, det maa du icke giøre, vi har seet saadan en
Kar før. Fogden tilspurte Vidnet om hand blev locket eller truet til
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at underskrive dend Attest som her i Rætten er oplæst og af Vidnet underskrevet, og om
Vidnet ej sam/m/e frivillig har underskrevet. Resp: hand blev hvercken lokket eller truet der
til, mens hand giorde det med sin ringe forstand.
2: [Vidne], Joen Olsen, værende hos hands moder paa Gaarden Gietle, sagde sig at være
gaml: over 30 Aar, efter aflagde Eed med opragte fingre vidnede som første Vidne. til
Fogdens Qvæstion svarede hand til, ligesom det første Vidne.
Fogden frafaldt sagen imod Gullach Møcheltvedt, og Reserverede sig sin Ræt og tiltalle til
og imod Vidnerne, fordi de ved Een forhen giorde skriftl: forklaring, dend de nu inden Rætten
har \fra/faldet, har foraarsaget at Fogden haver Reist den/n/e Sag.
Fogden lagde i Rætte skatte Restancen saavel for nest forregaaende Aar, som for den/n/e
Termiin, hvis endelige Sum/m/a var 84 Rd: 5 s:, og efter at den var oplæst, da som ingen var
der noget imod sam/m/e hafde at forrestille, var Fogden Rættens Attestation begierende, som
blev efterkom/m/et.
Efter trende gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skibReede ophævet.

Onsdagen den 15 Martij blev paa Wosse Wangen holdet Et Almindel: Vaar, Skatte og
Sage ting med Wangens Tinglaus Almue, da Rætten blev betiendt med de Laug Rættes
Mænd som paa fol: 99 er anført og der Naufn givene, nærværende ved Rætten Fogden Johan
Smed, Lensmanden Johan Henrich Blomberg med dend tingsøgende Almue,
hvorda først allerunderdanigst blev publiceret de Kongl: Allernaadigste Forordninger,
Rescribter og befahlinger som findes Extr: paa fol: 99.
Størkaar Mickelsens udgivene Pante forskrivelse til Anne, sal: Hossevinkel, af datto 18 April
1724, paa Capital 30 Rd:r, med underPant af ½ pd: smør i Gaarden Gielbache, blev læst.
Johannes Navesen Fielli udgivene skiøde af 15 Martij 1741 til Ole Navesen paa ½ Løb 6
mrk: smør i gaard: Fielli, blev læst.

Hr: Assessor Jean von der Lippe udgivene bøxsel brev af 19 Septbr: 1741 til Lars Erichsen
paa 1 Løb 12 mrk: smør i Gaard: Himble, blev læst.
Dend 16 ditto blev med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Olle Sondve udgivene Qvittering til Colben Hirdt for Randvei Torgierdatters tilfaldende
Fæderne arv, af datto 15 Martij 1741, blev læst.
Skifte brevet passeret d: 26 Januarij 1741 efter sal: Anders Knudsen, blev læst, deraf erfahret
at det sal: Men/n/iske var Eiere [af] 5 mrk: smør uden bøxsel i Gaarden Wætte, som var
Wurderet for 5 mrk: Marcken, og udlagt paa Moderen 1 Mrk:, paa brøderne, neml: Siur
Knudsen 2 Mrk:, og Mathias Knudsen 2 Mrk:
Erick Odsen Jerald lod læsse en af datto 15 Martij 1741 skriftlig penge mangels lysning paa
sine børens veigne til 4 Løber 12 Mrk: smør udj Gaarden Lødve, med underliggende Teig
Lødves Teigen Kaldet.
Mons Biørnesen Bachethuun og Knud Nielsen ibdm:, efter forrige tiltalle til Endre Aa[d]sen
og Olle Siursen nedre Rochen, fremstoed for Rætten, paaæskede sagen og producerede deres
udgivene skriftl: stevnemaal i sagen, med Rættens der paa teignede d: 11 Nobr: 1740 givende
Laudag.
de indvarslede Contraparter Endre og Olle Nedre Rochen møtte for Rætten, vedtog sagen og
vilde afvarte hvad Citanterne vilde fremsette.
Citanterne paastoed de {tvende} ved seeneste Rættens holdelse givende Laugdag
udeblivende Vidner, som nu møder, Eedelig afhørte.
Jacob Ellefsen, værende paa Grove, sagde sig at være gaml: 64 Aar, vidnede, at nest forrige
Aar begierede Endre og Olle Nedre Rochen at Vidnet tillige med Niels Bøe vil[de] gaa med
dem for
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at see nogle marcke skield som var imel: deres gaard nedre Rochen og Bachethuun, det de og
efterkom, og fulte med dem i marcken, og blev dem da først anviist 1 steen som stoed imel:
deres støels einer!! (egner), udj et slotte træe kaldet Øye træe, og stoed steenen udj en
Rødnings brændet, og var den/n/e Rødning brent, tillige med de andre Rødninger i sam/m/e
træe, efter siun, om waaren i sam/m/e Aar, eller og som den/n/e brænning om stænen var nys
giort, thi asken laa inu paa stædet, saaleedes som det ej hafde blæst eller været viind siden
bræn/n/ingen var giort. derefter blev dem anviist en gloppe som var udj et lidet berg eller
liden ham/m/er, over sam/m/e gloppe laa en løs græs tørv, som var dog fast voxsen med
jorden, mens var opløft af ham/m/eren, der paa begierede Vidnet at Mons Bachethuun vilde
giøre gloppen Reen, at de Kunde see dem forre, thj der var kom/m/en løs jord eller muld udj
gloppen, da gloppen var Reen giort \og vasket/, blev den af Vidnet og Niels Bøe besigtiget,
var dend at see til som den var nylig giort med jern, eller og som dend kunde være med jern
nylig ophuggen og forfrisket. fleere mercker blev dem ej anviiste, og sagde Vidnet
fremdeeles, at om hand var paa Aastædet, vilde og kunde hand giøre anvisning paa disse
anviiste mercker, der efter hand og, naar forlanges, saavel om sin forklaring, som og om
anviisningen vilde aflægge sin Korpelige!! (Korporlige) Eed. En!! (End) viidere forklarede
Vidnet, at det var øyensiunligt at see at der med marcke steenen var begaaet urigtighed, i det
at da Vidnet tog i jorden om marcke steenen, laa græs Tørvene løsse, og som/m/e af tørvene
vare saaleedes lagt om {torven} steenen at græsset vente need i jorden, saa der af kunde sees
at det var nyligen giort, mens om marcke steenen var ny eller gaml: needsæt, eller og om der

var brugt saadan omgangs maade med den for at dend som ny skulde sees, det ved Vidnet ej.
videre hafde Vidnet ej at forklare, ej heller parterne noget at tilspørge Vidnet.
Citanterne forklarede, at som det er dend heele Almue bekiendt at det Vidne Niels Bøe har
været og inu er ganske syg og senge liggende, og har holt ved sengen siden 8te dage for
den/n/e neestleeden Juul, saa har Citanterne fundet fornøden til deres sags oplysning, igaar
ved de tvende Mænd Lars Gullichsen nedre Grouve og Knud Brynildsen Helleve, at lade
afhøre bemelte Niels Bøe, begierede og paastoed det bem:te tvende Mænd under Eed maatte
forklare hvis bem:te Niels Bøe udsagt haver.
Lars Gullichsen, boende paa Gaarden nedre Grouve, /: efter at Eedens forklaring for ham og
det andet Vidne af Lovbogen var bleven forrelæst :/
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aflagde Eeden med opragte fingre, derefter sagde sig at være gaml: 67 Aar, vidnede, det hand
tillige med {Citanterne} Knud Helleve, paa forlangende af Citanterne, i dag har været hos
Niels Bøe for at anhøre hands udsigende om de af Gaarden nedre Rochens opsiddere anviiste
mercker, og da Vidnet kom til Niels Bøe, var hand, sc: Niels Bøe, syg og sengeliggende, og
haver inu sin fulde forstand, da de til ham havde sagt deres Erende, giorde hand saadan en
forklaring, at da de kom i marcken viiste Endre Rochen dem en fuldkom/m/en marcke steen
som stoed oppe i Øyen, og var der aske \og mul/ Runt omkring og paa steenen, der efter blev
dem viist en gloppe {v} som var oppe i ham/m/eren, og efter at græs tørven var opløftet, som
laa over gloppen, var vasket og Reen giort, var gloppen videre!! (hvitere?) end som
ham/m/eren nogen anden stæd, sagde fremdeeles at Endre {at} hafde sagt at hand bar
boemercke i sin lom/m/e til beviis om sam/m/e mercker.
Knud Brynildsen, boendes paa Gaarden Helleve, med opragte fingre aflagde Edend!! (Eden),
derefter sagde sig at være gaml: 41 Aar, vidnede Conform i alle maader med nest
forregaaende Vidne.
de indstevnte Endre Aadsen og Olle Siursen nedre Rochen kundgiorde at de med Mundtlig
stevnemaal Contra haver ladet indvarsle hoved Citanterne til at anhøre Vidner om disse
marcke skiel, som er Herman Qvale, Anders Hylle, \{og}/ Niels Wecke og Peer i Merringen,
som alle møder.
Hoved Citanterne vedtog at være Lovl: varslet disse Vidner at anhøre.
1: Vidne, Herman Knudsen, boendes paa Gaarden Qvale, sagde sig at være gaml: 48 Aar,
vidnede at have hørt af sal: Halsteen Torgiersen Røche for 10 á 12 Aar siden, det merckerne
imel: Bachethuun og nedre Røche støels marcker skulde \gaa/ af Bleche i Rotte beent i Øyene,
det sagde hand efter sin formand Knud Torgiersen Røche, hand hafde viist ham merckerne, og
dend gang hafde Halsteen sagt til Knud, du skal viisse mig merckerne som du for Gud vil
forsvare det, og som du vil giøre Eed paa det som en gaml: Mand. videre hafde hand ej at
forklare, sagde ellers at kunde giøre anviisning paa disse Naufngivene stæder, mens paa moed
og marke skield kunde Vidnet ej giøre nogen anvisning.
2: [Vidne], Anders Andersen, boendes paa Gaarden Hylden, sagde sig at være gaml: 53 Aar,
vidnede at sal: Halsteen Røche hafde været ham skyldig for 6 Asker Koren 1 Rdl:r, der for
gav bem:te Halsteen ham, Vidnet, forlov til at hugge udi den/n/e nu omtvistede skoueteig, da
Vidnet kom der for at hugge, blev Vidnet anviist af nu sal: Biørne Bachethuun en gloppe som
var udj en jordfast steen udj Schiørbøtte-fossen, og sagde at det var marckeskield. siden efter
blev Vidnet af Halsteen Røcke anviist en gloppe udj et skarv {kaldet} under Solli veigen, og
siden peggede Halsteen need efter til Øyene og sagde at der stoed en marckesteen, og at disse
mercker vare Rætte mercker, og der efter maatte Vidnet hugge udj teigen, og da huggede
Vidnet 300 bracke stouer, og flekkede 16 Woger Næver, hvilcket alt Vidnet førte hiem til sin

gaard, fremdeeles sagde Vidnet at kunde giøre anviisning paa disse mercker. videre hafde
Vidnet ej at forklare.
3: Vidne, Niels {W} Gullichsen, boendes paa Gaarden Wæche, sagde sig at være gaml: 48
Aar, vidnede, at nu sal: Halvor Hylden, som var en gaml: Mand imod 80 Aar, hafde siunet
Vidnet merckerne, og sagde at de gick
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af Blecken i Øyene og need i Elven, og Halsteen Røcke[s] datter hafde viist Vidnet en Gloppe
udj et skarv under Solli veigen, og sagt at det var mercke efter hindes Faders ord, og Halvor
Hylden viiste Vidnet en marckesteen udj Øyene, fremdeeles sagede Vidnet at kunde giøre
anviisning paa disse mercker og stæder, og hafde Vidnes StifFader hugget udj den/n/e
skoueteig efter Røckes Mændenes tilladelse. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
4: Vidne, Peer Halsteensen, huusmand, boende oven for Merringen, sagde sig at være gaml:
63 Aar, vidnede efter sin sal: Faders ord og anvisning, som var sal: Halsteen Røcke, efter
hvilcken hand styrte gaarden i 2 Aar efter hands død, og i 12 Aar styrte Vidnet gaarden
Røcken med hands Fader, tilsam/m/en 14 Aar, og sagde hands Fader at sal: Knud Torgiersen
Røcke hafde saaleedes viist ham, og blev da Vidnet anviist af Blecken i Rotten, og der fra
need i Øyene, og der stoed en marcke steen. og saaleedes brugte Vidnet og hands Fader
skouv og marck uden nogen modsigelse eller paatalle, og er det i den/n/e vaar 9 Aar siden
Vidnet drog fra Gaarden, og saaleedes haver de med deres stue grande brugt udj 35 Aar uden
nogen paaAncke om disse mercker, Vidnet sagde at kunde giøre anvisning. parterne hafde ej
noget at tilspørge Vidnet.
parterne hafde ej videre at forrestille.
Afskeediget.
Sagen henviisses til Aastædet, følgelig Loven, til Siun, granskning, \samt/ nermere
undersøgning og endelig paakiendelse, efter forregaaende lovlig stevnemaal.
Gullach Halsteensen Lille Høen fremstoed for Rætten og kundgiorde, det paa sin Faders
{veigne} Halsteen Eigetvedts veigne, haver til dette ting, tiid og stæd vidnesfast Lovl: ladet
stevne og indkalde Gaarden Holle opsiddere og leilendinger, sc: Olle, Gullach og Siur, Dom
at liide og undgielde fordi de har opsat en ny gar paa hands Faders Grund, marck og leigebur
imod Lovl: marckeskield og skifte, og til sam/m/e gar har de udj hands Fader Halsten
Eigdetvedts marck og skoug hugget tilfangsten uden tilladelse, der for at undgielde, som og
ved Dom at blive tilfunden at bort tage Garen igien, og at svare processens omkostninger.
de indstevnte møtte alle trei, sagde at være lovligen stevnet, mens kunde ej tage til gienmelle
udj sagen førren derres Eiere og Jorddrot var bleven indvarslet, sin Eiendom at forsvare.
Rætten tilspurte Citanten om hand ej har varslet Jorddrotten til vedermælle udj Sagen.
Resp: nej, de har holt det efter deres formeening ufornøden, mens siden efter erfahret at det
saa burde være.
Afskeediget.
Sagen udsættis til næste ting, imidl:tiid haver Citanten, til vedermælle og Eiendom/m/ens
forsvar, lovligen at lade indvarsle Jord-Eieren, da videre med Sagen skal omgaaes efter Lov,
billighed og Rætt.
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Olle Salmonsen Mørqve fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
varsel vidnesfast lovligen til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Hans Hirdt,

Dom at lide til at betalle ham 16 Rd:r, som hand for mange Aar siden af Citantens sal:
formand udj Reede penge til laans bekom/m/et haver, samt at svare processens omkostninger.
dend indstevnte Hans Hirdt Comparerede for Rætten, protesterede imod den/n/e sag, hertil ej
at kunde tage til gienmeelle, siden hand ickun er varslet med fem Nætter stevning, da hand
dog skulde formeene at bør nyde 14 dages varsel, paa det hand i tiide kunde forsiune sig med
forsvar.
Citanten tilstoed at hand ickun haver ladet varsle med fem Nætters varsel.
Afskeediget.
Forordningen af 19 Aug: 1735, saavelsom Loven befahler at dend som vil tiltalle en anden for
nogen sag til bøygde Tinget, skal give sin Contra part, naar hand holder Disk og Dug inden
Ting lauet, 14 dagges warsel, om stevningen skal ansees for loulig, her imod tilstaar Olle
Mørqve ickun at have givet Hans Hirt fem Nætters warsel, som ej i den/n/e Casus for lovl:
kand ansees, thi Kiendes for Rætt, at stevningen bør som ulovlig afviisses.
Knud Wold med fleere, deres udgivene skiøde af 10 Martij 1741 til Lars Knudsen paa 1 Løb 9
Mrk: smør i Gaarden Breche, blev læst.
Joen Knudsens udgivene Pante forskrivelse af 15 Martij 1741 til Peder Nielsen paa Capital
50 Rd:, imod det underpant af 2 pd: 3 Mrk: smør i Gaarden Flisseran, blev læst.
Peder Nielsens udgivene skiøde af 15 Martij 1741 til Joen Knudsen paa 2 pd: 3 Mrk: smør i
Gaarden Flisseram, blev læst.
Peder Torchelsens udgivene Pante forskrivelse af 15 Martij 1741 til Mons Hægland for
Capital 86 Rd:, imod det pant af ½ Løb 6 Mrk: smør udj Gaarden Store Hæg med bøxsel, blev
læst.
Anders Nielsen Lesseims udgivene forskrivelse af 16 Martj 1741 til hands Fader Niels Olsen
om hands underholdelse og vilkaar sin lives tiid, blev læst.
Knud Jonsen Lundes skriftl: penge mangels lysning, af datto 16 Martij 1741, hvorudj
hands!! (hand) lysser sig Odels berættiget, og at have penge mangel, til 1 ½ Løb smør i
Gaarden Lunde beliggende, blev læst.
skifte brevet af datto 26 April 1740, sluttet efter sal: Guri Christophers datter, blev læst,
deraf erfahret at stervboen var Eiende og tilhørende Jordegoeds 1 Løb 1 pd: og 3 Mrk: smør i
Gaarden Lille Hirdt, som var Wurderet for 100 Rd:r, og udlagt til Pante Manden Jan Mejer i
Bergen, efter fremlagde Pante forskrivelse af datto 27 Octbr: 1721.
Den 17 Martij blev end videre med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Mons Torchielsen med fleere, deres udgivene skiøde af 16 Martij 1741 til Olle Torchielsen
paa 2 pd: 13 mrk: smør i gaarden Sousjord, blev læst.
skifte brevet af 15 Nobr: 1740, passeret efter det sal: drenge baren Aamund Torchielsen,
blev læst, deraf erfahret at det sal: baren var Eiende 5 mrk: smør med bøxsel og herlighed udj
Gaarden Sousjord, som var Wurderet for 5 Rd:, og udlag[t] paa Moderen 1 Mrk:, og paa hver
broder lod 1 Mrk: smør med herlighed efter andeel.
Ragnelle Olsdatter, efter forrige tiltalle til Anders Johansen Bouthuus, æskede sagen i Rætten,
dend tiltalte Anders Johansen Comparerede for Rætten;
Citantinden forklarede sagens beskaffenhed saaleedes, at da Anders Johansen for faa Aar
siden Reiste til Bergen, leverede hun ham penge til at Kiøbe 1 ½ td: Ruug for hos hindes
Kiøbmand Henrich
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Paascke, de halvanden tønde Ruug førte hand hiem og leverede hænde, hvor over hun meente
at dend og var betalt, indtil nest forrige Aar da hindes Kiøbmand fordrer 1 Rd: 8 s: for dend
halve tønde, og at ickun var betalt Een tønde, der om hun nu producerede Kiøbmandens
Reigning af 24 Nobr: 1740, som er saa lydende.
Anders Johansen Replicerede, det hand tilstoed at have an/n/am/m/et af Citantinden penge til
de halvanden tønde Ruug som hand hafde hiem ført, og hafde hand leveret alle pengene til
Kiøbmanden.
Citantinden paastoed det hand vilde viisse Qvittering der for, i viderige fald paastoed hun
Dom for sam/m/e 1 Rd: 8 s:, og udj processens omkostning 3 Rd:, og saaleedes indlader sagen
til Doms.
Anders Johansen lod tilførre, det hand ej noget beviis hafde taget, mens alleene leveret
pengene til Kiøbmanden.
parterne bleve for Rætten forEenede saaleedes, at Anders Johansen betaller til Citantinden
for fordringen og processens omkostning i alt 2 Rd: 8 skil:, der for Niels Finne sagde sig
goed.
Den 18 Martij blev end videre med Tingets holdelse Continueret.
Torbiør Levors datter med fleere, deres udgivene skiøde af 12 Martij 1741 til Olle Erichsen
paa ½ Løb smør i Gaarden Lille-Soue, blev læst.
Som ingen af Almuen møtte i dag, saa blev Rætten og Tinget ophævet indtil paa Mandag,
som er
Den 20 Martij, da Rætten atter blev betiendt, er passeret som følger.
Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Johan Smed, forrestillede for Rætten, hvorleedes hand igaar her i
Wangens Kircke, da dend offentlige Gudstieneste blev holdet, hafde seet Et Men/n/iske
Naufnl: Johannes Merringen, som, da Kircke gangs Konerne med deres følge gick til offers,
hand da i blant sam/m/e følge med Reevene Klæder gick til offers, som gev!! (gav?) i
Meenigheden en stoer opsigt, ungdom/m/en til latter og Meenigheden til forargelse, for
sam/m/e gierning Fogden strax lod ham Arrestere, mens nogle faa tiimer der efter brød
Arrestanten ud af arresten og Eschaperede, som da Sogne Præsten Hr: Magister Harboe ved
sine tienere i Nat haver antræffet han/n/em og han/n/em anholt, og bem:te Magister Harboe
selv her for Rætten i Egen Persohn Sisterer og bem:te Johannes Merringen overleverer, saa
vilde Fogden paastaa oftbem:te Johannes Merringen afhørt og Examineret, angaaende den
forargelse hand i Gaar i Kircken Menigheden haver givet, om sam/m/e af ham er skeet u!! (i)
fuldskab, Rasserie, eller og om nogen han/n/em der til har locket eller forført, hvor efter
Fogden Reserverer sig at giøre sin i Rættesettelse og paastand, alt til Justitiens pleie at see
befordret.
Fogden tilspurte Johannes Merringen om hand var beski\en/cket i gaar, da hand var i dend
offentlige Kircke-forsamling, siden hand i blandt Kircke gangs Konernes følge saa
usædvanligen, og det i Revene og pialtede Klæder gick til offers. Resp: hand var
beskiengket!!, og hafde længe været beskiencket, ellers hafde Mons:r Saxe bedet ham om at
hand vilde giøre det, og sagt først at hand vilde give ham 1 mrk:, og siden at hand vilde give
ham 1 ort om hand vilde giøre
1741: 103
1741

det, da hafde hand, Johannes, svaret, om hand, sc: Saxe, vilde holde ham fri eller forsvare
ham, om Præsten tiltalte ham der forre, da hafde Mons:r Saxe leveret ham Pengene, og sagt at
Bart der til hafde givet 8 skil:, og Lensmanden 6 skil:, end videre hafde Mons:r Saxe sagt, at
om Præsten skickede bud efter ham, og spurte ham dette hvorfor hand gick til offers med
Kirckegangs Konerne, da skulde hand svare, at h(a?)umændene hafde givet ham disse penge
for at hand skulde offere, thi maaske hand ej kunde være her til Paasken, og om hand var her,
saa maaske hand ej hafde penge at offere med.
Magist:r Harboe begierede at Qvest: bem:te Johan/n/es Merringen. 1: Qv: hvem der har
locket og betalt ham for at lade skiære haaret og Skiæcket af sig, og saaleedes at gaa som et
Spetacel. Resp: det hafde Mons:r Saxe og Lensmanden givet ham penge for, mens da
saadant skeede, da var eller blev der icke omtalt at hand skulde gaa til offers. 2: Qvæst:
hvem der hafde givet ham offer pengene. Resp: Mons:r Saxe.
Magist:r Harboe tilspurte Mons:r Barth, som her paa tingstuen var overværende, om i gaar
paa Kircke backen hafde sagt til hands tiener, Præsten fick et got offer i dag. Barth
fremstoed og svarede, at omendskiønt hand hvercken er stevnt eller Kaldet til den/n/e Rætt,
saa maa hand dog ugierne fornem/m/e at Hr: Magist:r Harboe nu behager at indvickele ham i
den/n/e sag, mens som Comparenten ved sig ganske uskyldig, hvilcket hand med Saligheds
Eed kand bekræfte, aldrig at have formaaet Johannes Merringen hvercken directe eller
inderecte at gaa til offers, mens hvad det angaar at Comparenten i gaar, da hand gick af
Kircken, skal have sagt til en af Magist:r Harboes ven/n/er, hvem det var ved hand icke, at Hr:
Mag: Harboe i dag fick et got offer, det kand Comparenten icke nægte for, efter som hand i
Kircken saa Een stoer mængde af qvinder gaa op til offers, og skal det være ham dis Kiærere
om hand har sagt sant, at offeret var dis overflødigere.
Magist:r Harboe lod tilførre, det hand ydmygst vilde forrestille dette forhørs
omstændigheder, i alt, saa og i særdeeleshed, hvor anstændig det kand være en Constitueret
Sorenskrivers Fuldmægtig Karl som Mons:r Barth er, saa og en Kongl: Maj:ts bøygde
Lensmand, som Mons:r Blomberg er, udj saadan forøvelse at være Interesseret.
Mons:r Barth lod tilførre, det hand hafde minst ventet at Hr: Mag: Harboe skulde holde ham
for dend der skulde være Interesseret i sagen, allerhelst Hr: Magister Harboe har anhørt hands
declaration, og som Hr: Mag: Harboe nu har beskylt ham for medInteressert i den/n/e
lumpene handel, saa vil hand have sig Reserveret hos Hr: Mag: Harboe der for at søge
Satisfaction.
Lensmanden lod tilførre, at hand siuntes underlig om dette
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at hand skal indvicklis udj det som hand aldeeles intet ved af, og ej har været til stæde da alt
dette er passeret, og altsaa paastoed at alt dette ham paalagde maatte beviisses.
Fogden Sig:r Johan Smed lod tilførre, det hand paastoed, at efterdj det er bekiendt at
Johan/n/es Merringen er en fattig og uformuende Mand, der icke med penge straf kand
forsohne dend af ham begangne forseelse og givende forargelse, hand da paa Kroppen i følge
af Forordningen maatte blive afstraffet, og saaleedes paastoed Dom.
Udj den/n/e Sag er saaleedes for Rætt Dømt og
Afsagt.
Johannes Merringen, som selv her for Rætten har tilstaaet, at hand først for penge har ladet
afskiære sit haar og skiæck og saaleedes foraarsaget at hand er bleven som et vedunder \og/
Spetacul for Almuen, dernæst hand i den/n/e tilstand med Revene Klæder, i gaar udj \Kircken
ved/ dend offentlige Gudstieneste, da Kirckegangs Konerne med deres følge gick til offers,
har i blant sam/m/e følge saa ganske usædvanligen i den/n/e slætte tilstand som \et/ vedunder,
og det beskiencket, gaaet til offers, der med foruRoliget Menighedens andagt, givet

ungdom/m/en {......} forargelse og et slet Exempel, samt forhaanet dend hellige forRættning,
\saa/ Kand {ej} \hand ei/ der med unskyldes at hand til saadant, ved løfte af nogle faa
skillinger, er bleven forlocket, mens bør, andre til afsky, lide og undgielde; thj Kiendes for
Rætt. at Johannes Mærringen bør, naar dend offentlige Gudstieneste her i Kircken
forrettets!!, at sættets!! udj gabestocken eller halsjærnet ved Kirckegaarden, og der udstaa en
halv tiime, og naar Præsten gaar paa Prædicke stolen, da at lades løs, og strax efter Kircke
tienesten, igien at sættes udj gabestocken eller hals jærnet atter Een halv \time/, saaleedes bør
hand lide og undgielde under videre adfær efter Loven.
Torgier Baarsen Rio, efter forrige tiltalle til Olle Rasmussen Neesthuus, æskede sagen i
Rætten, siden hand til i dag med 14 dages varsel har forkyndt sin Contrapart dend af Rætten
givende Laudag udj de tvende Vidner Peer Øfsthuus og Anders Wichingsen Schøllie, som
bægge her for Rætten Comparerede og forklarede at de ej hafde forkyndt nogen Laudag for
Olle Nesthuus, mens allene hørt paa at Citanten selv forkynte dend for Olle Nesthuus,
dend indvarslede Olle Nesthuus blev trende gange paaRaabt, mens ingen møtte.
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Citanten begierede Sagen udsat til Neste ting, som blev bevilget.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere, først Skatte Restansen for nest afvigte Aar,
hvis endelige Sum/m/a var 53 Rd: 14 s:, dernæst dette Aars første Termins Restance, hvis
Sum/m/a var 622 Rd: 1 mrk: 5 s:, og som ingen var der noget imod sam/m/e hafde at Erindre,
saa blev Rættens Attestation begieret, som blev efterkommet.
Efter trænde gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget for
den/n/e gang ophævet.
d: 11te April blev Rætten sadt og betiendt paa Gaarden Kierland, beliggende j Gravens
Præstegield og Kircke Sogen, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt udj Hr: Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne Fuldmægtig Claudius
Emanuel Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl: Peder Larsen
Spilde, Siur Nedre Spilde, Lars Haalve, Siur Nesseim, Jørgen Traa, Siur Øfre Spilde, Iver
Nesseim og Paal Nedre Spilde.
Overværende ved Rætten j Lensmanden Anders Hansens forfald hans Søn Hans Andersen,
som Laug Rætten efter Fogdens ordre hafde opnæfnt og tilsagt, og det efter tilkaldelse af
Morits Larsen, som for Rætten Comparerede og gav til kiende at som hans Fader Lars
Erichsen j hans umyndige Aar, og af Vanmagt haver bortsolt 2 Spand smørs Leje med bøxel
og herlighed herudj Gaarden Kierland til dend dan/n/emand Aamund Iversen, imod at hand
derforre til hans Fader betalte 64 Rd:r, og som bem:te Jorde part var Citantens Faders Lars
Erichsens Rætte, sande og Ældgamle Odels Godz, saa har hand, Nembl: Citanten, nu hand er
kom/m/en til myndig Alder, tilbudet ved 2de Mænd Ole Kongsthun og Siur Eie, Aamund
Iversen de af ham udlagde penge tilbage, imod at hand Jorde parten, som er 2 Spand smør,
wilde afstaa, og derpaa give ham skiøde; Men som hand til saadandt har været gandske
vejgerlig, har Citanten ved de 2de Stevne Vidner Lars Welche og Hellie Haalve, lovligen og
med Mundtlig Kald og Varsel ladet indstevne bem:te Aamund Iversen, og det j Næst afvigte
Høst, at møde her for Rætten til neste Tirsdag efter Paaske, som er j dag, for der at hørre
Citantens Odels Adkomster og brever, og derefter at lide Dom til at imodtage de penge som
hand for Jorden til Citantens Fader haver udlagt, og derefter Jorden for ham som Rætte Odels

baaren at afstaa og indRøm/m/e, samt og at svare ham desse jbragte og paaførdte
omkostninger skadesløs.
dend indstevnte Aamund Iversen møtte for Rætten og vedtog at være lovlig stevnt, sagde og
at Citanten vel har begiert at vilde indløsse disse 2 spand smør her j Jorden fra ham, {men}
har \og/ vel budet ham penge, men aldrig vist ham dend!! (dem) j natura, hvorfore hand ej har
vildet afstaa Jorden, og dernest j Rætte lagde hand det ham af Citantens Fader Lars Erichsen
meddelte skiøde paa bem:te 2 spand, hvorfore hand efter skiødetz udvis har betalt 64 Rd:,
bem:te skiøde, som for Rætten blev oplæst og fandtes at være af datto 13 April 1736, er
lydende som følger.
Citanten Morrits Larsen lod tilførre, at som Loven icke befaller ham at slæbbe penge med
sig, naar hand ved Mænd tilbyder sin Contra part penge, saa har hand og holdt saadandt
ufornøden, siden dend indstevnte Jcke har \villet/ Ærklæret sig til, at vilde imodtage penge, thj
havde hand godvillig declareret at vilde imodtage pengerne, skulde Citanten icke havde!!
(have) forsø(mt) Pengerne straxen at frem bringe, Men som Loven befahller Citanten
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for Rætten Penge at præstere og anvisse, saa fremsatte og anviste hand for Rætten de penge
som hand Jorden vil indløsse med, der efter det fremlagde skiøde skall være 64 Rd:, dernest j
Rætte lagde Citanten Eet skiøde dattered 9de Julij 1705, hvorefter hans ModerFader Sl:
Morritz Simonsen er bleven Eiere for 3 spand, hvoraf disse paastevnte 2 spand er
indbegreben, thj det Eene spand er Citantens Fader endnu Eiere for, bem:te skiøde er saa
lydende. Dernest j Rætte lagde hand Eet skifte brev datt: 11 Janu: 1715, passered efter
bem:te hans ModerFader, hvoraf sees at bem:te 3 Spand til dend Sl: Mandz Gields betaling til
Lars Spilden er udlagt, hvilcke 3 spand derefter af Citantens Fader Lars Erichsen, som dend
der kom j Ægteskab med afg: Morritz Simonsens \Eeneste/ datter Ragnilda Morritz datter, er
vorden indløst og af ham beboet fra dend tiid hand indløste det, og indtil hand afhændte disse
nu paastevnte 2 Spand, j 22 á 23 Aar, upaaancket og upaakiert af Nogen.
Dend Jndstevnte Aamund Iversen Replicerede, at som hans Cont:part nu fremvisser penge
her for Rætten, saa var hand fornøyet med og villig til, sam/m/e penge at modtagge, Naar
hand efter sit skiødes udviis, faar dend derudj anførdte Sum/m/a uden nogen afkortning, thj
hand har ej tilforne kundet imodtaget nogen penge, siden de ej ham før er vorden
anpresentered.
Citanten lod tilførre, at dend indvending som dend indstevnte nu vil fremkom/m/e med, at
hand icke tilforne har seet penge, er af liden betydning og gandske ugyldig, ald dend stund
hand icke kand benægte at Citanten jo icke Een, men Mange gange har tilbudet ham penge,
men som hand icke har villet Ærklære sig sam/m/e penge at modtage, saa har Comparenten
holdt ufornøden at bærre ham pengene i hænde, thj hand saa sig icke goed for at paatvinge
ham sam/m/e, men motte derforre søge Rættens Assistence, og var hand fornøyet med at
tillevere dend indstevnte dend j skiødet anførte kiøbe Sum/m/a, naar hand derudj wilde godt
giøre og decortere Comparenten de af ham ved den/n/e process foraarsagede omkostninger,
og derefter give ham Eet lovlig skiøde.
Dend indstevnte Aamund Iversen Replicerede, at hand icke vil godt giøre Citanten de
prætenderede omkostninger, vel tilstaar hand at Citanten er Odels baaren og berettiget til
Jorden, men som hand icke tilforne er bleven vist penge, saa kunde hand icke troe at det var
Citantens alvaar, og altsaa icke vilde lade sig noget j Kiøbe Sum/m/en decortere.
Citanten Replicerede, at hand icke kand være fornøyet med at dend indstevnte alleeniste vil
imodtage penge, naar hand icke vil godtgiøre ham desse jbragte omkostninger, som hand ved
den/n/e Rættergang har mot anvendt, {fordj} \siden/ dend indstevnte icke godvillig har villet
imodtage penge, og derimod afstaaet og indRøm/m/et ham Jorden, Saa vilde hand nu

paastaae, at dend indstevnte icke alleene vorder tilfunden at imodtage de forbem:te
Løsningspenge, og derimod til Fardag indrøm/m/e ham Jorden, men end og at hand vorder
tilfunden den/n/e bekostelige processes omkostning at erstatte, og j Kiøbe Sum/m/en at
decorteres, og er de omkostninger som hand til den/n/e procæss har anvendt følgende.
Sorenskriveren for den/n/e dags forRætning 2 Rd:, Sorensk: Provition j 2de Reise dager til og
fra Aastædet, 1 Rd: 2 mrk:. Skyds fra Sorensk: boepæll og til Aastædet er 5 fierdinger,
ligeledes tilbage igien, og det med 4 Rors karle, er 5 mrk:, 8 Laug Rættes Mænd á 1 mrk:, er
1 Rd: 2 mrk:, Lensmanden for Laug Rættens tilsigelse samt opvartning ved Rættens
behandling, 3 mrk:, foruden Dom og brev penge, Stempl: Papir, Stevne Vidnerne for
Stevningens forkyndelse og
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Fogden for Laug Rættens opnæfnelse, samt Rættens underholdning her paa Aastædet,
hvorforre hand j det mindste paastaar at nyde 16 Rd:, tilsam/m/en 22 Rd: Citanten vil og
have sig Reserveret, ifald dend indstevnte nu j dend tiid hand Jorden haver beboet, skulle have
ladet dend formedelst hans forsøm/m/else og vanrøgt forringe, da derforre hos ham at søge
vedbørlig erstatning.
dend indstevnte Aamund Iversen declarerede, at hand ej videre hafde j Sagen at svare, men
vilde forvendte frjkiendelses Dom for de Æskede omkostninger.
Og blev da j den/n/e Sag af Sorenskriveren og Laug Rætted saaledes for Rætt kiendt, Dømt
og
afsagt.
Citanten Morrits Larsen, som Odels berettiget til 2 spand smør herudj Gaarden Kierland, har
for den/n/e Rætt indkaldet Aamund Iversen til at imodtage Løsnings penge til bem:te 2 Spand
smørs leje med bøxel og herlighed j Jorden Kierland, som Citantens Fader Lars Erichsen efter
skiødetz udvis, datt: 13 April 1736, haver soldt til Jndstevnte Aamund Iversen for dend
Sum/m/a 64 Rd:, efter som bem:te Aamund Iversen icke efter mindelig tilbud af Citanten har
villet imodtage Løsnings penge, og derimod overdrage ham Jorden, og sam/m/e for ham til
Fardag Rødig giøre; Derimod forrestiller dend indstevnte, at hand væl af Citanten er vorden
tilbudet penge, men aldrig bleven vist dem førend j dag, da Citanten Løsnings pengene for
Rætten foreviste; Saa har hand ej før kundet modtage dem, men nu tilstaar uden nogen
afkortning, at vilde imodtage Løsnings penge, efter sit meddelte skiødes formeld, Den/n/e af
dend indstevnte fremsadte onskyldning kand lidet validere, j det hand vil paaskyde, det hand
ej, da ham pengene blev tilbudet, blev vist pengerne, ald dend stund hand icke kand siige eller
gotgiøre, at hand haver declarered det \hand/ ville imodtage pengene, og da icke bekom dem;
thj før var Citanten ej pligtig pengerne at frem bringe, forinden Aamund Iversen declarerede
dem godvilligt at ville modtage; Men Citanten har nu efter Lovens bydende, her for Rætten
anpresentered pengerne, og sam/m/e sin Contra part tilbudet, naar hand derimod vilde erstatte
og gotgiøre ham de jbragte omkostninger, Men som dend indstevnte dertil ej har vildet lade
sig beqvem/m/e; Saa Kiendes og Døm/m/es for Rætt efter saadan Sagens beskaffenhed, at
dend indstevnte Aamund Iversen bør af Citanten Morrits Larsen som Rætte Odels baaren og
Løsnings Mand, imodtage de udj skiødet af datto 13 April 1736. anførte penge, som hand for
dend paastevnte ½ Løb smør med bøxel og herlighed herj Gaarden Kierland til Citantens
Fader haver udlagt, Nembl: 64 Rd:, og til Rætte Fardag førstkom/m/ende Aar 1742: Gaarden
Rødig giøre og til Citanten JndRøm/m/e, samt derpaa give ham Eet lovformeligt skiøde, Saa
bør og dend indstevnte Aamund Iversen, som sielv efter sin vrange indbildning og Caprissie!!
(= nykke, innfall), har paaførdt sig den/n/e Sag, betalle til Citanten j Processens omkostning
12 Rd:r, som udj de oven Anførdte Løsnings penge, som Citanten til dend indstevnte skall
erlægge, bør decorteres; Ligesaa forbeholdes og Citanten sin Rætt og lovlige tiltalle til

Aamund Iversen, j fald det skulle befindes at Jordeparten af ham skulle være bleven forringet
og sadt udj slettere tilstand end dend var da hand Jorden tiltræde. hvilcket alt bør at
efterkommes under Lovens adfærd.
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d: 15 April blev paa Gaarden Wiig j Jonhal!! (Jondal), holdet Eet almindelig Vaar, Skatte
og Sage Ting for Jondahls skibbr:[s] Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr:
Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Edsorne
fuldmægtig Claudius Emanuel Barth, og blev Rætten sam/m/e tiid beklæd med efterskrevne
Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl: Askaut Eie, Lars Traa, Lars Eichen, Johanes Sols Wig,
Salmon Flatte Bøe, Iver Samland, Gunder Ougestad og Jørgen Herrestved. overværende ved
Rætten Kongl: Maj:ts Foged Andreas Heiberg, Lensmanden Johanes Wig, og dend
tingsøgende Almue.
hvorda først blev publ: efterskrevne Kongl: forordninger og Høy øvrigheds ordre.
1: Forordning anlangende hvorvidt Gudelige forsamlinger uden for dend offentl: Guds
tieniste bliver tilladt, dat: 13 Janu: 1741.
2: skatte forordningen for indeværende Aar 1741, datt: 6 Decbr: 1740.
3: Eet Kongl: Rescript af 2 Decbr: 1740, hvorved befahles Almuen paa landet at blive j
Kircken medens Catechisationen varer, undtagen gl: og Svage.
4de: Stiftamptmand Baggers skrivelse til Fogden ang: bem:te Rescriptes publ: og bekiendt
giørelse, datt: 27 Decbr: 1740.
5: dittoes skrivelse til Fogden, datt: 26 October 1740, om hvem der til Com/m/issarier j
Cancelliet maa forreslaaes.
6te: dittoes skrivelse til Fogden, hvorudj bekiendt giøres, at naar Een Præst bliver afsadt fra
sit kald, skall hand og tildøm/m/es at aflægge dend Geistlige habit, datt: 24de Novbr: 1740.
7de: dittoes skrivelse til Fogden ang: Een Person ved Nafn Ole Michelsen, som fra
Findmarcken er Deserteret, datt: 14 Martj 1741. hans paaGribelse om antreffes.
8de: dittoes skrivelse til Fogden \ang:/ 2de Delinqventer, Ole Knudsen Wester Bøe af
Ourdahls Præste gield j Aggershuus stift, og Ole Arnesen af Ringeboe Præstegield j
Guldbarnsdahlen, deris bordtvigelse, og paagribelse om de motte antreffes, datt: 15 Martj
1741.
9de: dittoes skrivelse til Fogden ang: Een Person ved Nafn Friderich Wendt, som fra Sverig
er bortRømt, hans anholdelse, dattered 8 Decbr: 1740.
10de: dittoes skrivelse til Fogden ang: Een Delinqvent Ougrim Olsens endtvigelse fra
Numedahlen, hans paagribelse, datt: 28 Febr: 1741.
dernest blev publ:
Ørien Torbiørensen Wiigens bøxel seddel med Revers, til Jørgen Bergiesen paa ½ Løb smør
og 1 ½ giedskind j Gaarden Herrestved, datt: 15 Decbr: 1739, blev læst.
Hr: Christen Thunboes bøxel seddel med Revers, til Aamund Arnesen paa 3 spand smør j
Gaarden Ougestad, datt: 8de October 1740, blev læst.
Siur Engelsen Svaasand og Peder Engelsen Tvedt, deris mageskiftebrev datt: 13de Junij
1740. blev læst, paa 2 pd: 15 mrk: j Gaarden Tvedt, og og!! j Svaasand 2 pd: 6 mrk:
Maritta Olsdatters skiøde til Engel Olsen Hennanger paa 13 mrk: smør med bøxel j
Flattebøe, datt: 12 April 1741. blev læst.

skifte brevet efter afg: Lars Siursen, Passered paa Gaarden Espeland d: 28 Febr: 1741, blev
læst, og derudj befunden Jorde Godz Sterfboen tilhørende j Gaarden Espeland 1 pd: 21 mrk:
smør med bøxel og herlighed, som blev Vurderet for 60 Rd:, sam/m/e Jorde godz er igien
udlagt til Encken Maritta Aamundsdatter 23 mrk:, og til børnene, til Aamund Larsen 5 ½
mrk:, til Siur Larsen 5 ½ mrk:, til Peder Larsen 5 ½ mrk:, og til Berge Larsen 5 ½ mrk:
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Maritta Nielsdatter med fleere, deris skiøde til Peder Samsonsen Wiig paa Eet spand smør
med bøxel og herlighed j Gaarden Sætvedt, dat: 15 April 1741, blev læst.
Maritta Nielsdatter med fleere, deres skiøde til Iver Olsen Selsvig paa 1 pd: 21 mrk: smør
med bøxel, samt overbøxel paa 9 mrk:, j Gaarden Breche, dat: 15 April 1741. blev læst.
Peder Samsonsen Wiig og Giert Baches skiøde til Johanes Nielsen Wiig paa 1 pd: 21 mrk:
smør med bøxel, og overbøxel paa 9 mrk:, j Gaarden Breche, datt: 15 April 1741. blev læst.
skifte brevet efter afg: Anna Larsdatter, passered paa Gaarden Torvigen d: 2 Martj 1741,
blev læst, og derudj befunden Jorde godz Sterfboen tilhørende j Gaarden Tørvigen 3 spand
smør uden bøxel j sam/m/e Jorde Godz, er igien udlagt, til Enckemanden Tollef Pedersen 2
spand for 24 Rd:, og til Søn/n/en Lars Tollefsen 1 spand for 12 Rd:
Iver Aamundsen Tvedten fremstoed for Rætten og gav til kiende at hand til dette ting, tiid og
stæd ved Stevne Vidnerne Joen Olsen Borgen og Peder Jonsen Sollesnes, haver ladet
indstevne Ole Nielsen Bache at møde og dom at lide til strafs lidelse fordj hand uden
Citantens tilladelse haver tagget Een Save stock som til bord var opsavet \og laa paa Saven
som Cit: er tilhørende/. til Vidner om den/n/e ulovlige handel Citanten forklarede at have
indstevnt Giert Bache og Lars Arnesen Egen, og ladet bem:te Ole Nielsen Bache varsle,
sam/m/e Vidner at anhørre, saa har og Citanten indkaldet for Processens skyld Ole Nielsen
Baches Søn Ole Olsen til vedermæhle, om noget ham paagieldende skulle oppedagges, og
endelig stevnt bem:te Ole Nielsen at svare ham den/n/e prosesses forvoldte omkostning
skadesløs, samt at erstatte ham dend bort tagne save stocks værd.
Dend indstevnte Ole Nielsen Bache møtte for Rætten, og vedtog lovlig at være stevnt, sagde
derhos at hand motte tilstaa at have tagget dend paastevnte stock af Sagen som var Iver
Aamundsen tilhørende, hvilcket hand j sin enfoldighed haver giordt.
dend til vedermæhle indkalde Ole Olsen møtte, og som vedtog lovlig at være stevnt.
Citanten lod tilførre, at som dend indstevnte Ole Nielsen nu sielv her for Rætten tilstaar at
have taget dend ham tilhørende Save stock af Saven, altsaa frafaldt hand sine Vidner, men
paastoed for det øvrige at dend indstevnte Ole Nielsen, siden hand er Een fattig og Eenfoldig
Mand, motte \tilfindes at/ betalle Citanten dend bort tagne stockes Værdie med 1 mrk: 8 s:,
samt erstatte ham disse jbragte Processes omkostninger skadesløs, hvormed hand vilde være
fornøyet.
dend Jndstevnte Ole Nielsen svarede, at hand vil gierne betalle til Citanten Stockens Verdie
med 1 mrk: 8 s:, og j Processens omkostning 1 Rd: 1 mrk: 4 s:, tilsam/m/en 1 Rd: 2 mrk: 12 s:
Citanten svarede at hand dermed vilde være fornøyet, og altsaa frafaldt sit Stevnemaal.
Fogden lod tilførre, at omendskiøndt parterne nu saalede ere forEenede, og dend indstevnte
Ole Nielsen er Een bekiendt fattig og Enfoldig Mand, saa kand det dog icke være Nock for
Justitien, men Fogden paastoed at hand, Nembl: Ole Nielsen, for hans begangne forseelse
motte tilfindes, andre til afskye og Exempel, at straffes med Gabe stock nogle timer efter
Rættens godtfindende.
Afsagt.
Eftersom Citanten Iver Aamundsen, der haver Reist den/n/e Sag mod indstevnte Ole Nielsen,
her for Rætten declarerer, siden de med hin anden er worden foreenede, at frafalde sit

udstædde Stevnemaal, og dend begyndte Sag altsaa paa sin \side/ ophæver, Saa kand dend
indstevnte ej, efter Fogdens paastand, siden det af Sagens omstendighed befindes, at det
{an}gielder dend indstevntes Ære eller anden høy straff efter Gierningens beskaffenhed, {saa
kand dend indstevnte ej} for inden (hand) efter Forordningen af 19 Augustj \1735/ beskickes
Eet forsvar, .................,
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Men Sagen altsaa til næste Ting udsættes, paa det dend indstevnte imidlertiid kand besørge
Eet forsvar, da derefter Sagen til Doms skall vorde befordret.
Fogden lod dernest inden Rætten Examinere og oplæsse dette Aars første Termins skatte
Restance, hvis Sum/m/a var 64 Rd: 5 mrk: 4 s:, og derpaa var Rættens Attestation begierende,
og som ingen derimod hafde noget at indvende, saa blev sam/m/e af Rætten efterkom/m/et.
2de: Specification over de første bøxsler paa Halsnøe Closters Godz, som ligeledes blev
forseliglet!!, siden sam/m/e blev Rigtig befunden.
3de: Odels og sielvEier mandtallet for dette skibbr: for 1740 blev ligeledes, siden det
befandtes Rigtig, af Rætten attesteret.
Efter trende ganges udraabelse indfandst sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, hvorforre Tinget
blev ophævet.

d: 17 April blev paa Gaarden Utne holdet Eet Almindeligt Vaar, Skatte og Sage Ting for
Kindservigs skibbr:[s] Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr: Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius
Emanuel Barth, og blev Rætten sam/m/e tiid beklæd med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes
Mænd, Nafnl: Siur Aasse, Aschild Skaaltvedt, Hellie Olsen Qvæstad, Thomas Svendsen
Houstved, Torchel Iversen Hovland, Peder Pedersen Frøstvig, Hellie Qvalvigen og Jacob
Alsager. Overværende ved Rætten Kongl: Maj:ts Foged Andreas Heiberg, Lensmanden
Torgiels Housse, med dend Tingsøgende Almue,
hvorda først blev publ: de Kongl: Forordninger og Høyøvrigheds ordre, som paa fol: 105.
findes Extraheret.
dernest blev publ:
skifte brevet efter afg: Ingebrigt Christophersen, passered paa Gaarden Qvalnes d: 21 Febr:
1741, hvorudj befindes Jorde Godz Sterfboen tilhørende 5 Spand smør uden bøxel, Vurderet
for 60 Rd:, sam/m/e Jorde Godz er igien udlagt som følger, til Encken Synneve Iversdatter 2
½ Spd:, og til Søn/n/en Christopher Ingebrigtsen 2 ½ Spd:
Derefter blev Rætten betiendt af Sorenskriveren selv, som var kom/m/en til Tinge fra andre
Embedets forrætninger.
Olle Ormsens udgivene skiøde af 17 April 1741 til Torchiel Aamunsen paa ½ Løb 6 mrk:
smør i Gaarden Odland, blev læst.
Arne Aamunsens udgivene skiøde af 17 April 1741 til Iver Stephensen paa 1 Løb smør i
Gaarden Horre, blev læst.

Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischers skriftl: lovbydelse af 14 April 1741. hvorudj hand
tilbyder alle Odels baarne til Gaarden Eie i Odde sogn, at de dend vil Kiøbe, sam/m/e blev
læst.
Johan Schrøders udgivene bøxsel brev med Revers, bægge af 24 Martij 1741, til Torbiørn
Jacobsen paa ½ Løb smør, ½ huud i gaarden Lotte, blev læst.
Torgier Larsen paa Egene veigne, og Mickel Lussand paa sin Myndling og samtlige
Formyndere for Lars Gundersens børen, deres veigne, fremstoed for Rætten og Kundgiorde
det de med Muntl: Kald og warsel vidnesfast lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne
og indkalde Lars Gundersen indre Alsager, Dom at lide til at betalle og udReede de arve Midl:
hands børen er tilfalden efter deres Moder og Morfader, med Renter fra skiftes brevenes datto,
samt at svare processens omkostninger
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skadesløs.
Dend indstevnte Lars Gundersen indre Alsager blev trende gange paaRaabt, mens møtte
icke, ej heller lod møde for sig til sagen at svare,
stevne Vidnerne Siur Mickelsen Lotte og Olle Tostensen ibdm: med Eed og opragte fingre
afhiemlede dend Muntl: stevning at være lovl: forkyndt med meere end 14 dages warsel for
Lars Gundersen indre Alsagers boepæll udj hands huustrues boepæll!! (paahør), siden hand
selv ej var hiemme.
Citanterne fremlagde i Rætten 2de skifte brever, af datto 28 April 1728, {........} og 13 April
1733, der med de beviisser deres og deres Myndlingers Rætt, og saaleedes paa deres sidde
sluttede sagen til Doms, med paastand at nyde de udj skifte brevene anførte Capitaler med
Renter og ... ibragte omkostninger skadesløs, i det øfrige erindre[de] om forrelæggelse for
dend indstevnte.
Afsagt
Det er med lovfaste Vidner bevislig giort, det Lars Gundersen indre Alsager er given lovlig
warsel udj dend mod ham af Torgier Larsen og Mickel Lussand paa Eegene og
medInteressenteris veigne Reiste sag, angaaende hands børens tilfaldende Arve Midl: efter
sal: Britta Olsdatter, {...............} og sal: Olle Michelsen, thi bliver bem:te Lars Gundersen
paalagt for Rætten at møde til nest anstundende som/m/er ting, sagen at til og for svare, da der
med skal gaaes hvis lovgemæs er, og haver Citanterne et tage den/n/e afsigt beskreven til
lovlig forkyndelse.
Niels Siursen Taacheims udgivene skiøde af 24 Octbr: 1740 til Einer Gunnersen paa ½ Løb
smør og 2 Løber salt i Gaarden Rogde, blev læst.
skifte brevet efter sal: Torbiørn Svendsen, passeret dend 20 Febr: 1741, blev læst, deraf
befunden at dend sal: Mand var Eiende 1 Løb smør med bøxsel og herlighed i Gaarden øfre
Berven, som var Wurderet for 72 Rd:, og igien udlagt paa hands Encke Maritta Larsdatter 36
Mrk:, til søn/n/en Olle Torbiørensen 18 Mrk:, og til hver datter, Neml: Gunnilde og Maritta,
9 Mrk:
Lars Tronsens udgivene Pante forskrivelse af 17 April 1741 til Lars Aamunsen Digrenes for
Capital 20 Rd:, imod det underpant af 1 ½ Spd: smør i gaarden Buer, blev læst.
Joen Larsens udgivene skiøde af 17 Apriil 1741 til Lars Tronsen paa 1 ½ Spand smør i
Gaarden Buer, blev læst.
Johannes Nielsen Wiig med fleere, deres udgivene skiøde af 17 April Ao: 1741 til Niels
Jacobsen paa 1 pd: 18 ½ Mrk: smør udj Gaarden Rogde, blev lest.

skifte brevet efter sal: Knud Larsen blev læst, deraf befunden at den sal: Mand har været
Eiende og tilhørende 1 Løb ½ Mrk: smør med bøxsel og herlighed udj Gaarden Mouge, som
var Wurderet for 81 Rd: 3 mrk: 6 s:, og udlagt paa dend sal: Mands arvinger, neml: hands
Encke Sigri Tobiasdatter 1 pd: 7 Mrk:, børnene Lars Knudsen 1 pd: 3 Mrk:, Ingeborg
Knudsdatter 14 ½ Mrk:
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Thomas Hougstvedt fremviiste fællen af en voxsen Ulv som hand i vinter har skut paa sin
Egen Grund, Fogden betalte ham 2 Rd:
Aslach Erichsen Lotte viiste 2de skind af 2de voxene Ulve som hand har skut i vinter paa
Gaarden Lotte Grund, Fogden betalte ham 4 Rd:
Erich Uhreim viste fællen af en voxsen Ulv som hand i vinter har skut paa Peer Hoversen
Ureims grund, Fogden betalte ham 2 Rd:
Dend 18 Apriil blev end videre med Tinget Continueret, er da passeret saaleedes som
efterfølger.
Halstein Gundersen Tvedt udstæde Pante forskrivelse af datto 17 April 1741 til Knud
Maackestad for Capital 60 Rd:, imod det underpant af en Løb smør i Gaarden Rogde, blev
læst.
Niels Arnesen Sexe viste fællen af en voxsen Ulv som hand i vinter har skut paa Sexe Grund,
Fogden betalte ham strax 2 Rd:
Aschild Schaaltvedt, som var Laug Rættis mand, og i dag saa vel som i gaar beklæde Rætten,
var i aftes ganske beskiencket, saa mand maatte slæbe ham ud af Rætten, og i dag atter
beskiencket, blev der for afvist fra Rætten, og hands sæde blev beklæt af Amun Tostensen
Berven, Aschild Schaaltvedt forsohnede sin forseelse strax med 48 skil: {i Sk}, som blev
lagt i Skolens Sparebørse.
Hr: Cancelie Raad og Sorenskriver Fleischer hafver ved Memorial til Høy ædle og Welbaarne
Hr: StiftbefallingsMand Bagger af 25de Febr: 1741: udvircket Høybem:te Hr:
StiftbefallingsMandens Resolution af 14de Martj nest efter, at ieg, Andreas Heiberg, Foged
over Sundhord og Hardanger Fogderie, skal være sadte!! (sætte?) Dommer udj een Sag
Mellem ham som Actor paa dend eene siide, og Sven Tostensen Berven!! (seinare Sexe) paa
dend anden siide, som til dette Vaarting er indstefnt. bem:te Reqvisition og paafuldte
Resolution blef for Retten oplæst, og er ordliudende som følger.
Paa Hr: Cancelie Raad Fleischers vegne mødte hans fuldmegtig Mons:r Claudius Emanuel
Barth, som i Rette lagde velbem:te Hr: Cancelie Raadens Skriftlige Stefnemaal dateret 6te
Martj 1741: hvorved hand indstefner Svend Tostensen Sexe til dette Ting, at liide Dom til
Straf fordi hand mod Loven{s} og dend Kongl: allernaad:te udgangne Forordning af 10
Aug:stj 1697: har fordult sin Fader Tosten Jonsen Sexes Dødsfald, som Døde i hans huus, og
negtet at holde Skifte efter hannem, uanseet {de} at der er een fraværende Arfving, item fordi
hand formastelig skal have opført sig mod Rettens Middel som indfandt sig i hans huus til
Skiftets holdelse, og endelig, Processens omkostning at Erstatte. Til Vidner i
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i denne Sag indstefnt Lensmanden Torgilds Larsen Hougse og de 2de VurderingsMend Jon
Tostensen Maachestad og Jon Siursen Aachre, hvilche Vidners Æedlige forklaring bem:te
Svend Sexe iligemaade er indstefnt at anhøre, for Processens Skyld, er dend {...} nerværende
broder Aamund Tostensen Berven indstefnt at være til vædermæhle. bem:te Stefnemaal blef
for Retten oplæst, og lyder som følger.
Svend Tostensen Sexe mødte for Retten, og vedstoed at Stefnemaaled er hannem lovlig
forkyndt, og derfor tog hand nu til gienmæhle i Sagen.
De indstefnte Vidner, Lensmand Torgiels Hougse, Jon Tostensen Mochestad og Jon Siursen
Aachre, mødte iligemaade for Retten, og vedstod at være lovlig stefnt; Aamund Berven
mødte og vedstod ligeledes at have faaet lovlig Kald og varsel.
Mons:r Barth paa Hr: Cancelie Raad Fleischers vegne lod tilføre, at som hand nu
fornemmer, det de indstefnte tillige med Vidnerne for Retten comparerer, saa vilde
Comparenten nu paastaae Vidnerne Æedelig afhørt, og at de paa følgende qvestioner maatte
svare. 1: om iche LensManden tillige med de opnefnte VurderingsMænd, da de med
Comparenten udj hans principals lovlige forfald kom til gaarden Sexe, hvor arve tombten var,
hørte at Comparenten sagde til indstefnte Sven Tostensen; at hand udj bem:te hans principals
forfald og paa hans vegne var kommen der at holde Skifte efter hans afdøde fader Tosten
Jonsen, som udj hans huus ved Døden var afgangen, efter som bem:te afdøde Mand hafde
efterladt sig fraværende og uden Stifted boende Arfvinger; og hvad bem:te Sven Tostensen
derpaa svarede hannem, og hvorledes videre tilgich med forretningen, som \{de}/ formedelst
dend indstefntes veigerlighed uafgiort maatte forlades.
Lensmanden Torgildz Hougse, boende paa gaarden Hougse, sagde sig at være 72 Aar
gammel, og efter aflagde Æed, samt til Vidnerne giordte formaning at vogte sig for meenÆed,
vant og forklarede, at for ungefehr 8te uger siden, paa een Mandag, Reiste Vidnet med Hr:
Cancelie Raad Fleischers Fuldmegtig og de 2de Vurderings Mænd Jon Tostensen Mochestad
og Jon Siursen Aachre til gaarden Sexe for at holde Skifte efter afdøde {Jon} Tosten Jonsen
Sexe, som udj Octbr: maaned nestleden udj Sven Tostensens Huus {ved Dø}, hvor hand hafde
sit Tilhold, ved Døden var afgaaen, og da de Kom paa Arve {.....} tombten, sagde Mons:r Bart
til Sven Tostensen at hand var kommen der, for at holde Skifte efter hans Sal: Fader, efterdi
der var een fraværende Arving, Neml: hans broder Torbiørn Tostensen, som boer i Stavanger
Ambt; men Sven
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Tostensen svarede: at her er indtet at Skifte; hvorpaa Mons:r Barth begierede at see det Skifte
bref som for nogle faae Aar siden er udstæd efter Sal: Tosten Jonsens afdøde Hustrue, paa det
hand strax Kunde erfahre hvad dend afdøde Mandz Eiendeele var; Der til Sven Tostensen
Svarede: at Skifte brevet var betalt, og \at/ hand, Neml: Sorenskriverens Fuldmegtig, hafde
indtet med Skifte brevet at bestille; og da Sven Tostensen saaledes negtede at holde Skifte
efter hans Fader, Skiød Mons:r Barth deponenten og de 2de Vurderings Mend til Vidne saavel
derpaa som paa de Passerede ord, hvorpaa de samtlig gich fra Arve tombten og Reiste sin vei.
Mons:r Barth tilspurdte Deponenten, om hand iche forud hafde advahret Arfvingerne at
Sorenskriveren ville Komme paa Arve tombten at holde Skifte? dertil Vidnet svarede at hand
vel 8te dage forud sendte dem bud om Skiftets holdelse; {S} Dend indstefnte Sven
Tostensen Sexe sagde: at hand iche om Skiftets holdelse \var vidende/ førend samme dag
Rettens Middel kom paa Arve tombten, saasom hand nogen tiid forhen var ved haved paa
Silde Fiskerie, hvorfra hand samme dag hiemkom. Barth lod tilføre, at som dend indstefnte
Sven Tostensen nu declarerer, at hand var uvitterlig om dette Skiftes holdelse efter hans

afdøde Fader, saa tilspurdte Comparenten bem:te Sven Tostensen, om hand nogen sinde i fra
dend tiid af hans Sl: Fader døde, som var udj Octbr: Maaned 1740, og indtil dend tiid
Comparenten var paa gaarden Sexe for at holde det omtalte Skifte, har for Hr: Cancelie Raad
og Sorenskriver Fleischer som Stedzet!! (Stedetz) anordnede Skifteforvalter, indberetted og
bekiendt giordt hans Sl: Faders Dødsfald, som skeede i hans Huus. Svend Tostensen Sexe
svarede, at hverchen har hand talt til nogen om Skifte efter hans Fader, ey heller har nogen talt
til ham der om, førend dend Mandag Cancelie Raadens Fuldmegtig Kom paa gaarden at
forrette Skifted. Parterne hafde da ey videre at qvestionere dette Vidne, hvorfor det
2det Vidne, Jon Tostensen Maachestad, fremstod for Retten, forklarede at boe paa gaarden
Maachestad i Ullensvang Sogn, og at være 46 Aar gammel; Og efter at hand hafde aflagt Æed
efter Loven at vidne Sandhed i denne Sag, og var formaned at vogte sig for meenæed; vandt
og forklarede j alle maader som det forrige Vidne Torgilds Larsen vundet og forKlaret haver,
undtagen, at hand iche viste hvad tiid Svend Tostensen hafde faaet varsel til Skiftets holdelse.
parterne declarerede at de iche hafde noget meere at tilspørge dette Vidne.
Det 3die Vidne, Jon Siursen, boende paa gaarden Aachre i Ullensvang Sogn, fremstod for
Retten, sagde sig at være 48 Aar gammel, og efter at hand hafde aflagt sin Æed
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efter Loven at vidne Sandhed, og var bleven formanet at vogte sig for mee\n/Eed, vandt og
forklarede hand i alle maader ligesom det forrige Vidne Tosten Jonsen!! (Jon Tostensen)
Maachestad vundet og forklaret haver. parterne declarerede at de iche hafde noget ydermeere
at tilspørge dette Vidne;
Mons:r Barth tilspurdte Aamund Tostensen Berven, som een Søn og Arving efter afgangne
Tosten Jonsen Sexe, om hand iche af Sorenskriveren eller Lensmanden var bleven tilsagt at
der skulle være Skifte paa gaarden Sexe efter hans afdøde Fader? og om hand iche self talede
med Comparenten da hand var underveigs fra Hesthammer til Arvetombten, og om hand iche
derefter bekiendt giorde saadant for hans broder Svend Sexe da h/an/d fra sin Reise
hiemkom? Aamund Berven svarede: at dend samme dag som Mons:r Barth Reiste til Skifted
paa Sexe, talede hand med Mons:r Barth paa veien derom, og da Mons:r Barth sagde ham at
der dend dag skulle holdes Skifte paa Sexe efter hans Fader, Svarede hand at der var indtet at
Skifte, Men et par tiimer der efter, fandt hand sin broder Svend Sexe ved Søen eller Stranden
ved gaarden Sexe, som \da/ var hiemkommen fra haved med Sild, og da sagde hand til [sin]
broder, at Mons:r Barth ville dend dag holde Skifted efter deres Sal: Fader,
Svend {Berven} Tostensen Sexe i Rettelagde det efter hans Sal: Moders, som \var/ Tosten
Jonsens Hustrue, d: 10 Maij 1737: forfattede Skifte bref, hvorefter Sal: Tosten Jonsen Sexe
var udlagt, udj væderlag for hans Sal: Kones begravelse 3 rd:r 1 mrk:, og for hans halve
beholdne boe 7 rd: 2 mrk: 11 [s:], alt udj løsøere, undtagen 1 rd:r 3 mrk: 15 s: udj een Stue
som var opbygget paa Øde toft; hvilche Midler hand sagde at være fortæret af hans Sal: Fader
førend hand Døde; Det samme sagde og broderen Aamund Berven, og at hand har maatte
meddeele ham Korn til Lives ophold.
Sven Sexe begierede Sagens udsettelse til Sommer tinget, at hand Kand indkalde sin broder
Torbiørn Tostensen, som boer i Stavanger Ambt, til {...} Sagen, og erholde hans attest, om
hand noget Skifte forlanger.
Barth indstillede Contra-partens paastand til Rettens gotfindende.
Forafskeediget.
Efter Contra parten Sven Tostensen Sexes paastand gives Sagen Rom til nestholdende
Sommer ting, til hvilcken tiid Sven Tostensen Sexe forrelegges at i Rette komme med alt hvis
hand maatte finde fornøden til sin Sags forsvar \at fremføre/, saafremt iche da Dom i Sagen
efter hvis i Rette kommen er lovgemess skal vorde afsagt.
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Fogden Kundgiorde, det hand til dette Ting, ifølge ober Berg Amtet paa Kongsberg, deres til
ham indløbne Reqvisition af 14 Decbr: 1740, ladet indkalde endeel bønder, som dend 22 Julij
1739 ved offentl: Auction udj Ober Berg Amts Sessionen hafde forbundet sig at levere til
Sølv verckets drift et anseelig Qvantum Talg, hvorpaa endnu Rester nesten dend halve
Leverantze, hvorom Fogden i Rætten lagde Ober Berg Amtdets ham tilstillede Designation,
efter hvilcket der inu!! (endnu) Rester 1795 1/12 bsp:, med begiering Designationen her i
Acten maatte indrages forsaavit Een hver efter dend 3die Rebriiqve staar til Rest. sam/m/e er
saa lydende.
af de indkaldede møtte Erich Uhreim, Henrich Helleland, paa hands veigne møtte hands
broders søn Olle Haldorsen Espen, Mathias Frøenes, Lars Larsen Helleland, Tollef
Krogeviig paa Egene og Aamund Aarhuus veigne, Svend Oppedahl, Erich Lofthuus,
Johannes Luttro paa Anders Luttro og Mathias Kingtzerviigs veigne, Olle Tostensen Huus,
Torgier Jonsen Wiines, Jacob Ystenes, Baar Siursen Tveite, Siur Ringøen, Holgier
Oppedahl, Erich Lofthuus for Magnus Sexe, Jacob Huuss for sin søn Aamun Jacobsen,
Jørgen Lofthuus, Mickel Luttro, Pol Ystenes, Aamun Tostensen øfre Berven, Aschild
Schaaltvedt, den/n/e sidste sagde at have leveret ved Svend Sexe de 50 pd: Talg som hand
hafde forpligtet sig til at forskaffe, der for hand og hafde an/n/am/m/et sin betalning og fra sig
leveret dend af ober Berg Ambtdet givene seddel, dette Svend Sexe med ham tilstoed, sagde
derhos at det af ham, Svend Sexe, udgivene beviis for de an/n/am/m/ede penge kand bevidne
at hand, Svend Sexe, har giort rigtig Leverance baade paa de af ham belovede 50 pd:, som og
for de af Askild belovede 50 pd:; Johannes Hofland.
Fogden tilspurte dem samtlig, 1: af hvad Aarsage de icke har efterkommet sin pligt i nest
forrige Aar at levere saa megen Talg som de hafde forbundet sig til, og var givet seddel paa af
ober Berg Ambttet. Resp: de Eenstem/m/ig svarede at Talg var hvercken i Stiftet eller i
Bergen til dend Qvantum at bekom/m/e, og dend Qvantum som de har leveret, har [de] Kiøbt
langt dyrere end de nogen tiid af Berg Ambtet har bekom/m/et, saa de der ofver har taget en
ubødelig skade til deres store Ruin i den/n/e dyre tiid, og at de saadant for Ober Berg Ambtet
har til Kiende givet, der om
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i Rætten lagde de deres Memorial af 8 Junij 1740, paateignet af Over Berg Ambtet d: 15
Ejusdem, som de bgierede i den/n/e Act inddraget. 2: Qvest: om de hveed!! (veed) hvad der
har været aarsage til at de ej 1740, ligesaavel som de forrige Aaringer, har kundet faaet Talg
til Kiøbs i Bergen. Resp: siden Borgerne og Tyskerne i Bergen kunde faa meere ved
Talgens udskibning, end de nogen tiid kunde staa ved at betalle, saa har Borgerskabet og
Tysken paa Contoret udskibet Talgen. 3: Qvest: om de nu er i stand at Prestere deres
paatagene Leverance forsaavit en hver befindes at Reste inden Junij Maanets udgang dette
Aar, som er det lengste Sølv verckets drift taaler at bie førren de med saadan deres Rest
bliver Assisteret, da Ober Berg Ambtet paa deres Maj:st widere allernaadigst Approbation vil
til nogen leedes Solagement i den/n/e dyre tiid, foruden de 88 skil: pundet som accorden er
sluttet paa, endnu tilstaa dem paa hver bispd: Talg 16 skild:!! Resp: De kand ej kom/m/e her
fra over Fieldet for Jis og snee førren 14 dage efter Santehans dag gam/m/el stiil, til dend tiid
vil de see at forskaffe saa meget som de er goed for at bekom/m/e, i hvad det skal Koste dem,
og skulle da noget blive til Rest forpligter de sig ufeilbarlig til sidste Reise i Septbr: Maanet
sam/m/e at forskaffe og levere, de formodede altsaa at baade Deres Maj:ts selv, saa og Ober

Berg Ambtet, er saa Naadig og medliden, at dend mangel som har været paa dend Leverance
som de har forpligtet sig til, Considereris icke at have været af nogen motvillighed, men en
pur umuelighed, i det de som fattige bønder og Almue Mænd icke har kundet bringe det
videre end skeet er, sagde ellers at dersom de paa deres indgivene Memorial Ao: 1740 hafde
faaet nogen {tillæg} forsickring om det tillæg som de nu bydes, kunde de ved deres bud i
Bergen nest afvigte Aar nogen leedes hindret Talgens udførsel der fra til frem/m/ede stæder.
4: Qvest: hvor med de nu Een hver for sig kand forsickre at deres Resterende Qvantum til
dend belovede tiid kand blive leveret. Resp: Erich Ureim fremstillede til forløftings Mand
for sin Rest 122 7/12 pd: dend Dan/n/emand Aamun Pedersen Urem, som vedtog at Cavere
for det giorde løfte. Olle Haldorsen Espen Caverede for Henrich Olsen Helleland.
Lansmanden
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Torchiels Housse Caverede for Mathias Frønes 96 1/6 pd:, Lars Larsen Helleland, nu boende
paa Oppedahl, sagde det hand ingen Suffisant Caution kunde forskaffe, men at med han/n/em
er Interesseret tvende ung Karle, sc: Soldaht Michel Jonsen Helleland og Torbiørn Jacobsen
Wiines, som vil tilfælles giøre deres beste at efterkom/m/e løfte, Tollef Krogeviig paa Eegene
og Aamun Aarhuuses veigne, der tilsam/m/en Rester 67 1/6 pd:, stillede til Caution Broder
Møller, Borger i Bergen, som var nærværende og vedtog Cautionen. Svend Oppedahl, som
Rester 28 5/8 pd:, stillede til Caution Den Dan/n/emand Siur Tostensen Aasse, som vedtog
selv at Cavere, Erich Lofthuus, som Rester 149 ¼ pd:, sagde det hand ej kunde stille anden
forsickring end hands Eiende og paaboende Gaard Lofthuus, skyldende 1 Løb smør, dend
hand nu og sat til forsickring for hands løfte, Johannes Luttro og Knud Odsen Kingtzerviig
indgick Caution for Mathias Kingtzerviigs og Anders Olsen Luttro Resterende 167 7/12 pd:,
Hellie Instenes møtte icke, heller nogen paa hands veigne, men Almuen forklarede at hand er
Et fattig Men/n/iske som gaar og ticker!! (tigger), saa der bliver ej noget af hands udlovede at
bekom/m/e, Olle Tostensen Huuss, som Rester 83 5/6 pd:, for ham møtte som Cautionist
Lensmanden Torchiels Housse, Torgier Jonsen Wiines, som Rester 100 1/12 pd:, der for gick
i Caution Ellef Utne, Peer Ureim, som Rester 110 5/6 pd:, for ham Caverede Cancellie Raad
og Sorenskriver Fleischer, Jacob Ystenes, som Rester 66 ¼ pd:, for ham Caverede i
ligemaader Cancellie Raad Fleischer, Baar Siursen Tvedt, som Rester 8 pd:, fantes selv goed
der forre, Siur Engelsen Ringøen, som Rester 100 pd:, der for Cavere[de] Michel Asbiørnsen
Tvisme, Holgier Oppedahl, som Rester 100 pd:, Er en ganske fattig Mand, har intet, kand ej
heller stille Caution, lovede at giøre sit beste, Magnus Sexe, som Rester 80 ¼ pd:, møtte icke,
ej heller nogen paa hands veigne, Aamund Jacobsen Huuss og Pol Jonsen Ystenes, som
tilsammen Rester 95 pd:, der for Caverede Jacob Svendsen Huuss, Jørgen Lofthuus, som
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Rester 35 pd:, er selv Suffisant, Michel Østensen Luttro, som Rester 18 2/3 pd:, der for
Caverede Thomas Svensen Houstvedt, Aamun Tostensen øvre Berven, som Rester 50 pd:, for
ham Caverede hands broder Svend Tostensen Sexe, Johan/n/es Jacobsen Hofland, som Rester
11 pd:, der for Caverede Svend Tostensen Sexe.
Fogden betydede dem samtlig, at saafremt de icke efterkom/m/er deres løfte, bliver Ober
Berg Ambtet foraarsage[t] at Kiøbe Talgen paa deres bekostning hvor dend kand faaes, og af
deres Eiendom der efter vil vorde søgt Berg Cassens erstatning for det som hver bismerpd:
Talg i Material huusset leveret maatte over stigge de først accorderede 88 skil: pundet med
alle omkostninger og skade gield til sidste skil: 5: Qvest: Fogden tilspurte dend samtl:
Tingsøgende Almue om her er nogen som paa ny vil træde i accord og inden dette Aars

Septbr: eller Octbr: Maanets udgang vil levere Et Qvantum Talg paa Kongsbergs Material
huuss, da Ober Berg Ambtet for den/n/e gang vil tilstaa dem 1 Rd: 16 s: pd: naar de for deres
løfte stiller Caution. Resp: Dersom øfrigheden kand udvirke Kongl: allernaadigste forbud at
Talgen ej ved Skibbe bliver udført til frem/m/ede land, og at de maatte have frihed at Kiøbe
Talgen hvor den var at bekom/m/e, da vilde de nock træde udj ny accord og der forre stille
Caution, mens udj dend stand det nu er, understaar de sig icke der til.
Fogden begierede beskreven under Rættens fulde forseigling hvis passeret er.
Ole Svendsens Obl: til Hr: Ole Gierdrum, datt: 17 April 1741: paa Capital 60 Rd:, blev læst,
hvorudj er pandtsadt 1 Løb 1 pd: 6 mrk: smør med bøxel og herlighed j Gaarden Jøssendahl.
Einer Gundersens Obl: til Hr: Ole Gierdrum, datt: 17 April 1741 paa Capital 80 Rd:, blev
læst, hvorudj er til underpandt pandtsadt ½ Løb smør, ½ hud med bøxel og herlighed j
Gaarden Ragde.
Samson Siursens Obl: til Knud Maachestad, dat: 18 April 1741 paa Capit: 60 Rd:, blev læst,
hvorudj er pandtsadt 1 Løb smør med bøxel og herlighed j Gaarden Maachestad.
Hans Knudsens skiøde til Sigri Tobiasdatter, datt: 18 April 1741, paa 6 1/3 mrk: smør og 1
pd: 12 mrk: salt j Gaarden Mouge, blev læst.
Haldor Stephensen og Baar Gietlesens udgivene bøxsel brev med Revers, bægge af 6 Martij
1741, til Berge Olsen paa 1 Løb i Gaarden Aga, blev lest.
Den arrest sag indstevnt af Jacob Svensen Huuss Contra Hans Asbiørnsen Sandven, hviiler
efter seeneste Rættens Kiendelse indtil Dom i hoved sagen for Oberhof Rætten er afsagt.
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Hellie Helliesen Qvalviig efter forrige tiltalle til Omund Helliesen, æskede sagen i Rætte.
Dend indvarslede Omund Helliesen blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller
lod møde for sig.
Citanten producerede dend af Rætten paa seeneste høste Ting givende Laudag, dend hand
hafde taget beskreven til lovl: forkyndelse for alle vedkom/m/ende, og som hands Vidner nu
alle møder, undtagen Lars Qvalviigen, saa paastoed hand sam/m/e Eedelig afhørte.
Stevne Vidnerne Joen Torchielsen Hougse og Olle Torresen under Eed forklarede lovl: at
have forkyndt Laudags forrelæggelse udj den/n/e sag for Omun Helliesens boepæll udj hands
huustrues paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e, ligeleedes for Vidnet Lars Qvalviigens
boepæll udj hands Eget paahør. Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst,
dernæst formanet at vogte Dem for meedEed.
1: Vidne, Siovat Haagensen, tienende hos Citanten, sagde sig at være gaml: 25 Aar, efter
aflagde Eed med opragte fingre vidnede at Omun Helliesen har udj Aaret 1739 og 1740 ladet
sine Kalve gaa \i/ Citantens Agere og paa hands bøe indtil Sante hans dag, ligeleedes har
Deponenten seet at Eet af Citantens Kiirsebær træer er hugget barchen af Runt om kring træet,
saa at træet er bort tørret, mens Vidnet har ej seet hvem som giorde dend skade. Citanten
hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Niels Siursen, boendes i Teigen under Qvalviigen, gl: 82 Aar, efter aflagde Eed
vidnede at have seet udj nest forrige Aar det Citantens Ager var needtraad, mens hvem der
hafde giort det, ved {Cit} Vidnet ej, ligeleedes har Vidnet seet at barcken er hugget af et af
Citantens Kiirsebær træer, saa at træet er bort tørret, mens Deponenten har ej seet hvem der
har giort det. Citanten hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
3: Vidne, Siur Heljesen, huusmand paa Yttre Alsager, gaml: 53 Aar, efter aflagde Eed
vidnede at have seet at der var Kiørt over Citantens bøe, og at hands Ager var needtraad i

Aaret 1740, mens Vidnet har ej seet hvem der har giort det. Citanten hafde ej noget at
tilspørge Vidnet, mens begierede udsættelse til neste ting for at indvarsle fleere Vidner.
Afskeediget
Citant:[s] paastand bevilges ham.
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Hellie Helliesen Qvalviigen efter forrige tiltalle til Siur Heljesen yttre Alsager, æskede sagen i
Rætte.
dend indvarslede Siur Heljesen Comparerede, og Replicerede, det hand har betalt Grunde
leie for det paastevnte Aar til Omun Helliesen Qvalviigen, som er Citanten[s] broder, altsaa
begierede sagen udsat for at indvarsle bem:te Omund Qvalviigen.
Citanten hafde ej noget her imod at forrestille.
Afskeediget.
Sagen gives Rum indtil neste ting, paa det Siur Heljesen sit forsvar imod sagen kand
fremførre.
Fogden Andreas Hejbergs udgivene bøxsel brev af 17 April 1741 til Anders Olsen paa ½ Løb
smør, 3/8 Løb salt udj Gaard: Luttrom, bl: læst.
Jacob Svensen Huuss efter forrige tiltalle til Jørgen Sandven, Olle Hildahl og Bastian
Tocheim, æskede sagen i Rætte,
af de paagieldende møtte ingen, undtagen Bastian Tocheim, som vedtog at den/n/e Laudags
forrelæggelse var bleven ham lovligen forkyndt, hafde ej noget til sin sags forsvar at
fremsætte, undtagen at hand var en fattig mand.
Citanten sluttede sagen paa sin sidde til Doms, og der ved vilde forrestille at det ved disse
indstevntis udeblivelse kand ej udfindes anden aarsag end som motvillighed i at aflægge deres
Vidnesbyrd, Citanten til stoer penge spilde, hvorforre hand vilde paastaad det de ej alleeneste
blev anseet med straff efter Loven, mens end og erstatte ham hands svære omkostninger, som
til datto er medgaaet i alt 12 Rd:r, samt ved Dom at blive tilkiendt inu at aflægge deres
Vidnesbyrd naar hand den/n/em der til indvarsler, hvilcket alt hand indlader til en Rætmæssig
Doms forventning.
{Citant} Og blev da udj den/n/e sag saaleedes for Ræt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Citanten Jacob Svensen Huuss har ved Een Extract af Hardanger Justitze Protocol beviist det
hand til Aastæds Rætten som blev holdet paa Gaarden Huuss dend 18 Julij 1740, lovligen
hafde ladet indvarsle Jørgen Sandven, Olle Hildahl og Bastian Tocheim, deres Eedelig
Vidnesbyrd i sagen at aflægge om Hans Asbiørnsen Sandvens udlovlige!! (ulovlige) forhold
imod Citanten med Gaarden Huuss ind og udrøm/m/else, og som sam/m/e Vidner dend tiid ej
møtte, blev dem given Laugdags forrelæggelse til dend 5 Augusti nest efter, da Rætten igien
blev sat og Administreret paa Aastædet Gaarden Huuss, da Citanten ved Eedelige Vidner har
beviist, at {den} \for/ disse nu tiltalte trende Vidner var bleven lovl: forkyndt dend af Rætten
den/n/em givende forrelæggelse, og som de dend tiid ej heller møtte, og Citanten
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formeedelst storre omkostninger som medgick, ej formaaede at have Rættens Middel oftere
paa Aastædet, nødsagdes at slutte sagen, under Reservation her til det almindelige Ting at
indkalde disse trende Vidner, sc: Jørgen Sandven, Ole Hildahl og Bastian Tocheim, for

motvillig udeblivelse, samt ved Rættens Assistance at naa deres Eedelige forklaring, saa haver
Citanten til det nest paafølgende Ting som holdes her dend 24 Octbr: og efterfølgende dage
\Ao: 1740/ lovligen ladet dem indvarsle til Doms lidelse for deres motvillige udeblivelse med
videre efter stevnemaalets og i Rættesættelsens indhold. imod dette haver de indstevnte
Jørgen Sandven, Olle Hildahl og Bastian Tocheim ej kundet fremsætte det aller ringeste
lovgyldigt til forsvar, langt mindre imodsagt enten stevningernis eller Laugdags
forrelæggelses lovlige forkyndelse, saa deres udeblivelse bliver at ansee som en {for} af fri
forsæt Modvillige udeblivelse og benægtelse i at aflægge deres Edelige Vidnesbyrd til
Citantens sags oplysning, thj Kiendes for Rætt, at Jørgen Sandven, Olle Hildahl og Bastian
Tocheim efter Lovens 1 bog 13 C: 7 art: bør hver af dem at bøde til Kongen 10 lod sølv, og til
Citanten Jacob Huuss 10 lod sølv; og udj processens omkostninger bør hver af dem at betalle
til Citanten 1 Rd:, og dog være pligtige efter forregaaende lovl: stevnemaal, deres Eedelige
Vidnesbyrd i sagen at aflægge, saaleedes som nu Dømt er, bør Jørgen Sandven, Ole Hildahl
og Bastian Tocheim at bøde, betalle og udreede inden 15 dage efter den/n/e Doms lovlige
forkyndelse under Nam og Execution.
Lensmanden Peer Endresen Uhreim af Lysse Closter Goedset fremstoed for Rætten og
Kundgiorde det hand paa sin Huusbondes veigne til Justi[ti]ens pleie ved Muntl: Kald og
warsel vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Anders
Hogensen Oppedahl, Vidner at anhøre, som er Aamun Pedersen Uhreim \og/ Knud Odsen
Kingserviig angaaende de ubeqvem/m/e ord og talle maader hand har øvet imod høye
øfrigheds foranstaltninger angaaende
1741: 113
1741.
Kirckernis Indtraders inddrivelse og udpantning hos de motvillige, alt til et lovskicket
Tingsvidnes erholdelse.
dend indstevnte Anders Oppedahl efter trende gange paaRaabelse hvercken møtte eller lod
møde for sig.
Stevnevidnerne Torchiels Larsen Hougse og Ole Toresen Branstvedt med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt for Anders Oppedahls boepæll, og det udj
Hellie Pedersen Oppedahls paahør, som er stue grande med ham.
Citanten paastoed Vidnerne Eedelig afhørt siden de nu møder. Eedens forklaring blev
Vidnerne forrelæst, og formanet at agte dem for meenEederie.
1: Vidne, Aamun Pedersen, boendes paa Gaarden Uhreim, sagde sig at være gam/m/el 35
Aar, efter aflagde Eed vidnede, at Anders Oppedahl nestleden høst hafde sagt til Jon
Hougstvedt, at da de vare paa hands gaard at udpante Kircke tiinens!! (tiendens) Restance, da
hafde de fahret ad som Rebellere, da svarede Jon Hougstvedt, hand hafde ordre for sig, da
sagde Anders Oppedahl, det hand skeed i dend ordre, da sagde Jon Hougstvedt, vil du skidde
i Kongens ordre, da svarede Anders Oppedahl nej, det skulde Gud bevahre ham fra, mens i
dend ordre hand, \Jon/, hafde, skeed hand i. Citanten hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Knud Odsen, boendes i Kingtzerviig, gaml: 33 Aar, efter aflagde Eed vidnede
Conform med første Vidne.
Citanten {lagde} \anviiste/ i Rætte dend skriftlige ordre som Jon Hougstvedt til den/n/e
udpantning har haft, som er Stiftambtmandens ordre til Fogden Hejberg af ?? Junij 1739, og
der paa fulte Fogden Hejbergs ordre til Lensmanden Torchiels Housse og Jon Hougstvedt af 8
Aug: nest efter, {det Citanten i acten begierede inddraget, som er saa lydende}
Citanten hafde ej videre den/n/e sinde at forrestille.
Afsagt

Anders Oppedahl forrelægges til Neste ting at møde, om hand noget til sin forsvar og imod
Vidnerne kand have at forrestille.
Fogden Sig:r Hejberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og varsel vidnesfast lovl: til
dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Tron Olsen og Ingeri Niels datter, som
skald i utugt have avlet baren sam/m/en, der for
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Dom at undgielde til bøders udreedelse,
de indstevnte møtte begge, vedtog at være lovl: warslet, og hafde Qvinde Men/n/isket det udj
løsagtighed avlede baren med sig, som hun tilstoed at have avlet ved bem:te Tron Olsen.
Den/n/e Tron Olsen Replicerede, det hand aldeelis icke var barne!! hindes barne fader,
kunde icke nægte for at hand som et ungt Menniske, der nu er 18 Aar gaml:, og inu ej har
været til det Høy værdige Alterens Sacramente, ja, \er/ bleven af hinde forført til løsagtighed
og legemlig omgiengelse, som skeede 13 Jule dag Ao: 1740, og har hand hvercken før eller
sidden haft nogen omgiengelse med hinde, og sam/m/e gang skeede det saaleedes, at om
aftenen, da hand hafde lagt sig i sin seng for at saave, kom hun Roendes over fiorden, gick og
lagde sig hos ham, og da hafde hand med hinde at bestille, og siden icke, derpaa hand erbyder
sig at aflægge sin saligheds Eed.
Qvinde Men/n/isket Ingeri Niels datter svarede, det hand ofte siden dend gang hafde haft
med hinde at bestille, og sidste gang var gamle Krosmisse 1740 /: er dend 14 Maij :/ og har
hund ingen anden barne Fader end som hand, ej heller ved hund af andre at sigge.
Tron Olsen Replicerede, at den/n/e hindes udsiggende medfører usandfærdighed, og vil hand
med Eed bekræfte det hand ej har haft med hinde at bestille siden dend 13 Juledag 1740.
Fogden lod tilførre, at siden hand efter alle giorde formaninger icke kand faa en sandere
bekiendelse af dem end de allereede udsagt haver, saa satte hand i Rætte over dem til bøders
erlæggelse og Kirckens disiplin at udstaa, følgelig Lovens 1 b: 13 c: 1 art:, og paastoed Dom.
og blev da udj Sagen saaleedes for Ræt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Tron Olsen har vel tilbudet sig med Eed at bekræfte det hand ej er Fader til Ingeri Nielsdatters
uÆgte baren, imod dend bekiendelse hun her for Rætten over ham giort haver, mens som
hand inu ej har været til det Høy værdige Alterens Sacramente, saa kand ej dend af ham
tilbudne Eed imodtages, omendskiønt dend ej kunde befri
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ham for undgieldelse efter Loven, siden hand selv har tilstaaet at have haft legemlig
omgiengelse med hinde 13 dagen Juul Ao: 1740. thj Kiendes for Ræt, at De, sc: Tron Olsen
og Ingeri Niels datter, bør udstaa Kirckens Diciplin med Aabenbahre Skrifte, og hand, Tron
Olsen, at bøde 24 lod sølv, og Ingeri Niels datter 12 lod sølv, inden 15 dagge efter den/n/e
Doms lovl: forkyndelse under Nam og Excecution.
Efter at den/n/e Dom var bleven afsagt, bekiente Tron Olsen det hand end oftere hafde haft
legemlig omgiengelse med Ingeri Niels datter siden den 13 dagen Juul 1740, mens hvor ofte
det var kunde hand ej sige.
d: 19 April blev Rætten igien sadt med foran førdte Laug Rætt, og er da passered som følger.
Fogden bekiendt giorde, det hand til dette Ting med mundtl: Varsel havde ladet indstevne
Kari Baarsdatter, tienende paa gaarden Qvalnes, at lide Dom til straf for hendes opsætsighed,

icke alleene at betalle de allernaadigst paabudne penge til skolle Cassen, men end og \hun har/
{at} igien tage[d] det som for hende til sam/m/e penges betaling var udpandted, da hun icke
vilde betalle pengene j mindelighed, item at anhørre Vidner, Svend Svendsen, tienende paa
Qvalnes, Elling Svendsen, tiener paa Hofland, Tosten Qvalnes og hans Kone Anna
Ingebrigts datter, samt Sønneve Iversdatter Qvalnes, hvilcke Vidner j lige maade er
Jndstevnt, deris Edelige forklaring j Sagen at aflægge, endelig er og bem:te Kari Baarsdatter
Jndstevnt, processens omkostning at erstatte.
Dend Jndstevnte Kari Baars datter møtte for Rætten og vedtog at være lovlig Stevnt, sagde
derhos at hun icke kand nægte for at have været weigerlig j at betalle de fordrede skolle
penge, aarsagen dertil var at hun ej hafde penge, tilstoed og at hun havde tilbage taget Eet
belte som fra hende var bleven udExeqvered for bem:te skolle penge, hvilcket alt hun udj
Eenfoldighed som Eet uforstandigt fruen timmer af vanvittighed haver giord.
Fogden lod tilførre, at siden indstevnte Kari Baarsdatter sielv for Rætten har tilstaaet hendes
opsætsighed at betalle skolle Cassens penge pro 1739 et 40, som tilsam/m/en var 8 s:, og hun
ligeledes her tilstaar, med magt at have taget tilbage det belte som hos hende af Lensmanden
og medhafte Mænd, J mangel at mindel: betaling, var udpandted, uden at betalle pengene, saa
holdt Fogden ufornøden derom til Rættens ophold \derom/ at førre Vidner, men paastoed at
indstevnte Kari Baarsdatter for saadan hendes opsedtsighed og formastelige adfærd mod dend
Kongl: allernaadigste forordning og andre publ: høye ordres som derpaa er grundet, maa for
den/n/e sinde tilfindes at betalle noget tilstreckeligt til skolle Cassen udj Mulct, foruden de 8
s: som hun ellers efter forordningen burde betalle, samt den/n/e Processes omkostning at
erstatte, hvorom hand forvendtede Dom.
1741: 114b
1741.
Dend Jndstevnte svarede at hun indted haver at lade til\førre/, undtagen det hun bad at
den/n/e hendes endfoldighed og begangne forseelse motte motte!! icke til unde!! (onde?)
vorde optaget, thj hun har siden, da hun bekom penge, været villig at betalle pengene til
Lensmanden.
Udj den/n/e Sag er saaledes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt
Det erfahres af indstevnte Kari Baarsdatters her inden Rætten giorde Declaration, det hun har
været uvillig til at betalle de Æskende og af hende ved Lænsmand og Mænd efter
Høyøvrighedz ordre paafordrende skolle penge, som til skolle Cassen for de 2de Aaringer
1739 et 40. efter dend derom udgivne Kongl: allernaadigste forordnings bydende skulle
erlægges, ligesom hun og tilstaar at have fra Lænsmanden og Mænd tilbage taget det belte
som fra hende til bem:te penges betaling, var udExeqveret; Saa kand altsaa dend
undskyldning som bem:te Kari Baarsdatter forregiver, icke gandske frjtage hende for straff,
fordj hun {er} \som/ Eet fruentim/m/er, der icke kunde vide at skicke sig mod de udsendte,
har begaaet de ting som var utilladelig, Thj Kiendes for Rætt, at bem:te Kari Baarsdatter bør
til Citanten udrede og betalle de paastevnte skolle penge efter forordningen for de 2de
Aaringer 1739 et 40. med 8 s:, samt for den/n/e hendes viste Veigerlighed og EgenRaadighed
at bøde til skolle Cassen 1 Rd:r, {samt} og endelig, at betalle til Citanten j den/n/e
foraarsagede Processes bekostning 1 Rd:r 4 mrk:, som alt bør udredes og efterkom/m/es inden
15ten dage efter den/n/e Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven.
Fogden Kundgiorde det hand til dette Ting ved Mundtl: varsel havde ladet Jndstevne Arne
Jonsen Wiines at møde, Dom til bøders Erlæggelse, fordj hand afvigte Aar 1740. udj Eet
barsel paa Wiines, skall have slaget og spendt Siur Østensen Alsager, og derom at anhørre
Vidnerne Ole Christophersen Diøn/n/e, Ellef Utnes kone Ingebor, og Tosten Olsen Lotte,

hvilcke Vidner j lige maade er Jndstevnt, deris Eedelige forklaring j Sagen at aflægge,
endelig er og bem:te Arne Wines Jndstevnt, Processens omkostning at tilsvare.
Dend Jndstevnte Arne Jonsen Wines blev trende gange paaraabt, men hvercken møtte eller
lod for sig møde.
Stevne Vidnerne Joen Torgielsen og Ole Branstvedt fremstoed for Rætten og med Eed og
opragte fingre forklarede, at de den/n/e Mundtl: Stevning med mere end 14 dagers varsel
lovlig haver forkyndt for Arne Jonsen Wines boepæl J hans Hustrues Britta Østensdatters
paahør, siden hand ej selv var hiem/m/e, ligesaa forklarede de og under sam/m/e Eed at have
med mere End 14 dages Varsel Jndkaldet det udeblevne Vidne Ole Christophersen Diønne j
hans eget paahør.
Fogden begierede at de 2de Vidner som for Rætten møder, motte tagges udj Eed. Edens
forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed at blive, derpaa fremstoed
{fremstoed} for Rætten det
1ste Vidne, Ingebiør Torgiersdatter, gift med Ellef Utne, sagde sig at være gl: 60 Aar, efter
aflagde Eed vandt og forklarede, at hun j afvigte Aars Vaar var j Eet barsøl paa Wines hos
Arne Wiines, og saa hun da ingen uEenig\hed/ eller klam/m/erie mellem
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Arne Jonsen Wines og Siur Østensen Alsager at passere, men vel hørdte hun Een Morgen at
nogle af barsel folcket sige, at der om Natten hafde været uEnighed j mellem bem:te Arne
Jonsen og Siur Østensen, og at Arne skulle have givet Siur Een Ørefigen eller ørre dask, og at
saadant skulle have kom/m/et af at Arne skulle have krævet Siur efter nogen penge som hand
var ham skyldig, og Siur derpaa skulle have givet ham atskillige lompne ord, Videre sagde
Vidnet ej at kunde forklare, ej heller havde Citanten videre Vidnet at tilspørge.
2det Vidne, Tosten Olsen, fremkom for Rætten og forklarede at være hos hans Fader Ole
Tostensen paa Lotte, sagde sig at være 26 Aar gl:, og efter aflagde Eed vandt og forklarede, at
hand j Nest afvigte Aars Vaar var j Eet barsøl hos Arne Wines, og som hand Een Aften kom
ud af Eet loft, hvor hand havde Natte leje, saa hand Siur Østensen Alsager og Ole
Christophersen Diønne staa ude paa marcken, og sagde da Siur Østensen til Vidnet, at Arne
Jonsen Wiines havde givet ham Een Øredask, Videre sagde Vidnet ej at kunde forklare, ej
heller havde Citanten videre at tilspørge Vidnet.
Fogden paastoed Lovdag for dend indstevnte Arne Wines, saavelsom og for det udeblivende
Vidne Ole Diønne.
Afsagt
Dend Jndstevnte Arne Joensen Wines, som efter lovlig given varsel icke nu her for Rætten
møder, paalægges her for Rætten til nest holdende Som/m/er \Ting/ at møde og til Sagen at
svare, til sam/m/e tiid og stæd forrelægges det indstevnte og nu udeblivende Vidne Ole
Christophersen Diøn/n/e her for Rætten at møde, sit Eedelige Vidnesbyrd j Sagen at aflægge,
under Lovens adfærd.
Fogden kundgiorde, at hand med Mundtl: Varsel haver ladet indstevne Ole Larsen Lotte for
øvede slagsmaal med Jacob Helliesen Alsager j Hellie Qvalvigens Brøllop, at lide Dom til
bøeder, og Processens omkostninger at erstatte, samt at anhørre Vidner Anna Hellies datter
Qvalvigene, Lars Olsen Skorpen og Siur Østensen Alsager, hvilcke Vidner j lige maade er
indkaldet, deris Eedelige forklaring at aflægge.
dend indstevnte Ole Larsen Lotte møtte for Rætten og wedtog lovlig at være stevnt, sagde
derhos at være j den/n/e Sag gandske uskyldig, vel kom hand gaaende forbj brøllops gaarden,
som holdtes paa {Qvalvigen} \Alsager/, for ungefær 2 á 3 Aar [siden], da var der 2de
Personer som stoed og brugte Munden mod hinanden og vilde være j klam/m/erie med hver

andre, Men som bem:te Personer var Comparentens gode Ven/n/er, saa thallede!! hand dem j
mellem, paa det indted undt skulle opkom/m/e, den/n/em sielv til fortræd, og da sagde Jacob
Helliesen Alsager til ham og tog ham j brøsted og sagde, hand (havde?) ej med dem at
bestille, da sagde Comparenten til ham, slip mig og lad mig være med fred, thj ieg vil indted
undt skall skie, men hand vilde dog icke slippe ham, hvor meged hand vilde slide sig fra ham,
saa tog Comparenten ham omsider j skulderne og lagde ham paa marcken, og saa sled sig fra
ham, uden at giøre ham nogen skade j Ringeste maader, paa det hand kunde afværge at indted
uskickeligt skulle begaaes j mellem de forbem:te 2de Personer som havde ord sam/m/en.
Fogden begierede at de Vidner som møder {.....} motte j Eed tages og afhørres. Edens
forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed at blive. dernest fremstod for
Rætten
Vidnet Anna Helliesdatter Qvalvigen, som sagde at være Søster til Jacob Helliesen Alsager,
tienende paa gaarden
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Qvalvigen hos Lars Joensen, sagde sig at være gam/m/el 30 Aar, efter aflagde Eed vandt og
forklarede, at da hun var j brølloppet paa Alsager, som er paa 3de Aar siden, saa hun at Ole
Larsen Lotte stoed paa Marcken og holdt hendes broder Jacob Helliesen Alsager j skulderne,
og derefter lagde ham ned j marcken og lagde kneet paa Hellies brøst, men hun saa ej at Ole
slog ham, derefter kom Aslack Erichsen Lotte og skieldede dem ud, og da stoed de bægge op
jgien, Videre sagde Vidnet ej at kunde forklare, end at de saa vred ud bægge toe. Cit: havde
ej videre at tilspørge Vidnet.
de andre 2de Jndstevnte Vidner møtte ej efter paaraabelse.
Steve Vidnerne Joen Torgielsen og Ole Branstvedt med Eed og opragte fingre afhiemlede at
de med meere end 14 dages Varsel haver forkyndt dette Stevnemaal og indvarslet dem til
Vidner, Nembl: Lars Olsen Skorpen j hans broders paahør, og for Siur Østensen Alsager j
Eget paahør.
Fogden paastoed Laugdag for de udeblivende Vidner.
Afsagt
De indstevnte 2de Vidner Lars Olsen Skorpen og Siur Østensen Alsager, som haver nødt
lovlig Varsel og nu ej møder, forrelægges til førstholdende Som/m/er Ting at møde, deris
Eedelige Vidnesbyrd j Sagen at aflægge under Lovens adfærd.
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæsse de Documenter som hand til sit Reigenskabs
bilag for dette skibbr: fornødiger, som er af sam/m/e beskaffenhed og de sielv sam/m/e som
for Joendahls Ting paa fol: 106. findes Extraheret. og var den/n/e Termins Restance 237 Rd:
4 mrk: 10 s:
Efter trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen som vilde gaa j Rætte, hvorforre tinget
blev ophævet.

d: 20 April blev paa Eide Grund ved Søen holdet Eet almindeligt Vaar, Skatte og Sage
Ting for Gravens skibbr:[s] Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr: Cancellie
Raad og Sorensk: Fleischers lovlige forfald, af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig
Claudius Emanuel Barth, og blev Rætten sam/m/e tiid beklæd med efterskrevne Edsorne Laug
Rættes Mænd, Nafnl: Joen Larsen Ystaas, Jens Olsen Nestaas, Baar Helliesen Legrei, Ole
Magnusen Rognestvedt, Hellie Aadsen Haaeim, Peder Svensen Hougen, Erich Olsen Haaeim

og Thomas Aamunsen Wiig. Overværende ved Rætten Kongl: Maj:ts Foged Andreas Heiberg,
Lensmanden Anders Hansen, tilligge med dend tingsøgende Almue.
Hvorda først blev publ: de Kongl: forordninger og Høy øvrighedz ordre som paa fol: 105
findes Extraheret,
dernest er passeret
Christian Gutormsen Røyses Obl: til Jacob Erichsen Lange, datt: 20 October 1740. paa
Capital 71 Rd: 1 mrk: 8 s:, til underpandt 1 pd: 16 ½ mrk: smør, 1 giedsk: og ¾ faarsk: j
Gaarden Røysse, blev læst.
Jacob Erichsen Langes Transport paa bem:te Obl:, til Lensmanden Anders Hansen Store
Berge, datt: 29 Decbr: 1740, blev læst.
Ole Endresen Sæbbe!! (Sæbøe?) viste fællen af Een Voxen Ulv som er skudt af han paa
Gaarden Sæbes Grund j Eidfiord, Fogden betalte ham for skudet 2 Rd:r.
Niels Larsen Spildes skiøde til Siur Nielsen paa overbøxelen til 18 mrk: smør, ½ faarskind og
½ Kalvsk: j Gaarden Øvre Spilde, dat: 20 April 1721. blev læst.
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Ole Siursen Leqves skiøde til Ole Iversen paa 1 ½ Spand smør j Gaarden Windahl, datt: 20
April 1741, blev læst.
dittoes skiøde til Niels Ellefsen paa 1 ½ Spand smør j Gaarden Windahl, datt: 20 April 1741,
blev læst.
Hr: Hans Frorops bøxel seddel med Revers, til Hans Andersen, datt: 20 April 1741, paa 9
mrk: smør j dend Gaard Nesbøen, blev læst.
Den 21 ditto blev med Tinget Continueret af Sorenskriveren selv, efter at hand var kom/m/en
til Tinge fra andre forRætninger, og er da følgende publiceret.
1: Forordning imod modtvillige udeblivende Vidner, opsættelser med videre, af 3 Martij
1741:
2: om udfordringer og Dueller, af 17 Martj 1741:
dernæst blev efterfølgende publiceret.
Hr: Frorops udgivene bøxsel brev med Revers, bægge af 20 April 1741, til Poul Ellingsen
paa 3 Spd: smør udj Gaarden Mitberge, blev læst.
Een ditto med Revers, af 20 April 1741, til Niels Jonsen paa 1 Løb smør, 1 b:sk: i Gaarden
indre Tveidt, blev læst.
Halstein Nielsens udgivene Pante Obligation af 28 Januarij 1741 til Poul Hansen Opheim for
Capital 75 Rd: 5 mrk:, imod det underpant af Gaarden Garretuun, blev læst.
Michel Erichsens udgivene skiøde af 21 April 1741 til Poul Michelsen paa 2 Spd: smør og 4
½ mrk: i Gaard: Lindebreche, blev læst.
Olle Asbiørnsen Tvetto udgivene Gave brev af 21 Apr: 1741 til Østen Olsen paa 1 ½ Spd:
smør i Gaard: Tveto, blev lest.
Iver Hansen Nesseim udgivene skiøde af 21 Apr: 1741: til Eillef Snaresen paa 1 ½ Spd:
smør i Gaard: Sævestvedt, blev læst.
Hans Johansen, efter forrige tiltalle til Arne Monsen ang: en Arrest sag, æskede sam/m/e i
Rætte, og kundgiorde derhos, det hand med Mundl: Continuations stevning til dette ting, tiid

og stæd vidnesfast lovl: haver ladet stevne bem:te Arne Monsen, Et Tingsvidne at høre læsse,
derefter Dom i sagen at anhørre.
dend indvarslede Arne Monsen blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller for
sig lod møde,
stevne Vidnerne Peder Larsen nedre Spilden og Siur Nielsen øvre Spilden med Eed og
opragte fingre afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt for Arne Monsens boepæll, og
som hand ej lod sig finde, da udj de tvende hands Nermeste Naboer Brynild og Svend Seims
paahør.
Citanten lagde i Rætte det om/m/elte Tingsvidne som er begyndt d: (ope rum) og sluttet d:
(ope rum). Citanten lod tilførre, at siden Arne Monsen er ..... her fra stædet, saa begierede
hand ickun Dom for Arresten, at dend som lovl: maatte blive anseet, {d.. .....} \i det øfrige/
Reserverede hand sig sin lovlige tiltalle til Arne Monsen i beleilig tiid, saavel for Arresten
som processens omkostning, samt dend af Arne Monsen imod Arresten brugende omgangs
maader, som og for ulovl: øld {at} sall, saaleedes paa sin sidde sluttede sagen til Doms.
Afskeediget
Sagen optages, med Citantens Consence, til nest anstundende Som/m/er Ting, da parterne
haver at møde, Dom at anhøre.
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Lensmanden Anders {An} Hansen Kundgiorde at hand til dette Ting haver lade[t] indvarsle
Røvar Møckeletun for Sabatens overtrædelse, mens \som/ hand nu selv for Rætten møder og i
mindelighed vil Rætte for sig, som hand og strax til Fogden betalte 9 Mrk:, saa frafalt
Citanten Sagen.
Niels Aslacksen Sæbøe, som i lige maader var indvarslet for fylderi paa Een Søndag, betalte i
mindel:[hed] til Fogden 9 Marck.
Lensmanden Anders Hansen Store Berge Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og varsel
vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Christian Gutormsen
Røysse, Dom at lide til at betalle og indfri sin udgivene Pante forskrivelse af 20 Octbr: 1740,
med alle paaløbende Renter, samt process omkostninger.
dend indstevnte Christian Gutormsen Comparerede, vedtog at være lovl: varslet.
Citanten lagde i Rætte, først dend indstevntis Pante forskrivelse af 20 Octbr: 1740, udstæd til
Mons:r Lange. 2: bem:te Langes Transport af 29 Decbr: 1740 til Citanten, bægge er saa
lydende.
Sagen blev efter bægge parters forlangende udsat til j morgen, om de imidl:tiid kunde
foreenes.
Een Contract af 21 April 1741, oprættet imel: dette Præste gields Sogne Præst og samtlige
Almue Mænd om Præste gaardens huusser, blev læst.
Poul Siursen Spaanem fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand som Lauværge for
Lisbeth Siursdtter Spaanem og paa hindes veigne til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne
ved Mundl: kald og warsel vidnesfast lovl:, Jacob Arnesen Tvedt, Dom at lide til at betalle de
9 Rd: hand til hindes sal: Mand var skyldig, samt at svare processens omkostning.
dend indstevnte Jacob Arnesen blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke,

stevne Vidnerne Haaver Omunsen Schaar og Anders Andersen Herrey med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt for Jacob Arnesens boepæll udj hands
Eget paahør.
Citanten erindrede om Laudag.
Afsagt,
Citanten har ved lovfaste Vidner bevislig giort det Jacob Arnesen Tvedt er given lovl: varsel
udj dend mod ham paa Encken Lisbeht!! Siurs datter Spaanems veigne Reiste sag, da som
hand nu ej møder, bliver hand paalagt til Næste Ting her for Rætten at møde, Sagen at
tilsvare, da en hver skall vederfahres Rætt, og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven
til lovlig forkyndelse.
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Magnus Magnusen Lægrei fremstoed for Rætten og Kundgiorde, det hand med Muntl: Kald
og varsel vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Olle
Qvamsdahlen, Vidner at anhøre, som og tillige er indstevnte, sc: Od {Olle} Nielsen med
huustrue, og Jacob Siursen, angaaende de ulovlige beskyldninger hand, sc: Olle
Qvamsdahlen, har tillagt Citanten, der for Dom at undgielde, samt at svare processens
omkostninger.
dend indstevnte Olle Qvamsdahlen blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke, ej heller
nogen paa hands veigne.
stevne Vidnerne Haaver Omunsen Schaar og Jacob Arnesen Tvedt med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt for Olle Qvamsdahls boepæll udj hands
Eget paahør, til at anhøre Vidner om de beskyldinger hand har tillagt Citanten, samt at svare
Processens omkostninger, mens til Doms lidelse har de ej varslet, siden de der til ingen ordre
har haft.
Citanten paastoed sine Vidner, som alle møder, Eedelig afhørt. Eedens forklaring blev
Vidnerne forrelæst, og formanet at vogte dem for meenEed.
1: Od Nielsen, huusmand ved Lægrei Nøst, gl: 42 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at nest
afvigte som/m/er ved Sante Hans tiider var Citanten i Qvamsdahlen, da hørte Vidnet at
Citanten talte til Olle Qvamsdahlen, at hand hafde flæcket for mange Næver, da svarede Olle
Qvamsdahlen med disse ord, Eend Næveren du stal og Kiøbte sild for. Citanten hafde ingen
Qvæstioner at fremsætte.
2: Vidne, Brynilde Hellies datter, gift med nest forregaaende Vidne, gl: ungefæhr 40 Aar,
efter aflagde Eed vidnede som første Vidne, undtagen at Vidnet ej hafde hørt oprindelsen til
de ord Olle Qvamsdahlen sagde, eller hørt Citanten talte ham til.
3: [Vidne], Jacob Siursen, huusmand ved Lægrei Nøstet, gl: 50 Aar, efter aflagde Eed
vidnede som første Vidne. Citanten hafde ingen Qvæstioner at fremsætte, mens var Laudag
begierende.
Afskeediget.
Dend indstevnte Olle Qvamsdahlen paalægges her for Rætten til Næste Ting at møde, sin sags
tarv i agt at tage, udj dend af Magnus Magnusen Lægrei imod ham Reiste sag, samt at Erklære
sig om hand noget lovformelig imod de nu Eedelig afhørte Vidner haver at fremsætte, og
haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til lovlig forkyndelse.
Iver Magnusen Børsem fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand med Muntl: kald og
varsel vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Hellie
Sølfest!! Taa[r]blaa, Dom at
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lide fordj hand nest afvigte Aar om Vaaren haver an/n/am/m/et af Citanten 4 Rd:r, som hand
skulde betalle til Citantens Kiøbmand Peder Lefso i Bergen, og sam/m/e ej har efterkom/m/et,
mens selv beholt pengene, sam/m/e igien at udReede tillige med processens omkostninger.
dend indstevnte Hellie Sølfest blev paaRaabt, mens møtte icke.
stevne Vidnerne Anve Endresen Halanger og Olle Arnesen Sysse med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Hellie Sølfest lovl: forkyndt for hands boepæll udj hands
værmoders paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e.
Citanten erindrede om Laudag.
Afsagt.
Citanten haver med lovfaste Vidner bevislig giort det Hellie Sølfest er given lovl: warsel udj
den/n/e mod ham Reiste sag, da som hand nu ej møder, bliver hand paalagt sagen at til og
forsvare til Neste ting, da widere der med skal omgaaes lovgemæss. og haver Citanten at tage
den/n/e afsigt beskreven til lovlig forkyndelse.
Aamund Iversen Kierlands udgivene skiøde af 11 April 1741 til Morris Larsen paa 2 Spd:
smør med bøxsel i Gaarden Kierland. blev læst.
Torchiel Jonsen Wichnes og Olle Siursen Nedre Leqve oprættede Odels Mage skifte brev af
22 Octbr: 1740, hvorudj de mageskiftete deres paaboende Jorder til hver andre, blev læst.
Den 22 April blev end videre med Tinget Continueret:
Morritz Larsens udgivene Pante forskrivelse til Siur Gundersen Jeltnes for Capital 62 Rd: 1
mrk:, imod det underpant af 2 Spand smør i Gaarden Kierland, af 22 April 1741. blev læst.
Magnus Odsen Haaeim fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hands Fader Od Helliesen
Haaeim til dette ting, tiid og stæd med Muntl: kald og varsel vidnesfast lovl: {til dette ting,
tiid og stæd} haver ladet stevne og indkalde Siur Gundersen Jeltnes til at an/n/am/m/e penge
for en Teig kaldet Andors Teigen paa Helleberg stranden i fra Berge og indtil Drive fossen,
som er Citantens Moder bleven pantsat af Anders Torchielsen Opheim for 10 Rd:r, og siden
er sam/m/e Teig bleven af hinde i tieneste løn given til hindes tieneste Dreng Hellie Erichsen
Ødven, som hafde bem:te Siur Gieltnes datter til ægte, hvor bem:te Siur Jeltnes i arv efter sin
Datters barn har bekom/m/et halv deelen af sam/m/e Teig, til Løsnings penge at imod tage,
Dom at anhøre, samt at svare processens omkostning tilstræckelig.
dend indstevnte Siur
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Gundersen Jeltnes møtte, vedtog at være lovl: warslet, og begierede udsættelse til næste ting
til at producere sine beviisser, og at indkalde Vidner til sagens Rætte oplysning.
Citanten indstillede Siur Jeltnes paastand til Rættens skiønd.
Afskeediget.
Sagen gives Rum indtil neste ting efter Siur Gunnersen Jeltnes paastand; til sam/m7e tiid
haver hand de paaberaabte beviisser at producere og sine Vidner {lovligen} at førre efter
Lovens maade til sagens fuldkomne oplysning.
Claudius Emanuel Barth som Lauværge for Maritta Tollefs datter Ødven, kundgiorde det
hand paa Enckens veigne til dette ting, tiid og stæd med Muntl: Kald og varsel lovl: vidnesfast
haver ladet stevne og indkalde Wiiglich Herrey for Resterende tiende, sc: for 1738 og 1739,

aarlig 2 mrk: 6 s:, for 2de la(m?) 2 mrk: 8 s:, samt for en Nod 5 Rd:, tilsam/m/en 6 Rd: 1 mrk:
4 s:, til sam/m/e at betalle, Dom at lide, samt at svare processens omkostning.
dend indstevnte Wichlich Herrey blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke.
{Cit} stevne Vidnerne Haaver Aamunsen Schaar og Jacob Arnesen øfre Tvedt med Eed og
opragte fingre afhiemlede stevningens lovl: forkyndelse for Wichlich Herrey[s] boepæll udj
hands Eget paahør.
Citanten erindrede om Laudag.
Afsagt.
Wichlich Herrej paalægges af Rætten til Næste ting at møde, dend sag af Maritta Ødven imod
ham Reist, [at] tilsvare, og haver Citanten at tage den/n/e {fo} afsigt beskreven til lovl:
forkyndelse.
Emanuel Barht!! (Barth) begiere[de] dend sag Contra Olle Rasmussen Sæbøe udsat indtil
neste ting, siden Contra parten nu ej møder.
Siur Gunnersen Jeltnes fremstoed og kundgiorde det ahnd med Muntl: kald og warsel
widnesfast lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Od Helliesen
Haaeim, Dom at liide til at efterleve en Dom og steenings forrættning passeret og afsagt paa
Gaarden Haaem d: 19 Junij 1731, samt at s(vare) og fra sig lægge halve deelen af de 9 mrk:
hand (lov)lig haver oppebaaret af huussmand og opsidder i Teigen Berie, og det fra bem:te
datto, og endelig, at svare processens omkostrning.
Lensmanden Anders Hansen Store Berge, som svoger af dend indstevnte Od Helliesen,
Replicerede, at siden hand(s svo)ger er en gaml: udlevet Mand der selv (ej) kand kom/m/e til
tinge, saa taget Comparenten til gienmælle udj den/n/e sag, og tilstaar stevningens
forkyndelse at være lovligen, der næst lod tilførre, at siden den/n/e Dom er saa gaml:, da
forundrer det Comparenten hvorfor Citanten ej forhen har paatalt dette, om hand ellers
Rætmæssig der til har haft nogen Rætt,
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og som Citantens paaberaabte forrætning ej skal stræcke sig til videre end som til
fugreskouen, mens at Strande Teigen skal forblive som gam/m/elt har været, saa vil
Comparenten begiere sagen udsat til dend tiid som Dommeren behager, for at førre Vidner om
sam/m/e til Sagens fuldkomne oplysning.
Citanten producerede dend paaberaabte steenings forrætning, og i det øfrige indlod
Comparentens paastand til Dom/m/erens skiønd, begierede ellers at Dom/m/eren ved endelig
Dom vil i agt tage dend producerede forrætnings pag: 12. som oplysser dend af Comparenten
omtalte Teig.
Afskeediget,
Sagen gives Rum efter Lensmanden Anders Hansen paa sin Svoger Od Haaeims veigne
giorde paastand indtil forrestaaende som/m/er Ting.
Christian Gutormsen Røysse udgivene Pante forskrivelse af 22 Aoriil 1741 til Morten
Warberg og medInteressentere for Cfapital 67 Rd:, mod det underpant af 1 pund 16 ½ Mrk:
smør, 1 g:skind og ¾ faarskind udj Gaarden Røysse, blev læst.
Thomas Nielsen Halanger fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
warsel vidnesfast lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Christopher
Østensen Aasseim, Dom at lide til at betalle Citanten 15 Rd: efter Een Aasteds forRættning

begyndt d: 8 Julij 1739 og sluttet d: 24 Nobr: sam/m/e Aar, samt at svare nu paany iblagte
processens omkostninger.
dend indstevnte Christopher Østensen Aasseim Comparerede, vedtog at være lovl: warslet,
Replicerede, det hand med Contra stevning haver ladet varsle Thomas Halanger til at anhøre
Sogne Præsten Hr: Hans Christian{s} Frorops ærklæring om hand med dend forRætning er
fornøyet. Saa har Contra Citanten og indvarslet bem:te Frorop, sin ærklæring at aflægge.
hoved Citanten Replicerede, det hand ej saaleedes er bleven given varsel, som Contra
Citanten har forrestillet, mens paastoed stevne Vidnerne Eedelig afhørt.
Syevne Vidnerne Andve Endresen Halanger og Olle Arnesen Sysse med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at have efter forlangende saaleedes forkyndt dend for Thomas
Halanger, det hand skulde møde i Rætte med dend sidste forrætning som blev giort imel:
Aassem og {Halanger} \Wangen/, saa og at anhøre den første
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forrætning, og itzige Sogne Præst Hr: Frorop at mødde til at anhørre bægge forrætningerne
imel: Aasseim og {Halanger} Wangen.
Fogden Hejberg, som en forvante af Sogne Præsten Hr: Hans Frorop, fremstoed for Rætten
og paa hands veigne tilstoed varselet efter stevnevidnernis udsiggende, men declarerede
derhos, at siden baade dend første og sidste forRætning er passeret førren Hr: Frorop
allernaadigst blev beskicket Sogne Præst her paa stædet, saa har hand icke det allerringeste at
bestille med parternis tvistighed, men skulle noget forlig være indgaaet af opsidderne paa
Gaarden Aaseim, som kunde præjudicere det hannem allernaadigste forunte Mensalle goeds i
ditto gaard, vil Hr: Frorop have Deres Maj:ts og sin Rætt i alle maader uforkrænket
Reserveret.
hoved Citanten lagde i Rætte dend af ham udj stevning[en] paaberaabte forrætning, dend
hand begierede for saavit forEeningen er anbelangende, her i acten inddragen, derefter hand
paastoed Dom for de indbefattede 15 Rd:r, samt den/n/e foraarsagede processis omkostning.
bem:te foreening er saa lydende.
Contra Citanten anviiste første forRætning, dend hand og begierede her inddragen, sam/m/e
er saa lydende. Dernæst Contra Citanten lod tilførre, at siden hand har forsvaret Sogne
Præstens beneficerede Eiendom, saa har hand været af dend formeening at sam/m/e hands
Eiere skulde kom/m/e ham til hielp udj disse 15 Rd:r, og siden det ej er skeet, har hands
vanmagt været saa stoer at hand til den/n/e tiid ej noget har kundet betalle.
parterne hafde efter Rættens tilspørsel ej videre at lade tilførre, mens hoved Citanten
paastoed Dom efter sin stevnings indhold, og blev da udj den/n/e Sag saaleedes for Rætt
Dømt og
Afsagt.
Dend af hoved Citanten Thomas Halanger producerede Aastæds forrætning under Rættens
fulde Seigl, udvisser at Contra Citanten Christopher Østensen Aasseim har for Aastæds
Rætten, som blev holdet og sluttet den 24 Novbr: 1739, indgaaet med hoved Citanten
forEening om sam/m/e forRætnings bekostning saaleedes, at hand, Christopher Aasseim,
vilde betalle til Thomas Halanger 15 Rd:r, de 10 Rd:r at betalle til Waaren 1740,
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og de 5 Rd: til Waaren 1741: af dette løfte haver Christopher Aassem til den/n/e tiid ej det
Ringeste efterkom/m/et, ligesom hand ej heller noget lovformelig her imod har forrestillet. thi
Kiendes for Rætt, at Christopher Østensen Aassem bør at udReede og betalle sam/m/e 15 Rd:r

til Thomas Halanger, samt nu ibragte processens omkostninger med 2 Rd:r, tilsam/m/en 17
Rd:, inden 15 dage efter den/n/e Doms lovl: forkyndelse under Nam og Execution.
Christi Tostens datter og Olle Kongsthun udgivene skiøde af 22 April 1741 til Peder Olsen
Osse paa 5 Spand og 13 ½ Mrk: smør i Gaarden Hylden, blev læst.
Paal Siursen Spaanem udgivene skiøde af 21 April 1741 til Christi Tostens datter paa 5 Sp: 5
mrk: smør i gaard: Hylden, blev læst.
Lensmanden Anders Hansen, efter forrige tiltalle til Encken Lisbet Siurs datter Spaanem,
æskede sagen i Rætte.
Enckens Lauværge Paal Spaanem møtte paa Enckens veigne og producerede sit skriftl:
forsæt af 4 Januarij a: c:, og hosfølgende Attest af 17 Apr: nest efter, som blev oplæst og er
saa lydende.
Citanten begierede Copie af dette indlæg, samt anstalt med sagen indtil neste ting, og som
hand nu til dette Ting med Muntl: stevnemaal har indstevnt til Vidner i sagen Anders og
Johannes Wambem, Anders Johansen Frøsten, Torbiør[n] Paalsen Lindebreche, Svend
Paalsen ibdm:, Olle Paalsen Osse, Mandrup Ødven og Kield Magnusen Børsem, og derhos
ladet stevne Encken Lisbet Siurs datter med Lauværge Paal Spaanem, sam/m/e Vidner at
anhørre, saa paastoed hand nu de Vidner som møder Eedelig afhørt, og for de udeblivende
Laudag under faldsmaal.
Paal Spaanem Replicerede, det hand er icke stevnt, Vidner at anhøre, mens vel at Encken der
til er varslet, dog vil hand gierne tage til gienmælle sam/m/e Vidner at anhøre.
af de indstevnte Vidner møtte ickun Johannes Wambem og Kield Børsem, Edens forklaring
blev Vidnerne forrelæst, med formaning at vogte dem for MeenEed.
1: [Vidne], Johannes Larsen, boednes paa Wambem, gl: 39 Aar, efter aflagde Eed vidnede,
at hand var ved dend paastevnte begravelse fæhr!! (færd?), saa ingen uskickelighed eller
overdaadig fylleri, efter at de hafde begravet liet!! (liget), og var kom/m/en til arvetompten,
fick følgeskabet et maadelig Maaltiid mad og dricke, derefter en deel Reiste hiem sam/m/e
aften, og en deel blev der Natten over, mens om nogen sat natten over og drack, det har
Vidnet icke seet, siden Vidnet gick strax hen og lagde
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sig efter at hand hafde faaet Mad, dog kand hand icke nægte det hand jo har hørt at nogen af
liig følgen sat natten over og drack. til det paastevnte bryllup har Vidnet og været med, og
saa at Elling Osse, en gaml: Mand som var i brude følgen til Kircken, var beskiencket eller
drucken, og blev hand paa veien til Kircken indlagt af brøllups skaren udj et staubuer!!
(stabbur) paa Gaarden Scheje, ellers var fleere af bryllups skaren beskiencket da de Reiste til
Kircken, dog icke saa at de lagde sig efter paa weien, og hafde bryllups skaren en Mand som
spilde for dem paa veien til Kircke, lige til Kircke dørren, og det paa en Viol, da de nu kom
tilbage igien til bryllupsgaarden, saa Vidnet siden efter at alle bryllups giesterne vare
søm/m/elig drucken, dette bryllups forsamling skeede en søndags aften, og vedholt til
Onsdags Morgen, mens om en eller anden imidler tiid er bortReist, kand Vidnet ej vide, ellers
forklarede Vidnet, at der blev ført øll tancker med øll udj paa veien til Kircken som bryllups
giesterne bleve skienckede med. Citanten tilspurte Vidnet om der icke paa veien til Kircken
var uEenighed imel: bryllups skaren om øllet. Resp: der var en Dreng som begierede øll, og
som hand ej bekom, gick hand til Elven og drack, anden uEenighed hørte Vidnet icke.
2: Vidne, Kield Magnesen, boendes paa Gaarden Børsem, gl: 3? (31?) Aar, efter aflagde Eed
vidnede at have være[t] til dend paastevnte begravelse, mens icke til brølluppet, angaaende
begravelsen, da efter de hafde været til Kircken og begravet liet!! (liget), og var tilbage

kom/m/en til Arvetompten, fick liig følgen Mad og dricke, en deel Reiste hiem sam/m/e aften,
og en deel blev der til anden Morgen, og vare de mist!! (mest) alle drucken til skickelighed,
og hafde een deel sat ud paa Natten og drucket. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Afsagt
Vidnerne Anders Wambem, Anders Johansen Frøsten, Torbiørn Lindebreche, Svend ibdm:,
Olle Osse og Mandrup Ødven forrelægges Laudag under deres faldsmaal til neste ting at
møde, deres Vidnesbyrd at aflægge, og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til
lovl: forkyndelse, imidlertiid bør Citanten meddeeles Copie af Deponentens skriftl: forsæt.
Fogden Heiberg æskede dend Sag j Rætte indstevnt af ham Cont: Andfind Leqve, ang:
Arvesvig efter forrige tiltalle;
dend indstevnte Andfind Leqve Comparerede for Rætten, sagde derhos at
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hand indted videre j Sagen haver at svare.
Jacob Lange indleverede Pr(oc?)t Rusches skriftl: Jndlæg datt: 15 April 1741. som for
Rætten blev oplæst og lyder som følger.
Fogden lod tilførre, at siden Andfind Leqve hvercken har fattes tiid eller forsvar til sin Sags
lovlige udfør, saa vilde hand nu forvendte Dom efter hans forhen giorde paastand, men som
tiden paa dette Ting vil blive for knap for Dom/m/eren [at] jgien/n/em gaa Documenterne og
afsige Dom, saa var hand fornøyet med at Sagen bliver optagen til Doms til først holdende
Som/m/er Ting.
Andfind Leqve lod og tilførre, det hand var fornøyet med, at med Doms afsigelse beroer til
Som/m/er Tinget.
Afsagt
J henseende til at parterne er fornøyet med Dom j Sagen paa først holdende Som/m/er Ting at
anhøre, Saa optages \Sagen/ til Doms til bem:te tiid.
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæsse de Tings Vidner som hand til sit Reigenskabs
bilag fornødiger, hvilcke er de sam/m/e for dette skibbr: som for Jondahls skibbr:, og er
den/n/e 1ste Termins skatte Restances endelige Sum/m/a 205 Rd: 1 mrk: 11 s:
Efter trende gangers paaRaabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, hvorforre tinget
blev ophævet.

d: 24 April blev paa Gaarden Sandven holdet Eet almindeligt Vaar, Skatte og Sage Ting
for Østensøe skibbr:, og blev Rætten betiendt j Hr: Cancellie Raad og Sorenskriver
Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius Emanuel Barth,
og blev Rætten med Efterskrevne Edsorne Laug Rættes mænd betiendt, Nafnl: Lars
Røsseland, Ole Svendsen Scheie, Svend Larsen Røsseland, Arne Larsen Biørch, Toord
Biørch, Arne Gielle, Hendrich Scheie og Siovat Aalvigene. overværende ved Rætten Kongl:
Maj:ts Foged Andreas Heiberg, Lensmanden Giermund Olsen Berven, og dend Tingsøgende
Almue,
hvorda først blev publ: de Kongl: forordninger og høy øvrigheds ordre som paa fol: 105 og
116 findes Extraheret.

dernest blev publ:
skifte brevet efter afg: Agotta Helliesdatter, passered d: 11 October 1740, blev læst, hvorudj
findes Jorde godz Sterfboen tilhørende ½ Løb smør, Eet giedskind med bøxel og herlighed j
Gaarden Flaatvedt, sam/m/e Jorde Godz er igien udlagt, til Enckemanden Knud Olsen 22 mrk:
for 25 Rd: 4 mrk:, til døttrene, Ragna Knudsdatter 5 ¾ mrk: for 6 Rd: 4 mrk: 4 s:, til Guro
Knudsdatter 5 ¾ mrk: for 6 Rd: 4 mrk: 4 s:, til Maritta Knudsdatter 5 ¾ mrk: for 6 Rd: 4 mrk:
4 s:, og til Britta Knudsdatter 5 ¾ mrk: for 6 Rd: 4 mrk: 4 s:
d: 25 ditto blev Rætten jgien sadt og betiendt af forbem:te Laug Rætt. og er da passered som
følger.
Tosten Nielsens bøxel seddel med Revers, til Ole Stensen paa ½ Løb smørs leie j Gaarden
Biotvedt, datt: 24 April 1741. blev læst.
skifte brevet efter afg: Sigri Larsdatter, passered d: 19 Aug: 1740, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz Sterfboen tilhørende j Gaarden Berge i Østensøe skibbr; 8 mrk: smør
uden bøxel, som er Vurderet for 5 Rd: 2 mrk:, sam/m/e 8 mrk: er igien udlagt til
Enckemanden Omund Giermundsen.
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skifte brevet efter afg: Ole Larsen Berven, passeret d: 12te October 1740: hvorudj findes
Jorde Godz Stefboen tilhørende j Gaarden Røsseland 22 mrk: smør med bøxel og herlighed,
som er Vurderet for 25 Rd: 4 mrk:, sam/m/e er igien udlagt som følger, til Lars Olsen 7 mrk:,
til Siur Olsen 5 mrk:, til Giermund Olsen 4 mrk:, til Christi Olsdatter 2 mrk:, til Synneve
Olsdatter 2 mrk:, og til Randvei Olsdatter 2 mrk:
Tosten Olsen Flattebøe fremstoed for Rætten og kundgiorde, det hand paa Hans broder
Tormoe Olsens veigne, som haver til ægte Christopher Ryckens datter Nafnl: Kari
Christophersdatter, med mundtl: Kald og varsel til dette Ting, tiid og stæd, lovlig haver ladet
indstevne Ole Kallestad, Dom at undgielde til at fra sig levere de Arve midler som hand har
wæret formynder for, og Tormoe Olsens hustrue Kari Christophersdatter /: siden hand har
været beskicked til hendes formynder :/ efter hendes afdøde Moder arvelig er tilfalden,
saavelsom og at svare den/n/e processes forvolte bekostning.
Dend indstevnte Ole Kallestad møtte for Rætten og vedtog lovlig varsel, dernest lagde hand j
Rætte Eet passered skifte brev efter Citantens Hustrues Moder Herbor Olsdatter, datt: 29
Martj 1724: af hvilcket skifte brev Comparenten sagde, at det skall udfindes det Kari
Christophersdatters formynder haver wæret hendes fader Christopher Ryche, som skifte
brevet pag: 1 og 2 udvisser, men j Aaret 1726, d: 29 Julj, er Comp: af Sorensk: Fabricius
indsadt til formynder, og igien derfra afsadt efter dend Const: Sorensk: Jacob Preusses paa
skifte brevet teignede foranstaltning, under datt: 17de April 1733. og haver hand j dend tiid
hand var formynder, icke fra Christopher Ryche oppebaaret det allerringeste, saa at hand
paastaar for den/n/e tiltalle at vorde befriet.
Christopher Rychen, som for Rætten var tilstæde, sagde at dend af Ole Kallestad giorde
Declaration er gandske Rigtig, og at Arvemidlerne, uden saa vidt hans datter allerede har
bekom/m/et, beroer hos ham, og er hand villig at giøre der for Leverance naar de vil træde til
Liqvidation.
Citanten paastoed Rættens Kiendelse hvorledes hand paa sin broders weigne skall forholde
sig med desse Midlers inddrivelse.
og er da udj den/n/e Sag saaledes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt

Citanten har uden føye ved Stevnemaal indkaldet Ole Kallestad her for Rætten til Doms
lidelse til at udrede og fra sig lægge Kari Christophersdatters Arvemidler, hvilcket nock af
ham formedelst mangel paa Rætt oplysning er worden j werck sadt, Men naar det j Rætte
lagde skifte brev datt: 29 Martj 1724 igien/n/em sees, befindes det at indstevnte Ole Kallestad
fra det paastevnte formynderskab forlængst og j Aaret 1733 er worden endtlediget, og
Christopher Rycke, som fader til Kari Christophersdatter, igien j hans stæd er indsadt; ligesom
og Christopher Rycke sielv her for Rætten tilstaar, det Arvemidlerne hos ham, og ingen
anden, er beroende. Thj Kiendes for Rætt at Ole Kallestad for Citantens tiltalle bør gandske
frj at være, men derimod forbeholdes Tormo Olsen paa sin Hustrue Kari Christophersdatters
veigne sin lovlige tiltalle, til hendes fader Christopher Rycke som hendes Rætte indsadte
formynder, for de hende tilfaldne Arvemidler. Processens omkostning ophæves paa bægge
sider.
Arne Stor: Aass med flere, deres skiøde til Ole Stensen paa ½ Løb smør med bøxel og
herlighed j gaarden Biotvedt, datt: 24 April 1741: blev læst.
Hellie Sæverhagen med flere, deres skiøde til Gutorm Helliesen ....dahl paa 3 Spd: 13 ½
mrk: smør med bøxel og herlighed j gaarden Lille-Aass, dat: 24 April 1741: blev læst.
Brigt Lauritsens skiøde til Lars Brigtsen paa ½ Løb smør, ½ giedsk: j Gaarden Hellestvedt,
med bøxel og herlighed, datt: 24 April 1741, blev læst.
skifte brevet passered efter afg: Johanes Olsen, datt: 13 Decbr: 1740,
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paa Gaarden Ness, blev læst, og derudj befandtes Jorde godz Sterfboen tilhørende 1 Spand
smør med bøxel og herlighed j Aassem Øde Kaldet, som er Vurderet for 15 Rd:r, sam/m/e er
igien udlagt, til Encken Udne Christophersdatter 9 mrk:, og til datteren Kari Johanesdatter 9
mrk:
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæsse de Documenter som hand til sit Reigenskab
fornødiger, og war de sam/m/e for dette skibbr: som wed Jondahls Tingstæd findes anteignet,
og er den/n/e Termins skatte Rest: 84 Rd: 4 mrk: 5 s:
skifte brevet efter afg: Niels Olsen, pass: d: 4 Martj 1741: blev læst, og derudj befunden Jorde
godz Sterfboen tilhørende j Gaarden Skaar 9 1/8 mrk: uden bøxel, Vurderet for 5 Rd: 1 mrk:
15 s:, og j Gaarden Fixen 10 23/26 mrk: uden bøxel, wurderet for 6 Rd: 2 mrk: 1 s:, sam/m/e
er igien udlagt som følger, til Encken Synneve Torbiørensdatter 9 1/8 mrk: j Skaare, og af det
j Fixen, til Joen Nielsen 2 mrk:, til Ole Nielsen 2 mrk:, til Torbiøren Nielsen 2 mrk:, til
Erich Nielsen 3 23/26 mrk:, og til Ingeleif Nielsdatter 1 mrk:
skifte brevet efter afg: Anne Erichsdatter, passered d: 2 Martj 1741, blev læst, og derudj
befunden Jorde Godz Sterfboen tilhørende j Gaarden Fixe 2 pd: ½ mrk: uden bøxel, som er
Vurderet for 28 Rd:r 1 mrk: 12 s:, sam/m/e er igien udlagt som følger, til Ole Olsen Fixe 17
mrk:, til Siur Olsen 5 ½ mrk:, til skiftetz bekostning 6 mrk:, til Niels Olsen 4 ½ mrk:, til
Joen Olsen 4 ½ mrk:, til Johanes Olsen 4 ½ mrk:, til Inga Olsdatter 2 1/6 mrk:, til Guro
Olsdatter 2 1/6 mrk:, og til Randvei Olsdatter 2 1/6 mrk:
Efter trende gange paaraabelse indfandt sig ej flere der vilde gaa j Rætte, hvorforre tinget
ophæves.

Torsdagen d: 29 Junij blev Rætten betient paa Aastædet Gaarden Gulbraae, beliggende udj
Exingedahlen i Wosse Præste gield og Fogderie, Wiinie Kk: sogn og Holbøygder otting, med
efterskrevene Eedsorene Laug Rættes mænd som af Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Johan Smed
ere opnævnte, sc: Gullach Knudsen Store Ringheim, Stephen Wichingsen Ronve, Tosten
Olsen Leidahl, Mathias Biørnesen Mølster, Anders Larsen Kolve og Peder Wichingsen
Øfsthuus, nærværende Lensmanden Johan Henrich Blomberg, som haver tilsagt Laug Rætten,
som og for at i agt tage Kongens Sigt, og at gaa Rættens Middel til haande udj for(nø)dende
tilfælde;
Rættens Middel vare her forsamlede efter tilkaldelse af Eierne og opsidderne her paa
Gaarden Gulbraae, sc: Iver Larsen, Lars Ingebrigtsen og Lars Monsen, hvorda for Rætten
fremstillede sig bem:te 3de opsiddere og selvEiere for bem:te Jord Gulbraae, tillige med deres
antagene Fuldmægtig Procurator Claus Blechingberg, og gav tilkiende at have til den/n/e dag
indstevnet med Muntl: Kald og Warsel opsidderne paa Gaarden Tvedtes, Mickel Michelsen,
Johannes Colbeensen og Størkor Michelsen Gieldbacken, fordj de haver opbygget paa
Citanternis Eiendom Een sætterboel paa en plats Hollen kaldet, og opkastet deres gierder, og
med deres Creaturer udbeitet Citanternis slotter, og at have opbrudt deres bue vei, og der om
at høre Vidner at saadant skulde være Citanternis Eiendom, og endelig, efterdj Gulbraae
opsiddere formeener at det er deres Eiendom, da om det saaleedes befindes, vil de, neml:
Citanterne, at saadant af Tvedtes opsiddere som
1741: 122
1741
formelt forøvede gierning skal blive anseet for wold, og at de skal blive tilfundene at erstatte
Cita[nte]rne processens omkostninger, og som bem:te Tvedt er Præste bolets benificerede
goeds, har og Citanterne tillige ladet varsle Sogne Præsten, wælærværdige Magister Jørgen
Harboe, som Eiere.
til Widner i den/n/e sag haver Citanterne ladet kalde, Anders, til huus paa Tveto i
Mørchedahlen, Erick Larsen Ulven, Kari Ericks datter ibdm: med Mand Torbiørn Larsen,
Peder Siursen, til huus paa Homblebræcken, Knud Siursen, til huus paa Sundvehougen, Lars
Holle, Olle Gullachsen Holle, Iver Fliseram, til huus paa Fliserams bøe, ustevnte Vidner
haver Citanterne tilstæde, Tollef Olsen Sousjord og Lars Navesen Fielli, liggeleedes ære!!
(ere) indstevnte samtlige opsiddere paa Gaardene Gafle, Sousjord og Hærrem til at giøre
anvisning mellem deres paaboende Gaarder og Gulbraae Eiendom, hvorom Citanterne
fremstillede de tvende stevnevidner Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baabroen til
yderlig afhiemling om dend givende warsel.
Gaarden Tvettes opsiddere møtte alle 3de, Størkor Mickelsen Gielbacken lod tilførre, det
hand aldeeles icke svarede noget til den/n/e sag, saasom hand af de tvende Gaarden Tvedts
opsiddere Mickel Mickelsen og Johan/n/es Colbeensen, hafde tilladelse at være med dem i
den/n/e gierning paa deres an og tilsvar. de tvende andre Gaarden Tvedts opsiddere lod
tilførre, at de ej anderleedes ware stevnte end som at svare til deres gierninger.
Forbem:te stevnevidner med Eed og opragte fingre afhiemlede stevning[en]s lovlige
forkyndelse, ord efter andet Rigtig at være forkyndt paa alle de poster som her udj protoC:
indført er.
efter paaRaabelse om Magist:r Harboe møtte, eller nogen paa hands veigne, fremstoed
Gaarden Tvedts opsiddere Mickel Mickelsen og Johannes Colbeensen [og] lod tilførre, det
Mag:r Harboe hafde sagt til dem, at lade tilførre det hand var stevnt til sagen, mens i .........
forsvare sin Eiendom, og kunde hand icke sware til det hands leilendinger hafde giort, og
hand veste icke om der kom nogen byens procurator, i fald det var saa, skulde de ...... Gaarden
Tvedts opsiddere gaa Reent fra {sagen} Rætten den/n/e gang, saasom de icke var døgtig selv
til at svare imod nogen Byens Procurator.

Procurator Blechingberg lod tilførre; i henseende til Tvedte opsidderes forrestillelse
betræffende Comparentens persohn, som for Rætten Tracterer Citanternis sag, icke som nogen
Byens Procurator, men, som Een den/n/e og nesten alle Rætter udj Bergens Stift, ja, Magister
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Harbo selv vel bekiendt Procurator, der efter Kongl: Allernaadigst Bestalling er berættiget at
betiene vedkom/m/ende udj Rætmæssige sager for alle Ober og under Rætter i Kiøbstæderne
og paa landet i Danmrk: og i Norge, Høyeste Ræt alleene undtagen, saa kunde Comparenten
icke andet end forundre sig over saadan Magist:r Harboes lærdom, og have hands leilendinger
undskylt om de der efter vil lade sig forleede Rættergangen at forsøm/m/e, men bem:te
Blechingberg paa Citanternis veigne paastoed at Vidnerne maatte paaRaabes og til Eedelig
forklaring om det paastevnte admiteris, dog, forinden hand vil skride til widere Rættergang,
begierede hand at Rætten vilde betyde de indstevnte Tvedtes opsiddere Lovens 6te bogs 14 C:
10 art:, og dend paafølgende 15 C: 19 art:, for at forsøge om icke de, naar de fornæm/m/er
hvad betydenhed det medfører \at/ hiorde {at} i anden Mands Eng, samt at sætte huuss paa
den jord som anden i hæv[d] haver, forinden dend ved Lov og Dom er fra vunden, altskiønt
det kunde være giernings Mandens Egen jord, da maatte finde sig udj deres pretenderende
Ræt til dend omtvistede Eiendom at frafalde under forliig, da og Comparenten skulde
forsickre at Citanterne som fattige folck, alleeneste for at undgaa Rættergang, skal lade sig
persvadere til en deel at eftergive, hvis bøder og omkostninger de ellers under Rættergangen
finder sig beføyede til det alleryderste at paasøge, og hvor udinden Comparenten, da, som af
puur Medlidenhed og efter sicker underRætning om dend den/n/em overgangne u-Ræt icke
mindre skal ermangle til enden at være den/n/em Assisteerlig, end hand allerreede i blot
forventning af dend omkostning som de i sin tiid hos de skyldige kand erholde, har paataget
sig den/n/e besværlige Reise, som er 16 mille fra Bergen.
De af Loven Alligerede articl: blev Tvedts Mændene forrelæst; hvorpaa de strax begierede at
gaa noget lidet uden for døren, paa det de kunde Raadførre dem med hver andre. efter nogen
Kort tiids forløb kom/m/e de, neml: Tvedts opsiddere Mickel Mickelsen og Johan/n/es
Colbeensen ind igien, og svarede at de ej kunde forliige
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den/n/e deres Eiendom fra jorden, siden deres Eiere ej er nærværende.
efter stevnemaalets indhold møtte, fra Gaarden Gafle, Tollef Brynildsen, Anders Olsen og
Jon Gullichsen. fra Gaarden Sousjord møtte Tollef Olsen, {og} fra Gaarden Hærrem møtte
Erick Aamunsen.
de foran førte Vidner møtte alle, undtagen Erick Larsen Ulven, som formeedelst høy
alderdom ej kand kom/m/e over disse mange {snee} fielde med snee bedæcke[de], her til
Aastædet, [til] hands Vidnesbyrd at førre, møtte Niels Brechestad og Christen Jacobsen Exe,
ligeleedes møtte ej Kari Ericks datter Ulven, men hindes Mand Torbiørn Larsen møtte,
tilstoed at hands huustrue var lovligen warslet, mens kunde ej for snee og weiens længde
kom/m/e over disse mange fielde her til Aastædet. Eedens forklaring blev de øfrige Vidner
af Lovbogen forrelæst, og formanet at vogte dem for meeneed.
Procurator Blechingberg paastoed, for at forrebygge ald mistancke, at alle Widnerne maatte
udvisses, og icke fleere at være inde End som det Vidne der aflægger sin forklaring. den/n/e
hands paastand blev bevilget og efterkom/m/et.
1: Vidne, Anders Olsen, til huus paa Gaarden Tvetto i Mørdahlen, sagde sig at være gaml:
77 Aar, vidnede at det nu er 45 Aar siden hand var huusmand paa Gaarden Tvedt, hvis
opsiddere nu trætter, og da begiere[de] Deponenten af Brynild Hærreim det hand maatte beite

i hands støels hauner, der til hand og fick tilladelse for Et Aar, som hand var huusmand paa
Tvedt, og i dend tiid beitede ingen udj dette nu omtvistede Holle, videre kunde hand icke
forklare. Blechenberg tilspurte Vidnet paa Citanternis veigne, 1: om d(ette) omvundene
hannem bevilgede beite .... var i Torvedahlen, som er N: O: fra Holle. 2: om han/n/em er
vitterlig hvem bem:te ..... udj Holle har hugget, og med hvis tilladelse. 3: om hand icke har
hørt at bem:te Holle var Eiendom henhørende under Gulbraae. Resp: var i Torvedahlen,
som ligger N: O: fra Holle. 2: baade hand, Deponenten, [og]? Hærrems Manden hafde
hugget der, men hand hørte icke talle om nogen tilladelse, {...} ej heller kom nogen til Dem.
3: hand hørte det af mange sigge, mens hand var huusmand paa Tvedt, og lige saa siden efter,
at Holle var Gulbraae Eiendom, sagde at kunde giøre anvisning paa Holle. Gaarden Tvedts
opsiddere begierede
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at Vidnet maatte tilspørges, om icke Siur Tvedt, som Vidnet dend tiid var til huus hos, stølte
med i Torvedahlen. Resp: ja, hand hafde tilladelse af Sousjord og Gafle opsiddere. parterne
hafde ej videre for nærværende tiid at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Erich Larsen Ulven, som efter foranførte forklaring ej møder, hands Vidnesbyrd
blev frembaaret ved Niels Johansen, boendes paa Gaarden Brechestad, gl: 43 Aar, og
Christen Jacobsen, gl: 23 Aar, tienende paa Gaarden Exe, som bægge med opragte fingre
aflagde Eeden, derefter forklarede, at den/n/e gaml: Mand Erich Larsen Ulven forklarede for
dem, at hands sal: Fader Lars Gafle var boendes paa Gaarden Gafle, og i dend tiid begierede
af Gulbraae Mændene om tilladelse at hugge veed i Holle, der til hand og af Gulbraa
Mændene bekom tilladelse. Videre hafde de ej at forklare.
3: Vidne, Torbiørn Larsen, huusmand paa Ulven, sagde sig at være gl: 40 Aar, vidnede at
hands Kone Kari Erichsdatter, som er stevnt til Vidne og ej kand møde efter forrige giorde
forklaring, haver sagt til ham, længe førren hun blev stevnt, at hun har tiendt {i toe} paa
Gaarden Herreim for 22 Aar siden, og i dend tiid stølte Herreims Manden i Torvedahlen og
huggede veed i Holle, der om de forEente sig med Gulbraa Mændene. videre kunde hand ej
forklare. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet, ej heller kunde Vidnet giøre nogen
anviisning, altsaa bekræftede det sit udsigende med Eed og opragte fingre.
4: Vidne, Peder Siursen, til huus paa Toule, tilforn paa Homblebrechen, sagde sig at være gl:
70 Aar, vidnede at hands Mormoder over for 40 Aar siden bode paa Tvedt, og i dend tiid
hafde hun{d} af nu sal: Lars Gafle tilladelse i toe Aar at stølle i Torvedahlen, og siden
tilladelse af Gafle og Hærreim at stølle Et Aar paa Søttebach houene, men i Holle kom hun
icke, ej heller nævnte noget om Holle, og altsaa kand Vidnet ej heller giøre nogen anvisning.
Rætten tilspurte Vidnet hvad hands Mormoder heede, og om hun er i live. Resp: hun er død
for mange Aar siden, hendes Naufn var Christi Torchiels datter. Pr: Blechenberg tilsurte
Vidnet om hands sal: Mormoder ald sin tiid indtil hindes død boede paa Tvedt, Resp: ja.
parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet, altsaa Eedfæstede hand sit udsigende med Eed og
opragte fingre.
5: Vidne, Knud Siursen, til huus paa Syndveshougen, sagde sig at være gl: 49 Aar, vidnede
at hands Mormoder har boet paa Tvedt, og døde der sam/m/e stæd, og hands sal: Moder Guro
Jonsdatter
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var barnefødt og opadlet paa Tvedt, og hafde Vidnets sal: Mormoder Christi Tvedt en
som/m/er tilladelse af gaarden Gafle, Sousjord og Hærrems opsiddere at stølle i Torvedahlen,
og aaret der efter stølte hun paa Søttebach houene med tilladelse, og er det over 40 Aar siden,

mens i Holle kom hun icke, kunde ej heller giøre nogen forklaring derom, og altsaa kand
Vidnet ej heller giøre anvisning paa Holle. Pr: Blechingberg fremsatte det spørsmaal, om
Vidnet nogen tiid har hørt at Holle var gaarden Tvedt tilhørende. Resp: nej, hand hafde
aldrig hørt det, hvercken af Moder eller Mormoder eller noget andet Men/n/iske. parterne
hafde ej noget at tilspørge Vidnet, derefter Edfæstede Vidnet sin giorde forklaring med
opragte fingre.
6: Vidne, Lars Siursen, boendes paa Gaarden Hollo, sagde sig at være gl: 93 Aar, vidnede at
være barnefødt og opadlet paa Gaarden Hollo, været jorde Mand og inu er jorde mand paa
sam/m/e gaard, {har støllet} hands Moder har støllet i Qvitten aassen, som er ½ fierding fra
Torvedahlen, og imod Een fierding fra Hollene, udj 15 Aar, og siden maatte forlade sam/m/e
støel af mangel paa veed, og har Vidnet aldrig hørt andet, end som Hollene var Gulbraa
Eiendom, sagde der om at kunde giøre anvisning. Pr: Blechingberg fremsatte Qvest: 1: hvor
lenge det er siden hands Moder qviterede det af ham omvundene støels beite. 2: om det er
han/n/em vel bekiendt at hands Moder til dette støels brug adskillige gange med Gulbraa
opsiddere tilladelse huggede veed i Hollene, og om hun icke der for om høsten for saadan
villighed gav dem Koren. Resp: 1: det er længe siden, kand ej mindes det til visse, mens det
er over 50 eller 60 Aar siden. 2: de bad sig icke forlov, mens naar de hafde veed nødig, drog
hun need i Hollene og huggede sig en Kløv veed, der for gav de om høsten til Gulbraa
Manden Her.... Een halv Mælle Koren, lagde dette dertil, at paa de tiider var brav veed i
Hollene. Tvedt opsiddere fremsatte Qvest: om Vidnets Moder huggede veeden hiden for
Søttebache houven. Resp: de huggende med Kiøn enden ...... paa bægge sidder med Elven,
vilde giøre anvisning naar hand kom der. parterne hafde ej fleere Qvestioner nu at fremsætte.
7: Vidne, Ole Gullachsen, boendes paa Gaarden Hollo, gl: 77 Aar, vidnede, at det er nu 54
Aar siden hand kom til Gaarden Hollo at boe, og i ald dend tiid har Vidnet aldrig hørt at
Tvedte Mændene Eiede noget i Hollene, langt mindre brugte eller Kandede sig der til, eller
hørt nogen trætte eller paaancke førren nu, kunde ej giøre nogen anvisning paa det
omtvistede, hafde ej heller hørt, at det var Gulbraa Eiendom, saasom hand aldrig hafde spurt
der om. dernest
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aflagde Eeden med opragte fingre, siden parterne ej hafde noget at tilspørge ham.
8: Vidne, Iver {Flise} Nielsen, huusmand paa Fliseran, gl: 64 Aar, vidnede at hands sal:
Fader Niels Knudsen boede her i Exingedahlen paa dend jord Exe, som er bøe i bøe med
Gulbraa, og det i 16 Aar, og for 50 Aar siden fløttede hand der fra, saasom hand blev udarmet,
sam/m/e hands sal: Fader hafde fortalt ham, at Gulbraa Manden kom en gang til ham mens
hand boede paa Exe, og begierede støels beite, da hafde hands Fader svaret ham, du har støels
haun i Hollene, da svarede Gulbraa Manden, ieg kand ej faa være der, fordj at naar den skouv
bliver udhuggen, er dend jord ej boendes. Pr: Blechingb: fremsatte Qvest: 1: hvor lenge
hand har boet her i Eignen. 2: om hand i ald dend stund har hørt at dend omtvistede Hollene
skulde være Tvedt tilhørende, eller om hand icke stedse har hørt at sam/m/e {h} tilhørte
gaarden Gulbraa. Resp: 1: Flisseran ligger icke her i dahlen, mens i Mørckedahlen, der har
hand været til huus i 22 Aar. 2: hafde ej hørt at Hollene tilhørte Tvedt, mens vel at de
tilhørte Gulbraa. sagde Ellers ingen anvisning at kunde giøre. Tvedte Mændene fremsatte
Qvest: om Vidnet ved at der har været støel eller slotter i Hollene. Resp: hand var et baren
da hand drog fra Exe, altsaa kunde intet videre der om sige, end hvis hands Fader hafde sagt
ham, som er forklaret. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet, altsaa Eedfæstede det sit
udsigende med Eed og opragte fingre.
9: Vidne, Tollef Olsen, boendes paa Gaarden Sousjord, gl: 37 Aar, vidnede, at om høsten
Ao: 1739 gick Vidnet forbi det omtvistede stæd Hollene, og saa at Tvedt Mændene byggede

eller lagde tuften til det sæhl som de siden har bygt, videre veste hand icke, parterne hafde
ej heller noget at tilspørge ham, altsaa bekræftede hand sit udsigende med Eed og opragte
fingre.
10: Vidne, Lars Navesen, boendes paa Gaarden Fiellig, gl: 29 Aar, vidnede Conform med
nest forregaaende 9de Vidne, derefter aflagde Eden med opragte fingre, siden parterne ej
hafde noget at tilspørge Vidnet. Endeligen begierede Mickel Tvedt at Vidnet maatte
tilspørges om det var ny eller gaml: tuft de byggede paa. Resp: Tvedt Mændene sagde dend
tiid til Vidnet, at det var en gl: tumpt de byggede paa, mens Vidnet ved icke om
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tumpften var ny eller gaml: :/
Gaarden Tvedts opsiddere fremlagde deres skriftl: \Contra/ stevning af 3de Junij 1741, som
blev oplæst og er ord for andet saa lydende.
Citanternis Fuldmægtig lod tilførre, tilstoed at de haver faaet lovl: warsel, og ihvorvel hand
kunde have adskillige lovlige Aarsager imod stevnemaalet, saa dog i henseende til Citanterne
icke haver Raad til stoer vitløftighed og videre bekostning, saa vilde hand lade sam/m/e til
sagens befordring passere, men forsaavit at stevningen strider imod dend i dag inden Rætten
oplæste Forordning af 3 Martij indeværende Aar, vilde hand alleeneste have Rætten ydmygst
anmodet at bem:te Forordning under Vidnernis Examination maatte Observeres.
Contra Citanterne paastoed deres Vidner afhørte. Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst,
og blev de formanet at vogte dem for MeenEed.
1: Vidne, Biørne Nielsen, boendes paa Gaarden Bratholle, sagde sig at være 40 Aar gaml:,
med {Eedog} opragte fingre aflagde Eeden, dernæst vidnede, at næst forrige Aar omtrænt paa
disse tiider, var Tvedt Mændene Michel og Johan/n/es her paa Gaarden Gulbraa og tilspurte
opsidderne alle tree, om de, neml: Tvedt Mændene, kunde faa lov at bygge i Holl, eller om de
vilde tvistis derom, der til svarede Iver, at naar de vilde spare noget veed som de kand bruge
til hæste trug, saa kunde de bygge og kom/m/e overEens, der paa Rægte Iver og unge Lars,
Tvete Mændene haanden, mens gaml: Lars {vilde icke tilst} var icke hos dend gang, mens
hafde sagt da hand gick need efter med Tvete Mændeme, det hand stoed icke efter nogen
trætte. Pr: Blechingb: paa Citanternis veigne, i henseende til Lovens 1 b: 13 C: 22 og 23 art:,
wilde icke befatte sig med at qvestionere dette Vidne, saasom hand icke strax og paa fersk
foed samt for.... den Contra Citanterne sig haver forre..... har været indstevnt til forklarings
af(læg)gelse til første Ting, og ellers Reserverede sig sin Explication hvorvit Citanternes
omvundene samtalle vil tilstaa (eller) benægte. og som hand ellers for Re.... fornæm/m/er at
Contra Citanterne icke (frem)stiller det andet beskickelsevidne Ole Sougsjord, saa vil
Citanterne langt mindre Re(flec)tere paa hvad andre efter hands ord skal .....tere, ja, overlader
til Rættens got befindende saadan Vidners førelse i saa tilfælde i lovl: Rættergang kand
approberes. Vidnet Biørne Nielsen hafde ej videre at forklare. Pr: Blechingberg tilspurte
Vidnet om hand icke var beslægtiget med Størkor Michelsen. Resp: jo, hand var hands
Farbroder. Contra
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Citanterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Ole Sougsjord, Contra Citanterne forklarede at dette Vidnet ligger svag, og har
icke kundet kom/m/e, hvorforre de har ladet det Vidne afhøre ved de tvende beskickelse
Vidner Lars Navesen, boendes paa Gaarden Fielli, gl: 29 Aar, og Peer Larsen, boendes paa
Gaarden Hollo, gl: 39 Aar, som \med/ Eed og opragte fingre vidnede for Rætten, at Ole
Saougsjord er syg og senge liggende, derfor kand icke møde, hafde sagt til dem, at Gulbraa

Mændene alle 3de hafde lovet Tvedts Mændene at de skulde faa bygge i Holle fri og frelst,
samt derudj hugge noget støels veed, imod at Gulbraa Mændene i Tvedts marck fick hugge
trug og spærer til huus behov. Pr: Blechingberg fremsatte det spørsmaal, om Ole Sougsjord
er beslægtet med Tvedt Mændene. Resp: ja, Ole Sougsjord er Kiødelig Søskende baren
med Johan/n/es Tvedt. parterne hafde ej noget at tilspørge disse Vidner.
P: Blechingberg forrestillede for Citanterne, at efterdj det saavel af Biørne Brathole[s] Egen
forklaring her for Rætten, som og af det som Peder Larsen Hollo og Lars Fielli efter Ole
Sousjords forklaring udsagt haver, baade at bem:te tvende Vidner ere Contra Citanterne
Johan/n/es Colbensen og Størkor Michelsen nær beslægtiged, saa og at deres forklaringer ere
uoverEens stem/m/ende, ja forsilde førte, saa vil Comparenten, efter at hand der om aller
Reede har indhændet hoved Citanternis Ærklæring, have saadan deres forklaringer som
partiske og upaalidelige in totum have benægtet.
3: Vidne, Niels Ericksen, boendes paa Gaarden Løno, gl: 64 Aar, forklarede paa Rættens
tilspørsel, at have {til ægte} Størkor Michelsens Kones Søster til ægte, vidnede at have boet
paa Sousjord i 29 Aar, har hørt af (hans?) formænd, nu sal: Jon Torchielsen Sousjord og
Halvor Pedersen Sousjord sigge, at de stølte i Torvedahlen og huggede deres ved i Holle, og
selv har Vidnet paa de tiider stølt i 2 Aar i Torvedahlen, og taget sin ved i Holle, og dend tuft
som Tvete Mændene nu har bygt paa, sagde disse tvende Mænd at være Tvedte tuft, og det
grænse skifte som er i mellem Gulbraa og di gaarder, kaldes Ilag, derom Vidnet kunde giøre
anvisning. Pr: Blechingberg fremsatte Qvestioner. 1: om hand nogen sinde haver hørt at
Tvetes opsiddere skulde
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være Eiere til fæebeite eller veedhugster i Hollene. 2: om hand nogen sinde har hørt eller
seet at Tvetes opsiddere sam/m/e stæds har beitet eller hugget. 3: om hand nogen sinde har
hørt, at den af Tvedts opsiddere nu bebyggede sæls tumpt, af Gulbraa Mændene selv, eller af
andre i deres paahør, er bleven kaldet Tvedte tumpt. 4: om hand under sin Eed kand
benægte at hand jo i aftetes paa hid Reisen, tillige med Tvedtes opsiddere, saavelsom de
øfrige trende gaarders Sousjord, Hærrems og Gafle opsiddere, og de paa Tvedtes opsidderes
sidde, samt de paa de andre gaarders sidde hidkomne og nærværende Vidner, har indbyrdes
imellem sig, haft samtalle og anvisning paa de mercker som enten Tvetes eller de andre
gaarders opsiddere sig vilde tilEigne. Resp: 1: Nej, det hafde Vidnet aldrig hørt. 2: icke
som nogen kand mindes, saa vit Vidnet har hørt eller spurt. 3: hand har icke hørt det af
nogen andre, end som de tvende Mænd hvor efter hand har vidnet, og de sagde det icke udj
Gulbraa Mændenis paahør. 4: kand icke nægte at de jo alle som melt er, var der i aftets og
stoed og talte sam/m/en, og sagde Vidnet, her \er/ mercket, og der paa hørte alle Vidnerne.
Mickel Tvedt tilspurte Vidnet om icke Tvedte støllede med i Torvedahlen, og tog sit ved i
Holle. Resp: nej, de støllede der icke, efter at Vidnet kom der, hvad de giorde tilforn ved
Vidnet icke. Rætten tilspurte Vidnet hvor mange Aar det er siden Vidnet fløttede fra
Sousjord. Resp: det var 7 Aar i den/n/e Waar. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
4: Vidne, Erich Halvorsen, boendes paa Gaarden Berje, sagde sig at være gl: 47 Aar, og at
være i 3de lige leed beslægtet med Størkor Michelsen, som af Citanterne er indvarslet,
vidnede at hands sal: Moder for 16 Aar siden bode udj Eet Aar paa Sousjord, og i det Aar
stølte hun i Torvedahlen, og da gick Vidnet med hinde i Holle, da sagde hun at det var Tvedte
tumpte, sagde at kunde giøre anvisning der paa. Pr: Blechingberg begierede at Vidnet maatte
svare til de sam/m/e Qvestioner som er fremsat af ham ved det 3de og nest forregaaende
Vidne. 1: Qvest: Resp: Nei, det hafde Vidnet icke hørt. 2: Qvest: Resp: Nei, det hafde
hand vercken seet eller hørt. 3: Qvest: Resp: Nei. 4: Qvest: Resp: ja, de hafde alle været
der i aftets, mens som Vidnet har ingen ....... at vidne om, saa talte hand icke der om, mens

hand med de andre Vidner gick paa tumpten, som hand har vidnet om, og stoed der og taltes
sam/m/en. Michel Tvedt fremsatte det spørsmaal, om Vidnet icke kunde giøre forklaring om
det mercke Ilag. Resp: intet har hand v(est?) om Ilag, og icke heller seet det førren i a(ftets),
da Vidnet med de andre var der. parterne hafde nu ej videre at tilspørge Vidnet.
5: Vidne, Ragnilde Halvorsdatt:, boendes paa (Gildbac)ken, sagde at være gift med dend af
Gulbraa opsiddere indstevnte Størkor Michelsen Gildbachen. paa den/n/e bekiendelse blev
dette Vidne afviist.
6: Vidne, Erich Olsen, boende paa Gaarden Sundved, sagde sig at være 52 Aar gl:, og at
have været stevnevidne i den/n/e sag, og selv forkyndt det af Contra
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Citanterne i Rætten lagde skriftl: Contra stevnemaal, saa og at hand var Farbroder til
Johan/n/es Colbeensen Tvedt, som er Contra Citant; vidnede at hand for 26 Aar siden stoed
og talte med sine neste Naboer, som var nu sal: Colbeen Hærrem og Torchel Sousjord, og det
var oppe over Holle, da viiste de beent need, og sagde at Ilaget var mercke imel: Hærrem,
Sousjord og Gulbraad, mens Vidnet hørte intet talle om Tvedt, at det mercke var dem
tilhørende, og disse mænd vare opadlede paa deres jorder, og sam/m/e tiid boede der, sagde
videre at kunde giøre anvisning paa Ilaget. Pr: Blechingberg begierede, at de ved 3de Vidne
fremsatte Qvestioner maatte til dette Vidne igientages. 1: Qvest: Resp: nej, det hafde hand
icke hørt. 2: Qvest: Resp: nej. 3de Qvest: Resp: nej. 4: Qvest: Resp: nej, Vidnet hafde
icke Reist dend vei, derfor ved ej noget her til at svare. parterne hafde ej videre at tilspørge
Vidnet.
7: Vidne, Gudve Siursdatter Sougsjord, nu værende til huus paa Eittesvold, sagde sig at være
gaml: 77 Aar, og at være Johannes Colbensen Tvedte, som er Contra Citant og har indstevnt
hinde, hands Moders Søster, vidnede at have hørt af en gl: Mand Naufnl: Jon Sousjord, som
er død for 20 Aar siden, sige det tumpten i Holle skulde efter sigende være Tvedte tumpften,
og Vidnets Moder, sal: Synneve Monsdatter, bode paa Tvedt, og er ved døden afgangen da
Vidnet var omtrendt 24 eller 25 Aar gl:, da hindes Moder bode der, stølte hun i toe Aar i
Torvedahlen med tilladelse af Synneve Gaflen, kunde ej giøre nogen anvisning. Proc:
Blechingberg begierede at de ved 3de Vidne fremsatte Qvest:, til dette Vidne maatte igien
tages. 1: Qvest: Resp: Nej. 2: Qvest: Resp: hun har ej hørt noget om saadant siden hindes
Moder stølte i Torvedahlen, da huggede hun veed i Holle uden nogen modstand. 3: Qvest:
Resp: nei. 4: Qvest: Resp: hun var Reist for an!! (foran?), og altsaa veed intet der om.
Contra Citanterne hafde ej noget at tilspørge dette Vidne, dernæst bekræftede Vidnet sin
giorde forklaring med Eed og opragte fingre.
8: Vidne, Niels Michelsen, boendes paa Gaarden ....tholle, sagde sig at være gl: 69 Aar, og at
være broder til dend af Gulbraa Mændene indstevnte sagsmand Størkor Mickelsen Gildbacke,
vidnede at der var en gl: Mand ved Naufn Størck Larsen Lille Høl, som er ved døden
afgangen for 16 Aar siden, hand sagde at Tvedte støllen var i Hollene, og det var deres Rætte
Eiendom, sagde at kunde giøre anvisning paa den/n/e støel. Proc: Bleching: tilspurte dette
Vidne hvor af hand ved hvor det stæd er som kaldes Hollene, og om dend Mand har vist ham
det, som hand vidner efter, ellers æskede hand hands forklaring paa de ved 3de Vidne
fremsatte Qvestioner.
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Resp: hand veste det selv vel hvor det var, ligesaavel som den der sagde det. 1: Qvest:
Resp: nej, det veste hand icke, ej heller hafde hørt. 2: Qvest: Resp: nej. 3: Qvest: Resp:
nej. 4: Qvest: Resp: hand kom bag efter dem, da sat de der alle og snackede, mens hand,

som var træt, hørte ej efter hvad de talte. Størkor Michelsen og Johan/n/es Colbeensen sagde
ej noget at have dette Vidne at tilspørge.
9: Vidne, Olle Halsteensen, boendes paa Gaarden Honve, sagde sig at være gaml: 70 Aar, og
at være Mickel Mickelsen Tvedts Stiffader, og Morbroder til Johan/n/es Colbeensen Tvedt,
som bægge er Contra Citanter og har indstevnt ham, vidnede at hands sal: Fader bode paa
Tvedt, og da stølte de tillige med Hærreim i Torvedahlen, mens der var en gl: Kone Naufnl:
Gyri Herreim, som bode al sin tiid paa Hærreim, og \var/ 86 Aar gl: da hun døde, hun sagde at
Tvedt Eiede i Holle need til Staven, mit need der garen stoed, hvorpaa hand vilde giøre
anvisning. Rætten tilspurte Vidnet hvor lenge det er siden at hands Fader bode paa Tvedt, og
hvor lenge det er siden Gyri Hærrein ved døden afgick. Resp: hands Fader døde omtrendt
1706 eller 1707. kunde ej sige det til visse, mens Gyri Herreim døde omtrendt 3 Aar efter at
Vidnet Reiste fra Tvedt til Honve, som var 1700. Pr: Bleching[berg] begierede at sam/m/e
Qvest: maatte Vidne[t] frem sættis som brugt til det 3de Vidne, 1: Qvest: Resp: har hørt det
af Gyri Herrem. 2: Qvest: Resp: ja, hand hafde baade hørt og seet det, {3: Qvest:} mens
icke førren nu paa et Aars tiid og saa da hand var paa Tvedt. 3: Qvest: Resp: nei. 4: Qvest:
Resp: hand Reiste icke dend vei. Mickel Tvedt fremsatte det spørsmaal, om Gulbraa Holle
var needen for Tvedt Hollene, Resp: ja, Gulbraa Holle er needen for Staven. parterne hafde
ej videre at tilspørge dette Vidne.
Størkor Mickelsen Gildbacke lod tilførre, at hand vel har været med Tvedts Mændene Ao:
1739 og 1740 at opbygge sæhlet i Holle, efter d(eres) tilladelse at de skulde holde ham
sagesløs, hvorfor hand declarerede at være uskyldig udj den/n/e sag, hafde og været der med
sine Creaturer i nest forrige Aar at beite, mens der til af dem ingen tilladelse haft.
Tvedts Mændene lod tilførre, at de tilstoed at have tilsagt ham tumpften at bygge sæhlet paa
tillige med dem, videre hafde de ej tillat ham.
Rætten blev ophævet til i morgen, som var
Den 30 Junij, da Rætten atter blev betient udj nest forbem:te sag,
først forføyede Sorenskriveren med Laug Rætten og bægge de tvistende parter tillige med
Proc: Blechingberg sig ud til det omtvistede stæd for at see dend anvisning og granske de
omtvistede stæder.
Vidnet Anders Olsen Tvedt giorde anvisning paa Holle, forkla1741: 127b
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rede at da hand beitede i Torvedahlen, huggede hand støls ved i øverste Rusten af Holle
gauflen, derpaa hand giorde anvisning.
Vidnet Lars Siursen Hollo giorde anvisning paa Holle.
Contra Citanternes Vidner.
Niels Erichsen Løno giorde anvisning paa Ilaget.
Vidnet Erick Halvorsen Berge anviiste Tvedte tompt,
Vidnet Erick Olsen Sondved anviste Ilaget,
Niels Mickelsen Bratholle anviiste Tvete Stølen,
Olle Halsteensen Honve anviste Holle, Staven og Garen.
derefter giorde Sorenskriveren med Laug Rætten siun og granskning, og befindes dette
omtvistede, og os af parterne med Vidnerne anviiste, stæd saaleedes, Holl, eller Hollene, er
ellers Hull og Hullene, eller Rættere at sige, Een Poll eller fleere Polle, som ligger dybt af
Naturen i Nord, Øst og Synden, omgierdet med høye fiellde, men i Wester stræcker der sig ud
til Gulbraa bøe, som er ungefæhr imod en fierding, Holle Gauflen er i begyndelsen af den/n/e
Poll i Øster, Gaarden Tvedt skall ungefæhr ligge i Sydost imod 2 Miille der fra, hvor imellem
ligger nogle fielde med snee og Jis bedægt, adgang eller vei til dette stæd Holl, for Tvedts

Mændene, kunde vi ej see, med mindre de bruger den over andres Eiendom som grænser her
imod, neml: Gaardene Gaufle, Hærrem og Sousjord. Ilaget er et skarv af bierget West i Holle,
hvor under Elven har som Et fald. Tvedte Tomt, som Vidnet Erich Halvorsen Berge kaller
det, eller Tvedte Stølen, som Niels Mickelsen Bratholle forklarer i sit udsigende, er \i/ Sydost
øverst i Hollene digt under fieldet i Synden, der paa var et gam/m/el sæhl huus, bygt af
Gulbraa Mændene, under en stoer Berg steen, 12 skrit der fra i West Er Et Nye sæhl huus
opbygt Ao: 1740 af Tvedte Mændene og Størkor Michelsen Gilbacke, oven for Gulbraa sæhl
huus var liggeledes udj nestleeden Aar, under en stoer Berg steen, af Tvete Mændene opbygt
Et sæhl eller smale huus, garen paa dend Synden sidde var ny, og døren nyhuggen, og
steenlaget nyt lagt. Norvest øverst i Hollen er en stoer slotte, som af Gulbraa Mændene med
Een gar er indheignet, samme slotte er det som Tvedt Mændene og Størkor Gilbacke \efter
deres Egen tilstaaelse/ i næstleeden Aar med deres Creaturer har udbeitet. Staven, efter Ole
Halsteensen Honve[s] anvisning, er en steen som (ligge)r øverst paa det Nordre field for at
viise (den)d Reisende veien over fieldet; dend gar som bem:te Vidne Ole Honve har vidnet
om og anvist, er en ny gar ungefæhr 2 faufne lang, ...ar mit for Jlaget, der om forklarede
Michel Michelsen Tvedte, med disse ord, gietle barnene maa have sat dend op. i Gulbraa
hage, hvor ingen trætte er om, blev os af Gulbraa Mændene anviist deres bue vej,
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som var paa siden af et skarv eller field, sam/m/e befantes at være need Reven, og efter siun
og granskning kand ej anderleedes Erfahres end at det er giort af børen eller onde
Men/n/isker. Gulbraa Er Een field gaard, hvor der intet koren saaes, haver ingen anden
skouv end nogen liden Riis veed, ingen fiskerie, skal ernære dem af det høy og græs som kand
faaes til Creaturene, som dog ickun kand være lidet formeedelst dend store kulde og mengde
snee her er inu paa den/n/e Aarets tiider.
hernæst blev Vidnerne udj Eed tagen.
Vidnet Anders Olsen Tvedto, for ham blev oplæst hands i gaar aflagde forklaring, og dend
anvisning hand i dag haver giort, parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet, altsaa bekræftede
hand sit Vidnesbyrd med Eed og opragte fingre.
Vidnet Lars Siursen Hollo, for ham blev ligeleedes oplæst hands giorde forklaring og
anvisning, parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet, og altsaa blev det i Eed taget.
Contra parternis Vidner.
Niels Ericksen Løno, for ham blev ligeleedes oplæst hands aflagde forklaring og anvisning,
parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet, derefter Vidnet aflagde Eeden med opragte fingre.
Vidnet Erick Halvorsen Berge, for ham blev og oplæst hands aflagde forklaring og
anvisning, parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet, som da {udj} \til/ Eed blev antagen at
aflæge, og aflagde.
Erick Olsen Sondve, som de andre Vidner blev og for dette Vidne oplæst hands aflagde
forklaring og giorde anvisning, som parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet, aflagde hand
Eeden.
Vidnet Niels Mickelsen Bratholle, for ham blev oplæst hands aflagde forklaring og giorde
anvisning, som parterne ej hafde noget at tilspørge Vidnet, aflagde hand Eeden med opragte
fingre.
Vidnet Olle Halsteensen Honve, efter at hands i gaar aflagde forklaring, og dend i dag giorde
anvisning, var han/n/em forrelæst, og parterne {efter} ej videre hafde at tilspørge ham,
aflagde Eeden med opragte fingre.
Lensmanden Johan Henrich Blomberg fremlagde Een ham fra sigt og Sage falds Eieren Hr:
Capit: Nordahl tilsendt lugt ordre, med begiering sam/m/e maatte læssis og udj acten tilførres,
bem:te ordre er af 22 Junij 1741, som blev oplæst, og er saa lydende.

Rætten tilspurte parterne om de vilde i følge Forordningen af 31 Martij 1719 lade forfatte en
afritzning paa de omtvistede Aastæder, til Sagens oplysning, og paakiendelse.
Pr: Blechingberg paa Gulbraa opsiddere de[res] veigne, declarerede at Cituationen er i (sa)a
lang Distance med mange field imel: de omtvistede Eiendeeler, og det som omtvistes (sa)a
øyensiunlig afskildt fra Tvedts Eiendom at Comparenten paa hoved Citantens!! (Citanternes)
veigne i den/n/e Rættergang finder Eet Kart baade ugiørlig og ufornøden.
Gaarden Tvedtes opsiddere svarede, at de ej kunde lade bekoste afritzning formedelst
stædernis besværlighed, og af den aarsage holt det ugiørligt. {det} \i [det]/ øfrige begierede
sagen paa nogen tiid, for deres Egen bekostning, udsat, at de til Vidner kand indvarsle
Johan/n/es Larsen Berje
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Og Erich Breche.
Pr: Blechingberg lod tilførre, det hand ej kunde forhindre dend af Tvedte Mændene forlangte
opsættelse, Reserverede sig i beleilig tiid at producere videre oplysning til sagens bestyrckelse
paa Gulbraa Mændene[s] sidde, samt alt hvis der kand henhøre til Deres sags tarv,
Afskeediget
Jfølge Gaarden Tvedts opsiddere deres giorde paastand og forlangende, bliver sagen udsat til
en beleilig {h} tiid, som nu formeedelst forrestaaende som/m/er Tinge ej kand dagsættis,
mens skall blive parterne i goed og lovl: tiid bekiendt giort naar Rætten i den/n/e sag paa
Gaarden Tvedt kand blive sat og administreret, da Een hver formodentlig i agt tager sin sags
tarv.
Den 3de Julij blev Rætten betiendt paa Gaarden Bachetun, beliggende i Wangens Kircke sogn
paa Woss, og Bøer otting, med efterskrevene Eedsorene Laug Rættis mænd, som af Fogden
Sig:r Johan Smed ere opnævnte, sc: Olle Knudsen Store Ringheim, Arne Rasmussen Mit
Ringheim, Ellef Ellefsen Store Skiple, Jon Olsen Fannestøllen, Aamun Størcksen Fiosse, og
Lars Nielsen Møen, nærværende Lensmanden Johan Henrich Blomberg, som haver tilsagt
Laug Rætten, og det i følge af dend paa Wangens Waarting d: 16 Martij nestleeden Afsagde
Kiendelse.
Mons Biørnesen Bachetun og Knud Nielsen ibdm: lod ved Procurator Claus Blechingberg
fremlægge deres skriftl: stevnemaal af 20 Maij sidstleeden, ved hvilcken de i anleedning af
Rættens Kiendelse ved sidste Waar Ting paa Wangen d: 16de Martj sidstleeden, til Aastædet
Gaarden Bachethuun haver indstevnet opsidderne paa Gaarden Nedre Røcke, Endre Odsen og
Olle Siursen, saavel at anhøre de Vidner som til Høste Tinget afvigte Aar 1740 uden Eed ere
afhørte, saasom Lars Jonsen Biørche, Størch Odsen ibdm:, Iver Siursen Ousgier, og Niels
Iversen Bøe, deres Eedelige forklaring, samt Jacob Ellefsen Gr(ov)e, videre haver de, ved
sam/m/e stevnemaal indkaldet forbem:te Røches opsiddere at anhøre de Vidner som de til
deres sags oplysning kunde opspørge og for Rætten præsentere deres Eedelige forklaring, og
tilkiende giver Citanterne nu sam/m/e Vidner at være Wiching øvre Røche, Lars øvre Kløve,
Øyelf Størcksen, Jon Olsen øvre Hylde, Iver Torbiørnsen Kinne, Ellef Pedersen Grove, Gurij
Houge, og Iver Andersen Grove med Kone Ragnilde Grove, Od Breche og Johannes
Torgiersen Hylde, ligeleedes haver Citanterne ladet tilkalde Stifts Prousten Hr: Peter Mathias
Tanche og Sogne Præsten her paa Woss, Mag: Jørgen Harboe, og præsenterede Citanterne
for Rætten at stevnemaalet for Prousten Tanche er forkyndt, til afhiemling
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Torbiørn Michelsen Neqvitne og Holgier Jørgensen Grøtland, og for det øfrige er
stevnemaalet af Mag: Jørgen Harboe Egenhændig paateignet, og saa fremt Røckes opsiddere
og indstevnte Vidner, efter paaRaabelse icke skulde møde, Reserverer Comparenten sig, de til
deres indkaldelse brugte stevne Vidner til Eedelig forklaring at fremstille. dend fremlagde
skriftl: stevning blev oplæst og er ord efter andet saa lydende.
Hr: Stift Prousten Tanche tillige med Magister Harboe blev paaRaabt, men ingen møtte som
vilde svare for dem.
de forbenævnte stevne Vidner med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen lovl: d: 29
Maij nestleeden udj Bergen for Hr: Stift Prousten Tanches boepæl udj hands Eget paahør at
have forkyndt.
Endre Aadsen og Olle Siursen Nedre Røcke, efter paaRaabelse Comparerede, vedtog
stevningen at være dem lovligen forkyndt.
de indstevnte Vidner møtte og alle efter paaRaabelse.
Procurator Blechingberg for Citanterne vilde forsøgge om det icke var mueligt at sagen udj
mindelighed kunde forliges, og i saadan henseende æskede hand Røches opsidderes, Endre
Aadsen og Olle Siursens Erklæring om de uden videre trætte og Rættergang vil frafalde dend
af dem udj Horaldsøye træet {h} d: 10 og 11 Octbr: afvigte Aar forreviiste marcke steene, og
dend udj sam/m/e Horalds lien forreviiste gloppe, og i fremtiiden holde sig de gamle mercker
efterRættelige, neml: fra Schiørbøtte fossen op til Blechen, allerhelst udj Schiørbøtte fossen
findes gamle gloppe, og det allereede ved de for afvigte Aars høste ting og dette Aars waar
ting afhørte Vidners forklaringer er oplyst, at med de af Røches opsiddere anviiste Nye
mercker er skeet Een urigtig omgang, og dernæst, om bemelte Røches opsiddere derefter
inden Rætten vil forEene sig med Citanterne om en billig Erstatning for den/n/e allereede
paaførte Processis bekostning, da de der under og ...ler Mindelig forlig, hvilcken Citanterne
alleene med dend forbeholdenhed, som Lovens 1 b: 14 C: 3 art: forunder, kand blive
.o......nede for dend straff som Loven om urigtig omgang med mercke steene dicterer, hvor
om udj acterne allereede befindes stoer formodning paa deres sidde.
her til svare[de] Olle Siursen, at hand har brugt af Blechen beent need i Rotten, og videre
kunde hand icke svare førren Vidnerne vare afhørte; Endre Aa[d]sen sagde hand vilde ...ve
som hands formænd har brugt.
C(itanterne) paastoed de ny indstevnte Vidner Eedelig afhørt. Edens forklaring blev
Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet at vogte dem for MeenEed.
1: Vidne, Wicking Torgiersen, boendes paa Gaarden Øfre Rycke, sagde sig at være gaml: 42
Aar, vidnede
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det Endre Aadsen Nedre Røche \og Anders Hylde/ kom til Vidnet ....... afvigte høst og
begierede at hand, Deponenten, vilde gaa med dem .................., hvilcket hand og giorde, og
da blev Vidnet anvist af {.......} Endre Røchen en gloppe udj et svart skarv, derhos sigende
hand hafde sags mand for sig, Vidnet kunde ej forklare om sam/m/e gloppe var ny eller
gam/m/el, mens sort var dend, kunde giøre anvisning paa sam/m/e gloppe. Procurator
Blechingberg for Citanterne fremsatte Qvest: 1: om icke det af ham omvundene passerede
paa Mickelsdag afvigte Aar. 2: om icke Vidnet bem:te tiid af Endre Aadsen Røchen og
Anders Hylden, og just imel: den/n/em, blev ført til det stæd hvor dend omvundene gloppe
fantes, og da hand var kom/m/en paa stædet, af bem:te tvende Persohner tilskyndet der at see
sig om efter mercket. 3: om icke af den/n/em saaleedes befundene gloppe, som Vidnet
forhen har sagt at være sort, efter hands øyesiun befantes nylig at være brendt. Resp: 1:
svarede ja. 2: svarede jo. tilstoed ellers, paa det stæd at være en ganske frem/m/et Mand,
der aldeeles icke med stædet var bekiendt. 3: svarede, der hængte en tørv ud over gloppen,

og i gloppen laa muull som siuntes at være frisk. Endre Aadsen Qvest: 1: om der sam/m/e
gang icke blev af {de} Anders Hylden talt om Een steen. 2: om Anders Hylden icke gick fra
dem noget, og siden Raabte til dem at de skulde kom/m/e til ham, der var \ligt til/ Een marcke
steen. 3: om Anders Hylden icke bad Comparenten det hand vilde spørge Niels Wiche om
hand icke veste af en anden marcke steen at sige. Resp: 1: jo, hand talte om en steen, mens
nævnte icke marcke steen. 2: svarede jo, hand Raabte til dem, mens Vidnet saa icke hvor
Manden stoed eller var. 3: svarede, ej at have hørt.
2: Vidne, Lars Gullichsen, boendes paa Gaarden Øfre Kløve, sagde sig at være gl: 41 Aar,
vidnede, at da hand var ungefæhr 10 á 11 Aar gl:, giedede hand for sin Fader udj dette
omtvistede Horaldsøye træet, og som Vidnet saa at der hafde været gar, spurte Vidnet en gl:
Kone Naufnl: Maritta Øfre Hylde, hvor til den/n/e gar hafde været, da svarede hun, at
Bachetuhn i gamle tiider hafde haft et slottetræe der, men nu vil Røche Kahne sig her op. da
tilspurte den/n/e Kone hin dens!! (hindes?) Mand Halvor Øvre Hylde, en gaml: Mand,
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hvad de talte om, da sagde Vidnet ham det, da svarede den gamle Mand, nej Maritta, der nere
af Schiørbøtte fossen og op igien/n/em dend store Myren, der skal være mercker, mindes du
icke at Bachetun hafde slotte træe her, mens de var icke god for at holde dend, sa svarede hun
jo, saaleedes falt deres talle imel: dem. Vidnet forklarede videre at have hørt af sin sal: Moder
A\n/guna Niels datter, som bode paa Røche i 5 Aar, og siden fløttede til Biørche, hund sagde,
efter at hun var kom/m/en paa Biørche at boe, en dag som de vilde gaa til støels, og
Creaturene drack af Sckiørbøtte {fossen} Elven, de er kommen need der som was gangen er,
da sagde Vidnet, hvad er det for en was gang, da svarede hun, Røche har icke {meere}
\bredere Teig/ end was gangen er her nere \i Elven/, mens oppe er det bret, beidet!! (beitet)
deres er 3 ugger om waaren og 3 ugger om høsten, {dernæst forklarede} og er det i høst 19
Aar siden Vidnets Moder døde, og var Vidnet ungefæhr 14 Aar gl: da hands Moder sagde
ham dette. dernæst forklarede Vidnet, at hand for 18ten Aar siden, udj en marcke gangs
forRætning som blev holdet paa Gaarden Moen, talte med en gaml: Mand Naufnl: Torbiørn
Baarsen, som var huusmand i Odde ved Møen saugen, da spurte Vidnet ham hvor mercket
gick imel: Bachetuhn og Røche, da svarede hand, der staar en gloppe neden for Sckiørbøtte
fossen i en steen, der fra op igiennem Myhren og op i Blechen, og i det den/n/e gl: Mand
sagde det, pægede hand hen til alle disse mercker, Vidnet sagde at kunde giøre anvisning paa
alt, untagen gloppen, dog kunde hand giøre anvisning paa det stæd hvor dend gl: Mand
pægede hen at gloppen skulde staa. Proc: Blechingberg for Citanterne fremsatte Qvest: 1:
om icke Røckes opsiddere afvigte høst haver a(nviist) Vidnet andre mercker, paa hvad stæd
og hvorleedes sam/m/e var beskaffede. Resp: næst afvigte høst, da Vidnet efter Mons
Bachethuns forlangende var der i marcken ved dens gaml: gloppe, tillige med Røche
Mændene og en deel andre Mænd, da gick Endre Aadsen Røche op efter, og sagde at hand
skulde viisse dem andre mercker, gick saa til en steen som stoed i øvre Enden af Øye træet, og
sagde hand det var en marcke steen, og at hand skulde skaffe beviis der til, paa steenen laa
b...der og løs aske samt nye moll og tørven, ved steenen var græsset smit need i jorden, og
forbød Endre at de icke maatte Røre der ved, saasom hand vil(de)
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skaffe beviis der til, steenen saa ud til at være en marcke steen, mens den var ny; saa gick
Endre Røche med de andre op efter, mens Vidnet blev noget tilbage, da hørte Vidnet at Jacob
Grove sagde, gaa os efter vand, at vj kand skylle mollen af gloppen, da gick Vidnet op og saa
at de skylte mollen af gloppen, og da var det at see at gloppen var en ny gloppe, da sagde

Endre Røche, ieg skal skaffe beviis til gloppen. Wiching øfre Rychen var dend Mand som tog
første tørven op, og et mercke bær ieg i possen som skall og kunde beviisse det. da tilspurte
Mons Bachetun Olle Siursen Røche om hand har vist af disse mercker, da svarede Olle
Siursen nej, ieg har icke seet disse mercker førren nu; \Vidnet/ sagde {partern} at kunde giøre
anvisning paa disse nye mercker. parterne hafde ej noget at tilspørge det.
3: Vidne, Øyelf Størcksen, til huus paa Opland, sagde sig at være gaml: 62 Aar, vidnede, at
da hand var 15 á 16 Aar og tiente som gietle baren hos en gaml: Mand Naufnl: Halvor ....de,
hand sagde til Vidnet, her er mercke imel: Røche og Bachetun af den/n/e gloppe, og viiste saa
gloppen, som var i en steen i veien, af ... i Sckiørbøtte fossen og op i Blechen, Vidnet sagde
her paa at kunde giøre anvisning, dernæst sagde dend gl: Mand til Vidnet, at om der kom en
stoer tørcke paa, da skulde Røche eje fæe gang need i Elven, angaaende de ny opfundene
mercker \og den der ved passerede samtalle/, forklarede Vidnet ligesom nest forregaaende
andet Vidne, sagde at kunde giøre anvisning paa disse mercker. parterne hafde ei noget at
tilspørge Vidnet.
4: [Vidne], Jon Olsen, boendes paa Gaarden øfre Hylden, sagde sig at være gaml: 75 Aar,
vidnede, at en gl: Mand Naufnl: Torgier Hylden, for 37 Aar siden gick med Vidnet til støels,
og som de kom til veien, i disse nu omtvistede stæder, siger Torgier til Vidnet, seer du dend
Karl d...., (da sag)de Vidnet, ja men seer ieg den, hvem .... dend gloppe vidne imellem, da
sagde Torgier, det er mercke imel: Bachetun og Røcke. den/n/e gloppe sagde Vidnet at kunde
giøre anvisning paa. parterne hafde ej noget at tilspørge dette Vidne.
5: Vidne, Iver Torbiørnsen, boendes paa Gaarden Kin(ne), sagde sig at være gaml: 40 Aar,
vidnede,
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at hand for 14 Aar siden tiente hos \en/ Mand Naufnl: Anders Nedre Øgre, sam/m/e sagde at
der ligger en steen i veigen under Sckiørbøtte fossen, hvorudj er en gloppe som er mercke
imel: Bachetun og Nedre Røche, af dend gloppe og op i Blechen i solkammen af Berget, mens
den/n/e Mand viste Vidnet ej disse mercker, saasom det var paa hands gaard hand talte
ordene. siden efter, ungefæhr for 8te Aar siden, kom Vidnet at tiene her hos Mons Bachetun,
hvor Vidnet var et Aar, og da var Vidnet med sin huusbonde i dette træe, som nu tvistes om
mercket, at bryde beite, da kom Iver Røche, som nu er her paa stædet, og sagde til Vidnet,
bryder i beite paa min Eigen, mens sam/m/e Iver talte inte[t] til Vidnes huusbonde, Vidnet
sagde ellers at kunde giøre anvisning paa gloppen, eftersom hands huusbonde, da hand tiente
her, giorde ham anvisning, kand og giøre anvisning hvor hand brød beite. for 2 Aar siden har
Vidnet seet at Knud Bachetun paa sam/m/e stæder har brent kuul, og ungefæhr for 1 Aar siden
saa Vidnet at Mons Bachetun sin dreng og Knud Bachetun brente Kuul paa sam/m/e stæder,
ellers forklarede Vidnet det hand aldrig har hørt om andre mercker imellem Bachetun og
Røchen, end som de mercker hand nu har forklaret om. parterne hafde ej noget at tilspørge
dette Vidne.
6: Vidne, Ellef Pedersen, boendes paa Gaarden Grove, sagde sig at være gaml: 29 Aar,
vidnede at hand for 8te Aar siden talte med en gamel Mand Naufnl: Stephen Schierven, som
sagde at mercket imel: Bachetun og Røchen gick af Skiørbøtte fossen og op i Blechen .....
fieldet, og som de stoed ved Elven og talte om sam/m/e, saa viste hand Vidnet disse mercker,
hvorom Vidnet sagde at kunde giøre anvisning, ellers forklarede Vidnet, at bem:te gaml:
Mand hafde sam/m/e gang sagt at der skulde være en gloppe under Sckiørbøtte fossen, men
hand giorde Vidnet ej anvisning der paa, Vidnet sagde ellers, alldrig at have hørt om andre
mercker imellem Bachetun og Røchen end som disse hvor om nu forklaret er. parterne hafde
ej noget at tilspørge Vidnet.

7: Vidne, Gyri Lars datter, til huus paa Gaarden Houg, sagde sig at være gaml: 74 Aar,
vidnede at hun udj hindes ungdom og opvex[t] og mange Aar var paa Gaarden Hylden hos
hindis Moders søster, som var gift med Halvor Hylden, og da hørte Vidnet
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stedse sige, naar hun gick til støels, at \mercket/ {byttet} imel: Bachetun og Røche gick af
Schiørbøtte fossen og igien/n/em op i lien og op i Blechen i Berget, og andre mercker har
Vidnet aldrig hørt tale om, sagde ellers at formedelst tiidens længde, kand hun nu ej mindes
at giøre anvisning paa andet end som Schiørbøttefossen. Procurator Blechingberg fremsatte
Qvest: 1: om der icke paa \de/ tiider var et indgierdet træe kaldet Øyene, som blev brugt af
Bachetuns Mændene. 2: hvor mange Aar hun opholde sig paa Hylde hos hindes Morsøster,
og var vidende om saadan Bachetuns brug. Resp: jo, der var et indgierdet træe som
Bachetun hafde slotte udj, 2: kand ej mindes hvor mange Aar, mens alt det hun mindes hun
var paa Hylden, laa det slaatte træe under Bachethuun. parterne hafde ej noget videre at
tilspørge Vidnet.
Procurator Blechingberg for Citanterne gav tilkiende, at som hand af de nu førte Vidner paa
Citanternis sidder tilstræckelig forklaring til sagens oplysning, saa agtede hand for nødig at
paastaa de fleere Vidners forklaringer, saasom de og tildeels ere Citanterne beslægtede, men
som det af acterne befindes, at Niels Iversen Bøe efter stevnemaal og forrelæggelse til afvigte
Aars høste ting og dette Aars vaar ting icke anderleedes har møt med sin forklaring end ved
tvende andre Mænd, og det til liden efterrætlighed, saa paastoed Comparenten at bem:te Niels
Iversen Bøe, som nu Persohnlig er til stæde, (sin) Persohnlig forklaring efter Citanternis
stevnemaal maatte antages.
(Jndst)ævnte Niels Iversen fremstoed for Rætten, sagde sig at være gaml: 55 Aar, boendes
paa Gaarden Bøe, {vidnede} begierede at hands Vidnesbyrd, som ved tvende Mænd til waar
tinget blev frembragt, maatte for ham oplæsses af ProtoC:, sam/m/e hands begiering blev
efterkom/m/et, da det var oplæst sagde Vidnet, det hands forklaring var Rigtig frembaaren,
dend hand vilde og kunde beEedige, sagde Ellers at kunde giøre anvisning paa disse nye og
ham anviste mercker. parterne hafde ej noget at tilspørge
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dette Vidne.
Gaarden Nedre Røches opsiddere Endre Odsen og Olle Siursen kundgiorde det de med
Mundl: Contra stevning her til Aastædet til i dag haver ladet stevne og indkalde Hoved
Citanterne til at anhøre fleere Vidner om brug, og ere Vidnerne som indvarslet er, Iver Grove,
Iver Soue og Maritta Jonsdatter.
Hoved Citanterne tilstoed den/n/e stevning at være dem lovligen forkynt.
Edens forklaring blev de tvende første Vidner forrelæst /: det 3de Vidne møtte inu icke :/
og formanet at vogte dem for MenEed.
1: Vidne, Iver Andersen, boendes paa Gaarden Grove, sagde sig at være gaml: 39 Aar,
vidnede at hand for 3 Aar siden har boet paa Gaarden Nedre Røche og brugt udj 6 Aar Endre
sit brug, mens hand bode der hafde hand hos sig J vilkor en gaml: kone Naufnl: Guri Lars
datter, hvis sal: Mand hafde boet paa Gaarden, dend gaml: Kone sagde til Vidnet, det hindes
Mand hafde sagt som en snack, at byttet imel: Bachetun og Rochne!! (Røche) skulle gaa af
Blechen og need i Rotten, mens icke hvad stæd i Rotten, dette holte Rochne for {mod og
marcke skield} deres Kahn, mens mod og marcke skield, eller til hvad stæd i Rotten, blev
Vidnet ej omsagt, ellers hafde den/n/e gaml: Kone sagt at Teigen var skabt som en Lepse,
dette Kahn vilde Bachetuns Mændene ej holde for got, mens brugte og huggede efter deres

mercker, neml: af Skiørbøtte fossen og i Blechen, og Vidnet \torde/ ej sige der imod, siden
hand ej veste om mod og marcke skield. Een gang som Bachetuns Mændene huggede 2de
fuhrer, da sagde Anders Hylden og Niels Gullichsen Weche at det skulde findes Een gloppe,
mens sagde icke hvor den var, (eller?) giorde nogen anvisning derpaa. Proc: Blechingberg
paa Citanternis veigne fremsatte Qvest: 1: om icke er Vidnet bekiendt at Guri Lars datters
Mand hafde hedet Halsteen. 2: om icke Bachetuns opsiddere!! (op-), saaleedes som under
hands forklaring er melt, brugte efter deres mercker uimodsagt ligesaavel af Olle Siursen, der
har boet e.... 30 Aar paa Røche, som af Vidnet, der var frem/m/et. Resp: ja. 2: svarede,
hand hørte ingen tvistighed eller paaAncke af Olle Siursen, mod Bachetuns Mændenis brug.
Contra Citanten tilspurte Vidnet, om hand
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icke brugte efter det Kahn, hvor om hand har forklaret. 2: om Bachetuns Mændene holdt
dette brug for got. Resp: der var intet til brugs, og hand hørte Bachetuns Mændene murrede
imod det brug, saa huggede hand andre stæder, og agtede det stæd icke, fæe beite var til
fælles. 2: Refererede sig til sin forhen giorde forklaring. ellers sagde Vidnet at kunde giøre
anvisning paa disse Navn givene stæder, mens icke paa nogen mercker, undtagen Blechen.
parterne hafde ej noget videre at tilspørge Vidnet.
2: Vidner!! (Vidne), Iver Johansen, boendes paa Gaarden Soue, sagde sig at være gaml: 70
Aar, vidnede det hand med sal: Halsteen Røches tilladelse, ungefæhr for 23 eller 24 Aar siden
hug nogen brackestouer, mens kand icke mindes hvad det stæd blev kaldet hvor hand hug
dem, vil giøre anvisning paa stædet, ingen mercker blev ham vist, og ingen mercker ved hand
af at sige. parterne hafde ej noget at tilspørge dette Vidne.
Som det var sent ud paa aftenen, saa blev Rætten ophævet til i Morgen, som er.
Den 4 Junij!! (Julij), da Rætten atter blev betiendt udj den/n/e sag, og det udj bægge parters
samt Procurator Blechingbergs overværelse.
Contra Citan(terne) tilkiende gav, at det Vidne Maritta Jons datter nu er Nærværende,
begierede sam/m/e afhørt. (Eedens) forklaring blev dette Vidne af Lovbogen forrelæst, og
formanet at vogte sig for MeenEed, dernæst Vidnet sagde at være til huus paa Gaarden
Qvaale i Winier otting, og at være gaml: 96 Aar, vidnede at hun udj hindes ungsoms Aar, da
hun ungefæhr kunde være 20 Aar, hørte engang, da Torgier Røche kom i Horrals beite med
sine Creaturer, da sagde Ingebor Hylde til Torgier Hylde, (du maa?) icke kom/m/e saa høyt
op, i Eier i(cke? len?)gere end som af Blechen og ........... Videre hafde icke Vidnet at (kunde
udsige), sagde ej at kunde giøre anvisning, (saa)som de stæder er hinde ubekiendt. parterne
hafde ej noget at tilspørge Vidnet, altsaa bekræftede Vidnet sit udsigende med Eed og opragte
fingre.
Dernæst forføyede Sorenskriveren
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med Laug Rætten sig ud i marcken til de omtvistede stæder for at ansee dend anvisning
Vidnerne og parterne agter at giøre, samt at siune og granske de omtvistede stæder.
parterne paa bægge sidder declarerede (nu?) efter nogen st(u?)nd samtalle og mellem
handling, at være bleven saaleedes forEenede, at Røches opsiddere Endre Aadsen og Olle
Siursen aldeeles frafalder de af dem paaberaabte og til waar Tinget samt til den/n/e Aastæd
paastevnte og omvundene mercker, nemlig tvende i Horaldsøye træet staaende steene, en
gloppe udj et skarv under Sollie veigen og Rotten, som er en gaml: bircke stub, og vil bem:te
Røches opsiddere udj Laug Rættens, eller tvende af dem deputerede[s] Nærværelse strax

oprive de forbem:te steene, udhugge {glop} dend forbem:te gloppe, og afhugge dend
forbem:te gamle birckestub; derefter vil bem:te Røches opsiddere, saavelsom Bachetuns
Eiere Mons Biørnesen og Knud Nielsen, for sig og deres bægger!! [bægges] sidders
efterkom/m/ere her inden Rætten have vedtaget og Autoriceret til Et efterrætteligt merke
imellem Gaardene Nedre Røche og Bachetun dend i en jordfast steen i veien ved Skiørbøtte
fossen befindende gamle gloppe, og der fra efter bem:te gloppes visning lige op i Blechen i
det svarte Berget som er i him/m/elsiunet, i dend Westre hamre i Nordre Berget, som er enden
af Berget over Bachetuns Eiendom, endelig betaller Røches opsiddere Endre Aadsen og Olle
Siursen til Bachetuns opsiddere Mons Biørnesen og Knud Nielsen udj alt til erstatning for
Rættens Middels Salarium, (og) deres samt Vidnernes kost og tæring, samt Procurators Reise,
bekostning og mø(de), dend samlet Sum/m/a 40 Rd: 3 mrk:, hvorforre ........ Aadsen Røche
inden Rætten for ......... Bachetuns opsiddere med Iver .....es skadesløs brev, og Olle Siursen
Røche ligge(leedes?) med Stephen Michelsen Melvis skadesløs brev, og paa den/n/e Maade
declarerede bægge parter at Rættergangen imellem den/n/em bliver ophævet.
Afskeediget
Siden bægge parter i Egene Persohner her for Rætten med mund og haands itagelse, haver
declareret og bekræftet den/n/e forEening, h(vor)
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Med al trætte og Rættergang imel: dem er ophævet, saa bør de og sam/m/e ubrødeligen paa
bægge sidder at holde under straf og videre Adfær efter Loven.
Den 6 Julij blev Rætte betiendt paa Aastædet Gaarden Qvale, beliggende i Wangens Kircke
Sogn paa Woss, udj Guldfierdings otting, med efterskrevene Eedsohrene Laug Rættis mænd,
som af Fogden Sig:r Johan Smed der til ere opnævnte, sc: Torbiørn Michelsen Neqvitne,
David Nielsen Store Soue, Arne Rasmussen Mit Ringheim, Stephen Wichingsen Rondve,
David Jonsen Mølster og Siur Jonsen Rondve, Nærværende Lensmanden Johan Henrich
Blomberg, som Laug Rætten efter Fogdens ordre haver tilsagt,
og det efter tilkaldelse og forlangende af Knud Jonsen Qvale, som haver indkaldet de den/n/e
Gaard omliggende Gaarders opsiddere for at faa den/n/e Gaard udsteenet og mercket fra de
andre omliggende Gaarder, samt at faa sin andeel her i gaarden udsteenet fra Lars Jonsen
Qvale.
bem:te Knud Jonsen Qvale fremstoed for Rætten og producerede sit skriftl: stevnemaal af 16
Maij 1741, som fantes af Hr: Assessor Jean von der Lippe at være paateignet, det sam/m/e
ham var bleven lovligen forkyndt. bem:te stevnemaal blev for Rætten oplæst og er saa
lydende.
Lars Johansen Qvale Comparerede for Rætten, vedtog at dend oplæste skriftl: stevning var
ham lovl: forkyndt, og Replicerede det hand den/n/e af sin grande imod ham Reiste sag med
skriftl: Contra stevning haver begiegnet, dend hand i Rætten producerede, med begier den
maatte oplæsses: bem:te Contra stevning er af 8de Junij 1741. som fantes paateignet af Hr:
Assessor Jean von der Lippe, og er stevningen saa lydende.
Hoved Citanten tilstoed den/n/e Contra stevning at være ham lovligen forkyndt.
for Rætten Comparerede Anders Erichsen og Lars Svensen, ......... Eiere og opsiddere paa
Gaarden Lødve, (og vedstoed) det hoved stevningen i den/n/e sag er dem lovl: forkyndt,
kundgiorde der hos, det de til (sag)ens tarv paa deres sidde, haver begiegnet ..... med en
skriftl: Contra stevning af 14 Junij 1741, dend de i Rætten fremlagde, med begiering at dend
maatte oplæsses og i Acten tilførres, sam/m/e stevning er ord efter andet som følger.

Hoved Citanten tillige med Lars Johansen Qvale vedtog at den/n/e Contra stevning var
bleven dem lovl: forkyndt.
bem:te
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Lars Johansen Qvale lod tilførre, det hand strax declarerede aldeeles icke at være interesseret
udj dend af Hoved Citanten imod Gaarden Lødve Eiere og opsiddere Reiste sag, ej heller
hand der udj i minste maader entrerer.
Olle Sckacksen Heldesnes efter paaRaabelse Comparerede for Rætten, vedtog at Hoved
Citantens skriftl: stevning var bleven ham lovligen forkyndt, dernæst kundgiorde det hand til
dend af ham beboende jord Heldesnes lovl: forsvar haver begiegnet dend af hoved Citanten
Reiste sag med en skriftl: Contra stevning af 31 Maij 1741. dend hand fremlagde i Rætten,
med begiering det sam/m/e maatte oplæsses og i Acten tilførres, og er bem:te stevning saa
lydende.
Stevningen fantes af Hr: Assessor J: von der Lippe paateignet.
Hoved Citanten vedtog den/n/e stevnings lovlige forkyndelse.
Johannes Olsen Hondve efter paaRaabelse Comparerede for Rætten, vedtog at Hoved
stevningen var bleven ham lovl: forkyndt.
Rætten forrestillede de stridende parter om det icke kunde være Mueligt, vitløftig process at
forrekom/m/e, at de imindelighed til lovl: skield og skifte den/n/em imellem kunde forEenes.
Efter megen lang sam/m/en talle imellem parterne fremkom Gaarden Qvales opsiddere Knud
Joh{a}nsen Qvale og Lars Johansen ibdm:, og declarerede at de med Gaarden Lødve og
Heldesnæs opsiddere vare forEenede om skield og skifte imel: deres Gaarder og Gaarden
Qvale, mens med Gaarden Store Haanve opsiddere har de inu ej noget forliig kundet træffe;
hvad deres paaboende Gaard Qvale er anbelangende, da kand der om inu ej noget handles
førren de 3de: Gaarder Lødve, Heldesnes og Store Hondve er steenet og Reenet fra deres
Gaard Qvale.
Anders Erichsen Lødve, {og} Lars Svendsen ibdm:, og Olle Skachsen Heldesnes
declarerede at de med Gaarden Qvales opsiddere ware forEene[de] om skield og skifte
imellem deres Gaarder, begierede at Rættens Perohner med dem vilde begive sig i marcken
for at Reene og steene (efter) dend anvisning som bægge sidders parter selv vil giøre.
Paa den/n/e derres (for)langende forføyede Rættens Persohner sig med parterne ud til grænse
stæderne, og blev da først forretaget at steene og Reene imel: Gaarden Qvale og (Lødve), hvor
da efterskrevene marcke skield (blev) sat, neml: begyndt paa hiem/m/e bøen ...... Teigen ved
vadtnet i Nøsthougen (blev nedsat en) Mrk:steen som visser i vandet, sam/m/e steen visser op
e(fter) udj 1 Mrk:steen needsat under ager Reenden af ha..... Solsaa, udj sam/m/e steen blev
hugget 1 gloppe som visser
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Langs Ager Renden i Øst(er), der needsat 1 Mrksteen, hvorudj blev hugget en gloppe,
sam/m/e steen visser i Een needsat Mrk:steen under Ager Renden af dend heele Solsaa,
hvorudj blev hugget 1 gloppe som skall viisse langs med ager Renden i en gloppe som blev
hugget udj en needsat Mrk:steen i hiørnet af dend heele Solsaa, og skall bem:te Mrk:steen
visse op i en anden needsat Mrk:steen som staar imel: Maallene, og i den/n/e Mrk:steen blev
hugget 1 gloppe som visser i Øster i en Needsat Mrk:steen, hvorudj blev hugget 1 gloppe som
visser hen i den/n/e gloppe som blev hugget i dend Mrk:steen imellem Maallene og
Mrk:steenen visser hen op i dend gamle gloppe som er udj Een jordfast steen hos veien; paa
dend Westre sidde af Skarpeteigen ved vandet blev needsat 1 Mrk:steen som viisser need i

vandet, og visser op efter i Een needsat Mrk:steen ved Nylenden, sam/m/e visser op efter i en
needsat Mrk:steen ovenfor Nylenden, sam/m/e visser i Een needsat Mrk:steen ved hiørnet af
(Pu?)nds veigen, udj sam/m/e steen blev hugget 1 gloppe som visser Wester i dend forhen
ommelte gl: gloppe hos veien, som er ende mercket for den/n/e Teig. needen for disse
mercker eier Lødve, og oven for Eier Qvalle. Oven for Kierringe hougen i (Ma?)rckes
Grøen blev hugget 1 gloppe i et skarv som visser Nord op under garen i en huggen vinckel
gloppe i breden af Skieldtraa i Et stort skarv, sam/m/e visser West need i en gloppe som blev
hugget i en jordfast steen, (udj?) Skieldtraa boret blev hugget 1 gl: som visser West need
efter, og en gloppe blev hugget (udj?) Et skarv, i bem:te Bor blev hugget en gloppe i en
jordfast steen som visser West need efter i en anden gloppe, som og blev hugget udj en
jordfast steen, i sam/m/e (B?)or eller Rast blev hugget en gloppe udj en jordfast steen som
visser i West (udj?) en gloppe som blev hugget i Skieldtraa(bore)t i en jordfast steen, og visser
den/n/e gloppe need i Wester til en ved dend nederste ........ needsat Mrk:steen i Skieltraa
boret, sam/m/e (gloppe) visser op om garen hen til udmarcken ............. en Mrk:steen Ende
mercket paa hiem(me) bøen ............., needen for disse mercker eier (Qvalle), og oven for
Lødve.
..... ....d var dagen forløben.
(Den 7 Julij) blev med den/n/e forRætning Continueret,
og blev da først forretaget at steene og Reene udmarcken imel: Gaarden Qvale og Lødve,
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skrevene mercker, uden for Skieldtraaen ved garen needsat 1 Mrk:steen som visser West i en
anden needsat Mrk:steen som staar oven for Svarthammeren, som visser West i en gloppe
som blev hugget i en jordfast steen, oven for Siursbachen udj en jordfast steen blev hugget 1
gloppe som visser i West til en gloppe som blev hugget i et skarv under Mit-veien, sam/m/e
visser og i West til Bratte bachen, hvor der udj en jordfast steen blev hugget en gloppe som
visser beent efter veien, under Lødve støllen, og sam/m/e gloppe visser West hen til Qvale
støllen, hvor der i et skarv blev hugget 1 gloppe som visser i Nordvest til en needsat
Mrk:steen i Aasboret, bem:te steen visser i en gloppe hugget i et skarv i Aaasboret!!, som
visser Nord til en needsat Mrk:steen og i Aasboret, sam/m/e Mrk:steen visser i Veimyren til
de andre udmarcker, bem:te Mrk:steen er Ende mercke. saavit som disse mercker visser i
Nord, da Eier Lødve paa Østre sidden, og Qvale paa Westre sidden af merckerne, mens hvor
merckerne visser i Wester, der Eier Lødve paa dend Nordost, og Qvale paa dend Sydvestre
sidde af merckerne.
Gaarden Lødve opsiddere lod tilførre, at siden Lars Lødve alleene Eier paa bøen imod
Qvale, og Anders Lødve inte[t] Eier her, mens grænser med sin bøe til andre Gaarder, og de
dog ere forEenede at være ligge lod tagen udj dend andeel af omkostningerne som kom/m/er
{efter ..} paa den/n/e forRætning for deres Gaard Lødve, at svare, saa vil de og, om Anders
Lødve med sine grænsende Naboer i fremtiiden enten om bøe eller udmarck skulde tage
steenings forrætning, da begge at blive udj sam/m/e omkostninger lige ansvarlig.
Dernæst blev forretaget at steene og Reene efter parternis forEening imel: Gaarden
Heldesnes og Qvale, hvor da efterskrevene mercker ere giorte og needsatte, begyndt i
udmarcken need v(ed van?)det hos Leergroen, der needsat 1 Mrk:steen som visser need i
vandet og op efter til en ...... Mrk:steen oven for Kongs veien paa de(n) .... Østre sidde af
Heldesnes garen, bem:te (Mrk:)steen visser op i Nord til en ham/m/er, hvor ved blev hugget 1
gloppe udj en jordfast steen paa dend Østre sidde af Heldesnes garen, bem:te gloppe visser i
Nord op efter oven for Go...e birken, hvor der i en jordfast steen blev huggen en vinkel

\gloppe/ som visser i West i en gloppe som blev hugget i et skarv, og sam/m/e visser West til
Appolle boret,
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hvor der i en jordfast steen blev hugget en gloppe som visser West til enden af Hattelbomen,
hvor der blev needsat 1 Mrk:steen som er ende mercket, needen for disse mercker Eier
Heldesnes, og oven for Eier Qvale.
Hoved Citanten Knud Jonsen Qvale lod tilførre, siden ej nogen mindelig foreening var at
træffe med dend indstevnte Johannes Olsen Hondve om merckeskield imel: deres tvende
Gaardder!! Honve og Qvale, saa vilde hand paastaa de indstevnte Vidner Eedelig afhørte.
Peder Erichsen Biørche, efter paaRaabelse om Jorddrotten til Hondve, Sig:r Milrzou, lod
møde, fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand af Sig:r Miltzou var befahlet at møde paa
hands veigne, og tilstaa det Hoved Citantens stevnemaal var ham lovligen forkyndt, mens
hand hafde ej noget i sagen at svare, vilde hands leilending Johan/n/es Hondve forEene sig
med Qvale om Marckeskield imellem dem, var det vel, vis!! (hvis) icke, da faar hands
leilending at trætte for sin Egen bekostning.
Hoved Citantens Vidner i den/n/e sag, Naufnl: Siur Winsand, Od Breche, Jacob Weche,
\Maritta Opheim/, og Olle Knudsen Seim, Comparerede for Rætten, Eedens forklaring blev
dem af Lovbogen forrelæst, og formanet at vogte dem for Meen Eed.
1: Vidne, Siur Aslachsen, boendes paa Gaarden Windsand, sagde sig at være gaml: 60 Aar,
og har haft Hoved Citantens søster til ægte, vidnede at have boet her paa Gaarden Qvale i 23
Aar, og er det 7 Aar siden hand kom her fra Gaarden, det første hand kom her at boe blev
ham af sal: Jon Qvale, som var hands værfader, anvist hvor mercket skulde gaa imel: Hondve
og Qvale, som var at det skulde gaa need paa Ham/m/er laget og ud til Væigmyren, og ende
mercket er i Veigemyren, saaleedes brugte hand stedse, og aldrig hørte Vidnet nogen
paaAncke af Hondve Mændene, sagde at vilde giøre anvisning hvorleedes hand upaaancket
brugte. Hoved Citanten fremsatte Qvest: 1: h(vor? le)nge Hondve skulde beite derpaa .......
sam/m/e har hørt. Resp: har hørt at Hondve skal have 14 dagges beite om waaren og 14
dagge om høsten, og meer beite skall de ej have. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
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2: [Vidne], Od Torgersen, boendes paa Gaarden Bræche, sagde sig at være gaml: 58 Aar,
vidnede at hand tillige med Olle Knudsen Seim paa forlangende af Knud Qvale, for nogle Aar
siden var hos nu sal: Lars Brynildsen Lødve for at tilspørge ham som en gl: Mand hvor
mercket var imel: Gaarden Qvale og Hondve, da sagde hand at naar de stoed paa Hondve
waar støel, da saa vit de kunde see op Eiede de, og oven for Eiede Qvale, og Veimyren var
endemercket, saaleedes hafde hands Moder sagt til ham. parterne hafde ej noget at tilspørge
Vidnet, altsaa Eedfæstede hand sit udsigende med opragte fingre.
3: Vidne, Olle Knudsen, boendes paa Gaarden Seim, sagde sig at være gaml: 60 Aar,
vidnede Conform med neste Vidne, og derefter blev i Eedtagen.
4: Vidne, Jacob Nielsen, huusmand paa Wæche, sagde sig at være gaml: 70 Aar, Vidnede at
have hørt af tvende gl: Mænd som boede paa Dyckesteen, Naufnl: Andres og Lars, de sagde
at Hondve Eiede, Naar de stoed paa deres waar støel, da saa høyt som de kunde see op og der
fra hen i Veimyren, og de hafde paa Honve fæe beite 14 dage om vaaren og 14 dage om
høsten, Vidnet sagde ej at kunde giøre anvisning. Johannes Hondve fremsatte dend Qvest:
om Vidnet brente nogen tiid kuld med Comparentens Fader paa fri flætte. Resp: hand hafde
brent Kuld med Comparentens Fader, mens hvor det var mindes hand icke, siden det er 38

Aar siden hand var der. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet. altsaa blev dette Vidne
til Eeds aflæggelse antagen.
5: Vidne, Maritta Gullichs datter, boendes paa Gaarden Opheim i Qvitler otting, sagde sig at
være gaml: 67 Aar, vidnede at være barne føed og opadlet her paa Gaarden Qvale, hvor
hindes sal: Fader boede, og hørte Vidnet ofte af hindes sal: Forældre sigge at Qvale skulde eje
i en Klef kaldet Espegields Kleifven op efter Rusten og hen i Veigmyren, og saaleedes brugte
hindes Forældre uden nogen paaancke, og Honve hafde paa deres støel ickun 14 dagges beite
om waaren og 14 dage om høsten, Vidnet sagde ellers at det var 52 Aar siden det var paa
disse stæder, derfor kunde ingen anvisning giøre. Hoved Citant: fremsatte Qvest: siden der
findes mange Ruster, hvad det da var for en Rust hvor efter byttet skulde gaa. Resp:
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det var icke siunet Vidnet, siden ingen tvistighed var imellem Hondve og Qvale, mens Vidnet
hørte af hindes Forældre at det skulde være dend Rust som de kunde see fra Hondve Støllen.
Johan/n/es Hondve fremsatte Qvest: om Vidnet paa de tiider hørte at {Qvale skulde eie}
Hondve Eiede i Bruunene. Resp: det hafde Vidnet ej hørt. 2: Qvest: om Qvale Eiede
lenger ind end som i Bruunene, Resp: hinde var icke giort nogen anvisning, og meer har
Vidnet ej hørt sige end som sagt er, mens Bruunnene Eiede Qvale. parterne hafde ej videre at
tilspørge Vidnet, hvorforre det med opragte fingre blev i Eed tagen.
Johannes Olsen \Hondve/ fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand haver med Muntl:
stevnemaal indvarslet Contra Vidner i sagen, dem hand paastoed Eedelig afhørt.
Hoved Citanten lod tilførre, efterdj hand ej af Johannes Olsen Hondve er bleven given
warsel, Vidner at anhøre, saa protesterede hand i Krafteste maader imod Vidners førrelse
førren hand lovlig bliver kaldet sam/m/e at anhørre.
Johan/n/es Olsen Hondve lod tilførre, det hand kunde icke fragaa at hand jo af uvidenhed
hafde forsøm/m/et at indstevne med Contra stevning Knud Jonsen Qvale, Vidner at anhøre, og
paa det sagen paa hands sidde kunde blive oplyst, begierede anstalt og udsættelse med Sagen
for nogen tiid, da hand lovligen vil lade Contra stevne bem:te Knud Jonsen Qvale, Vidner at
anhørre.
Afskeediget
Den af Johan/n/es Olsen Hondve forlangte opsettelse, til lovligen at indkalde Gaarden Qvale
opsiddere, Vidner at anhørre, bliver ham følgelig Lovens bydende forundt, og som de
Almindelige som/m/er Tinge tager sin begyndelse dend 10 Julij førstkom/m/ende, saa \kand/
nu icke nogen viis dag og tiid \{k...}/ sættes til Rættens Administration i den/n/e sag førren
Sorenskriveren bliver underRættet om Lysse Closters som/m/er Tinge, til hvad tiid de
begynder og ender, da en beqvem tiid for parterne skall blive beram/m/et og
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Dem bekiendt giort. hvad Gaarden Qvale er anbelangende, da kand dend ej steenes og
Reenes førren Gaarden Hondve enten ved forliig eller Dom er bleven adskildt, da der og
tillige bør blive paakiendt de tvistigheder som er imellem Knud Jonsen og Lars Johansen
Qvale.
Efter at den/n/e afsigt for parternene!! var bleven oplæst, declarerede Gaarden Qvale[s]
opsiddere og Johan/n/es Olsen Hondve det de vare blevne forEenede, begierede at Rættens
Persohner vilde needsette mercker Den/n/em imellem efter dend anvisning som de selv vilde
giøre.
derpaa forføyede vj os samtligen ud til grænse stæderne imellem Gaarden Qvale og Hondve
for at steene og Reene efter dend anvisning parterne har belovet at giøre. begyndt i

udmarcken i Haglie bierget ved Svegroen, der blev hugget en gloppe i et Berg som visser
need efter Berget ved dend Østre sidde af Svegroen, i dette sam/m/e Haglie bierg blev hugget
dend 2den gloppe som visser West over Svegroen til en huggen gloppe i en ham/m/er, og af
ham/m/eren til Espegields Kleven, hvor der blev hugget en gloppe i et Skarv som visser til en
needsat Mrk:steen under Qvals træet, sam/m/e Mrk:steen visser i West til en huggen gloppe i
en jordfast steen som staar i dend Syndre ende af Fri flætten, og gloppen visser i Nordvest til
en huggen gloppe i et Skarv som staar under Brunene, og visser i Nordvest til en huggen
gloppe udj et skarv uden for Brunene, bem:te gloppe visser i Nordvest til Weimyren; needen
for disse mercker Eier Hondve, og oven for Eier Qvale.
som det var seent paa aftenen blev Rætten ophævet til i Morgen, som er
d: 8 Julij, da Rætten atter blev betient.
fremstillede sig Knud Jonsen Qvale og lod tilførre, eftersom de omliggende Gaarder nu ved
lovlig Marckeskield ere fraskilde den/n/e Gaard Qvale, saa staar nu alleene til Rest at hand
kand faa sin Eiendom \i udmarcken/ her {udj} \til/ Gaarden Qvale med underliggende Qvals
Teigen, udsteenet fra sin grande {..} Lars Johansens brug, med videre efter hands stevnemaals
indhold imod sin grande, hvor til hand vilde have sig Refereret, og paastoed de {Eedelig}
indstevnte Vidner Eedelig afhørt, som er Anders Nielsen, Iver Torgesen, Niels Neqvitne, Lars
Bergesen Bræcke, Od Torgesen ibdm:, og Joseph Siursen Winsand,
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Anders Lødve, {og} Siur Odsen Grove, \og Maritta Lars datter/, hvad det Vidne Anders
Nielsen er anbelangende, da ligger sam/m/e svag af børnekopperne, som og at sam/m/e Vidne
inu ej har været til Confirmation eller Herrens Nadvere, af disse Aarsager hand, Hoved
Citanten, frafalder for nærværende tiid dette Vidne, dog Reserverer sig sam/m/e i beleilig tiid
at lade indkalde til forklaring. de andre Naufngivene Vidner møder, undtagen Iver Torgiersen
og Joseph Siursen Winsand, som hand, Citanten, dog formodede inu at kom/m/e her til
Aastædet. Eedens forklaring blev de tilstæde værende Vidner forrelæst, og formanet deres
sandhed at udsige og vogte dem for Meen Eed.
1: Vidne, Niels Nielsen, huusmand paa gaarden Neqvitne, gaml: 40 Aar, vidnede at hand i
dette Aar , i dend ugge som tacksigelsens Fæst indfalder, var leiet af Lars Johansen Qvale paa
arbeide, og da var Vidnet med bem:te Lars Qvale sin stifsøn Anders Nielsen og hands tieneste
dreng Iver Torgiersen i Qvals teigen, og der sam/m/en drog med dem dend veed som laa
needhuggen, hvoraf bem:te tvende Persohner Kiørde en deel under land, mens hvor mange
læs det var veed Vidnet icke, kand giøre anvisning hvor veeden var huggen. parterne hafde
ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Lars Bergesen, boendes paa Gaarden Bræche, sagde sig at være gaml: 50 Aar, efter
aflagde Eed vidnede, at Knud Qvale i dette Aar ved Kyndels misse tiider lod Vidnet hente til
sig, og da Vidnet kom, gick hand til Lars Qvale {og tilspurte} med Knud Qvale, da \Knud/
tilspurte {Knud} Lars Qvale om hand vilde tilstaa at hand hafde taget det læs Morck som
hand, Knud, hafde hugget udj Qvals teigen, og {gi} Kiørt (her?) under sit ......, da svarede
Lars ja, hand tilstoed at hand hafde taget dend, og om hand, Knud, hafde Kiørt det hiem i
Thuunet, skulde dog hand, om og Knud med alt sit Folck hafde udkom/m/et, taget det bort,
saaleedes vare Lars sine ord. derefter Knud Qvale tilspurte Lars Qvale om hand vilde tilstaa
det hand hafde taget øxsen fra ham og hands søm, da svarede Lars Qvale ja, hand tilstoed det
hand hafde taget øxsen fra Knud, og ligeleedes fra Knud sin søn, og øxserne ligger der borte i
Qvals teigen. dernest Knud Qvale tilspurte Lars Qvale om hand vilde beholde øxserne, eller
om hand
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vilde skicke dem hiem igien, da svarede Lars Qvale, ieg skal sætte dem der borte i veien, saa
kand du tage dem der, da svarede Knud nej, har du taget dem saa kand du skicke dem hiem
igien. ellers sagde Knud Qvale til Lars Qvale, du faar enten holde stil med hugsteren, og icke
saaleedes fare ad med Teigen, eller og skifte dend, da svarede Lars Qvale, ieg agter icke om
noget skifte, ieg hugger hvor ieg vil, og det sam/m/e kand du og giøre.
Hoved Citanten lod tilførre, efter at hand hafde udtaget dend i Rætten lagde skriftlige
stevning, fornam hand at Lars Qvale giorde en ny vei over hands, Citantens, Eiendom, hvor
ingen vej tilforn har været, saa og at hand, Lars Qvale, udj Qvale Teigen hafde need hugget
nogle unge fuhrer, der for hand, hoved Citanten, ved {skri} Muntl: stevnemaal her til
Aastædet til den/n/e tiid strax lod varsle oft benævnte Lars Qvale, der om Vidner at anhørre,
og under Eet med hoved sagen Dom at lide, hvorfor hand, hoved Citanten, vilde paastaad at
dette Vidne Lars Bræche og Od Bræcke om sam/m/e Lars Qvales adfær maatte aflægge deres
forklaring.
Lars Johansen Qvale for Rætten tilstoed dette Muntl: stevnemaal at være ham lovligen
forkyndt, og vilde hand afvarte hvad Vidnerne der om vilde forklare.
nest forbem:te Vidne Lars Bergesen {Qvale} under dend forhen aflagde Eed forklarede, at
Vidnet med Knud Qvale i den/n/e waar var i Qvals teigen og saa at der var hugget 34 unge
fuhre efter stubenis tal, sam/m/e var bort ført, og nogle faa laa efter, og sagde Knud Qvale at
Lars Qvale hafde øvet den/n/e hugster, og var der {st} 17 stuber som nest forrige Aar vare
afhuggene af unge fuhre, der om {Lars} \Knud/ liggeleedes forklarede at Lars Qvale hafde
hugget dem. videre forklarede Vidnet at hand paa sam/m/e tiid saa at her paa Gaarden over
Knud Qvales bøe var giort en vej, hiævnsides dend gamle vej, hvorpaa var Kiørt møg, og var
den/n/e ny vej af Kiørselen bleven ganske sor(t?). Om den/n/e ny vej hafde Knud Qvale sagt
til Vidnet at Lars Qvale hafde giort veien. Hoved Citanten tilspurte Vidnet, om hand hørte
dend første gang Comparenten med Vidnet kom til Lars Qvale, da førren hand, Knud, talte et
ord, sagde Lars Qvale til ham, du Kom/m/er Mandsterck i dag, du skal faa lov og, Resp: ia,
hand hørte (samme?).
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Contra Citanten tilspurte Vidnet, om Vidnet kunde giøre anvisning paa dend vej som hand har
forklaret om at hand, Contra Citanten, har giort. Resp: ja, hand kunde giøre anvisning paa
dend ny vej, som Knud hafde vist ham, og sagt derhos at Lars hafde giort den. parterne hafde
ej videre at tilspørge Vidnet.
3: Vidne, Od Torgiersen, boendes paa Gaarden Bræcke, sagde sig at være gaml: 58 Aar,
efter aflagde Eed vidnede Conform i alle maader med neste Vidne Lars Bræcke, saavel om
det paastevnte efter dend skriftl: stevning, som og om det paastevnte efter dend Muntl:
stevning. liggeleedes til parternis fremsatte Qvest: svarede hand saaleedes som det Vidne
Lars Bræche svaret haver.
4: Vidne, Anders Erichsen, boendes paa Gaarden Lødve, sagde sig at være gaml: 35 Aar,
forklarede at være Søskende baren med Knud Jonsen Qvale, efter aflagde Eed vidnede, at i
den/n/e Vinter, over Kyndelsmysse tiider, en dag som Vidnet kom Kiørende paa Jissen, kom
Lars Qvale og begierede at Vidnet tillige med Siur Odsen Grove vilde gaa med ham i Qvals
teigen for at see den Mork som {k..} Knud Qvale hafde hugget, da de kom i Qvals teigen til
neste løen, møtte Knud Qvale med broder og søn dem, da hørte Vidnet at Lars Qvale sagde til
Knud Qvale, Jeg finder dig, eller skal finde dig, hvilcket af deelene det var kand Vidnet ej til
fulde mindes, ordene blev af Lars Qvale talt i vrede, mens hvoraf det kom at Lars talte disse
ord, det ved Vidnet icke, Hoved Citanten tilspurte Vidnet, om Vidnet ved hvad dag det Lars

talte disse ord, om det icke var sam/m/e dag som Lars tog øxsen fra ham. Resp: hand ved
icke om det var dend sam/m/e dag, saasom hand icke veed naar øxserne blev tagen, {vel
hørte} dog siunes hand at hand hørte det øxserne den dag var tagen fra Knud og hands søn,
efter dend talle som gick imellem dem, kand dog icke til visse sige det, mens Knud og hands
søn hafde ingen øxse da de kom til dem, mens Knud sin broder hafde en øxse, dend brugte de
alle 3. Lars Qvale fremsatte det spørsmaal for Vidnet, om Vidnet kand sigge hvor megen
Mork Knud Qvale hafde hugget dend dag hand tog øxserne. Resp: med toe store læs Mork
møtte Knud dem, og siden
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giorde Lars Qvale Vidnet anvisning paa et stæd i Qvals teigen hvor der var hugget Mork, og
sagde at Knud Qvale hafde hugget det, og da saa Vidnet at der laa need hugget saa megen
Mork som en kunde drage need. parterne hafde ej videre [at] tilspørge Vidnet.
5: Vidne, Siur Odsen Grove, huusmand her paa Gaarden Qvale, sagde sig at være gam/m/el
30 Aar, efter aflagde Eed vidnede i alle maader Conform med neest forregaaende fierde
Vidne.
6: Vidne, Maritta Larsdatter, gift med Størck Aslacksen, huusmand her paa Qvale, sagde sig
at være gaml: 60 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at dend dag Lars Qvale hafde hugget veeden,
kom Vidnet til ham og sagde, har du nu giort som du vil have, da svarede Lars ja, ieg har sagt
det til Anders {at ieg giort nu som ieg vil have} at de sigger mand skall icke giøre være end
mand vil have, mens nu har ieg giort det. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Hoved Citanten Kundgiorde at de tvende Vidner Iver Torgiersen og Joseph Siursen Winsand
nu vare komne, som og Sisterte for Rætten, altsaa begierede dem Eedelig afhørte. Eedens
forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet at agte dem for Meen Eed.
7: Vidne, Iver Torgiersen, tienende hos Margarette Finne, sagde sig at være gaml: 27 Aar,
efter aflagde Eed vidnede, at i vinter da Vidnet var med sin huusbonde Lars Qvale i Qvale
Teigen, da siger Lars til Knud sin tieneste Dreng, hugger inu i sameige Teigen som i er vant at
giøre, saa skal ieg kom/m/e og drage i hob med jer, ha(fde) ieg været hos jer i aftets da i
huggede de 2de ospene, da skulde ieg have haft de(nd) ene med, da svarede Knud, stoed de
paa d(eres?) bøe, da sagde Lars, stoed de paa din bøe, da svarede Knud ja, ieg mener ieg har
adlet meere paa dem end som Du, da sagde Lars til Knud, alt det du seer for øynene, det
meener du er dit, din forbandede fant posse. Vidnet forklarede videre, at af(te)nen forhen, da
Knud hafde hugget de 2de Osper og Kiørt dem need paa Jissen og lagt dem der, da gick
Vidnets huusbonde Lars Qvale hen og huggede disse 2de Osper i støcker. End videre
forklarede Vidnet,
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at i Nest afvigte høst var Vidnet med sin huusbonde Lars Qvale og hands stifsøn Anders
Nielsen, en dag udj Qvals Teigen og huggede veed og Kiørde det need; og dagen efter førde
de det over, som var tilsam/m/en 3 Sexæringer fulde, og i vinter, i dend ugge Tacksigelsens
fæst var, var hands huusbonde med sin stiftsøn i Teigen og huggede need Resten, og var
Vidnet med at drage det til hobe og at Kiøre det hid under dette land, og blev Kiørt 10 store
læs need fælte bircke træer og nogen ung Osp. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
8: Vidne, Joseph Siursen, Soldat ved Hr: Capitain Nordahls Compagnie, værende hos hands
Fader Siur Aslachsen, boendes paa Gaarden Winsand, sagde sig at være gaml: 22 Aar, efter
aflagde Eed vidnede at hand i Næst afvigte vinter tiente her hos Knud Qvale, og da var hand
med sin huusbonde i Qvals Teigen og huggede need tvende Osper som s(toe)d paa Knud
Qvales Egen slaatte, og Kiørte dem need paa Jissen og lod dem der ligge, anden dagen, da de

kom igien, var den Eene Osp hugget i 3 støcker, og dend anden i 5 støcker, dog saa at
støckerne hængte ved hin anden, saa drog Vidnet op i Teigen med sin huuspond at hugge
Mork, da kom Lars Qvale med sin tieneste Dreng til dem, og da sigger Lars Qvale, hugger /:
til Vidnet :/ inu i smeige Teigen, da svarede Vidnet, ieg ved det icke, da sagde Lars, hafde i
giort det saa skulde ieg hiulpet jer at drage i haabe, og sagde fremdeeles, hafde ieg været hos
jer skulde ieg hiulpet jer at hugge ospen, da svarede Knud, var Ospene dine, da sagde Lars,
var de dine, da svarede Knud Ja, ieg meener det, da sagde Lars, alt det du seer for øynene,
det meener du er dit, Din forbandede fante posse. Lars Qvale fremsatte det spørsmaal, om
Vidnet veed hvor de Osper, som hand skulde have hugget i sønder, blev siden av. Resp:
Vidnet hafde Kiørt den/n/e Eene her til Gaarden og lagt dend under thunet efter hands da
værende huusbondes befahling, og dend anden Osp Kiørte Knud sin broder hid og lagde
under thunet. parterne
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hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
derpaa begav Rættens Persohner tillige med parterne og Vidnerne sig til Qvals Teigen, som
ligger paa dend anden sidde af Vangs Vandet, for at siune og granske sam/m/e Teig, og at
ansee dend anvisning som parterne og Vidnerne vilde giøre.
først blev af Vidnet Niels Nielsen Neqvitne anvist hougen ved qverne veien, hvor Lars Qvale
hafde hugget dend veed som Vidnet forhen har forklaret om. Vidnets forklaring blev ham
forrelæst, dernæst med opragte fingre aflagde Eden.
Knud Qvale tilstoed det hand paa dette stæd selv hafde hugget 2 læs veed;
parterne anviste os Vand..rde hougen, som er en stoer slotte, hvor paa er bygt tvende udløer,
dend needre løen er Lars Qvale tilhørende, dend øfre løe er Knud Qvale tilhørende, her giorde
Knud Qvale os anvisning paa de 2de Osper hand har hugget, den ene hafde staaet tæt bag
hands løe, og dend anden ved dend gamle garmøen, alt paa Knud sin Egen bøe eller slotte.
derefter blev os af Vidnerne Lars Bergesen Bræche og Od Torgiersen ibdm: udj bægge
parters {anvisning...} overværelse anvist de fuhrer som Lars Qvale hafde hugget, og blev
sam/m/e hugster af bem:te Lars Qvale tilstaaet; ved siun og granskning af os befantes dend
største deel af stuberne at ansee som de needfælte og bort førte fuhrer hafde været saa
s(to?)re, at de kunde ansees for bygnings (træ?)er \til et lidet huus/, i det øfrige var fuhre
skouen ung, og naar dend kom i hæv[d] kunde af den/n/e skouv altiid haver!! (haves)
fornøden tøm/m/er til Gaardens Reperation, og forklarede Knud Qvale at den/n/e stercke
hugster som hands grande hafde øvet, gav ham frøgt at den/n/e som fællets Teig skulde blive
udhuget, der for hafde hand stevnet til (at faa) Teigen skift og Deelt, paa det en hver kunde
(ny)de sin andeel som hand vilde.
Vidnet (Od?) Torgiersen giorde anvisning paa det stæd Lars Qvale hafde hugget dend store
m..... veed som var needen Runt om Wand....... hougen.
Da vj kom til Gaarden ............ igien, blev os af Vidnet Lars Bergesen (Bræche) og Od
Torgiersen Bræche anviist den nye (vej som) Lars Qvale ved siden af dend gamle vej hafde
(anlagt), og var sam/m/e vej inden for Borteigen, ........... veigen var over grot med græs, dog
(kunde man) see at der hafde været en Kiørsel vei ................, og blev da udj Sagen saaleedes
Afskeediget
Siden det er hellig Aften saa .......................... og kand ej determineres nogen hvis dag nu til
dens forretagelse, af de aarsager som udj dend i gaars dag afsagde Kiendelse er anført, mens
parterne skall udj god tiid blive bekiendt giort en for dem beleilig tiid.
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Den 10 Julij blev paa Evanger for Wasværens tinglauv holdet Et Almindel: Som/m/er,
Skatte og Sage fals Ting, og blev Rætten betiendt med efterskrevene Eedsohrene Laug
Rættis mænd, Naufnl: Johannes Olsen Stamnes, Niels Jonsen Horveij, Jon Mugaas, Ingebrigt
Øye, Peer Schorve, Lars Horveij, Knud Styve og Lars Geilo, nærværende ved Rætten Fogden
Sig:r Jan Sved!! (Johan Smed), Lensmanden Niels Horveij, med dend Tingsøgende Almue,
og blev da allerunderdanigst publiceret
1: Forord: af 19 Maij 1741, angaaende Delinqvents og Tyv-sagers udførsel i Norge.
2: Rescribt af 2 Junij 1741, om ligning til forbem:te sagers udførelses bekostning.
3: Forbud af 17 Febr: 1741 paa Vimpel-føring.
4: Forord: angaaende hvorleedes med Tøm/m/er hugsten udj de forbeholdne, samt Kirckers
og de Geistlige eller andre Beneficerede Skove samt Almindinger udj Norge, hvorefter skall
forholdes, af 31 Martij 1741.
5: Forord:, hvorved Loven og Krigs-Articlerne om udfordringer og Dueller igientages og
skiærpes, af 17 Martij 1741.
6: Forord: af 3 Martij 1741 angaaende hvorleedes med Vidners indstevning, forrelæggelse
og faldsmaals Kiendelse imod modtvillige udeblivende Vidner, opsettelser, spørsmaal til
Vidner og deres afhørelse, skall forholdes.
7: Placat og nærmere Anordning af 5 Maij 1741 angaaende Skolerne paa Landet i Norge.
8: Reschribt af 1 April 1741, at Marcket ej maa holdes om Søndagene eller helligdagene.
Dend 11 ditto blev Rætten atter betiendt.
Fogden Smed lod inden Rætten oplæsse skatte Restansen for forrige Aar 1740, hvis endelige
Sum/m/a var 9 Rd: 2 mrk: 14 s:, samt dette Aars første Termins Restanse, hvis endelige
Sum/m/a var 136 Rd: 5 mrk: 6 s:, og som ingen var der noget imod sam/m/e hafde at
forrestille, var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Efter 3de gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget for dette
skibbr: ophævet.
Dend 13 Julij blev Rætten betiendt paa Aastædet, dend (Gaard) Sættre, beliggende i Wangens
Kircke Sogn paa (Woss), udj Wiiger otting, med efterskrevene Edsorene Laug Rættis mænd
som af Fogden Sig:r Jan Smed ere opnævnte, sc: Torbiørn Mickelsen Ne......e, Olle Knudsen
Store Ringheim, Arne ......ssen Mit Ringheim, David Jonsen Møl(ster), Stephen Mickelsen
Melve, og Torbiørn .......sen Rogne, nærværende Lensmanden Johan Henrich Blomberg,
og det efter tilKaldelse af opsidderen her paa Gaarden, Lars Siursen, som fremkom for
Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: (Kald og var)sel vidnes[fast] lovl: her til
Aastædet til i dag haver ladet stevne sin grande Magne Siursen Sættre, fordj hand for 3 Aar
siden har Nøt og tvunget Citanten til at Kast loden, og siden har hand, Citanten, hvercken nødt
ager eller Eng for ham.
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2: ved Rættens Middel at faa needsat Mod og M(arckeskield) imellem dem. 3: for at hand,
Magne, (har taget) en steen fra Citantens floers dør og ben.... ......... 4: post: for en polle i
agerrenen som ................ en Norsk allen og en tom/m/e, og dend anden po(lle fløt?)tet noget,

og dend 3de paalle er dreven skev .......... steen. 5: post: at hand har slaget 5(?) allen græs fra
Citanten. 6: post: at Magne om Natte tiider veiter vand need igien/n/em Thunet og need
igiennem Citantens møge dam og need igien/n/em agerrenen, og udbryder Citantens
aggerrener. 7: Magne sin Kone Gertru, fordj hun har sagt at hun veste hvem der har fløttet
pollene. 8de Post: Magne sin søn \Olle Magnesen/, fordj hand har sagt, er det saa at paallene
er fløttet, da har Lars giort det. 9: post: er Magne stevnet at svare Citanten processens
omkostninger. 10: post: ere de indstevnte warslede at anhøre Vidner.
dend indstevnte Magne Siursen efter paaRaabelse møtte for Rætten og var begierende, at
siden hand aldeeles icke er goed for at svare for sig i den/n/e ham paaførte sag, hands
nermeste slægt, som er Siur Larsen Hæve, maatte blive tillat for ham at gaa i Rætte, hannem
at forsvare, og hands sags tarv at i agt tage: den/n/e Comparentens begiering blev ham i følge
Loven af Rætten bevilget og tilstaaet.
Siur Larsen Hæve fremstoed for Rætten og lod tilførre, det hand til(staar) stevningens lovl:
forkyndelse, undtagen til dend 5. post, der paa er Magne stevnet .......... for Een paalle i Een
Enge teig kaldet Tveiten, som er fløttet, og Magne fløttede ham saa tilbage igien med sin fri
villie. dend 10. post, som handler om Vidner at anhørre, da er dend post ved stevningens
forkyndelse ej af stevne Vidnerne bleven Rørt om, (alt)saa protesterede Comparenten i
Kragtigste maader imod Vidners førrelse, u(den efter for)regaaende lovl: warsel. i det øfrige
Reserverede sin lovlige Ræt og tiltalle (til) Citanten for de udj stevningen imod Magne
Siursen førte beskyldninger.
Citanten lod tilførre, det hand icke Rættere (veed?) end som hands Contraparter ere warslede
Vidner at anhøre, og derforre paastoed hands Vidner som møder, Eedelig (afhørte) angaaende
dend ? post, da skal ................. med sandhed at hand har ladet stevne(maalet forkyn?)des som
hand til protocollen har ladet tilførre.
Stevne Vidnerne Siur Størcksen, huusmand paa Nyrre, og Anders Johansen
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huusmand paa Bouthuus, fremstoed for Rætten og med opragte fingre aflagde Eeden, og
forklarede at de udj dend 5 post udj stevningen (efter? ordre) af Lars Siursen til stevne Magne
Siursen saaleedes, for en paalle i en Enge Teig kaldet Tveiten, som er fløttet, og Magne
fløttede ham selv tilbage igien med sin fri villie. angaaende dend 10 post, da forklarede
stevne Vidnerne at de ej har stevnet Magne Siursen eller nogen anden, Vidner at anhøre, siden
de af Lars Siursen som Citant ingen ordre der til har bekommet.
Afskeediget.
Det er bleven ved stevnevidnernis Eedelige forklaring og stevningens afhiemling, oplyst og
bevislig afgiort det Citanten Lars Siursen Sætre ej har ladet stevne Magne Siursen med Kone
Gertrud eller søn Olle Magnusen!! (Magnesen), Vidner at anhørre: thj kand ej Rætten imod
Lovens 1 b: 4 C: 1 art: tillade Citanten Vidner at førre, mens stevningen bliver som ulovligen
afviist.

Den 14 Julij blev for Wangens Almue paa Woss, paa Wangens Tingstue, holdet Et
Almindelig Som/m/er, Skatte og Sage falds Ting, og blev Rætten beklæd med efterskrevene
Eedsohrene Laug Rættes mænd, Naufnl: Lars Opheim, Niels Finne, Peder Øfsthuus, Anders
Kolve, ...er Kinne, Lars Houg, Erich Hærem, i hands stæd Størck Reqve, og Perder!! (Peder)
Glim/m/e, i hands stæd Odd ...æche, nærværende ved Rætten Fogden Sig:r Jan Smed,
Lensmanden Johan Henrich Blomberg med dend Tingsøgende Almue.

hvorda først allerunderdanigst blev publiceret de Kongl: allernaadigste Forordninger og
Rescribter som findes Exstraheret paa fol: 140.
...... Jonsen Reqve fremviiste tvende biørne huuder, hvoraf saaes at biørnene hafde været
fuldvoxne, og at de vare nyligen skutte, og forklarede hand at have skut dem paa Store
Hondve og Store .......s grunder, Fogden inden Rætten betalte ham (for skuddene) 4 Rd:r.
skifte brevet af 1 Nobr: 1740 efter sal: Maritta Siurs datter blev læst, og var hindes stervboe
tilhørende jordegoeds udj Gaarden Hæve 1 Løb 24 Mrk: smør med bøxsel og herlighed, samt
overbøxsel til 9 Mrk:, som var Wurderet for 1 Rd: 4 mrk: marcken, er 160 Rd:, og igien
udlagt, til Creditorene, neml: Anna Lars datter 2 Mrk:, ...... Anders datter 1 Mrk:, Peder
Larsen 4 Mrk:, Henrich Paaske 1 Løb 7 1/5 Mrk:, Barbro og Sigtru Anders døttere 9 4/5
Mrk:
(Fre)derich Arentz udstæde afkald af 11 Maij 1740, til Arne Ringheim for værgemaalet for
Margrete á Mønnechen Weviigs Fæderne og Møderne Arv, tilsam/m/en
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Capital 48 Rd: ? mrk: ? 1/18 s:, blev lydeligen læst.
Skifte brevet af ? Apriil 1739 efter sal: Christj Stephens datter blev læst, og var dend
stervboe tilhørende jordegoeds udj Gaarden Mit Ringheim 1 Løb 16 Mrk: smør med bøxsel
og herlighed, som var Wurderet for 2 Rd: marcken, er 176 Rd:, og igien udlagt til Arvingerne,
neml: Enckemanden Arne Rasmussen ½ Løb 8 Mrk:, Anders Knudsen 4 Mrk:, Lars ibdm: 4
Mrk:, Anfind ibdm: 4 Mrk:, Anna Knuds datter 2 Mrk:, Lars Gullichsen 2 Mrk:, Knud
Gullichsen 2 Mrk:, Christj Knuds datter 1 Mrk:, Ragnilde Knuds datter 1 Mrk:, Habiør Lars
datter 6 Mrk:, Gertrud Lars datter 6 Mrk:, Guri Stephens datter 6 Mrk:, Sisseelle ibdm: 6
Mrk:
Den 15de Julij blev atter Rætten betiendt. er passeret som følger.
Skifte brevet efter sal: Inga Ols datter, af 15 Martij 1741, blev læst, og var dend stervboe
tilhørende jordegoeds i gaarden Winnie 1 Løb smør med bøxsel og herlighed, Wurderet for 1
Rd: 3 mrk: 2 2/3 s: Marken, er 110 Rd:, igien udlagt til Creditorene, neml: Olle Ingebrigtsen
2 Mrk:, Maritta Knuds datter 2 Mrk:, Ingebiør Lars datter 4 Mrk:, Olle Mørqve 2 Mrk:,
Olle Opheim 6 Mrk:, Olle Knudsen 1 Mrk:, Olle Aamunsen øfre Winnie 2 pund 7 Mrk:
jordegoeds.
Magist:r Jørgen Harboe udgivene bøxsel brev af 14 Decbr: 1740 til Lars Pedersen paa ½ Løb
smør i Gaarden Bidne, blev læst.
Olle Torchielsens udgivene Pantebrev af 26 Junij 1741, til Mons Torchielsen for Capital 80
Rd:, imod det underpant af 2 pund 13 Mrk: smør i gaarden Sousjord, blev læst.
Dend 17 Julij blev med Tingets holdelse Continueret.
skifte brevet af 15 Martij 1741 efter sal: Kari Ols datter blev læst, og var dend stervboe
tilhørende jordegoeds udj Gaarden Bræche 1 Løb 9 mrk: smør med bøxsel og herlighed, som
var Wurderet for 140 Rd:, og igien udlagt til Creditoren Halle Bryn.
Hr: Windings udgivene bøxselbrev, med Revers, af 7 Julij 1741, til Hermand Olsen paa 2
Løber smør i gaarden Lierhuus, blev læst.
Joen Olsens udgivene skiøde af 15 Julij 1741 til Olle Joensen paa ½ Løb smør udj gaarden
øfre Hylden, blev læst.

Den Sag indstevnt af Torgier Rio, Contra Olle Rasmussen Nesthuus, blev paaRaabt, mens
ingen af parterne møtte.
Den sag indstevnt af Gullack Llille!! (Lille) Høen efter forrige tiltalle til Olle, Gullack og Siur
Holle blev paaRaabt, mens ingen af parterne møtte.
Dend 18 Julij blev end videre med Tingets holdelse Continueret.
skifte brevet efter sal: Elling Olsen, af 21 Martij 1741, blev læst, og var dend stervboe
tilhørende jordegoeds udj Gaarden Nedre G..... 1 Løb smør med bøxsel og herlighed, samt
overbøxsel til 6 Mrk:, á Mrk:[en] Wurderet for 5 mrk:, er 60 Rd:, som igien var udlagt til
Arvingerne, neml: Encken Anna Halvers datter 36 Mrk:, Olle Ellingsen 12 Mrk:, Halver
ibdm: 12 mrk:, og Aamund ibdm: (12 mrk:)
skifte brevet efter sal: Colben Nielsen, af 20 Martij 1741, blev læst, og var det sal: baren
tilhørende jordegoeds i Gaarden Nest..... 14 Mrk: smør med bøxsel og herlighed, som var
Wurderet á mrk:en 2 Rd: 2 mrk:, er 32 Rd: 4 mrk:, og udlagt til Arvingerne, neml: Moderen
Ranvei Ols datter 7 Mrk:, og Mons Nielsen 7 Mrk:
for Rætten fremstoed Iver Moe og Kundgiorde det hand med Mundtl: Kald og warsel
vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Lars Pedersen Store
Røtte, Dom at lide til at betalle ham 6 Rd: med paaløbende Renter, som herRører af et
Formynderskab dend indstevntes {sal:} formand, sal: Arve Store Røtte, haver siddet inde med
for Citantens søster Guri Nielsdatter, som nu Citanten er formynder for, samt at svare
processens omkostning.
dend indstevnte Lars Pedersen Store
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Røtte Comparerede, vedtog at stevningen var ham lovl: forkyndt, Replicerede at hands
huustrue hafde taget den/n/e umyndige til sig da hun var 1 ½ Aar gaml:, og opfosteret hinde
indtil hun var 12 Aar, imod at hands huustrue skulde beholde disse 6 Rd: til et vederlag,
hvilcket Comparenten trøstede sig til at beviisse, begierede sagen udsat indtil neste ting for at
indvarsle Vidner til sagens oplysning.
Afskeediget
Dend af Comparenten Lars Pedersen Store Røtte forlangte udsættelse til neste Ting, for at
indvarsle Vidner til sagens oplysning, bliver ham bevilget.
Anders Brynildsen med fleere, deres udgivene skiøde af 20de Martij 1741 til Erich Gudvinsen
paa 1 Løb smør med bøxsel, samt overbøxsel til 18 Mrk:, i gaarden Himble, blev læst.
Fogden Sig:r Jaen Smed Kundgiorde det hand til dette Ting, tiid og stæd vidnesfast lovl: med
Mundtl: Kald og warsel haver ladet stevne og indkalde Guri Brynilds datter Emstad, Dom at
lide til at udReede bøder efter Loven for begangne Leiermaal med gift Manden!! Iver
Torgiersen Ullestad, \som til vedermælle er indstevnt/, og at svare processens omkostninger.
dend indstevnte Guri Brynilds datter blev paaRaabt 3de gange, mens ingen møtte som til
sagen vilde svare.
stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baaebruen, med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningens lovl: forkyndelse paa Gaarden Emstad udj Guri sin Fader
Brynild Emstads paahør.

dend til vedermælle indvarslede Iver Ullestad blev paaRaabt, mens møtte icke.
stevne Vidnerne Johan Blomberg og Niels Tollefsen Bryn med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være Iver Ullestad lovl: forkyndt udj hands Eget paahør.
Fogden var Laudag begierende.
Afskeediget
Guri Brynilds datter Emstad paalægges til Neste Ting for Rætten at møde, sagen at tilsvare,
til sam/m/e tid paalægges dend til vedermælle indvarslede Iver Torgiersen Ullestad at møde.
For Rætten fremstoed Gullich Olsen Litseim og kundgiorde det hand med Mundl: Kald og
warsel vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Størck
Lunde, {Vidner} Dom at lide til at betalle ham 9 Rd:r, som hand, Citanten, til haand penge
leverede ham da de bleve foreenede om Gaarden Lunde, hvilcken Accord hand, Størck
Lunde, siden haver brut, samt at svare ham processens omkostning.
dend indstevnte Størck Lunde møtte for Rætten, vedtog at stevningen var ham lovligen
forkyndt, tilstoed at hand hafde bekommet de 9 Rd:r, mens som hand 2 Aar forhen hafde solt
gaarden til hands svoger Mickel Brechuus, som her for Rætten er nærværende, og accorten
imel: ham og Citanten om Gaarden Lunde blev sluttet, da som hands svoger var ham 20 Rd:
skyldig, bekom hand disse 9 Rd: til afdrag, og som hand formeener at Citanten bør holde dend
accord hand har giort med Michel Brechuus om gaarden Lunde, saa skulde Comparenten
formeene at hand beholder disse 9 Rd:
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og bliver for Citantens søgemaal fri.
Citanten lod tilførre, at som Gaarden Lunde icke Kunde af Mickel Brechuus sælges til ham,
uden med Størck Lundes minde, hvorforre Størck Lunde og var ved Kiøbe foreeningen
nærværende, og selv an/n/am/m/ede de 9 Rd: haand penge, da som ingen af dem siden vilde
holde Kiøbet, mens brugte adskillige udflugter, saa paastaar hand Dom for de paastevnte 9
Rd: med processens omkostninger.
Størck Lunde lovede at betalle disse 9 Rd: med omkostninger 1 Rd: 2 mrk: 4 s:, tilsam/m/en
10 Rd: 2 mrk: 4 s:, inden 8te dagge fra datto, for sam/m/e hands løfte fremstoed Stephen
Wichingsen Rondve og sagde sig goed som selvskyldner.
Citanten imod tog dette tilbud, og frafaldt sagen.
for Rætten fremstoed Madts Knudsen Seim og Kundgiorde det hand med Mundtl: Kald og
warsel vidnesfast lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Rognald
Nestaas, Dom at lide til at betalle ham 4 Rd: 4 mrk:, som hand ved en marckegangs
forrætning til gode kom/m/er, samt at svare processens omkostninger, end videre haver hand
ladet stevne bem:te Rognald Nestaas at lide Dom til at betalle paa en Arrestis bekostning 1
Rd: 1 mrk: 6 s:, tilsam/m/en 5 Rd: 5 mrk: 6 s:, foruden processens omkostninger, hvorpaa
hand haver ladet stevne.
dend indstevnte Rognald Nestaas blev 3de gange paaRaabt, mens ingen møtte.
stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baabruen med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen med 14 dagges warsel lovl: at have forkyndt for Rognald
Nestaas boepæll udj hands huustrues paahør.
Citanten var Laudag begierende.
Afskeediget
Det er med lovfaste Vidner inden Rætten Eedeligen beviislig afgiort, det Rognald Nestaas har
faaen lovl: warsel udj dend mod ham af Citanten Mats Knudsen Seim Reiste sag, og som hand
nu ej møder, bliver hand paalagt her for Rætten at møde til nest anstundende høste Ting,

sagen at tilsvare, da en hver skal vederfahres hvis Ræt er, og haver Citanten at tage den/n/e
afsigt beskreven til lovl: forkyndelse.
Den 20 Julij blev Rætten atter betient, er passeret som følger.
Størck Lundes udgivene Pante forskrivelse af 18 Julij 1741 til Haass(evinckel?) for Capital
150 Rd:, imod det underpant af 1 ½ Løb smør i Gaarden (Lunde?) med bøxsel og herlighed,
blev læst.
Mickel Breckhuus udgivene skiøde af 18 April 1741, til (Størck?) Lunde, paa 1 ½ Løb smør
i Gaarden Lunde, blev læst.
Ragnilde Knuds datters udgivene skiøde af 18 Apr: 1741, til ..... (Tol?)lefsen paa 1 pd: 8
mrk: smør i gaarden Schieldahle, blev læst.
for Rætten fremstoed Mickel Torgiersen Lii og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
varsel vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd har ladet stevne og (indkal)de Mons Olsen
Lii, Vidner at anhørre, (som er) Torgier Lii og Lars ibdm:, om hvorleedes hand har (revet
taget) af Citantens støelshuus, der for dom at lide til ungieldelse, samt at svare processens
omkostninger.
dend indstevnte Mons Olsen Lii Comparerede for Rætten, vedtog at stevningen var ham
lovl: forkyndt.
Citanten paastoed sine Vidner som møder, Eedelig afhørte. Eedens forklaring blev Vidnerne
af Lovbogen forrelæst, og formanet at vogte dem fra Meen Eed.
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1: Vidne, Torgier Larsen, boendes paa Gaarden Lii, sagde sig at være gaml: 34 Aar, aflagde
Eeden med opragte fingre og vidnede, at i den/n/e waar, da Vidnet kom paa støllen med
Citanten, anviiste Citanten for Vidnet hvorleedes taget var Revet af støels huusset eller sælet,
da de nu kom hiem til Gaarden Lii, gick Vidnet med Citanten til Mons Lii, da tilspurte
Citanten Mons Lii om hand hafde Revet taget af sæhlshuusset, hvortil Mons Lii svarede ja,
hand hafde Revet taget af for at bygge det op igien, siden sæhlet tilhører efter Mons Lii
formeening heele Gaarden Lii, ellers forklarede Vidnet at taget paa sæhlshuusset var gaml:
og brøstfældig efter siun, dog hafde Vidnet ej ganske nøye gransket der efter, siden det ej var
bleven begiert, en!! (end) videre forklarede at Mons hafde sagt, sam/m/e gang, til Mickel Lii,
at førren hand vilde være i sæhl med ham, skulde hand før Reise {paa} baade i Teidahlen og
Exingedahlen. Citanten tilspurte Vidnet, hvad Mons Lii sin Kone sam/m/e gang hafde sagt.
Resp: da Citanten tilspurte Mons Lii sin Kone om de icke kunde faa være sanmel!! i sæhlet
med freedelighed, da svarede hund, Jo med Kunde de det. 2: Qvest: om der var Kiørt nogen
tilfang paa støllen til at væhle!! (vøhle?) paa sæhlet, Resp: hafde ej seet noget. Mons Lii
fremsatte Qvest: om Vidnet hørte det hand tilspurte Citanten om hand vilde være lige med
ham til at væhle!! om sæhlet, eller og om hand ...lde skifte det. Resp: jo, Mons Lii spurte
ham, da svarede hand, det er nu for silde du tilspørger mig. parterne hafde ej videre at
tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Lars Kielsen, boendes paa Gaarden Lii, sagde sig at være gaml: 40 Aar, efter
aflagde Eed med opragte fingre vidnede i alle maader Conform med første Vidne, og til
spørsmaalerne svarede lige som første Vidne.
Mons Lii lod tilførre, det hand inu som tilforen tilbyder sig, efter hands brugs andeel, at
væhle!! og Reparere paa sæhlet, eller og at deele det med (Citanten), hvilcket hand tilforen,
førren hand Reev (tage)t, hafde tilbudet ham, mens som hand ingen (u)Eenighed kunde vente
sig af sin stue grande, saa hafde hand ej heller taget Vidne paa saadant ......., formeente at det

var saa vel Mickel (som h)ands pligt, som leilendinger at væhle (og Reparere) huussene i
Rætte tiider, og hafde sæhlet [for] (lenge) siden været ferdig, mens fra dend tiid af at Mickel
beskickede ham med disse tvende Vidner, torde hand ej Rørre huusset førren der var falden
Dom.
Parterne bleve saaleedes for Rætten forEenede, at de med Eierens tilladelse, som de der til
vil kalde, vilde, naar de kommer paa støllen, skifte huusset imel: dem.
efter den/n/e forEening Citanten sagen frafalder.
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{d: ?? Julij blev} \derefter blev/ Rætten {.... .... ...} betiendt j Hr: Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius
Emanuel Barth tillige med foranførdte Laug Rætt.
for Rætten fremstoed Elling Rognaldsen Giernes og kundgiorde det hand paa hans Søn
Siurs!! (Siur) Ellingsens veigne, der er Een Arving {efter} paa hans Sl: Moders siide, som var
Datter til afg: Lars Olsen Ullestad, efter bem:te afdøde Mand, til dette Ting, tiid og stæd med
Mundtl: kald og varsel lovligen haver ladet varsle og indkalde Holgier Larsen Ullestad, som
er Søn til afg: Lars Olsen, og hos hvem dend afdøde stædse og indtil sin døde dag, har haft sit
tilhold, og efter tilsagde Vilkaar har nødt sin fornødne underholdning, at møde og Een til
forladelig underretning og oplysning at giøre, hvor dend Sl: Mandz Eiendeller, som hand sielv
har forvervet sig, og ellers efter adskillige skifte brever skall have arvet, er afbleven, siden
Citanten med forundring har fornom/m/et, at der gandske lidet j skifted, som for kort tiid
siden holdtes efter dend Sl: Mand, skall være fremkom/m/en, og til saadant at faa oplyst,
Citanten haver indkaldet bem:te Holgier Larsen at j Rætte lægge saavel det seeniste efter dend
Sl: Mand passerede skifte brev, som og alle de andre skifte breve som j hands hiem/m/e kand
være beroende, hvor efter dend Sl: Mand noget arvelig kunde være tilfalden, derefter j fald
noget skulle befindes at være fordult og j seeniste skifte ej at være indkom/m/en, efter Lovens
bydende at taalle Dom, samt at erstatte den/n/e processes jbragte omkostninger skadesløs, om
hvilcket alt Citanten, naar Sagen er vorden Examineret, efter dendz befindende beskaffenhed,
vil have sig Reserveret sin nermere og endelige paastand og j Rættesættelse, til Doms
erholdelse at fremføre.
Holgier Larsen Ullestad møtte for Rætten og vedtog lovlig at være stevnet, og dernest j
Rætte lagde Eet skifte brev passered d: 3 Aug: 1717. efter afg: Britte Torgilsdatter, som var
huustrue til afg: Lars Olsen Ullestad, hvorefter hand er tilfalden 57 Rd: 1 mrk: Gav ellers
tilkiende at hans Sl: fader Lars Olsen efter hans afdøde Søster Giertru Olsdatter Tvetto er
arvelig tilfalden for ungefæhr 30 Aar siden, 22 Rd:, hvorpaa hand vel har haft Een l(od) som
nu er bort kom/m/en, men indted skifte brev har hand derforre seet. dernest j Rætte lagde
hand og det efter hans Sl: fader Lars Olsen passerede skifte brev datt: 14 Novbr: 1740. hvis
beholdne Sum/m/a, naar Gielden med skiftetz bekostning er fradragen, opløber til 41 Rd: 3
mrk:, som kommer til deeling mellem børnene, Comparenten tilstoed dernest at som (hans)
Sl: fader hos ham har haft sin fornødne underholdning, efter Eet .....den sluttede vilkaar, og
har hans Sl: fader, saa lenge hand .............. at være paa benene, stædse styret sine Midler
indtil dend (tiid) hand blev blind, som var 8 Aar for hans død.
Citanten j Rættelagde Eet passered skifte brev efter afg: Odd Larsen (Ulle)stad, datt: 26
Sept: 1727: hvorudj afg: Lars Olsen er tilfalden ? Rd: ? mrk: 7 s:, og Eet passered d: 18 Febr:
1728 efter afg: Britte Larsdatter, (hvorudj) be:te Lars Olsen er tilfalden 18 Rd: 4 mrk: 14 s:
dend indstevnte Holgier Larsen Ullestad begierede Sagen udsat til høste tinget, paa det hand
(med) Cont: Stevning kunde faa indkaldet sine Søskende og med (arvin)ger, da hand nærmere
vil svare til Sagen.

Citanten var der med fornøyet.
Afsagt.
Sagen paa dend indstevntes forlangende udsættes til høste Tinget.
Fogden Johan Smed lod inden Rætten Examinere dette Aars første Termins skatte Restance,
hvis Sum/m/a var 1234 Rd: 2 mrk: 7 s:, saavelsom og Restancen paa nest afvigte Aars sidste
Termin, hvis Sum/m/a var 53 Rd: 3 mrk: 8 s:, og som ingen der imod noget havde at
indvende, begierede Fogden sam/m/e under Rættens forseigling attestered, som blev
efterkom/m/et.
Efter trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, derforre Tinget
blev ophævet.
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Dend 24 Julij blev paa Gaarden Tvedt, beliggende j Østens[ø]e skibbr: og Kircke Sogen j
Hardanger, Rætten sadt og betiendt j Hr: Cancellie Raad og Sorensk: Fleischers lovlige
forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius Emanuel Barth, tillige med
efterskrevne Eedsorne Laug Rættes mænd som af Kongl: Maj:ts Foged Andreas Heiberg
dertil var opnæfnt og af Lensmanden Giermund Olsen Berven, som ved Rætten var
nærværende, til i dag var tilsagt, Nafnl: Ole Nielsen Noreim, Ole Scheie, Knud Reistvedt,
Gutorm Li, Arne Kaldestad, Tosten Nedre Wiig, Arne Torpe, og Siur Klyve,
og det efter tilkaldelse af Siur Tronsen Tvedt som Eiere til den/n/e Gaard, til Eet Aastæds
Tings Vidnes erlangelse, hvor til hand efter Resolution, grundet paa Een afsagt Laugtings
Dom, udstæd af dend nu værende Constituerede Stiftbefahlingsmand Hr: Etats Raad og
President Jonas Lime, under datto 8de Maij nest afvigte, er tilladt den/n/e Extra Rættes
holdelse; sam/m/e er saa lydende.
Hvorda møtte Citant: Siur Tvedt j Een!! (Egen) Person, tillige med hans antagene Procurator
Johan Reus, og fremlagde det for den/n/e Aastæds Ræt udstæde stevnemaal af dat: 9de Maij
sidstl:, hvorved hand til yderligere forklaring og oplysning ang: det Ældgl: hævds brug til
dend under hoved Sagen jmellem ham og Indre Aalvigs opsiddere omtvistende Marck, efter
følgende Vidner, Niels Luttro, Tosten Biotvedt, Sten Biotvedt, Arne Gielle, Tosten Østensøe
og Knudt Biørcheland, som alle udj Stevnemaalet ere Næfnte og Nafn givne, derforuden
Sisterede hand for Rætten til forklaring om det paastevnte, efterfølgende Personer som icke
udj Stevnemaalet er Næfnte, Neml: Askout Biørcke, Siovat Nielsen Stenstøe og Hans Nielsen
Aalvigen, bægge sidste at giøre forklaring om dend j afvigte Aar bort døde Ingelef
Asbiørensdatters Eedelige udsigende og forklaring for dem. hvilcket Stevnemaal, som for
Rætten blev oplæst, lyder som følger.
Dernest producerede Procurator Reyts dend (udj) Stefnemaalet paaberaabte og dend 24 Janu:
sidstl: ergangne Laugtings Dom med sine Acter, under vedbørlig forseigling, hvoraf hand j
den/n/e Act begierede inddragen dends Final, ligesom ..... Citanten Siur Tvedt til følge Loven
og sam/m/e D.. indhold er ....lig dend ham paalagde Eed strax, Conform Lovens ord, at
aflægge. ellers gav Procurator Reyts tilkiende at det Kongl: Benificum som Cit: i Rætten
forhen bekiendt til den/n/e sin Sags udfør allernaadigst har erholdet, findes inddragen j
sam/m/e Laug Tings Act: under pag: 6 og 7. af datto 10 October 1738: som hand ligeledes j
den/n/e Act forvendtede indført. NB: her indføres afsigten og Benificianten.
Procurator Blecing Berg møtte tillige med indstevnte Aalvigs Eiere og opsiddere, og
forrestillede, at som dend af Pro: Reyts frem(lagde) Laug Tings Dom Confirmerer de af Hr:

Canc: Raad og Sorensk: Fleischer dend 13 Junij afvigte Aar her paa Aastædet skiede Rættes
(behan?)dling og afsagde Eragtninger, af hvilcke udj dend frem(lagde) Laug Tings Act, ingen
uden dend sidste findes inddragen, (saa?) paastoed Comparenten at dend bem:te underRættes
Act ligge(leedes bør frem)lægges, og at de derudj om Siur Tvedtes Eed be...... ...... .......inger
liggeledes j den/n/e Act bør inddrages. ................. den/n/e Rættes følge, allerhelst Laug Tings
Rætten .......... der udj ingen lovstridighed findes, videre og som Citanten haver ladet
Nafngive de for den/n/e Ræt indstevnte Vidner, da omendskiønt Cit: j alt kunde fuldbyrde de
forbem:te af Laug Tings Rætten Confirmerede Eragtninger samt Lovens bydende, saa er dog
Comp: forsickret at hand sandere Eed icke kand præstere, forsaavidt Vidnet Tosten Østensøe
betræffer, thj Comparenten frem1741: 145
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lagde Extract af dend mellem parterne udj den/n/e Sag passerede Laugtings Act, hvorudj paa
pag: 4. bem:te Vidnes forklaring findes inddragen, hvilcket hand og udj den/n/e Act
forlangede tilført, og saaledes proteste[rede] hand kraftigst imod dette Vidnes videre
forklaring, og det saameget dismeere, som Vidnet tilforne, til følge Lovens 1 B: 13 C: 7 Art:,
formodentl: har svaret til hvis parterne har qvestioneret til den/n/e Sags oplysning {og det
som}, hvortil kom/m/er at Lovens 1 B: 13 C: 25 Art: forbyder Vidner at maa førres til Ober
Rætten, som tilforne har vidnet, med mindre hand til Værne tinget icke har villet vidne sin
sandhed, eller og beskyldes at hans Vidnesbyrd er usandferdig, og saa meget dismindre, vil
Comp: formode at hand vorder admitered til forklaring for den/n/e underRætt, som tilforne
allerede j sam/m/e Sag har vidnet for Ober Rætt, Endeligen og aldskiøndt at Comp: med dend
fremlagde Extract kunde bevisse at indstævnte Aalvigs Eiere udj Aaret 1735. dend 28de Maij,
paa deres siide for Laugtings Rætten har ført Vidner om Aalvigs Gaardens brug, til de af Siur
Tvedte disputerede og over de af ham paastaaende Mercker, og Siur Tvedte nu til Eet andet
Ting \vil/ førre Vidner, som skall være tvert imod sam/m/e Vidners udsiggende og
forklaringer, uden at have givet den/n/em som tilforne vandt, lovlig kald og varsel til at høre
sine Vidner, som directe er stridende mod Lovens 1 B: 13 Capt: 13 Art:, saa dog, efterdj
Aalvigs opsiddere icke andet adtraaer, end at opnaa et Endeligt udfald med den/n/e kaastbare
trætte, hvorudj de saa meget mindre har Evne at følge Siur Tvedte, som hand der dog er ligge
saa formuende som nogen af dem, dog har opnaaet Benificum paupertates, og lætteliggen paa
saadan maade kunde forskaffe sig Nye Rættergang, omendskiøndt hands lovstridige
Stevnemaal følgelig Loven kunde blive at afslaa, j saadan henseende haver Aalvigs opsiddere
af de forhen for Laugtings Rætten førdte Vidner, formaaet saa mange til den/n/e Rættergang
at møde, som har kundet frem skaffes, og saaledes begiver sig dend Exseption.
Pro: Reyts til Pro: Blechingbergs første indstandse ang: dend forhen afvigte Aar 1740, d: 13
Junij, paa Gaarden passerede forretning, Replicerede, det hand formeener .......... være
aldeeles ufornøden, sam/m/e her at j Rættelægge til Actens ......tighed, thj foruden at
Laugtings Dom/m/en grundet paa Loven med .......... ord, bevilger Vidnernes førelse, men
Siur Tvedt har aflagt ........... j Loven paabudne Eed, saa kand det vel og lidet og indted
kræ(ncke) bem:te Siur Tvedts Sag om endten hans da antagne Pro: Boye Rusch kand have
indført adskilligt uden Siur Tvedts ordre og videnskab, eller og om Rætten paa sam/m/e
Procurators Procedur kand have fældet ad(skillige) Eragtninger, hvilcke dog alle for
Laugtings Rætten saaledes ere ........ ....andrede, som dends final nærmere udviisser; for det
2det: da formendte Comp: at Citant: ligesaalidet kand betages at f.. ................. til forklaring
om det paastevnte, fordj hand j Sagen forhen .......... have vidnet, som de andre indstevnte
Vidner, besynderlig .................. (Siur) Tvedt, icke skall aflægge Eed, det hand icke har vist af
Personer ...... (at) siige, hvilcket vel icke nogen Rætsindig kand prætendere, men all.... efter
Lovens ord om deres Vidnesbyrd at hand icke har vist tilfulde om dend forklaring at siige,

som hand siden, efter at Dom(me? er gaaen?) for Rætterne, er kom/m/en j Erfahring om, og j
saadan ................... holdt Comparenten videre unødig at Replicere, til de indstevntes
fuldmægtiges (andere?) vidtløftige forrestillelser med ydmygste paastand hans tilbudne Eed
Directe efter Loven at (blive?) antagelig, og de indkaldede Vidner derefter at vorde
admiterede, da det øvrige af Sr: Blechingberg tilførdte vel finder sin besvarelse i sin tiid under
hoved Sagen, hvor dend Tracteres.
Pro: Blechingberg Replicerede, at som hand maa fornem/m/e det Pro: Reyts .......
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Giøre Een Eegen for(to?)lckning over Lovens 1 B: 13 Capt: 28 Art:, at Citanten icke skulle
giøre Eed om Vidnernes Persohner, men alleeniste om at det har været han/n/em uvitterlig
hvad de kunde forklare, motte Comp: forrestille, at hand deraf for det første fornem/m/er, at
Citant: om de nu fremstillede Vidners Persohner forhen at være vidende, og for det andet, at
hand icke har været uvidende om saadan forklaring af de dend 28de Maij 1736. for Laugtings
Rætten præsenterede Vidner og fleere som icke vare nærværende, men alleeniste begivet sig
sam/m/e Vidners førelse j henseende til hand saa sickerlig vendtede Laugmandens
Approbation, paa de opfundne Mercker og Marcke steene, det vilde Comp: uigiendrivelig og j
kraft af Lovens 1 B: 5 Capt: 1 Art: overtyde ham at {hvis} hand ved sin Pro: Hans Ottesen
sam/m/e tiid for Laugtings Rætten har ladet dictere af Proto:, og vilcke Comp: af dend
fremlagde Extract paastoed inddraggen, saaledes som det pag: 23. 24. 25. og 26. Rubriseret
er, og forsaavidt Comp: har paastaaet, dend paaberabte underRættes Act fremlagt, da som
hand fornem/m/er at Sr: Reyts er uvillg sam/m/e at fremlægge, og indstevnte Aalvigs
opsiddere allerede har fremsendt deres Act til Kiøbenhafn, begierede Comp: at Rætten paa
deres bekaastning af sin Prot: sam/m/e j den/n/e Act vilde inddrage.
Pro: Reyts, som fornem/m/elig ickun intendeerer til Sagens Reellite og gierne vil betage
Contrap:[s] fuldmægtig ald lejlighed til vitløftige forrestillelser og protestationer, vil alleene
kaartelig vedblive hans forrige paastand, og derefter vendtede Rættens Assistence, saavel til
Siur Tvedtes Eedz antagelse directe efter Loven, som til Vidnernes afhørelse.
Afsagt
Som den/n/e Tings Vidnes Sag, der nu Tracteres, har sin oprindelse af dend passerede
forretning, som dend 13 Junij 1740. blev behandlet her paa Aastædet, og siden af Laugtings
Rætten er vorden stadfæsted d: 24 Janu: 1741, \Saa behøves/ nødvendig til Rættens oplysning
og Actens følge {fornødiges} \ sam/m/e /, fornem/m/elig \for/ saavidt Siur Tvedt er paalagt og
forreskrevet dend af ham nu erbudne Eed at aflægge efter de derudj affattede Eragtninger, til
hvilcken ende Citanten paalægges, siden hand dend nu \her/ for retten haver, bem:te
passerede og udstædde Rættes behandling at j Rætte lægge. Hvad sig det indstevnte Vidne
Tosten Østensøe, som Citanten nu haver Nafngivet, angaar, da som sam/m/e Vidne findes j
dend j Rætte lagde Extract af dend pass: Laugtings Act, at have aflagt sin Eedelige forklaring
j den/n/e sam/m/e Sag, og det paa Citant: Siur Tvedt[s] forlangende, saa kand det ej undskylde
Citanten at hand dend gang ej, som skied burde, om bem:te Vidne kunde have været bevust
om mere, Sagen betræffende, har forsømt, sielv eller fuldmægtig, saadan tilforladelig
oplysning af Vidnet at hendte, som hand nu agter af ham at faa udsagt, og altsaa kand dette
Vidne imod de indstevntes Protestation, som af Lovens medhold b(estør)ckes, ej til videre
forklaring antages.
Pro: Reyts derpaa, nest at forbeholde sig Siur Tvedts lovlige paaAncke im(od?) hans villie,
til dend ergangne Rættes kiendelse, og for at befordre den/n/e forretnings Expedition,
producerede dend ham meddelte og dend 13 Junij 1740. her for Rætten passerede Act og
Rættes behandling in originali, og faar dermed være tilfreds hvad Rætten deraf udj den/n/e
Act ville inddrage, men at Rætten imod forhaabning skulle ville brugge \de/ derudj ergangne

Kiendelser til ..gen fors....ft til Siur Tvedte[s] Eeds aflæggelse anderledes end med de
sam/m/e ord som Loven tydeligen melder, Derimod protesterede Comp: kraftigst.
Pro: Blechingberg gav til kiende, at af de forrige førdte og nu af Aalvigs opsiddere tilkaldede
Vidner ere nærværende, Niels Trondsen, Berte Tostensdatter, Michel (Olsen?) Lussand, de
øvrige, Nembl: David Nielsen Wangdahl,
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Andfind Arnesen, Endre Olsen Baggevig ere nu afdøde, Halver Fosse og Bergitte
Iversdatter, bægge til .... 72 Aar gl:, har formedelst alders Svaghed icke kundet Comparere.
Derpaa blev fremkaldet Citanten Siur Tronsen Tvedt, og for han/n/em oplæst Lovens 1 B: 13
C: 28 Art:, hvorpaa hand ligge efter bem:te Art:[s] tilhold aflagde sin Eed med opragte fingre,
at hand om den/n/e bevisning tilforne icke har været videndes, eller dend kunde have
bekom/m/et.
Eedens forklaring blev derpaa de tilstæde værende Vidner forrelæst, og formanet ved
sandhed at blive, og blev da fremkaldet
1ste Vidne, Niels Haldorsen Luttro, sagde sig at være gl: 77 Aar, vidnede at for ungefær 50
Aar siden kom Een Mand ved Nafn Lars Yttre Aalvigen, ind til hans Moder Guri Nielsdatter,
som da boede paa BratEspe, og da hørte Vidnet at Lars Yttre Aalvigen og hans Moder talte
dem jmellem, og sagde at Tvedt og Ind: Aalvigen hafde fælles fæe bæitte paa støllen Heller,
Ellers sagde Vidnet at have hørt af hans moder sigge, det hendes fader hafde faaet forlov af
Sl: Trond Tvedt til at hugge kiørrelle Ved op j Lien. P: Reyts tilspurdte Vidnet om hand icke,
foruden det forom/m/elte, veed at forklare, at hand Een gang laa veirfast ved Ran/n/eskierret,
og da hørdte talle af 2de Personer om at bytted imellem Tvedt og Indre Aalvigen skulle gaa
fra Ranneskierret og op efter Rusten, samt hvor lenge det er siden, samt hvad Personer det var
hand hørdte saadan talle af. Resp: for ungefær for 53 Aar siden, da Vidnet laa børfast ved
Ran/n/eskierret, talte hand med Een Mand ved Nafn Hellie Tøssedahlen, som sagde at her
skulle være Mercke jmellem Tvedt og Aalvigen. 2: Qvest: hvor lenge det er siden at hans
Moder tiendte her paa Gaarden hos Tron Tvedt, Resp: for ungefær 90 Aar. 3: Qvest: om
Jcke hans Sl: Moder ved det hun forklarede at hendes fader af Trond Tvedt fick forlov at
hugge j dend omvundne skoug som nu omtvistes, tillige Næf(nte) at hendes broder liggeledes
fick forlov at hugge kiørel Veed, Resp: Ja, hun sagde og at hendes broder liggeledes fick
forlov at hugge kiørrel Ved, men hvor hand huggede dend, ved hun icke. 4: Qvest: om icke
Vidnet kand erindre sig at hans Sl: Moder sagde at Tvedte Eiere altiid brugte Skoven fra
Ran/n/eskierret ........ Eendelig, for det 5te: om hun icke tilligge forklarede at hun mange
gange fra Ran/n/eskierret bar dend omvundne kiørel Ved for hendes fader og broder, som de
hafde hugget med Trond Tvedtes tilladelse, ned til søes for dem. Resp: til fierde Qvest: Nej.
til 5. Qvest: svarede ja. Pro: Blechingberg tilspurdte dette Vidne. 1ste: om \icke/ hans
Hustrue og Cit: Siur Tvedtes Hustrue ere kiødelige Søskende børen. Resp: hand ved at der
er slægtskab mellem hans kone og Siur Tvedtes Kone, men hvor nær, det ved hand (icke).
2de: Qvest: om hand kand giøre anviisning paa det stæd hvor hans (Sl: Moders) fader, efter
hans forklaring, skall af Tvedtes opsiddere have faaet laav at hugge, eller om hans Moder
derpaa har giort ham (nogen) anviisning, eller om hand ved hvad endten det var uden eller
inden for Gytten. Resp: Nej, hand kand ingen anvisning giøre, eller hved!! (veed) mere
herom end forklaret er. Pro: Reyts tilspurte Vidnet om hand icke kand giøre anviisning paa
hvad stæd det (var hans) Moder kom ned med dend omvundne Veed. Resp: Nej. Parterne
havde ej videre at tilspørge Vidnet, hvorforre hand sin aflagde forklaring efter Loven med
opragte fingre stadfæstede.
2det Vidne, Tosten Nielsen Biotvedt, sagde sig at være gl: 80 Aar, vidnede at for ungefæhr
40 Aar siden kom Deponenten til Sl: Trond Tvedt og begierede af ham tilladelse at hugge

nogen baade Ved, og da sagde Trond Tvedt ja, du skall faa lov at hugge, men du maa icke
kom/m/e lenger end til Troldhofden, og da gick Vidnet tillige med Trond Tvedt[s] Søn
Gulbrand med ham, og da huggede Vidnet 2 á 3 støcker baade band af fu[r]e, men kunde ej
giøre
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Nogen anviisning paa det stæd hvor hand huggede det. P: Reyts tilspurdte Vidnet om icke
Sal: Trond Tvedt gaf Deponenten forlov at hugge sig baade ved fra Troldhofden og imod
Rusten, med den/n/e advarsel at hand icke motte kom/m/e der inden forre. for det andet, om
hand icke kand giøre anviisning hvor Troldhofden og Rusten er, om hand icke saa ligge kand
anviisse stæden eller stubbene hvor hand huggede dend omvundne Veed, og for det 3de: om
icke Deponenten stædse har hørt sigge at Tvedt Eiendom skulle være paa bem:te stæder. til
første Qvest: svarede ja, til anden Qvest: svarede, at hand kand anviisse Troldhofden og
Rusten. til 3de Qvest: svarede, hand ved ej noget derom. Parterne hafde for nærværende
tiid ej videre at tilspørge Vidnet.
3de Vidne, Sten Michelsen Biotvedt, gl: 65 Aar, forklarede at for ungefæhr 34 Aar siden fick
hand forlov af Sl: Lars Tvedt at hugge nogen baade Veed j hans Marck, og gick Vidnet ind j
Marcken og huggede j dend nu omtvistede teig noget baade Veed, hvilcket hand og bar need
med sig til Søes ved Ranne skierret, og da laa Sl: Johannes Aalvigen ved Ranneskierret og
fiskede, og hand spurdte ham hvercken hvor fra hand kom, eller hvor hand hafde faaet
Veeden, eller hvem der hafde givet ham forlov at hugge sam/m/e, og kand Vidnet giøre
anvisning paa de stæder hvor hand haver hugget. P: Reyts Qvest: Vidnet, om hand icke
stædse har hørdt sigge at Tvedt Eiendom skulle værre j Troldhofden, Rusten og Ran/n/e
skierret. Resp: Ja, hand har vel hørt det sigge, men af hvem ved hand icke. Blechingberg
tilspurdte Vidnet, om hand icke er Siur Tvedtes første kones broder, og saaledes Morbroder til
hans Eldste Søn Trond, der er odels berettiget til Gaarden Tvedt, forræsten vil vel dend af
ham omvundene hugster liddet blive at Reflectere paa, til nogen Eiendom derefter at vinde,
efterdj at om end Johanes Aalvigen, saaledes som omvundet er, icke skulle have tiltalt ham
for dend Ringe deel baade Veed hand kunde have hugget, saa er det skied deraf at saadan
hugster icke kunde være Johanes Aalvig eller fleere medEiere til Nogen skade, allerhelst
Johanes Aalvig bem:te tiider gierne (ka)nd have forundt Vidnet Saadan tilladelse, medens
hand var Soldaht (af?) hans lægd, dend hand og uden sin skade vel kunde beviisses, at .....
taaldte af andre frem/m/ede end og uadspurdt. Resp: Vidnet (ved)stoed at være Siur Tvedtes
første kones broder, og Morbroder til hans Eldste Søn Trond. P: Reyts Replicerede, at det
feiller icke at Sr: Blechingberg til Proc: taller meget, hvorimod Comp: vel kunde frem førre
adskilligt paa hans Principals side til svar, men som hoved Sagen icke kom/m/er an der paa,
vil hand for vidtløftighed at devitere, sam/m/e forbj gaa, under Reservation derom j beleilig
tiid at Resonere. Parterne hafde ej den/n/e sinde videre at tilspørge Vidnet.
4de Vidne, Arne Knudsen Jelle, sagde sig at være gl: 70 Aar, forklarede at Sl: Lars Knudsen
Yttre Aalvigen for ungefæhr 30 Aar siden, hafde sagt til Vidnet, Tvedt Eier Een støel inden
for Yttre Aalvige Elven; videre forklarede Vidnet, at Sl: Lars Tvedt, som var Citantens
Stiffader, for nogle og tyve Aar siden havde Een gang givet ham forlov at flecke noget baarck
j dend nu omtvistede teig, og fleckede Vidnet sam/m/e \tiid/ j bem:te teig barcken af Een
birck. P: Reyts fremsadte dend Qvest: som til forrige Vidne fremsadt er. Vidnet svarede at
hand ej har hørt noget derom. Reyts tilspurdte Vidnet om hand icke hørdte af dend omvundne
Mand Lars Yttre Aalvigen at Tvedt skulle have støel inden for Elven j det omtvistede støcke
Marck, og om icke Tvedt derudj tilligge skulle have fee beiter for sine Creaturer. Resp: Nej.
P: Blechingberg tilspurdte Vidnet, om hand icke adskillige gange og næsten aarlig har seet, at
Aalvigs opsiddere j dend omtvistede Teig uden for
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Rusten har hugget Jagte ladninger med brende Veed, og kiørt det til Søen ved Ran/n/eskierret,
og der opsadt dend. for det 2de, om hand nogen sinde har fornum/m/et Tvedtes Eiere at
ancke eller klage paa saadan hugster. for det 3de, om icke Vidnet, førend dend trætte blev
Reist, har hørt at Mercket mellem Tvedt og indre Aalvig var j Giøtten. til første Qvest:
svarede Vidnet at hand har seet at Lars Indre Aalvigen Een gang j dend omtvistede teig har
hugget bye Veed, men hvor hand huggede dend af Roden, ved hand icke, ej heller har hand
seet ham at nedkiøre den, eller sætte dend op j lag; under den/n/e Qvest: tilspurdte Reyss
Vidnet, om hand icke ved at Tvets Eiere, Citanten og hans formænd, liggesaa tiid og ofte har
hugget brende Veed paa dend omvu[n]dne stæd, ubehindret af Aalvigs opsiddere eller Eiere.
Vidnet svarede Nej, hand hafde ej seet det. til dend anden Qvest: svarede Vidnet at hand
aldrig har hørdt Tvedts Eiere har ancket derover førend nu ved trætten. Reys tilspurdte
Vidnet ved den/n/e Qvest:, om hand og med sandhed kand siige at Tvedts Eiere vidste om at
Lars Aalvigen dend af Deponenten omvundene {tiid} Veed \huggede paa/ dend omvundene
stæd. Resp: det vidste hand icke. Til 3de Qvest: svarede Vidnet Nej, hand veed ej derom.
P: Blechingberg for det 4de tilspurdte Vidnet, om icke Vidnet [var] vitterligt, at Siur Tvedte
og forrige Tvedtes opsiddere stædse haver støllet j Biørendahlen, hvor hand edn...(?) (endnu?)
støller. Resp: Ja, hand støller j Biørendahlen, og har stølt der, men Tvedt Eier ej støllen.
Reyts tilspurdte Vidnet, om hand icke til visse veed og at Tvedte Eiere tilligge har haft sin
støel inden for Elven og j dend omtvistede støcke Marck, og hvor lenge. Resp: Vidnet
Refererede sig til sin forrige forklaring. Videre Qvest: Reys Vidnet, om hand icke og ved at
Tvedte Eiere stædse har haft sit fæe bæitte inden for Elven j dend omtviste Marck. Resp:
Tvedts og Aalvigs opsidderes Creaturer gaar til sam/m/en (og) bæitter. Blechingberg derpaa
tilspurdte Vidnet, om icke ...... ....dan af Vidnet omvundene fæe bæitte er saaledes beskaffe(n
at) Aalvigs og Tvedtes Creaturer gaar j hoppe j haggen, men na(ar de?) drager til støls, om
icke da Tvedtes opsiddere, saa lenge ha(nd kand) erindre, har draget til Biørndahlen, og Jndre
Aalvigs opsiddere .......... Resp: Ja. Vidnet sagde at ville giøre anvisning hvor h(and)
fleckede borcken, og hvor de haver fæe bæitte. Videre hafde parterne ej at tilspørge Vidnet.
5te Vidne, Knudt Nielsen Biørcheland, sagde sig at være gl: 36 Aar, forklarede at for
ungefæhr for 20 Aar (siden, da) Isach Nielsen Botnen boede her paa Gaarden, tiendte Vidnet
.............. bæittede hans Creaturer j dend nu omtvistede teig, ligge(saa huggede?) bem:te Isach
Veed der udj: Reyts tilspurdte Vidnet om hand s(amme?) tiid hørdte, at Aalvigs Mændene
giorde nogen prætention (paa? dend?) omtvistede støcke tæig, men om icke hans Husbonde
derimod ubehindret af Aalvige Mændene huggede b(aa)de (Veed) og andet hvad de fandt for
godt.. og for det andet, om hand (icke har) hørdt af andre siige at sam/m/e omtvistede sk(ov
og Marck j) Vidnes tiid har været brugt af Tvedte Eiere ................., om hand icke og ved
tilligge at giøre anviisning ...................... fra sam/m/e skoug og til Tvedte gaard. til (1ste
Qvest: svarede,) at hand hørte ej nogen paaancke. til 2de: Qvest: svarede, at hand ej har
hørdt det. til 3de: Qvest: svarede Ja, hand kand giøre anviisning. Pro: Blechingberg
tilspurdte Vidnet, 1st: om hand icke er Siur Tvedtes Søster Søn. 2de: hvor lenge hand som
melt tiendte her paa Gaarden Tvedt. 3de: hvad slags ........................
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Huggede, og hvor meget. 4de: om hand ved om Aalvigs Mændene var saadan Isach
Nielsens hugster bekiendt, eller hvad Venskab eller forstaaelse var mellem bemelte Gaarder
dend tiid. 5te: om icke Vidnet liggeledes haver tiendt paa Gaarden Indre Aalvig, hos hvem
og hvor lenge. 6: om hand icke med sin hosbond af Indre Aalvig har hugget uadspurdt og

upaaancket af Tvedts opsiddere, baade veed og løv. Til første spørsmaal svarede Vidnet Ja,
hand er Citantens Søster Søn. til 2de: Qvest: svarede, j 3 Aar. til 3: Q: svarede, hand
huggede bircke bæit til Creaturerne, og det nogle læs. til 4de: Qvest: hand veed ej derom.
til 5: Qvest: har tiendt Lars Aalvigen j 2 Aar, og Peder Aalvigen 2 Aar. til 6: Qvest: svarede,
at hand huggede for sin husbonde Peder j dend omtviste teig Een gang noget støls Ved. for
det 7de: tilspurdte Blechingberg Vidnet, om hand icke, da hand tiendte paa Aalvig, fornam at
Aalvigs opsiddere tilEignede sig dend teig, og om hand kand giøre anviisning paa hvor hvidt
de kan/n/ede sig, enten Giødten, sten leen, Biørenkleven, eller Gundele houen. Resp: hand
hørdte at Indre Aalvigs Eiere tilEignede sig dend nu omtvistede teig, og kannede sig til
Giøtten, og der paa kand hand giøre anviisning. P: Reutz tilspurdte Vidnet, 1: om hand
veed, eller nogen sinde har hørdt, at der ved Giøtten og de andre af P: Blechingberg benæfnte
stæder har været eller staaet nogen Marcke steene eller Mercker til Eiendoms skifte j mellem
Gaardene Indre Aalvigen og Tvedt. for det 2det: om hand icke derimod har hørdt, at fra
Ranneskierret og op efter har været bytte eller skifte jmellem sam/m/e Gaarder, og om hand
paa nogle af de Mercker kand giøre anviisning. for det 3die: om hand veed at der er eller har
været nogen kiørsel Vej fra Aalvigen til dend omtvistede skoug og Marck. til første Qvest:
svarede Vidnet Nej. til 2de: Qvest: svarede, at Een gl: Mand ved Nafn Tosten Lunde Næs,
har sagt, som Vidnet hørdte paa, at skifted mellem Tvedt og Aalvigen skulle gaa fra
Ran/n/eskieret og op efter, hvor der skulle staa baade mercke steene og kraasser, men hand
kunde ej giøre anviisning derpaa. til 3de: Qvest: svarede, hand veed icke. P: Blechingberg
tilspurdte Vidnet, om hand icke er vitterlig at Aalvigs opsiddere, baade medens (Vidnet)
tiendte paa Tvedt, og Medens hand tiendte paa Aalvigen, ............ j huggede deres støls Ved j
dend omtvistede teig. (2de: Qvest: om) icke Vidnet er bekiendt dend kiørsel Vej som
.............. dend omtvistede Teig ned j Stigs Vigen og mod Ranneskieret, samt at Aalvigs
opsiddere har brugt (denne Vej) til at need kiøre Ved af dend omtvistede teig ned ............ til
1ste: Qvest; svarede, at j dend tiid hand tiendte paa Aalvigen, da saa hand at de huggede der,
men j dend tiid hand tiendte paa Tvedt, ved hand icke. til 2de: Qvest: svarede (Nej).
Parterne havde ej den/n/e sinde videre at tilspørge Vidnet.
6te Vidne, Asskaudt Arnesen Biørche, sagde sig at være (gl: ?? Aar), forklarede, at hand af
hans brødere Johanes og Andfind ....................... Aar siden har hørdt at ØyJorden skulle have
.......................... inden for Yttre Aalvigs Elven. Reutz tilspurdte Vidnet, først, hvor hans
forældre boede. for det andet, om hand icke har hørdt at Tvedte Eiere ........ have baade sin
støel og fæe bæitte paa dend omtrættende Marck. til første Qvest: svarede, de boede paa
(Gaar)den (Bi)ørche. til 2de: Qvest: svarede Vidnet Nej. for det 3die:
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om Vidnet veed hvor dend omvundene Øde-Jord ligger, eller om hand der med har mendt
endel!! (en del) j Gaarden Tvedt. Resp: Øye Jorden bruges under Gaarden Tvedt. Ellers
erindrede Reutz til efterretning til forrekom/m/ende Rætter, at dend af Vidnet omvundne Øde
Gaard bruges, og udj langsam/m/elig tiid af Citant:[s] formend har været brugt og bøxslet til
og under den/n/e Gaard Tvedt. P: Blechingberg tilspurdte Vidnet, om icke Siur Tvedtes
Søster Søn har hans datter til ægte. 2de: om icke Tvedtes opsiddere, saa lenge Vidnet kand
erindre, har støllet j Biøndahlen. til 1ste: Qvest: svarede Vidnet Ja. til 2de: Qvest: svarede
jligemaade Jaa!!. Parterne hafde ej videre at tilspørge dette Vidne, hvorfore Vidnet sin
aflagde forklaring med Eed og opragte fingre {aflagde} \stadfæstede/.
Pro: Reutz producerede de 2de øvrige Vidner[s] Eegenhændig underskrevne Attest over
afdøde Ingelef Asbiørensdatters forklaring og Vidnetz byrd!! (Vidnesbyrd) for dem her paa
Gaarden afvigte Aar 1740, dend 14: Junij, med begier at sam/m/e for Vidnerne motte
oplæsses, og de derefter tilspørge om icke sam/m/e j alt er Conform med dend sam/m/e tiid

afdøde Qvindes Persons forklaring, alt under deris Eed. Derpaa blev for Rætten oplæst det
producerede skrift eller attest, som de for Rætten tilstæde værende 2de Vidner Siovat Nielsen
Stenstøe og Hans Nielsen Aalvigen med Eed og opragte fingre stadfæstede, saaledes Rigtig at
være passered som derudj forklared er. sam/m/e er saa lydende. Procurator Reutz tilspurdte
disse Deponentere, om de under deris aflagde Eed icke tillige kand forklare ang: fæe bæitted
af Tvedte Eiere brugt udj dend omtvistede Marck. Resp: de kand icke Nægte for at jo
Tvedte Creaturerne beitter under tiden j dend omtvistede teig. Blechingberg tilspurdte Hans
Yttre Aalvig, om hand icke er Siur Tvedtes Søster Søn, saa og Siovat Nielsen, om hand icke
ha(ver til) Ægte Siur Tvedtes Søster datter, og endelig tilspurdte hand (dem) bægge, om det
icke er dem bekiendt at Ingelef Asbiørensdatter var Siur Tvedtes Kones faster. de 2de Vidner
svarede at det forholder sig saa med slægtskabet som oven melt ......
Og som dagen er forløben, blev Sagen udsadt til j Morgen, d(erefter vj) tillige med parterne
agter at begive sig til Marcken for at a(nsee dend) anvisning Vidnerne agter at giøre.
d: 25 Jullij, efter at Sorensk: tillige med Laug Rætted J overværelse (af bægge) Parter og deres
Procurator[er] havde været j Marcken for at ansee (dend anvisning?) {....} Vidnerne kunde
giøre, blev Rætten igien sadt, og bliver .............. at anførre dend anviisning som Vidnerne
giorde, efter (deres forhen?) aflagde forklaringer.
2det Vidne, Tosten Nielsen Biotvedt (giorde anvisning paa) Trold hofden og Rusten.
3de Vidne, Sten Michelsen Biotvedt (giorde) anviisning paa dend omtvistede Teig, hvorudj
hand hafde (hugget dend) omvundne baade Veed, som hand bar ned j Vigen .........................
4de Vidne, Arne Knudsen Jelle, anviiste Een gl: ........................ paa Marcken, hvilcken hand
sagde ej Rættere at kand ................................... det er dend sam/m/e som hand fleckede
barcken af, ............................... var liggende Eet stenkast inden for de Mercker som
...................... Giøtten, hvor Een Marcke sten stoed.
5te Vidne, Knudt Nielsen Bircheland, giorde anviisning paa Giøtten, som .................. uden
for Ran/n/eskierrete, sagde og, som hand giorde a(nvisning?) ........ at have været med Isach
Nielsen og hugget bæitte Veed ................... ....den j Hetle lien. Anviiste og Een Vej som gaar
fra .................. omtvistede Teig og ud til Gaarden Tvedt.
{6te Vid}
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Dernest blev de foran førdte Vidner j parternes overværelse taget udj Eed.
2det Vidne, Tosten Nielsen Biotvedt, for hvem dend af ham j gaar aflagde forklaring og
dend der paa giorde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e j alle maader Rigtig at wære.
P: Blechingberg tilspurdte Tosten Biotvedt, om hand veed at Aalvigs opsiddere var vidende
om dend af ham omvundne hugster. Resp: Nei. Parterne declarerede derpaa ej videre at
have at tilspørge dette Vidne, hvorforre Vidnet sit udsigende og anviisning med Eed og
opragte fingre stadfæstede.
3de Vidne, Sten Michelsen Biotvedt, for hvem dend af ham j gaar aflagde forklaring og
derpaa giorde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e j alle maader Rigtig at være. Reutz
tilspurdte Vidnet, om icke dend stæd som hand har giort anviisning paa at have hugget dend
omvundne Veed er j dend teig som nu omtvistes. Resp: Ja. Parterne hafde ej videre at
tilspørge Vidnet, hvorforre Vidnet sin aflagde forklaring og anviisning med Eed og opragte
fingre stadfæstede.
4de Vidne, Arne Knudsen Jelle, for hvem hans j gaar aflagde forklaring og dend derefter j
dag giorde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e j alle maader Rigtig at wære. P: Reutz
tilspurdte Vidnet, om hand icke af afgangne Lars Tvedt fick lov og tilladelse til at flecke dend
omvundne borck, meget lengere ind og op udj Marcken, end hand nu har giordt anviisning

paa, og om hand icke veed at Tvedte Eiere, har tilholdt sig Eiendom langt inden for det
anviiste stæd. Resp: Vidnet svarede at hand fick tilladelse at gaa ind j Tæigen og flecke sig
noget borck, og foer da Vidnet ind til Stigs Viggen, hvor fra hand gick op til det stæd j
braatted, som hand nu har giort anviisning paa, og fleckede borck, og tenckte hand at det (var)
Tvedts Eiendom, siden de gav ham tilladelse, men ved (dette) icke vist.
Reuts Erindrede til Prot: til oplysning for (forrekom)/m/ende Rætter, at Stigs Viden!!
(Vigen) er det stæd som ligger ........... (u)den for Ran/n/eskierret, og indbegreben j og under
....... .....rcker fra Ran/n/eskierret og op efter, som Aalvigs Man(den?) desputerer Tvedte
Eiere, og at bem:te pladz Stigs Vigen ..................... omvundene braadt er inden for de mercker
......................... ........e som Sorensk: ved hans forretning har op........
P: Blechingberg til oplysning for forrekom/m/ende (Rætter), at Pro: Reutzes forrestillelse
forsaavidt er (Rigt?)ig, at det omvundene braadt, skulle være inden (for de a)f Sorensk:
opsadte Mercker, saasom dend j dag befun..... (Mer)cke st(een), kort fra dend af Deponenten
anviiste ...................... paa siden af braatted og j braatted, men ......................... Comparenten
ved at Stigs Viggen er jmellem ........... .....ildes poster paastaaende Mercker, med dette
.................. fra Tvedte Gaarden, lange om veed Søen ........................ alle Men/n/isker maa
tilstaaes, icke at være ............. ......ghed at ned førre noget fra skougen til ....... .......baadt,
forinden mand kom/m/er inden om ...................... j bem:te Stigs Viig, hvilcket vel og paa sine
stæder ................ Aalvigs opsiddere j Rætte kom/m/er kaardt kand opserveres.
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Pro: Reuts sagde, at som de passerede Acter og Carter formodentlig udviisser baade
streckningen og Cituationen anderleedes end Sr: Blechingberg vidtløftig vil forrestille, saa
holdt Comp: unødig videre Dispute her om paa den/n/e stæd at indlade sig. Parterne
declarede ej videre Vidnet at have at tilspørge, hvorpaa Vidnet med Eed og opragte fingre
stadfæstede sit udsiggende og giorde {forklaring} \anvisning/.
5te Vidne, Knud Nielsen Bircheland, for hvem dend af ham j gaar giorde forklaring og
aflagde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e Rigtig at være, og giorde Vidnet liggeledes
anviisning paa Ran/n/e skierret. Parterne declarerede ej videre at have at tilspørge dette
Vidne, hvorforre hand sin aflagde forklaring og anviisning med Eed og opragte fingre
stadfæstede.
Pro: Reutz derpaa for Citanten begierede dette Aastædz Rættes forhør slutted og sig
beskreven meddelt, inden dend j Loven determinerede tiid, og at de af ham fremlagde
Laugtings og hiemtings Acter tilligge motte blive ham tilbagge Extraderet, ved dette Tings og
Aastædz Rættes Vidnes beskrivelse.
Pro: Blechingberg begierede liggeledes Tings Vidnet slutte[d] og beskr:, som blev bevilget.

d: 26de Julij blev paa Gaarden Sandven, beliggende j Wigørs Kircke Sogen og Østensøe
skibr:, holdet Eet almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage Ting for Østensøe skibbr:[s]
Almue, og blev Rætten betiendt j Hr: Cancellie Raad og Sorensk: Fleischers lovlige forfald,
af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Emanuel Barth, tillige med efterskrevne Laug
Rættes mænd, Nafnl: Lars Samsonsen Røsseland, Svend Larsen Biørcheland, Hendrich
Indresen Scheie, Ole Svendsen Scheie, Arne Knudsen Jelle, Trond Olsen Birche, Siovat
Nielsen Aalvig, og Arne Larsen Birche, overværende ved Rætten Kongl: May:ts Foged
Andreas Heiberg, Lensmanden Giermund Olsen Berven og dend tingsøgende Almue,

Hvorda først blev publiceret, efterskrevne Kongl: forordninger og Høy øvrighedz ordre,
Nembl:
1: Placat og nermere anordning ang: skatterne paa La(ndet?) j Norge, datt: 5te Maij 1741.
2: forordning ang: Hvorledes med Tøm/m/er(ets) ....... udj de forbeholdne samt Kirckers og
de Geistlige eller andre Benificerede sk(ouge), samt Almindinger udj Norge, her efter skall
forholdes, datt: 31 Martij 1741.
3: forbud og Kongl: anordning paa Vimpel føring samt flag og giøs med sp......., datt: 17de
Febr: 1741.
4: forordning ang: Delinqventers og Tyv Sagers ................ j Norge, datt: 19 Maij 1741.
5: Eet Kongl: Reschribt til skiftambtmand!! (stift-) ............. forrestaaende forordnings
orverhold!! og nærmere foranstaltning ved D(elinqventers) og Tyvs Sagers udførsel og deris
bekostning og betaling, datt: 2 Junij 1741.
(6: Rente) Cam/m/eretz skrivelse til Fogden Heiberg ang: nest forrestaaende Reschribt
.............. overhold og efterlevelse, datt: 10de Junij 1741.
7: Eet Kongl: Reschribt .................... at indted Marcked paa nogen Søndag eller helligdag
maa holdes, .................. Søgen dag derefter, datt: 1 April 1741:
Fogden bekiendt giorde (for) ........................ at det har behaget hans Maj:t til forpagtning at
vil lade opbyde ... (strandrættighederne) til det befindende og strandede Godz, for Syndhords
Fogderie, og er (Auctionen) .............. at holdes paa Lervigen d: 11 Sept: førstkom/m/ende, da
vedkom/m/ende (kunde indfinde sig) ..............
dernest blev publ: General Major Weinmans skrivelse til Stiftamtmand ........ (om) Een
Soldaht ved Nafn Tobias Brasberg og Eet Qvinde Mænisckes (anholdelse, som) fra Bergens
Garnison er bort Rømt, datt: 8de Junij 1741.
Stiftamtmand .......s skrivelse til Fogden ang: Een Delinqvent ved Nafn Niels ......sen .......,
som af sit fængsel er bort Rømt j Hurums, Rog.... ..................., datt: 14 Junij 1741.
Fogden Andreas Heiberg kundgiorde det hand til dette ting, (tiid og stæd med lovlig) kald og
varsel ved Stevnevidnerne Tosten Berve og Giermund (Olsen Berven har ladet) stevne og
indkalde Erich Nielsen Schaaro og Inger Knudsdatter Klyve, Dom at lide for fortillig
sam/m/enleje med hin anden, (samt at svare) den/n/e Processes omkostning; liggeledes ere de
......................... anviisse dend anbefahllede Kongl: allernaadigste ................................ deres
begangne leiermaal.
De indstefnte (blev trende) gange Paaraabt, men ingen af dem møtte (eller lod møde for sig).
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De forbenefnte 2de Stefne Vidner fremstoed for Rætten og med Eed og opragte fingre
afhiemlede Stevningen for de 2de indstevnte lovlig og med 14 dages Varsel at have forkyndt.
Fogden paastoed Laugdag for de indstevnte.
Afsagt
Det beviises med Stefnevidnernes Eedelige afhiemling at at!! Erich Nielsen Skaar og Inger
Knudsdatter Klyve, bægge j den/n/e Sag haver nødt lovlig Varsel, og som de nu efter
paaraabelse ej mødder, saa forrelægges de til førstholdende \Høste Ting/ for Rætten at møde
og Sagen at tilsvare, da videre lovgemæs skal blive handlet.
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæsse dette Aars første og anden Termins skatte
Restance, hvis Sum/m/a opløb til 167 Rd: 4 mrk: 5 s:, og som ingen derimod noget modsagde,
begierede Fogden Rættens Attestation paa sam/m/e, som blev efterkom/m/et.

Efter trende ganges paaraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, hvorforre tinget
blev ophævet.

d: 28de Julij blev paa Eide Grund ved Søen holdet Eet Almindeligt Som/m/er, Skatte og
Sage ting for Gravens skibr:[s] Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr: Cancellie
Raad og Sorensk: Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Emanuel
Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes mænd, Joen Ystaas, Jens Nestaas, Ole
Magnusen Rondestvedt, Baar Helliesen Legrei, Thomas Aamundsen Wiig, Erich Olsen
Haaeim, Peder Svendsen Hougen, og Hellie Odsen Haaeim, overværende ved Rætten Kongl:
Maj:ts Foged Sr: Andreas Heiberg, Lensmanden Anders Hansen med dend Tingsøgende
Almue.
Dernest blev publ: de Kongl: forordninger og Høyøfrighedz foranstaltninger som paa nest
forrige side findes Extraheret, samt Fogdens Kundgiørelse ang: Auctionen over
strandRættighedernes opbydelse.
dernest blev Publiceret efter Fogden Heibergs forlangende paa Justitiens Veigne og til dend
f(or?) Cancellie Raad og Laugmand Johan Baggers udstædde Continuations stevning, .....
Procurator Johan Simon Cramer som beskicked Actor Requireret, Contra ..... ..........., datt: 12
Jullij 1741. som forfalder j Rætte for Laugtinget ................
...... .............. anviiste fællen af Een Voxen biøren som hans ....... Aamundsen udj den/n/e
Som/m/er haver skiødt paa hans paa..... .............. Grund, for hvilcken ham af Fogden blev
betalt 2 Rd:r.
..... ............... anviiste liggeledes fællen af Een Voxen biøren som hand j den/n/e (Sommer
har) skiødt j Gaarden Haldangers Marck, og blev ham af Fogden for (skuddet) betalt 2 Rd:r.
...... ........nd Bøxelseddel med Revers, til Thron Johansen paa 1 ½ .... (smør) og ¼ huud j
Gaarden Syssen, datt: 15 Martj 1741, blev læst.
........ .....aende var bleven oplæst, ankom Sorenskriver og Cancellie Raad Fleischer til Tinge,
fra sine (Embe)dets forrætninger, og selv beklæde (Rætten), ................ efterskrevene er
passeret;
(1:?) ............... Placat om Korns Toldfri Jndførsel, samt ............ Credit, for de trængende udj
Norge, af ?? ......... 1741.
blev allerunderdanigst publiceret.
(Skifte brevet passeret) ?? ...... 1741 efter sal: Halsteen Nielsen, blev læst, og ................
Jordegoeds i Gaarden Garretun 1 Løb (2 mrk:?) smør (med bøxel og h)erlighed, Wurderet [á]
Marcken for 1 Rd: 3 mrk:, (er 111? Rd:r), der af udl: først til Creditoren Paal ......sen .....heim
1 pd: 10 mrk:, Resten til Arvingerne, (Enck?)en Ingeri Olsdatter 12 mrk:, Hendre
Hal(steensen 4 mrk:), Niels ibdem: 4 mrk:, Gunder ibd: 4 mrk:, Assor ibd: (4 mrk:), .......
Halsteensdatter 3 mrk:, Gertru ibd: 3 mrk:, ........ ibd: 3 mrk:, Guri ibd: 3 mrk: smør, med
bøxel og herligh:
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Poul Siursen Spaanem som Lauværge for Lisbet Siursdatter, æskede sagen i Rætte Contra
Jacob Arnesen Tvedt, som og for Rætten møtte, og declarerede begge parter af!! (at) de vare
foreenede saal:, at dend indstevnte betaller \til/ Encken 3 Rd: i den/n/e høst, og 3 Rd: udj
tilkom/m/ende Aar.
Lensmanden Anders Hansen Store Bergo, som svoger til Magnus Magnusen Legre, paa hands
veigne efter forrige tiltalle til Ole Qvamsdahlen, æskede sagen i Rætte.
dend indvarslede Ole Qvamsdahlen Comparerede, tilstoed at dend af Rætten han/n/em
givende Laudag til [i] dag var bleven ham lovligen forkyndt.
Lensmanden paa Citantens veigne lod tilførre, at naar Ole Qvamsdahlen vilde inden Rætten
giøre Citanten en offentlig Erklæring, hafde hand ej videre at paastaa.
Ole Qvamsdahlen lod tilførre, at som hand ingen skield eller Aarsage har haft til de ord hand
har talt, mens har talt dem udj hastighed, saa vilde hand gierne her i inden Rætten giøre ham
er ærklæring.
Fogden paastoed, og satte i Rætte at Olle Qvamsdahl for udtalte ubeqvems ord bør ansees
med nogen penge Mulct efter fattige vilkor, følgelig Lovens pag: 1032, art: 4, og der om
forventede Dom.
parterne hafde ej videre udj Sagen at lade tilførre, og blev da saaleedes for Ræt kiendt, Dømt
og
Afsagt
Dend indstevnte Ole Qvamsdahlen har selv for Rætten tilstaaet det hand ingen skield eller
Aarsage har haft til at talle de ord til Magnus Magnusen Legre, som af han/n/em udtalt er,
mens at sam/m/e udj hastighed af han/n/em \er/ (bleven talt) {er}. thj Kiendes for Rætt, at
bem:te Ole Qvamsdahlen inden Rætten bør giøre Citanten dend ærklæring hand har tilstaaet at
aflægge, og det saa Convenable som (Citan)ten han/n/em dend vil forreskrive og ......staa, j
det øfrige bør Ole Qvamsdahlen for sin ubesindige talle at bøde til Kongen 2 Rd: inden 15
dagge efter Dommens forkyndelse under Nam og Execution.
(Efter at) Dom var bleven afsagt, efterlevede Ole Qvamsdahlen strax sam/m/e, forsaavit
ærklæringen er anbelangende, og det med saa fa...... ...... ærklæring og afbedelse at
Lensmanden Anders Hansen paa Citantens veigne f............. Satisfact.
Claudius Barth, som Lauværge for Encken Maritta Ødven, efter forrige tiltalle til Wichlich
Herrey, æskede sagen j Rætte, og producerede (den af) Rætten paa seeneste Waar Ting
(Wichlich Herrey) givende Laudag, som hand med Vid(ner agter at be)viisse, at være lovl:
forkyndt:
Afs(agt)
(Det er) ufornøden at indførre, siden dend ................... indført.
dend indstevnte Wichlich Herrey blev 3de gange paaRaabt, mens ingen (møtte).
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Stevnevidnerne Jacob Arnesen øfre Tvedt og Hover Aamunsen Schaar med Eed og opragte
fingre afhiemlede dend af Rætten Wichlich Herrey paa seeneste Waar Ting givende Laudag,
at være ham lovl: forkyndt for hands boepæll udj hands Eget paahør.
Emanuel Barth lod tilførre, som dend indstevnte nu icke møder efter lovl: given warsel og
Laudags forrelæg[g]else, eller førrer minste modsigelse mod stevnemaalet og søgningen, saa
paastoed Comparenten paa Citantindens veigne Dom over dend indstevnte efter stevnemaalets
indhold, samt erstatning for den/n/e ibragte processis omkostning.
Dernæst blev udj sagen saaleedes for Ræt Kiendt, Dømt og

Afsagt.
Det er lovligen bleven bevislig giort, at stevnemaalet udj den/n/e af Maritta Ødven imod
Wichlich Herrey Reiste sag for Kircke tiende pro Ao: 1738 et 1739, á aarlig 2 mrk: 6 s:, og
for 2de lam 2 mrk: 8 s:, samt for Een Node 5 Rd:, tilsam/m/en 6 Rd: 1 mrk: 4 s:, er bleven
bem:te Wichlich Herrey lovl: forkyndt, og som hand ej, da stevningen falt i Rætte, har mødt,
er ham af Rætten bleven given Laudags forrelæggelse til dette Ting, som og ligeleedes er
bevislig afgiort det sam/m/e Laudags forrelæggelse er bleven ham, Wichlich Herrey, lovl:
forkyndt, da som bem:te Wichlich Herrey hvercken har mødt for Rætten eller ladet møde for
sig, dend allerminste indsigende imod fordringen at forrestille, saa Kiendes for Rætt at
Wichlich Herrey bør betalle til Maritta Ødven de paastevnte 6 Rd: 1 mrk: 4 s:, samt udj
processens omkostning ? Rd: 3 mrk:, inden 14 dagge efter Dom/m/ens lovl: forkyndelse under
Nam og Execution.
Emanuel Barth efter forrige tiltalle til Olle Rasmussen Sæbbøe, declarerede det (hand denne)
sag aldeeles frafalder.
Od Helliesen Haaeim efter forrige tiltalle til Siur Gundersen Jeltnes, æskede sagen i Rætte.
(Dend ind)varslede Siur Gundersen Jeltnæs {æske} (Compa)rerede, og Kundgiorde det hand
med (mund?)tl: Contra stevning til dette Ting, tiid og stæd haver ladet Contrastevne Od
Helliesen Haaeim at anhøre hands bevisser og adkomster til dend paastevnte Teig,
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samt Vidner \anhøre/, som er Jon Øriansen Diønne, Poul Langesetter, Biørn Pedersen
Sævertvedt, samt at svare processens omkostning.
Od Helliesen Haaeim tilstoed stevningens lovl: forkyndelse.
Cont: Citanten lod tilførre, at de 2de Vidner mødder, mens det 3die icke, begierede at de som
mødder maatte afhørres, og det udeblivende at faa Laudags forrelæggelse.
Rætten tilspurte Contra Citanten om hand hafde warslet Vidnerne ind under derres
faldsmaal, og om hand hafde Vidner ved haanden til at beviisse stevningen med.
Contra Citanten svarede, det hand ej har stevnt Vidnerne under deres faldsmaal, af aarsage at
hand ej kunde naa lovl: warsel.
Afsagt.
Siden Contra Citanten Siur Gundersen Jeltnes selv tilstaar ej at have ladet indvarsle Vidnerne
under derres faldsmaal, saa bliver stevningen i følge Forord: af 3 Martij 1741, den 1 post, som
ulovlig, afviist.
Siur Jeltnes declarerede, at dend sag Contra Od Haaeim bliver af ham aldeeles frafaldende.
Iver Magnusen Børse efter forrige tiltalle til Hellie Torblaa, som og møtte, declarerede bægge
at de vare foreenede og sagen frafaldt.
Udj sagen indstevnt af Giestgiberen Hans Johansen, som nu for Rætten møder, Contra Arne
Monsen øfre WasEnden, som efter paaRaabelse ej møder, blev saaleedes for Rætt Kiendt,
Dømt og
Afsagt:
Giestgiberen Hans Johansen beviisser med Een Laug-Tings Dom afsagt paa Bergens Laugting
dend 27de Septbr: 1736, som er Arne Monsen d: 23de Januarij 1737 lovlig forkyndt /: hvis
Finale Afsigt med forkyndelsen herudj Acten ordlydende er indførdt :/, det Arne Monsen bør
...... (endt)holde sig fra ald Øll Sahl; dette uagted har dog be(m:te) Arne Monsen j Aaret

1740, efter Vidnerne Richold Kierland, ...... Kongsthun og Trond Rønnestrand, deres Eedelige
for(klaring), vildet brycke Øll til at udsælge ved Completerings Sessionen, som blev holdt ved
Giestgiberiet her j Gravens Sogen j (dette) Aar; og endeligen, at bem:te Arne Monsen har
brycket 3de ganger Øll, til at udselge, bevisses med det Vidne Richold Kierland, samt dend af
Citanten producerede og Effectuerede Arrest Forretning, og Eet producered Tings Vidne af
datto 30te Julij og 18 Octbr: 1740. over saadan Arne Monsens forhold, har Citanten fundet
sig foraarsaget at lade det brøckede Øll Arrestere, og er sam/m/e Arrest Effectuered dend ?
April og 7de Maij 1740. som af Citanten wed skriftlig Stevnemaal af 8de Maij 1740 her til
dette Ting er bleven lovlig for(reho)ldt, udj bem:te skriftl: Stevnemaal har Citant: indvarslet
Arne Monsen at lide Dom, 1st: til straf for forøvede fornermelse udj det Citanten forundte
Giestgiberie. 2de: at det af Arne Monsen brøggende og af Citanten Arresterede Øll at blive
kiendt Confischabel. 3de: at faa den
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Udvirckede og Effectuerede Arrest ved magt kiendt. Hvad dend 1ste post j Stevningen er
anbelangende, da som Citant: ved Sagens procedur og \... endelige j Rætte sættelse ej nogen/
paastand derom haver giort, saa bliver dend post at ansee som Citant: sam/m/e har frafaldet,
hvorforre Arne Monsen j den/n/e post worder frjkiendt. betræffende dend 2de post udj
Stevningen, da efter de her foran Reciterede omstendigheder, bør det Arresterede Øll at være
Confisqvered, men som Citanten beviisser med det producerede Tings Vidne, begyndt d: 18de
Octbr: nest efter, at Arne Monsen haver brudt Arresten og bort tagget det Arresterede Øll, saa
giver Citanten Regres til oft bem:te Arne Monsen for det Arresterede Øls Værdj paa lovlig
maader at søgge, saaledes som hand, Citant:, best ved og kand. Angaaende dend 3de post, da
erfahres det af Sagens drift og omstendigheder, item af dend producerede Laugtings Dom, og
de her for Rætten afhørte Vidner, det Citant: har været beføyet, at lade det af Arne Monsen
bryggende Øll med Arrest belægge; Sam/m/e Arrest er udvircket og effectuered d: 30 April
og 7 Maij 1740, og strax med skriftl: Stevnemaal af 8de Maij til neste ting lovl: forfuldt, og
har Arne Monsen, hvercken da stevningen faldt j Rætte, eller siden til dend ham af Rætten
givende Laugdag, vildet møde eller for sig lade møde, sit forsvar j Sagen for Rætten at
frembringe, hvor ved hand ligge som sielv kiender sig skyldig. Thj Kiendes for Rætt, det
Arresten j allemaader som lovlig og vel Grundet bør ansees. belangende Arrestens og
Processens omkostninger, da som Citanten hvercken j sit skriftl: Stevnemaal af 8 Maij 1740.
ej heller her inden Rætten wed Sagens procedur, derom har giort mindste paastand, saa kand
uden forregaaende lovlig Stevnemaal, derpaa af den/n/e Rætt ej kiendes.
Udj Sagen indstevnt af Fogden Sr: Andreas Heiberg Contra Andfind Torbiørensen Nedre
Leqve, er j bægge parters Nærværelse og paahør, saaledes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Den/n/e Sags beskaffenhed bestaar derudj at Andfind Torbiørensen Nedre Leqve, efter de
afhørte Eedelige Vidners forklaringer, (sam?)t udj Process med og imod Procurator Cramer,
og som Andfind Torbiørensen med huustrue Christi Baarsdatter har .........d, det sam/m/e Sag
ved Dom skulle falde dem jmod, har (hand) bort ført og forstocke Een stoer deel af deres
bæste Løsøre og Midler, jmidlertiid og medens de saaledes bægge ..... j den/n/e frygt, ved
døden afgaar Andfind Torbiørensens Huustrue Christi Baarsdatter; Da dødsfaldet for
skifteforvalteren war bleven bekiendt giordt, er boen, efter det her udj Rætten ved Citant:
fremlagde Extract af Arve Prot:, bleven Regist[rered] og Vurderet d: 15 Julj 1738. udj
børnenes og formyndernes overværelse, siden Andfind Torbiørensen var Ræist til Bergen, og
som sam/m/e gang befandtes udj dend afdødes boe Een kiiste, hvortil børnene ingen Nøgel
hafde, er kiisten blev forseiglet, og skifted udsat indtil Enckemanden Andfind Torbiørensens

hiemkomst; Dend 25 Aug: nest efter har skifte Rætten atter været forsamlet paa Arve
tompten Nedre Leqve, hvor da Enckemanden Andfind Torbiørensen var tilstæde,
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Og er da dend om/m/elte forseiglede Kiiste bleven Aabnet, dernæst er Enckemanden Andfind
Torbiørensen af skifte Rætten bleven tilspurdt, om hand videre hafde at angive; da hand for
skifte Rætten har svaret, det hand ej videre hafde at angive, som kunde kom/m/e boen til
Jndtægt. Sam/m/e tiid er atter skifted bleven udsat for at indkalde Sterfboes Creditorer og
Debitorer. Ao: 1739, d: 4 Julij, har skifte Rætten atter været forsamlet paa Gaarden Øfre
Leqve, efter at Iver Magnusen Børsse for skifte forvalteren hafde givet til Kiende det hand d:
8de Junij nest forhen hafde fundet j Een smalle floer paa bem:te Gaard, oven paa lem/m/en j
floren, 2de kiister med laas og lucke forre, samt 4 sæcker, de 3de med Senge klæder, og Een
med fier udj; Ved den/n/e forretning har Andfind Torbiørensen indfundet sig, og tilstaaet, at
det af Iver Magnusen Børsse fundne goeds var ham tilhørende, og til beviis derom hafde
Andfind Torbiørensen nøglerne med sig, hvormed hand kiisterne opluckede /: dette forsvegne
Godz beløber efter Vurderings forRætningen, som her j Acten er inddragen, til 54 Rd:r 4 mrk:
9 s: :/. wed den/n/e forretning har Andfind Torbiørensen ladet tilførre, at dette fundene Godz
er hans smaa umyndige børen tilhørende, som hans Sal: Huustrue for hindes død skulle hafve
sagt at de skulde beholde. Og til Sorenskriverens Spørsmaal ved sam/m/e forrætning, svarer
hand, det hand var j frøgt for dend process hand var udj; af dend Aarsage hafde hand giemt
det til sine børen: Og da j dend Vaar /: Nembl: Ao: 1739; Eet Spargement kom at hand hafde
tabt Sagen, førte hand Godset om Natten op paa Gaarden /: Nembl: øfre Leqve :/ og satte det
j floren. Udj bem:te Andfind Torbiørensens skriftl: Jndlæg her j Sagen, under 4de Martij
1740. forrestiller hand til sin befrielse tvende poster. 1mo: Hand og hans Sl: Huustrue af
Een frj villig gave hafde foræret deres fælles børen dette opfundne gods. 2do: Er hand af
dend formeening, at forældre uden forrespørsel, maa give sine børen saa meget de lyster,
na(ar det icke) skier for kordt. Hvad det første er anbelangende, da strider de(tte) jmod
Vidnernes forklaring, som imod Andfind Torbiørensens Eg(en) forklaring ved dend passerede
forrætning under 4de Julij 1739. hvo(r hand) tilstaar det hand hafde forvaret dette Godz af
frøgt for dend process hand var udj, og da Eet Spargement kom at hand hafde tabt Sagen, (saa
tog) hand Godset om Natten bort og satte det j floren, Hafde nu (denne handling?) været
lovlig, da var det ufornøden at Andfind Torbiørensen paa ulov(lig maade) der om Natte tiider
burde have forfløtted godset og sadt det paa (floren paa) Eet ulovlig stæd. Angaaende dend
2den post, da er det vel ............ forældre giver deres børen saa meget de formaaer, na(ar)
....................... lovlig, og at saadan gave, ved Een af forældrenis dødsfald ................. børnene
ere umyndige, for Øvrigheden bliver bekiendt giort ....................... være underrætted om,
hvormeget de umyndige er Eiende ................. saadan gave ej var vitterlig for Øfrigheden,
stoed det udj ................. magt om hand vilde holde det løfte endten til fulde eller med de....
..................., og ellers selv beholde alt det for skifte Rætten forsvegene (Goeds), saaledes blev
det da, om saadan gave var tilladelig, at ........................ umyndige børen udj deres Møderne
Arv kunde skie forkordt .............. Sagens omstendigheder ved Vidnernis forklaring
..................... Egen tilstaaelse, samt dend af ham brugte ulovlige .................................... med
Godset, beviisser klarligen at det først er ................................. hans Contrapart, j fald hand
tabte Sagen, og om hand ............................. ved Sagens forliis blev Ruineret, da det forsvegne
Goeds ....................... (und?)sætning, saaledes skiede da de umyndige børen
.............................. Arv. Efter saadan Sagens beskaffenhed Kiendes for Rætt, (at det
forsvegne) Godz, som efter Vurderingen beløber til 54 Rd: 4 mrk: 9 s:, bør være (de
umyndige) børen og Arvinger hiemfalden til deeling efter Loven, og bør Andfind
Torbiørensen (i følge) af Lovens 5 B: 2 Capt: 89 Art: at betalle til bem:te Arvinger skadegield

............................. dend ham efter hands Sal: huustrue tilfaldne Laad, Saa bør hand og
(betalle) .................. udj Processens omkostninger 8 Rd:r, inden 15ten dage efter den/n/e
Doms forkyndelse under Nam og Execution.
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d: 29de Julij blev Rætten igien sadt j overværelse af foranførdte Laug Rættes Mænd, og er da
passered som følger.
Peder Christophersen Kierlands skiøde til hans Søn Christopher Pedersen paa ½ Løb smør og
½ huud j Gaarden Kierland Nedre Thun, dattered 28de Jullij 1741: blev læst.
Siur Gundersen Gieltnes og Ole Larsen Haaeims Mageskifte breve in duplo, af datto 23de
Decbr: 1740: paa 1 Løb 1 pd: 19 mrk: smør med bøxel og herlighed j Øvre Lægrei Nedre
thun, som Siur Gunder[sen] Mageskifter til Ole Larsen, og paa 1 Løb 1 pd: 19 mrk: smør
med bøxel og herlighed j Gaarden Haaeim, som Ole Larsen igien Mageskifter til Siur
Gundersen, og for at fyldest giøre Mageskiftet giver Siur Gundersen til Ole 179 Rd:, blev
læst.
Anders Hansen med fleere, deris skiøde til Ole Larsen paa 1 Løb 1 pd: 19 mrk: smør med
bøxel og herlighed j Gaarden Haaeim, datt: 22 Julij 1737. blev læst.
Ole Larsen Haaeims skiøde til Siur Gundersen Gieltnes paa 1 Løb 1 pd: 19 mrk: smør med
bøxel og herlighed j Gaarden Øfre Legre Nedre thun, datt: 24 Decbr: 1740. blev læst.
Ole Larsens afkald til hans formynder Siur Gundersen Gieltnes, datt: 23 Debr: 1740. blev
læst.
Lensmand Anders Hansen efter forrige tiltalle til Encken Lisbet Spaaneim, æskede sagen i
Rætte.
Enckens Lauværge Poul Siursen Spaaneim lod tilførre det hand vilde afvarte hvad Citanten
vilde fremsætte.
Citanten producerede dend af Rætten ved seeneste holdende Waar Ting, de udeblivende
Vidner, af Rætten til dette Ting, given Laudags forrelæggelse, og som Vidner[ne] alle møder,
undtagen Svend Lindebreche, som siden Laudagens forkyndelse er ved døden afgangen, og
Mandrup Ødven, som er af Rosendahls goeds, af dend Aarsage hand ved Laudags forkyndelse
har Exiperet (sit? Fo)rum, hvilcket Vidne Citanten frafaldt, saa (hol)dt hand, Citanten,
ufornøden at lade dend af Rætten seeneste gang givende Kiendelse, dens lovl: forkyndelse
afhiemle. mens paastoed de Vidner som møder Eedelig afhørt. Rættens seeneste Kiendelse
er ufornøden her (at) anføhre, siden dend forhen i acten er anført. Eedens forklaring blev
Vidnerne forrelæst, og formanet at vogte dem for meendEed.
(1: Vidne, And)ers Larsen, boendes paa Gaarden Wambeim, sagde sig at være gaml: 56 Aar,
efter aflagde Eed vidnede at hand var beden til at følge (Encke)ns sal: Mand til jorden, og
møtte hand (tillig)e med det andet følge imod middags (tiider) paa sam/m/e dag Liet!! (Liget)
blev begraven, og (som) de samtligen, førren de gick bort med ............. dricke, og efter at de
var kom/m/en fra (begravels)en, bekom de samtlige et maaltiid (Mad, hvore)fter Vidnet gick
til sengs, og saa (Vidnet ing)en at være beskiencket. (Citanten lod) tilførre, det hand fant
fornøden (at fremsæt)te følgende Qvest: til Vidnet, (1: om) begravelses giestebudet holdes
paa (en helligdag) eller ørckedag. 2: om Liig følget ....... med givet øll eller drickende Vahre
(paa vej)en til eller fra Kircken. 3: Qvest: (hvor le)nge Giestede!! budet varede, og naar
......r af giesterne forføyede sig til sit
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hiem. her til Vidnet svarede. 1mo: det var paa en ørckedag. 2do: Vidnet hafde intet seet
og intet faaet. 3tio: de laa der dend nat over, og om morgenen tillig Reiste Vidnet hiem.
Citanten fremsatte det spørsmaal til Vidnet, hvorlangt Vidnet hafde til sit hiem fra Spaaneim.
Resp: ungefæhr toe børse skud. 2do: !!om Vidnet har icke!! (om Vidnet icke har) seet eller
hørt af andre at nogle af giesterne eller Liig følget blev siddendes natten over at dricke.
Resp: har icke seet det, og kand icke erindre sig om hand saadant har hørt. Enckens
Lauværge fremsatte Qvest: om Vidnet saa eller hørte at der ved dette begravelses giestebud
passerede nogen uskickelighed. Resp: hand hvercken saa eller hørte nogen uskickelighed.
parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Anders Johansen, Klocker til dette Præste gield, boendes paa Gaarden Frøsten.
Enckens Lauværge Poul Spaanem lod tilførre, at dette Vidne er Lensmandens Søskende
baren, og derfor formeente hand det ej burde vidne. Fogden Replicerede, at den/n/e sag er
icke Lensmanden pro Persohna paagieldende eller vedkom/m/ende, mens førres efter Fogdens
ordre til Justitiens pleie, og saaleedes er Vidnet ganske upartisck i den/n/e sag, efter(dj dend?)
icke er Fogden i nogen maader ..a...Rørende, paastoed derfor at Vidnet maatte tages i Eed og
afhøres.
Eragted
Efter den/n/e sags omstændigheder og (beskaf)fenhed befindes Klarligen det Lensmanden ej
har Reist den/n/e sag imod Encken Lisbeth Spaanem som noget hands ..... eller Eiendom
vedkom/m/er, mens (derimod) paa Justitiens og Fogdens veigne (for dermed at) see Kongl:
Allernaadigste For(ordnings) handthævelse: altsaa bør dette Vidne Anders Johansen til
Eedelig afhørelse admiteres.
Vidnet sagde sig at være gaml: 37 Aar, med opragte fingre aflagde Eeden og vidnede, at
hand (om) begravelsen slet intet ved, saasom hand ved den/n/e forrætning eller samling (icke
var) tilstæde. om brylluppet vidnede (hand, at hand) udj som/m/eren Ao: 1740, i Julij Maanet
en Søndag imod aftenen, dog førren (dagen var) afdaget, kom til bryllups Gaarden Spaanem,
her fra Gravens kk:!! (Kircke), og da .............. og kom dend største deel af bryllups
(giester)ne, ingen blev Tracteret til over(stadig)hed, mens de vare alle løstige og gl(ade, og)
1741: 153b
1741
hafde spiil og skud, dagen der efter, som var Mandagen, Reiste de samtl: til Kircke, hafde
dricke med dem paa veien, \samt/ spiil og skud, om spillet varede til Kircke dørren eller
Kircke muren, ved Vidnet icke, begierede ellers at vedkom/m/ende vilde fremsætte
spørsmaaler, da Vidnet der til vilde svare hvad ham er vitterligt. Fogden fremsatte følgende
Qvest: 1mo: om der var spiil og leeg dend Søndags eftermiddag i bryllups huusset da
bryllups giesterne blev samlet, og om der dend aften blev holdt giestebud for giesterne, eller
bruut!! (brugt) nogen Dans og spiil. Resp: spiil begyndes ej førren det var afdaget, dants saa
Vidnet ingen, undtagen hvad smaa børen var som dantzede, mad og Dricke bekom giesterne
dend aften efter sædvahne, saaleedes som ved bryllupper har været brugelig. 2do: Q: hvad
tiid paa dagen dend nest følgende Mandag brude folcket og bryllups giesterne gick til
Kircken, om nogen var Drucken førren de gick til Kircken. Resp: det var over Middag,
Klocken ungefæhr 1 eller 2, de Reiste til Kircken, og en deel vare vel beskienckede, mens
icke overstadige eller til nogen uskickelighed, og som Vidnet var frem/m/ist i bryllups sviten,
hørte Vidnet sigge at Elling Osse, en gaml: Mand, var beskiencket og blev efterliggendes paa
veien til Kircken, mens Vidnet (selv saae) det icke. 3: Qvest: om der efter (Co)pulationen,
og da brude følget kom til bryllups huusset igien, blev holdt saa(dant) giestebud at bryllups
folcket (da blev)e meget Druckene, item om de{t} (der laa) Natten over, og om Vidnet hørte
nogen Despute imel: bryllups folcket. Resp: ja, bryllups giesterne bleve i bryllups Gaarden,

efter at de vare komne fra kk:!! (Kircken), beskienckede og Druckene, en deel (sad) natten
over og Drack, imellem Poul Spaaneim og Samson Nesseim var nogen (liden) Despute, dog
icke af nogen betydning, og tog Vidnet Samson Nesseim (fa)t og fick ham til sengs, paa det
hand (ku)nde hindre Klam/m/erie, og var der (ogsaa) en liden Despute imel: Vidnet og Elling
Osse, som \dog/ icke kom til nogen (s)kielden eller Klam/m/eri; paa veien til Kircken var og
Despute imel: Tambour ....rs Torbiørnsen og Samson Nesseim,
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som af Vidnet tillige med bryllups giesterne blev hindret at det ej kom til Klam/m/erie. 4:
Qvest: hvor lenge bryllups giestebudet varede, om bryllups giesterne de andre dage paa
sam/m/e maade bleve Tracterede, og hvad tiid en hver af giesterne forføyede sig til sit hiem.
Resp: dend største deel af giesterne Reiste {Tirsdags} \Onsdags/ aftenen, mens de
paaRørendes ven/n/er Reiste om Torsdags Morgenen, \som Vidnet ej rættere mindes/, og
bleve de alle dage lige vel Tractered, saa lenge Kiøcken og Kielleren formaaede, skeede alt
med løst og glæde. 5: Qv: hvor lang vej de længst fra liggende bryllups Giester hafde til
derres hiem, og {Resp:} om nogen af de nær boende Giester var i brylluppet til sidste dags
morgenen. Resp: Een deel vare fra Woss, nogle vare fra Kingtzerviig og Eifiord, og de som
vare frem/m/ede Kand Vidnet ej Rættere Erindre end at de Reiste Onsdag aftenen, mens de
paaRørende Reiste Torsdags morgenen. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
3: Vidne, Torbiørn Pouelsen, værende hos hands Fader paa Gaarden Lindebreche, sagde sig
at være gl: 20 Aar, efter aflagde Eed vidnede. Fogden lod tilførre, at som dette Vidne ej om
begravelsen kunde giøre nogen forklaring, saa vilde hand fremsætte Qvest: 1mo: da bryllups
folcket gick til og fra Kircken, om Vidnet da saa eller hørte at bryllups Giesterne vare
Druckene, og hafde drickende vahre med sig paa vejen, og om Vidnet hørte noget Klam/m/eri
imel: bryllups folcket paa veien. Resp: Vidnet stoed langt borte ved en Elv, og saa at
bryllups Svitten drog over broen, derfor kunde Vidnet ej see om de var beskienckede, mens
saa at de hafde .... stoer øll tancker med dem, om d(erj) var dricke vahre, ved Vidnet ej (at
sige), ej heller for Elvens brussen, hørte hand der var noget Klam/m/eri imel: dem. parterne
hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
4: Vidne, Ole Baarsen, værende hos (sin) Moder, huus Kone paa Gaarden Osse, sagde sig at
være gaml: 26 Aar, efter aflagde Eed vidnede til Qvest: Fogden fremsatte Qvest: 1mo:
hvad tiid og dag bryllups giesterne blev samlet til brylluppet hos Encken paa Spaaneim.
Resp: om Søndagen noget over Noens tiid, forsamlede Giesterne sig. 2: om der var spiil og
læg ved Giesternis samling, og om der dend
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Aften blev holdt Giestebud med drick, og om {b} nogle bleve druckene og sat natten over.
Resp: da det leed imod aftenen blev der spiil og læg, samt Giestebud med Mad og Dricke,
som/m/e af Giesterne bleve Druckene, og som Vidnet om aftenen gick til sengs, saa hand ej
om nogen sat natten over, dog hørte Vidnet sigge at en deel hafde siddet Natten over og
Drucket. 3tio: dend anden dag, som var Mandag, hvad tiid paa dagen bryllups folcket gick
til Kircke, om nogle vare druckene forinden de gick fra bryllups gaarden til kk:, om de hafde
øll, spill og læg med skud, med sig paa veien til kk: og ved kk: eller i kk:, samt om der falt
nogen Klam/m/erie paa veien imel: bryllups folcket. Resp: de Reiste til Kircken 1 eller 2
tiimer over Middag, en deel af bryllups folcket var Drucken da de Reiste til Kircken, paa
veien til kk: hafde bryllups folcket øll, spiill, læg og skud, og hørte Vidnet sigge at Elling
Osse var Drucken og maatte ligge efter paa veien til kk:, mens Vidnet saa det icke, Vidnet
blev ellers tilbage i Præstegaarden, og ej følgede bryllups folcket op til kk:, siden hand paa

veien hafde spilt sit Krud, om Klam/m/eri hørte Vidnet icke, siden hand som en skiøtte var
foran for bryllups folcket, videre forklarede Vidnet, at efter bryllups folcket var kom/m/en fra
Kircken, blev brylluppet holdet med Mad, D[r]icke og Løstighed indtil Onsdags aftenen, da
de frem/m/ede Reiste hiem, mens de paaRørende[s?] \ ven/n/er / Reiste hiem om Torsdags
Morgenen, Druckene vare bryllups Giesterne alle disse dage, dog (icke) overstadige eller til
uskickelighed, (men af) Klam/m/eri hafde Vidnet hvercken seet eller hørt noget. Enckens
Lauværge fremsatte det spørsmaal til Vidnet, om Elling Aasse, som \var/ {blev} Drucken og
blev efter paa veien, om hand laae efter paa veien, eller gick selv ind i Et huus og lagde sig.
Resp: hand var en skiøtte og var \frem/ for bryllups Svitten, og derfor har icke seet det.
parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
Fogden lod tilspørre. At som det med de indstevnte Vidners Eedelige forklaring er beviislig
giort at Lisbeth
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Spaanem har holdet sin sal: Mands begravelse og Datters bryllup med overdaadighed samt
overflødig Drick og fylderi, i særdeeleshed at hun icke alleene har samlet sine bryllups
Giester paa en Søndag imedens det enda var lys dag, og sam/m/e dags aften har holdt
Giestebud for dem med Spil, Leg og Druckenskab, men end og paa sam/m/e maade har ladet
dem gaa til Kircken og Guds huus, og har holdt bryllups Giestebudet 3 á 4 dage med
overflødighed indtil ald Mad og Dricke var fortæret, tvert imod Deres Kongl: Maj:ts
Allernaadigste Forord: og paafuldte Kongl: allernaadigste Reschripter, som saa ofte inden
Rætten er bleven Almuen betydet. Dend indstevnte Lisbeth end og ved sit i Rætten fremlagde
skriftl: indlæg /: efter Fogdens formeening :/ lige som har villet skiemte med
allerhøystbem:te Forord:, som til saa høyprisselig hensigt er udgiven, at baade Guds Gavers
Misbrugelse, synd og ondskabs anleedning og dend Gemeene Mands Ruin Kand hem/m/es,
saa satte Fogden i Rætte at indstevnte Lisbeht!! Spaanem for saadan hindes opførsel, andre til
Exempel, maa(tte) ansees med en anseelig penge Mulct til Deres Maj:ts og Skolens Casse, og
ligeleedes noget til Justits Cassen for hendes indlæg, hvor med hun har villet bemantle sin
forseelse, samt processens omkostning at Erstatte, hvorom hand paastoed Dom.
Lensmanden Anders Hansen lod tilførre, det hand formodede og paastoed (Satis)faction for
de forhaanlige (Expressio?)ner Lisbeht Spaanem udj det .............. indl: og imod ham har brugt
og frem(ført).
Enckens Lauværge paa {skrift} Rættens (til)spørsel svarede, det hand ej videre hafde (til)
sagens oplysning at svare, end at Encken forstoed icke Kongl: Forord:, maatte (der)hos
tilstaae at Fogden ofte med form(aning) inden Rætten har igientaget de Kongl: Forordninger.
parterne vare ellers fornøyede, efter {deres} \Rættens/ forrestillelse, med at anhørre Dom til
neste Ting.
Afsagt
Sagen optages til Doms indtil neste Ting, da parterne haver at møde, Dom at anhøre.
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Paal Spaaneim fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand med Mundtl: kald og varsel ved
Stevne Vidnerne Andve Haldanger og Olle Sysse til dette Ting, tiid og stæd lovligen haver
ladet stevne Lensmanden Anders Hansen Store Berge, 1: til at betalle ham 1 Rd:r 5 mrk: for
save leie, og 100 Rd:r efter Een ham meddels!! (meddelt) Revers datt: 30 Jullij 1740, og
derom Dom at liide, samt at erstatte ham den/n/e Processes omkostning.

Lensmanden Anders Hansen møtte for Rætten og vedtog lovlig at være stevnt, sagde ellers
det hand vilde vendte paa saadan Een Sum/m/a efter Loven at vorde opsagt, helst efterdj hand
hafde begiert saadant af Citanten, og siden Citanten halfparten hafde tilsagt ham det.
Citanten Repliserede, det hand hvercken haver tilsagt dend indstevnte nogen fordrag, lengere
end til nu, j Rætte lagde derforre dend paastevnte Revers datt: 30 Julij 1740. som er saa
lydende.
Lensmanden Replicerede, det hand icke nægter at være skyldig det paastevnte, men paastoed
at dend indstevnte!! maae give ham Reigning paa deres mellem værende fra dend tiid af de
begyndte at handle eller kiøbslaa om Jorden, da de var slutted om kiøbe Sum/m/en.
Citanten svarede, det hand er dend indstevnte icke noget skyldig, men heller mere kom/m/er
til gode hos ham, som hand Reserverer sig j beleilig tiid at søgge.
Dend indstevnte Anders Hansen begierede Sagen udsat til Høste tinget, paa det hand kand
formeere sin Contra Reigning, og der med fremkom/m/e.
Citanten var fornøyet med Sagens udsættelse.
Afsagt
Sagen paa dend indstevntes forlangende gives Rom til førstholdende Høste ting, da parterne
igien haver at møde, og Sagen til Doms at besørge.
Lensmanden Anders Hansen fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand til dette Ting, tiid
og stæd med Mundtl: kald og varsel til Eet Tings Vidnes erlangelse haver ladet indkalde Paal
Siursen Spaaneim og Ole Magnusen øfre Leqve, efterskrevne Vidner at anhørre, Nembl:
Biøren Pedersen Sævertvedt og Andfind Torbiørensen Leqve, fordj de indstevnte for ungefær
4 á 5 ugger sidden skall have overfaldet ham.
De indstevnte Paal Siursen Spaaneim og Ole Magnusen øfre Leqve møtte for Rætten og
vedtog lovlig at være stevnte.
.......... lod Paal Siursen Spaaneim tilførre, det hand med Mundtl: kald og varsel til j dag
lovlig haver ladet Contra Stevne Lensmanden Anders Hansen, efterskrevne Vidner om oven
anførte tildragelighed, at anhøre, Nembl: Biørne Pedersen Sævertvedt og Andfind
Torbiørensen Leqve, som og tilligge er indkaldet \til Tings Vidnes erlangelse/.
Lensmanden tilstoed lovlig at være Contra Stevnt.
Hoved Citanten Lensmanden Anders Hansen begierede sine Vidner Eedelig afhørt. Eedens
forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed at vidne.
1ste Vidne, Biørne Pedersen, har sit tilhold paa Høyland j Stavanger lehn, sagde sig at være
gl: 56 Aar, efter aflagde Eed vandt og forklarede, at for ungefær 5 ugger siden var Vidnet j
Ulvig, hvor Lensmanden Anders Hansen tilligge med Paal Spaaneim og Ole Magnusen
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Øfre Leqve og var forsamlede, og sadt da Lensmanden tilligge med de andre tvende paa
Marcken oven for Giestgiber huusserne j Ulvig, og hørdte da Vidnet at Paal Spaaneim og
Lensmanden var j skielderi, da sagde Paal Spaaneim til Lensmanden, du løgst som Een
skiellem, og da svarede Lensmanden, du skal beviisse det, og derpaa saa Vidnet at
Lensmanden Anders Hansen slog med handen til Paal Spaaneim og treffede ham j ansigted,
og sagde Ole Magnusen, dette skall icke have giengen, og j det sam/m/e Reiste hand sig op,
og da Vidnet saa sig om, saa hand baade Lensmanden, Paal Spaaneim og Ole Magnusen at
have fadt j hver andre, og laa de 2de neden for veien og Ole laa j veien, og havde baade Paal
Spaaneim og Ole Magnusen deris hænder j haaret paa Lensmanden, og derpaa skildte Vidnet
dem ad, og siden hørte hand ej meere af dem. Lensmanden tilspurdte Vidnet om icke hand
hørte det Comparenten beklagede sig for Peder Amble at de vare 2de om ham og overfaldt
ham. Vidnet svarede Ja, hand hørte det. Citant: tilspurdte Vidnet, om icke hand løste Ole

Magnusens haand af Cit:[s] hoved og haar. Resp: Ja. og Lensmandens haand af Paal
Spaaneims haar. Parterne sagde ej videre at have at tilspørge dette Vidne.
2: Vidne, Andfind Torbiørnsen, boendes paa Gaarden Nedre Leqven, sagde sig at være
gaml: 53 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at hand sam/m/e gang, da dette Klam/m/erie
passerede, som er ungefæhr 4 eller 5 ugger siden, og tildrog sig i Ulviig paa backen tæt ved
Giestgiberiet, var hand, Vidnet, ganske Drucken, derfor kand hand icke mindes hvor af derres
Klam/m/erie hafde sin oprindelse, kand dog sigge at der (var) den/n/em imel: slem/m/e ord,
mens mindes icke ordene, og saa Vidnet at Lensmanden (2de gange?) slog til Poul Spaanem,
og Ramte ham i (ansigt)tet over øyet, saa der gick noget blod ud, (derpaa tog) Poul Spaanem
Lensmanden i haaret, (og Lensman)den tog fat igien i Poul, i det sam/m/e sp(rang) Olle
Magnusen til, sigende, dette skal (icke ha)ve gienge, og saa tog Olle Magnusen i
Lensmanden, og med det sam/m/e R(amlede) de alle 3de til haabe need af backen ........., og
laa Lensmanden imel: dem, \dog over ......./, (derpaa Vidnet?) gick til og tog Poul Spaanems
ha(and af) Lensmandens haar, {og hafde Lensma} ........................ Olle Magnusen at de
skulde styre av ............ Lensmanden fremsatte Qvest: 1mo: (om hand?) icke for Vidnet
hafde beklaget sig (at de bægge) hafde overfaldet ham, liggeleedes om (Vidnet) hørte at hand
for overfald af dem bægge beklagede sig for Peer Jensen Amble ........... da de kom i Thuunet
ved Giestgiberiet. (Resp:?) .......... (hørte Vid)net Lensmanden adskillige gange bek(lagede)
sig at disse tvende hafde forEenet sig s(ammen?) at overfalde ham. Poul Spaanem
(fremsat)te det spørsmaal, om Vidnet kand sigge at Ole Magnusen tog fat i Lensmanden af
sinde ..... for at styre til Rætte. Resp: kand ej vide i (hvad) henseende hand tog fat i
Lensmanden ..........
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Lensmanden fremsatte det spørsmaal, \om/ Vidnet saa at da Olle Magnusen sprang til og tog i
ham, om icke Lensmanden da falt til Jorden. Resp: jo, og det var da de alle 3 Kullede need
af backen. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
og paastoed Lensmanden under Rættens forseigling Tingsvidne beskreven om vis passeret
er.
Poul Hansen Opheims udgivene skiøde af 2 Martij 1741 til Iver Nesseim paa hælften i Gaard:
Sæhvertvedt, bl: læst.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere den/n/e Termins skatte Restance, hvis
endelige Sum/m/e var 39 Rd: 8 s:, og som ingen var der noget imod sam/m/e hafde at
forrestille, var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Efter trende gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget ophævet.

d: 31: Julij blev paa Gaarden Utne holdet Eet Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage Ting
for Kindservigs skibbr: Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr: Cancellie Raad
og Sorensk: Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Emanuel
Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl: Siur Aasse, Thomas
Houstvedt, Aschild Skaal Tvedt, Hellie Qvestad, Torchel Hofland, Peder Frøstvig, Hellie
Qvalvigen og Jacob Alsager, overværende ved Rætten Kongl: Maj:ts Foged Andreas Heiberg,
Lensmanden Torgiels Housse med dend tingsøgende Almue.

hvorda først blev publ: de Kongl: forordninger og Høy øvrighedz (ordre) som paa fol: 149:
findes Extraheredt,
dernest er og publ: forordning (ang:) hvorledes med Vidners Jndstevning, forrelæggelse og
faldsmaals (undgiel?)delse imod modtvillige udeblivende Vidner, opsættelser, Spørsmaal til
Vidnerne og deris afhørelse, skal forholdes, datt: 3: Martj 1741.
(2de:) Forordning, hvorved Loven og Krigs Articlerne om udfordringer og (dueller?)
igientages og skierpes, datt: 17de Martj 1741.
3de: Forordning og Placat (om) Korns Toldfrj indførsel, samt derpaa giørende Credit for de
trængende udj Norge, datt: 7 Jullij 1741.
Sorenskriveren Cancellie Raad Fleisher kom til Tinge fra (hands) andre forRætninger, og selv
betiente Rætten.
(Sagen) indstevnt af Torgier Larsen og medInteressentere Contra Lars Gundersen indre
Alsager, blev paaRaabt, ....... møtte og sagen frafaldt.
Jacob Svendsen Huuss efter forrige tiltalle til Hans Asbiørnsensen Sandven udj forbem:te
Arrestsag, Replicerede, det hand ....................... fra sin Procurator udj Christiania har
................. ....ev, at udj hovedsagen er afsagt Dom, og ................. har vunden, mens
Dom/m/en inu ej saa ........... (for)meedelst dends vitløftighed kunde faaes (beskreven), af
dend Aarsage begierede at Arrest (sagen?) for den/n/e Rætt efter Rættens en gang afsagde
(Kien)delse maatte hville indtil hof Rættens (Dom) kand beskreven bekom/m/es, da hand
lovede (Arre)st sagen ved en Continuations stevning at ........ ....ke.
Afskeediget
Citantens paastand {bevilges ham} (an)sees som billig, hvorforre Den/n/e Arrest sag (faar)
hviile indtil ober hoff Rættens Dom udj hoved Sagen beskreven kand bekom/m/es.
(Hans?) Asbiørnsen Sandven wiiste fællen af en voxsen Ulv som hand har skudt paa Gaarden
Grønsdahl[s] grund. Fogden bet: ham strax 2 Rd:r.
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Tron Jacobsen Hildahls udgivene Obligation af 2 Junij 1741 til Peder Duberg for Capital 40
Rd:, imod det underpant af ½ Løb 9 mrk: smør i Gaarden Hildahl, blev læst.
Broder Møllers udgivene skiøde af 6 Julij 1741 til Peder Duberg paa 2 pd: 5 ¼ mrk: smør i
Gaarden Buustethuun, Jtem 9 mrk: smør og 1 g:sk: i Gaarden Opheim, tilligemed alle paa
Gaarden Buustethuun staaende huusser med Gaardens Inventarium og besætning af Creaturer,
samt Previlegium paa Krem/m/er leie og Giestgiberie i Odde Sogn, med viidere, blev læst.
Hellie Helliesen Qvalviigen, efter forrige tiltalle til Omun Helliesen, declarerede det hand
Sagen frafaldt.
Hellie Helliesen Qvalviigen, efter forrige tiltalle til Siur Helliesen yttre Alsager, æskede
Sagen i Rætte.
dend indstevnte Siur Helliesen blev paaRaabt, mens møtte icke, ej heller lod møde for sig.
Citanten lod tilførre, {at} det klarligen bliver at fornem/m/e det Siur Helliesens, ved seeneste
holdende Waar Ting her for Rætten, ad proto: tilførte forr[e]stillelse, er uRigtig, siden hand
efter sit da giorte løfte og paastand nu for Retten ej møder, sit andragen[de] at beviisse. thi

vilde Citanten paastaa Dom for de paastevnte 48 skl: Danske, samt processens omkostning,
dend hand vilde afvarte.
Og blev da udj Sagen saaleedes for Ræt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Dend indstevnte Siur Helliesen yttre Alsager, som af Citanten Hellie Helliesen Qvalviigen er
indvarslet for Grunde leie af Et huusmande plats paa Gaarden Qvalviigen, for det Aar 1739,
som er ubetalt med 48 skil: Danske, har selv her for Rætten Compareret d: 18 Apriil
nestleeden, og ej kundet fragaa fordringens Rigtighed, mens alleene til sin befrielse forrestillet
det hand dend paastevnte Grunde leie hafde betalt til Citantens broder Omund Helliesen
Qvalviigen, af dend aarsage hand begierede Sagen udsat indtil dette Ting for at indkalde
bem:te Omun Helliesen til Sagens oplysning, og blev oftbem:te Siur Helliesen af Rætten
Sagens udsættelse bevilget til dette Ting, paa det hand efter sin forrestillelse kunde (oply)se
Sagen; mens, som bem:te Siur Helliesen efter paaRaabelse nu ej møder, sit (forsæt?) til
Sagens oplysning paa hands side at (fremlægge?), saa bliver dend af ham dend 18 April
(nestleeden) giorde indsigelse ej til aller m(inste) ......tion antagelig: thj Kiendes for Rætt at
Siur Helliesen bør udReede og betalle til Citanten Hellie Helliesen udj Grunde leie for Aaret
1739 48 skil: Danske, og udj Processens omkostninger 2 Rd:r, inden 15 dagge efter den/n/e
Doms lovl: forkyndelse under Nam og Execution.
Olle Larsen Lotte fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand efter Jan Schrøder, Borger og
indvaahner i Bergen, hands ordre og paa hands veigne, vidnesfast udj de tvende Vidner Siur
Michelsen Lotte og Mickel Endresen ibdm:, som bægge her for Rætten nu Comparerer, derres
overværelse, haver i.. ga.... budet Olle Torbiørnsen Lotte 76 Rd:r 3 mrk:, som bem:te
1741: 157b
1741
Jan Schrøder efter pante forskrivelse er skyldig til bem:te Olle Torbiørnsen Lotte, og som
Terminen er Exspireret, og Olle Torbiørnsen ej pengene har vildet imod tage, saa vilde
Comparenten nu udj forbem:te tvende Vidners nærværelse deponere her udj Rætten de Olle
Torbiørnsen anbudene penge 76 Rd:r 3 mrk:, med begiering at naar Olle Torbiørnsen pengene
vilde affordre, hand da qvitteret maatte fra sig levere{t} Jan Schrøders udgivene pante
forskrivelse, i det øfrige formodede at pengene stoed frugtesløs fra den/n/e dag af for Olle
Torbiørnsen[s] Egen Reigning. pengene blev af Comparenten deponeret, og befantis Rigtig
76 Rd:r 3 mrk: at være ved eftertællingen.
Jan Schrøders udgivene skiøde af 13 Febr: 1741 til Olle Larsen paa ½ Løb smør, ½ huud med
bøxsel, samt overbøxsel til dend halv jorde part udj yttre Thuunet, alt i Gaarden Lotte
beliggende, blev læst.
Dend 1 Augustj blev Rætten atter betiendt med foranførte Laug Rættis mænd, er passeret
som følger.
Mathias Bleje og Aamund Buu, deres udgivene skiøde af 26 Apriil 1741 til Lars Johansen paa
2 pd: 1 2/7 mrk: smør udj Gaarden Agge med bøxsel og herlighed, blev læst.
Lensmanden Torchiels Larsen Housse fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand efter
Krem/m/eren og Giestgiber[en] udj Odde, Broder Møllers skriftl: forlangende og givene
fuldmagt, til dette Ting, tiid og stæd vidnesfast lovl: med Mundtl: Kald og warsel, haver ladet
stevne og indkalde bem:te Broder Møllers Debitorer, Dom at lide til at betalle hvis de ere
skyldige, samt at svare processens omkostninger, og ere Debitorene samt en hvers fordring

som følger: Aamund Ellingsen Sonve 2 Rd: 2 mrk: 2 s:, Aasse Hildahl 2 Rd:, Tormoe Jølle
5 Rd: 15 s:, Gunner Sandve 4 Rd: 6 s:, Mickel Rogde 3 Rd: 4 mrk: 9 s:, Olle Christophersen
Eie 1 Rd:, Peder Jaastad 6 Rd: 3 mrk: 2 s:, Elling Schieldaas 1 Rd: 4 mrk: 1 s:, Jon
Mockestad 4 mrk: 2 s:, Aamun Aslachsen Sexe 3 mrk: 8 s:, Aslack Sexe 1 Rd: 3 mrk: ? s:,
Hans Sandve 18 Rd: 2 mrk:, Jacob Jørgen Freim ...... ? Rd: 1? s:, Olle Toften med søn Olle
Olsen ? Rd: ? mrk: ? s:, Einer Schare 10 Rd:,
af de indstevnte møtte Hans Sandven, tilstoed {de} at være lovl: stevnet, og at være Broder
Møller skyldig 14 Rd:, mens de øvrige 4 Rd: 2 mrk: kand hand icke mindes om, vil Rætte for
sig i Mindel:, begierede udsættelse indtil høste Tinget, da sagen forinden skal blive afgiort,
Jacob Freim møtte, tilstoed lovl: at være kaldet, begierede sagen udsat til høste Tinget for at
betalle imind:, Mickel Rogde møtte og lod liggeleedes tilførre, Elling Schieldaas møtte og
lod paa sam/m/e maade som de andre tilførre. Jon Mockestad møtte og liggeleedes paastod
sagen udsat for at see dend imindel: afgiort.
efter trende gange paaRaabelse møtte ingen fleere af de indstevnte,
stevne Vidnerne
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Joen Torchielsen Housse og Torbiørn Ølversen Housse med Eed og opragte fingre afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt for alle de der udj Naufn givene.
Citanten var begierende Laudag for de udeblivende.
Afskeediget.
Sagen gives Rum indtil forrestaaende høste Ting, til sam/m/e tid og dette stæd bliver Omun
Sondve, Aasse Hildahl, Tormoe Jølle, Gunner Sondve, Olle Eie, Peder Jaastad, Aamun Sexe,
Aslack ibd:, Olle Toften med søn Olle Olsen, og Einer Schare forrelagt {Laudag} her for
Rætten at møde, sagen at tilsvare.
Torchiels Larsen Housse fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand efter Hr: Com/m/erce
Raad Thomas von der Lippes skriftl: forlangende og given fuldmagt, til dette Ting, tiid og
stæd med Mundtl: Kald og warsel vidnesfast lovl: har ladet stevne og indkalde Helje Jacobsen
Instenes og Knud Luttro, Dom at lide til at betalle, dend første, neml: Helje, 2 Rd: 3 mrk: 12
s:, og Knud 3 Rd: 4 mrk: 8 s:, for Crediterede Koren Wahre, samt at svare processens
omkostninger.
den indstevnte Helje Instenes møtte, tilstoed stevningen og gielden, begierede sagen udsat
indtil høste Tinget, at hand mindel: kunde Rætte for sig.
dend indstevnte Knud Luttro blev [paa]Raabt, mens møtte icke.
ovenbem:te stevne Vidner med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt for Knud Luttro[s] boepæll udj hands Eget paahør.
Citanten var Laudag for dend udeblivende begierende.
Afsagt
Sagen udsættes til førstkom/m/ende høste Ting, til sam/m/e tiid Knud Luttro paalægges at
møde, sagen at tilsvare.
Fogden Hejberg efter forrige tiltalle til Arne Jonsen Wiinæs, æskede sagen i Rætte.
Arne Jonsen møtte.
Citanten lod tilførre, at som det forhen udeblivende Vidne Olle Christophersen Diønne nu
møder, saa paastoed hand sam/m/e Vidne Eedelig afhørt. Eedens forklaring blev Vidnet
forrelæst, og formanet at vogte sig for meenEed.
bem:te Vidne Olle Christophersen sagde sig at være gaml: 37 Aar, og at være boendes paa
Gaarden Diønne, efter aflagde Eed vandt og forklarede. Citanten var begierende at fremsætte

.....vene Qvest: 1: om Vidnet afvigte Aar 174(0?, om) foraaret, var i barsel hos Arne Wiinæs
........ 2: om Vidnet da hørte eller saa noget (Klam)merie imel: Arne Wiines og Siur
Østensen Alsager, og om hand saa at Arne Wiines spente eller haardrog bem:te Siur Østensen.
Resp: Vidnet gick ud om aftenen for at (tage?) fauntag med Siur Østensen, og det var udj
løstighed, mens som Vidnet var beskiencket kom hand til at lig[g]e under, da kom et
Men/n/iske, om det var Arne Wiines eller icke, ved hand ej til visse, dog troer hand det var
Arne, og hørte det sigge om anden morgen at det var Arne Wiinæs,
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sam/m/e Men/n/iske sagde, det gaar icke an, det er ingen hund du ligger paa. mens om det
Men/n/iske slog eller spente eller drog, ved Vidnet icke, siden hand var beskiencket, dog
sagde Siur om anden dags Morgen, at hand var af Arne Wiinæs sam/m/e aften bleven slagen.
3: om Vidnet oftere end den/n/e gang, som forklaret er, saa eller hørte noget Klam/m/eri
imel: Arne og Siur udj dette barsel. Resp: Nej. 4: om Vidnet ved at forklare hvad fleere
Men/n/isker der var nærværende da det omvundene Klam/m/eri passerede. Resp: ved det
icke.
Arne Wiines, som stedse vilde indfalde Vidnet i sin talle for at lægge det ord i Munden, blev
tvende gange af Dom/m/eren forManet at tie mens Dom/m/eren handlede med Vidnet, mens
var der til icke at formaa, saa at Dom/m/eren maatte begiere Laug Rætten der om til Vidne, og
som atter tredive!! (tredie) gang begynte at lægge Vidnet ord i Munden, saa bør hand, bem:te
Arne Wiines, i følge dend Kongl: Allernaadigste Forordning af 3 Martij 1741, dens 14 post, at
bøde til Justitz Cassen 2 lod sølv, under videre adfær efter allerhøyst bem:te Alligerede
For:[s] bydende. bem:te Arne Wiines, efter at dette for ham var oplæst, Rættede for sig strax
med 1 Rd:r. 5: Qvest: til Vidnet, hvad tiid Vidnet kom til dette barselgilde, og hvad tiid
hand tog derfra. Resp: kand ej mindes det. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
Fogden lod tilførre, at siden hand ingen fuldkom/m/en oplysning har kundet erholde af de
afhørte Vidner, saa maatte hand begiere Sagen udsat indtil hand kand faa dend nermere
undersøgt.
Arne Wiines hafde ej noget her imod at lade tilførre.
Afskeediget
Sagen udsættis indtil parterne dend ved stevnemaal i Rætten kalder.
Lensmanden Peer Endersen Uhreim efter forrige tiltalle til Anders Oppedahl, an....... ..t
Tingsvidnes erholdelse begiere ............ Anders Oppedahl nu møder, sam/m/e sluttet.
dend indstevnte Anders Oppedahl møtte, hafde ej noget her at lade tilførre, undtagen hvis af
ham tilforn udj den/n/e sag var talt, er bleven af ham udj Druckenskab talt.
Citanten begierede under Rættens forseigling Tingsvidne[t] beskreven.
Olle Larsen Lotte udgivene Pante forskrivelse af 31de Julij 1741 til Arne Jonsen Wiines for
Capital 150 Rd:, imod det underpant af ½ Løb smør, ½ huud med bøxsel udj Gaarden Lotte,
samt overbøxsel til dend halve part i yttre Thuunet, og alle Olle Larsens Eiendeler med vis
hand Eiendes worder, blev læst.
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Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere den/n/e Termins skatte Restance, hvis
endelige Sum/m/a var 415 Rd: 4 s:, og som ingen var der noget der imod hafde at forrestille,
var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.

Fogden efter forrige tiltalle til Olle Larsen Lotte, som nu for Rætten møder, æskede sagen i
Rætte, og lod tilførre, at som det Vidne Siur Østensen Alsager er fløttet herfra Hardanger, og
det førren Rættens forrelæggelse blev ham forkyndt, saa vilde Fogden frafalde det Vidne, og
paastaa at det andet Vidne Lars Olsen Lotte, som og et nyt indstevnt Vidne, Naufnl: Hellie
Qvalvigen, der bægge møder, Eedelig afhørt. Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst, og
formanet at vogte dem for meenEed.
1: Vidne, Lars Olsen Lotte, tienende Encken Sigri paa Gaarden Tioflodt, sagde sig at være
gaml: 27 Aar, efter aflagde Eed vant og forklarede, at Vidnet kom til gaaende og saa at Jacob
Alsager holt Olle Larsen, og Olle Larsen bad at Jacob vilde slippe ham, og som Vidnet gick af
og til, kom Vidnet nogen stund derefter og saa at Olle Larsen hafde Jacob under sig og holt sit
Knæe paa Jacobs bryst, da Vidnet gick strax bort igien, og ej er meere vitterlig. Fogden
fremsatte Qvest: 1: hvad tiid og stæd og udj hvilcket samqvem dette passerede. Resp: det
er 2 Aar i den/n/e som/m/er at det passerede paa Gaarden indre Alsager udj Hellie
Qvalviigens bryllup. 2: om Vidnet ved at forklare hvoraf deres Despute Reiste sig. Resp:
nej. 3: om de vare meget hidsige og vreede da Klammeriet skee[de]. Resp: hand saa ingen
vreede. parterne hafde ej viidere at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Hellie Helliesen, boendes paa Gaarden Qvalviigen, gaml: 27 Aar, efter aflagde Eed
vant og forklarede, at den/n/e sag skal have tildraget sig paa hands bryllup, som for 2 Aar
siden blev holdt paa Gaarden indre Alsager, og laa Vidnet og souv, saa hand hvercken har
seet eller hørt noget af hvis passeret er, mens vel siden efter hørte talle der om i blant bryllups
folcket med disse ord, det var et skrøbelig Men/n/iske dend Jacob mand faar icke være i freed
for ham hand var i hob i aftets med Olle, videre hafde Vidnet ej hørt. Fogden fremsatte Qv:
1: hvem af bryllups folcket det var som talte disse ord. Resp: det var ..... Alsager og Anna
Hellies datter, som for(hen har) aflagt sit Vidnesbyrd. 2: om Vidnet (har) fleere at
Naufngive som har seet paa (dette) Klam/m/erj, end de Vidner som nu ere afhørte. Resp:
nej. dette spørsmaal blev efter Citantens paastand igientaget for det første Vidne Lars Olsen,
som svarede at der st(od) mange folck hos, mens hand kand ingen Naufngive.
Fogden begierede det første Vidne Anna Hellies datters g(iorte) forklaring maatte for
indstevnte Olle Larsen Lotte oplæssis, og at hand derpaa maatte Erklære sig om hand sam/m/e
Vidnes udsigende tilstaar. efter at Vidnets forklaring for Olle Larsen efter Fogdens paastand
var oplæst, svarede Olle Larsen det hand icke med sandhed kunde tilstaa at sagen forholdt sig
saa som Vidnet har forklaret.
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Fogden lod tilførre, at som hand har beviist dend paa Justitiens veigne mod Olle Larsen
Lotte Reiste sag med han/n/em uvedkom/m/ende eller upaarørende og Conseqventer upartiske
Vidner, som Eenstemmig forklarer at Olle Larsen Lotte har slaget Jacob Helliesen til jorden
og sat sit Knæe paa hands bryst, saa satte Fogden i Rætte over Olle Larsen Lotte at hand
maatte tilfindes for saadan hands Adfær at bøde efter Lovens p: 930, art: 8, og processens
omkostning at Erstatte, hvorom hand forventede Dom,
Comparenten Olle Larsen Lotte begierede sagen udsat indtil neste Ting for at indvarsle
Vidner til sagens fuldstændige oplysning.
Fogden lod tilførre, at naar Olle Larsen Lotte til høste Tinget lovl: indstevner sine
paaberaabte Vidner, vilde hand, for at spare omkostninger, uden videre stevning da tage til
gienmælle og anhøre sam/m/e Vidner.
Afsagt
Sagen gives Rum indtil forrestaaende høste Ting.

Sølfest Helliesen Alsager udgivene Obligation af 1ste Aug: 1741 til Steen Mickelsen Biotvedt
for Capital 40 Rd:, imod det underpant af 1 Spd: 17 mrk: smør i Gaarden Indre Alsager, blev
læst.
Hr: Cancelie Raad Johan Sechman Fleischer Contra Sven Tostensen Sexe efter forrige tiltalle.
Sven Sexe blev 3de gange paaraabt, men mødte iche, ey heller nogen paa hans vegne.
Mons:r Claudius Emanuel Bart paa Hr: Cancelie Raad Fleischers vegne møtte og lod tilføre,
at som h/an/d nu maa fornem/m/e det indstefnte Svend Tostensen Sexe ey møder for Sagen
paa sin side at besørge, saa nødes Comparenten til at begiere Sagens anstand til neste ting, paa
det hans principal samme tiid Kand see Sagen til endskab befordret, for derefter at Erholde
een endelig Dom.
Forafskeediget
Efter Citantens paastand gives Sagen Rum til neste ting.
..... .....nsen Wiidnæs fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand paa sin StifFader Ellef
Utnes veigne til dette Ting, tiid og stæd vidnesfast lovl: med Mundtl: Kald og warsel har ladet
stevne Hans Ellingsen Housse, Dom at lide til at betalle ham efter Pante forskrivelse
Capitallen, som er 8? (85?) Rd:, med alle paavoxsende Rænter, eller og at {ski} give
fuldkom/m/en skiøde paa det jorde goeds hand haver udj pant, samt at svare processens
omkostning.
dend indstevnte Hans Housse blev trende gange paaRaabt, mens møtte icke.
stevne Vidnerne Joen Torckielsen Housse og Torbiørn Ølfversen Housse med [Eed og]
opragte fingre afhiemlede stevningens lovl: forkyndelse for Hans Housse[s] boepæll udj
hands Kones paahør.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt
dend indstevnte Hans Ellingsen Housse paalægges
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for Rætten at møde til nestanstundende høste Ting, dend af Ellef Utne imod ham Reiste sag at
tilsvare, da dermed skall omgaaes Lovgemæs, og haver Citant: at tage den/n/e afsigt
beskreven til lovl: forkyndelse.
Efter trende gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget ophævet.

d: 3de Aug: blev paa Gaarden Wiig holdet Eet Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage
Ting for Jondahls skibbr:[s] Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt af Hr: Cancellie
Raad og Sorensk: Fleischers fuldmægtig Emanuel Barth j Sorenskriverens lovlige forfald, saa
blev og Rætten sam/m/e tiid beklæd med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl:
Johanes Wiig, Giert Bache, Lars Samland, Jørgen Hærrestvedt, Gunder Ou(ag?)stad
(Ouestad), Salmon Flattebøe, Askout Eie og Samson Traa, overværende ved Rætten Kongl:
Maj:ts Foged Andreas Heiberg, Lensmanden Johanes Nielsen Wiig og dend tingsøgende
Almue.
Hvorda først blev publ: de Kongl: forordning!! forordninger og Høy øfrighedz ordre som paa
fol: 149 og 156 findes Extraheret.

dernest blev publ:
Lars Endresens skiøde til Samson Endresen paa 2 pd: 6 mrk: smør med bøxel og herlighed j
Gaarden Nedre Traa, datt: 25de April 1741: blev læst.
Fogden Heiberg kundgiorde, det hand efter forrigge!! tiltalle hafde til dette Ting indkaldet Ole
Nielsen Bache, at lide Dom til straf, fordj hand har fratagget Iver Tvedten Een Save
bordstock, hand gav og til kiende, at Lars Gutormsen Hougen er af Hr: Stiftamptmanden
beskicked til at være Ole Nielsens Defensor j den/n/e Sag, og vilde Fogden som Actor nu
fornem/m/e hvad de til indstevnte Ole Nielsens forsvar kunde have at fremsætte.
Dend indstevnte Ole Nielsen Bache møtte for Rætten og tilstoed lovlig at være stevnet.
saa møtte og Lars Guttormsen Hougen, som j Rætte lagde dend Const: Stiftbefahlingsmand
Etats Raad Lymes Constitution til ham, datt: 20 Junij 1741. hvorudj hand er anbefahlet dend
indstevntes Sag at forsvare, sam/m/e er saa lydende.
Dend indstevnte Ole Nielsen blev forrelæst hans tilstaaelse og forklaring, som hand paa Vaar
Tinget hafde aflagt, hvilcket hand tilstoed Rigtig at wære, og sagde derhos at saadan hans
begangne og forøvede gierning er skied alleeniste af uforstandig og Eenfoldighed, hvorfore
hand haabede for straf at worde befriet.
Hands beskickede forsvar Lars Gutormsen sagde ej andet at have at lade tilførre, end at
undskylde den/n/e hans begaae[de] Ringe forseelse med Eenfoldighed s(amt) mangel paa
dend Rætte kundskab, om hvad saadan gierning førrede (med) sig naar dend blev forøved.
Fogden lod tilførre, at som Iver Tvedten har nødt betaling for dend Sav stock hand har mist,
saa og f(rafaldt?) Sagen jmod Ole Nielsen, det og er bekiendt at bem:te (Ole Nielsen) er [et]
meget taabeligt og fattigt Mæniske, Saa ville Fogden ............. icke brugge j Rætte sættelse
efter Loven j skarpeste maader, (men) .......... at Ole Nielsen for den/n/e hans forseelse motte
tilfindes (at staa j Gabe) stocken, 1 tim/m/e for og Een tim/m/e efter Prædicken, andre til
afskye og Exempel, hvorom hand forvendtede Dom.
Dend indstevnte tilligge med hans forsvar Declarerede ej videre j Sagen at have at tilføre.
Og bliver da udj den/n/e Sag Saaledes for Rætt kiendt, Dømt og
Afsagt
Fogden Andreas Heiberg, som paa Justitiens Veigne til dette Ting lovlig har ladet indstevne
Ole Nielsen Bache til Doms og strafs lidelse, (fordj hand) fra Iver Aamundsen Tvedt skall
have tagget Een Save stock, som ........ var opsavet, og laa paa bem:te Iver Aamundsens Sav,
har tagget ......... deraf at bem:te Iver Aamundsen paa nest afvigte Vaar Ting hafde Reist
den/n/e Sag imod indstevnte Ole Nielsen, men Sagen, efter at dend j ...... (var) anhængig giort.
efter det mellem dem sluttede forlig, frafa(ldt),
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Endskiøndt indstevnte Ole Nielsen utvungen sielv tilstoed den/n/e begangne forseelse at have
forøvet, og altsaa lod Fogden til Justitiens Pleie sin Reservation dend tiid ad Prot: tilførre,
hvilcket hand nu ved dette udstædde stævnemaal haver j Værckstillet, og altsaa efter endelig
paastand og j Rættesættelse efter Sagens beskaffenhed og forseelsens Ringhed, slutted Sagen
paa sin siide til Doms. Herimod har dend indstevnte nu for Rætten tilstaaet dend af ham paa
seeniste Vaar Ting giorte bekiendelse Rigtig at wære, og som skied er dend begangne
forseelse j største Eenfoldighed og mangel paa dend Rætte begreb, hvad det førte med sig at
anmasse sig Een andens Eiendelle, at have begaaet, hvilcken forseelse dend indstevntes
forsvar og med hans taabeligge Eenfoldighed og mangel paa Rætt kundskab om hvad saadan
gierning førrer med sig, vil have undskyldet. Thj Kiendes for Rætt, efter Saadan Sagens
omstendighed samt Actors giorde j Rættesættelse, at dend indstevnte Ole Nielsen Bache, for
den/n/e hans begangne forseelse og ulovlig brugte omgang, bør at staa j Gabbe staacken, {den

første} \Naar/ Prædicken bliver her j Jondahls Kircke, Een Tim/m/e for Prædicken og Een
Tim/m/e efter Prædicken, hvilcket alt hand bør liide og efterkom/m/e under Lovens adfær.
Aslack Torchelsen med fleere, deris skiøde til Aschill Siursen paa 1 Spand smør med bøxel
og herlighed j Gaardem Molve, datt: 25de April 1741: blev læst.
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæsse dette Aars første Termins skatte Restance,
hvis endeligge Sum/m/a var (ope rum), og som ingen derimod noget haver at indvende,
begierede Fogden sam/m/e under Rættens Attestation udfærdiget, som blev efterkom/m/et.
Efter trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, hvorforre Tinget
blev ophævet.
Mandagen d: 7 Aug: blev Rætten betiendt paa Gaarden Sævertvedt, beliggende i OssaFiorden
i Gravens Præstegield og Ulviig kk: sogn, efter forlangende af Biørne Pedersen, som er
boendes paa Høyland Præstegaard i Stavanger Amt, og det med efterskrevene Eedsorene
Laug Rættes Mænd, som af Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Andreas Heyberg der til er opnævnte,
sc: Anve Halanger, Johan/n/es ibdm:, Poul Holgiersviigen, Johan/n/es Wambeim, Anders
Scheie, Ole Rondestvedt, Hover Schaar og Od Haaimb, nærværende Lensmanden Anders
Hansen Store Berge,
hvorda for Rætten fremkom bem:te Biørne Pedersen og Kundgiorde det hand med Mundtl:
Kald og warsel vidnesfast (lovl: med) fem Nætters warsel her til Aastædet (Sævertvedt) har
ladet stevne og indkalde beboeren ...... ......ard Eilef Snaresen Sævertvedt, Vidner at anhørre
om det forliig som skeede Ao: 17?? imel: ham og Encken Britta Christophers datter med
Lauværge Elling Anvesen Osse, (blan?)t andet under Eed at bekræfte om hand ....f Sævertvedt
ej var om sam/m/e forliig vit(terlig), og selv Persohnlig nærværende da det (ske?)de, samt at
lide Dom for sit brug, \og/ at svare processens omkostninger, vidner som ere under (Lovens)
faldsmaal indvarslede, er Poul Opheim og Iver Mæsseim.
Citanten begierede at Anfind Torbiørnsen Leqve, som er hands Sø(dskende?) baren, maatte
førre Sagen for ham.
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Den/n/e Citantens forlangende blev ham i følge Loven af Rætten tilstaaet.
dend indstevnte Eilef Sævertvedt Comparerede, {vedtog} tilstoed at stevningen saaleedes
som Citanten forklaret haver, er ham forkyndt med fem Nætters warsel, protesterede i
Kraftigste maader imod den/n/e procedur, hvorved hand med Rætten eller stevnemaal er
bleven overiilet, i det Citanten med fem Nætters varsel har indvarslet, da her intet Aaværck er
begaaet, og ej med allerminste adkomst kand beviisse at eie en steen her i gaarden enten til
Eie eller leie.
Rætten tilspurte Citanten om hand hafde noget adkomst her til jorden at beviisse, enten
Eiendom eller at dend er leiet; Anfind Leqve svarede paa Citantens veigne, det hand ej andet
adkomst hafde, end som det forliig som Ao: 1728 skeede om den/n/e halve jord, der med hand
agter sam/m/e at vinde, og til dend ende er Vidnerne indvarslet, derom deres Eedelige
forklaring at aflægge. Citanten lod tilførre, det hand underkastede sig Rættens Kiendelse om
dette stevnemaal er lovligt, hvor ved hand er bleven betagen ald leilighed til svar, formodede
det hand ej med Rætten blev over Jillet.
Eragtning

Lovens 1 bog 4 Capit: 7 art: u[d]trøckeligen forklarer og henviisser i hvilcke tilfælde Femte
stevning maa og kand bruges, mens ingen saadan sagens beskaffenhed i stevningen af
Citanten findes anført. Lovens 1 B: 13 Capt: 28 art:, samt det forregaaende 4 Capt:, forklarer
i hvilcke tilfælde Extra Ræt er (til)ladelig til Vidners førrelse, og hvor(paa) warsel gives bør,
Forordningen af 19 A(ug:) 1735, dends 1ste post, visser hvorleedes Extra Rættergange maa og
kand bruges. som da Citantens Søgemaal i ingen tilfælde findes bifald af Loven eller
Forordningerne, til Rættergang her paa Aastædet, eller til Extra Rættes erholdelse, Saa
Kiendes for Rætt, det stevningen .... .....ses {til lovl: forfølgelse} som ............. det, og betaller
Citanten selv (til Rættens) Persohner 5 Rd: 2 mrk: for den/n/e deres ............. til og paa
Aastædet, samt forskaffe Sorenskriveren fri fløtning til sit hiem.
d: 20de September blev Rætten sadt og betiendt paa gaarden Øfre Sexse, og det efter
tilkaldelse af de samtl: Opsiddere paa bem:te Jorde part, der under Liusse Closters Juridiction
er Sorterende, og j Ullensvangs Kircke Sogen j Hardanger er beliggende, j Hr: Cancellie Raad
og Sorensk: Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Emanuel
Barth, med efterskrevne Edsorne Laug Rættes mænd,
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Nafnlig, Michel Lussand, Christopher Diønne, Joen Langesætter, Hellie Baarsen Oppedahl,
Jacob Ærnes og Gunder Bleie, som alle af forvalteren og MedEieren til Liusse Closter
Godset, Sr: Hend: Forman, er opnæfnte, og af Lensmanden Peder Uhreim, som ved Rætten
var nærværende, til j dag er tilsagt her at være nærværende,
og er bem:te Jord Øfre Sexses opsiddere Siur Pedersen, Magnus Larsen, Ole Arnesen, Arne
Salmonsen, Johanes Tollefsen, Ole Ellingsen og Wiglichch!! Ellingsen, de som den/n/e
forretning haver Reqvireret, og det j følge af dend Constituerede Stiftbefahlingsmand Hr:
Etats Raad og President Jonas Limes givne bevilgning under datto 1 Septbr: 1741. teignet paa
opsidernes Memorial af 24 Aug: nest forhen, som bevilger den/n/e Rættes holdelse, siden
forbem:te opsiddere beklager sig paa deris Jord ved Eet paakommende fieldskred at være
skeed stoer skade, saa vel inden som uden gierdes, bem:te opsidderes Memorial med
Stiftambtmandens derpaa teignede Resolution, som for Rætten blev oplæst, lyder som følger.
Dernest fremstoed bem:te Opsiddere af Gaarden Øfre Sexse, som forklarede at de j følge af
Stiftamptmandens bevilgning til den/n/e Rætt til j dag lovligen haver ladet indvarsle S:r
Hendrich Forman som medEiere og forvalter til den/n/e Jord, der under Liusse Clost:
Jurisdiction (sorteren)de er beliggende, at være nærværende ved den/n/e Rættes holdelse, for
\der/ paalidelig at giøre forklaring hvad den/n/e Jorde part Øfre Sexse, som Lius: Clost: Eiere
er tilhørende, skylder j skatt og Landskyld, paa det Jorden der efter, j følge af dend besigtelse
samt siun og grandskning som af Rætten bliver giort, og efter dends befindende beskaffenhed,
kand blive feldet, alt til nærmere Kongl: allernaadigst approbation.
(Paa) forvalteren og MedEieren til Lius: Clost: godset, S:r Hend: Formans Veigne møtte
Lensmanden Peder Uhreim, som lod (tilførre) det Velbem:te S:r Forman haver tillagt ham
ordre wed (denne forret)ning at være nærværende, for at paasee (at forret)ningen
Lovforsva[r]lig bliver behandlet, og (at det) ej Mere bliver afflædt!! (affældt) end dend
paakomne (skade som) af fieldskredet uomgiengelig udkræver, ............. ....nd til Rættens
behandling indlod, Men (hvad) sig Gaardens Taxt af skatt og Landskyld angaar, (da) har hand
ej fra S:r Forman derom erholdet Ringeste (Efterre)tning, forklarede ellers, at saa vidt han
...... ...ære j minde, da skall den/n/e Jord Øfre Sexse ........... skatte af 7 Løber smør, og svare j
Landskyld af 7 ½ Løb smør. (vider)e viste hand ej at forklare til Rættens oplysning.

Samtl: opsiddere her paa Jorden forklarede at de af Lius: Clost: Eiere og forvaltere haver
bøxslet Een hver (for sig) som følger, Nembl: Siur Pedersen 2 pd: 19 ½ mrk: smør, 3/16 huud
og 3/8 tønde Salt, Magnus Larsen 2 pd: 19 ½ mrk: smør,
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3/16 huud og 3/8 td: Salt, Ole Arnesen 22 ½ mrk: smør, 1/16 huud, 1/8 td: salt, Arne
Salmonsen 22 ½ mrk: smør, 1/16 huud, 1/8 td: salt, Johanes Tollefsen 1 pd: 21 mrk: smør,
1/8 huud. ¼ td: salt, Ole Ellingsen 1 pd: 21 mrk: smør, 1/8 huud, ¼ td: salt, og Wiglich{ck}
Ellingsen 3 pd: 18 mrk: smør, ¼ huud og ½ td: salt, hvilcket giør til sam/m/en, som de
forklarede, efter deres bøxel sedler at have tilbøxslet sig 5 Løber smør, 1 huud og 2 tønder
salt, paastoed dernest at Rætten vilde tage dend uløckelige hændelse som ved dette field
skred og Vandløb først j nest afvigte Aug: Maaned er overløben, den/n/e Jorde part til stoer
skade, j besigtelse, og derefter felde Jorden som forsvarlig og lovlig eragtes.
Dernest j Rætte lagde de samtl: forbem:te opsiddere deres bøxel sedler, som er 8te j tallet,
\undtagen Arne Salmonsen, hvis bøxel seddel hand forklarede at være forkom/m/e[t]/, og
anden oplysning om Jordens skyld sagde de ej at kunde giøre. Ligeledes j Rætte lagde de og
Eet gl: Affalds brev passered d: 1 Julij 1643. hvorefter bem:te Jorde part da er felt til 5 Løber
smør, 2 tønder Salt og Een huud.
Derefter forføyede Sorenskriveren tillige med Laug Rætted sig j Marcken for at besigte dend
skade Jorden har taget ved det overkomne field skred, og befandtes da Jorden ej siden det j
Aaret 1643, d: 1 Julij, skiede aftag, at være j nogen maade forbedret, men snarere Aarlig
forringet, Men hvad sig det j indeværende Som/m/er Gaarden Øfre Sexse overkomne field
skred angaar, da har Vj befunden sam/m/e j følgende beskaffenhed. Øverst j fieldet som
ligger oven for Gaarden, er Een deel af Berget udfalden, som haver taget sit løb ..... ned
igien/n/em Gaardens udmarck og støls haver, hvor ...... fieldskreden saavel paa Marcke som
skougen har giort (Een) stoer skade, og bort taget saavel Jorden som skougen, hvor (det)
hafde sit løb, saa at det bare berg nu er igien, hvorpaa ingen grøde for eftertiiden kand
vendtes, derefter havde fieldskredet taget sit løb ned over Gaardens bøe og Enger, alt indtil
Søes, hvor dend helle veien langs har giort (stoer skade) saavel paa Engen, som paa Een liden
deel af Agere, \og er sam/m/e efter øyesiun for eftertiiden lide ......./, .......... skade efter
opsiddernes forklaringer er treffet dem jmellem, siden de styrer dend heele Jord til haabe, og
har .............. Eene om dend anden.
Efter saadan/n/e omstendigheder (og dend) skade Jorden ved dette nu j Jndeværende
Som/m/er (overgangne) field skred har taget, da kand Vj ej Rættere og sandere ................. og
see, end at Jorden Øfre Sexse, der nu efter forklaring af opsidderne skylder 5 Løber smør, 2
tønder Salt og 1 huud,(kand af)tages saavel j skatt som Landskyld Een Løb smør, som (blir at)
lignes over dend heele gaard øfre Sexses Opsiddere, og af fo(rre)staaende gaardens skyld
afgaa.
De samtl: opsiddere lod tilføre, at de underdanigst vil haabe at dette skiede af(tag af) Kongl:
Maj:t allernaadigst vorder Approberet, og at dette aftag, naar Eieren paalidelig haver forklaret
Jordens skatte og Landskyld, siden de derudj er ukyndig, vorder paa dem samtl: lignet.
Afsagt.
Dend forklaring som af Opsidderne og Lensmanden angaaende Jordens skatte og Landskyld
er fremsadt (her for)
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Rætten, icke til nogen paalidelig efterretning holde sig efterretlig, og derefter felde Jorden
efter dend siun og granskning som nu er giort, Men paa det forretningen Lovformelig kand

blive slutted, saa udsættes den/n/e forretning til førstholdende L: C:!! (Liusse Closters) høste
ting, da forvalteren og medEieren S:r Hendrich Forman til forretningens fuldbyrdelse haver at
indlevere Een Rigtig Extract af L: C: Jorde bog eller Matricul paa hvad den/n/e Jorde part øfre
Sexse saavel j skat som Landskyld er ansadt for, da Rætten derefter skall ligne det aftag som
nu paa Jorden til nærmere Allernaadigst Approbation er sadt.
d: 21: Septbr: blev Rætten sadt og betiendt paa Gaarden Nedre Espe, beliggende j Ullensvang
Kircke Sogen j Kindservigs skibbr; og Hardanger Fogderie, og det j Hr: Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Emanuel
Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes mænd som der til af Fo[g]den Hr:
Andreas Heiberg er opnæfnet, Nafnl: Iver Digrenæs, Knud Jaastad, Tosten Qvalnes, Hellie
Hofland, Torchel Hofland og Svend Ystenes, hvilcke alle af Lensmanden Torgiels Housse,
som nu ved Rætten er nærværende, er vorden tilsagt,
og det efter tilkaldelse af Ole Haldorsen Espen, som Eiere og Odels berettiget til 3 Løber
smør med bøxel og herlighed her j Gaarden.
Hvorda for Rætten fremstoed bem:te Ole Haldorsen, som gav tilkiende at hand til j dag her
til Aastædet lovlig haver ladet indstevne sine 3de Grander, Ole Olsen, Aamund Knudsen og
Siur Knudsen, at møde og anhøre de Vidner og andre bevisligheder som hand, Citanten, agter
at føre, alt til Een paafølgende lovlig Marckestens forretning mellem hannem og de indstevnte
hans grander, saavel inden som uden gierdes, samt birck, Older og Hattel skoug, samt fæe
bæite, hvor efter da Citanten efter ........ Vidnernes forklaringer og Sagens omstendigheder,
............... sin tilhørende Jorde part, som skylder 3 Løber smør, (at faa steent og R)eent fra sine
Granders Eiendom /: saavel (inden gierdes) som uden gierdes med skoug og videre :/ der
skall ...................... ½ Løb smør, alt efter Dom/m/erens og Dan/n/emænds ..................., paa
det hand kand vide, hvor hvidt hans (hans Eiendom) strecker, og derefter hæfde sit brug;
De Vidner (som møder) j dag her til Aastædet under deres faldsmaals (bøde)r, er indstevnt at
aflægge deres Edelige forklaring om gam/m/elt mod og Marckeskiel, samt hvorledes
Citantens (fader?) og formænd saavel inden som uden gierdes med skoug (og) ...... haver
brugt og styret den/n/e Jorde part.
(Vidnerne), Nafnl: Siur Rasmusen Bleje, Niels Nielsen Skaar, Wiglich Tostensen Herrei,
Haldor Jonsen Mæhland, Siur Tostensen Aasse, Magdeli Asbiørensdatter Age, Guro
Mathiasdatter Qvalnes, Magnilde Monsdatter og Johanes Arnesen Helleland, {.... Guri
.....datter Mæhland}.
Ligesaa er de 3de Jndstevnte
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Grander indvarslet at svare den/n/e Citanten paaførdte Prosses bekostning, siden de ej j
mindelighed har været at formaae til forening, hvor efter da Citanten sin videre paastand og j
Rættesættelse vil have Reserveret at fremføre.
Dernest j Rætte lagde Citanten skifte brevet passered efter hans Sl: fader Haldor Arnesen,
passered d: 12 Maij 1708, hvoraf fornem/m/es at den/n/e Jorde part j Gaarden Espe /: hvoraf
Citanten Eier 1 ½ Løb, og er Odels baaren til de øvrige 1 ½ Løb smør; som hans Stiffader
\Tobias Olsen/ nu beboer, skylder 3 Løb smør, eller 2 Løber smør og 2 huuder, og som hand,
Nembl: Cit:, da hans Sl: fader døde, efter skifte brevetz udviis, ickun var 18 ugger gl:, saa
kand hand ej vide hvorledes med Jordens Eiendeller er skalted og valted, mens som hand nu
har opnaaed dend alder af 33 Aar, saa har hand nu opspurdt de forbem:te Vidner, af hvis
forklaring hand vil vendte at faa oplysning, hvorvidt Gaardens Eiendeller strecker og har
stræcket sig. Her indføres saavidt af skifte brevet som fornøden giøres.

for Rætten fremstoed Ole Olsen Espe, som tilstoed lovlig at være til j dag indvarslet, og j
alle maader tilstoed Stevnemaalet, Saa møtte og Joen Knudsen paa sine 2de brødre Aamund
Knudsen og Siur Knudsens veigne, og tilstoed paa deres veigne, som de af ham har været
begierede, lovlig til j dag at være indstevnt, og altsaa vedtager dette stevnemaal, dernest
forklarede Ole Olsen, at dend Jorde part som hand og Aamund Knudsen samt Siur Knudsen
Eier og bruger, skylder tilsam/m/en 2 ½ Løb smør, Ellers sagde \de/ for nærværende tiid ej
noget at have at svare.
Citanten paastoed sine Vidner, som nu for Rætten møder, førdte og afhørdte. Eedens
forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed at blive. Dernest fremstoed
1ste Vidne, Siur Rasmusen, som er gandske blind, og har for 7 Aar siden mist sit siun, har sit
tilhold paa Bleie, sagde sig at være gl: 96 Aar, forklarede at for ungefær 81 Aar [siden] var
hand he(nne paa) gaarden Espe j lægd hos nu afg: Haldor Arnesen, som var Citantens fader,
og til j Een tid af 24 Aar, og j dend tiid saa og hørdte hand at bem:te (Haldor) Arnesen
uforment brugte fra Eet Mercke op j fieldet, kaldet Glo(vre), og ned efter bæcken j Søen, og
brugte Haldor paa dend yttre side af bæcken, men paa stædet og Marckerne kand hand ej,
formedelst hand har mist sit siun, giøre nogen anviisning. Parterne Declarerede ej videre at
have dette Vidne at tilspørge, hvorfore Vidnet sit udsigende med Eed og opragte fingre
stadfæstede.
2de Vidne, Niels Nielsen, boende paa Gaarden Skaar, sagde sig at være gaml: ?? Aar,
(forklarede) at for ungefæhr 57 Aar siden tiendte Vidnet her paa Gaarden (Nedre Espe? hos
Ole Pedersen), som var fader til Jndstevnte Ole Olsen, j 6 Aars tiid, og da
.................................. var noget skifte jmellem hans hosbonde Ole Pedersen (og Haldor)
Arnesens Jord, men Løvskougen havde de 2de Mænd (til fælles) dem jmellem, dog ved
Vidnet ej hvorledes skougen ................................. kand \hand/ giøre anviisning paa noget
mercke, men .............................. 2de teiger, dend Ene kaldet Maasham/m/er Teigen, og dend
anden (Kabricke Teigen), og brugte Ole Pedersen lougskoven alleene {Løvskougen} j
Kobricke teigen, men Marcke skog og Nøtter skog var til fælles baade for O(le Pedersen) og
Haldor Arnesen, og blev saaledes af dem brugt. dend anden (Teig, Maas)ham/m/er teigen,
forklarede Vidnet, j dend tiid hand var her ......... (teigen) blev brugt af Sl: Haldor Arnesen, og
laa under hans Jorde part, sagde og paa sam/m/e tæiger at kunde giøre anviisning. Parterne
hafde for nærværende tiid ej videre at tilspørge dette Vidnet.
3de Vidne. Wiglich Tostensen, boede paa Gaarden Herrei, sagde sig at være gl: 70 Aar,
widnede at for ungefæhr ?? Aar siden boede Vidnet paa (denne) Jorde part her j Gaarden, som
nu beboes af indstevnte Olle Olsen, .........
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brugte Vidnet j de 10 Aar hand var her paa Jorden, {og da brugte Vidnet} efter de mercker
som gick fra Søen og op j fieldet, Nembl: fra Staure berge og opefter Rusten j Anger hougen,
og Eiede Haldor det som laa paa dend Jndre side, \og Vidnet brugte paa dend yttre side/, men
de mercker som er oven for, vidste hand ej at giøre forklaring om, skougen brugte Vidnet
saavel inden som noget uden for Mølstallen, men der uden for brugte Haldor Arnesen, og
sagde Vidnet at kunde giøre anvisning paa de forbem:te Mercker. Videre forklarede Vidnet,
at dend teig, Maas ham/m/er teigen, brugte Haldor Arnesen, Men Kabricke teigen blev brugt
af Vidnet Neder ved Søen, men op j fieldet af ham og Haldor tillige, og sagde Vidnet paa
disse tæiger at kunde giøre anviisning. Citanten tilspurdte Vidnet, om hans Sl: fader!! Haldor
Arnesen icke brugte Aalder skoug uden for becken, og om hand icke ligeledes brugte Aalder
skougen op under Lingesten Garen. R: Ja, Sl: Haldor brugte og huggede uden for becken,
men hvor det var kand hand ej visse, men om hand brugte op under Lingesten Garen, det ved
Vidnet icke. Parterne hafde for nærværende tiid ej videre at tilspørge Vidnet.

4de Vidne, Haldor Jonsen, boende paa Yttre Mæhland, sagde sig at wære gl: 60 Aar,
forklarede at for ungefæhr 46 Aar siden {...} \kom/ Vidnet \at/ tiendt!! (tiene) hos Sl: Haldor
Arnesen j 7 Aar, og derefter bode paa dend Jorde part som nu af Ole Haldorsen beboes, j 11
Aar, og J dend tiid brugte Sl: Haldor Arnesen, og Vidnet efter ham j dend tiid hand bode paa
den/n/e Jorde part, Nede fra Stoure berg og op j Nautte skar hougen, og derfra op j Anger
hougen, og var det Sl: Haldors Eiendom inden for disse Mercker, Videre forklarede Vidnet,
at Haldor brugte Aalder skougen j Væckene under Lingesten garen, men bircke skougen blev
brugt af Ole Pedersen, ligesaa huggede Haldor tillige med Vidnet, Aalder uden for bæcken, og
Ole Pedersen inden for bæcken. Nock forklarede Vidnet at de 2de tæiger, Maas ham/m/er
tæigen og Kabricke teigen, blev brugt baade af Ole Pedersen og Haldor Arnesen saaledes,
Nembl: Ole brugte Løvskoven (j Kabricke) teigen, og Haldor brugte Løvskoven j Maas
hammer teigen, men Marcke skou, Næver og Risskoug brugte (begge j disse) tæiger til fælles,
paa disse Mærcker og (teiger) sagde Vidnet at kunde giøre anviisning. ............ tilspurdte
Vidnet om icke hans Sl: fader!! Haldor (Arnesen og) Ole Pedersen bægge kan/n/ede de j
Glovre. Resp: Ja, hand hørede at de bægge sagde at Mercker jmellem (dennem) var j
Glovre, som \hand kand visse/. Ole Olsen tilspurdte Vidnet, om hand icke til Citanten er
beslægtet. Resp: Ja, hand er ......... Søskende baren til Citanten. Parterne Declarerede ej
videre at have dette Vidne at tilspørge.
5te Vidne, Siur Tostensen, \boende/ paa{ende} paa!! Gaarden Aasse, sagde sig at være gl:
57 Aar, vidnede at for ungefæhr 30 Aar siden tiendte Vidnet hos Sl: Haldor Arnesen j 3de
Aar, og da hørde Vidnet mange gange sige af Sl: Haldor Arnesen, det mercket jmellem hans
Jorde part og Ole Pedersens Jorde part skulle
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Gaa fra Stoure berge og op j Nautte skare, og derfra j Anger Hougen, saa at Haldor skulle Eie
det som ligger paa dend indre side af disse Mercker, og Ole Pedersen uden for, Videre
forklarede Vidnet at j dend tiid hand tiendte hos Haldor, huggede hand stranger og aaven
Veed j Væckene under Lingesteen Garen, sagde at kunde giøre anviisning saavel paa de
forklarede Mercker, som og paa det stæd hvor hand huggede dend omvundene Veed. Videre
forklarede Vidnet, at hand efter forbem:te hans hosbonds befahling huggede Aaven eller
brende Veed uden for bæcken, sagde og at Haldor brugte Maas ham/m/er tæigen alleene saa
vidt la..l var, men Marcke skoug brugte Haldor og Ole Pedersen til fælles, og dend anden
Teig, Kabricke tæigen, blev brugt af Ole Pedersen alleene, undtagen Marcke skougen, hvilcke
Haldor brugte med ham til fælles, sagde og paa sam/m/e tæiger at kunde giøre anviisning.
Parterne Declarerede ej videre den/n/e sinde at have Vidnet at tilpørge.
6te Vidne, Magdeli Asbiørensdatter, har sit tilhold paa Age, sagde sig at være gl: 80 Aar,
forklarede, at for 30 Aar siden var hun her paa Gaarden til huus \hos/ Ole Olsen og Knud
Olsen, og da sloe hun høe efter deres tilladelse paa Een slotte kaldet Racke berg slotten,
sagde ellers at Sl: Haldor huggede uden for bæcken, og Ole og Knud huggede inden for
bæcken, men hvad sig bytted jmellem Haldors Jorde part og Olle Olsen og Knud Olsen[s]
Jorde part angaar, da sagde Vidnet af dem, Nembl: Haldor, Olle og Knud, at have hørdt at det
skulle gaa fra Stoure Berge og op efter Rusten j Nautte skarre, og derfra op j Anger hougen,
men paa disse Mercker sagde hun ej at kunde giøre anvisning. Parterne declarerede dette
Vidne ej videre at have at tilspørge, hvorforre Vidnet sin forklaring med Eed og opragte
fingre stadfæstede.
7de Vidne, Guro Mathiasdatter, har sit tilhold paa Gaarden Qvalnes, sagde sig at være
gam/m/el 73 Aar, forklarede af!! (at) for 17 Aar siden styrede hun dend Jorde part som
Citanten nu beboer her j Jorden!! (Gaarden), som R(aas)folck med hendes mand, som siden
ved døden er afg:, og kand hun ej forklare noget ang: mod og Marckeskiel, undtagen at hun

kand giøre anvisning paa de stæder hvor hun slog høe, s(om) er j Een slotte, Huusmande
slotten kaldet, der ligger ........ ved bøe Gaarden, liggesaa har hun oppe j Lien under (Svart)
ham/m/eren {og} slaaet høe, saa har hun og slaaet høe ................. under huusserne j
Rasdahlen, paa hvilcke stæder Vidnet sagde at kunde giøre anviisning, og videre sagde Vidnet
ej at kunde forklare, ej heller hafde parterne noget videre dette Vidne at tilspørge.
8de Vidne, Magdele Monsdatter, ................ .....stad, sagde sig at være gl: 50 Aar, forklarede,
.......................... hos hendes Sl: fader Mons Larsen, som var Raasmand .................... her paa
Gaarden, som er for 17 Aar siden, da slog Vidnet og hendes fader høe j Rasdahlen, som ligger
neden for huusserne, liggesaa slog hun og høe j Huusmande slotten, som ligger oppe ved bøe
Gaarden, og endelig slog hun og høe j Lien under Svart ham/m/eren, paa hvilcke stæder hun
sagde hun kunde giøre anviisning, og mere hafde hun ej at kunde forklare, ej heller hafde
parterne noget videre at tilspørge Vidnet.
9de Vidne, Johanes Arnesen, er til huus paa Gaarden Helland, sagde sig at være gl: 39 Aar,
forklarede, at for 16 Aar siden (tiendte) Vidnet her paa Gaarden hos Tobias Olsen j 4re Aar,
og da sagde (Tobias), at naar hand huggede Risved, da motte hand icke kom/m/e .......
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Gløfre, og huggede da Vidnet indtil sam/m/e stæd, hvor paa hand kand giøre anviisning,
ellers forklarede hand, at da hand var hos sine forældre, der var huusfolck her paa Gaarden
hos Olle Olsen og Knud Olsen, og da slog hans Moder høe uden for Uren med tilladelse af
dend Raasmand som da boede paa dend part Citanten nu Eier, Nafnl: Mons Larsen, paa
hvilcket stæd Vidnet sagde at kunde giøre anviisning, og videre sagde hand ej at kunde
forklare, ej heller hafde parterne videre at tilspørge hannem.
Og som det nu er sendt ud paa aftenen, saa udsættes med forretningen til j Morgen, da
Rætten agter at gaa j Marcken for at ansee dend anvisning Vidnerne kand giøre, og det i
bægge parters nærværelse.
d: 22: Sept:, efter at Sorenskriveren tillige med Laug Rætten hafde været j Marcken j
overværelse af Citanten og Jndstevnte Ole Olsen samt Joen Knudsen, som paa sine 2de
Jndstevnte og fraværende brødre var nærværende, for at ansee dend anvisning som Vidnerne
efter deris j Gaar aflagde forklaring vilde giøre, blev Rætten jgien sadt,
og bliver da først at anføre dend anviisning som Vidnerne efter deres j gaar aflagde
forklaring haver giort.
Dernest lod Citanten tillige med Ole Olsen og Joen Knudsen tilføre, det de icke forlanger at
de Vidner som haver giort forklaring om de 2de tæiger, Maas ham/m/er teigen og Kabricke
tæigen, skall giøre nogen anviisning paa sam/m/e tæiger, siden sam/m/e tæiger er over alt
bekiendt, og der om deres Mercker er {mindste} \ingen/ Dispute, men sam/m/e tæiger ligger,
dend Eene, \Nembl: Maas ham/m/er [teigen]/, Een fierding paa den/n/e sam/m/e siide her
inden for, og dend anden, Nembl: Kabricke tæigen, ligger 1 ½ fierding her inden for den/n/e
Jord.
og er da dend anviisning som som!! Vidnerne haver giort, som følger.
2de Vidne, Niels Nielsen Skaar, kand ej giøre anviisning paa andet end de forb:te 2de tæiger,
hvorom ingen anviisning Reqvireres.
3de Vidne, \Wiglich Tostensen/, giorde anviisning paa Anger hougen og Rusten ned efter til
Stoure Berge.
4de Vidne, Haldor Jonsen, giorde anviisning paa Anger hougen og Nautte skar hougen og
Stoure Berge, saa an(viiste hand) Eet skar oppe j berget, som ligger oven ............ ....er gaar
ned ved Søen inden for huusserne, kaldet .....................

5te Vidne, Siur Tostensen, giorde anviisning paa (Anger?) hougen, Nautte skare og Stoure
Berge, saa om .............. og det mercke som gaar op fra Anger h[o]ug og j Lingesten garen,
ligesaa viste hand og Væckene, der under Lingesteen garen er liggende, og uden for det
Mercke som gaar fra Anger hougen og op j Lingesten Garen.
7de Vidne, \Guro Mathiasdatter/, giorde anviisning paa Lie slotten, som ligger under ........
berge og uden og neden for Glovre, samt uden for Uren, saa anviiste hun og Een liden slotte
kaldet Huusmande slotten, som ligger tædt inden for Elven, der bytter mellem (Gaarden)
Bratespe og den/n/e Jorde part, ligesaa viiste hun og Rasdahlen, hvor udj hun slog høe langst
ned efter bæcken paa (dend) yttre siide, og det efter det Jnderste Løb som bæcken nu haver.
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8de Vidne, Magdele Monsdatter, giorde lige saadan anviisning som nest forrige Vidne j alle
maader giort haver.
9de Vidne, \Johanes Arnes:/, giorde anviisning paa det stæd j fieldet som kaldes Glovre, der
er Eet skar oppe j berget som ligger oven for bæcken, der har sit udløb j Søen inden for
Gaardens huusser, og sagde hand uden for sam/m/e Mercke at have hugged Ris Veed, ligesaa
anviiste hand Uhren, hvor hans Moder har slaget høe, hvilcket er beliggende oven paa Rocke
berge, som er uden og under Glovre.
Dernest blev forbem:te Vidner taget j Eed, og fremstoed da først
2det Vidne, Niels Nielsen Skaar, for hvem hans j gaar aflagde forklaring blev oplæst, som
hand j alle maader tilstoed Rigtig at være, og som parterne ej videre havde at tilspørge ham,
saa Eedfæstede Vidnet sit j gaar aflagde Vidnes\byrd/ med opragte fingre efter Loven.
3de Vidne, Wiglich Tosten[sen], for hvem hans j gaar aflagde forklaring og dend derefter j
dag giorde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e Rigtig at være, og som parterne ej
videre hafde at tilpørge ham, saa stadfæstede Vidnet sin forklaring med Eed og opragte fingre.
4de Vidne, Haldor Jonsen {Jonsen} Mæhland, for hvem hans j Gaar aflagde forklaring og
dend derefter j dag giorde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e j alle maader, og som
parterne ej videre havde at tilspørge ham, saa stadfæstede Vidnet sin forklaring og giorde
anviisning med Eed og opragte fingre.
6te!! (5te) Vidne, Siur Tostensen Aasse, for hvem hans j gaar aflagde forklaring og dend af
ham j dag giorde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e j alle maader Rigtig at være, og
som hand af parterne ej noget videre blev tilspurdt, saa stadfæstede hand sit udsigende og
giorde anviisning med Eed og opragte fingre.
7de Vidne, Guro Mathiasdatter Qvalnes, for hvem dend af hende j gaar aflagde forklaring og
dend af hende j dag giorde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e j alle maader Rigtig at
være, og derpaa med Eed og opragte fingre stadfæstede sam/m/e sit udsiggende og giorde
anviisning.
8de Vidne, Magdele Monsdatter, for hvem hendes j gaar aflagde forklaring og dend derpaa j
dag giorde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e j alle maader Rigtig at være, og derpaa
med Eed og opragte fingre stadfæstede sam/m/e sit udsiggende og giorde anviisning.
9de Vidne, Johanes Arnesen Helland, for hvem hans j gaar aflagde forklaring og dend af
ham j dag giorde anviisning blev forrelæst, tilstoed sam/m/e j alle maader Rigtig at være, og
derpaa med Eed og opragte fingre stadfæstede sam/m/e sit udsigende og giorde forklaring
{med Eed og opragte fingre}.
Rætten vilde tillade dem, endnu Engang tilligge med La(ug Rætten at gaa) ind j marcken for
\at/ see om ingen!! (nogen?) mindelig forlig mellem ......................, hvilcket blev bevilget.
efter at de Een tiid lang hafde .............................., kom Parterne tilligge med Laug Rætten
tilbage, og da Rætten igien (var samlet), fremkom for Rætten Citanten Ole Haldorsen og Ole
Olsen, og gav (tilkiende) at de med hin anden saaledes var forenede ang: det Mercke som

(gaar) fra Stouer berge og op til Anger h[o]ugen, der bytter mellem deres ..........., at \der/ op
efter j følge af deres foreening og anviisning skulle .............. til Eet fast og uRyggelig bytte
mellem dem, begierede der(for Rættens Middel) vilde være dem her udj Assisterlig,
og blev da efter saadan foreening og anviisning Nedsat følgende Merckestene samt (hugget)
Glopper som følger.
Og blev da først j Stoure berget ved ...... (hugget) Een Gloppe j Een Jordfast sten, som visser
op j Øst til Een gloppe j Eet skarf j Dybevig leite, sam/m/e gloppe visser derfra ................
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skare, hvor der blev {hugget} Needsadt Een Marcke steen som visser Søer j Een anden
nedsadt Marcke steen oven over Vejen j Appelde skaar, som ligeledes viisser ind j Søer til
Uren oven for Appelde skaar, hvor der blev hugget Een gloppe j Een Jordfast steen, hvilcken
visser ind j Biønstigs Uren, hvor der blev hugget Een Vinckel Gloppe j Eet berg som viisser
udj Nord til dend gloppe der blev hugget oven for Appelde skaare, lige saa visser sam/m/e
Vickel Gloppe op j Øst til Nouteskar hougen, hvor der blev needsadt Een Marcke steen, Og
Eier Ole Haldorsen Needen og Jnden for disse Mercker, og oven og uden for Eier Ole Olsen.
derefter gaar Mercket fra Nouteskar hougen op \under/ Nederste Riss, hvor der blev nedsat
Een Marcke steen som viisser j Øst op j Een Nedsadt Marcke steen, som blev nedsat j
nederste Riss, sam/m/e viisser op j øverste Riss, hvor der blev nedsadt Een Marcke steen som
viisser op efter j Een stoer Jordfast steen under Anger {hougen} \Uren/, hvor der blev hugget
Een gloppe j sam/m/e steen, hvilcken viisser op efter j Angerur backen, hvor der blev nedsat
Een Mercke steen som viisser bendt op j Øst til Een gloppe som blev hugget j Eet skarf under
Anger hougen, sam/m/e gloppe viisser op efter til Anger hougen, hvor der blev nedsat Een
Marcke steen som visser op j Een nedsat Marcke steen som staar inden for Aarsteen, tedt
under Vejen, sam/m/e er Ende bytte paa dette Mercke mellem Ole Haldorsen og Ole Olsen,
og Eier Ole Haldorsen det som ligger inden for disse Mercker, og Ole Olsen det som ligger
uden for,
Der med den/n/e dag blev bragt til ende, hvorfore Rætten til j Morgen blev ophævet.
d: 23: Septbr: blev Rætten igien sadt j bægge parters overværelse.
Citanten tillige med Ole Olsen og Joen Knudsen paa sine brøders!! (brødres) veigne lod
tilføre, det de med hin anden angaaende Een deel Mercker har treffet Een kierlig og venlig
foreening, hvor over de begierede at Rætten efter sam/m/e deris foreening og dend anviisning
de vil giøre, vilde nedsætte Mercke steene, og vedtog Rætten da at følge dem, for at nedsætte
Marcke skiels steene efter deres anviisning;
Og blev da først jmellem Ole Haldorsen og Aamund Knudsen nedsadt .....................
følgende Mercker. først blev paa hiem/m/e (bøen) Huusmandmande!! (Huusmande) slotten
oppe under berge, (hvor blev hugg)et Een Vinckel Gloppe j berget, som visser ............ berget
til becken og ned efter j Een Marcke (steen som) blev nedsadt neden for ham/m/er lagget j
bem:te (Huusman)de slotte, sam/m/e visser ned j Een anden j Een (anden) Marcke steen som
blev nedsat ned j enden paa (Aam?)und sin Huusmande slotte, Jnden for disse Mercker Eier
Ole Haldorsen, og uden for Aamund Knudsen.
(stra?)xs neden for næste Marckesten, som blev nedsat j dend ...re Enden af Huusmande
slotten, blev hugget Een Vinckel gloppe, som viisser ud efter til Een Jordfast steen, hvor der
blev hugget Een gloppe j Huusmande slotten, som visser op j ...... berg, hvor der blev hugget
Een Vinckel gloppe,
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Som visser ud j Een Marcke steen som staar uden for bæcken j bem:te Huusmande slotte,
sam/m/e nedsatte Marcke steen visser op efter j Een anden nedsat Marcke steen som staar op j
sam/m/e Huusmande slotte, som visser op j Eet berg, hvor der blev hugget Een Vinckel
gloppe, sam/m/e visser ind j bæcken, hvilcket er ende mercket jmellem Ole Haldorsen og
Aamund Knudsen, og Eier Aamund sam/m/e slotte, og Ole Haldorsen uden om ham.
Oven for Ole Olsens Huusmande slotte blev nedsat Een Mercke steen som visser udj Elven
og indtil Eet berg, hvor der blev hugget Een gloppe som visser efter opsselagget ind j dend
yderste backen, og bytter da bæcken jmellem Olle Olsen og Ole Haldorsen, og Eier Ole
Olsen paa dend ydtre side af bæcken, og Ole Haldorsen paa dend {En} Jndre side af sam/m/e
bæck.
J Aamund sin gl: slotte blev nedsadt Een Mercke steen op under bøegaaren, som visser need
j berg enden, hvor der blev hugget Een gloppe som visser need efter opsselagget, ud under
opsselagget blev nedsat Een Mercke steen som visser ned og ud efter opsselagget, hvor der
blev nedsat Een Mercke steen som visser ind og ned til Eet berg, hvor der blev hugget Een
gloppe, ligeledes j gl: slotten, som visser ind og need til Een needsat Mercke steen som visser
ud til berg Noven og ind j berglaget, som er ende Mercket j gl: slotten jmellem Ole Haldorsen
og Aamund Knudsen, og oven for disse Mercker j bem:te gl: slotte Eier Aamund Knudsen,
og Needen for Ole Haldorsen.
Nock blev {ned}sat jmellem Ole Olsen og Ole Haldorsen, .......... j Eet berg hugget Een
gloppe som visser need j Een n(eedsat Mercke) steen, sam/m/e visser ind j bøe gaaren, og
neden for disse (Mercker) Eier Ole Haldorsen, og oven for Ole Olsen.
Derpaa blev ............. udmarcken jmellem Ole Haldorsen og Aamund Knudsen j .......... uden
for Rocke berget hugget Een gloppe som visser (op) j Een Jordfast steen oven for Rocke
berget, hvor der blev hugget Een Vinckel gloppe som visser op efter til Uren, hvor der blev
nedsadt Een Marckesten, sam/m/e visser op efter til Uren ....... for Espe Helderen, hvor der
blev nedsadt Een Marckesteen som visser Øst op efter til Een stoer Jordfast steen under
Sva(rt) ham/m/er Vejen, hvor der blev hugget Een gloppe som visser op efter til Een nedsat
Marcke steen oven for Svart (hammer) Vejen, sam/m/e steen visser op j Øst til Eet ............,
hvor der blev hugget Een Gloppe, sam/m/e .................., hvilcket er ende Mercket. Jnden for
disse Mercker Eier Aamund Knudsen, og uden for Ole Haldorsen.
(Mellem?) Ole Olsen og Ole Haldorsen blev under Rocke berg slo(tten? needsat Een)
Mercke steen som visser need efter Lien til Een ...................... Merckesteen, inden for gl:
slotten, sam/m/e visser .............. til Een anden nedsat Mercke steen, som staar neden og .......
dend gl: slotten, der visser ned j Eet skarf under Vasho........, hvor der blev hugget Een gloppe,
sam/m/e visser .................... til Een nedsat Marcke steen, som staar bendt ind ... ......kulle
steenen, sam/m/e visser ned efter til becken, hvor der blev nedsat Een Mercke steen som
visser j bæ(cken), og derfra gaar Mercket langs bæcken ned efter j bøe garen, hvilcket er ende
Mercket, Og paa dend yderste side af disse Mercker Eier Ole Haldorsen, og paa dend
inderste siide Ole Olsen.
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Dernest blev paa hiem/m/e bøen mellem Ole Haldorsen og Aamund Knudsen nedsat
følgende Mercker, oppe under Tørcke breck Aacker Reinen blev nedsat Een Merckesten som
visser ned j Een anden nedsat mercke steen oven for Maal Aackeren, sam/m/e visser under
Maal Aarkeren!! j Een der nedsat Marcke steen, og derfra gaar mercket j Søen, paa dend
Jndre siide af disse Mercker Eier Aamund, og Ole paa dend yttre siide.
Nock blev nedsadt udt under Maal Aackeren Een Marcke steen som visser og!! (op) j Een
gloppe som blev hugget j Een Jordfast steen oven for Maal Aackeren, derfra gaar mercket op j
Een nedsat Marckesten som staar j Rusten, sam/m/e visser op j Een nedsat Marcke sten som

staar j Reinen paa yderste Tørcke breck Ageren, hvilcket er Ende mercket, og Eier Ole
Haldorsen paa \dend/ Jndre siide, og Aamund paa dend yttre siide af disse mercker.
Dernest forklarede Ole Olsen og Ole Haldorsen at de med hin anden har sluttet efterfølgende
forEening, Ole Haldorsen overlader til Ole Olsen Eet Qverne støe og Eet Nøst toft, der imod
til vederlag overlader Ole Olsen til Ole Haldorsen Een Aacker Reine som ligger under Ole
Haldorsens Ager, Bircke Ager kaldet, hvor neden for ligger Aamunds Ager.
Dernest j Rætte lagde parterne Een passered Marckestens forretning begyndt d: 15 Junij
1740. hvor af de begierede j den/n/e forretning inddragen slutning(en) {.....de..} \j sam/m/e /
forretning, saavidt indsigneret er, hvilcket her udføres.
Citanten lod dernest tilføre, at som der endnu er tilbage (adskil?)lige tæiger og slotter, og j
sær Maas ham/m/er tæigen og Kabrike tæigen, hvorom de endnu icke er vorden foreenede,
hvilcket til(dee)ls er Aarsage at de 2de Jndstevnte, Aamund Knudsen og Siur Knudsen, (nu
ere) fraværende og icke fra deris Ræisser hiem komne, saa begierede Citanten {den/n/e} at
\med/ den/n/e forretnings slutning motte beroe ind\til/ bem:te hans Grander kom/m/er hiem
kom/m/er!!, da hand nærmere vil talle med dem, hvorefter hand da saadant for Sorensk: til
nærmere efterretning og den/n/e forretnings slutning skall indberætte, paa det saadant da
endten efter deres mindelige foreening eller ved Dom kand blive slutted.
Endnu lod Ole Olsen og Ole Haldorsen tilføre, at Ole Olsen skal tilhøre biørcke skogen som
er uden for bæcken og ............ ....el Veien, som ligger op j fra Kolle Lee og op .................
slotte og Need til bøe garen.
(Parterne erkl)erede derpaa for nærværende tiid ej videre (at have at ti)lføre.
Afsagt.
Den/n/e forretning udsættes ........ .......ten, efter at hans Grander og Contra parter hiem
kom/m/er,....................... Sorensk: hvad tiid hand tendker at den/n/e forretning (kand komme
til) slutted forlig, eller j mangel deraf ved Dom \kand/ forre(tages) ..... Citanten betimelig skall
blive bekiendt \giort/ tiiden naar (denne) forretning til afhandling \igien/ kand forretages.

d: 4 Octobr: blev paa Gaarden Wiig for Jondahls skibbr:[s] Almue holdet Eet almindeligt
Høste, Skatte og Sage falds ting, og blev Rætten (samme tii)d betiendt j Hr: Cancellie Raad
og Sorenskriver Fleischers lovlig forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius
Emanuel Barth tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl: Iver Samland,
Lars Traa, Ole Bache, Johanes Selsvig, Asckout Eie, ..... Bergie, Salmon Flattebøe og Gunder
Ougestad,
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Overværende ved Rætten Kongl: Maj:ts Foged Sr: Andreas Heiberg, Lensmanden Johanes
Wiig, tillige med {efterskrevne Eedsorne} dend tingsøgende Almue,
hvorda først allerunderdanigst blev publ:
1: Placat ang: Cancellie Raad og forrige Casserers Jens Kølles fordølgede Effecters
oppedagelse, datt: 18de Aug: 1741.
2: Placat ang: dend under 25 April 1735 paabudne forhøyelse Tolds ophævelse, af de udj
Norge indførende Suckere og Sirupper, datt: 14 Aug: 1741.
3: Stiftamptmand von Rappes Proclama, datt: 10 Aug: 1741, ang: forrige Casserer Jens
Kolles {Jndkaldelse} Creditorer og Debitorers Jndkaldelse at møde j hans huus j Christiania.
4: Stiftamptmandens skrivelse til Fogden, datt: 29 Aug: 1741, hvorudj bekiendt giøres at
alle og Een hver som nogle lapper og kluder kand have, skal derfore bekom/m/e betaling af

Intressenterne j Papir Vercket j Christiania ved \deres/ Correspondenter som de dertil
beskicker.
5: dittoes skrivelse til Fogden ang: Berent og Einer Wedvigene, som fra Sogne Fogderie er
bort Rømt for tyverj, deres anholdelse.
6: Ober berg Ampted paa Kongsberg, deris skrivelse til Stiftambtmanden, [af] dato 30 Aug:
1741, ang: Thore Jensen, Lars Andersen og Mathias Rasmusen, deris anholdelse, siden de af
deris Arrest er bort Rømt.
7: Stiftamptmandens skrivelse til Cancellie Raad og Sorensk: Fleischer, datt: 19 Aug: 1741:
ang: at indted skiøde eller adkomst brev maa udstedes af nogen, med mindre det bort soldtes
værdj udj reede penge bliver Mentioneret.
dernest blev læst
skifte brevet efter afg: Christi Erichsdatter, passered d: 26 Maj 1741, hvorudj befindes
sterfboen tilhørende Jorde Gods j Gaarden Eie 1 Løb 14 2/5 mrk: smør med bøxel og
herlighed, Vurderet for 86 Rd: 2 mrk: 6 2/5 s:, sam/m/e er igien udlagt som følger, til
Enckemanden Torchel Iversen 2 Spd: 8 2/5 mrk:, til datteren Anna Torchelsdatter 14 mrk:,
til Ingebiør 14 mrk:, og til Britta 14 mrk:
d: 5 Octobr: blev Rætten igien sadt med forbem:te Laug Rætt, og er da passered som følger.
Iver Bergiesen Svaasand udgivne gave brev til hans Søn Lars Iversen paa ½ Løb smør med
bøxel og herlighed j Gaarden Svaasand, dattered d: 4 Octbr: 1741. blev læst.
Magdeli Bergiesdatters skiøde til Iver Stengrimsen paa ................ smør med bøxel og
herlighed j Gaarden Gundtvedt, datt: 4 (Octbr: 1741. blev læst).
Lars Larsen Hougens skiøde til Lars Larsen paa ½ Løb (smør med bøxel) og herlighed j
Gaarden Hougen, datt: 4: Octbr: 1741. blev læst.
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæsse de sædvanlige (Tings Vidner), som hand til
sit Ræigenskabs bilag fornødiger, og er som f(ølger), (Specifica)tion over Aftagene paa de
Gaarder her j Ting Lauget, saav(it) ......ding og Odels skatten ang: 2: ditto ang: Leedingen.
3: (de) sædvanlige Tings Vidner ang: strandet vrag og deslige. 4: Ting skydsen for dette
skibbr: 5te: skatte Restansen for (dette) skibbr:, hvis Sum/m/a er 41 Rd: 7 s:, og som ingen
derimod noget havde at indvende, begierede Fogden Rættens Attestation paa sam/m/e, som
blev efterkom/m/et.
dernest blev opnæfnt de Laug Rættes Mænd som Rætten tilkom/m/ende Aar 1742 skal
betiende. Nye, Samson Samsonsen Præstgaard, Bryn(nild) Endresen Wiig, Endre Torchelsen
Eie og Aamund Arnesen .......,
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De gamle er Lars Ecken, Jacob Bache, Iver Tvedten og Børge Wassel.
Efter trende gangers paaRaabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, hvorforre tinget
blev ophævet.

Dend 6 Octbr: blev paa Gaarden Sandven for Østensøe skibbr: holdet et almindel: Høste,
Skatte og Sagefalds ting, og blev Rætten betiendt af efterskrevene Laug Rættis Mænd, sc:

Svend Scheje, Hogen Sandve, Henrich Scheje, Arne Bierche, Siovat Aalviig, Tron Bierch,
Arne Gielle, og Niels Sandve, nærværende inden Rætten Kongl: M:[s] Foged Sig:r Andreas
Hejberg, Lensmanden Germun Næss med dend Tingsøgende Armue,
da først blev all[er]underdanigst publiceret de placater, Proclama og andre ordres som paa
nest forrestaaende sidde findes exstraherede.
skifte brevet af 26 Jullij 1741, passeret efter sal: Sigri Nielsdatter, blev læst, hvoraf
fornem/m/es det hun var Eiende 8 ¾ Mrk: jorde goeds i gaarden Steene med bøxsel og
herlighed, som var Wurderet for 8 Rd: 4 mrk: 8 s:, og udlagt først til Creditorene Svend
Herlefsen 3 mrk:, til arvingerne Gertru Olsdatter 2 mrk:, Torbiørn Nielsen 2 mrk:, Svend
Herlefsen ¾ mrk:, Olle Herlefsen 1 mrk:, med bøxsel efter andeel.
Fogden efter forrige tiltalle til Erich Nielsen Schaar med huustrue Inger Hugnesdatter, æskede
Sagen i Rætte,
dend indstevnte Erich Nielsen Comparerede for Rætten, og producerede Kongl:
allernaadigste opreisnings brev datteret 2 Debr: 1740, for begangne fortilig sam/m/enleje med
sin huustrue, sam/m/e blev allerunderd: læst og er saa lydende.
Fogden lod tilførre, siden Erich Schaar har anviist Kongl: opreisning for leiermaal, saa
frafaldt hand sagen.
.... Tronsen Tvedts udgivene Pante Obligation af 26 Aug: 1741 til Isack Botnen for Capital 53
Rd:, imod det Pant af 2 Løber smør i Gaarden Tvedt, blev læst.
Fogden Andreas Hejbergs udgivene skriftl: freedlysning af 19 Aug: 1741, hvorudj hand for
Gaarden Berje fredlysser dend sætter støel Langelien, saavelsom andre dends Eldgamle Støels
beiter, blev læst.
..... Olsen med fleere, deres udgivene skiøde af 26de (Maij) 1741 til Siur Olsen paa 1 Spd: 4
mrk: smør med (bøxsel j) Gaarden Røsseland, blev læst.
..... ......sen Schaar udgivene Gavebrev af 6 Octbr: 1741 til ...... .......sen paa 1 Sp: smør, ½
b:sk: i gaarden Schaar, blev læst.
...... .....esens udgivene skiøde af 6 Octbr: 1741 til ....... ....lsen paa 1 pd: 9 6/7 mrk: smør i
Gaard: Steene, blev læst.
Olle Olsen Østensøe fremstoed for Rætten og (begi)erede Eedelig afhørt Tosten Larsen
Soldahl, Lars Torresen Sandve og Torbiørn Olsen Soldahl angaaende Marckeskield i fieldet
for Gaarden Østensøe, til et lovskicket Tingsvidnes erholdelse.
Retten tilspurte om hand hafde indvarslet de omliggende Gaarders opsiddere som grenser
imod ham i fieldet, til at anhøre disse Vidner, eller hvem der er indvarslet, Vidnerne at
anhøre. bem:te Olle Olsen svarede, at hand ingen har indvarslet, Vidner at anhøre, begierede
derfor anstand til Woren, som blev bevilget.
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Dend 7 Ditto blev atter Rætten betiendt, er passeret som følger.
Siur Tronsen Tvedt lod anvisse i Rætten til udslættelse sin til Arne Mickelsen Store Aas, af
datto 5 April 1723, udgivene Pante Obligation paa Capital 90 Rd:, imod det underpant af 2
Løber smør gl: Landskyld udj gaarden Tveite, som igien efter paateignede qvittering af 6
Januarij 1735. er indfriet og betalt.

Siur Olsens udgivene Pante forskrivelse til Fogden Sig:r Hejberg, af datto 29 Maij 1741, for
Capit: 46 Rd:, imod det underpant af Gaarden Røsseland med mere Specificerede løsse
Eiendeler, blev læst.
Anna Aamunsdatter med fleere, deres udgivene skiøde af 6 Octbr: 1741 til Johanes Hansen
paa 1 pd: 5 mrk: smør med bøxsel i Gaarden Herrestvedt, blev lest.
Fogden Sig:r Hejberg udgivene bøxsel brev af 7 Octobr: 1741 til Lensmanden Germun
Olsen paa Gaarden Næss, skyldende ½ Løb smør, samt ødegaarden Aassem, blev lest.
skifte brevet af 26 April 1741, passeret efter sal: Maritta Isacksdatter, blev læst, derudj anført
jorde gods i Gaarden Berstøe ½ Løb smør, 1 g:sk:, som var Wurd: for 45 Rd:, og udl: paa
arvingerne, sc: Enckemanden Tron Olsen 1 Sp:, ½ g:sk:, Biørne Siursen 6 mrk: 1/6 g:sk:,
Maritta Siursdatter 3 mrk: 1/12 g:sk:, Ingeri Tronsdatter 9 mrk:, ¼ g:sk:
De Laug-Rættes Mænd som Rætten tilkom/m/ende Aar skal betiene, er Lars Nielsen
Rosseland, Isack Tostensen Midhuus, Johan/n/es Aarhuus, Tollef ibdm:, Ha.... Nielsen yttre
Aalvig, Lars Aamunsen ibdm:, Lars Evindsen ibdm:, og Philippus Holgiers: indre Aalviigen,
alle nye, som ej før har betiendt Rætten.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere. 1: Specification over Aftagene, 2: Een
ditto over a....... 3: om Ting skydsen. 4: det almindelige Tings Vidne. 5: dette Aars
skatte Restance, hvis Sum/m/a er 32 Rd: 1 mrk: 15 s:, og som ej nogen var der noget imod
sam/m/e hafde at forrestille, saa var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev
efterkom/m/et.
Efter trende gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget ophævet.

d: 9de Octbr: blev paa Eide Grund ved Søen holdet Eet Almindeligt Høste, Skatte og Sage
Ting for Gravens skibbr:[s] Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr: Cancellie
Raad og Sorensk: Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Edsorne fuldmægtig Claudius
Emanuel Barth tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes mænd, Nafnl: .....
(Kongs?)thun, Joen Larsen Ystaas, Jens Nestaas, Peder Svendsen ......., Ole Tostensen Sad!!
(Sæd), Ole Magnusen Rognestvedt, Erich Olsen .............., og Lars Tostensen Sæd,
overværende ved Rætten Kongl: Maj:ts Foged Andreas Heiberg, Lensmanden Anders Hansen
med dend Tingsøgende Almue.
Hvorda først blev publ: de Kongl: Forordninger og Høy øfrigheds ordre som paa fol: 167
findes Extraheret.
dernest blev læst
skifte brevet efter afg: Chatharina Helvig Hansdatter blev læst, passered d: 5te Decbr: 1740.
hvorudj befindes Jorde Gods Sterfboen tilhørende j Gaarden Herrej 1 pd: 6 mrk: smør,
Vurderet for 45 Rd:, og j Gaarden Bolstad 3 spand smør, Vurderet for 78 Rd: 4 mrk: 8 s:,
sam/m/e er igien udlagt til børnene som følger, til Hans Tostensen 1 pd: 6 mrk: j Gaarden
Herrey, til Olle Tostensen 20 mrk:, til Anders Tostensen 20 mrk:, til Anna Catharina
Tostensdatter 7 mrk:, og til Anna Tostensdatter 7 mrk:, alt j Gaarden Bolstad.
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Dend 10 Octbr: blev atter Rætten betiendt, er passeret som følger.
Udj sagen indstevnt af Lensmanden Anders Hansen, efter Fogdens ordre paa Justitiens
veigne, som møtte for Rætten, Contra Lisbeht Siursdatter Spaanem med Lauværge Poul
Spaanem, som og for Rætten møtte, er saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det Kongl: allernaadigste Reschribt af datto 4 Decbr: 1739 befahler at ald overdaadighed og
fyld[e]rie ved bøndernis gestebuder og Gilder skal være afskaffed, her imod erfahres at
Lisbeht Siursdatter Ao: 1740, efter at hun hafde ladet hindes sal: Mands døde legeme Jordet,
haver til fylderie holdet giestebud for Liigfølget; thi det Vidne Johan/n/es Larsen Wambem
forklarer at have hørt, at nogen af Liigfølgen sat over om Natten og drack, og det Vidne Kiel
Magnusen Børsem har forklaret, at de nesten alle vare druckene, og eendel hafde sat ud paa
Natten og drucket. betræffende det bryllup bem:te Lisbeht Siursdatter Spaanem sam/m/e {h}
aar har givet hindes datter Anna Olsdatter, da erfahres af Vidnernes forklaring det hun har
indbudet bryllups Giesterne til om Søndagen, sam/m/e dag de har begyndt med Giestebudet,
Spiil og skud samt drick og fylderie, der med Continueret til om Mandagen da det leed over
Middag, er saa i den/n/e tilstand Reist til kk:!! (Kircke) for at lade Bruudeparret Copulere,
ved den/n/e hellige Ceremonie har Sviten paa Vejen til kk: øvet drick og fylderie, saa at dend
Mand Elling Osse af druckenskab er bleven efterliggende paa Vejen til kk: efter at de er
kom/m/en fra kk:, har de atter begyndt med Giestebud, drick og fylderie, hvorved er indfalden
adskillige ueenigheds desputer, saaleedes har brylluppet Continueret udj dette overdaadige og
usøm/m/elige forhold, fra om Søndagen og indtil Onsdags aftenen og Torsdags morgenen, og
det saa (over)flødeligen, som det Vidne Anders Johansen (forklaret) haver, at de har
Continueret saa lenge med Giestebudet som Kiøcken og Kielder formaaede. Dette syndige
levnet og overdaadige (for)hold, er meget lastværdig og høyt stridende imod de Kongl:
allernaadigste anordninger. først forbyder dend Kongl: Forordning af 14de Decbr: 1736, at ej
noget bryllup om Søndagen maa holdes med Spiil eller Læg hiem/m/e i deres huusser. her
imod Lisbeht Siursdatter med Lauværge Poul Spaanem ved skriftl: indgivende af 4 Januarij
nestleeden vil forrestille det bryllupet ej er holdet paa en Søndag eller Sabbats dag, fordj
Copulationen er skeed paa en Mandag, mens naar dend Kongl: allernaadigste Forordnings
Rætte meening i agt tages, da er det icke Copulationen som en hellig forrætning
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der forbydes om Søndagen eller Sabbats dagen, mens det er bryllups Giestebudet med
overdaadig drick og fylderi, spiill og læg som forbydes at holdes om Søndagen: Dend Kongl:
Forord: af 12 Martij 1735, art: 6, befahler at en hver i Rætte tiid til sit hiem fra brylluppet skal
forføye sig, de indstevnte Vidner her imod forklarer under Eed, at bryllups Giesterne ere
forsamlede om Søndagen, og har de udholdet til Onsdags aftenen og Torsdags morgenen, og
at de alle dage ere lige vel Tracterede saa lenge Kiøcken og Kielder formaaede; hvor høyt
lastværdig disse af Lisbeht Siursdatter holdende giestebuder /: paa dend maade som Vidnerne
har forklaret :/ bliver at ansee, kand end ydermeere Erfahres af det Kongl: allernaadigste
Reschribt Sub datto 4 Decbr: 1739. det som Lisbeht Siursdatter med Lauværge Poul Spaanem
til sagens forsvar imod alt foranførte har haft, har de udj deres skriftl: indlæg af 4 Januarij
nestl: forrestillet, mens der af kand ej udfindes noget til forsvar paa Lisbeht Siursdatters sidde,
thj sam/m/e skrift er mere at ansee som hun har vildet Raillere og forhaane Lensmanden
Anders Hansen, fordj hand efter Fogdens ordre paa Justitiens veigne ved stevnemaal har tiltalt
Lisbeht Siursdatter for disse tvende Giestebuder. Efter saadan Sagens beskaffenhed Kiendes
for Rætt, at Lisbeht Siursdatter i følge Lov: 6 B: 3 C: 1 art: bør, fordj hun har begyndt hindes
datters bryllups giestebud med drick, fylderi, spiill og {læg} \skuud/ paa en Søndag, at bøde

hellig brøde med 3 lod sølv, og fordj hun med disse t(vende) Giestebuder har overtraad de her
foran (mentionere)de Kongl: allernaad: Forord: og Reschribter, bør hun at bøde til Bergens
Man[u]factur huus 2 Rd:, og ligesaa meget til Justits Cassen, belangende det af Lisbeht
Siursdatter med Lauværge Poul Spaanem imod Lensmanden Anders Hansen her i Rætten
i(ndlagde og) oplæste skrift af 4 Januarij nestl:, (for ej) at kom/m/e Lensmanden til
allerringeste forhaanelse eller forkleinelse enten (udj hans) Embede eller gode Naufn og
Røgte, ........ hand bør at agtes og æres fordj hand efter o(rdre) har vildet see Kongl: allernaad:
befahlinger hanthævede, og bør Lisbeht Siursdatter for sit skrift af 4 Januarij nestl: at bøde til
Bergens Man[u]factur huus 2 Rd:, og atter ligesaa meget til Justits Cassen, saa bør hun og at
betale til Citanten udj Processens omkostninger 4 Rd:, og end videre til Justits Cassen 1 Rd: 3
mrk: 12 s:, alt saaleedes som Dømt er bør Lisbeht Siursdatter
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at udReede og betalle inden 15 dagge efter den/n/e Doms lovl: forkyndelse under Nam og
Execution.
Iver Larsen Housse udgivene bøxsel brev med Revers, af 10de Octbr: 1741. til Lars Nielsen
paa ½ Løb smør i Gaarden Housse, blev lest.
Klockeren her til Præstegieldet, Anders Johansen Riiber, fremstoed for Rætten og Kundgiorde
det hand lovl: her til dette Ting har ladet warsle Mandrup Johansen Ødven og Andve
Endresen Halanger, under Eed at forklare hvor nær Lars Torbiørnsen Osse og Encken Britte
Siursdatter Lionne ere hin anden beslægtede, til et lovskicket Tings Vidnes erholdelse, siden
de agter allerunderdanigst at giøre ansøgning om ægteskabs bevilling.
de indstevnte Vidner møtte for Rætten, Eedens forklaring blev den/n/em af Lovbogen
forrelæst, og formanet at vogte dem for meeneed.
1: Vidne, Mandrup Johansen, boendes paa Gaarden Øven!! (Ødven), sagde sig at være gaml:
28 Aar, efter aflagde Eed vidnede at Lars Torbiørnsen Osse[s] Farmoder, {sal:} Naufnl: Guro
Olsdatter, og Britte Siursdatters Fader, Naufnl: Siur Olsen, vare Kiødelige Søskene, saa at
Lars Torbiørnsen og Britte Siursdatter ere i andet og tredie leed beslægtede.
2: [Vidne], Andve Endresen, boendes paa Gaarden Halanger, sagde sig at være gaml: 39
Aar, efter aflagde Eed vidnede Conform med første Vidne.
Citanten var Tingsvidne beskreven begierende.
Od Helliesen Haaeim, efter forrige tiltalle til Siur Gundersen Jeltnes, æskede sagen i Rætte.
Siur Gundersen Jeltnes Kundgiorde det hand med Mundtl: kald og warsel vidnesfast har
ladet Contra stevne Citanten Od Haaeim til at anhøre Vidner, som er Jon Diønne, {og} Poul
Langesætter, Tor.... Opheim og Olle Andersen Hylden, der (skal) forklare at den paastevnte
Teig har været (hans hus)trues afkom tilhørende, og hvor(leedes) sam/m/e Teig den/n/em er
frakom/m/en, sam/m/e (Vidner) er og under deres faldsmaal (bleve)d varslede, saa har hand
og ladet stevne Hoved Citanten til at fremvisse adkomster til den paastevnte Teig, samt at
svare processens omkostninger.
Hoved Citanten lod tilførre, at den/n/e stevning var ham lovl: forkyndt.
Contra Citanten lod tilførre, at som hands indstevnte Vidner alle møder, paastoed hand dem
Eedelig afhørte, Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet at
vogte Dem fra MeenEederi.
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1: Vidne, Joen Øriansen, boendes paa Gaarden Diønne, sagde sig at være gaml: 74 Aar, efter
aflagde Eed vidnede, at være i fierde leed beslægted til Siur Gundersens Kone, hvad dend
paastevnte Teig, Andors Teigen kaldet, angaar, da har Vidnets Morfader, sal: Olle Olsen
Sævertvedt været Eiere for den/n/e Teig, og omtrænt for 40 Aar siden pantsat dend til Hans
Ellingsen øfre Qvale for en Ringe ting af nogle walmens!! (vadmels?) Klæder. Siur
Gundersen fremsatte dend Qvestion, om hands huustrue er nærmere end som Od Haaeim til
Olle Sævertvedts qvitsel og afkom, eller hvem af dem er nærmeste i qvitselen. Resp: ved det
ej. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Poul Øriansen, boendes paa Gaarden Langesætter, sagde sig at være gaml: 62 Aar,
og at være broder til nest afhørte Vidne, efter aflagde Eed vidnede, at have hørt af hands
Moder sigge, det hindes Fader, sal: Olle Sævertvedt for mange Aar siden hafde pantsat
den/n/e Teig til Hans Ellingsen øfre Qvale for nogle Ringe klæder og noget lidet mad, siden
hand, Ole Sævertvedt, var kom/m/en udj armod. Vidnet sagde ellers at være udj fierde leed
beslægted med Siur Gundersens Kone. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
3: Vidne, Tor.... Andersen, boendes paa Gaarden Opheim, sagde sig at være gaml: 62 Aar,
og at være i 3die leed beslægted med Siur Gundersens Kone, efter aflagde Eed vidnede, at
hands, deponentens, Fader, sal: Anders Torchielsen Opheim, ved Dom ....... den/n/e Andors
Teig fra Hans Ellingsen øfre Qval[e], brugte saa Teigen selv i mange Aar, siden igien
pantsatte dend til Od Helliesen Haaeims Fader, sal: Hellie Haaeim, for 10 Rd:, sagde ellers
det hand veed icke Rættere end som {Od Helliesen Haaeim er af Ole Sævertvedts søns
afkom} Siur Gundersens huustrue \er/ af Ole Sævertvedts datters afkom, mens Od Helliesen
Haaeims Farfader var broder (til Ole) Sævertvedts huustrue. parterne hafde ej noget at
tilspørge Vidnet.
4: Vidne, Olle Andersen, boendes paa Gaarden Hylden, sagde sig at være gaml: 50 Aar, og
at være broder til nest afhørte 3de Vidne, efter aflagde Eed vidnede, Conform med det 3de
Vidne, undtagen slægte liinien, da kunde Vidnet ej forklare noget om hvor nær (Od?) Haaeim
var beslægted med Ole Sævertvedt. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Hoved Citanten begierede sagen udsat til i Morgen, saasom hand har forglemt at tage sine
Adkomster med sig til den/n/e Teig.
Afsagt,
Sagen udsættes (ind)til i morgen.
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Dend 11 Octbr: blev end videre med Tinget Continueret.
Od Helliesen Haaeim efter nest foran førte sag, Contra Siur Gundersen Jeltnes, æskede sagen
i Rætte, og producerede et skifte brev passeret d: 14 Nobr: 1713 efter hands sal: Fader Hellie
Odsen Haaeim, der med hand beviisser at hands Fader til dend omtvistede Andors Teig har
været Eiere, og at sam/m/e Teig er hands Moder i Arv tilfalden, hvoraf her indføres saa
meged af skifte brevet som vedkom/m/er.
Siur Gundersen Jeltnes fremlagde Et gave brev af 28de Maij 1738, udstæd af Sigri
Iversdatter Haaeim, hvorudj hun giver til Hellie Erichsen bem:te Andors Teigen, eller
Helgeberg Strand kaldet, dernest et skifte brev af 28 Martij 1740, passeret efter sal: Hellie
Erichsen, som hafde hands datter til ægte. der med hand beviisser at ham arveligen er
tilfalden {den h.....} Teig\en/, {og .............}, sam/m/e documenter er saa lydende.
Hoved Citanten lod tilførre, det hand formeente som en Nermere Odels berættiget til bemelte
Teig, end som Siur Jeltnes huustrue, at Siur Jeltnes derforre var pligtig til at imodtage penge
for sam/m/e Teig, der om hand vilde paastaa Dom.

Siur Jeltnes formeente efter hands adkomster og Vidnernes forklaring, at Teigen som et
Odels goeds der er Pantsat, ej bør fra hands Kones qvitsel vige, der om hand vilde paastaa
Dom.
Od Haaeim lod tilførre saaleedes, ydermere formeener ieg, Od Helliesen, at nyde sam/m/e
Teig indtil neste slægt[n]inger ...... kalder som skal befindes.
Siur Jeltnes lod tilførre, det hand paa hands huustrues veigne tilholder sig at være af Rætte
qvitsel af Ole Sævertvedt, og icke Od Haaeim, efter Vidnernes forklaring, og paastoed
processens omkostninger.
Od Haaeim lod tilførre, end ydermere, saasom (og?) eftersom inu skall findes nærmere
oplysning, at ieg, Od Haaeim, er nærmere (Odels be)rættiged end som Siur Jeltnes, det .......,
ieg Od Haaeim, inu skal finde.
(Siur Jel)tnes paastoed Dom og processens omkostning.
parterne hafde ej videre udj (Sagen a)t lade tilførre, hvorforre blev saaleedes
afskeediget.
Sagen (eft)er Lovens 5 b: 3 C: 10 art: henviisses til Aastædet, hvor dend efter forregaaende
lovlig warsel bør orddeeles.
Dend sag i (Rætte lag)t af Poul Spaanem, Contra Anders Hansen, (blev) 3de gange paaRaabt,
mens ingen af parterne efter paaRaabelse møtte.
Fogden {h} Hejberg hafde i følge af Sogne Præstens, Welærværdige Hr: Hans Frorops til
han/n/em indkomne skrivelse under datto 27 Junij 1741, hvoraf hand i Rætte lagde en
Widimeret extract, (til) dette ting med Muntl: warsel ladet indstevne Od Helliesen Haaeims
huustrue Britte Magnusdatter
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at lide {og} Dom til straff for hindes forøvede skielderi og uroelige levnet saavel imod hindes
grander og Naboer som imod hindes Egen Mand, samt der om at anhøre efterskrevene Vidner,
sc: David Michelsen Haaeim, Grim Mickelsen ibd:, Anne Arnesdatter, Erich Olsen Haaeim
med huustrue Jorant Johan/n/esdatter, Olle Johansen Haaeim og hands Kone Edi Olsdatter,
Hagtor Olsen Torblaa, Torkiel ibd: med huustrue, Torchil nedre Leqve med huustrue, Danniel
Leqve med huustrue, Mandrup Ødven, og Angune Siursdatter Ødven, hvilcke Vidner er ilige
maader indstevnt under deres faldsfaal!! (faldsmaal), deres Eedelige forklaring i sagen at
aflægge, endelig er og bem:te Od Haaeims huustrue stevnet, processens omkostning at
erstatte, og hindes Mand og forsvar Od Helliesen at være til Vedermælle.
Od Helliesen Haaeim møtte, tilstoed stevningen at være ham med huustrue lovligen
forkyndt.
Citanten paastoed at Vidnerne, som alle møder, maatte blive Eedelig afhørt.
De samtl: Jndstevnte Vidner tilstoed lovlig at være stevnet, undtagen Ole Johansen Haaeim,
som paa Egne og hustrue Edi Olsdatters veigne henskiød dem under deres Forum, som er
Baroniet Rosendahls Jurisdiction. Edens forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet ved
sandhed at blive.
1ste Vidne; David Michelsen, boende paa Haaeim, sagde sig at være gl: 30 Aar. Efter
aflagde Eed vandt og forklarede, at hand j dette Aar (saa og) hørdte at Britta Magnusdatter var
j skielderi med Grim Haaeim og Hans hustrue Anna Arnesdatter, og skieldede hun dem
bægge for Tyv snacker, og hende, Nembl: Anna, for Een Slatte Tæve og Slatte bickie, widere
forklarede Vidnet at hand efter den/n/e tiid hørdte det bem:te Britta Magnusdatter Engang var
j skielderi med bem:te Grim og hans hustrue, (og) u[d]skieldede hun dem da bægge for Tyve,
ellers sagde Vidnet at bem:te Britta Magnusdatter, naar nogle af hendes (Grander) eller

Naboer kand talle hende til om noget, eller ................. hende dend uskick hun bruger med sine
Creaturer, (skielder) hun dem alle tiider ud og bruger mange uanst(endige ord). Paa Fogdens
spørsmaal forklarede Vidnet at (have hørdt) det indb:te Britte Magnusdatter j dette Aar, har
S(kieldet sin) Mand. Parterne hafde ej videre at tilspørge dette Vidne.
2det Vidne, Grim Michelsen, boende paa Gaarden Haaeim, sagde sig at være gl: 59 Aar,
efter aflagde Eed vidnede, at (hand icke andet) kand forklare, end at hand stædse og j mange
(Aar) haver hørt at Britte Magnusdatter, imod hendes Naboer og Grander har brugt Een
usøm/m/elig og slem Mund, ligesaa har Vidnet og hørt, det bem:te Britte Magnusdatter har
overskieldet hendes Mand, men naar det var, kand hand ej erindre. Parterne havde ej videre
at tilspørge dette Widne.
3de Vidne, Anna Arnesdatter, er kone til nest forrige Vidne, sagde sig at være gl: 60 Aar,
efter aflagde Eed forklarede j alle maader Conform med nest forrige Vidne, som er hendes
Mand.
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4de Vidne, Erich Olsen, boende paa Gaarden Haaeim, sagde sig at være gl: 28 Aar, efter
aflagde Eed vand[t] og forklarede, at hand vel mange gange har hørt at indstevnte Britta
Magnusdatter, med sine Grander og Naboer har brugt en slem og uanstendig Mund, Men hvad
tallen haver været, kand hand ej mindes, Videre forklarede Vidnet at hand og for Rom tiid
siiden har hørt, det Britta Magnusd: med hendes Mand har været j skienderie, og paa Aad
Haaeims spørsmaal svarede Vidnet at Anna Arnesdatter og Britte Magnusdatter har haft
skienderi sam/m/en. Parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
5te Vidne, Joran Johanesdatter, Kone til nest forrige Vidne, sagde sig at være gl: 24 Aar,
efter aflagde Eed vidnede, at j den/n/e Vaar hørdte hun at Britta Magnusdatter war j skienderi
med Grim Haaeim og hans hustrue, men hvad ord der faldt jmellem dem, hørdte Vidnet icke,
siden hun var inde j sin stue, ellers sagde Vidnet at hun mange gange har hørt at Britta
Magnusdatter har været j skielderi med hendes Naboer og Grander. Aad Haaeim tilspurdte
Vidnet om hun wed hvoraf dend trætte Reiste sig jmellem hans huustrue og Grim og hans
kone. Resp: Nei. Parterne hafde ej videre at tilspørge dette Vidne.
6te Vidne, Hagtor Olsen, boendes paa Taarblaa, sagde sig at være gl: 45 Aar, efter aflagde
Eed forklarede, at hand mange gange har hørdt det indstevnte Britte Magnusdatter har wæret j
skielderie med sine grander og Naboer, \og j sær dem/ paa Torblaa, Nafnl: Salmon og
huustrue, men hvad ord det var som faldt dem jmellem, hørdte hand ej, Parterne hafde ej
videre at tilspørge dette Widne.
7de Vidne, Torchel Michelsen, boer paa Torblaa, sagde sig at være gl: 66 Aar, efter aflagde
Eed forklarede, at hand adskillige gange har hørt at Britta Magnusdatter har over skieldet sine
Naboer, men hvad ord hun har brugt j saadan sin skielden, kand hand ej mindes. Parterne
havde ej videre at tilspørge Widnet.
8de Vidne, Britta Torbiør[n]sdatter, som er kone til nest forrige Vidne, sagde sig at være gl:
?? Aar, efter aflagde Eed vandt og forklarede, at (hun icke) har hørt nogen skielden eller
uEenighed af Jndstevnte Britta Magnusdatter.
9de Vidne, Torchel ......sen, boende paa Gaarden Nedre Leqven, sagde sig at være gl: 53
Aar, efter aflagde Eed wandt og forklarede, (at i denne) Vaar hørdte hund, da Britta
Magnusdatter kom ............. Nedre Leqve, det hun skielde[de] Daardi Haaversdatter for Een
Opætter og huusse Snøye, Videre sagde hand ej at kunde forklare, ej heller hafde parterne
ham videre at tilspørge.
10de Vidne, Britta Siursdatter, er Kone til nest forrige Vidne, sagde sig at være gl: 50 Aar,
efter aflagde Eed forklarede j alle maader Conform med nest forrige Vidne.

11te Vidne, Daniel Olsen, er til huuse paa nedre Leqve, sagde sig at være gl: 62 Aar, efter
aflagde Eed vandt og forklarede, at hand icke har hørdt noget skienderie af Britta
Magnusdatter.
12te Vidne, Mandrup Johansen, boende paa Gaarden Ødven,
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sagde sig at wære gl: 28 Aar, efter aflagde Eed vandt og forklarede, at hand icke har hørdt
noget uskickeligt af indstevnte Britta Magnusdatter, men vel af andre har hørdt siige, det hun
med hendes Naboer skall leve Eet uskickeligt levnet, Videre hafde parterne ej at tilspørge
Vidnet.
13de Vidne, Anguna Siursdatter, boende paa Ødven, sagde sig at være gl: 53 Aar, efter
aflagde Eed forklarede, at for nogle Aar siiden hørdte hun at Britta Magnusdatter og hendes
Naboer var j skielderie, men hvorom de skieldtes, og hvad ord der falt, wed Vidnet ej. Videre
havde parterne ej at tilspørge dette Vidne.
Fogden lod tilføre, at siden det saavel med Sogne Præstens indkomne klage, som med de
mange førdte Vidner er bevislig giort at Britta Magnusdatter Haaeim har holdt Eet uChristelig
levnet med sine Naboer, og mod den/n/em brugt adskillige ubeqvem/m/e ord, saa paastoed
Fogden Dom over hende til straf efter Sagens beskaffenhed, med Erstatning for Processens
omkostninger.
Dend indstevnte Aad Haaeim begierede Copie af hvis passered er, samt Sagens anstand til
næste Rætt, da hand med sit forsvar vil fremkom/m/e.
Afsagt
Sagen paa dend indstevntes begier udsættes til næste Rætt, da dend indstevnte paalægges
Sagen paa sin siide at slutte.
Fogden Andreas Hejbergs udgivene bøxsel brev af 9 Octbr: (1741) til Lars Torbiørnsen paa 1
Løb smør, ½ td: Koren, ½ huuds Landskyld i Gaarden Lionne, blev lest.
Ellef Snarresens udgivene skiøde af 11 Octbr: 1741 til Ellef Pedersen paa 1 Spd: 9 mrk:
smør i Gaarden Sævertvedt, blev lest.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere. 1: det almindelige Tingsvidne. 2: en
Designation over Aftagene. 3: ditto aftags Designation. 4: nock en aftags Designation. 5:
om Tingskydsen. 6: dend sidste Termins Restance, hvis endelige Sum/m/a var 289 Rd: 3
mrk: 9 s:, og som ingen var der noget her imod hafde at forrestille, saa var Fogden Rættens
Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
De Laug Rættes mænd som Rætten tilkom/m/ende Aar 1742 skal betienne, er Lars
Rønnestrand, Mons Hougenæs, David Nedre Fo(lckedahl?), ..... Halanger, Kield Bagne,
Ørians Leqve, ...... Nedre Tvedt, og Olle Aslacksen Sæbøe, .... nye, som ej forhen har beklæd
Rætten.
Efter trende gange udRaabelse om nogen vilde gaa i Rætte, og som ingen indfandt sig, blev
Tinget ophævet.

Dend 12 Octbr: blev paa Gaarden Utne for Kingtzervigs skibbr:s Almue holdet Et
Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds ting, og blev Rætten betiendt med efterskrevene
Eedsohrene Laug Rættes Mænd, sc: de som paa fol: ??? findes anført, nærværende Kongl:

Maj:ts Foged Andreas Hejberg, Lensmanden Torchiels Larsen Housse med dend Tingsøgende
Almue,
da først blev publiceret de Kongl: Forord: og høye øfrigheds ordre som paa fol: 167 findes
Extra:
Prousten Gelmeydens udgivene bøxsel brev med Revers, af 2 Decbr: (1740?, til) Jon
Aamunsen paa 3 Sp: smør udj Gaarden Sandven, blev lest.
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Torre Hæggerland fremviiste fællen af en voxsen Biørn som hand den/n/e høst har skut paa
Gaarden Hæggerlands grund. Fogden betalte ham strax 2 Rd: for skuddet,
liggeleedes anviiste Aasmun Horre fællen af en voxsen Biørn som nys er skut paa Gaarden
Horre grund, Fogden betalte ham strax 2 Rd: for skuddet.
Wichlich Herrey udgivene skiøde til Philippus Knudsen af 12de Octbr: 1741 paa ½ Løb smør
4 ½ mrk: i gaarden Trappetun, blev læst.
Lars ....ens udgivene skiøde af 12 Octbr: 1741 til Olle Larsen paa (1/2) Løb og 4 ½ Mrk:
smør i gaarden Trappetun, blev læst.
d: 13 Octbr: blev med Tinget Continueret.
Ingelef Thomasdatter udgivene skiøde af 12 Octobr: 1741 til Lars Aamunsen paa 1 Spd: smør,
1 Løb salt i gaarden Diønne, blev læst.
skifte brevet af 7 Martij 1741, passeret efter sal: Torgier Asbiørnsen, blev læst, og var dend
sal: Mand Eiende 2 pd: 22 mrk: smør med bøxsel og herlighed udj gaarden Indre Alsager,
som var Wurderet for 1 Rd: 3 mrk: Mrk:[en], deraf udlagt til Creditoren Torgier Wiines 4
Mrk:, Resten til den sal: Mands Arvinger, Neml: Giertrud Aamunsdatter 33 Mrk:, Aamun
Torgiersen 11 Mrk:, Asbiørn ibdm: 11 Mrk:, Christj ibdm: 5 ½ Mrk:, og Gunnilda 5 ½ mrk:
skifte brevet af 6 Julij 1739, passeret efter sal: Lars Svensen, blev læst, og var dend sal:
Mand Eiende 1 ½ Løb smør i Gaarden Eidnæs med bøxsel og herlighed, som var Wurderet
for 7 mrk: marcken, og udlagt til Arvingerne, Neml: Elli Asbiørnsdatter 3 Spd:, Svend
Larsen 16 Mrk:, Asbiørn ibdm: 15 Mrk:, Knud ibdm: 15 mrk:, og Britta Larsdatter 8 Mrk:
skifte brevet af 6 Julij 1739, passeret efter sal: Guri Asbiørnsdatter, blev læst, og var
stervboen Eiende Jordegoeds 2 pd: 7 mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Jndre
Jaastad, som var Wurderet for 1 Rd: 3 mrk: marcken, deraf udlagt til Creditorene, sc: Lars
Degrenes 1 pd: 2 mrk:, Knud Jaastad 13 mrk:, Resten var udl: paa Arvingerne, sc: Olle
Svendsen 8 mrk:, Svend Olsen (2?) mrk:, Asbiørn Olsen 1 mrk:, Knud ibdm: 1 mrk:, Lars
ibdm: 1 mrk:, ....... ibdm: 1 mrk:, Guro Olsdatter 1 mrk:, og Britta ibd: 1 mrk:
Jacob Svendsen Huuss efter forrige tiltalle til Hans Asbiørnsen Sandven belangende en Arrest
sag, forrestillede det (han)d in(u) ej har erholdet Ober hoff Rættens Dom beskreven udj
hovedsagen fra Christiania, begierede derfor at den/n/e maatte hville indtil hand dend med en
Continuations stevning i Rætten kalder, det hand haaber til forrestaaende Waar Ting skeer.
Afskeediget
Sagen udsættes indtil Waar Tinget Ao: 1742.

Broder Møller efter forrige tiltalle til en deel sine Debitorer, lod ved Lensmanden Torchiels
Housse æske sagen i Rætte.
af de indvarslede møtte ingen,
stevne Vidnerne Joen Torchielsen Housse og Torbiørn Ølversen ibd: med Eed og opragte
fingre afhiemlede dend af Rætten paa seeneste Ting Omund Sandve, Peder Jaastad, Aslach
Sexe og Einer Schare given Laudags forrelæggelse at være dem lovligen forkyndt.
Citanten begierede inu sagen forfløt indtil neste Ting
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for at fornem/m/e om hands Debitorer imidler tiid i mindelighed vilde betalle, hvis icke vilde
hand da slutte sagen til Doms.
Afsagt
sagen udsættes indtil Waar tinget førstkom/m/ende.
Hr: Com/m/erce Raad Thomas von der Lippe, efter forrige tiltalle til Hellie Jacobsen Instenæs
og Knud Luttro, lod ved Lensmanden Torchiels Larsen Housse æske sagen i Rætte,
de indvarslede efter paaRaabelse møtte ej.
stevne Vidnerne Joen Torchielsen Housse og Torbiørn Ølversen ibdm: med Eed og opragte
fingre forklarede lovl: at have forkyndt for Knud Luttro[s] boepæll udj hands huustrues
paahør, siden hand selv ej lod sig finde, det af Rætten paa nestleeden som/m/er Ting han/n/em
given Laudags forrelæggelse.
Citanten lagde i Rætte bægge deres Reverser, som var datteret Bergen d: 18 Martij 1739, der
efter hand vilde paastaa Dom saa vel for fordringen som processens omkostninger,
og blev daa!! (da) saaleedes for Rætt Dømt og
Afsagt.
Citanten har beviist {b} med Hellie Jackobsen Instenæs skriftl: Revers af 18 Martij 1739 det
hand er ham skyldig for Dansk byg 2 Rd: 3 mrk: 12 s:, og er fordringen af Hellie Jacobsen
Instenæs selv her inden Rætten bleven tilstaaet; hvad sig Knud Luttro er anbelangende, da
beviisses liggeleedes med hands udstæde Revers af 18 Martij 1739 det hand for
bekom/m/ende Dansk byg er skyldig til Citanten 3 Rd: 4 mrk: 8 s:, der imod hand hvercken
ved stevningens forkyndelse eller Laudags forrelæggelse har giort mindste indsigende, thj
Kiendes for Rætt, at Hellie Jacobsen Instenæs bør betalle til Hr: Com/m/erce Raad Thomas
von der Lippe de paastevnte 2 Rd: 3 mrk: 12 s:, og udj processens omkostninger 1 Rd: 1 mrk:,
liggeleedes bør Knud Luttro betalle de paastævnte og skyldig vorde 3 Rd: 4 mrk: 8 s:, og udj
processens omkostninger (1 Rd: 1 mrk:), saaleedes en hver af dem bør udReede og betalle
som nu Dømt er inden 15 dage efter Dom/m/ens lovl: forkyndelse under Nam og Execution,
Ellef Utne, efter forrige tiltalle til Hans Ellingsen Housse, æskede sagen i Rætte, og
producerede dend indstevntes Pante Obligation af datto 5 April 17?? paa Capital 85 Rd:r, der
efter hand vilde paastaae Dom saavel for Capitalen med Renter fra Obligationens datto indtil
betalning skeer, saavel som for processens omkostninger.
Jndstevnte Hans Ellingsen Housse (møtte, ved)stoed gielden, begierede udsættelse indtil
(Vaar) Tinget, da hand forinden vilde (see Obligatio)nen indfriet, eller i det minste ..............
betalt.
Citanten var fornøyet (med dette) tilbud, og at sagen saalenge hviiller.
Afsagt
Sagen gives Rum indtil nest forrestaaende Waar Ting.

Niels Ellingsen Berve med fleere, deres udgivene skiøde af ? Octbr: 1741 til Niels Jonsen paa
1 Løb 18 Mrk: smørs (Landskyld) med bøxsel j Gaarden øfre Qvaale, blev lest.
Britta Jørgensdatter med fleere, deres udgivene skiøde af 12 Octbr: 1741 til Siur Tostensen
paa 1 Spd: 9 mrk: smør med bøxsel i gaarden Aasse, blev læst.
Dend 14 Octbr: blev end videre med Tinget Continueret.
skifte brevet af 1 Maij 1741, passeret efter sal: Heldegund ......datter, blev læst, og var hindes
stervboe Jordegoeds tilhørende
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J Gaarden øfre Qvaale 3 Spd: smør med bøxsel, og i Røen øde kaldet, 9 mrk: smør med
bøxsel, som var Wurderet for 84 Rd:, og udl: paa Arvingerne, sc. Ole Joensen 22 mrk: smør,
og Røen øde 9 mrk: smør, Joen Olsen 14 mrk: smør, Maritta Olsdatter 6 mrk: smør,
Herborg 6 mrk:, og Ragnilde 6 mrk: smør.
Aslach Lotte fremviiste fællen af en voxsen ulv som hand i som/m/er har skut paa Gaarden
Lotte grund. Fogden betalte ham strax for skudet 2 Rd:r.
Fogden Hejberg, efter forrige tiltalle til Ole Larsen Lotte, æskede sagen i Rætte,
dend indstevnte Olle Larsen møtte for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: kald og
warsel haver ladet stevne og indkalde Tosten Tronsen, Olle Steensen Biotvedt og Siovat
Qvalviigen, deres Eedelig Vidnesbyrd i sagen at aflægge, og som Vidnerne nu for Rætten
møder, paastod hand dem Eedelig afhørt. Edens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen
forrelæst, og formanet ved sandhed at blive.
Tosten Tronsen, tienende hos Torgier Lussand, sagde sig at være gaml: 27 Aar, efter aflagde
Eed vidnede, da Jacob Alsager stoed og holdt Olle Larsen i brøstet, bad Olle Larsen 3de
gange at Jacob vilde lade ham blive, og som Jacob icke vilde slippe ham, kastede hand Jacob
need paa marcken og sat Knæet paa brystet af ham, aarsagen til dette var at Olle Larsen vilde
hindre det Aslach Lotte og Iver Alsager ej skulde kom/m/e i slagsmaal, og paa det hand ej
skulde hindre det, holt Jacob Alsager ham. Fogden tilspurte Vidnet. 1: om hand saa Olle
Larsen var vreed da hand slog Jacob Alsager til Jorden og kuuede ham med Knæet paa
brøstet. Resp: hand var vreed fordj hand icke kunde slippe for ham, 2: Qvest: om Olle
Larsen gick at afstyrre det andet Klam/m/eri da hand hafde slaget Jacob Alsager til Jorden.
Resp: der blev ej videre Klam/m/eri .....den. parterne hafde ej videre at tilspørge dette
Vidne.
2: Vidne, Ole Steensen, boendes paa Gaarden Biotvedt, sagde sig at være gl: 25 Aar, efter
aflagde Eed vidnede i alle maader som nest forrige Vidne svarede til Qvest: som første Vidne.
3: Vidne, Siovat Haachensen, tienende Hellie Qvalviigen, sagde sig at være gaml: 25 Aar,
efter aflagde Eed vidnede det hand ej hafde seet videre end at Ole Larsen laa og holt Jacob
Alsager paa marcken og hafde sit Knæe paa bringen af ham, indtil Aslach Lotte kom og tog
Olle bort, hvor af dette hafde sin oprindelse saa eller hørte Vidnet icke. parterne hafde ej
videre at tilspørge Vidnet.
Fogden lod tilførre, at siden Ole Larsen Lotte icke har kundet beviisse at der var noget
virckelig Klam/m/eri imel: Aslach Lotte og Iver Alsager som hand burde afstyre, men
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de 2de Vidner Tosten Tronsen og Ole Steensen enstemmig har forklaret at der icke blev noget
Klam/m/eri af imel: besagde Aslach Lotte og Iver Alsager, og det som mere er, at det sidste
Vidne, Siovat Haachensen, Edelig har forklaret at Aslach Lotte maatte skille Ole Larsen fra
Klam/m/eri med Jacob Alsager, saa Refererede Fogden sig til sin forhen giorde i Rætte
sættelse og paastoed Dom.
Olle Larsen lod tilførre, det hand formodede og paastoed sagen udsat indtil neste ting, da
hand med fleere Vidner vilde beviisse Klam/m/eriet imel: Aslack Lotte og Iver Alsager, og at
hands forsæt ej andet var end som sam/m/e at see hindret.
Fogden hafde intet imod Ole Larsens paastand at forrestille.
Afsagt.
Sagen udsættes indtil neste Ting efter Ole Larsen[s] paastand til Vidners indkaldelse.
Torbiørn Siursen Utne udgivene skiøde af 13 Octbr: 1741 til Joen Langesætter paa 1 Spd:
smør i Gaarden Utne, blev læst.
Joen Halversen Langesætter udgivene bøxsel brev med Revers, af 14 Octbr: 1741, til
Torbiørn Siursen Utne paa Et Spand smør i gaarden Utne, blev læst.
Olle Torsen Branstvedt fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand paa sin Kones
Søsterdatters veigne, Britta Østensdatter, haver med Muntl: Kald og varsel vidnesfast lovl: til
dette ting, tiid og stæd ladet stevne og indkalde Gunilda og Sigri Jacobs døttere, Vidner at
anhøre, som er Joen Erichsen Alsager, Britta Lotte, Guro Røtten og Christi Housse,
angaaende dend beskyldning de har (til)lagt bem:te Britta Østensdatter, samt Dom at lide til
undgieldelse, og endelig at svare processens omkostninger.
paa dend indstevnte Sigri Jacobsdatters veigne møtte hindes Morbroder Olle Torbiørnsen
Lotte, som vedtog stevningens lovlige forkyndelse. paa Gunnilda Jacobsdatters veigne møtte
hindes broder Torbiørn Jacobsen, {boen} og exciperede imod stevnemaalet, som ulovlig
forkyndt, i det hand hav(de hørt) som en snack det et stevnemaal angaaende (hands) Søster
Gunnilda skal være forkyndt paa (Gaarden) Widnæs, da hand dog med alle Naboer og
(Gran)der kand beviisse det bem:te hands søster (tienede), og inu tiener, hos ham paa Gaarden
Lotte, (og) det siden Waaren Krosmisse, disu(agtet er) det hinde ganske uvitterlig i hvilcke
henseende hun her til Rætten er indkaldet.
stevne Vidnerne Joen Torchielsen Housse og Torbiørn Ølversen ibdm: med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen lovl: at have forkyndt dend paa Gaarden Wiinæs, og det udj
paahør af Gunnilda og Sigri Jacobs datters!! (døttres) Moders paahør, og var det dem dend
gang uvitterligt at Gunnilda tiente paa Lotte, ej heller blev dem saadant af Moderen (oplyst),
mens Moderen ved stevningens forkyndelse sagde ickun det hindes Døttere ej var tilstæde.
Eragtning
Forsaavit sagen anrører Sigri Jacobsdatter haver dend sin fremgang efter stevnemaalet, der
imod bliver stevningen betræffende Gunnilda
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Jacobsdatter som ulovl: afviist.
Citanten paastoed de Vidner Guro Røtten og Christi Housse, som kand forklare om dend
skamagtige beskyldning Sigri Jacobsdatter har tillagt Britta Østensdatter, Eedelig afhørt, siden
de nu her for Rætten møder. Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og
formanet ved sandheden at blive.
1: Vidne, Guro Baarsdatter, boendes paa Gaarden Røtte, gift med Jacob Røtte, sagde sig at
være gaml: imod 60 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at om en trendt!! (omtrendt) for 7 á 8te
ugger siden talte Vidnet med Sigri Jacobsdatter paa Kingtzerviigs Kircke backe, da tilspurte

Vidnet hinde om Torgier Wiinæs var bleven Fæst til Kari Tronæs; da svarede Sigri ja, hand er
Fæst, hand fick icke Britta Alsager, som tog 2 sølvbelte støller af Torgier Wiinæs Kiiste, da
svarede Vidnet, bed Gud bevahre dig, ieg ved hun giorde icke det, videre sagde Vidnet ej at
have hørt om den/n/e sag. Olle Torbiørnsen lod tilførre, det hand paa Sigri Jacobsdatters
veigne declarerede aldrig at have talt disse ord som Guro Røtten nu har udsagt, og paastoed
hand det burde hinde lovligen overbeviisses det hun saadan talle for 7 á 8 ugger siden paa
Kircke backen har hørt, thj om det forholde sig saa maatte nogen af Almuen have hørt det.
Rætten tilspurte parterne om de noget hafde at tilspørge Vidnet, hvor til de svarede nej.
2: Vidne, Christi Helliesdatter, boendes paa Gaarden Housse, gift med Hans Housse, sagde
sig at være gaml: 42 Aar, efter aflagde Eed vidnede, at som Vidnet en gang (i so)m/m/er gick
fra Kircken og kom i følge med Sigri Jacobsdatter, da sigger Sigri at Britta Østensdatter
Alsager {sagde til Vidnet} hafde stollet støller og penge fra Torgier Wiinæs, da tilspurte
Vidnet Sigri Jacobsdatter, hvad det var for stølle, da svarede Sigri Jacobsdatter at det var sølv
belte stølle, og Gud skee lov at hun (la)gde dem icke \i/ wor floers dør, mens hun (lag)de dem
i Arne Wiinæs floers dør, videre hafde Vidnet ej at forklare. {Ø} Ole Torbiørnsen tilspurte
Vidnet, hvem der hørte paa deres (samtall)e, Resp: der var ingen som hørte paa (dere)s
samtalle, mens Vidnet tilstaar selv (at ha)ve fortalt disse od[d] og dend samtalle til Citantens
huustrue Britte Branstvedt. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet. Olle Torbiørnsen
lod tilførre, det hand giorde sam/m/e protest og indsigende imod Christi Housse[s] forklaring,
som hand forhen har giort ved Guro Røtte[s] forklaring, hvor til hand Refererede sig.
Citanten paastoed sagen udsat indtil neste ting, for lovligen at lade indvarsle Gunilda
Jacobsdatter.
Afsagt.
Citantens paastand billiges.
Cancelie Raad og Sorenskriver Fleischer Contra Svend Tostensen Sexe efter forrige tiltalle.
Mons:r Claudius
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Emanuel Barth for Hr: Cancelie Raad Fleischer, mødte og lod tilføre, at som hand af dend
indstefntes her inden Retten giorde declaration, som og af det i Rættelagde og efter indstefntes
Fader passerede Skifte bref maa fornem/m/e at sagen icke er af dend betydenhed som det for
Sagen udstedde Stefnemaal fører i Munde, saa frafaldt Comparenten paa sin principals veigne
Sagen mod dend indstefnte. Derpaa blef Svend Tostensen Sexe strax tilbageleveret det i
Rettelagde Skiftebref.
Fogden Hejberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel vidnesfast lovl: til dette
Ting, tiid og stæd har ladet stevne og indkalde Sissella Didericksdatter, Vidner at anhøre, som
er Siur Haastabe, Samson ibd:, Mons Lusand og Siur Qvandahl, om det Tyverie hun
beskyldes for at have øvet, {og efter sagens bef} til et lovskicket Tingsvidnes erholdelse.
dend indstevnte Sisselle Didericksdatter møtte, tillige med Knud Lussand, som paa sin
Sviger Moder Ragnilde Siursdatter Qvandahls veigne lod tilførre, det dend indstevnte Sisselle
Didericksdatter tien[e]de hos hands sviger Moder nu nest afvigte winter, som er dend sam/m/e
gang hun er bleven udraabt for at skal have staalet høe fra og til Creaturene, mens som
hvercken hindes Madmoder, ej heller andre paa Gaarden boende Grander, noget saadant (er
vit)terligt om hinde, langt mindre (haver) noget over hinde at Klage, saa vilde (hand) formode
og paastaae det hun for p(rocess) og Rættergang som et Eenfoldig Qvinde Men/n/iske worder
befriet, og af (øfrig)heden beskiermet, indtil Klageren selv imod hinde Reiser sag.

Fogden lod tilførre, at siden her icke indfinder sig nogen Klager eller foruretted Mand,
s(om?) følgelig dend Kongl: allernaadigst udgangne Forord: kand staa .................., i fald dend
indstevnte ved sag(ens lovlige) procedeur skulde blive frikiendt, saa declarerede Fogden at
hand .............. kunde befatte sig der med, mens frafaldt sagen.
Dernæst blev de Laug Rættesmænd som Rætten tilkom/m/ende Aar 1742 skall betiene,
opnæfnt: Nafnl: Einer Ragde, Erich H......, Ole Laate, Haldor Espeland, Ole Wiglichsen
Ræisætter, Gunder .....sen Rogde, Joen Jaastad og Siur Sondresen Housse, som alle ere Nye.
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæse de sædvanlige Tings Vidner som hand til sit
Ræigenskabs bilag fornødiges, hvilcke (er af) beskaffenhed for dette skibbr: som \de/ for
Gravens skibbr: Specificeret findes, saavelsom og dette Aars skatte Restance for dend (sidste
Termin), hvis Sum/m/a er 196 Rd: 4 mrk: 6 s:, og som ingen derimod noget havde at
forrestille, begierede Fogden Rættens Attestation paa sam/m/e, som blev efterkommet.
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Efter trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen der wilde gaa j Rætte, hvorforre Tinget
blev ophævet.
Mandagen dend 23 Octbr: blev Rætten betiendt paa Gaarden Igdetvedt, beliggende i
Holbøygder otting og Wangens Tinglauv paa Woss, med efterskrevene Eedsorene Laug
Rættes mænd, som af Kongl: Maj:ts Foged der til vare opnæfnte, sc: Gullack Knudsen
Ringheim, Arne ibdm:, Lars Biørche, Mathias Mølster, Torbiørn Rogne og Anders Kolve,
nærværende Lensmanden Johan Henrich Blomberg.
hvorda for Rætten fremstoed Citanten Halstein Olsen Igdetvedt tillige med hands i den/n/e
sag antagne Fuldmægtig Procurator Claus Blechingberg, og gav til Kiende til den/n/e
Rættergang at have indkaldet de samtlige Gaarden Holle opsiddere, sc: Gullack Olsen, Siur
Colbeensen, Peer Olsen, Peer Larsen og Olle Siursen, saavelsom Jorddrotten for de 4
opsidderis Jordeparter, Torchiels Larsen Housse, alle med Muntl: Kald og warsel til at anhøre
Citantens Widnesbyrd hvorleedes de har fornærmet Citanten med hugster udj hands Eiendom
over Eldgamle og ved usvæcket Dom stadfæstede Mercker, saavelsom og at lide Dom baade
for saadan fornærmelse ved hugster, som og ved Et gierdes opsættelse paa hands Eiendom
over for bem:te mercker, og endelig til at Erstatte Processens omkostninger, de indstevnte
Vidner gav hand til kiende at være Lars og Erich Arnetvedt, og til beviis om sam/m/e
stevnemaals lovl: forkyndelse møtte stevnevidnerne Niels Tollefsen Bryn og ...ud Torgiersen
Nesseim,
af de indstevnte møtte Jorddrotten Torchiels Larsen Housse, tilstoed at være lovl: Kaldet, lod
ellers tilførre, at om hands leilendinger haver forseet dem og øvet noget ulovligt, saa motte de
selv der for stande til ansvar.
de indvarslede Gaarden Holle opsiddere og leilendinger møtte alle, og efter tilspørsel af
Rætten svarede at de vedtog stevningen at være dem lovl: forkyndt.
Procurator Blechingberg begierede Citantens Vidner til Eedelig forklaring antagen.
Vidnerne Comparerede, Eedens forklaring blev dem af Lovbogen forrelæst, og formanet deres
sandhed at udsige, og (at vare) dem for meenEed.
1: Vidne, Lars Larsen, boende paa Gaarden Arnetvedt, sagde sig at være gl: ?? Aar, vidnede
at i dette Aars Waar var det om(trendt ..... A)ar siden hand saa at alle Holle Mændene, ..om ...
..are selv med hafde deres Drenge for sig, og saaleedes vare forsamlede i Igdetvedt[s] have,

og som Citanten af Vidnet var begierende det Vidnet vilde gaa ud med ham for at see hvad
Holle Mændene giorde, gick Vidnet efter forlangende, og møtte saa Holle mændene i haugen,
hvor de hafde hugget orre og bracke, og deraf opsat en gar, og tilstoed disse Mænd at de hafde
hugget i haugen, og vilde hugge der til garen, frem(deeles) sagde Vidnet at kunde giøre
anviisning paa (de)r hvor bem:te Holle Mænd hafde hugget. Torchiels Larsen Housse
fremsatte den Qvestion,
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om dend opsatte gar er nogen til fortrængsel, Resp: kand ej sige det. parterne hafde nu ej
videre at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Erich Pedersen, tilholdende paa Gaarden Arnetvedt, sagde sig at være gl: 81 Aar,
vidnede, at om Waaren 1740 var Citanten begierende det hand tillige med Lars Larsen
Arnetvedt vilde være ham, Citanten, følgagtig udi hauven for at see hvad Holle Mændene
giorde, og gick hand efter forlangende med Citanten, i det øfrige vidnede Conform med første
Vidne, sagde at kunde giøre anviisning. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Procurator Blechingberg vilde fornem/m/e hvad Holles opsiddere sig ærklærer saavel til
stevnemaalet og sigtelsen som de nu afhørte Vidners forklaring, eller om de noget videre
haver at fremførre forinden siun og granskning skal forretages, da Comparenten widere
Reserverer sig sagen at proceqvere.
Gaarden Holle[s] opsiddere Kundgiorde det de med Muntl: Kald og warsel haver ladet
Contra stevne Halsteen Igdetvedt til at anhøre deres Vidner om Marckeskield udj skoug og
Marck imel: disse tvende Gaarder Holle og Igdetvedt, og ere Vidnerne Størck Leidahl, Iver
Næsseim, Sylfest Arnetvedt og Lars Mæhland, og som sam/m/e Vidner nu møder, begierede
Contra Citanterne sam/m/e Eedelig afhørte.
Procurator Blechingberg fremlagde en dend 15 Junij 1725 afsagde Aastæds Dom mel:
Gaarden Igdetvedt og Gaarden Holles Eiere og opsiddere, som visser først fra pag: 22 til pag:
26 inclusive /: og hvilcket Comparenten saa vit insigneret er i den/n/e act forlangede
inddragen :/ at bem:te gaards Eiendeelle omstændelig og ganske oplysselig er udsteenet og
mercket: for det andet, hvor om Comparenten egentlig her efter vil melde bem:te par(ter)
dend gang ved Endelig Dom adskilte. som (dend) bem:te Dom allerreede er 16 Aar gaml:, og
........ Werserer under paatalle for nogen .be......., i hvilcket tilfælde i anleedning af Lovens 1
B: 13 C: 28 art: kunde tillades mee.... ............... i sagen at førre, men bem:te Dom nu ..........
sterck som Høyeste Rættes Dom, hvor efter (ingen?) videre Rættergang kand stædes, der icke
................ imel: parterne er sag og sigtelse at de udj fornevnte Dom Mentionerede Marcke
steene og Klopper ere borttagne, forfløttede eller forandrede, at der om nogen oplysning eller
Vidne(sbyrd?) til Rætledelse kunde behøves; men dend b(em:te) Dom udj den/n/e Rættergang
icke kand blive a(ndet) end et autentiqve Document og Rættesnor, (hvor) efter paa de afhørte
Vidners anvisning kand (erfa?)res om de indstevnte mod bem:te Dom haver (hand?)let eller
icke, efterdj Citanten declarerer .........
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forlange nogen anden slags udskiftning, ej heller imod sin i hænde havende usvæckede Dom,
indlader sig i allerminste despute om skield og skifte imel: bem:te jorder, hvorom den
fornævnte Dom er ham beviis nock, altsaa protesterede Comparenten Kraftig at ingen af de
paaberaabte Vidner /: af hvilcke end og Iver Næsseim og Størck Leidahl befindes i dend
forbenæfnte Rættergang at have beklæd Rætten som medGranskning og medDoms Mænd :/
til Eedelig forklaring worder admiteret, men Comparenten vilde alleene paastaa at Rætten
vilde følge Citantens Widner i Marcken, og der efter deres modtagene andvisning eftersee og

granske om og de indstevnte ved dend dem overbeviiste hugster har overtraad de i dend
fremlagde act tydelig beskrevene mercker, hvorom hand Rættens Kiendelse vil eragte.
Eieren Torchiels Larsen Housse tillige med Gaarden Holle[s] opsiddere frafaldt derres
Vidner, og declarerede det sam/m/e Vidner ej kunde forklare videre end hvis i dend fremlagde
Dom findes anført.
Afsagt.
siden Dagen er forløben, saa ophævis Rætten til i Morgen, da parterne tillige med Vidnerne
haver at være Rættens Persohner føl[g]agtig i Marcken, til siun og gransknings forretagelse
Dend 24 Ditto blev atter Rætten betiendt, og var Sorenskriveren med Laug Rætten, udj bægge
parters overværelse og følge, udj marcken at ansee dend anviisning som forbem:te 2de afhørte
Vidner hafde belovet at giøre, hvorda parterne bleve saaleedes forEenede, at dend af bægge
sidders parter paastevnte despute om skouv hugster og gierdets opsættelse for den/n/e sinde i
alt bliver ophævet, 2do: at samtlige {h} Holles opsiddere til erstatning for de til den/n/e
Rættergang foraarsagede omkostninger, neml: Rættens og Laug Rættens fløtning og Salario,
Kaast og Tæring, samt procuratorens Reise og møye, udj en samlet Sum/m/a til hoved
Citanten Halstein Olsen strax erlægger dend Sum/m/a 30 Rd:r. 3tio: dend i Rætte lagde
Dom i fremtiiden mel: parterne (bliv)er en efterRættelig Regul og Rættesnor lige som (ald)
videre trætte at forrekom/m/e ved dend af Holle (opsid)dere anviste Brue støel med Elv, hvor
til for(hen) ingen Kloppe eller marcke steen har været, nu med begge parters Consens og i
deres overværelse blev needsat Een fuldkom/m/en marcke steen med Kuld under og 2de
Vidner til et efterRættelig .....de bytte at svare til de andre oven for værende (udj) dend
forbem:te Dom Specificerede mercker og Steene. 4to: hvad sig betræffer det gierde som af
Holle opsiddere er opsat paa dend Syndre sidde langs med Elven, neml: fra Holle bøe gar og
ind til (Bru)e støel og nu opsatte mercke, da bliver sam/m/e Igdetvedts opsiddere /: om
endskiønt dend staar paa Igdetvedts Eiendom :/ icke til nogen præjudice ........ efter at tilvinde
sig nogen slags hæv[d] eller
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Eiendom for Holle Mændene ved bem:te gier(dets opbyg)ning paa dend Sør sidde af Elven,
men hvad sig (dette) gierdes vedligeholdelse angaar, efterdj Holle(s opsidde)re forrestiller
sam/m/e at være nødvendig til at (holde Cre)aturene fra Elven, samt fra bøen paa dend ....
sidde) af Elven, da ere de saaledes forEenede, at naar (Holle) opsiddere forlanger og vil
opsætte det bem:te støcke gierde af tørv og steen, da vil og skal Halsten Igdetvedt, indtil
sam/m/e støcke gierde er i stand sat, i arbeide være dem behielpelig for en 6te part, mens
Holles opsiddere skall selv der efter holde det vedligge, og saalenge Holles opsiddere icke
begynder med saadant torv og steen gierde, holder de selv Riis gierdet vedligge af Egen skouv
hugster. den/n/e forEening de med haande band eller haands itagelse, for Rætten bekræftede
og tilstoed. efter at dette for dem var bleven op(læst) og af begge parter tilstaaet, blev Rætten
ophævet. Og Halsteen Igdetvedt tilbage leveret dend i Rætte lagde Aastæds forrætning og
Dom.
Torsdagen dend 26 Octbr: blev paa Gaarden Emstad, beliggende i Wiiger otting og Wangens
Kk: sogn paa Woss, Rætten betiendt med efterskrevene Edsorene Laug Rættes Mænd, sc:
Torbiørn Nedre Qvitne, Torbiørn Rogne, Mathias Mølster, Rognald Houge, Lars Biørcke,
David Mølster, nærværende Lensmanden Johan Henrich Blomberg,
hvorda for Rætten fremstoed Ole Knudsen Store Ringheim tilligge med Fuldmægtig
Procurator Claus Blechingberg, som gav til kiende at have til den/n/e Rættergang indstevnt

sin leilending paa den/n/e gaard Emstad, Brynild Pedersen, til ansvar og ungieldelse, 1mo:
fordj hand ulovlig og til upligt skal have hugget og (ladet hug)ge gaardens skouv, 2do: fordj
hand skal have ladet gaardens huusser geraade udj slæt tilstand, saa de ventelig seer til at blive
ødelagt, 3tio: fordj hand{s som} \uden/ Eierens samtycke og tilladelse haver .....stæd
huusmand huusse bygning og anden ........... i gaarden, 4to: haver Citanten indstevnt sin
leilending til at anhøre Ole Jørgensen Dagestad og Anders Hoversen, tien/n/ende paa Hæve,
deres Vidnesbyrd om forbem:te skouv hugster. (5to: er) Magist:r Jørgen Harboe, som
MedEiere (til de) ubøxlede marcker i jorden, indvarslede, (6to:) er Iver Holgiersen,
huusmand, indstevnt (at) svare hvorleedes hand er tilkom/m/en at bygge ...... og widere her
paa Gaarden, 7: er indkaldet Gullack Ringheim og Anders Lødve som ............. sidst afvigte
efter Citantens begiering har (be)seet dend af leilendingen foretagene ulovlige hugster, og
endeligen er leilendingen Brynild Pedersen indstevnet til Doms lidelse saavel for sagen som
angaaende processens omkostninger.
efter dend i Rættesættelse som Citanten (er bleven) forbeholden, efter forregaaende
besigtigelse over huussene og skouven for Aastæd Rætten (at) giøre bem:te stevning som
Muntl: .........., gav Comparenten til kiende at være ....................
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......n skriftl: opteigning, hvilcken for Hr: Magist:r Jørgen Harboe har været anviist og af
han/n/em (un)der 18 Octbr: sidstl: er paateignet, det hand i (denn)e sag intet haver at Erindre,
til hvilcken Ende hand sam/m/e fremlagde, paa det Magist:r Harboes paateigning der af i
acten kunde indføres, i øfrigt vilde Comparenten fornem/m/e om de fleere indstevnte møder.
Stevningen er saa lydende.
dend indstevnte Brynild Pedersen Emstad møtte, tilstoed stevningen at være ham lovl:
forkyndt, liggeleedes møtte dend indstevnte huussmand Iver Holgiersen, samte!! (samt) de
indstevnte Vidner. Hvor efter Citanten paastoed at Iver Holgiersen maa giøre forklaring efter
hvis tilladelse hand er kom/m/e[n] til at bygge og boe her paa Gaarden, samt hvad brug
han/n/em er tillagt, og hvad hand der forre yder og til hvem.
Iver Holgiersen svarede, det hand med leilendingen Brynild Pedersens tilladelse var her hos
ham i Gaardens huusser først Et Aar, var saa her fra et Aar, og har nu atter anden gang været
her udj Et Aar, har ladet opbygge en liden gaml: floe!! (flor), faar hid (ta?)ged i marcken
noget høe til et bæst, yder intet der forre, mens giør En dag eller toe arbeide for ham.
Brynild Pedersen lod tilførre, det hand tilstoed hvis hands huusmand udsagt haver.
derefter begierede Citanten at de tvende Vidner Ole Jørgensen Dagestad og Anders
Hoversen til Eedelig forklaring efter Stevnemaalet maatte admiteres. Eedens forklaring blev
Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet at vogte dem for MeenEed.
(1: Vidne), Ole Jørgensen, huusmand paa Gaarden Dagestad grund, sagde sig at være gaml:
over 50 Aar, vidnede at hand i den/n/e Waar, efter leilendingen Brynild Pedersens Søn Knud
Gilderhuus forlangende var med bem:te Knud i 2de dage her udj ..... den skouv og need
huggede 6 fuhre træer, som (de brag)te til Gaarden Gilderhuus over Jissen, ....... ...l..r
greenene af disse træer gav hand (til Comparen)ten, som gav hand ham og qviisterne af .......
fleere træer til at brende Kuul af, mens hvor mange træer hand fick qvistene eller greenene af,
det kand hand, Vidnet, ej mindes, sagde ellers at kunde giøre anvisning paa de stæder der de
nedfælte træer haver staaet. Procurator Blechingberg paa Citantens sidde fremsatte Qvest:
1mo: om hand fornam hvad vej de af hannem huggede og ellers de fleere huggene træer
(blev) udkiørde af skougen til Jissen, og om (de ick)e først blev indkiørt i Dagstads Eiende .....
Resp: de bleve Kiørte igien/n/em ......... Dagstad skouv need til Iissen. 2do: (om hvem) gav
ordre til at Kiøre vej, og om hand (icke for)nam at det skeede af dend aarsage at
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ingen skulde mercke at tøm/m/eret blev kiørt af Emstad skouv. Resp: hand var icke med at
Kiøre. Citanten Ole Ringheim fremviste for Rætten en liden Karve stock, hvor paa var
skaaren (paa) 3de Kanter 38 skurrer, og paa en sidde stu(kket) med en Knivs Aad 12 huller,
hvor efter hand begierede det Vidnet under Eed maatte svare, om hand icke haver leveret
Citanten bem:te Karve stock med dend forklaring og tilstaaelse, at de der paa befindende 38
skurer skulde bemercke stubberne af de træer som udj Emstad skouen af leilendingen, eller
med hands tilladelse, vare ny huggene, og at de 12 huller skulde betyde de stupper!! (stubber)
af træer som Vidnet har anseet et Aars tiid eller toe tilforne at være hugget. Vidnet tilstoed at
have leveret Citanten den fremlagde Karve stock, \og/ at de 38 skure skal betyde nye stuppe,
og de 12 huller skal betyde gamle stupper som ere tilforn huggede, alt i Emstad skouv.
parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Anders Hoversen, tienende Siur Hæve, sagde sig at være gaml: 28 Aar, vidnede at
hand i den/n/e Waar var med leilendingens Søn Knud Gillerhuus her udj skouven og huggede
4re fuhre træer til tru, og da de vare øxsede gick Vidnet fra ham, sagde ellers at kand giøre
anvisning paa stuppene. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Citanten begierede {de} ligeleedes de 2de Vidner Gullack Ringheim og Anders Lødve til
Eedelig afhørelse .......... over dend besigtigelse som de efter Citant(ens begier) paa skouven i
den/n/e som/m/er giort haver. Eedens forklaring blev dem liggeleedes forrelæst, og formaanet
at vogte dem for MeenEed.
1: Vidne, Gullack Knudsen, boendes paa Gaarden Store Ringheim, sagde sig at være gaml:
?? Aar, vidnede at hand i den/n/e Waar, d: 8 J....., tillige med Anders Lødve, efter Citantens
forlangende, var her udj skouven for at besigtige dend hugster som var øvet, og (befandt) de
da 56 stupper, som meste deelen (nylig var) huggede, nogle der iblant fantes a(t være) før
huggede, dog icke over 3 Aar, her (paa) disse stupper Vidnet sagde at kunde giøre anvisning.
2: Vidne, Anders Erichsen, boendes paa Gaarden Lødve, sagde sig at være gl: 35 Aar,
vidnede Conform med første Vidne, sagde at kunde giøre anvisning paa st(uppene).
Citanten var begierende, at som ingen (besigti)gelse i dag kunde skee paa sk[o]uven, siden
(dagen) er neste forløben, Sorenskriveren og Laug Rætten nu vilde tage Gaardens huusser
(udj siun) og granskning, samt Taxere Aaboden ...........
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........ da af Laug Rætten Taxeret at vilde medgaa
til Reperation paa begge Løe braadene
8 Rd:
(til) .....ld huussets Reperation
2
3 mrk:
til (Hes)te Stalden
1
til ........ huusset
1
Et lidet smalle floe!! (flor)
1
3
Tilsam/m/en
14 Rd:r
disse huussers brøstfeldighed, er ved siun [og] granskning befunden, at have foraarsaget
\ved/ vanrøgt, at leilendingen ej betimelig haver følgeligt Loven vællet om dem, og saaleedes
ved uagtsomhed taged forraadnelse. Et f{l}oer huus haver lejlendingen under bygning, der
paa kand ingen Taxsation giøres, mens leilendingen bør bepligtes til \at/ skaffe sam/m/e ferdig
og lovfør, de øfrige paa Gaarden staaende huusser, siuntes at kand passere for lovfør.
der med dagen tog en ende, hvorforre Rætten blev ophævet indtil i Morgen, som er.
Dend 27 Ditto, da Sorenskriveren og Laug Rætten tillige med Vidnerne udj begge parters
følge var i skouven, da først af Vidnerne paa dend af dem omforklarede hugster blev giort

anvisning, hvor efter Vj ved siun og granskning besigtige[de] skouen og hugsteren, (og)
befantes da udj dette Aar at være huggen ..... 41 fuhre træer, hvor af ej det allerringeste er
kom/m/en til Gaardens nytte eller huussenes Reperation, nock fantes stupperne af 32 fuhre,
som kand være huggene for 5 á 6 Aar sidden. hvad den/n/e \nye/ hugster er anbelangende, da
befindes dend meget grov (og u)tilladelig, i det at gaardens huusser behøver Reperation, og
dend liden Ringe skouv (som) var brugelig, er alt udhuggen, saa der intet findes gaarden til
nytte førren skouven kom/m/er under hæv[d]. angaaende dend ommelte gamle hugster, da
befindes ......... sam/m/e aarringer dend kand være pas....... ......r leilendingen her paa Gaarden
(til e)n nye Nøde floer. nock blev os anviist stuppen af en fuhre som har været (plan?)tet og
alet her paa Gaardens bøe, sam/m/e leilendingen og har nedhugget, og var bem:te ..... i sin
Rundeel 6 Norske allen.
Efter at Rætten igien var bleven sat, blev Vidnerne fremkaldet og i Eed tagen.
1: Vidne, Jørgen Dagestad, for han/n/em blev oplæst dend af ham i gaar giorde forklaring,
dend hand med Eed og opragte fingre stadfæstede.
2: Vidne, Anders Hoversen, med opragte fingre Eedfæstede dend ved ham i gaar giorde
forklaring.
3 og 4: Vidne, Gullack Knudsen Ringheim og Anders Lødve liggeledes med opragte fingre
Eedfæstede Deres i gaar aflagde forklaring.
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Procurator Blechingberg for Citanten Ole Ringheim paastoed at de 2de af Brynild Pedersen i
gaar fremviiste bøxsel seddeler, som nu i Rætten ere tilstæde, maa blive til den/n/e actes
følge, og som bem:te leilending ved bøxsel seddel af 14 Aprilis 1700, som ved seenere af 8
Nobr: 1720 er igientagen, er forbunden icke at bruge eller bruge lade gaardens lotter eller
lunder til upligt, og det (dog) i dag ved skouens besigtelse er befunden at udj dette Aars Waar
/: ubenævnt hvad kort til forne kand være hugget :/ er udhugget alt det som til nogen slags
brug kunde være tienlig til huusse Reperation, og det til en Qvantum af 3 ½ tylt, hvoraf dog
intet befindes til gaardens huussers Reperation at være anvendt, saa maatte bemelte leilending
Explicere sig hvor sam/m/e træer ere blevne henførte, saavelsom og hvor dend sturre!!
(stubbe) her tæt oven for huussene forhen staaende og nu afhuggene all fuhre, hvor af ickun
tvende saggede boer paa loftet befindes, er afbleven. Leilendingen Brynild Pedersen her til
svarede at de fuhre som j dette Aar er hugget, har hand til deels ladet sin søn bekom/m/e, og
til deels ladet Peder Reqve bekom/m/e. angaaende dend need huggede store all fuhre, da har
hand brugt af dend til sviller under den/n/e nye floer, 2de boer der af ligger her paa lo(ftet), og
et boer har Knud Dyckesteen bekom/m/et.
derefter giorde Citanten saadan i Rættesættelse, at som det befindes at indstevnte leilending
Brynild Pedersen ej alleene, tvert imod Lovens ? Bog 21 Cap: 7 art:, haver indtaget en inderst
(eller) huusmand til værelse udj!! (uden?) sin Jorddrots (min)de eller samtycke, og der ved
fortabt sin (bøxsel? Jord), men og derforuden aldeeles haver ud(huggen) skouven, saa nu intet
videre findes (som til) gaardens Reperation kand være tie(nligt), (af?) alt saadan hugster, som
fornem/m/elig (har væ)ret dette sidste Aar, intet haver lag(t paa huus)sene, der dog befindes
meget brøstfældige og ulovforsvarlige, mens overlat (til) frem/m/ede jorder, saa paastaar
Citanten at hand efter Lovens 3 Bog 14 C: 34 art: bør (fraviige) sin gaar[d], efterdj gaarden
ved saadan (ulovlig) hugster befindes saa merckelig svæ(cked? at) dend icke anderleedes end
med meged (store) omkostninger paa huussene kand i (stand sæt)tes, hvorforre Citanten vel
forventer leilendingen Brynild Pedersen ved Dom vorder (tilfun)den efter Lovens 3 b: 14 C:
40 art: sin bø(xlede Jord) at frafløtte, dernæst at betalle Aaboeden paa gaardens huusser efter
dend passerede (besigti)gelse og den/n/e Rættes sigelse, endeligen at
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Erstatte den/n/e Rættergangs bekostning /: foruden hvis for Dom/m/eren og Laug Rætten af
Rætten bereignes :/ med 14 Rd:
Rætten tilspurte dend indstevnte Brynild Pedersen om hand noget hafde til sagens oplysning
og bestyrckelse paa sin sidde, hand det da for Rætten vilde bekiendt giøre. her til bem:te
Brynild Pedersen svarede, det hand aldeeles intet hafde imod vis passeret er, paa sin sidde at
forrestille.
efter nogen samtalle bleve parterne derpaa saaleedes foreenede, at leilendingen Brynild
Pedersen til neste faredag anstundende Aar 1742 godvillig fraviiger sin bøxlede Jord, og
sam/m/e Waar betaller hand til Citanten Ole Ringheim, som sin Eiere, for huusse Aabod, samt
... den/n/e Rættergangs bekostning med Kost og tæring udj en samlet Sum/m/a 28 Rd:r, for
hvilke 28 Rd: Erich Gierme, som ligeleedes for Rætten var nærværende, vedtog at blive
Citanten Ole Ringheim ansvarlig som Cautionist. der imod forbant Ole Ringheim sig og
arvinger at betalle til Brynild Pedersen saa lenge hand er i live, Aarlig Een tønde Koren.
derefter Rætten blev ophævet.
Dend 30 Octbr: blev Rætten atter betient paa Gaarden (Qvale) med de Laug Rættes mænd
som paa fol: 133 findes anført, og det udj forbem:te sag fra fol: ... til 149, imel: dend gaards
bægge opsiddere og (and)re,
hvorda for Rætten fremstoed hoved Citanten (Knud) Jonsen Qvale og lod tilførre, at
omendskiønt (han)d ved Continuations Muntl: stevnemaal her paa Aastædet til \i/ dag haver
indvarslet hands Contrapart Lars Qvale, Vidner at anhøre, med videre (hvad ha)nds
stevnemaal førrer i Munde, saa (kand) hand dog icke lade sam/m/e stevnemaal Examinere
eller skride til nogen procedur, af aarsag hand!! (Lars?) er en indfoldig og taabelig Mand (som
ej) har forstand hands sag at oplysse, da der(forre) paa hands Contraparts sidde her for Rætten
møder en Procurator, begierede sagen (derfo)r paa nogen tiid udsat, at hand fra Bergen (kan)d
faa sig et forsvar i sagen.
Contra Citanten Lars Qvale møtte for Rætten tillige med hands i sagen antagene Fuldmægtig
Procurator Claus Blechingberg, og maa (for)undre sig over Knud Qvales itzige forrestillelse,
da det dog tvert imod skal befindes, som Comparenten af sin Principal har fornum/m/et, (at
ha)nd, bem:te Knud Qvale, efter et vitløftig stevnemaal meget vel har vist dend 6 Julij
sidst(leede)n og paafølgende dage at anlægge en ....... procedur, ej alleene mod Contra
Citanten (Lars) Qvale, men og mod andre omkring
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liggende Gaarder, hvor imod Lars Qvale som en ung og uerfahren mand i Rættergang icke har
formaaet sig at forsvare, men disaarsage besørget sig Comparentens Assistence, paa det nu
Knud Qvale icke skal beklage sig om uforstaaelig Rættergang, saa vil Comparenten paa Lars
Qvales sidde, forinden hand skrider til nogen Rættergang, fremsætte tydelig proposition til
forlig, alleene for at ungaa trætte og penge spilde, og under forbeholdenhed af Lovens 1 b: 15
C: 3 art:, i fald det icke modtages, og derefter proponerede Comparenten følgende poster.
1mo: at det mellem parterne vercerende, og særdeeles af hoved Citanten paastevnte, despute
om hugster i Qvals Teigen i dend forbj gangne tiid mel: parterne, worder ophævet, og der
imod til efterRætning i fremtiiden bem:te Qvalsteig uddeeles saavit giørligt udj adskillige
smaa Teiger, hvor af 2 og 2 bliver alle tiider ligge gode, da Lars Qvale overlader til Knud som
Elste Mand af de 2de første at have vahlet!! (valget), og Lars af det andet par, og saa
fremtdeeles indtil Teigen er skift, da de og sam/m/e parter af Rætten kand lade udsteene.

2do: at Knud Qvale af Bracke Næsset, hvor paa en huusmand er boende, og til den/n/e tiid af
Knud Qvale er bleven sl......, bliver uddeelt i tvende liige deele, som d.... ....dende parter aarlig
omvexler at b(ruge), og at dend paaboende huusmand her .............. bægges eller efter
kom/m/ende Eieres sam..... ...... modtages, og til en hver svarer dend h.... afgift, da og Lars
Qvale vil frafalde ............ brug som Knud Qvale til den/n/e tiid der af (hat) nøt, saavelsom
dend afgift hand der (af har) oppebaaret, uden der paa at vilde pr....... 3tio: alle de træer som
paa enten af (parter)ne i fælles udmarck ere optagene ......... begge parter tilstaa hver andre
lige g..... ....... optage, uden prætention for dend for.... ..... tiid. 4to: betræffende de aggere
som Citanten Knud Qvale har udlagt i Contra parten Lars Qvales bøe, da paataar Lars (Qvale
der) imod til vederlag et agger støcke som (Knud Qva)le nu bruger halve, Solsaa kaldet,
sa....... de 3 smaa støcker aggere som Knud Qvale ......... i dend nest ved Lars Qvales huusser
beliggende Teig, hvilcken Teig og Lars Qvale erbyd(er sig) at tilbytte sig fra Knud Qvale, og
derfor ........ han/n/em goed fornøyelse af anden Eng ............. andre aggere. 5to: hvad sig
betræffer (processens) bekostning, da aldskiønt Lars Qvale har .......... (en) deel Vidner her
paa Aastædet baade dend ............. afvigte i nogle dage, saavelsom og \nu/ for .........
bekostning med Comparenten, saa vil h.... ....... Knud Qvale Interessere for en 4de ..................
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Rættens Gebyrd saavit bereignet er for at skifte Gaarden Qvale fra de andre omkring
lig[g]ende jorder, og om saadan skifte som af ham nu er tilbuden, af Rættens Middel skeer, da
vil hand og af dend Rætten der for tilkom/m/ende gebyr svare dend halve deel, men for det
øfrige processens omkostninger at bør være ophævet, her om vil Lars Qvale ervarte Knud
Qvales explication om hand saadan propotition udj alt noget eller intet vil accordere.
Knud Qvale lod tilførre, det hand kunde icke svare her til, mens begierede opsættelse indtil
hand kunde faa en der kunde svare for ham, ellers paastaar hand ej videre end hvis hands
forman brugt haver, mens for freed og Roelighed skyld vil hand give sin Contra part et støcke
bøe kaldet Toene, liggende oven for allemands veigen hos Lars Qvale sin agger, ungefæhr paa
et hal[v]t maal, meere kand hand ej bort give eller afstaa af sin Eiendom, hvorpaa hands Fader
for ham, og hand siden hver for sig haver fanget Roelig hævd.
Procurator Blechingberg for Lars Qvale Replicerede, at i hvorvel hand aldeeles ingen
føyelighed finder paa Knud Qvales sidde til forliig, vil hand dog til overflødighed fornem/m/e
om Knud Qvale, i stæden for hvis Lars Qvale under 4de post har tilstaaet, vil accordere at
hand forlods udtager af sin brugende (par)t Een saalsaa, eller et maal ager, hvercken af (sin)
beste eller Ringeste ligeleedes for de marcker (som) Knud Qvales part meere skylder, saa er
Lars Qvale villig at kaste lod om det øfrige naar (dend) i tvende lige parter er deelt, og vil
Knud Qvale sig icke til saadant forlig indfinde, (da) Lars Qvale strax skal proceqvere sagen.
Knud Qvale Replicerede, det hand holt sig til sin (lov)lige hævds brug.
der paa sagde Blechingberg for Lars Qvale, at som hand ugierne (maa) fornem/m/e at ingen
forliig er at erholde, (saa g)av hand til kiende at Lars Qvale til den/n/e (Rættes) dag haver
ladet indvarsle Knud Qvale saa(velso)m Vidnerne lige efter det stevnemaal (datt:) dend 8 Julij
sidstleeden, her paa Aastædet været Ecamineret!!, efterdj forbem:te 8de (Julij) og paafølgende
dage der efter, formeedelst i acten anført aarsager, ingen Rætter (ga)ng har kundet stædes, og
begierede bem:te Lars Qvale nu at de Vidner som nu møder ......l til Eedelig forklaring som til
paafølgende anvisning af Rætten worder Admiteret, og sagde hand Vidnerne at være
efterfølgende, Jacob Ellefsen Grove, Ingebor Gull[i]chsdatter Houge, Maritta Opheim, Siur
Winsand, Ole Himble, Iver Torgiersen, tienende paa Finne,
1741: 181
1741

og Britte Biørnedatter, Niels Mittun, Ole Hondve, Johan/n/es Opheim og Anders Lødve. de
indstevnte Vidner møtte, undtagen Ole Himble og Britte Biørnedatter, som efter paaRaabelse
ej møtte. Eedens forklaring blev de tilstæde værende Vidner af Lovbogen forrelæst, og
formanet at vogte dem for MeenEed.
1: Vidne, Jacob Ellefsen, boendes paa Gaarden Grove, sagde sig at være gaml: 64 Aar,
vidnede at ageren kaldet Strengen, blev udj Vidnets sin Faders tiid, som boede paa Lars
Qvales part, udlagt af Knud sin Fader og Farfader, mens hvor meget hvert aar er udlagt, kand
hand ej sige, mens kand giøre anvisning hvor mercket var førren pallene!! (paalene) blev
needsat. ligeleedes er aggeren, Stoer aggeren kaldet, needlagt i agger[r]enen, der paa Vidnet
sagde at kunde giøre anvisning, og var det Knud Qvale sin Fader og Farfader som liggeleedes
needlagde dend. fremdeeles sagde Vidnet at kunde giøre anvisning paa bøen, hvor merckerne
var førren pallene blev nedsat, mens kand icke give Naufn paa stæderne, formeedelst det var
for vitløftig. om Brachenæs, da hafde Vidnet sin Fader efterlat sin andeel der udj for sin livs
tiid og (icke) længere, siden hand var ingen Eiere (der fore). Blechingberg tilspurte Vidnet.
1mo: om Vidnet icke er opahlet her paa Gaarden Qvale. 2do: hvor lenge det er siden hand
fløttede her fra. 3tio: om hand kand giøre anvisning paa alle de agere og Enge støcker som
tilhørte dend .... Qvale nu brugende part og deres Ræ(tte) mercker. 4: om ham noget er
bekiendt (om) Vidnes Fader har nogen sinde oprættet (noget) skriftl: forlig med Knud Qvales
Fader ....., enten underskrevet eller forseiglet. Resp: 1mo: hand var 13 aar gl: da hand kom
\her/ paa Gaarden Qvale. 2do: {og} hands Fader bode her i 20 Aar, og ....... døde hand her
paa Gaarden, og det er 30 Aar siden hand døde. 3tio ja, kand {k} giøre anvisning paa alt.
4do: ja, hands Fader (oprætte)de skriftl: forlig med Knud Qvales Fader, (og) underskrev og
forseiglede, dog var sa(m/m/e) oprættet for hands livs tiid, og ander(leedes kun)de hand icke
oprætte det, siden hand ickun var en leilending. Rætten tilspurte Vidnet, hvor mange Aar det
er siden de omfork(larede) palle blev nedsat. 2do: hvor mange Aar det er siden Knud Qvale
sin Fader og Farfader (ud)lagde de tvende aggere, Strengen og (Stoer ag)geren kaldet. Resp:
da hands sal: Fader hafde boet her omtrent 10 Aar. 2do: strax efter hands Fader kom her paa
Gaarden at boe, formerckede hand at agerne bleve udlagt, talte og der om til Knud sin Fader
og Farfader.
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2: Vidne, Ingebor Gullicksdatter, boendes paa Gaarden Houge, sagde at være 70 Aar gaml:,
vidnede at hendes sal: Fader Gullick Nielsen boede her paa Gaarden paa Lars Qvales bruug i
21 Aar, og er det 50 Aar siden hand byttede sig her fra Gaarden, da nest forregaaende
Vi[d]nes Fader efter ham kom her at boe, i dend tiid hindes Fader bode her, da var der ingen
palle, mens som gl: Anders Lødve, Torfind Tundahl og Lars AppelThuun, en efter anden
hafde brugt det brug som nu Lars Qvale eier, saa gick Vidnes Fader, hver gang der var noget
som hand om merckerne icke veste beskeden om, til en af disse 3de Mænd og spurte sig forre,
og de viste ham merckerne. angaaende ageren Strenge og Stoer ager Reenen, da som hindes
Fader brugte bøen, og Knud sin Fader med Forfader Eiede agerne, saa blev alle tiider agerne
udlagt paa bøen, og blev Vidnes Fader med de andre aldrig foreenede der om, Vidnet sagde
ellers, det hun nesten kunde giøre anvisning paa alle merckerne, hvorleedes hver parts brug
dend gang var. Procurator Blechingberg fremsatte Qvest: om icke Brache næs eller
Brachehaugen, (imed)ens hun og Forældrene var her paa jorden, (var) fælles udmarck for
begge parters opsiddere. Resp: ja, begge bruggene brugte den (for dem fæ)llets Kalve
hauge, og var den overgrot (med) bracke og alle haande Rusk.
3: Vidne, Maritta Gullicksdatter, boendes paa Gaarden Opheim, sagde at være Søster til nest
forregaaende andet Vidne, og at være gl: 67 Aar, vidnede som Søsteren eller andet Vidne,
undtagen at Vidnet forklarer at der var palle imel: (bægge) brugene, mens kand icke giøre

anvisning (hvor) de stoed, sagde og, ej at kunde giøre nogen forklaring om Streng aggeren,
uden naar (hun) kom/m/er paa stæden, og seer dend.
4: Vidne, Siur Aslacksen, boendes paa Gaarden Winsand, sagde at være gl: 60 Aar, vidnede,
det hand i ? Aar har boet paa den part som Lars Qvale Eier, (og er) det 8 Aar siden hand af
Leintnant Dyvahl (som) da værende Eiere, blev uddreven, og i dend tiid (hand) boede her,
levede hand med Knud Qvale og (hands) Fader i goed forstaaelse, og var ingen tvestighed
den/n/em imel: om deres brug, pallene var paa 10 á 12 Aar førren Vidnet kom her at boe,
needsat imel: hvers brug af Eierne, som var Capitain Jacob, der hafde Lars Qvales brug ......
aar, og Lars Miltzou Mossefind, der var
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Eiere for Knud Qvale sit brug, og blev pallene dend tiid needsat efter Torfind Tundahls og
{Raa} Erich Rogne deres forklaring, saaleedes som disse tvende Mænd vare forEenede da de
boede her, thj Erich Rogne hafde forhen boet paa Knud Qvale[s] brug, og Torfind Tundahl
hafde boet paa Lars Qvales brug. fremdeeles sagde Vidnet at kunde giøre anvisning paa alle
mercker efter hvers brug, fra hand kom her til gaarden og indtil hand drog herfra.
Blechingberg tilspurte dette Vidne, 1mo: om Vidnet var overværende da disse paller, som
hand forklaret haver, bleve needsatte. 2: om hand icke haver til ægte Knud Qvales Søster,
og naar hand hinde befriede. Resp: 1: nej, hand var ej nærværende, mens hafde hørt det
sigge af da værende Lensmand Madts Sæve og Jon Qvale. 2: svarede, hand befriede hinde
Ao: 1719, levede med ham i ægteskab i 3 Aar, og saa døde hun. Dom/m/eren tilspurte
Vidnet, om hand i de 23 Aar hand boede her paa Lars Qvales brug, hafde nogen brug eller
Eiendom i Brachenæs. Resp: nej, Knud Qvale med Fader brugte det Eene og alleene.
5: Vidne, Iver Torgiersen, tienende paa Gaarden Finne hos Margrete Miltzou, sagde sig at
være gaml: 27 Aar, vidnede at hand i 5 Aar har tiendt her paa Gaarden, neml: 1 Aar hos
Leintnant Dyvahl da hand Eiede Lars Qvales brug, 2 Aar hos Knud Qvale, 1 Aar hos Lars
Qvales huustrue{t} (medens) hun var Encke, og 1 Aar hos Lars Qvale efter at hand hafde gift
sig ind paa Gaarden, og i den/n/e Vaar nu var, kom hand f(ra) Qvale, og \i/ disse 5 Aar har
dend ager ..............., som Knud Qvale Eier, dreiet sig ud (paa) Lars Qvales bøe, hvor meget
det er (kand hand) giøre anvisning naar hand kom/m/er paa stæden. Dom/m/eren tilspurte
Vidnet om Leintnant eller Lars med hu(ustrue), i dend tiid Vidnet tiente Dem, hafde (nog)et
brug i Brachenæs. Resp: nej.
6: Vidne, Niels Knudsen, boendes paa Gaarden Mitthuun, sagde at være gaml: 81 Aar,
vidnede at sal: Joen Knudsen Qvale og Ellef Qvale var i Despute sam/m/en om Qvals Teigen,
hvor (mange) aar det er siden ved Vidnet icke, og som da ..... Qvale vilde have Teigen Eene,
bleve de omsider forEenede at Teigen skulde [blive] skiftet, og var Vidnet tillige med hands
broder, nu sal: Joen (Knudsen, med) at skulde skifte Teigen dem imel:, da pa(astoed Joen)
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Qvale til et vederlag at beholde Brackenæs (alle)ene, der til Ellef Qvale svarede ja, for min
livstiid vil ieg tilstaa dig dend, og dend tiid var det Næs ganske overgrot med Brache.
Dom/m/eren tilspurte Vidnet, hvem der har Rødet Brachenæs, og der af giort Et huusmande
sæde med slotter. Resp: Knud Qvale sin Fader, sal: {Knud} \Joen/ Qvale, har Rødet det.
Blechingberg tilspurte Vidnet, om hand icke har været overværende og hørt[e] samtalle mel:
Joen Qvale og Ellef Qvale, og virckelig hørt at Ellef ickun overlod dend omvundene
Brachehou for sin livs tiid. her om Vidnet forhen har forklaret. Vidnet Eedfæstede sit
udsigende med opragte fingre.

7: Vidne, Ole Halsteensen, boendes paa Gaarden Hondve, sagde sig at være gaml: 64 Aar,
vidnede, at da sal: Joen Qvale og Ellef Qvale var i trætte om Qvalsteigen, og de bleve
forEenede at Ellef Qvale skulde give Jon Qvale, som hafde indløst ald Teigen, 4 Rd: for halve
Teigen, da paastoed Jon Qvale at beholde Brachenæs alleene, mens Ellef stoed hart der imod,
sagde det hand ej kunde give noget bort af jorden, siden hand var ingen Eiere, og som deris
Forlig skeede for Rætten paa Wangens Tingstue, sagde Sorenskriver ....nck og, jo Ellef, siden
alle ting er nu skeet ...... og gode, saa kand du og giøre dette, (da) svarede Ellef, ja for min
tiid vil ieg ..... dig det, og var Brachenæs dend tiid en (med) Brache overgrot Houg, som Joen
Qvale ...... har ladet Rødde. Blechingberg tilspurte Vidnet, om hand icke erindrer nogen
Laug Rættes mænd som sam/m/e tiid betiente Rætten. 2do: om icke Vidnet i dend sag
sam/m/e sat Rætten som Laug Rættes mand. Resp: (Nej), hand erindrer ingen, ved icke til
visse (uden en) Ole Een sat Rætten som Laug Rættesmand. 2do: Ellef Qvale betiente Rætten
da dend sag kom forre, sat Vidnet sig need ....... i hands stæd. Vidnet Eedfæstede sit
udsiggende med opragte fingre.
8: Vidne, Johan/n/es Larsen, boendes paa Gaarden Opheim, sagde sig at være gaml: 52 Aar,
aflagde Eeden og forklarede, at Lars Qvale i den/n/e Vaar begierede (at vi)lde bytte et stycke
Enge slotte med Knud Qvale, paa det hand der af kunde udlægge sig et støcke ager, da
svarede Knud ja, dersom det kand (skee mig) uden skade, da vil ieg det med, og spurte (da)
Knud hvor Lars vilde have det støcke, da svarede Lars, det høvede mig vel om ieg kunde faa
det ........ inde paa backen, saa spurte Knud hvad (Lars kun)de lade ham faa der imod, da
svarede Lars,
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du kand faa et støcke ud for din ager. Blechingberg tilspurte Vidnet, om icke Lars Qvale
bem:te tiid udlod sig at saadant bytte skulde være til forlig udj dend mellem dem verserende
trætte. 2do: om icke dette passerede forinden den/n/e sag af Knud Qvale blev paastevnt.
Resp: 1mo: Lars sagde, kunde vj kom/m/e i forliig om dette, neml: det de talte om, andet
hørte Vidnet icke. 2do: hand ved icke om den/n/e sag var stevnt paa eller icke.
Blechingberg, i anleedning af det tilførte svar paa Comparentens første Qvest:, tilspurte
Vidnet om hand icke bem:te tiid hørte at Knud og Lars Qvale tallede om dend trætte de hafde
haft i Qvalsteigen angaaende hugster og de træer som vare udgierede i udmarcken, og at Lars
Qvale søgte at faa de ting forligt. til det andet spørsmaal begierede Comparenten det Vidnet
sig nermere maatte Explicere, om hand erindrer sig hvad tiid det var paa Waaren, i Fasten,
ved Paaske, eller ved Pintsdags tiider. til det første svarede, ej at kunde mindes noget der
om. til det andet svarede, det var for saaingen, kand icke erindre tiiden.
9: Vidne, Anders Erichsen, boendes paa Gaarden Lødve, sagde sig at være gl: 35 Aar, efter
aflagde Eed vant og forklarede som forregaaende 8te:!! (8de:) Vidne, undtagen Vidnet ej
hørte hvor (det) skulde ligge som Knud skulde have til veder(laug) imod det støcke Enge
backe.
Blechingberg tilspurte inu disse tvende sidste Vidner, om icke Lars Qvales talle bem:te tiid
med Knud Qvale gick ud paa et forlig, og for at ungaae at have skriver og Mænd paa stædet.
Anders Lødve svarede jo, det gick ud paa forlig s(aalee)des at Lars Qvale vilde have part i
Bra(chenæs), kand ej mindes at have hørt de ord, f(or at und)gaa at have skriver og Mænd paa
stædet. Johan/n/es Opheim svarede, hand hafde icke h(ørt) noget talle om skriver og Mænd,
men (hafde) hørt at Lars Qvale talte om at blive (forligt) med Knud om bytte paa det støcke
Enge ........
Blechingberg begierede at stevne Vidnerne ..... Tollefsen Bryn og {Colben Svensen .......}
\Lars Mickelsen Br....../ Eedelig maa forklare at de til dette (Stæd og) tægte dag lovl: haver
stevnet Britte Biørnedatter under faldsmaal at møde med hindes Vidnesbyrd i den/n/e sag, da

hand, naar de afhørte Vidne efter forregaaende anvisning er Eedtaged, ....... have sin paastand
om forelægelse Reserveret.
stevne Vidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være lovlig forkyndt
...... (stevne)maal, paa Gaarden Opheim med 14 dagges (varsels) paahør af Johan/n/es
Opheims huustrue, hos (hvem) bem:te Britte Biørnedatter opholder sig, (mens dend) tiid ej
lod sig finde.
Afsagt
Rætten (ophæves),
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Siden det er seent paa aftenen, indtil i Morgen.
Dend 31 Octbr: blev Rætten atter betiendt udj foranførte sag.
Knud Joensen Qvale lod tilføre det hand for Rætten Kundgiorde, at siden Rættens Middel
herpaa Aastædet den/n/e som/m/er var forsamlet udj den/n/e sag, er af (tven)de Men/n/isker
bleven fløttet 5 palle!! (pæler), den første u(den) for ved Strengen, de 3de under Stoer ageren,
og dend 5te i dend halve Soldsaa, saa snart hand s(aad)an forandring fornam, tog hand
besigtig(elses) Vidner der paa, Reiste saa til Sorenskriveren og gav det tilkiende, da hand
kom hiem (var) dend pal!! (pæl) i Saalsaa bort tagen, og en gaml: (sat i)stæden, og dend under
Stoer ageren var fløt(tet) tilbage \igien/, og dend pal!! (pæle) uden for Strengen var bort tagen,
og sat en gl: i stæden, der om hand og tog besigtigelse Vidner, sam/m/e Vidner hand her til
den/n/e tægte dag har indvarslet, og stevnt Lars Qvale til vedermælle, sam/m/e at anhøre,
mens sidden Lars Qvale haver Procurator, og hand paa sin sidde ingen har der kand Observere
hands sags tarv, saa vil hand icke have sam/m/e Vidner anhørt førren hand faar sig en
Procurator i sagen efter hands i gaar giorde paastand.
Procurator Blechingberg for Lars Qvale sagde, at naar Knud Qvale tillæger Lars Qvale
nogen Reel sigtelse om pallenes fløttelse, da skal dend Kunde snart blive løst, men (saa le)nge
det icke skeer, kand af vis Knud Qvale (nu) for Rætten fortalt haver icke udfindes ....en anden
forinden hand selv at have (væ)ret vidende om pallernis forfløttelse, (i øf)rigt forlangede
Comparenten at de i(gaa)r afhørte Vidner maa Admiteris til an(visni)ng efter deres forklaring.
Sorenskriveren med Laug Rætten i følge af (bægge) parter og Procurator Blechingberg,
forføyede dem i Marcken for at ansee dend anvisning (Vidn)erne agter at giøre,
og der med dagen blev (til en)de bragt, og som det er hellig aften, \saa/ bliver (int)et videre
forretaget førren paa Torsdag, (som e)r dend 2 Nobr:, da Vidnernis anvisning ...... over af dem
giorde forklaring skall blive .......t og Vidnerne i Eed tagen.
Dend 2 Nobr: blev end videre Rætten betiendt paa Gaarden Qvale udj nest forbem:te sag, udj
begge parter og Procurator Blechingbergs overværelse, hvor da først bliver at anføre, dend
anvisning Vidnerne d: 31de Octbr: giort haver, hvor efter de til Eed bliver at antage.
Procurator {bl} Blechingberg paastoed at det Vidne Ingeborg Gullichsdatter maatte først
giøre anvisning om ....... brug i Løbs Teigen førren noget Vidne (blev) forretaget, den/n/e
hands paastand blev efterkom/m/et, og forføyede Rættens Personer udj \følge af/ bægge
(parter) og Procurator Blechingberg, sig ud til (Løbs Te)ig(en) med bem:te Vidne, som da
giorde (anvisn)ing, hindes anvisning bliver her efter
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ved dend af hinde forhen giorde anvisning, anført, og bliver nu at anføre hvorleedes hvert
Vidne har giort anvisningen.

1: Vidne, Jacob Ellefsen Grove, anviste Strengen at være efter de palle som visser i Nord og
dend i Westre ende staaende pal, {at} udlagt paa Nordre sidden Een bugt, som linien af de
ommelte palle udvisser, sagde saaleedes hafde hands Fader brugt. Storaggeren paa dend Sør
sidde udlagt i ager rende ind til pallene, sagde at paa de tiider var ingen palle, mens hands
Fader slog oven for hvor pallene nu staar, og siden efter at pallene var bleven sat. dernest
forklarede at ingen palle var fløttede, mens de stod alle saaleedes som de første gang var
bleven sat, mens dend paa Westre enden af Strengen var fløttet, og har været fløttet førren
{dett} den/n/e trætte begyndes. {i maalet anviste 3de palle} J 3de Saalsaa anviiste pallen, og
uden for pallen i en liden busk, sagde at hands Fader der til hafde slaget græs, og var det
i(mod?) en Norsk allen uden for pallen, anviste i Orme breckene at gamel brug /: efter Laug
Rættens maalling :/ hafde været 17 Norske al: Østen for pallene. Mit Giellen anviste en
orrebusk for gl: brug, ved maalling af Laug Rætten, hafde været 14 ¾ Norske al: Østen for
pallene, sagde saaleedes gick mercket i gl: dage heelt ..... igien/n/em Giellene. i {Westre}
Løbs Teigen Wester efter, anviiste ....lene, og anviiste ga[m]l: brug at have været oven for
pallene fra 4 ti(l 5 Nor)ske al:, mens {si} fra sidste pal ......... Teigen, hvor hagen begyndes, og
o(p paa) Rusten, anviiste gl: brug, som v(ed) maalling af Laug Rættem var ? (Norske) al:,
sagde at gl: mercke hafde været ............ deels beent ud med Rusten. J .... støls Træet anviiste
at pallene stoed ...... Garen, der næst anviiste at gaml: brug /: ved eftermaaling ;/ hafde været
5 Norske al: neden for garen. i Støels Teigen anviiste Vidnet Garen, og at pallene ....... i
Garen, sagde at hands Fader hafde ....... sam/m/e gar lige med pallene, der næst forklarede og
anviste at gl: brug var ....... lenger need til en ny gar som er sa(t for) Creaturene, og følger
garen Eet li(det) ...... løb need til huussene. Dom/m/eren (tilspurte)
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Vidnet, 1: om Vidnet er bekiendt af hvem og (i) vis overværelse disse palle ere nedsatte.
2do: hvem der haver Rødet Brachenæs, og der udj anlagt slotter og Et huusmande (sæ)dde.
Resp: 1mo: ere needsatte af Lensmanden Madts Sæve, Biørne Mølster, Knud Giære,
nærværende leilendingen paa Lars Qval[e]s brug, som dend tiid var Vidnets Fader Ellef
Qvale, og for Knud sit brug, hands Fader og Farfader, saa var og nærværende Jorddrotten for
Lars Qvales brug, Hr: Capitain Jacob, mens om Jorddrotten for Knuds brug, Lars Miltzou, var
nærværende, kand Vidnet ej mindes. 2do: Knud Qvale sin Fader og Farfader har Rødet og
anlagt Brachenæs. Procurator Blechingberg tilspurte Vidnet, \1mo:/ om hand icke fornam
at hands Fader var misnøyet med de pælle som blev needsat uden lovl: Rættergang. 2do: om
hand icke fornam at hands Fader, forinden alle pælle blev needsat, gick der fra og vilde icke
agte det. 3tio: om icke Vidnet har fornum/m/et at hands Fader, efter at {b} pællene vare
(needsat), ..... paa nogle stæder var slaaen ...... om pællene efter gl: mercker idelig vist sig
misnøyet over sam/m/e (pæ?)lle. Resp: 1mo: ja, hand var. 2do: (ja), til slutning gick hand
der fra. 3tio: (det) første og andet Aar slog hands Fader ....... pallene, og ellers alle tiider fant
(sig) misnøyet. Knud Qvale fremsatte (den)d Qvestion til Vidnet, hvad Vidner (der va)r
overværende og giorde anvisning (da a)lle palle bleve need satte. Resp: Torfind Thuundahl,
som forhen hafde brugt Lars Qvales brug, og Erich Rogne, som forhen hafde brugt Knud sit
bruug, og (hør)te Vidnet, da den/n/e forRætning skeede, at det blev sagt af disse tvende
Mænd, at de forhen hafde hver for sig brugt disse ...... brug, hvorpaa de giorde anvisning.
Blechingberg, i anleedning af foranførte, tilspurte Vidnet om hand er bekiendt (hvem?)
sam/m/e Mænd her paa stædet hafde kaldet, (og?) hvem der Tracterede dem. Resp: .... og
Joen Qvale hafde kaldet dem, og hand (Tracte)rede dem. som parterne ej
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videre hafde at tilspørge Vidnet, saa aflagde det Eeden med opragte fingre.
2: Vidne, Ingebor Gullichsdatter, anviste aggeren Strengen, og sagde at der imel: backen og
aggeren \paa dend Nordre sidde af aggeren/, i hindes Faders tiid var saa megen bøe at en hæst
kunde snoes Runt omkring, og for den Westre ende af aggeren var en Kiørsel vej, som nu ej
findes. angaaende Stoer aggeren, derpaa giorde sam/m/e anvisning som første. om bøen
sagde Vidnet ej at kunde giøre anvisning om noget vist brug, mens at hindes Fader hafde
brugt forbj, pa[a] og om pallene. i Løbs Teigen kunde ej anvisse noget mercke, mens anviste
at hindes Fader hafde brugt oven for pallene /: som var imel: pallene og første Vidnes
anvisning :/ og ved dend sidste pall imel: pallen og Rustens begyndelse af hagen, anviste
brug, som ved eftermaalling af Laug Rætten var 20 Norske allen, sagde uden for, som \er/
haugen, ej at kunde giøre anvisning. Procurator Blechingberg fremsatte Qvestioner, om icke
Vidnet kand erindre at fra Strengen (og) need i søen paa dend Westre sidde af Stor ageren,
oven for gruften, var en svinget bøe (Eng), (saa) breed man kunde kiøre paa backen ........
aggeren og gruften med en slæde, og (om om)melte Eng af hindes Fader blev brugt. Resp:
ja, det forholt sig saa. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet, hvorforre hun med opragte
fingre aflagde Eeden.
3: Vidne, Maritta Gullichsdatter, kun... ....... ....des noget om merckerne. Procurator
Blechingberg hafde ej noget at tilspørge Vidnet, (hvorforre hun) blev det i Eed tagen.
4: [Vidne], Siur Aslachsen Winsen!! (Winsand), anviste ageren (Strengen), og at dend paa
sam/m/e stæder /: af Nordre siden :/ ............ en haands breed, og paa sam/m/e stæder var
dend ..... (som) tilforen har været. Stoer ageren ................... med forklaring at være udlagt til
pall.... Procurator Blechingberg for Lars Qvale declarerede at hand icke befatter sig med at
Qvestionere dette Vidne, men tager sig Reserveret sine (ind)sigelser imod hands forklaring og
anv(isning) med videre. Vidnet aflagde Eden med opragte fingre.
5: Vidne, Iver Torgiersen Finne, anviste e(n) ............... (der) stod i dend Nordre sidde af
ageren Strengen ....... .....boen, sagde at naar de Kiørte med et ................... at backen var der
saa meget Rum at ................. kunde kiøres imel: aggeren og ................... (saa)leedes ej at vide
nogen oplysning.
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...... .....en inden eller uden for busken, om S(toer) aggeren forklarede og anviste at Knud
E(ie)de til pallene, og hafde udlagt aggeren til (pa)llene som stoed needen for agger Renden.
Procurator Blechingberg tilspurte dette Vidne (om) icke hands meening er den/n/e, at hand
kunde ....e under backen paa dend Nordre sidde af (agger)en, og imel: aggeren og dend
anviste busk, ......s at slæden, naar hand snode op mod backen .....de need i aggeren. Resp:
Kunde ej kiøres (lenge?)re end under dend anviste busk. Procurator Blechingberg hafde ej
videre at tilspørge Vidnet, hvorforre det blev i Eed tagen.
(der)paa declarerede Contra Citantens Fuldmægtig Procurator Claus Blechingberg, at som
hoved Citantens Knud Qvales begierede (an)stan[d] venteligst vorder bevilget, saa vil Lars
Qvale til sam/m/e tiid have sig al lovlig Rættergang Reserveret, og som Britte Biørnsdatter,
som befindes lovl: stevnt, icke møder, saa paastaar Comparenten at hun til sam/m/e tiid efter
Forordningen af 3 Martij 1741 worder forrelagt, og hvar!! (var) Comparenten i saadan
henseende udmygst begierende at tægte dagen, som nu vel icke beram/m/es, saa betim/m/elig
worder Lars Qvale bekiendt giort, at saavel den/n/e forrelæggelse som fornøden
Continuations stevning i Rætte tiid kand (fo)rkyndes.
Afskeediget.
J (føl)ge Hoved Citantens giorde paastand (saa) udsættes sagen, mens Tægte dagen (kand) nu
ej beram/m/es, førren mand (seer h)vorleedes vinteren lider, at Mar(ckegan?)g ubehindret for
Snee og Jis (kand) fuldførres, da parterne i lovl: (fu)ldkom/m/en tiid skal blive under(Rætt)et

om Tægte dagens beram/m/else, (som) og at det udeblivende Vidne Britte Biørnsdatter her
ved forrelægges under falsmaals bøders udReedelse at møde.

Fredagen d: 10 Novbr: blev paa Evanger for Wasværens skibr: holdet Et almindel: Høste,
Skatte og Sagefalds Ting med bem:te skibr:[s] almue, nærværende Kongl: Maj:ts Foged
Sig:r Johan Smed, bøygde Lensmanden Niels Horviig med dend Tingsøgende Almue, da
Rætten blev betient med efterskrevene Eedsohrene Laug Rættes mænd, Nafnl: .....es Olsen
Stamnæs, Knud Strøm/m/e, Jackob Strømme, Ingebricht Øye, Peer Schorve, Lars Horvey,
...... ....ve, og Knud Øfstedahlen.
og blev da (aller)underdanigst publiceret.
1: Placat af .............. om forhøyelse Toldens ophævelse paa (Suckere og Si)rupper i Norge.
2: Placat angaaende .......... Raad og Casserer Jens Kølles fordølgede effec(ters opdage)lse,
af 18 Aug: 1741.
3: Stiftambtmand Rappes
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Proclama af 10 Aug: 1741, betræffende bem:te Kølles effecter.
4: Kongl: Resolution om Kluder og Lumpers!! (Lappers) afsættelse til papiirs
Interessenterne i Christiania, af 11 Julij sidstl:
5: Kam/m/er Collegio skrivelse til Fogden Smed, af 1ste Octbr: 1740. om den ved Matricul
Com/m/issionen in Ao: 1723 ansatte skatte af Qverner og Pladser samt Laxe og Silde
Fiskerier, {og} at skal svares fra Ao: 1732.
6: Stiftambtmandens skrivelse af 19 Aug: 1741, at inted skiøde eller adkomst brev maa
udstædes af nogen, med mindre dets Werdj udj Reede penge bliver Mentioneret.
Margrete, sal: Poul Weches, udgivene Pante forskrivelse af 5 Aug: 1741 til Henrich Paaske
paa Capital 94 Rd:, imod det underPant af hindes waahnings huusser staaende paa
Almindingen ved Evanger, samt en deel løsøre, med videre efter panteb[o]gens indhold paa
fol: 61: blev læst.
Hr: Gerdt Geelmuyden udgivene bøxsel brev med Revers, af 16 Maij 1741. til Jens Nielsen
paa 1 pd: 3 mrk: smør i Gaarden Stamnæs, blev læst.
Olle Andersen og Knud Brynildsens udgivene Pante Obligation af datto 12 Septbr: 1741, til
Hr: Leirdahl for Capital 800 Rd:, imod det underPant af Gaarden Bolstad med alle
paastaaende waahn og bønder huusser, samt underliggende Giestgiberie Bolstadøren, blev
læst.
Jacob Bergie udgivene bøxsel brev med Revers, af 10 Nbr: (1741), til Godsckalck Olsen paa
½ pd: smør i gaard: Røhland, blev læst.
Brynild Siursen Haarvej udgivene skiøde af 10 Nobr: 1741 til Olle Brynildsen paa ½ Løb 4
½ mrk: smør i Gaarden Haarveij, blev læst.
Hellie Johansen Tøssene wiiste fællen af en woxsen Biørn som hand for Kort tiid siden har
skut paa Werpestads grund; Fogden betalte ham for skudet 2 Rd:
Niels Erichsen Øye udgivene Pante Obligation af datto ?? ...... 1741, til Willum Nielsen
Langeland for Capital ?? Rd:, imod det underpant af 1 pd: smør i Gaarden Øye, blev læst.

Joæn!! (Joen) Johansen Schierven udgivene bøxsel brev med Revers, af 10 Nobr: (1741), til
Niels Knudsen paa ½ pd: smør i gaarden Røhland, blev læst.
Dend 11 ditto blev Rætten atter betiendt.
Jacob Knudsen udgivene skiøde af 10 Nobr: 1741 til Knud .....sen paa 12 mrk: smør i Gaarden
øfre Lii, blev læst.
Elleve Olsen Lurens udgivene Pante forskrivelse af ?? ...... .... til Sig:r Hossevinckel for
Capital 28 Rd:r, imod det underpant af 1 ½ pd: smør i gaarden Luren, blev anviist til
udslettelse efter paateignede Qvittering af 8 Nobr: 1731 og 6 Maij Ao: 1741.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere, (1do: afvigte?) Aars skatte Restance, vis
beløb var 2 Rd: 4 mrk: 14 s: (2do: nær)værende Aars skatte Restance, vis beløb var ...........
3tio: Selv Eier Mantallet. 4to: det sædvanlige og almindelige Tingsvidne. 5to: om hvor
(mange) bord der kand skiæres paa Tøssens saug nen.......
De Laug Rættes Mænd som Rætten tilstundende Aar skal betiene ere, gl: Olle Furrenæs.
Joha(nnes) ......., Johan/n/es Hermonstad, Olle Horviig, Olle ........, Knud Øfstedahl, Nye
Gullack Knudsen ........... og Jacob Knudsen Berge.
Efter trende gange udRaabelse var ingen som vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget ophævet.
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Mandagen den 13 Nobr: blev paa Wangens Tingstue i Wosse Præste gield holdet Et
almindelig Høste, Skatte og Sage falds Ting med Wangens Almue, nærværende Fogden
Sig:r Jan Smed, bøygde Lensmanden Johan Blomberg med dend Tingsøgende Almue, da
Rætten blev betiendt med efterskrevene Eedsohrene Laug Rættes mænd, sc: Knud Knudsen
for Peder Glime, Lars Houg, Erich Herreim, Anders Kolve, Iver Kinne, Ped!! (Peder?)
Øfsthuus, Niels Finne og Lars Opheim.
og blev da først Publiceret de ordres og befahlinger som findes Exstr: paa fol: 185 og nest
forregaaende sidde.
.... Hansen og Hans Haldorsen, deres udgivene skiøde af 2den Maij 1741 til Torgiels Hansen
paa 2 pd: 6 mrk: smør i ArneTvedt, blev læst.
..... Mickelsens udgivene skiøde af 13 Nobr: 1741 til Siur Knudsen paa Een Løb 1 Spd: smør
med bøxsel, samt overbøxsel 4 ½ mrk:. i gaarden Giersqval. blev læst.
.... Iversens udgivene skiøde af 13 Nobr: 1741 til Iver Olsen paa 3 Spd: smør i Gaarden
Kolfve, blev læst.
Hr: Assessor Steensens udgivene bøxsel brev med Revers, af 14 Janv: 1741, til Anders
Nielsen paa 1 L: 9 mrk: smør i Litseim, blev lest.
(Wi)llum Nielsen Langelands udgivene skiøde af 8 Nobr: 1741 til Anders Halesen paa 1 Løb
smør i Gaarden Giære, blev læst.
Anders Halesen udgivene Pante Obligation af 8 Nobr: 1741, til Peder ....sen Nyre for Capital
60 Rd:r, imod det underpant af Een Løb smør i Gaarden Giære, blev læst.
...... Miltzou udgivene bøxsel brev med Revers, af 25 April 1741, til Torgier Bottelsen paa 2
Løb: smør i Lille Ringheim, blev lest.

..... .....sen øfre Hærre og Niels Ericksens, imel: dem oprættede Contract af 13 Nobr: 1741.
blev læst.
........t udgivene bøxsel brev med Revers, af 28 7tbr: 1741, til ....... Larsen paa ½ Løb smør i
Gaarden øfre Hærre, blev lest.
..... ...udsen Seim udgivene skiøde af 13 Nobr: 1741 til Joen Mi(ckelse)n paa Een Løb smør i
Gaarden Seim, blev læst.
Elling Rognaldsen Giernæs, efter forrige tiltalle til Holgier Larsen Ullestad, æskede sagen i
Rætte,
bem:te Holgier Ullestad møtte og lod tilførre det hand (intet) hafde i sagen at tilsvare.
Citanten (tilspu)rte dend indvarslede, naar hands Fader (ved dø)den afgick, og hvorforre
hand icke strax (gav død)sfaldet tilkiende for øfrigheden (saa boen) kunde blive fors[e]iglet.
dend indstevnte (svare)de at hands Fader døde da som/m/er tinget blev holdet (sidst) afvigte
Aar, og hafde hand ingen under(Rætning) der om at boen skulde fors[e]igles, i det øfrige
(begier)ede (he)nstan[d] med sagen til i Morgen.
Citanten var fornøyet med dend forlangt[e] usettelse, hvor(forre) dend og af Rætten blev
bevilget.
Lensmanden Johan Henrich Blomberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
widnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Siur Larsen Hæve,
Dom at lide til at betalle Ting(holdet? for) høste Tinget Ao: 1740 med 2 Rd:, samt (erstatte)
Processens omkostninger.
dend indstevnte Siur Larsen Hæve blev 3de gange paa(Raabt, mens) ingen møtte som vilde
svare i sagen.
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Stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baabruen med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt med 14 dages warsel for Siur Hæves
boepæll udj hands Faders paahør, siden hand selv ej var hiem/m/e.
Citanten war Laudag begierende.
Afsagt.
Dend indstevnte Siur Larsen Hæve gives Laudag til neste Ting at møde, Sagen \at/ til og for
svare.
Den 14 Ditto blev med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Sig:r Emanuel Barth fremlagde en skriftl: stevning af 14 Octbr: nestl:, hvorudj hand indkalder
Ole Mørqve til Doms lidelse for en graa Gielck, med videre efter stevningens indhold, som
blev oplæst og er saa lydende.
dend indstevnte blev trende gange paaRaabt, mens ingen vilde svare, om endskiøndt hand,
sc: Ole Mørqve, nu selv stoed for Rætten da stevningen falt i Rætte, og i det sam/m/e
absenterede sig. nu i dette Moment møtte dend indstevnte og lod tilførre, det hand ingen
stevning har hørt.
stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Knud Nielsen Fliseran med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være med 14 dages warsel lovl: forkyndt for Ole Mørqve[s] boepæl
udj hands Eget paahør.
Citanten i Rætten lagde dernæst VelEdle Hr: Leintnant Barchelay skrivelse af 1 Julij
indeværende Aar, hvormed hand bev(iser) at velbe:te Hr: Leintenant for dend omtvistede hæst
haver budet ham 8 Rd:r, dersom hand, Comparenten, kunde præstere Leverantze. bem:te brev

lyder som følger, og var belagt med stemplet papiir No: 18 til 6 skl:, l(igeleedes) i Rætte
lagde Comparenten, Sig:r .....berg og Hans Hirdts beviis af gaars dags datto, siden de efter
Comparentens forlangende og begier hafde æsket af Ole Mørqve dend omtrættende hæst,
bem:te beviis var saaleedes bilagt med stemplet papiir No: ?? (til ? s:).
Fogden Sig:r Jan Smed lod tilførre, (at dend) nu omtrættende hæst, har hand ef(ter en)
usvæcket underRættes og Laug tings Dom imel: Klockeren Carsten Horsenius (og dend)
indstevnte Ole Mørqve, udexeqveret (af) bem:te Ole Mørqve, og siden sam/m/e h(æst ved) en
udvircket offentlig auction ............ til slaa Citanten som høyst bydende, (hand) saaleedes lovl:
hiemler Citanten hæsten, (el)ler den/n/e omtvistede graa gielck, hvad Ole Mørqve[s]
formastelige omgang er belangende angaaende den/n/e udexeqverede hæst, da (Reser)verede
Fogden sig sin tiltalle til ........... Ole Mørqve, til forrestaaende Waar Ting han/n/em lovl: at
tiltalle til undgieldelse (efter) Lov og Rætt.
Ole Mørqve lod tilførre, (at hand) i som/m/er hafde tilbudet Citanten ..............., mens hand
vilde ej imod tage dem.
(Citanten) lod tilførre, det hand tilstoed at (Ole Mørqve hafde til)budet ham disse penge,
mens ej vi(lde modtage dem), fordj ham var meere tilbuden for ......................
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aldt haver bevislig afgiort, dernæst hand, Comparenten, Refererede sig til sit for sagen
udstæde stevnemaal, (og) derefter ydmygst paastoed Dom saavel til (hæste)ns betalning, som
de ibragte processens omkostningers erstatning, samt og at dend indstevnte for sin ulovl:
brugte omgang (burde) vorde anseet og straffet.
Hr: Capitain Jens Nordahl som Sigt og Sagefalds Eiere lod saaleedes indføre, siden dend
indstevnte Ole Mørqve icke haver beviist dend angivene sag, formeener Comparenten at Ole
Mørqve haver woldet det ham icke med Rætte tilkom, i Rætte sættes over Ole Mørqve at hand
vedbørligen der for bør afstraffes.
dend indstevnte Ole Mørqve paastoed sagen udsat indtil neste Ting, for at besørge sig et
forsvar i sagen, der dend paa hands sidde kand oplysse.
Citanten protestr: Kraftigs imod dend forlangte opsættelse, siden sagen findes saa Klar og
Reen at dend indstevnte til sit forsvar ej andet kand have at fremførre end hvis nu allerede
skeet er, saa at dend forlangte udsættelse ickun sigter til langdrag og sagens forqvackling,
paastoed der for ydmygst at Rætten vilde paalægge dend tilstæde værende Ole Mørqve, som
er bekiendt at være en (lovky?)ndig og forstandig Mand, det hand (sagen) uden videre ophold
paa sin sidde slutter.
Ole Mørqve Refererede sig til sit forrige, (og) paastoed sagen udsat at hand kunde faa sig
besørget en Procurator der kunde gaa i Rætte for ham, sidden hand ej var goed for ...... ......e
det hand formeener at være .......... ....l oplysning.
Afskeediget.
(Dend af) Ole Mørqve forlangte udsættelse (bevilg)es ham indtil nest anstundende Waar Ting,
da {der} med \sagen {skal}/ skal blive omgaaet lovgemæs.
(Sagen indst)evnt af Elling Rognaldsen Giernæs, Contra Holger Larsen Ullestad, som igaar
var forretaget (og derefter) udsæt til i dag, der om bægge parter (for) Rætten declarerede at
være forEened, og blev sagen af Citanten frafalden, (hvor)forre parterne blev tilbage leveret
deres i Rætte lagde documenter.
Knud Nielsen Flisseran Kundgiorde det hand med mundtl: kald og warsel widnesfast lovl: til
dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Niels Strøm/m/e, Dom at lide til at

betalle ham ............... .....r for 1 pd: 3 mrk: smør hand nest afvigte ............. førte til Bergen og
solte for ham, (men) ej har vildet betalle pengene, samt (erstatte) processens omkostninger.
dend indstevnte Niels Strøm/m/e blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.
stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baabruen
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med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være med 14 dages warsel lovl: forkyndt
for Niels Strøm/m/e[s] boepæll udj hands Eget paahør.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt.
Det er med lovfaste Vidner bevislig giort, det Niels Strøme er bleven given lovl: warsel udj
\dend/ af Knud Nielsen Fliseran mod ham Reiste sag, og som hand nu efter paaraabelse ej
møder, bliver hand paalagt til nest anstundende Waar Ting for Ao: 1742 at møde, sagen til og
for svare, og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til lovl: forkyndelse.
Fra Procurator Blechingberg indløb [i] Rætten Een skrivelse under datto 7de Novbr: 1741:
hvorudj hand, bem:te Blechingberg, som antagen fuldmægtig af Guldbraa Opsiddere Lars
Mognsen, Lars Ingebrigtsen og Iver Larsen, paa deres veigne forrestillede at hand ved skriftl:
Stevnemaal, som indslutted hosfuldte, under datto 20de Octbr: 1741: til dette ting, tiid og
stæd lovlig at have indkaldet Opsidderne paa Gaarden Tvedt, Nafnl: Michel Michelsen og
Johanes Colbensen, samt Størck Michelsen Guldbache, saavelsom og Sogne Præsten Mag:r
Jørgen Harboe, at møde og Dom at anhøre til Een af bem:te Gulbraads Opsiddere Requirered
Arrest forretnings Confirmation og stadfæstelse, samt at anhøre de af Citanterne for retten
Sisterede Vidner, som er Anders Store Høen og Wiching ibdm:, deris udsiggende om
hvorledes Tveds Opsiddere det Effectuerede forbud haver holdt sig efterretlig, med videre
hans Stevnemaals formeld, som for Rætten blev oplæst og lyder som følger. Dernest var j
sam/m/e skrivelse indslutted Procurator Blechingbergs skriftlige (ind)læg af datto 7de Novbr:
1741: saavelsom og det passerede ................. under datto 11 Septbr: 1741: af Kongl: Maj:ts
Foged Sr: Johan Smed udstæd, som bægge for Rætten blev oplæst, og lyder (disse) et efter
andet som følger.
dernæst blev de i følge stevnemaalet indstevnte paaraabt, men ingen af dem møtte eller lod
for sig møde.
Stevne Vidnerne Niels Bryn og Colbeen Iversen fremstoed for Rætten og med Eed og
opragte fingre afhiemlede at de med mere end 14 dages Varsel haver forkyndt dend j Rætte
lagde Stevning for Tvedts opsiddere, saavelsom for Størck Michelsen Gulbach, som og for
Mag:r Jørgen Harboe.
De Jndstevnte 2de Vidner Anders Store Høen og Wiching ibdm: mødte for Rætten. Eedens
forklaring blev derpaa Vidnerne forrelæst, og formanet ved sandhed at blive.
1ste Vidne, Anders Siursen, boende paa Gaarden Store Høen, sagde sig at være gl: 37 Aar,
efter aflagde Eed vandt og forklarede, at efter (dend) tiid at Guldbraa opsiddere havde giort
forbud hos Tvedte opsiddere, det de ej motte have noget brug udj det omtvistede stæd Hollen,
har hand hørdt af Tvedtes opsiddere Michel Michelsen sigge, de støllede j Hollen siden hand
drog fra Vaar støllen, (hvor) lenge Tvedts opsiddere støllede j Hollen, (ved Vidnet icke at),
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forklare, og videre hafde hand ej at siige.
2det Vidne, Wiching Jonsen, boende paa Gaarden Store Høen, sagde sig at være gam/m/el
36 Aar, efter aflagde Eed forklarede, at hand udj den/n/e {Som} nest afvigte Som/m/er saa,

det Tvedtes opsiddere Michel og Johanes /: efter at forbudet for dem var forkyndt at de ej
motte kom/m/e j Hollen og der have deris brug :/ støllede j dend omtvistede Holle, men hvor
mange de var der, ved Vidnet ej at forklare.
Capt: Jens Nordahl lod tilføre, at som de indstevnte nu ej møde[r], saa vil hand til næste
Rætt have sig Reservered sin paastand og j Rætte sættelse j beleilig tiid at fremsætte.
Efter Citantens giorde paastand j hans skriftl: Jndlæg bliver af Rætten
Afskiediget.
Af Stevne Vidnernes Eedelige aflagde forklaring udfindes at det j Rætte lagde Stevnemaal
saavel er forkyndt for Tvedts opsiddere Michel Michelsen og Johanes Colbensen samt Størck
Michelsen GuldBacken, som og for Mag:r Jørgen Harboe, og som ingen af den/n/em nu efter
paaraabelse møder eller for sig møder lade; Saa forrelægges de samtl: indstevnte Lavdag til
Næste Rætt \eller Vaar Ting/, Sagen at tilsvare, da dermed videre skall fortfahres lovgemæs.
(Fremstoed) Lensmand Wiching Tvilde Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel
vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Encken Margrette
Finne med Laugværge Ole Træen, Dom at lide til at betalle ...... Eqvipage penge 6 Rd: 4 mrk:
13 s:, som hindes Mand, sal: Knud Finne, efter Een hiemtings Dom afsagt d: ? Junij 1726. er
bleven ham skyldig, samt at (tilsv)are processens omkostning.
de indstevnte (blev) paaRaabt, mens ingen vilde svare.
stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baabruen med Eed og opragte
fingre afhiemlede (denne stev)ning at være med 14 dages warsel lovl: forkyndt for Margrette
Finne[s] boepæll udj hindes ........ paahør, mens Laugværge[n] havde de ej indvarslet (fordj)
de der til ingen ordre fra Citanten (havde faaet).
Citanten begierede sagen udsat til neste ting, paa det hand lovl: kand faa indvarslet Enckens
Lauværge.
Afsagt
Citantens paastand bevilges ham.
Iver Moe, efter forrige tiltalle til Lars Pedersen Store Røtte, æskede sagen i Rætten.
Lars Pedersen Store Røtte blev trende gange paaRaabt, mens ingen lod svare.
Citanten lod tilførre, siden dend indstevnte ej noget har beviist angaaende (hands) paa
seeneste ting giorde forrestillelse, (siden?) det er umyndiges Midler hand har (forvalte?)t,
hvor fore Lars Pedersens forman[d] (har være)t Formyndere, og bem:te Lars Pedersen sidder
inde med sam/m/e, som er 6 Rd:r dend umyndige er tilfalden i Arv efter hindes Forældre, saa
vilde hand paastaa Dom saavel for bem:te Capital 6 Rd: med 4 Aars Rente, som processens
omkostning. og saaleedes sagen ..........s Submitteres.
og er da udj
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Den/n/e sag saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt
Den/n/e Sags beskaffenhed bestaar her udj at Lars Pedersen Stor Røtte[s] formand, sal: Arve
Store Røtte, har været Formynder for Guri Nielsdatter, og da hand ved døden er afgangen, er
Citanten som Gurij[s] neste Forvantere bleven beskicket til hindes Formyndere, da som hand
for Gurij[s] Resterende arve Midler 6 Rd:r ingen Rigtighed i mindel: har kundet faa, har hand
fundet sig foraarsaget til nest afvigte Som/m/er Ting ved stevnemaal at indkalde Lars
Pedersen, som nu haver til ægte Arve Røtte[s] Encke, til Doms lidelse. dend indstevnte Lars
Pedersen haver og efter actens udvis Compareret og beraabt sig paa Vidner til at beviisse det
hands huustrue skulde nyde sam/m/e 6 Rd: til vederlag fordj hun hafde opfosteret bem:te Gurj

Nielsdatter, og altsaa begierede sagen udsat til dette Ting, at hand sagen paa sin sidde ved
Vidnesbyrd kunde oplysse, som og af Rætten er bleven ham bevilget, mens nu da sagen efter
dends Rætte Tægte dag er bleven paaraabt, hvercken møder {Lars Pedersen} eller lader møde,
sit forsæt i Rætten at frembringe til sagens oplysning paa hands sidde, eller noget lovl: forfald
lader bekiendt giøre, thj Kiendes for Rætt. At Lars Pedersen Store Røtte bør betalle til
Citanten Iver Moe de paastevnte 6 Rd:r med Rente fra dend dag skiftebrevet er sluttet efter
sal: Arve Røtte, og indtil betalningen skeer, samt udj Processens omkostninger 3 Rd:r, inden
15 dage efter den/n/e Doms lovl: forkyndelse under Nam og Execution.
Hans Ingebrigtsen Hirdt udgivene Pante Obligation af 21 8tbr: 1741 til Jan Meijer for Capital
100 Rd:, imod det underpant af 1 Løb 1 pd: smør i gaarden Lille Hirt, blev læst.
Knud Nielsen Flisseran udgivene skiøde af 13 Novbr: 1741 til Christen Olsen paa ½ Løb
smør i Gaarden Hag.., blev læst.
Ole Aadsen Søndve udgivene skiøde af 13 Novbr: 1741 til ..... Olsen paa 1 Løb smør i
gaarden Søndve, blev læst.
Dend 15 Novbr: blev end videre med Tinget Continueret.
skifte brevet af 9 Martij 1741, sluttet efter sal: ...... .....datter paa Gaarden Breche, blev læst,
og (derudj befunden dette) Men/n/iske Eiende og tilhørrende (Jordegoeds) ....... i Gaarden
Breche, som var Wurderet for ........., og udlagt paa hindes arvinger, sc: La(rs? Olsen?) 3
Mrk:, Kari Olsdatter 1 ½ Mrk:, Britta (Olsdatter? 1 ½ Mrk:), Brynild Olsen 1 ½ Mrk:, og
Erich ibm: 1 Mrk:
Endre Erichsen Giære paa sin \Mor/Broders Anders Hallesen Giære[s] veigne kundegiorde!!
det hand med Muntl: Kald og warsel vidnesfast lovlig til dette Ting, tiid og stæd haver ladet
stævne ..................... Knud Mathiasen Giære, som haver ................ (til) ægte Sigtru
Monsdatter Giære .......................... til at betalle 2 td: blandings Korn ................... som Rester
paa hands wildkor e(fter) ..................... skriftl: Contract af 6 Nobr: 1734, ...................
......................................................
(Dend indstevnte Knud)
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Mathiasen Giære blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.
stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baabruen med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen lovl: at være forkyndt med 14 dages warsel for Knud
Mathiasens boepæl udj hands Eget paahør.
Citanten Erindrede om Laudag.
Afsagt.
Med lovfaste Vidner er det bevislig afgiort at Knud Mathiasen Giære er given lovl: Kald og
warsel udj dend af Anders Hallesen mod ham Reiste sag, og som hand nu ej møder bliver
hand i følge Loven paalagt til neste Ting at møde, sagen at tilsvare, og haver Citanten at tage
den/n/e afsigt beskreven til lovlig forkyndelse.
Procurator Jan Reutz fremstillede sig for Rætten paa Colbeen Wiinie[s] veigne og gav
tilkiende at hand til dette ting, tiid og stæd haver stevnt Ole Aamunsen Wiinie at lide Dom til
at imodtage af Citanten Een penge Sum/m/a af 80 Rd: med sine Renter, som hand til en hvis
Mand paa Citantens veigne har betalt, og vilcke hand, neml: dend indstevnte, paa tilbydelse
udj Vidners nærværelse icke skal have \villet/ imod tage{t}. til Vidner om tilbydelsen er

indstevnt de 2de mænd Torbiørn og Erich Rogne. til dend (en)de anviste hand, neml:
Citanten, penge for Rætten til an/n/am/m/else af indstevnte, (føl?)gelig det efter Citantens
huustrue (pass)erede skifte brev.
af de indstevnte efter paaRaabelse møtte ingen, hvercken (Con)tra part eller Vidner,
stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baabruen med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt med 14 dages warsel paa gaarden (Ro)gne
hvor Ole Aamunsen tiener, og (udj) Erich Rogne[s] paahør, som tillige (med) Torbiørn Rogne
under deres faldsmaal som Vidner i sagen blev indvarslet.
Reutz paa Citantens veigne vilde (der)næst paastaa og forvente lovl: Dom over dend
indstevnte, ej allene til at imod tage de andbudene penge med sine Renter til beskickelsen[s]
tiid og dato, men ......... Citanten bør blive frjfunden (at sva)re paaløbende Renter fra dend
(tiid bes)skickelsen skeede, saasom pengene (til den)d tiid hos Citanten har staaet, og
(fremd?)eles hos han/n/em paa dend ind(stevn)tes an og til svar staar frugtesløs,
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og endelig at erstatte processens omkostninger. som vercken dend indstevnte eller Vidnerne
efter paaRaabelse møder, saa erindrede Comparenten om Laudag for dend indstevnte, og
forrelægelse for Vidnerne under deres faldsmaal, til neste ting.
Afskeediget.
Til nest anstundende Waar Ting som holdes for Ao: 1742, paalægges Ole Aamunsen at
\møde/ udj dend af Colbeen Wiinie imod ham Reiste sag, sit forsvar at deducere, til sam/m/e
tiid bliver Vidnerne Torbiørn og Erich Rogne under deres faldsmaal paalagt at møde, deres
Vidnesbyrd i sagen at aflægge.
Erich Olsen Bræche fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
warsel vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Maritta
Hærreim, Dom at lide til at betalle 39 Rd:, som hindes forrige Mand haver siddet inde med,
og (var?) Citantens og hands søster Christj Olsdatter[s] tilfaldende arve Midl:, hvorforre hand,
sal: Colbeen Brynildsen, har været Formyndere, og dend indstevnte ej har vildet aflægge
Rigtighed, samt at svare Renter af bem:te Capital tillige med processens omkostninger.
dend indstevnte Maritta Hærreim møtte, tilstoed stevningens lovl: forkyndelse, i det øfrige
svarede det (hand) aldrig skulde beviisse det hun el(ler hin)des sal: Mand har haft en skil: af
disse penge, eller været Formynder for de paastevnte penge.
Citanten begierede sagen udsat til neste Ting for at besørge skifte brevet i Rætten.
Afsagt.
Sagen udsættes indtil nest anstundende Waar Ting.
Magne Siursen Sættre fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og
warsel vidnesfast lovl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Lars Sættre til
(at svare for) de beskyldninger hand paa Aastædet gaarden Sættre haver tillagt ham, Citanten,
og ..... .....el der af at lide Dom til undgieldelse, samt at anhøre Vidner, som er Erick Larsen
Sættre og Torgis Giernæs, angaaende en steen som Lars Sættre har beskyldt ham, Citanten,
for at have bort taget, og endelig at svare Processens omkostninger. saa er og de Naufngivene
Vidner indvarslet under deres faldsmaal (at møde).
indstevnte Lars Sættre blev paaRaabt, mens icke vilde svare.
stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baabruen med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være
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med 14 dages varsel lovl: forkyndt for Lars Sættre[s] boepæll udj hands huustrues paahør.
Citanten var begierende Vidnerne Eedelig afhørt, siden de nu for Rætten møder. Eedens
forklaring blev Vidnerne af Lougbogen forrelæst, og formanet sandhed at udsige og at agte
dem for MeenEed.
1: [Vidne], Torgis Olsen, jordebrugende og boende paa Gaarden Giernæs, ellers Soldat ved
Hr: Major Mejdehls Compagnie, begierede af Rætten det hand maatte træde hen til sin
Leintnant, som er Hr: Dyvahl, og boer her paa Wangen, at forrespørge sig om hand maatte
\aflægge sit/ Vidne i den/n/e sag her for den/n/e [Rætt]. den/n/e Vidnets forlangende blev
ham af Rætten bevilget. kom tilbage og sagde at Leintnanten hafde sagt at hand kunde skyde
sig til sit Forum, mens hand, neml: Vidnet, vilde nu aflægge sit Vidnesbyrd her. sagde sig at
være gl: 22 Aar, aflagde Eeden og vidnede, at i den/n/e som/m/er, en Søndag aften, hørte
Vidnet at Lars Sættre sagde til Magne Sættre, det hand, neml: Magne, hafde taget fra ham en
jornesteen!! (hjørne-?) som hørte til en floer, der til sigende at Magne skulde være en tyv
indtil hand skaffede ham steenen igien. Citanten tilspurte Vidnet om icke Lars Sættre
sam/m/e aften gick \til/ en steen som laa i laget under Magne Sættre[s] Floer, og giorde
anvisning paa (samm)e, soer!! (svor?), og sagde at det var dend steen Magne hafde taget fra
ham, og vilde tvinge Magne ...... stæden at aflægge Eeden for steenen .....et hand selv, neml:
Lars, hafde soret!! (svoret?) at (det va)r dend steen. Resp: ved intet herom, har hvercken
seet eller hørt det. Citanten hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Erich Larsen, søn af dend indstevnte Lars Sættre, (boende) hos sin Fader, gl: 21
Aar, efter aflagde Eed vidnede at have hørt i den/n/e afvigte som/m/er, en Søndags aften, det
hands Fader Lars Sættre (beskyld)te Magne Sættre for at have taget en steen fra hands Floer,
fremdeeles sagde at ..... kalde ham en tyv indtil hand skaffede (bem:te) steen igien. Citanten
hafde ej noget at tilspørge Vidnet, mens erindrede om Laudag for dend indstevnte og
udeblivende.
Afskeediget.
Lars Sættre forrelægges til neste Ting at møde, udj dend af Magne Sættre mod ham Reiste
sag, sam/m/e at til(svare), og haver Citanten at tage den/n/e (afsigt be)skreven til lovl:
forkyndelse.
....... ......... Bøe udgivene bøxsel brev med Revers, af 14 Nobr: 1741, til Tron Siursen Ystaas
paa 1 Løb 3 Spd: smør i gaarden i gaarden Bøe, blev lest.
..... Grimstad fremviste fællen af en voxsen (Biørn?) som hand for 6 ugger siden har skut paa
......e grund, Fogden betalt ham strax 2 Rd:r.
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Herman Knudsen Qvale udgivene skiøde af 14 Nobr: 1741 til Størck Aadsen Biørcke paa Een
støel kaldet Øfre Sættre, beliggende paa Haraldsdahlen, blev læst.
Dend 16 Nobr: blev med Tinget Continueret, og blev Rætten beklæd med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættes mænd af Wasværens Tinglau, som af Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Jan
Smed er opnævnte udj en Tingsvidne sag imel: dette Tinglauvs, eller Wangens Tinglaus,
Almue, Contra deres Klocker Carsten Horsenius, sc: Joen Asbiørnsen Wæhle, Siur Jacobsen
Lien, Halvor Christensen Bergo, Lars Siursen Jørneviig, Ole Knudsen Russeberg, Ole
Jacobsen Rørgo, Goute Olsen Langeland og Joen Nielsen Muugaas, nærværende Kongl:
Maj:ts Foged Sig:r Jan Smed med Wangens skibbr:[s] Lensmand Johan Henrich Blomberg.

hvorda for Rætten fremstillede sig paa Almuens veigne udj Wangens hoved Sogn efter
begier af de 4 agtbare Dan/n/emænd paa dend samtl: Almuens veigne, Rognald Houge, Peder
Glim/m/e, Willum Schielde og Knud Store Souge, Procurator Johan Reutz, og fremlagde Een
skriftl: stevning af 26 Octbr: sidstleeden, hvorved de har ladet indstevne Klockeren her til
Wosse Præstegield, Sig:r Carsten Horsenius, for at anhøre eendeel Vidner (i fra) de 3de her
omkring Wosse Præste gield nest angrænsende Gravens, Ullands og Hammers Præstegields
Almue, deres Eedelige Vidnesbyrd og forklaring angaaende Klockerne i bem:te Sogner, deres
af (Almu)en aarlig nydende Rættigheder af ....... offer og videre, ligesaa er indstevnt (de)
gamle vildkaars mænd saavel af ....... hoved sogn, som de der under liggende Annexer, alt til
ydermeere oplysning (udj) hoved sagen for Kongens høyeste (Rætt), hand fremlagde dernæst
til den/n/e (Tingsvid)nes actes følge en under Hr: Just(its Raad?) Seckmands haand
Verificeret gie(npart) af deres Kongl: Maj:ts allernaadigste bevilling, Sub datto Hirskholms
Slot d: ? Julij 1741, hvorved Almuen allernaadigst er tilladt at førre nye Documenter (for)
høyeste Rætt i sam/m/e deres sag, endsk(iøndt) de ej for de andre Rætter ere blev(ne
frem)lagde, der ved var og hæftet Almuens .......al til Hr: Etats Raad og Constitueret
befahlingsmand Jonas Liime, af 6 ...... (sidst)leeden, tillige med dend derpaa teignede
(Resol)lution om bevilling til dette ex(tra ordi)nair og u-Partisch Laug Rætt til....... eller sags
betiening, af datto ? ejusdem, (hvilcket de) alt begierede for Rætten oplæst.
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bem:te Document er saa lydende.
Paa dend indstevnte Klocker Carsten Horsenius veigne møtte Lensmanden Johan Henrich
Blomberg og fremlagde 2de Documenter, dem hand begierede i acten indført og nu for
Rætten oplæst, sagde ellers det hand ingen ordre fra Klockeren haver noget videre i den/n/e
Tingsvidne sag at svare, eller Vidnerne at qvæstionere. de fremlagde Documenter bleve
oplæste og ere saalydende.
Procurator Reus paa Almuens veigne til Klockerens indgivende indlæg Replicerede, at
ligesaa lidet som hand skulde vente at Rætten kand formeene Citanterne til at oplysse deres
sag med de Vidnesbyrd som de efter beskaffenhed nu har til veie bragt, ligesaa lidet holder og
Comparenten det fornøden paa nærværende tiid og stæd at indlade sig med Sig:r Horsenius
udj nogen procedur om hoved sagen , men Reserverer Almuen saadant paa Rætte stæd at
besvare; hvad de fremlagde Attester betræffer, da foruden at Citanterne icke er lovl: Kaldet
til at imodtage eller anhørre noget slags Vidnesbyrd eller Attest om det som imel: parterne
omtvistes, saa formeener Comparenten og (at) saadan/n/e nu saa silde fremkomne Attesters
fremlægelse uden sær Kongl: bevilling for Klockeren, baade er imod Loven og de om høyeste
Rætt aarlig allernaadigst udgangne patenter, i (hvi?)s andleedning Comparenten protesterede
paa at sam/m/e Attester af den/n/e (ac)t aldeeles bør udeluckes og tilbage (leveres), indtil Sig:r
Horsenius enten (lovlig) indkalder Almuen, eller med sær ....l: bevilling bevisser at hand til
(disse) Documenters fremlæggelse har .......ed, og i den henseende finder Comparenten ganske
ufornøden paa (Almu)ens veigne til sam/m/e Attester (at s)vare, endskiønt de der imod kand
have (dero?)ver adskilligt at erindre og ind(vend?)e, ellers udbad Comparenten sig Rættens
Kiendelse om dend sidst bem:te ...... til Attesternis afvisning, og i øfrigt (begierede) Vidnerne
afhørt, som nu alle (møder).
Eragtning
Det Kongl: Allernaadigste høyeste Rættes aarlig udgangene Patent befahler, at for dend
allernaadigst høyeste Ræt maa ej fremlægges (fle)re Documenter, uden sær Kongl:
allernaadigst Bevilling, mens allerhøyst
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bem:te Kongl: allernaadigste Patenter forbyder icke nye Documenters fremlæggelse her for
underRætten, hvor den/n/e Tingsvidne sag nu Tracteres. thj bliver for billig eragtet at de af
Klockeren Carsten Horsenius fremlagde Attester til den/n/e sags oplysning, bør følge den/n/e
Tingsvidne act.
der paa Procurator Reutz under forbeholdenhed af hands paaancke over dend ergangne
Kiendelse, Naufngav Vidnerne som følger, af Gravens Præste gield, Ole Larsen \og/ Siur
Torgiersen, begge af Gaarden Eide, af Ham/m/ers Præste gield, Johan/n/es Nielsen Lavig og
Lars Jacobsen Fieldanger, af Ullands Præstegield, Niels Pedersen Schierpe og Erich Iversen
Hindland, som alle for Rætten Persohnlig var til stæde, og for at forrekom/m/e dis orden eller
Confution ved Vidnernes afhørelse, følgelig d: Kongl: Forordning af 3 Martij indeværende
Aar, saa fremlagde Comparenten hands skriftl: forfattede Qvæstioner til hver af Vidnerne i
særdeeleshed, hvor efter hand begierede at de af Dom/m/eren maatte tilspørges, og deres svar
Kortelig og Simpliciter i proto: tilførres. Eedens forklaring blev Vidnerne, saa mange som i
stevning[en] ere Naufngivene, forrelæst af Lovbogen, og [for]manet at agt[e] Dem for
meenEed. i sær blev Almuen formanet allerunderdanigst at holde dem, dend Kongl:
allernaadigste Forordning af 3 Martj nestl: efter(Retlig) NB: her indføres de fremlagde
qvestioner.
1: Vidne, Johan/n/es Nielsen, boendes paa en Gaard kaldet Lavigen i Ham/m/ers Præste
gield, sagde sig at være gaml: 52 Aar, ej at være (beslægtet) eller besvogret med nogen af
den/n/e Almue, efter aflagde Eed vidnede. til 1: Qvest: svarede, 27 Aar. 2 qv: Resp:
betaller ..... (offer?) 6 s:, som leveres ved sogne Kircken, .......... 3: Qvest: Resp: ja. 4:
Qvest: Rest:!! (Resp:) ja, .......... hver vil. 5: Qvæst: ja, en .............. til de 3de store
høytider, og giver efter deres Raad og leilighed kand være. 6: Qvæst: Resp: ingen i det
Kircke sogn ....... der for. 7: Qv: Resp: ved det icke. (End) ydermeere fant Procurator Reus
sig (fornødiget) for det 8de at tilspørge Vidnet, om (hand icke no)genleedes ved at forklare
hvor (meget un)gefæhr Almuen giver for Lig sæde (i Kircken?), neml: enten 8, 10 eller 12 s:
meere eller mindre. og for det 9: om Deponenten til ........... at alle mænd offrer, eller om der
(er)
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mange eller nogle som gaar ham forbj.
Eragtning.
dend 8te: Qvæst: betræffende, da har Vidnet der om svaret Reent under dend 4de Qvest:
hvorforre det nu ej bør svare, paa det at Vidnet ej skal worde Confunderet. og har Procurator
Reus saaleedes med sine interrogatorier at opføre sig som dend Kongl: allernaadigste Forord:
af 3 Martj 1741 befahler. hvad dend 9: Qvest: er betræffende, da tillades Vidnet der paa at
svare.
til dend 9de Qvæst: svarede Vidnet, de fleeste ofrer, der er icke mange som gaar ham forbj.
{Procurator Reus} Dom/m/eren tilspurte Vidnet, (om) Citanterne har talt med Vidnet om og
hvad de kunde \og/ skulde vidne, efter at Vidnet var kom/m/en her til Tingstædet Wangen.
{Resp:} Procurator Reus lod tilførre, det hand tilstoed for Rætten at hand som Procurator
ved hands ankomst her til Woss har talt med alle Vidnerne og hørt hvad de kunde vidne, som
hand icke seer at Loven eller hands Embede forbyder ham, ald dend stund hand icke har
forlanget hvad og hvorleedes de skulde vidne, hvilcket hand heller icke vil vente at nogen af
Vidnerne han/n/em imod deres samvittighed skal kunde paasigge, i det øfrige hafde
Comparenten icke ventet at dend Rætsindige Dommer, saaleedes som formeentl: ubeføyet
(sk)eet er, skulde have til Rætte sat Comparenten ved Eragtning for hands saakaldede op....el
for Rætten, da hand Kræver Hr:!! og .... Hr: Capitain Nordahl og de tilstæde værende til

Vidne om Comparenten i ..... er Persohn uden efter Embedets med....t paasee hans parters sag
til oplysning, ...r for forbehold sig sin lovl: paaAncke (imo)d Rættens interl[o]cutori. Vidnet
svarede til ovenmelte Dom/m/eres spørsmaal ......de Citanterne og Procuratoren har (talt m)ed
Vidnet om hvad det kunde vidne .... ...ler paa stæden efter at Tinget var (sa?)dt. Reutz
forlangede at Rætten (vilde) tilspørge Vidnet, om hand under hands aflagde Eed med sandhed
kand sigge at Comparenten nogen sinde inden \eller/ uden for Rætten har sagt ham, eller saa
at sige lagt ham (sine?) ord i Munden om hvad hand skal (forklare?) eller vidne, men om icke
Comparenten (deri)mod med ald aldvorlighed har forre(givet? ham) og de andre Vidner at de
icke skul(de vidne m)eere end sandhed. Resp: nej, Procuratoren har icke sagt ham hvad
hand (skulde) vidne, mens formaned ham at vidne sandhed.
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2: Vidne, Lars Jacobsen, boendes paa en Gaard kaldet Fieldanger i Hammers Præstegield,
sagde sig at være gaml: 54 Aar, og med ingen beslægtede eller besvogrede af dette Kircke
sogns Almue, efter aflagde Eed vidnede. 1: Qv: Resp: 28 Aar. 2: Qv: Resp: giver hver
Mand 6 s: i penge, som betales ved Kircken. 3: Qvæst: Resp: jo, hand er vel tilfreeds. 4:
Qvest: Resp: som enhver vil, som/m/e 8 og som/m/e 10 skl: 5: Qv: Resp: de øfrige som de
vil, som/m/e giver 1 skil: og som/m/e 2 skl: 6te Qv: Resp: nej. 7: Qv: Resp: Nej. 9:
Qvest: Resp: den meste deel ofrer, kand vel være de i blandt som gaar forbj. til
Dom/m/erens Qv: svarede ja, de hafde talt til Vidnet efter at tinget begyndes, at hand skulde
vidne Ræt imel: Gud og sig. Pr: Reutz tilspurte Vidnet om hand icke ved at nogle af Almuen
en eller 2 af de 3de store høygtider om Aaret icke ofrer Klockeren, eller om hand vist veed at
alle ofrer til alle høygtider. Resp: kand icke til visse Naufn give nogen, kand vel være de i
blandt som gaar forbie.
3: Vidne, Ole Larsen, boendes paa Gaarden Eide i Gravens Præste gield, gaml: 50 Aar, er
ingen her i dette Kircke sogn beslægtede eller besvogrede, Efter aflagde Eed vidnede. 1:
Qvæst: Resp: 30 Aar. 2: Qv: Resp: jo, det er med sandhed. 3: Qv: Resp: er fornøyet, har
alle tiider været fornøyet, baade Faderen og søn/n/en. 4: Qvæst: Resp: skal icke være meere
enten over ....... som hand vil tæcnke til. 5: Qv: Resp: ........ icke gierne mange forbj, saasom
de vil g(ierne) hielpe paa Manden, siden det er et lidet (Kald?), mens ingen ofrer ham meere
end som ......., saavit ham er bekiendt eller veed. 6: Qv: Resp: hand faar 8 skl:, 12 s:, 1
mrk:, og af en Riig kand hand faa 2 mrk: 7: Q: Resp: nej, der for giver ......... 8: Qv: Resp:
hand Reiser omKring og (annammer) det paa Gaarden, som/m/e leverer det in (Natura, men)
de fleeste betaller med penge. 9: Qv: Resp: ...... Kircke gangs Konen ofrer, mens icke
(hindes) følge. 10: Qv: Resp: nej, der ofres ....., paa Dom/m/erens spørsmaal svarede
Vidnet, ......... Procuratoren hafde talt med ham efter (at Tinget) begyndes, mens icke spurt
ham (hvad hand) kunde vidne, og det var igaar de talte (med ham). Procurator Reutz tilspurte
de 2de forhen afhørte Vidner, om det icke var i ga(ar hand) talte med dem, og icke j dag
førren (Rætten) blev sat i den/n/e sag. Resp: det var i gaar (førren) Tinget blev holt, at de
alle af de 3de frem/m/(øtte) sogner vare forsamlede hos Procurator (Reus i Leint)nant Dyvahls
stue, hvor Procuratoren lo(gerede).
4: Vidne, Siur Torgiersen, boendes paa Gaarden Eide i Gravens Præste gield, sagde sig at
være gaml: 46 Aar, og at være Søskende baren med Torbiørn (Michel?)sen Neqvitne, som er
af den/n/e trættende Almue, efter aflagde Eed vidnede. 1: Qv: Resp: 12 Aar til W(aa?)ren,
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2: Q: Resp: den største deelen leverer in Natura en halv skieppe Koren, de som icke haver
leilighed der til betaller 4: 6 á 8 skl: efter deres leilighed. 3: Q: Resp: jo. 4: Q: Resp: 270

eller -80, Gravens sogn er netop 100 Mand, mens de andre sogner ved hand icke saa vist. 5:
Q: Resp: dend største deel ofrer 2 skl:, de Ringe ofrer 1 skl:, og da Vidnet hafde it Ringe
brug kunde det hænde sig at hand gick Klockeren forbj, saa kand hand tænge!! (tæncke) at
andre og kand have giort det, mens selv har hand icke seet nogen gaa Klockeren forbj, mens
vel hørt sige at nogen har gaaet ham forbj, og kand her være de som ofrer 2de høytider, og
gaar dend3de forbj, hvilcket har hent sig veed Vidnet selv, da hand hafde it Ring[e]re bruug.
6: Qv: Resp: hand faar som de ere gamle og formuende til, som/m/e 8: 12 skl:, 1 mrk:, 1 ort
og 2 mrk: Ræt lige som de have Raad til. 7: Qv: Resp: nei. 8: Q: Resp: ja. 9: Q: Resp:
Kirckegangs Konen selv ofrer, mens icke hindes følge. 10: Q: Resp: Nej, hand faar offer.
5: Vidne, Niels Pedersen, boendes paa Gaarden Schierpe i Ullands Præste gield, sagde sig at
være gaml: 49 ½ Aar {gl:}, efter aflagde Eed vidnede. 1: Qvæst: Resp: 19 Aar. 2: Q:
Resp: dend (stør)ste deel betaller in Natura, de formuende som ere hands ven/n/er, betaller
meere end som ....., og af de ganske fattige venter hand ..... aldrig en skl: 3: Q: Resp: jo.
4: Qv: Resp: enten hand, eller hands søn som fuldmægtig, Reiser til hver Mand og
an/n/am/m/er (offeret?). 5: Q: Resp: kand ej vidne noget vist (der)om, en brav fornem/m/e
bunde Mand ofrer ........, Een Ringere 1 skl:, en fattig gaar un(dertii)den forbj, kand
undertiiden ofre (til de) 2de høytiider, og gaar den 3de forbj. 6: Qv: Resp: der om er
uvidende, Een hver (ofrer) som hand har Raad til. 7: Q: Resp: (naar?) hand paastaar det, saa
faar hand, mens (dem) som giver ham, korter det igien i offeret. 8: Q: Resp: der ofres icke,
{de} med Kirckegangs Koner, de giver Præsten det (de) unde ham i kk: døren, og de som har
Raad og et got hierte giver Klockeren ..... skl: 9: Q: Resp: ja, hand faar offer ......., og de der
vil unde ham noget, ofrer ...apparto. 10: Qvest: Resp: ungefæhr ??0 Mand.
6: Vidne, Erich Iversen, boendes paa Gaarden Hylland i Ullands Præste gield, sagde sig at
være gl: 29 Aar, efter aflagde Eed vidnede. 1: Qv: Resp: 8 Aar. 2: Q: Resp: endeel
betaller
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6 skil:, og andre i Kierlighed betaller meere. 3: Qv: Resp: jo. 4: Qv: Resp: enten
Klockeren eller hands fuldmægtig kom/m/er i hver Mands huus og faar den. 5: Qv: Resp:
de ofrer icke alle, de som haver Raad ofrer 1 á 2 skl: 6: Qv: Resp: ingen Taxst, som en hver
af kierlighed vil unde ham. 7: Qv: Resp: dersom hand faar naar der lysses, saa faar hand
inte af brud og brudgom naar der ofres, mens faar hand inte for lysningen, saa faar ...... offer.
8: Q: Resp: ofres icke med Kirckegangs Koner, mens naar Konen er in...., giver hun
Klockeren som hun under ham. 9: Qv: Resp: ja, hand faar offer skieppe og offer af dend
meeste deel af Almuen. 10de Qv: Rest:!! (Resp:) kand icke sige til visse i sandhed, mens
mener at de ere 130 Mand.
{6:} 7: Vidne, Gullich Larsen, værende hos sin søn Lars Gullichsen paa Gaarden Opheim,
beliggende her i dette Wangens kk: sogn, nyder wilkaar af gaarden hos sin søn, saavel for sig
som for hands huustrue, sagde sig at være gaml: 72 Aar. efter Procurator Reus paastand
aflagde Eeden og vidnede. 1 Q: Resp: gav en halv aske Koren, stundum vel maalt, og
stundum Knap, efter som aarene var til. 2: Q: Resp: Nej. 3 Q: Resp: en halv Løb i
Glim/m/e, sagde ellers icke at kand sigge noget her om. 4: Qvæ: Resp: kand inte svare her
paa. 5: Qvæst: Resp: ved det icke. 6: Qvæst: Resp: kand inte sige der om, mens Vidnet
(har) givet ham for et sit baren 2 mrk: 7: Qvæst: Resp: Konen ofrer, ham og stundum kand
..... give ham noget. 8: Qv: Resp: ja, baade brude folck og følget ofrer saa vel ..... dage, som
nu indtil dennne tiid, saa ofte h(and har) seet det. 9: Qv: Resp: Vidnet har selv (givet) 8
skl:, andre har givet som de har vær(et) ...... ligt med ham. 10: Qv: Resp: frj (skyds) nyder
hand, mens hvorleedes Præsten (deeler) Natte holdet, ved Vidnet icke. 11: Q: Resp: hand
tog offer mælle, mens hvor længe (dette) varede, ved hand icke. Procurator Reus fremsatte

flere Qvest: 12: om hand (icke) ved at dend forrige Klocker Casper ......... brugte og beboede
en halv Løb udj Gaarden Breche, og tillige holt sig selv hæst og ........... til annexerne paa sin
Egen bekostning, hvor med hand og tillige afhændede .......... fra hver Mands gaard. og for
det 13: om hand icke har hørt af andre sigge (og for)tælle hvad og hvor meget de har g(ivet til
Klockerne for lysnings sæddel at skrive. Til det 12te svarede, hand beboede icke Breche,
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mens brugte dend, i det øfrige svare[de] ja til qvæstionen. til dend 13: Qvest: svarede Nej,
hand hafde icke hørt det, ej heller spurt der om. Dom/m/eren tilspurte Vidnet, om hand har
givet Klockeren offer siden den/n/e trætte begyndes. 2do: om Vidnet har givet Almuen
penge til hielp at førre den/n/e trætte imod Klockeren. 1ste: svarede, stundum har hand
givet og stundum [icke]. 2det: svarede, ja, hand mindes at have givet dem 2de gange, hver
gang 24 skl:
8: Vidne, Lars Tormosen, værende paa Gaarden Store Soue, beliggende her i kk: sognet,
sagde at nyde wilkaar af jorden Store Soue, sagde ellers at hands slægt[n]inge boer i dette
kk:e sogn, og at hand er gaml: 73 Aar, efter aflagde Eed vidnede. 1: Qv: Resp: at Klockeren
Casper fick af hver mand en halv aske Koren, dend hand selv hente[de] fra hver gaard. 2: Q:
Resp: Nej. 3: Qv: Resp: ved det icke. 4: Qv: Resp: kand icke, det har vel hørt talle noget
der om af andre. 5 Q: Resp: ved det icke, har vel hørt andre talle der om. 6: Q: Resp:
kand icke vide hvad andre har givet, mens da hand lod sin Kone begrave, gav hand Klokkeren
en Ort og en faufn veed. 7: Q: Resp: kk: Konen ofrer, men om hindes følge ved Vidnet icke
at svare. 8: Q: Resp: kand icke sige om de ofrer, mens i som/m/er da Vidnet var i følge med
et brudepar, da ofrede Vidnet til Klockeren, mens om de andre ofret, ved Vidnet icke. 9: Q:
Resp: (om) Almuen giver Klockeren, ved hand (icke), mens i gaml: dage var det saadan
skick. 10: Qv: Resp: hand nyder frj skyds, mens hvorleedes Præsten deeler Natte holdet
(veed Vidned) icke, har dog hørt at Klockeren en (gang) Klagede der over for Biskoppen, da
(sagde) Sogne Præsten til Biskoppen at hand ....... Klockeren en tredie part af Natte holdet.
11: Qv: Resp: som/m/e tiider tog de (offer) Mælle, og som/m/e tiider tog de offer. 12: Qv:
Resp: hand beboede icke Bræche, mens brugte dend, i det øfrige svarede (til) Qvæstionen,
lagde dette der til at Almuen gav ham høe til hielp at holde ......, Dom/m/eren tilspurte
Vidnet (saalee)dis som anført er ved det 7: Vidne. 1: Qv: Resp: hvercken Vidnet eller
Almuen (har) givet Klockeren offer til de 3de store (høytiide)r siden Sogne Præsten begynte
at tage (offe)r mælle. 2: Q: Resp: har givet Almuen til hielp at førre dend sag imod
Klokkeren, mens siden Vidnet har mist sin jord, saa har hand ej givet noget.
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9: Vidne, Niels Olsen, værende hos sin datter paa Gaarden Flættere, beliggende her i
Wangens kk:e sogn, sagde ellers at have afstaaet sin Gaard for sin datter, imod at hand haver
wildkaar af jorden. sagde sig at være gaml: 67 Aar, efter aflagde Eed vidnede. 1: Qv: Resp:
Klockeren fick en halv aske Koren, og de som hafde br..... baren gav ham asken fuld, hvilcket
hand selv hentede hos hver mand med sin Egen Dreng og hæst. 2: Q: Resp: Nej. 3: Qv:
Resp: ved det icke. 4 Q: Resp: ved det icke. 5: Q: Resp: ved det icke. 6: Q: Resp: ved
det icke, mens \naar/ Klockeren har skrevet for ham, har hand faaet et 1 Mrk: 7: Qv: Resp:
som/m/e tiider ofrer 2 á 3 Koner, og Resten af følget inte, og {som/m/e} de fleste gange ofrer
ingen af følget. 8: Q: Resp: er det brav folck Rigt folck som giver bryllup, da kand følget
ofre, mens er det Ringe folck, da ofrer ingen af følget. 9: Qv: Resp: ved icke hvad andre
giver, mens haver selv været gift 2de gange, og givet Klockeren for lysningen hver gang 8
skl: 10: Qv: Resp: skyds nyder hand frit, mens hvorleedes hand faar Natte holdet af Præsten

ved hand icke. 11: Qv: Resp: den/n/e Præst sin formands formand, sal: Christen, tog offer
Mællen i 20 Aar (som hand) var Præst. 12: Qv: Resp: hand brugte, (men) icke beboede
Bræche, som er en halv Løb, til det øfrige i Qvæst: svarede ja ......, til Dom/m/erens Qvæst:
svarede. 1mo: ingen til de 3de store høytider, siden ...... Præst tog offer mællen, har offer ....
....keren. 2do: ja, hand har givet Almuen en ort til hielp at førre trætten imod Klockeren.
10: Vidne, Jacob Ellefsen, værende (hos sin) søn paa Gaarden Øvre Groue, beliggende her i
Wangens kk: sogn, sagde at nyde wildkaar af bem:te Gaard, og at være gl: ?? Aar, efter
aflagde Eed \vidnede/. 1: Qv: Resp: har (givet en) halv aske Koren, en fuld aske er 5 ......
2: Qv: Resp: Nej. 3: Qv: Resp: hand ......... 2 Løber 1 pd: i øfre Himble, ½ Løb i G......, ½
Løb i Bræche, og 3 Spd: i Store ..... 4: Qv: Resp: ved det icke. 5: Qv: Resp: ..... ere net
op saa mange. 6: Qv: Resp: .. ....rige tiider har Vidnet selv givet bo..... ......... 3 mrk: 7: Qv:
Resp: af nogen faar h(and noget, af no)gen inte. 8: Qv: Resp: af nog(en faar) hand. 9: Qv:
Resp: ja, hand faar o.... 10: Qv: Resp: fry!! (frj) skyds faar hand, Natte hold (veed) hand
inte om. 11: Qv: Resp: Hr: ............................
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tog offer mællen, og Hr: Niels tog dend it stund, skaffede dend saa av, og tog dend saa op
igien. 12: Qv: Resp: hand beboede icke Bræche, mens brugte dend. til det øfrige af Qv:
svarede ja. {13 Qv: Resp:} til Dom/m/erens qvæst: svarede hand. 1mo: der {var} \er/
ganske faa som har offeret Klockeren siden den/n/e Sogne Præst begynte at tage offermællen.
2do: hand har inte givet.
11: Vidne, Knud Ellingsen, boende paa Gaarden Urre, beliggende i Opheims sogn, efter
aflagde Eed vidnede at være 75 Aar gaml:, og hands huustrue, {sal:} saavelsom hands sal:
huustrue, haver adskillige slægt[n]inger iblandt den/n/e træt[t]ende Almue. 1: Qv: Resp: saa
lenge Præsten tog tiiende, fick Klockeren en halv aske Koren, mens da tiienden blev lagt i
penge, fick Klockeren 8 skil: 2: Qv: Resp: Nej. 3: Qv: Resp: ved det icke, mens har vel
hørt sige at Klockeren har en fri gaard. 4: Qv: {Resp:} fra faldt Reutz. 5: Qv: ligesaa. 6:
Qv: Resp: 8: 10: á 1 mrk:, lige som liiget har været til. 7: Qv: Resp: kircke gangs Konen
ofrer ? skil:, mens ingen af følget. 8: Qv: Resp: ingen uden brud og brudgom. 9: Qv:
Resp: 8 skl: 10: Qv: Resp: ja, fri skyds faar hand, Natte holdet an/n/am/m/er Præsten og
deeler det. 11: Qv: Resp: Hr: Niels (tog) offer mælle et eller 2 Aar, og saa op(hæv)ede det
igien.
Procurator Reutz, i henseende til at hand af de alleReede afhørte Vidner har tilstræckelig
oplysning om hvorleedes Klockeren fra (gammel?) tiid av udj visse og uvisse ind(tægter) har
været beløn/n/et, det og tillige (tages) i betragtning at Evangersognet ........, som sorterer her
under Wangens Præste gield, icke giver meere udj (off)er told end som 6 skil: aarlig hver ......,
som vel er og bliver udisputeret ...... Horsenius, og uigiendrivelig ........., saa holdt
Comparenten ufor(nøden) at opholde Rætten med de øfrige indstevnte Vidner at faa afhørt,
men ......... ind alles frafaldt. ellers produc: Comparenten Hr: Magist:r Harboes Attest .......
Citanternis Reqvisition under 16 hujus ......... om Mandtallets størrelse, Lig be(gravels)ene og
Copulerede udj Præste gieldes .............. for Aaret 1739. til nogenleedes (oplys)ning og
underRætning for høyeste
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Ræt om hvad Sig:r Horsenius efter udReigning i Conference med Vidnernes forklaring
ungefæhr udj visse og uvisse indkom/m/e aarlig kand beløbe. dernæst fremlagde hand hands
skriftl: og Korte forslag til forliig, af den/n/e dags datto, saaleedes som dend sambtl: Almue

det for nærværende tiid endelig kand slutte og indgaa, hvorpaa hand var Carsten Horseni
Explication begierende.
Klockeren Carsten Horsenius hafde til Rætten forhen indsendt sit skriftl: tilbud til forlig,
som nu blev oplæst for Rætten, og er saalydende.
Almuen med deres antagene Procurator ærklære[de] dem, at de icke med Klockerens tilbud
til forliig kunde agn[os]cere. og begierede Tingsvidnet beskreven.
d: 17de Novbr: blev Rætten igien sadt og beklæd med det Lov Rætte af Vangens Ting Laug,
som ved Tingets begyndelse findes anført,
og er da følgende publiceret.
Ole Jonsen Hyldens Vilkaar brev til hans fader Joen Olsen, dattered 15 Novbr: 1741. blev
læst.
Herman Olsen Lerhus wilkaar brev til Encken Maritta Andersdatter, datterede d: 15 Novbr:
1741: blev læst.
Halver Nielsens skiøde til Lars Olsen paa 12 mrk: smør med bøxel og herlighed j Gaarden
Eggereid, datt: 16 Novbr: 1741: blev læst.
Erich Størcksen Rios Pandte Obligation til Svend Erichsen Rong paa Capital 60 Rd:, til
underpandt 1 pd: 6 mrk: smør med bøxel og herlighed j Gaarden Rio, datt: 15de Novbr: 1741:
blev læst.
Størch Johansen Rios Pandte Obl: til Svend Erichsen Rong paa Capital 60 Rd:, til
underpandt 1 pd: og 6 mrk: smør med bøxel og herlighed j Gaarden Rio, datt: 15de Novbr:
1741: blev læst.
skifte brevet efter afg: Knud Aadsen, {passered} \begyndt/ d: 20 Januarij \og slutted ........../
paa Gaarden Eie, blev læst, og derudj befunden Jorde godz (stervboen) tilhørende j Gaarden
Eie 2 pd: 14 ½ mrk: smør med bøxel og herlighed, som er Vurderet for 62 Rd:r 3 mrk:, og j
Gaarden Westreim (1 Løb) med bøxel og herlighed, wurderet for 66 Rd:r, hvilcket (blev)
udlagt som følger, til Encken Anna Knudsdatter (udj gaarden Eie 1 pd: 7 ½ mrk:, og j
Gaarden Westreim ½ Løb smør, til S(ønnen) Godskalck Knudsen j Gaarden Eie 20 mrk:, og j
Gaarden Westreim 1 pd:, og til datteren Kari Knudsdatter j Gaarden Eie (11 mrk: smør, og) j
Gaarden Westreim 12 mrk:
Iver Bottelfsen Schiærpes Obligation til Mag:r Jørgen Harboe paa Capital 30 Rd:r, til
underpandt 1 Løb og 9 mrk: smør j Gaarden Schierpe, datt: 2de Octbr: 1741: blev læst.
Ole Jonsen Hyldens Obligation til Mag:r Jørgen Harboe paa Capital 30 Rd:r, til underpandt 1
Løb smør j Gaarden Øvre Hylden, datt: 14de Novbr: 1741: blev læst.
Lars Sættre fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand med Mundtlig Stevnemaal ved de
2de (stevne Vid)ner Niels Bry[n] og Kolben Iversen, efter dend de.... ....... Stevne Liste, til
dette Ting, tiid og stæd (haver ladet) indstevne Magne Sættre \med flere/ med 14 dages Varsel
......., saaledes som følger, alt til Eet Tings Vidnes (erholdelse),
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1: om icke Magne tilstaar at hand tog dend steen fra Citantens floers dør, som hand tilforne
(de)tte haver nægted, men bad sine Grander at hielpe sig at op bryde 2de steene til at give
Lars j stæden, hvorom er Vidner Gulbrand j Teigen og Od Gielle. 2: At Magne Sættre
beskylder Citanten for Een Qverne Slog som Citanten skulle have taget fra ham, hvorom er
Vidne Gulbrand j Teigen og Od Gielle. 3: At Magne skulle have beskyldet Citanten for at
have tagget Eet Læs Møg j fra ham, og det j de oven bemelte Vidners paahør, som derom giør
forklaring. 4de: At Magnes Kone skall have sagt at hun vidste hvem som fløttede Pællen udj

Aggeren, til Vidne om sam/m/e hendes Ord er Magne Sætter og hands datter Anna
Magnesdatter. 5te: Stevnes Olle Magnesen Sættre fordj hand udj Tvende Mendz paahør
skulle have sagt, at hand icke vidste anden der hafde fløtted Pællen j Aggeren End Lars
Sættre, til widne om sam/m/e er Ole Nesthus og Niels Mithun. Og er de samtl: indvarslede
de foran førdte Vidner at anhøre, ligesom og de samtl: Vidner hver for sig under deris
faldsmaal(s bøder) er indvarslede til j dag, deris Vidnesbyrd at (aflægge), saa er og de
indstevnte indkaldet at svare processens bekostning.
De samtl: Jndstevnte, Nembl: Magne Sættre og hans Kone samt Søn Olle Magnesen, tillige
med Vidnerne, bleve alle paaraabt, men ingen møtte, undtagen de 4re Vidner Gulbrand j
Teigen, Od Gielle, Ole Nesthus og Niels Mithun, men det Vidne Anne Magnedatter møtte
(icke).
de forbem:te Stevne Vidner med Eed og opragte fingre afhiemlede at de Stevningen for de
samtl: Jndstevnte, saavel parter som Vidner, lovlig med (14 dage)s varsel haver forkyndt.
Citanten (begierede) sine Vidner som for Rætten møder, Eedelig (afhørte).
Afsagt
Det findes af Prot: at dend ind(stevnte) Magne Sættre til dette ting haver Reist Sag (Contra
Cit)anten Lars Sættre, ang: de beskyldninger som ............ falden parterne jmellem ang: dend
paastevnte Steen som Citanten paaberaaber sig at være ham fratagen (fra) hans floers dør, og
er dend første post hans Stevne(maal) indbefatter, da som der ang: sam/m/e beskyldning .....
Jndstevnte Magne Sættre er ført 2de Vidner, Nafnl: ...... Olsen og Erich Larsen, som
desangaaende haver aflagt sin forklaring, som Prot: nærmere udviisser, og sam/m/e ....
Ci(tanten) efter Lovens bydende icke til Vedermæhle (har?) indkalde(t), at anhøre dend
forklaring Vidnerne, som nu indstevnt er, agter at giøre ang: dend sam/m/e post, Altsaa
(bliver) Vidnerne ej admittered til nogen forklaring (om) dend først j Stevnemaalet
mentionerede post ang: (dend ommelte) Steen, men hvad sig de øvrige poster (er angaaen)de,
som det befindes at de indstevnte lovlig (er indstevn)ed, Vidnerne at anhøre, saa bliver
(Vidnerne) desangaaende admitered til forklaring.
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Eedens forklaring blev derpaa Vidnerne forrelæst, og formanet ved Sandhed at blive.
1ste Vidne, Guldbrand Helliesen, boende j Mølster Teigen, sagde sig at wære gl: 38 Aar,
efter aflagde Eed forklarede, at seenest afvigte Vaar var Vidnet paa Gaarden Sættre, og da
hørdte hand at Magne Sættre og Lars Sættre var j talle sam/m/en, og da sagde Magne til Lars,
.... det Qværne slog som du tog fra mig og kiørdte j støcker, og det møgge læs du tog fra mig
og (bredde?) paa Aggeren, det var uræt, og da svarede Lars, Jeg haver icke tagget det. Videre
forklarede Vidnet ang: disse 2de poster ej at kunde forklare. ej heller hafde Citanten ham
videre at tilspørge.
2det Vidne, \Odd/ Wichingsen, boende paa Gaarden Gielle, sagde sig at være gl: 26 Aar,
efter aflagde Eed vandt og forklarede i alle maader Conform med første Vidne. Citanten
hafde for nærværende tiid ej videre at tilspørge ham. ellers giorde Vidnet Odd Wichingsen
tilkiende at hand er Kiødelig Søskende baren til Citanten, og til Magne Sættre liggesaa.
3de Vidne, Ole Rasmusen, boende paa Nesthus, sagde sig at være gl: 50 Aar, efter aflagde
Eed forklarede, at j den/n/e høst var Vidnet paa Gaarden Sættre, og da hørdte hand at Olle
Magnesen Sættre sagde, Jeg ved ingen anden har giordt de(tte?) end Lars Sættre, Men hvad
Lars skulle have giordt, ved Vidnet icke. Citanten tilspurdte Vidnet om hand icke kand
mindes at de var j talle om dend pælle som var flødt j Aggeren. Resp: Nej, hand hørdte det
icke. Videre sagde Vidnet ej at kunde forklare, ej heller hafde Citanten ham noget videre at
tilspørge.

4de Vidne, Niels Knudsen, boende paa Mithun, sagde sig at være (gl: ?? Aar), efter aflagde
Eed forklarede, at da hand j den/n/e So(mmer) var paa Gaarden Sættre, tallede Ole Magnesen
m(ed) ......., og sagde, Jeg ved ingen anden som har Revet (pællen) op j Aggeren end Lars
Sættre, videre sagde (Vidnet) ej at kunde forklare, ej heller hafde Citanten (noget videre) at
tilspørge ham.
Citanten paastoed Lofdag(s forrelæggelse) for de indstevnte Sagvoldere, som og for
Vidnerne.
Afsagt
De samtl: Jndstevnte, Nembl: Magne Sættre med hustrue og Søn Ole Magnesen, paalægges
(til næste) Rætt, Eller førstkom/m/ende Aars Vaar Ting, her for (Rætten) at møde, deris
forsvar j Sagen at fremføre a(f hvad de) finder fornøden, til sam/m/e tiid paalægges og Anne
Magnedatter her for Rætten Persohnlig at møde (under) faldsmaals bøder, sit Vidnesbyrd j
Sagen at (aflægge), og som Magne Sættre af Citanten {til} baade som Sag(volder og) Vidne j
den/n/e Sag er Jndkaldet, saa kand hans ste(vnemaal?) j dend post ej følges ang: hans
Vidnesbyrds (aflæggelse), men om hand dertil mener sig at være be....... .........., hand ved
aparte Stevnemaal lovlig søge sin Sag.
Knud Erichsen Wælle kundgiorde det (hand med) Muntl: Kald og warsel widnesfast (til dette)
Ting, tiid og stæd haver ladet stevne (og indkalde) Knud og Ole Larssøn/n/er Wælle, Vidner
(at anhøre, som er)
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....ald Houge og Torgier Olde, om hvorleedes de har skut til maals til Citantens smie, og
hugget Kugler ud af wæ{g}\k/ene igien, saa at wækene ere ganske forhuggene, saa og at de
tager Citantens weed fra ham og opbrender til unytte, for alt Dom at lide til undgieldelse, samt
at svare processens omkostninger.
de indstevnte blev trende gange paaRaabt, og møtte Ole Larsen paa Egene og sin broders
veigne, tilstoed lovl: warsel, og Replicerede, det hand og hands broder tilstoed at [have] skut
til maals til smien, og hugget Kuglerne ud igien, mens det skeede da de selv ware Eiere for
Gaarden, og før de solte Gaarden til Citanten. hvad weeden er anbelangende, da hafde de
veed førren Citanten fick gaarden, dend hand opbrende uden deres paaancke, saa syntes de at
hand ej kunde paaa\n/cke om de tog en børe veed igien til fornødenhed.
parterne bleve saaleedes foreenede, at Ole Larsen lovede ej oftere at giøre Citanten nogen
fortreed under undgieldelse efter Loven, herpaa de gave hver andre haanden, og Citanten
frafaldt sagen.
Siur Larsen Hæve, som Lauværge for Karj Opheim, kundgiorde det hand paa hindes veigne
med skriftl: stevnemaal af ? Nobr: nestl: til dette ting, tiid og stæd haver ladet Kalde og
indvarsle Knud Stephensen Skutle, (Dom) at lide til at holde og efterkom/m/e en af (dem)
skriftl: indgaaet Contract under datto ? April 1740, samt anhøre endeel Vidner, med videre
efter stevnemaalets indhold, som hand producerede i Rætten. sam/m/e blev oplæst og er saa
lydende. Dernæst producerede hand dend paabeRaabte Contract, hvilcken lyder som følger.
Dend indstevnte Knud Schutle blev trende gange paaRaabt, mens ingen møtte.
Stevne Vidnerne Niels Tollefsen Bryn og Colbeen Iversen Baabruen med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være med 14 dages warsel lovl: forkyndt for Knud Schutle[s]
boepæll udj hands Eget paahør, (hvoraf) Copie der af meddeelt.
Citanten (begierede) de indstevnte Vidner, som nu alle møder, Eedelig afhørt, og Laugdag
for dend udeblivende Knud Schutle. Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet
sin sandhed at udsige.

1: Vidne, Elling ......hsen, boendes paa Gaarden Schutle, sagde at være gaml: 73 Aar, efter
aflagde Eed vidnede, at omtrent for 3 ugger sidden (kom? den)d ung karl, som tager Kari
Opheim til (ægte, p)aa Gaarden Schutle med de Creaturer (som?) Knud Schutle efter wildkaar
brevet ............... skal føde, med begier at Knud sam/m/e (vilde im)od tage, da svarede Knud
Nej, hand tog .................. ind paa foster, da gick dend ung(karl bort?) og lod Creaturene staa
efter sig (paa Schutle). Siur Hæve hafde ej noget at
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tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Tron Mathiasen, boendes paa Gaarden Schutle, sagde sig at være gl: 27 Aar, efter
aflagde Eed vidnede Conform med første Vidne.
3: Vidne, Knud {Berge} Ellingsen, boendes paa Gaarden Berge, sagde sig at være 44 gl:,
efter aflagde Eed vidnede at Knud Schutle, dagen efter at omstevnte Creaturer vare af dend
ung karl, som tager Kari Opheim til ægte, leverede paa Schutle, som er omtrent 3 ugger
sidden, begierede af Vidnet at Vidnet vilde gaa til Opheim og see paa at hand, Knud, leverede
Creaturene tilbage, da nu Vidnet kom til Opheim, stoed alt Creaturene der, da skiød bem:te
unge Karl ham til Vidne paa at Creaturene var sendt tilbage imod hands villie.
4: [Vidne], Siur Knudsen, huusmand paa Gaarden Nyre, sagde sig at være gaml: 38 Aar,
efter aflagde Eed vidnede, at hand omtrent for 3 ugger siden, efter Knud Schutle[s] begier var
med de Creaturer, som Kari Opheims fæste Mand hafde sat paa Schutle, og førte dem tilbage
til Opheim, hafde dend ordre af Knud, at hvis de paa Opheim ej vilde imod tage Creaturene,
skulde hand sætte dem i floren, hvilcket hand og efter(kom), og sat dem i floren paa Opheim,
siden de ej vilde imod tage dem.
Afsagt
indstevnte Knud Stephensen Schutle forrelægges til nest anstundende Waar Ting for Rætten
at møde udj den/n/e sag.
Siur Larsen Hæve Kundgiorde det hand med (skriftl:) Kald og warsel widnesfast lovl: til dette
Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde ....... Gierager, Dom at lide til at giøre
R(eede og) Rigtighed for Renten og Landskylden (af) Anders Pedersens børns tilfaldene
.....rne Arv, hvor med dend indstevnte ...... (Gierage)r haver sidet inde, uagted Citanten (Siur)
Lars[en] Hæve haver været de umyndige (børns) Formyndere.
dend indstevnte ..... ......sen Gierager møtte, vedtog at være (lovl: stevnt), og Replicerede, det
hand nyl: ha(vde faaet sin) huustrue til ægte, og altsaa ..................... er ganske uvitterlig,
begi(erede sagen udsat) indtil neste ting, at hand ....................... møde her for Rætten for
.........................
Citanten hafde intet imod ............................... udsættelse at forrestille.
(Afsagt)
(Sagen) bevilges udsat indtil nest (anstundende Vaar Ting).
Fogden lod inden Rætten oplæse (de sædvanlige Tings Vidner). 1: skatte Restancen for Ao:
1740, (som beløber sig til ? Rd: ? mrk:) 2 s: 2do: indeværende Aars s(katte Restance, hvis)
endelige) Sum/m/a er 439 Rd: 1 mrk: 3 s: 3tio: ............................... 4: det almindelige
Tings Vidne ............................, (og som ingen) var der noget imod sam/m/e havde (at
indvende, saa)
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var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkommet.

De Laug Rættes mænd som Rætten skal betiene tilkom/m/ende Aar 1742 er, Brynild
Biørnesen Wætte, Mons Ullestad, Brynild Jørgensen Høyland, Anders Siursen Høen, Anders
Jonsen Kytte, Ole Jonsen Hylde, Iver Helleland og Rognald Nestaas, alle nye Mænd som ej
har betiendt Rætten før.
efter 3de gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget ophævet.

dend 24 Novbr:, da der paa Gaarden Lussand, beliggende j Kindservigs Kircke Sogen og
under Liusse Closters Jurisdiction sorterende, blev holdet Eet Almindeligt Høste, Skatte
og Sage ting for Lius: Clost:[s] Almue af Hardanger og Strandebarm, og blev Rætten
sam/m/e tiid betiendt j Hr: Cancellie Raad og Sorensk: Fleischers forfald af hans Eedsorne
fuldMægtig Claudius Emanuel Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd
som Rætten paa Gaarden Øfre Sexe d: 20 Septbr: nestl: skulde der begyndt Aftags forretning,
som foran (i Proto:) paa fol: 161 er begyndt, Nafnl: Michel Lussand, Christopher Diønne,
Joen Langesætter, Hellie Oppedahl, ..... Ærnes, og Gunder Bleje, overværende ved Rætten
Forvalteren og Med Eiere til Lius: Closter Godset, Sr: Hendrich Formans fuldmægtig Mr:
Giert Gielmeyden, samt Lensmanden Peder Uhreim.
Hvor da dend paa Gaarden Øfre Sexse d: 20 Sept: Nestl: begyndte Aftags forretning, som til j
dag til sluttelig afhandling er udsadt, blev (forretagen), og møtte da for retten Opsidderne af
Gaarden Øfre Sexsse!!.
Forvalterens fuldmægtig Mr: Gielmeyden j Rætte lagde paa hans Principals veigne en
Extract af Lius: Clost: Jordebog, til Rættens efter(siun?), hvoraf sees, hvad den/n/e Jord j skat
og Landskyld (er bleve)t ansat for, samt hvad Een hver lejlending (bruger), be:te Extract
lyder som følger.
....... (paa)stoed Lejlendingerne den/n/e forretning slutted.
................ da det skiede aftag, som icke Ringere kand (ansættes i de)t Ringeste end Een Løb
smør over dend helle Jord (Øfre) Sexsse, som dog er Een Jord sam/m/en, og skylder j skatt
(7? Løber smør), og Landskyld 5 Løber smør, 1 hud og 2 td: Saldt, saa .......................... at
bereigne, og bliver Een hvers behold.
Bruger
Skatteskyld
Landskyld
??
1 Løb 0 pd: 9 mrk:
0 Løb 2 pd: 6 mrk: Sm: 3/16 hud 3/8 td: salt
??
2 -6 -1 -- 12 --1/8 -¼ -- -??
2 -6 -1 -- 12 --1/8 -¼ -- -??
1 -- 1 -- 12 -1 Løb
¼ -½ -- -??
1 -3 -18 -1/16 -1/8 -- -??
1 -3 -18 -1/16 -1/8 -- -??
1 -9 -2 -- 6 -3/16 -3/8 -- -Summa
6 Løber Smør
4 Løb smør
1 hud
2 td: salt
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Dend 28 Nobr: blev Rætten betiendt paa Gaarden Espen udj dend fra fol: 162 til 166, beg[g]e
inclusive, anførte Aastæds sag, og blev Rætten beklæd med de forhen {anførte} paa fol: 162

anførte Laug Rættes mænd, nærværende Lensmanden Torchiels Larsen Housse, som haver
tilsagt Laug Rætten,
hvorda for Rætten fremstoed Citanten Ole Haldorsen Espen, som kundgiorde det hand til i
dag haver her til Aastædet indkaldet sine grander her paa Gaarden, Olle Olsen, Aamund og
Siur Knudsen, Dom at anhøre om de inu her paa den/n/e jord den/n/em imel: uafgiorte poster,
om ej mindel: forlig kand træffis; og som Olle Olsen, Aamun og Siur Knudsøn/n/er nu møder,
da som Aamun og Siur ej ved seeneste Rættens samling var tilstæde og saa dend anvisning
Vidnerne for Sorenskriveren og Laug Rætten giorde, og det Vidne Johan/n/es Arnesen
Helleland nu her paa Aastæden er tilstæde, paastoed Citanten det samme Vidne udj Laug
Rættens paasiun af følge med Aamun og Siur Knudsønner nu paa ny maatte giøre anvisning.
Den/n/e Citantens paastand blev ham bevilget, og giorde bem:te Vidne udj overværelse af
Laug Rætten, Citanten og alle de indstevnte, ligesaadan anvisning som forhen findes indført
af ham at have giort.
Derefter giorde Citanten Ole Haldorsen de indstevnte, om Maasham/m/er teigen og Kabriche
teigen til et forliig, ....... tilbud, at om de vilde have vahlet!! (valget) og tage (hvilc)ken Teig
de vilde, saa var hand forn(øyet), (hvor)imod hand nød vederlag for den ha(lve Løb) som
hands brug er større, og dersom ha(nd skulle) have vahlet, vilde hand ingen veder..... ......
imod dend halve Løb som hands brug (er) .................
efter lang sam/m/en talle blev parterne (saaleedes) foreenede, at de indstevnte Ole Olsen,
Aamun og Siur Knudsønner beholdt ............. og tog Maasham/m/er teigen, hvor i(mod Ole)
Haldorsen beholder Kabriche teigen .......... vederlag imod det hands jord skylder (mere?) end
som de andris, skal hand Eie ind ............ Toskehold gillet og efter sam/m/e gille ......... øverste
Marcke skaar berget og beent .................. i Aftolle noben, og efter sam/m/e bær... ...... søen.
Den/n/e foreening parterne for Rætten med haande baand bekræftede.
Angaaende V(iigene) .... Lingesteen garen, hvor de indstevnte ................ over hands,
Citantens, Eiendom og ..................... Wiigene, derom Citanten giorde de (indstevnte saadant)
tilbud, om de i mindelighed, efter (Vidnernis)
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forklaring og giorde anviisning vil frafalde bem:te Wiigene, som de udj Citantens umyndige
og spæde Aar har taget fra ham. Ole Olsen svarede, det hand slet inte med disse omtvistede
Wiigene hafde at bestille, ej heller til Eignede sig nogen Eiendom der udj. de indstevnte
Aamund og Siur Knudsøn/n/er lod tilførre, det de icke Rættere veed end at bem:te Wiigene er
deres Rætte og sande Eiendom tilhørende. Rætten tilspurte Aamun og Siur Knudsøn/n/er om
de hafde Vidner til at beviisse det Wiigene {v} er deres Eiendom tilhørende, da dem kand
forundes tiid sam/m/e Vidner at indvarsle, eller om de forlanger tiid til at opspørge Vidner, da
dend dem efter Loven og kand forundes. her til de bægge svarede at de ingen Vidner haver,
ej heller er det saa meget vært at de skulde forlange nogen opsættelse, mens tilstoed at de
gierne maatte følge og tilhøre Citantens Eiendom, og det fra øverste merckesteenen og beent
op i Linge steen garen, men bircke skougen i bem:te Wiigene need i veigen, som liger ind til
Sione Skaldet, efter Citantens tilstaaelse, tilhører Aamund Knudsen.
Angaaende de Træer som Citanten haver paa Meelstøllen, da bleve parterne forEenede, at
Citanten tilhørde fang til bem:te Træer, skal nyde fri .............. af dend bracke som findes paa
de indstevntes Eiendom, mens orre (skouge)n maa hand icke Røre paa deres Eiendom, hvor
imod de indstevnte nyder (fornøden gi)erde fang til deres bøe af hvad som (kand finde)s af
orre paa Citantens Eiendom.
...... ...ekil i Bruekil steenen blev hugget en (gloppe som visser op i en vinckel gloppe hugget
.......... ved øverste enden af de 2de smaa Ab........., sam/m/e gloppe wisser ind efter imod
.................. udj en vinckel gloppe som visser need (i en anden) gloppe udj en jordfast steen

oven og veed ......ste vejen, sam/m/e gloppe wiisser need ........., dette støcke med glopper
indhægnet (tilhører) Aamund, og ald dend anden bøe paa ......... sidde af Elven tilhører Ole
Haldorsen.
........ med baade skyggen udj en stoer steen (blev) hugget en gloppe som viisser need i vejen
.......... blev hugget en vinckel gloppe som (viisser) need i nederste jørnet af Kirsse...........,
hvor der blev hugget en \vinckel/ gloppe (som viisse)r langs under og med garen need
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J \og udj Kiørsel/ veien og op i hornet af dend storre Røysse, paa indre \siden/ {vejen} af
sam/m/e giørsel!! (kiørsel) vej og saa vit som med mercker er indhægnet Eier Aamund, og
paa yttre sidden af Kiørsel veien med ald dend store Røysse Eier Ole Haldorsen.
Angaaende processens omkostningen, da som Citanten betahler Rættens Persohner efter det
Kongl: Reglement af Ao: 1708, saa blev parterne forEenede at de 3de indstevnte, Citanten til
et vederlag, i alt skal betalle ham 12 Rd:r. derefter blev forrætningen og forEeningen i alt for
parterne oplæst, hvilcken de tilstoed i alle maader Rigtig at være og under Lovens adfær
ubrødelig at holde, det de med haande tag for Rætten tilstoed, hvorefter Rætten blev ophævet.

1741
...................
1742

(1742: 200)
Anno 1742.
Dend 1: Martij blev paa Evanger for Wasværens Tinglaugs Almue holdet Eet almindeligt
Vaar, Skatte og Sage Ting, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr: Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischers Absence, af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius Emanuel
Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl: Johanes Tøssen, Halver
Øfstedahlen, Ole Førre, Ole Forrenæs, Ole Haarvig, Johanes Hermonsdahlen, Gullich Aarhus
og Jacob Bergie, overværende ved Rætten Kongl: Maj:ts Foged Sr: Johan Smed, Lensmanden
Niels Haarvei med dend tingsøgende Almue.
Hvorda først allerunderdanigst blev publicered
1mo: Forordning om skatternes paabud j Norge for indeværende Aart 1742, datt: 4de
Novbr: 1741.
2: Placat og!! (om) H(øyeste) Ret j Danmarck for 1742, datt: 13: Octbr: 1741.
3de: Eet Kongl: ..........., (datt:) 27: Octbr: 1741: ang: de aftackede underOfficerer og
Gemene Soldatter, (deres) frjhed at nyde j Norge, lige som forordningerne af 29 Decbr: 17??
og ?? ..... 1738: bevilger og tillader dem j Danmarck.
4de: Eet ditto ................ nogen Delinqvent er bleven Dømt for ringe tyverier og des(lige
gier)ninger, at piskes j fengsel, da skall sam/m/e Persohner her efter (piskes? udj)
Kiøbstæderne af sluttere, og paa landet af Staader fogden, datt: ?? Novbr: 1741:
5: 3de Cam/m/er Collegi Placater ang: Een del Rægensk(abs be)tiendtere, som til Hans
Maj:ts Casse er bleven noget skyldig ................ Kand oppedage nogle dem tilhørende
Eiendelle og tilgodehavende ............, da saadant Rendte Cam/m/eret at tilmelde, hvorforre de

tilsiges ......... (pro) Cto: som Een beløn/n/ing for deres Vigilance, af bem:te Capitaller, datt: 4
...... 17??
6: Dend Constituerede Stiftamptmand Etats Raad Lymes Placat .................... som agter at
Rejste jgien/n/em Sverrig, skal j følge af dend j Aaret 1??? (udgivne) anordning, holde sig
dend Information, den/n/em ved ................. Toldstæder vorder given, j alt efterretlig, datt: 17
Januarij 17??
7: Koren Taxsten for indeværende Aar, udstæd af Biscop Bo(rneman), datt: 17de Nobr:
1741.
dernest blev publiceret.
Warner Haassevinchel med flere, deres skiøde til Knud Siursen paa .......... med bøxel og
herlighed, samt overbøxel paa 12 mrk:, j Gaarden ........, datt: 10de Novbr: 1741.
Hr: Jonas Hansen Lerdahls skiøde til Ole Andersen og Knud Brynielsen paa 3 Løber 2 pd:
18 mrk: smør j Gaarden Bolstad med der paa staaende Huusse Vaaninger og underliggende
Giestgiberie, dattered 12 Septbr: 1741: blev læst.
1742: 200b
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Ole Andersen og Knud Brynielsens skiøde til Aschild Knudsen paa 1 Løb 22 mrk: smør med
bøxel og herlighed j Gaarden Bolstad, tilligge med 1/3 part j de paa bem:te Gaard staaende
huusser og Giestgiberiet, datt: 1 Martj 1742: blev læst.
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæsse 1: Nest afvigte 1741 Aars skatte Restance,
hvis Sum/m/a er 38 Rd: 3 mrk: 10 s: 2det: Jndeværende Aars første Termins skatte
Restance, hvis Sum/m/a er 80 Rd: 10 s:, og som ingen derimod noget havde at indvende, saa
var Fogden Rættens Attestationer paa sam/m/e begierende, som blev efterkom/m/et.
Dernest var Fogden begierende at Eieren til Tøssens Saug, Jon Johansen, motte tilspørges
hvor mange bord de j Aaret 1740 paa sam/m/e Saug er skaaren, samt hvad endten tøm/m/eret
tøm/m/eret!! til bem:te bord er taggen af Odels, det benificerede, eller (Kir)cke Godsetz
skouge. Dertil Jon Johansen, som for Rætten var nærværende, svarede, at der j Aaret 1740 er
skaaret til Almue[n]s fornødenhed og til Deres hussers Reparation 200 stk: bord, og at det
tøm/m/er hvor af sam/m/e bord er skaaret, er tagne af vedkom/m/endes Egne paaboende og
tilhørende Gaarders skouge, og aldelis icke hvercken af det Benificerede eller Kircke Godses
skouge. Ligeledes tilspurdte Fogden bem:te Jon Johansen det sam/m/e for Aaret 1741,
hvortil liggeledes blev svaret af ham som oven melt. Derpaa Fogden var begierende Tings
Vidne, som blev bevilget.
Ligeledes var Fogden begierende Almuens svar, om her j ting lauget for Aaret 1740 og 41
befindes nogen Møller, Qverner, Enge slætter og detzlige, hvoraf nogen slags afgift Hans
Maj:t til Jndtægt for bem:te Aaringer burde bereignes; Hvortil af Lensmanden med Laug
Rættes og dend tingsøgende Almue blev svaret, at aldeles indted af det omspurdte udj omtalte
Aaringer her udj ting lauget befindes eller er forrefaldet som hans Maj:t til Jndtægt burde
bereignes. herom Fogden var Tings Vidne begierende.
(Dernest) sluttelig var Fogden begierende at Almuen motte tilspørges ......e vejens længde fra
Wangens og til Watzværens tingstæd befindes at være i Mille, og om icke Sorensk: Fleischer
paa sine ting Reisser ....... dette ting laug Rigtig haver betalt for Aaret 1740 og 41 pr: Mil .......
hver ....... 4 skill: Hvortil blev svaret ja; derpaa Fogden var Rættens Attestation begierende.

Efter trende ganges udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa i Rætte, hvorforre tinget
blev ophævet.

(Dend 3 Mar)tj blev paa Vaasse Vangen for Vangens ting laugs Almue holdet Eet
Almindeligt Vaar, Skatte og Sage Ting, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt J Hr:
Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischers Absence af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig
Claudius Emanuel Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl:
Anders Kytte, Rognal Nestaas, Halsten Lille Ringhem, Mons Ullestad, Ole Hylde, Iver
Helland, Anders Høen og Bryniel Wætte, overværende ved Rætten Kongl: Maj:ts Foged Sr:
Johan Smed, Lensmanden Johan Hendrich Blomberg med dend tingsøgende Almue.
Hvorda først allerunderdanigst \blev/ publiceret de Kongl: forordninger og Høy øvrighedz
Resolutioner som paa nest forrige siide findes Extraheret.
Dernest blev publ: dend Constituerede Stiftbefahlings Mand Etats Raad Lymes Resolution
under datto 5 Febr: 1742: teignet paa Klockeren Carsten Horseni Memorial, hvorved Almuen
paa Vaas tilholdes under Executions tvang at betalle Klocker tolden og offer.
1742: 201
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Biørne Michelsen Dugstads skiøde til Godskalck Olsen paa 2de Løber smør med bøxel og
herlighed j Gaarden Dugstad, dattered 3de Martij Ao: 1742. blev læst.
Synneve Pedersdatters skiøde til Willum Godskalcksen paa 2 pd: 14 ½ mrk: smør med bøxel
og herlighed j Gaarden Eie, dattered 3de Marftij 1742: blev læst.
Ole Aamundsens Obligation til Iver Torgiersen Ullestad paa Capital 40 Rd:, under datto
25de April 1739: til underpandt hans tilhørende Gaard Finnes teigen, som skylder 12 mrk:,
blev til udslættelse anviist, med Iver Torgiersens paateignede Qvittering under datto 3de
Martij 1742.
Mag:r Jørgen Harboes bøxel seddel med Revers, til Ole Olsen paa ½ Løb smør j Gaarden
Qvalle j Rundahlen, datt: 22 Novbr: 1741: blev læst.
d: 5te Martij blev Rætten igien sadt med foranførdte Laug Rætt, og er da passered som følger.
Tosten Leidahls skiøde til Jacob Iversen paa 1 Løb 6 mrk: smør med bøxel og herlighed j
Gaarden Leidahl, datt: 5te Martij 1742: blev læst.
Joen Michelsens Obligation til Mathias Mølster paa Capital 100 Rd:, datt: 5te Martij 1742:
til underpandt 1 Løb smør med bøxel og herlighed j Gaarden Seim j Guldfierdings Otting,
blev læst.
Hans Ingebrigtsen Hirts Obl: til Jan Meyer paa Capital 100 Rd:r, til underpandt 1 Løb 1 pd:
3 mrk: j Gaarden Lille Hirt, datt: 27 Octbr: 17(26?), og publ: d: 10 og 12 Septbr: 1727, blev
efter paateignet Qvittering af 13de Octbr: 1741: til udslættelse anviist.
Mag:r Jørgen Harboes bøxel seddel med Revers, til Stefen Joensen paa 9 mrk: Præste bordet
tilhørende, og 9 mrk: overbøxel, j Gaarden ................., datt: 14 Decbr: 1741: blev læst.
Hendrich Miltzous bøxel seddel med Revers, til Aslack Knudsen paa ? (Løb?) 1 pd: 3 mrk:
smør j Gaarden Giøsten, datt: 15de Januarj 1742: blev læst.
Ole Aamundsens Obl: til Aad Tormoesen Helland paa Capital 40 Rd:, datt: ? Martj 1742:, til
underpandt 12 mrk: smør med bøxel j Fin[n]es Teigen, blev læst.

Stephen Wichingsen Rondves Obl: til Rognald Anbiørensen ........ paa Capital 98 Rd:r, til
underpandt 2 pd: 15 mrk: smør med bøxel og herlighed j Gaarden Ronve, dattered 3de
Januarij 1742: blev læst.
Dend Sag indstevnt af Knud Nielsen Flisseram Cont: Niels Strøm/m/e blev paaRaabt, men
ingen af parterne møtte.
Dend Sag indstevnt af Guldbraa opsiddere Lars Monsen, Lars Ingebrigtsen og Iver Larsen
\efter forrige tiltalle/, Cont: Michel Tvedt og Johan/n/es Colbensen Tvedt, samt Størch
Guldbacke og Mr: Jørgen Harboe, blev paaRaabt, og møtte da paa Citanternes weigne Johan
Hendrich Blomberg, som gav tilkiende at Rættens seniste Lovdags forrelæggelse lovligen er
bleven forkyndt for de Jndstevnte.
De samtl: Jndstevnte blev paaraabt, men (ingen af dem) møtte eller lod for sig møde.
Stevne Vidnerne Niels Bryn og Colben Ivers: med Eed og opragte fingre afhiemlede at de
Rættens seniste Lovdags foraflæggelse med (14 dages) varsel lovlig for de samtl: indstevnte
og udeblivende haver forkyndt.
Joh: Hend: Blomberg paa Citanternes veigne begierede Sagen udsat til Som/m/er Tinget, d(a
hand derpaa), naar Dom j hoved Sagen gangen er, vil proceqvere denne Sag til Doms.
Afsagt
Sagen paa Citanternes forlangende udsættes til førstkom/m/ende Som/m/er ting.
Dend Sag indstevnt af Wiching Tvilde efter forrige tiltalle Contra Magretta Finne blev
paaraabt, og møtte Citanten og Declarerede at Sagen er forligt, og altsaa sam/m/e frafaldt.
1742: 201b
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Hr: Niels Jensøn Windings bøxel seddel med Revers, til Peder Baarsen paa ½ Løb smør og 1
hud j Gaarden Lierhuus, datt: 15te Decbr: 1741: blev læst.
David Siursen Groues skiøde til Ole Gullichsen paa 1 Løb smør med bøxel j Gaarden MitSkutle, datt: 5 Martij 1742. blev læst.
Dend Sag indstevnt af Colben Winnie efter forrige tiltalle Cont: Ole Aamundsen Winnie, blev
paaraabt, og møtte da for retten Colben Winnies Hustrue Aasse Jonsdatter j hendes Mands
svaghedz forfald, og j Rætte lagde Rættens seeniste forafskiedigelse, som hun forklarede for
dend indstevnte og Vidnerne lovlig at wære forkyndt, og som Vidnerne nu møder, begierede
Citantens hustrue den/n/em afhørdte.
Dend indstevnte Ole Aamundsen Winnie møtte for Rætten og vedtog lovlig at wære warsled,
sagde derhos at naar Vidnerne er afhørt, vil hand nærmere svare til Sagen.
Derpaa blev de 2de Jndstevnte Vidner paaraabt, som fremstoed for Rætten, og aflagde da det
første Vidne Torbiøren Johansen, boende paa Gaarden Rogne, sin Eed med opragte fingre, og
sagde dernest at være 42 Aar gamel, Vidnede, at nest afvigte Vaar, da Vidnet stoed paa sin
Ager og Pløyede, hørdte hand at Colben Winnie og Ole Mørckqve!!, tilbød Ole Aamundsen
Winnie, som stoed paa Ageren, og ellers var j tieniste paa Rogne, om hand vilde tage jmod
penge, men hvad penge det war eller hvor mange det skulle wære, (vidst)e Widnet icke, ej
heller saa hand nogle penge. (Efter) Citant:[s] tilspørsel svarede Vidnet, at Cit: Colben
Winnie sagde til Ole Aamundsen, kom hiem, saa skall du faa pengene at see, (meere) sagde
Widnet ej at kunde forklare, undtagen, at da Ole Aamundsen som oven melt blev tilbudet
pengene, tiede hand (stille) og svarede indted dertil. Parterne havde ej widere at tilspørge
dette Vidne.

2det Vidne, Erich Hermandsen, boende paa Gaarden Rogne, sagde sig at være gl: 32 Aar,
efter aflagde Eed med opragte fingre forklarede og vandt j alle maader Conform med nest
forrige Vidne, siden hand dend omvundne tiid stoed hos paa Ageren.
Dend Jndstevnte Ole Aamundsen begierede Sagen udsat til Som/m/er Tinget for at faa Copie
af hvis nu passered er, da hand med et forsvar vil frem kom/m/e.
Citantens Hustrue (fremvi)ste penge, som er 84 Rd:r, hvilcke hun tilbød dend Jndstevnte, og
Dernest paastoed Dom j Sagen efter sit stevnemaal j fald dend indstevnte ej nu modtager
pengene.
Afsagt
Sagen paa dend indstevntes forlangende udsættes til nestkom/m/ende Som/m/er Ting, da hand
med sit forsvar haver at fremkom/m/e, saa fremt ej Dom da efter (hvis) passered er skall blive
afsagt, og bevilges dend indstevnte Ole Aamundsen Copie af hvis passered er.
.... ......, Stephen Melve med flere af Wangens Almue, paa dend ..... Almues weigne, deres
Declaration af datto 5 Martj 1742, ...... Klockerens tolds oppebørsel og deris tilbydelse,
hvor.... de sam/m/e vil betalle, samt dend derudj Citerede Stiftamptmand Baggers Resolution
af 4de Novbr; 1738: blev læst.
Dend Sag indstevnt af Erich Olsen Breche efter forrige tiltalle til Maritta Hærreim blev
paaraabt, og møtte da for Rætten Citanten Erich Olsen, som j Rætte lagde Eet forretted skifte
brev, passered d: 13de Julij 1725: efter deres Sl: fader Ole Larsen, hvorefter Erich Olsen
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Arvelig er tilfalden 3 Rd:r 5 mrk: 13 s:, og hans Søster Christi Olsdatter 1 Rd:r 5 mrk: 14 s:
Dend Jindstevnte Maritta Hæreims Mand Erich Hæreim møtte for Rætten og tilspurdte
Citanten og hans Søster Christi Olsdatter, som og for Rætten er tilstæde, om de icke har
bekom/m/et den/n/e Arvepart efter deris Sl: fader, som det j Rætte lagde skifte brev udvisser
at hans formand, afg: Colben Hæreim, har wæret formynder for.
Citanten Erich Olsen tillige med hans Søster Christi Olsdatter tilstoed bægge Rigtig at have
bekom/m/et dend Arv dem efter det j Rætte lagde skifte brev er tilfalden, men Arv efter deres
Moder har de ej bekom/m/et;
Dend indstevnte Erich Hæreim lod tilføre, at det aldrig skal bevisses at hans Sl: formand
Colben Hæreim har wæret formynder for Citantens og hans Søsters Moder Arv.
Afsagt
Citanten Erich Olsen paalægges til næste Rætt lovlig at bevisse hvad hand og Søster Christi
Olsdatter, efter deres afdøde Moder j Arv er tilfalden, saavelsom og at Afg: Colben Hærreim
for b:te Deres Moder Arv er beskicket til formynder, {om} \i fald de/ agter ved sit søgemaal at
tilvinde sig noget fra indstevnte Maritta Hærreim, j vidrig fald bliver da /: om de ej med det
Requirerte fremkom/m/er :/ Dom afsagt efter hvis nu passered er.
Ole Iversen fremstoed for Rætten og kundgiorde det hand til dette ting, tiid og stæd ved
Stevne Vidnerne Niels Bryn og Colben Iversen med Mundtlig kald og warsel lovlig haver
ladet stevne og indkalde Biørne Dugstad til at betalle ham Rendter af hans Faders og Moders
tilfaldene Arve laader, som dend indstevnte skall have indesidet med siden ......., og beløber
sam/m/e hans Arve midler sig til 27 Rd:r 1 s: efter skifte brevetz udvis, pass: efter Citantens
Moder d: 12 Junij 1719: thj Capitallen er allerede af dend indstevnte vorden betalt, saa at
Rendten ........ Ræster ubetalt, hvorom Citanten laavede til næste Rætt at fremkom/m/e \med/
Een Rigtig bereigning, saa er og dend indstevnte ................ at erstatte den/n/e processes
bekostning, siden hand ej j (mindelighed) med betalingen har vildet finde sig.

Dend Jndstevnte Biørne Dugstad blev 3de gange paaraabt, men møtte icke, ej heller lod for
sig møde.
De forbem:te Stevne Vidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede at (de) .........
Stevningen lovlig og med 14 dages varsel haver forkyndt for dend Jndstevnte Biørne Dugstad
paa hans Gaard j hans (Eget) paahør.
Citanten var Lovdag begierende.
(Afsagt)
Af Stevne Vidnernes Eedelige afhiemling udfindes at dend Jndstevnte Biørne Dugstad til
dette ting lovlig har været indkaldet, men som hand nu efter paaraabelse ej møder, saa
paalægges hand Lovdag til neste anstundende (Sommer) Ting her for Rætten at Comparere,
og sit forswar (efter Stevne)maalet at fremsætte.
d: 6te Martij blev Rætten igien sadt med foranførdte Laug Rættes mænd, og er da passered
som følger.
Niels Opheims og Mons Dahles skiøde til Ole Ellingsen paa (1/2 Løb Jorde) Godz j Gaarden
Grove med bøxel og herlighed, datt: 6 Martj (1742), blev læst.
Ole Ellingsens Obligation til Wiching Haafaas paa 30 Rd:, til underpandt ½ Løb Jorde godz
med bøxel og herlighed j Gaarden Grove, datt: (6 Martj 1742), blev læst.
Warner Haassevinchels skiøde til Knud Nielsen Flisseram paa .................. smør med bøxel j
Gaarden Flisseram, datt: 28de Febr: 174(2?), blev læst.
Biørne Michelsen Dugstads Obl: til Lars Hæfte og Knudt Leid.... paa ?? Rd:, datt: 7de Nobr:
1738, og tinglyst dend 8 ditto sam/m/e Aar, hvorudj er pandtsat .................. j Gaarden
Dugstad, blev til udslættelse anvist efter paateignet qvittering af .................
1742: 202b
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Fogden Johan Smed Kundgiorde, det hand paa Justitiens Veigne til dette Ting, tiid og stæd,
wed Stevne Vidnerne Niels Bryn og Colben Iversen lovlig med Mundtlig kald og varsel,
haver ladet indstevne Daniel Blom, Hæste skierrer af profession, Dom at liide fordj hand skall
have øvet Klam/m/erie og slagsmaal med Soldathen Lars Seim atskillige gange, samt
overskieldet ham med usøm/m/elige og uanstendige Ord, og derom efterskrevne Vidner at
anhøre, Neml: Mathias Rongsgaren, Siur Aadsen, Lars Andersen og Aamund Gudvensen,
hvilcke alle til dette ting, tiid og stæd under deres faldsmaal er indkaldet, deres Widnesbyrd
desangaaende at aflægge, saa er og bem:te Daniel Blom warsled at svare den/n/e processes
bekostning, Endelig og for Procesens skyld er Soldahten Lars Seim varsled at møde til
Vædermæhle.
Dend indstevnte Daniel Blom tillige med Soldahten Lars Seim blev paaRaabt 3de gange,
men ingen af dem møtte eller lod for sig møde.
Oven bem:te Stevne Vidner med Eed og opragte fingre afhiemlede at lovlig og med 14 dages
warsel haver forkyndt oven anførdte Stevnemaal for Daniel Bloms boepæl j hans Kones
paahør, siden hand ej selv var tilstæde, og j Soldathen Lars Seims Eget paahør.
Citanten var begierende at Vidnerne, som nu for Rætten møder, motte til Eedelig forklaring
antages. Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet ved sandhed at
blive, fremstoed derpaa
1ste Vidne, Mathias Larsen, er huusmand ved RongsGaren, sagde sig at være gam/m/el 32
Aar, efter aflagde Eed vandt og forklarede, at Een Løverdags aften nu (denne) Vinter efter
Juul var Vidnet paa Lieut: Deuvahls Giestgiberstue, og var da sam/m/e tiid nærværende dend
indstevnte Daniel Blom og Soldat Lars Seim, som sad ved bordet og spillede kaart, og Reiste

der da \En/ dispute jmellem Daniel og Soldahten Lars, hvorpaa Daniel Blom sagde til
Soldahten, Du laa atte med Kari og Rei hende, derpaa tog Soldahten Daniel j haardet og Rev
ham, men Daniel giorde ingen .......ge eller modstand, og treckte da Soldahten Daniel efter
haaret (frem fra) bordet og ned paa Golved, og saa Vidnet at Soldahten da (med sin) haand
slog Daniel j hovedet, end videre forklarede Vidnet at (hand) afskillige gange har hørdt af
Daniel sige, Lars Seim er Een (Horre-Rier, h)and har taget min hæst og kiørt med, videre
sagde Vidnet ej at kunde forklare, ej heller havde Citanten ham noget videre at tilspørge.
2det Vidne, Siur Aadsen, er til huus pa Gaarden ......., sagde sig at være gam/m/el 30 Aar,
efter aflagde Eed forklarede at hand har hørt at Daniel Blom adskillige gange, naar (hand har)
været ved Kircken, har sagt, ieg har skieldt Soldaht (Lars Seim) for Een horre-Rier, og det
tilstaar ieg, hvilcket (ieg f)aar at bøde for, videre sagde Vidnet ej at kunde forklare, ej heller
hafde Citanten noget videre at tilspørge ham.
3de Vidne, Lars Andersen, tienende j Præste gaarden, sagde at være gam/m/el 29 Aar, efter
aflagde Eed vidnede, at j den/n/e (Vindter) efter Juul, Een Løverdags aften, var Vidnet paa
Lieut: Duvahls Giestgiberstue, og war der da sam/m/e tiid indstevnte Daniel Blom og Soldaht
Lars Seim, som sad ved bordet og spillede kort, (da kom) der en trætte jmellem dem, hvorpaa
Daniel Blom sagde til Lars Seim, du er Een Horre-Rier, og du har taget min hæst (og kiø)rt
bort krocke stoven med, derpaa Soldahten Lars Seim (tog Daniel j) Armen og treckede ham
frem fra bordet, og tog (derefter) Daniel j haardet og lagde ham j Gulvet, og tregte (ham et)
støcke efter haardet, men saa ej at Soldahten (slog Daniel), ej heller at Soldahten blev slagen
eller Reven af Daniel, ellers forklarede Vidnet at hand paa adskillige
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stæder og tiider haver hørt, at Daniel Blom har sagt at Soldahten Lars Seim er Een horre Rier.
mere sagde Vidnet ej at kunde forklare, ej heller hafde Citanten ham videre at tilspørge.
4de Vidne, Aamun Gudvensen, tienende hos Lieut: Duvahl, sagde sig at være gl: 20 Aar,
efter aflagde Eed vand[t] og forklarede, at hand adskillige gange om Søndagene her ved
Kircken har hørt, af Daniel Blom sige, Soldahten Lars Seim er Een horre-Rier, og det tilstaar
ieg, og ieg ved at ieg faar bøde der for, har og hørt det Daniel sagde, Lars stal min hæst og
kiørede Næver af krudke stuen med, videre forklarede Vidnet, at for nogen tiid siden j
den/n/e Vindter saa hand at Lars Seim slog Daniel Blom Een Løverdags aften, 2de slag j
ansigted j Li[e]ut: Duvals Giestgiber stue, og fick ham, \Nafnl: Daniel/, omsider j golvet, og
slog hand med Een stock eller oxsse pæisse nogle slag, videre sagde Vidnet ej at kunde
forklare, ej heller hafde Fogden noget videre at tilspørge ham.
Citanten erindrede om Lovdag for de 2de indstevnte og udeblivende.
Afsagt,
Af Stevne Vidnernes Eedelige afhiemling erfahres, det de 2de Jndstevnte, Nembl: dend Sag
givne Daniel Blom, og \dend/ til Vedermæhle indstevnte Soldaht Lars Seim, har nødt lovlig
varsel j den/n/e Sag til dette Ting, og som de nu ej møder, saa gives den/n/em herved Lovdag
til førstkom/m/ende Som/m/er ting, da de her for Rætten haver at møde og deres forsvar, om
de noget finder fornøden, at fremsætte.
Dend Sag indstevnt af Anders Halsteinsen Giære efter forrige tiltalle til Knud Mathiasen
Giære blev paaraabt, og fremstoed da for Rætten Citanten Anders Halsteinsen Giære og
fremlagde Rættens seniste forafskiedigelse, som hand ................ dend Jndstevnte at wære
lovlig forkyndt.
Dend Jndstevnte Knud Mathiasen møtte for Rætten og vedstoed lovlig at være warsled,
sagde dernest at hand ................. saadan foreening med dend afdøde Erich Endresen, (at hand)
skulle tage ham j sit brød og skaffe ham sin f(ornødne) underholdning Eet Aar igien/n/em, og

tog hand (saaleedes Erich) Endresen til sig og forsiunede ham, med hvad hand (til hans)
underholdning hafde fornøden, og war dend t...... ....... (saa)ledes var j hans brød 10 Uger, da
hand der efter .....................
Citanten tillige med dend indstevnte declarerede (at de med) hin anden er forligt, og altsaa
frafaldt sagen.
Dend Sag indstevnt af Kari Opheim efter forrige tiltalle Cont: Knud Stephensen Skutle blev
paaRaabt, og møtte paa Citantindens veigne hendes nu havende Mand ........ Opheim, som j
Rætte lagde Stevningen med Rættens forafskiedigelse paateignet, som hand sagde for den
Jndstevnte at være lovlig forkyndt.
Paa dend indstevnte Knud Stephensen Skutles veigne møtte hans faderbroder ..........., som
lod tilføre, det hands Eiere Hendrich Miltzou (har til)budet ham \ej/ at lade kom/m/e af Jorden
noget af .................. vilde altsaa formeene at bem:te Miltz(?) af Citanten ................ til Sagen,
og j øvrigt begierede Sagen udsat til n(este Ting).
Citanten lod tilføre, det hand paastoed Dom j Sagen (uden) videre opsættelse, thj hand haver
icke med Hend: Miltzou ............. (det) ringeste at skaffe, men alleniste med dend indstevnte
Knud Stephensen Skutle, som har udgivet sin forpligt at ..................... Hustrue saa lenge hun
lever, hvad som det j d(et) ...................... Vilkaars brev formelder, og altsaa efter
S(tevnemaalets Jnd)hold paastoed Dom.
Afsagt.
Dend Jndstevnte Knud Stephensen Skutle Kand ej nægtes dend forlangte opsættelse, ...........
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J hvilcken anledning Sagen til først holdende Som/m/er ting forfløttes, til hvilcken tiid dend
Jndstevnte Knud Skutle paalægges at fremkom/m/e med hvis hand j Sagen haver at fremføre,
saa fremt ej Dom da efter hvis j Rætte lagt er, skall blive afsagt.
Dend Sag indstevnt af Siur Larsen Hæve efter forrige tiltalle Cont: Tosten Gierager blev
paaraabt, og møtte da for Rætten Citan[ten] Siur Larsen, som j Rætte lagde Eet skifte brev
passered efter Sl: Anders Pedersen Gierager, passered d: 29de Junij 1722.
Dend Jndstevnte Tosten Gierager møtte icke efter paaraabelse.
Citanten paastoed Dom, og er da saaledes
forafskiediget.
Citanten har ej j sit incaminerede Stevnemaal bekiendt giort efter Lovens bydende, hvor
mange penger eller Rendter hand søger fra dend Jndstevnte Tosten Gierager, ej heller derover
under Sagens procedur fremlagt mindste bereigning eller bevis, hvor lidet eller meget hans
søgemaal er; vel j Rætte lægger hand Eet skifte brev pass: d: 29 Junij 1722 efter afg: Anders
Pedersen Gierager, men deraf kand Rætten icke mere end af hans Stevnemaal finde oplysning,
for hvilcke Capitaller Rendte og Landskyld fordres, ej \heller/ hvor lang tiid den/n/e bør
svares, eller om noget eller indted derpaa er (beta)lt. Altsaa paalægges Citanten til næste
Rætt, (dersom) hand j Sagen agter at forverve sig Dom, Een Rigtig (og paa)lidelig bereigning
over de paastevnte Rendter og Landskyld at j Rætte lægge under sin haand, Da videre j Sagen
(skal afhandles lov)gemes hvad Lov og Rætt medfører, til hvilcken ende Citanten (blev
til)bage leveret det j Rætte lagde skifte brev, for derefter at for(mere sin) bereigning, hvilcket
hand igien til næste Rætt tillige med (hvad hand j Sag)en haver at j Rætte lægge.
(d: 7 Martj b)lev Rætten igien sadt i overværelse af foranførdte Laug Rætt, og er da passered
som følger.

...... .....huus skiøde til Gullich Halsteinsen paa 2 pd: 12 mrk: smør (med bøx)el j Gaarden
Leirhuus, datt: 5te Martj 1742: blev læst.
(For Rætten frem)kom Mons Ullestad og indleverede paa Sr: Warner Haassevinchels weigne
bem:te Haassevinchels udstæde Stevnemaal af ? ...... 1742: hvorved hand indkalder Wiching
Knudsen Øvre Groue til dette ting at møde og Dom at liide til at indfri ........ udstæde
Obligation paa Capital 168 Rd:, tillige med .........de Rendter til betaling skeer, samt at erstatte
den/n/e processes bekostning. Stevningen, som for Rætten blev oplæst, lyder som følger.
Dend Jndstevnte Wiching Knudsen Øvre Groue blev 3de gange paaRaabt, mens møtte icke.
Stevne Vidnerne Johan Hendrich Blomberg og Ingebrigt Olsen Ullestad, med Eed og
opragte fingre afhiemlede at de Stevningen for den Jndstevnte Wiching Knudsen j hans Eget
paahør paa hans Gaard, lovligen haver forkyndt med 14 dages warsel.
Mons Ullestad j Rætten .....este Citant:[s] skriftl: Jndlæg, datt: 7 Febr: 1742, til(lige med
dend) j Stevnemaalet paaberaabte og udgivne Obligation, datt: ? (Junij?) 1732, samt hosføyed
Transport paa be:te (obl: af) ? ...... 1739: som alt for Rætten blev oplæst og lyder som følger.
Mons Ullestad paa Citantens veigne (begierede La)ugdag for dend Jndstevnte.
Afsagt.
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raabelse møder, Da som det af Stevne Vidnernes aflagde forklaring fornem/m/es at hand har
nødt lovlig warsel til dette Ting, altsaa paalægges bem:te Wiching Knudsen til næst
anstundende Som/m/er Ting at møde, Sagen at tilsware.
Dend Sag indstevnt af Magne Siursen Sættre efter forrige tiltalle til Lars Sættre blev paaraabt,
og fremstoed da for Rætten Peder Glime, som gav tilkiende at Magne Siursen nu ved døden er
afgangen, og er hand til hans efterlatte Encke Giertru Larsdatter Laugværge beskicked, som j
hendes Sl: Mandz stæd agter at fuldføre Sagen til Doms, og derfore j Rættelagde Rættens
seeniste forafskiedigelse, som hand sagde for dend Jndstevnte lovlig at være forkyndt.
Dend indstevnte Lars Sættre møtte for Rætten og gav tilkiende at hand icke vidste andet end
at den/n/e Sag skulle være ophævet siden dend Sl: Mand døde, og sam/m/e forrelæggelse blev
ham icke førend j dag 14 dage forkyndt, saa har hand ej kundet faa sin Sag besørget med
Cont: Stevning, hvorforre hand Nødes til at begiere Sagen udsat til neste ting, da hand vil see
dend paa sin side slutted.
Peder Glime paa dend Sl: \Mands efterlatte/ kones veigne lod tilføre, at hand adskillige
gange siden den Sl: Mandz død har tilbudet Lars Sættre Eet billigt og tolleligt forlig, men som
hand dertil icke har været at beqvem/m/e, saa paastoed hand Dom j Sagen, at dend indstevnte
efter Loven for sit skielderie bør straffes, samt at betalle denne processes bekostning.
Afsagt
Sagen paa dend indstevntes forlangende udsættes til næste Rætt, da hand paa sin side haver at
slutte Sagen til Doms.
Dend Sag indstevnt af Lars Sættre efter forrige tiltalle Cont: Magne Sættre med flere til Eet
tings Vidne blev paaraabt, men ingen møtte der vilde gaa j Rætte.
Godskalch Olsens Vilkaar brev til Biørne Michelsen og huustru Kari Knudsdatter, datt: 6
Martj 1742. blev læst.

Fogden Sr: Johan Smed gav til kiende at hand hafde ladet indkalde (Eierne) til Finne og
Møens Sauger, som j dette ting laug (ere boende?), Nafnl: Niels Andfindsen Finne og Encken
Britta Andersdatter ........... /: paa hvis veigne Lars Biørche mødte :/ for at gi(øre en) .......men
forklaring udj hvad for slags skouge det t(ømmer tages af), hvoraf de bord, som de udj Aaret
1740 et 41 {er} \haver/ skaaret paa (disse sauger), hvad endten det er taget af Odels, det
Benificerede (gods, eller Kircke) Godsets skouge;
Hvortil Eieren for Finne (Saug), Niels Andfind[s]en svarede, at de bord som s(kaaret er, er
til) bondestandens fornødenhed og til vedkom/m/endes paaboende Gaarders Huussers
nødvendige Reparationer, (hvad de) udj de forb:te Aaringer, paa sin Saug haver skaaret, (er)
skaaret af det tøm/m/er de selv haver f(ørt her) til Saugen, thj paa hans Gaard Finne (findes
der) slet ingen skoug, hvorudj noget tøm/m/er (kand skiæres), Men j hvad for slags skouger
det omrørte (tømmer som) Vedkom/m/ende j stocke viis til Saugen har frem (ført, hvor) af de
udj forb:te Aaringer angifne bord paa Finne (Saug er) skaaret, ved hand aldeles icke at give
nogen vis (forkla)ring eller oplysning om.
Lars Biørche, (som paa) Møens Saug Eieres veigne var tilstæde, sv(arede at paa) Møens
Saug blev icke nogen bord udj Aaret (1740 skaaret, for)medelst indfalden Process, hvorforre
Saugen (dette Aar har staaet) stille og ubrugt, men for Aaret 1741. v(ar hans) forklaring, som
oven anførdte Finne Saug(s Eiere Niels Andfindsen)
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Aflagt haver, hvilcket Almuen med Laug Rætten tilstoed Rigtig at wære.
Herom Fogden war Tings Vidne begierende, som blev bevilget.
d: 8de Martij blev Rætten igien sadt og betiendt med {efterskrevne} foranførdte Laug Rættes
Mænd, og er da passered som følger.
Fogden Smed tilspurdte Almuen, om der j dette ting laug befindes nogle Møller, Qverner,
Engeslætter og deslige, hvoraf nogen slags afgift Hans Maj:t til Jndtægt udj Aaret 1740 og 41.
burde bereignes. Hvortil Lensmanden, Laug Rætted med dend tilstæde wærende Almue
Eenstæm/m/ig svarede, at aldelis indted af det udj den/n/e Post omspurdte j disse
forregaaende Aaringer er forrefalden, hvor af Hans Maj:t noget bør bereignes.
Ligeledes tilspurdte Fogden Laug Rætted med dend tingsøgende Almue, om icke Vejens
længde fra Sorenskriveren Cancellie Raad Fleischers paaboende Gaard Hestham/m/er j
Hardanger, og her til Vangens tingstæd, befindes at være 5 Mille, og om icke Sorenskriveren
paa sine ting rejser igien/n/em dette Ting laug, Rigtig haver betalt pr: Millen for Een hver
hæst 4 skl: j de 2de Aaringer 1740 et 41. Dertil Laug Rætted og Almuen Eenstem/m/ig
svarede ja?!! (!?) at det sig saaledes forholder.
Om hvilcke poster Fogden var ting Vidne begierende.
Fogden lod inden Rætten Examinere og oplæsse nest afvigte Aars 1741. skatte Restance, hvis
endelige Sum/m/a er 238 Rd: 5 mrk: 3 s:, og som ingen der imod noget hafde at indvende,
saa var Fogden Rættens Attestation derpaa begierende.
Ligesaa lod Fogden inden Rætten Examinere og oplæsse dette indeværende Aars første
Termins skatte Restance, hvis endelige Sum/m/a er 740 Rd: 3 mrk: 5 s:, og som ingen
derimod noget hafde at indvende, saa var Fogden Rættens Attestation derpaa begierende, som
blev efterkom/m/et.
Efter trende Gangers udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, hvorforre tinget
blev ophævet.

Mandagen d: 12 Martij blev paa Eie Grund ved søen holdet Eet Almindelig Waar, Skatte
og Sagefalds ting med Gravens Skibbr:[s] Almue, overværende ved Rætten Fogden
Andreas Hejberg, Lensmanden Anders Hansen Store Bergo med den Tingsøgende Almue,
(hvorda) Rætten blev betiendt med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes mænd, sc: Ole
Jonsen Westrem, ...... Haugenæs, Lars Rønnestrand, David Aarhuus, ..... Bagne, Jacob Legrei,
Ole Sæbøe, og Niels Nielsen Halanger,
er saa først allerunderdanigst Publiceret de Kongl: allernaadigste Forord:, Reschribter og
Placater som findes Extraheret paa fol: 200 .... No: 1 til 6, begge inclusive.
No: 7: General .......dt skrivelse af 30 Januarij 1742 til Sessions (Deputere)de her i Stiftet
angaaende 50 Mand per ............. Infanterie til Landværen af de Demi(terede Sol)dater at
antage.
No: 8: Kiøbenhaufn ......tens General Com/m/issariatets skrivelse af ? ...... 1742 til Sessions
Deputerede, indholdende ......... om Completerings samlingen.
No: 9: (Kongl:) Allernaadigste Rescribt af 8 Decbr: 1741. .................... 3de, sc: Oluf
Larsen, Peder Olufsen og ........ Poulsen, fra Sverrig bort Rømte, (deris paa)gribelse og
anholdelse.
No: 10: Kongl: Allernaadigste Pardon under 24 Nobr: 1741, for (de Soldat?)er som var
Dømt at stryges til Kagen.
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Elling Andvesen Osse udgivene skiøde af 12 Martij 1742 til David Baarsen paa 1 Spd: 8 mrk:
smør med bøxsel, samt 1 Spd: smør uden bøxsel, i Gaarden Osse, blev læst.
Sig:r Miltzou udgivene bøxsel brev med Revers, af 6 Martij 1742, til Ellev Pedersen paa 1
pd: 12 mrk: smør i Gaard: Schaar, blev læst.
skifte brevet af 18 April 1741 efter sal: Ingebor Tostensdatter blev læst, og var stervboen
tilhørende Jordegoeds 5 pd: 8 mrk: smør med bøxsel og herlighed i gaard: Herrej, Wurderet
for 181 Rd: 2 mrk:, deraf først udlagt til Creditoren Iver Larsen Housse 18 mrk: smør, til
Arvingerne, neml: Enckemanden Anders Andersen 2 pd: 7 mrk: smør, til børnene, nemlig,
Tosten Andersen 1 pd: 13 mrk:, til Mari 18 mrk: smør.
Johan/n/es Naesen Næsbøen fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand paa Egne og
samtl: Medarvinger efter sal: Snare Naesen Espeland, [deres] veigne, haver vidnesfast lovl: til
dette Ting, tiid og stæd ladet stevne og indkalde bem:te sal: Mands Stifbøren, sc: Johan/n/es
Nielsen Espeland og Aamun Nielsen Præstegaard, at aflægge deres Edelige forklaring om
hvis de har været skyldig til dend sal: Mand, siden det kand beviisses at de ej for Skifte
Rætten, som blev holdet d: 9 Janv: nestl:, rigtig haver angivet og tilstaaet alt hvis de til boen
var skyldig, samt under Eed at forklare hvor den Wosse vante, som var fuld af penge, er
afbleven, med videre s(om) derefter Sagens omstændigheder kand findes fornøden at
fremsætte, og endelig at (lide) Dom efter Sagens beskaffenhed med (omkost)ningerne,
ligeleedes er og bem:te (sal: Mands) Encke Anna Iversdatter indvarsled (til) nærmere
forklaring om hindes sal: Mands efterladenskaber siden ........ ....ver at da Registrations
forrætningen passerede paa Arve tompten Espeland ....................... med svaghed behæftet, og
der for de... ...... dend gang kunde give oplysning om (stervboens) tilstand, dernest Citanten
Reserverede sig sin videre indsigende og paa(stand) ........ giøre.

de indvarslede møtte alle, (vedtoeg) stevningens lovl: forkyndelse.
(Derefter Johan/n/es) Nielsen tilstoed i alt at være skyldig (til sterv)boen 46 Rd:r 3 mrk:,
mens ved skifte forrætningen blev ickun angivet 44 Rd:, saasom hand (dend) tiid ej Rættere
erindrede sig, om (dend ommelte) vante forklarede hand at have ....................... hands
StifFaders død hos bem:te ....................., og var vanten halv fuld med penge ...................sal:
Mands Egen Kiiste, mens h(and) ................... eller vanten blev av, veed hand icke, ..............
.......ring, veste hand icke at kunde giøre (forklaring om, sagde ellers)
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dette der til, at siden \efter/ Registrations forrætningen har hand seet hands Moder at have
Wosse Vanten, mens da hand saa dend hos Moderen var der ingen penge udj vanten.
Aamund Nielsen Præstegaard eller Store Graven forklarede det hand var 4 Rd: 3 mrk: meere
skyldig end som hand for skifte Rætten angav, hvilcket hand den gang ej erindrede, saa at
hands fordring i alt bliver 50 Rd: 3 mrk:, angaaende Wosse Vanten, da hafde hand seet dend
hos hands Fader, og at der var penge i dend da hand saa dend, mens hvor pengene er bleven
av, ved hand icke, ellers har hørt at bem:te vante nu er hos hands Moder.
Moderen Anna Iversdatter forklarede det hun haver Wosse vanten, og udj hindes Mands
levende live blev pengene af ham lagt i en læiste, for at bruge vanten paa Reisen til Kircken,
og det er de penge som i skiftet er angivet, og andre penge veed hun icke av.
Citanten begierede Sagen udsat til næste Ting, for at indvarsle Vidner i Sagen, imidl: tiid
Reserverede sig sin paastand, om fornøden giøres, om dend paastevnte Eed.
Afsagt
Citanten bevilges udsættelse til næste Ting.
skifte brevet af 28 Septbr: 1741 efter sal: Anne Torchielsdatter blev læst, og var hun Eiende
Jorde goeds 2 Spd: 15 mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden SynnesTvedt, Wurderet
for ? Rd:, var Pantsat til Aamund Olsen for ........... Sum/m/a, og derfor ham udlagt.
Ole Jensen Giøre fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand vidnesfast lovl: med Mundlig
Kald og warsel har ladet stevne og indkalde Torbiør Torbiørnsdatter, Dom at lide og
undgielde fordj hun har tillagt ham, Citanten, den (beskyldning) at hand skulde have forlanget
at Kræncke (hinde), til straf og undgieldelse, samt at svare processens omkostning, til Vidner
i sagen er indstevnt Hans Saaqvitne og Siur Nielsen .... Spilden.
dend indstevnte møtte, tilstoed at være lovl: warslet, forklarede ellers det hund paastoed at
Ole Jensen i 6 Aar har gaaet efter hinde, (og o)fte begiert at lig[g]e hos hinde, taget og fat i
hinde og slaget hinde omkuld i laden, (men)s hun har stedse forsvaret sig imod ham (med
h)indes bare hænder.
Citanten declarerede at den/n/e hindes udsiggende var u......rdig, hvilcket hand med høyeste
saligheds Eed kunde bekræfte, paastoed ellers (at hun) hindes udsigende maatte beviisse,
(eller i man)gel der af efter Loven at undgielde.
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Rætten tilspurte dend indstevnte Torbiør om hun kunde med Vidner beviisse den/n/e
beskyldning hun har tillagt Citanten, hertil hun svarede nej, hun hafde ingen Vidner eller
beviis om hindes udsigende, sagde ellers at være gaml: 40 Aar, inu ej været gift, haver hindes
Fader i live, der er hindes Forsvar, mens ej er warslet.
Citanten paastoed Dom over hinde til undgieldelse efter hindes Egen tilstaaelse, samt
erindrede om Processens omkostninger.

Afsagt.
Citanten haver til næste Ting at indvarsle Torbiør Torbiørnsdatters Fader som hindes Forsvar,
da udj Sagen efter dends beskaffenhed og omstændigheder skal vorde Dom afsagt.
Dend 13 Martij blev end videre med Tinget Continueret.
Maritta Tollefsdatters udgivene skiøde af 16 Junij 1741 til Siur Gundersen Jeltnes paa helften
udj Gravens hoved Kircke med underliggende Ulviigs og Eifiords Annexer samt tilhørende
herligheder af Jordegods [og] Tiender med videre. 2do: 1 pd: 12 mrk: smør, 1 huud med
bøxsel og herlighed i Gaarden Syssen. 3tio: 1 Løb smør, 3 ½ Løb salt med bøxsel og
herlighed i Gaarden Jndre Wichnæs. 4to: 2 Løber 1 pd: smør, 2 11/16 huud i Gaarden
Lægrei med bøxsel og herlighed. 5to: 1 Løb 18 mrk: smør, 1 huud og 1 Løb salt med bøxsel
og herlighed i Gaard: Yttre Wichnæs, blev læst.
Paal Siursen Spaanem efter forrige tiltalle til Lensmanden Anders Hansen, declarerede
(denne) sag i mindel: at være afgiort, hvorforre hand, Citanten, frafaldt sit stevnemaal.
Fogden Sig:r Hejberg lod tilføre, at hand til d(ette ting haf)de ladet indstevne Siur Giørdre
.................. til straf, for en deel af ham paa G......... huuset paa øfre Was-Enden m(ed
u)høviske ord baade om sig selv og A(lmuen), som sam/m/e ord ere udtalte paa K......., og
hand siden har declareret hvercken ........ at Kunde erindre, efterdj hand (var beskienc)ket, ej
heller der til at have haft ................... af nogen gierning, saa declarerede (hand) at hand for
den/n/e sinde frafaldt S(igtelsen imod) ham, allerhelst da bem:te Siur Giørdre sine udtalte ord
icke har for ........ (andre) end sig selv.
Afsagt
Siden (det ej) kand beviisses at Siur Giørdre ............... udj Druckenskab udtalte ord har v(æret
nogen andre) anrørende end som ham Selv ................. {at kunde} \eller er/ beviis{ses}\t/ det
benæ.... ...................... har givet anleedning det ............................ hand i Gierningen har
................................... tæncksom om sig selv i dru(ckenskab at) have udtalt, Saa kand ej
Rætten .......................
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En!! (End) at de paastevnte og af Siur Giørdre, efter stevnemaalet, udtalte uhøviske ord, bør
være som utalte aldeeles død og magtesløsse, og icke i minste maader at kom/m/e ham til
nogen forkleinelse eller Nagdeel paa hands goede Navn og Røgte, ligesom ej heller nogen bør
at forrekaste ham sam/m/e ord, saafremt de ej vil vente at undgielde ligesaa fuldkom/m/e[n]
som de selv saadan talle hafde opdigtet, og det efter \Lovens/ adfær {efter Loven}.
Fogden Sig:r Hejberg lod inden Rætten oplæsse og Examinere, 1mo: skatte Restancen for
næst afvigte Aar 1741, hvis endelige Sum/m/a var 80 Rd: 4 s: 2do: at Arne Monsen øfre
VasEnden ingen Eiendeeler her haver, ligesom hand og her fra Præstegieldet er bort reist
omtrent for 1 ½ Aar siden. 3tio: Specification over de bøxseler som her i skibbr: for nest
afvigte Aar er falden. 4to: over de leedige Gaarder i Syndhorleen, som her inden Tinge er
bleven opbuden og ingen har villet antage sig dem. 5to: Odels Mandtal over dette skibbr:
6to: skatte Restancen for den/n/e Termin, hvis Sum/m/a er 286 Rd: 1 mrk: 6 s:, og som ingen
var der noget imod sam/m/e hafde at forrestille, var Fogden Rættens Attestation begierende,
som blev efterkom/m/et.

Efter trende gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, hvorfor Tinget blev
ophævet.

(Onsdag d: 14 Martij) blev paa Utne for Kingtzerviigs skibbr:[s] Almue holdet Et
Almindel: Waar, Skatte og Sagefalds ting, nærværende ved Rætten Fogden Sig:r Andreas
Hejberg, Lensmanden Torchiels Larsen Housse med dend tingsøgende Almue, da Rætten blev
beklæd med efterskrevene Eedsorene Laug Rættens!! (Rættes mænd), sc: Siur Tostensen
Lotte, .....ich Jaastad, {To} Haldor Mælland, Torbiørn ......., Einer Ragde, Gunner Rogde, Ole
Berven og ......e Lotte,
hvorda først allerunderdanigst blev publiceret de Kongl: Allernaadigste Forordninger,
Reschripter og Placater og ande ordres som paa fol: 200 og 204.
(d: 15 Martij b)lev atter Rætten betiendt.
..... ......... (udgi)vene Pante Obligation af 16 Decbr: 1741 til ...... .......ng paa Capital 66 Rd:r,
imod det underpant af udgiverens iboende Huus, beliggende i .....s-dahlen, samt Klocker
Tolden her i Præstegieldet (tillige) med hans Eiendeeler, blev læst.
..... ........ udgivene skiøde af 15 Martij 1742 til Haacken Olsen paa ............. smør i Gaarden
Espen, blev læst.
..... ........... udgivene bøxsel brev med Revers, af ..................., til Aasmund Aadsen paa ½
Løb smør (j Gaarden) Haarre, beliggende i Røldahl, blev læst.
....... ........ udgivene bøxsel brev med Revers, af 31 Octbr: 1741, til ....... .....dersen paa 12
mrk: smør i Gaard: Rogde, blev læst.
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Skifte brevet af 26 Septbr: 1742, passeret efter sal: Joen Samsonsen, som var Eiere for 6
mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Aasse, Wurderet for 6 Rd:r, og udlagt til
Arvingerne, Neml: Moderen Magdeli Joensdatter 1 1/3 mrk:, Peder Samsonsen 1 1/3 mrk:,
Isak ibd: 1 1/3 mrk:, Sigri Samsonsdatter 2/3 mrk:, Guni ibd: 2/3 mrk:, og Gunilde ibd: 2/3
mrk: smør.
Torckiel Eliasen Diønne med fleere, deres udgivene skiøde af 15 Martij 1742 til Engebrigt
Larsen paa ½ Løb smør, ½ huud udj Gaarden Diønne Indre thuun, samt 1 Løb salt udj det
plats Kalland, blev læst.
skifte brevet af 19 Septbr: 1741, passeret efter sal: Synneve Knudsdatter, blev læst, som var
Eiere for ½ Løb smør, ½ huud med bøxsel og herlighed i Gaarden Diønne indre Thuun, med
underliggende plats Kalland, Een Løb salt, tilsam/m/en Wurderet for 63 Rdr:, og udl: til
Arvingerne, Neml: Enckemanden Torchiel Eliasen 31 Rd: 3 mrk:, Lars Ingebrigtsen 9 Rd:,
Elias Torchielsen 9 Rd:, Jorand Ingebrichtsdatter 4 Rd: 3 mrk:, Synneve ibd: 4 Rd: 3 mrk:,
Ragnilda Torchilsdatter 4 Rd: 3 mrk:
skifte brevet af 25 Septbr: 1741, blev læst, passeret efter sal: Tormo Torgielsen, som var
Eiere for 1 ½ (Spd:) smør med bøxsel og herlighed i Gaarden A........, Wurderet for 1 Rd:
marcken, og udl: til Arvingerne, Neml: Encken Britta Jørgensdatter 9 mrk:, Maritta
Tormoedatter 3 mrk:, Guro ibd: 2 mrk:, Aa.... Jensdatter 2 mrk:, Haldis Tormoedatter 11
Mrk:
Svend Svendsen med fleere, deres udgiven skiøde af 15 M(artj?) 1742 til Ole Svendsen paa
½ Løb 3 ½ mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden øfre .........

skifte brevet af 30 Maij 1741, blev læst, passeret efter sal: Svend Torbiørnsen, som var Eiere
for .................. med bøxsel og herlighed i Gaarden øfre ............., Wurderet for 1 Rd: 1 mrk:
marcken, udl: til Arvingerne, Neml: Svend Svendsen 15 mrk:, ........ (ibd: 15? mrk:), Elling
ibd: 15 mrk:, Joen ibd: 14 mrk:, And(ers ibd: ? mrk:), Daardei Svendsdatter 7 mrk: smør.
skifte brevet af 26 Septbr: 1741, blev læst, passeret efter sal: Tosten Aamundsen, som var
Eiere for ........ 3 mrk: smør med bøxsel og herlighed udj Gaarden Mockestad, Wurderet for 1
Rd: (? mrk: marcken), udl: paa Arvingerne, Neml: (Encken?) .......... Monsdatter 13 mrk:,
Joen Tostensens (6? mrk:), ........ Tostensen 6 mrk:, og Maritta Tostensdatter (? mrk:)
skifte brevet af 25 Septbr: 1741, blev læst, passeret efter sal: ....... Aamunsen, som hvar!!
Eiere for ½ Løb (? mrk:) i Gaarden Tordahl, Wurderet for 5 .........., (udl:) til Arvingerne,
Neml: Encken ....... ......datter ? Spd: 3 ½ mrk: smør, Aamund Salm(onsen ? mrk:), ........ ibd:
6 mrk:, Ingelef Salmonsdatter 3 mrk:, ....... (ibd: 3 mrk:), og Gunilde ibdm: 3 mrk: smør.
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Joen Torgielsen Housse paa sin broder Lars Torgielsen Age[s] veigne, efter forlangende af
Johan Fride\ri/k Warneke, Borger og indvaaner i Bergen, ladet til dette Ting, tiid og stæd med
Mundl: kald og warsel vidnesfast lovl: ladet stevne og indkalde Hellie Indstenæs, Dom at lide
til at betalle efter Reigning for aappebaarne!! Vahre, dend Sum/m/a 1 Rd: 4 mrk: 12 s:, samt
at svare processens omkostning.
dend indstevnte Hellie Instenæs møtte, tilstoed at være lovl: warslet, begierede udsættelse
indtil næste Ting, da hand forinden i mindelighed vilde Rætte for sig.
Citanten lagde i Rætte Johan Friderichs Reigning for de opkiøbte wahre, lydende saaleedes:
dernæst Citanten declarerede, det hand, uden videre stevnemaal, tilstaar Hellie Instenæs den
forlangte opsættelse, med paastand at om hand ej i mindelighed Rætter for sig inden næste
Ting, da at høre Dom for fordringen samt processens omkostninger.
Hellie Instenæs Replicerede, at om hand ej Rætter for sig inden næste Ting, er hand fornøyet
der med at Dom uden videre stevnemaal vorder afsagt.
Afskeediget
Sagen udsættes til næst anstundende Sommer Ting.
Lensmanden af Gravens Skibbr:, Anders Hansen, som Laug værge for Encken Anna Alsager,
kundgiorde det hand paa hindes veigne med Muntl: Stevnemaal til dette Ting, tiid og stæd
widnesfast lovl: haver ladet warsle og indkalde Hellie Qvalvigen, Vidner at anhøre om dend
ulovl: (skough)ugst hand har øvet udj benævnte Enckens (tilhørende) skoug, dernæst Dom at
lide saavel (for hoved) sagen som for Processens omkostninger. De Vidner som under
faldsmaal (ere va)rslede, ere Lars Alsager, Torgier Alsager, Iver Alsager, Lars Qvalvigen,
Sissilla Larsdatter og Aamun Qvalvigens Kone Maritta.
Dend indstevnte Hellie Qvalvigen Comparerede, tilstoed lovl: warsel, Replicerede ......, det
hand tilstaar hugsteren, mens ej (har) hugget meere end som hand af Enckens ...... Thomas
Larsen Alsager har haft tilladelse til.
Thomas Larsen, som var nærværende, (sagde a)t have givet Hellie Qvalvigen til(ladelse a)t
hugge 2de fuhre, dog saa at de ej (maatte hugges førr)en hand var nærværende, videre ...........
......es har hand ej givet ham tilladelse.
(Enckens Laug) værge paastoed de indstevnte (Vidner Eedel)ig afhørt. Vidnerne møtte,
undtagen Sissilla Larsdatter, som lod lysse sit forfald ved paakommende svaghed, og Aamun
Qvalviigens Kone Maritta, (som efter) paaRaabelse ej møtte.
stevnevidnerne Joen Torchilsen Housse og Ole Olversen ibd: med Eed
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Og opragte fingre afhiemlede stevningen at være for alle Vidnerne lovl: forkyndt, og at de
under deres faldsmaal ere indvarslede. Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen
forrelæst, og formanet ved sandhed at blive og udsige.
1: Vidne, Lars Gundersen, boendes paa Gaarden Alsager, sagde sig at være gaml: 52 Aar,
efter aflagde Eed med opragte fingre, vidne[de] at i den/n/e vinter efter Juulen saa Vidnet at
Hellie Qvalvigens Dreng kom Roendes med en baad, hvorudj var en deel band, mens hvor fra
hand kom med dem, eller hvor hand hafde faaet dem, ved Vidnet icke, mens inden fra kom
hand, med landet af Qvalviigen, parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2det Vidne, Torgier Larsen, boendes paa Gaarden Alsager, sagde sig at være gaml: 26 Aar,
efter aflagde Eed vidnede at have seet at der i den/n/e vinter er hugget 4 fuhre i Anna
Alsager[s] \skouv/, der efter var Vidnet tillige med Iver Alsager, paa forlangende af Thomas
Alsager, hos Hellie Qvalviigen, hvor da Thomas Alsager tilspurte Hellie om hand hafde
hugget disse 4 Fuhre, da tilstoed Hellie at hand hafde hugget dem, som og at hand hafde
hugget baand, og det efter Thomas Alsagers løfte, da Thomas Alsager benægtede, det paa
dend maade, at have givet Hellie løfte at hugge 2 Fuhre, dog icke anderleedes end at hand,
Thomas, vilde gaa med naar Hellie skulde hugge dem, end videre tilstoed Hellie at have
hugget en Fuhre ...... til en Jægt, og 2de indveed støcker, som laa (paa) Alsager marcken, der
om Hellie sagde at have haft Thomas Alsagers forlov, mens Thomas benægtede sam/m/e.
Parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
{Iver Al} 3de Vidne, Iver .....nesen, \boendes paa/ Alsager, sagde sig at være gaml: ? Aar,
efter aflagde Eed vidnede i alle maader ligesom første Vidne, undtagen baand...
(vedkom)mende, der om forklarede Vidnet (at Thomas) Alsager tilstoed at have givet Hellie
.....gen forlov sam/m/e at hugge dersom (hand kunde) faa hands, ne[m]l: Thomas Alsagers,
g(rande?) ...... Monsen Alsagers tilladelse. Sa(gvolderen?) Hellie Qvalviigen tilspurte
Vidnet, (om hand) icke hørte at der blev sat forbud paa (det hug)ene tøm/m/er etc: Resp:
Nej, hand (hafde icke) hørt det. Parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
4de Vidne, Lars Joensen, boendes paa Gaarden Qvalviigen, sagde sig at være gaml: 38 Aar,
efter aflagde Eed vidnede, (at hand denne) vinter udj sin skouv møtte H(ellie Qvalviigen) med
Et baande læs, som hand sa(gde at have hug)get i Alsager skouen med Th(omas Alsagers)
forlov. Lensmanden tilpurte (Vidnet om) Hellie icke kunde af Alsager (skougen gaa) til søes
med de baande læs uden (at gaa med dem) igien/n/em Gaarden, Resp: Nej, ........, Parterne
hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
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Lensmanden paa Citantindens veigne begierede Laudag for de udeblivende Vidner.
Afsagt.
Sisselle Larsdatter forrelægges til Næste Ting at møde, hindes Vindesbyrd at aflægge
saafremt hun til dend tiid vorder Restitueret af hindes paakom/m/ende svaghed, Til sam/m/e
Ting haver Vidnet Omun Qvalviigens Kone Maritta at møde, sit Vidnesbyrd under faldsmaal
at aflægge; og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til lovl: forkyndelse.
Hellie Qvalviigen Kundgiorde det hand med Mundtl: Kald og varsel vidnesfast lovl: til dette
Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Haaver Larsen Alsager, Vidner at anhøre om
dend ulidelige (Sn)ack hand haver tillagt ham, der for Dom at undgielde, samt at svare
Processens omkostning, Vidnerne i Sagen er Torgier Larsen Alsager, Østen Alsager med
huustrue Maritta.

dend indstevnte Haaver Larsen møtte, vedtog at være lovl: varslet. af Vidnerne møtte ingen,
undtagen Torgier Larsen, de andre lod ved mødende Vidne lysse deres forfald, som er at de af
Alderdoms svaghed ej kunde møde.
Citanten paastoed dette Vidne Eedelig afhørt, og Laudag for de udeblivende.
stevne Vidnerne Ole Olversen Housse og Joen Torchielsen ibd: med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningen at være for Vidnerne udj deres Eget paahør lovl: forkyndt under deres
faldsmaal.
Edens forklaring blev det mødende Vidne af Lovbogen forrelæst, og formanet ved sandhed
at blive.
(Fremkom derne)st Vidnet Torgier Larsen, boendes paa Gaarden Alsager, sagde sig at være
gaml: 26 Aar, efter aflagde Eed vidnede, icke at have hørt Et (ord af de)t paastævnte af
Haaver Larsens Mund ............. og en andens. Citanten hafde ej noget at tilspørge dette
Vidne.
Afsagt.
Østen Alsager med huustrue Maritta forrelæges Laudag under faldsmaals forbrydelse til næste
Ting at møde, deres Vidne at aflægge, og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til
lovl: forkyndelse.
...... ......sen Hofland, som Lauværge for Encken Synneve Iversdatter, kundgiorde det hand paa
Enckens veigne haver med mundtl: kald og varsel vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd
haver ladet stevne Torsten Qvalnes (som For)mynder for Enckens søn Christopher
Inge(brigtsen), Dom at lide fordj hand ej vil tilstæde ..... ......ndsen, som vil tage Encken til
ægte, at ........ .....de efter hindes sal: Mand Arvelig til(faldene Arve)part til bøxsel.
dend indstevnte Torsten Qvalnæs møtte, vedtog at være lovl: (stevnt), Replicerede, at Jorden
Qvalnes er hands (myndlin)g Christopher Ingebrigtsen[s] Rætte ............ ....el efter Faderen, og
icke efter .................., hvorforre sal: Ingebrigt Christophersen ............. levende live hos Sogne
Præsten ......... .....l det Hr: Niels Winding, som er
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Allernaadigst beneficeret med overbøxselen til sam/m/e jord, har taget skriftl: forsickring det
ingen efter hands {søn} Død, uden hands søn, skulde faa Jorden til bøxsel, i dend henseende
haver Comparenten Contra stevnet Encken Synneve Iversdatter med Lauværge, Vidner at
anhøre, som er {Ingebri} Iver og Torchiel Hofland, der er indvarslet under deres faldsmaal,
saa er og ved den/n/e Contra stevning indvarslet Sogne Præsten Hr: Niels Winding, sit
udgivene beviis at forsvare, og endelig haver hand ved dette Contra stevnemaal paaAncket
den/n/e Processis omkostning.
Enckens Lauværge som Hoved Citanten tilstoed den/n/e Contra stevning at være ham og
Encken lovligen forkyndt.
Contra Citanten lagde i Rætte Sogne Præstens udgivene beviis om bøxselen, af datto 15
Decbr: 1740, som blev oplæst og er saa lydende. dernæst Producerede Contra Citanten Sogne
Præstens skriftl: forsvar skrift af gaars dags datto, saa lydende.
Citanten frafaldt Sagen, der med Contra Citanten var fornøyet, og blev ham tilbage leveret
sine i Rætten lagde breve.
Jacob Svendsen Huus efter forrige tiltalle til Hans Asbiørnsen Sandven, betræffende en Arrest
Sag, forrestillede det hand nu for faa (dage?) siden har bekom/m/et Ober hof Rættens
Dom/m/e (for) hoved sagen, mens kunde ej naa lo...... ....sel til dette Ting, begierede alt(saa
Sagen) maatte hville indtil næste (Ting).
Afsagt,

siden Hans Sandven i.... .......... sigende her imod lader fre(mførre, saa bliver) Citantens
paastand bevilget.
Knud Tostensen og Ole Erichsen, deres udgivene (skiøde?) af 15 Martij 1742 til Lars
Erichsen paa .............. i gaarden Sandstøe, blev læst.
Hr: Rennord udgivene bøxsel brev med Revers, af ? ...... 1742, til Iver Olsen paa ½ Løb 9
mrk: smør, ? ......., ½ g:skind i Gaarden Midnæs, blev læst.
Ole Torstensen Branstvedt, efter forrige tiltalle til Gunilda og Sigri Jacobs døttere, (æskede
Sagen) i Rætten,
paa de indstevnte Gunilda og Sigri Jacobs døttere[s] veigne møtte der(es broder) Torbiørn
Jacobsen Wiinæs, som de(clarerede) det hand og hands Søstere ved (intet andet) som alt ære
og gott om Britta Østensdatter, og ved aldeeles ingen skiæl eller .............. snack og talle som
er udspre(det).
(Denne) declaration Citanten var fo(rnøyet med, og begierede) de paastevnte ord saaleedes
(som død og magtesløse mortifi)ceret, at de ej kom/m/er Britta Østensdatter til nogen
præjudice.
(Afsagt)
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Naar den/n/e Sags omstændigheder og de førte Vidners udsigende grundig vorder Examineret,
da har Eenfoldige Men/n/iskers ueftertænksomhed mere foraarsaget dette udkom/m/ende
snack om Britta Østensdatter, end som nogen er goed for eller kand trøste sig til Reel at Sigte
hende, hvorfor den/n/e snack ickun bliver at ansee som en løs talle uden nogen grund eller
føye, Thj skiøn/n/es for Rætt, at den/n/e om Britta Østensdatter udkomne løsse talle bør være
aldeeles Mortificeret, død og magtesløs, og icke i allerminste maader at kom/m/e hende til
ringeste fornærmelse eller Nackdeel paa hendes ærlige ...ede Navn og Røgte, og om nogen
skulde understaa sig den/n/e Mortificerede talle til hendes præjudice at oprive, (an)røre eller
udtalle, da bør de at ansees som de selv den/n/e talle opdigtet haver, og der for undgielde til
strafs lidelse efter Loven.
Fogden Sig:r Andreas Hejbergs udgivene bøxsel brev af 15 Martij 1742 til Lars Aamunsen
paa 1 pd: 21 mrk: smør, ½ huud og ½ Løb salt udj Gaarden yttre Buu, blev læst.
d: 16 Martij blev end videre Rætten betiendt.
....s Ellefsen Utne fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand paa sin Fader Ellef Utne[s]
veigne, /: siden hand er paa sin lovl: Reise :/ i følge forrige tiltalle til Hans Ellingsen Housse,
haver til dette Ting, tiid og stæd ved Muntl: Kald og Varsel vidnesfast lovl: ladet stevne og
indkalde bem:te Hans Ellingsen, siden hand ej det allerringeste ............. for Rætten og ad
protocollen tilført .................... neste holdende høste Ting, giorde løfte ...... .....tto haver holdet
eller efterkom/m/et, Dom (at anh)øre for Capital med Renter og Processens omkostninger.
dend indstevnte Hans Ellingsen Housse blev 3de gange paaRaabt, mens ingen møtte som
vilde svare for ham,
stevne Vidnerne Torchiels Larsen Housse og Ole Olversen ibd: med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevnemaalet at være med 14 dages varsel lovl: forkyndt for Hans Ellingsens
boepæl udj hands huustrues .....s paahør, siden hand ej selv var tilstæde.
Citanten paastoed Dom til skadesløs betalning med processens omkostning.
Derefter (blev saalee)des udj Sagen for Ræt Kiendt, Dømt og

Afsagt.
Efter at Den/n/e Sag ved lovl: stevnemaal ................... dend 1 Aug: 1741 blev Hans Ellingsen
..................................... hand efter lovl: tilkaldelse dend ...................... ....tte, af Rætten
{bleven given} i følge (Loven Lau)dags forrelæggelse, da hand efter (lovl)ig forkyndelse d:
13 Octbr: 1741 her
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for Rætten har Compareret, og tilstaaet dend af ham til Ellef Jonsen udgivene Pante
forskrivelse af datto 5 April 1737, læst til Tinge sam/m/e dag, paa Capital 85 Rd:r, imod det
underPandt af 1 Løb smør i Gaarden Housse, Rigtig at være, med begiering at Sagen d: 13
Octbr: maatte udsættes indtil dette Vaar Ting, da hand forinden vilde see Obligationen
indfriet, eller i det minste Renterne betalt, hermed Citanten dend gang aqviecerede, mens som
Hans Ellingsen til den/n/e tiid ej har ladet sit d: 13 Octbr: giorde løfte Frugte, er Citanten
bleven nødsaget til dette Ting Sagen at paaAncke til Doms; thj Kiendes for Ræt at Hans
Ellingsen Housse bør betalle til Ellef Jonsen Utne dend paastevnte Capital 85 Rd:r efter Pante
Obligationen af 5 Apriil 1737, med alle paavoxsende Renter fra Obligationens datto og indtil
betalningen skeer, samt udj Processens omkostning 2 Rd:r 3 mrk: inden 15 dage efter den/n/e
Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven.
Fogden Sig:r Hejberg lod inden Rætten oplæsse og Examinere. 1mo: om de bøxseler som
udj næst afvigte Aar her i skibbr: er falden af Halsnøe Closter godset. 2do: Odels Mandtal.
3tio: Specification over een deel øde og leedig værende Gaarder af Halsnøe Closter godset,
som inden Tinget til brug og besidelse er bleven oplæst. 4de: den/n/e Termins skatte
Restance, hvis Sum/m/a er 298 Rd:r 2 mrk: 15 s: 5to: skatte Restancen for afvigte Aar, vis
Sum/m/a er 25 Rd: 1 mrk: 6 s:, og som ingen var der noget imod sam/m/e hafde at forrestille,
saa var Fogden Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Efter 3de gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget ophævet.
Dend 9 Apriil blev Rætten betiendt paa Gaarden Ureim ..........., beliggende i Kingtserviig
Præste gield og kk: sogn i Hardanger Fogderie, med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes
mænd som af Fogden Andreas Hejberg ere dertil opnævnte, sc: Haaver Svartvedt, Eilef Utne,
Ar.... ......., ..... Jaastad, udj hands stæd møtte Peder Jaastad, ....... Svartvedt og Iver Gutormsen
Utne.
Paa Fogden Andreas Hejbergs veigne udj hands (lovlige forfald) efter given Fuldmagt møtte
Lensmanden Torchiels Larsen Housse, efter tilkaldelse af (Gaarden Ureims opsidde)re og
beboere, sc: Peder Haaversen, Aamund Pedersen, og Aamun Haaversen, for at granske (og
taxsere dend) skade som Ager og Eng ved snee skreed (nu i denne) Waar jorden er tilføyet.
benæfnte .................. producerede deres skriftl: Memorial (af) ................... (til) (Høyst)erede
Stiftamtmand Hr: Etats Raads (Lyme) ............................. nestl: med benævnte Stiftamtmand
.................................
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Resolution af 28 Martij, og Fogden Hejbergs paateigning af paafølgende 31 ditto, som alt
lyder saaleedes.
efter dend gaml: Matricul af 1667 skylder den/n/e jord udj Skatte skylden 3 ½ Løb smør, og
udj gl: Landskyld, smør 2 ½ Løb 1 Spd: 1 ½ mrk:, huder ½, f:skind 2, Salt 8 ½ Løb.

Forbenævnte beboere og opsiddere fremlagde deres adkomster til en hvers Eiendom og brug.
Peder Haaversen, efter fremlagde skiøder af 30 Junij og 28 Aug: 1699, samt en Aastæds
Dom eller forlig af 1 D: 1699, Eier, naar halve deelen fradrages, som hand ved gave brev af
16 April 1736 haver givet sin Søn Aamund Pedersen,
Skatte Skylden
Gam/m/el Landskyld
(Peder Haaversen)
2 pd: 15 mrk:
2 pd: 1 7/8 mrk: smør, 1/8 h:, ½
smør
f:sk:, 2 1/8 Løb salt.
Aamund Pedersen
2 pd: 15 mrk:
2 pd: 1 7/8 mrk: smør, 1/8 h:, ½
Eier efter forbem:te smør
f:sk:, 2 1/8 Løb salt.
Gave brev,
ligeleedes
Aamund Haaversen, 1 Løb 2 pd: 6 mrk:
1 Løb 1 pd: 3 ¾ mrk: smør, ¼ h:, 1
sagde det hand sine
smør
f:sk:, 4 ¼ Løb salt.
Adkomster haver
lagt i Rætte udj en
sag, derfor ej haver
dem ved haanden,
mens Eier selv og
bruger, efter hands i
hænde havende
skatte bog, dend
hand fremviiste
Er
3 ½ Løb smør
2 ½ Løb 1 spd: 1 ½ mrk: smør, ½ h:, 2
f:sk:, 8 ½ Løb salt.
De forbenævnte adkomster er saa lydende.
Peder Haaversen, som sagde sig at være gaml: 76 Aar, svarede paa Rættens tilspørsel, ej at
være vidende eller hørt af sine forfædre det den/n/e jord forhen har nødt noget Aftag,
{anderleedes}.
Dernæst begav vj os samtl: til at siune, granske og besigtige denne skade som skeed er.
1mo: udmarcken, eller uden ..... ....rk en liden fæe have, thj anden udmarck findes ........, i
den/n/e liden fæe have finder vj at {.......} (snee skr)eder samt vandløb aarligen River og
bederver ............, mens som det igien overgroer, saa det ....... .....et til den/n/e tiid befindes
overgroet, (saa kunde ej) noget Aftag for udengierds efter wores (siun og granskning) for
den/n/e \gang/ skee. 2do: inden gierdes ..........., da befindes at snee skree samt vandløb som
(har gaae)t over agerne, haver udrevet af agerne smaa (steene) og grus, og qvælvet det over
bøen, mens som .......ig selv ej er Revet, og dend af agerne overkom(mende) steen og gruus
kand uden stoer bekostning .....res og Rødes, saa kand vj ej heller skiøn/n/e (at noge)t Aftag
for bøen bør skee. 3tio: Agerne (har udj a)lmindelighed taget en ubødelig skade af (snee
skree) og sterck vandløb, som er skeet nogle dage ....... .....lsmisse i dette Aar, og er skaden
saaleedes ........... over alt paa Agerne, at i stæden for ager .............. ......es store gryfter, dette
vandløb hafde og .................. under gaardens huusser, saa det er al...... ........ (barm)hiertighed
som har bevaret huussene, ................. agerne staar icke til at hielpe af mangel ...................
den/n/e gaard er en skreen brat og steenet ....................... findes muld der til, og er ved den/n/e
skade .................. (t)ønde sæde land bort, som er tabt.
.................... da efter vores beste Skiøn saaleedes at ligne ................ (fæ)ldes og aftages 2 pd:
16 mrk: smør saavel udj skatte Skylden som Landskylden. og som en hver Eiere og
opsiddere
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efter advenant af sin Eiendom har taget lige stoer skade, saa bør og Aftaget at lignes den/n/em
saaleedes imel:, neml: {af} Peder Haaversens brug fældt udj skatte og Landskylden 16 mrk:
smør, Aamund Pedersens brug ligeleedes fældt 16 mrk: smør, og Aamund Haaversens brug
fældt 32 mrk: smør, saa en hver her efter i det meste bør skatte og skylde saaleedes.
Peder Haaversen bør her efter at skatte af 1 pd: 23 mrk: smør, bliver udj Landskyld 1 pd: 9
7/8 mrk: smør, 1/8 h:, ½ f:sk:, 2 1/8 Løb salt.
Aamund Pedersens Eiendom og brug bliver ligeleedes i skatte skylden 1 pd: 23 mrk: smør,
udj Landskylden 1 pd: 9 7/8 mrk: smør, 1/8 h:, ½ f:sk:, 2 1/8 Løb salt.
Aamun Haaversens Eiendom og brug bliver i skatte skylden 1 Løb 1 spd: 4 mrk: smør, udj
Landskylden ½ Løb 1 pd: 7 ¾ mrk: smør, ¼ hd:, 1 f:sk:, 4 ¼ td:!! (Løb) salt.
Den/n/e Gaard var forhen udj
Skatte skylden
Gam/m/el Landskyld
3 ½ Løb smør
2 ½ Løb 1 spd: 1 ½ mrk: smør, ½ h:, 2 f:sk:, 8 ½ Løb salt
Er fældet
Er fældet
3 spd: 10 mrk: smør
3 spd: 10 mrk: smør
Bliver da gaardens egentlige Bliver da gaardens egentlige Skyld
Skyld
1 ½ Løb 1 spd: 9 ½ mrk: smør, ½ h:, 2 f:sk:, 8 ½ Løb salt
2 ½ Løb
8 mrk: smør
Saaleedes af os efter beste og nøyeste skiøn samt wores samvittighed forrættet fældt Aftaget
og sat, som allerunderdanigst indstilles til Kongl: allernaadigste approbation.
Dend 18 Apriil blev paa det Almindelige Tingstæd for Gravens skibbr: paa Eie grund ved
Søen udj Gravens Præste gield og kk: sogn holdet Et Extra Ting, da Rætten blev beklæd med
efterskrevene Eedsorene Laug Rættes mænd, som af Fogden Andreas Hejberg der til ere
opnævnte, sc: Lars Røn/n/estrand, Mons Houchenæs, David Nedre Følkedahl, Niels .....sen
Halanger, svag, udj hand[s] stæd Ole Tostensen Kierland, Kiel Bagne, i hands stæd møtte Ole
Larsen ........, Jacob Nedre Tvedt, i hands stæd Jørgen To.....sen Traa, Ole Aslachsen Sæbøe, i
hands stæd ..... ......sen Store Graven, og Siur Torgielsen Eie. Lensmanden Anders Hansen
Store Berge.
(Hvor)da for Rætten møtte Hr: Leintnant ........ ......mand af Hr: Capitain Møllerups
Compagnie, og producerede dend Constituerede Stiftamt Mand Hr: Eta[t]s Raad Lym[s]
bevilling (til dette) Extra Tings holdelse, af datto 15 Januarj (1742), saa lydende.
De[r]næst gav benævnte Hr: Leintnant ............. tilKiende, det hand ved Muntlig Kald og
varsel vidnesfast lovligen til dette Extra Ting (en deel Vidner) haver, under faldsmaal, ladet
stevne, (Naufnl:) Magnus Olmusen Møckelethun, Rovard Lassesen ibdm:, Christian
Gutormsen Røysse, Lasse Gutormsen ibdm:, Endre Gutormsen ibdm:, Niels Aslachsen Sæbøe
og Gunder Lassesen Tvisme, deres (Eedelige) Vidnesbyrd og forklaring at aflægge
............................. forbem:te Hr: Capitain Møllerups ............................... Gunder
{L}assessen!! (Assersen), som dend 16 Decbr: nest (afvigte Aar udj sin van)kelmodighed
skall have skutt sig selv i hiel, (alt til et lov)skicket og vel fors[e]iglet Tings Vidnes
erholdelse.
De indstevnte Vidner møtte alle for Rætten, (og efter at Eedens forklaring) blev den/n/em af
Lovbogen forrelæst, og fo(rmaned til sandhed at blive, og vogte) Dem for Meen Eed.
1: Vidne, Magnus Olmusen, boendes paa Gaarden Møkelethuun, sagde sig at være gl: ? Aar,
efter aflagde Eed vidnede: at omtrent 14 dage f(ør Gunder Assersen hafde skutt)
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sig selv i hield, saa Vidnet og fornam at hand var vankelmodig og anderleedes end hand pleier
at være, og fornam Vidnet at hand var svag af sig i hovedet, hvorover Vidnet med andre fleere
af Naboerne bar frøgt for ham, at hand icke skulde være saa Rigtig i hovedet som hand
pleiede at være, og i de dage hørte Vidnet det bem:te Gunder {L}assessen!! (Assersen) hafde i
sinde at ville Reise til Bergen for at søge hielp; dend dag hand skiød sig selv i hield, kom
hand om Morgenen tiilig ind til Vidnet, da Vidnet laa paa sin seng, og spurte om Deponenten
icke vilde gaa paa Jagt efter Ræve, saasom sam/m/e Natt var falden snee, mens som ingen af
dem gick paa Jagt, saa Vidnet ham av og til paa Garden, og om formiddagen, da Klocken
omtrent kunde vere 9 eller 10, saa Vidnet at hand stoed med en Kradtzer og giorde sit gevæhr
Reent, og noged lidet der efter sat Vidnet i sin stue og hørte knald af skud, og strax kom
Deponentens Tieneste Piige og sagde at hand hafde skudt sig, da Deponenten sprang ud og
fandt ham i Thuunet paa Gaarden liggende og hafde skut sig i brøstet og blodet løb ud, da
Vidnet nu med andre fleere stoed om ham og saa paa ham, med formaning at hand skulde
indfly til Gud om Naade for sine begangne synder, swarede hand, hand hafde saa giort, og
vilde saa giøre, og da Vidnet med andre nærværende stoed forskrækket og talte sam/m/en,
sagde hand til Dem, lad mig icke ligge her {som}, giør av \med/ mig, og som den/n/e
uløckelige hændelse skeede paa en Torsdag, levede hand der efter indtil Løverdagen
eftermiddag imod afdagningen, i dend tiid hafde hand stoer anger og fortrydelse over det hand
hafde giort, og som der var sendt bud efter Præsten, der ej for stormende vejr kunde kom/m/e,
laa hand med stoer lengsel efter Præsten for at blive deelagtig i Jesu Aller helligste legeme og
blod, beklagede sig ofte at Præsten (ej) kunde kom/m/e, bad Gud vilde være ham Naadig,
(samme) tiid Vidnet med de tilstæde værende trøstede ham (saa go)dt de kunde, og i hands
sidste levetiid, da hand .............. døden, bad hand hiertelig Gud vilde hielpe ........... Salighed.
Citanten hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Rovard Lassesen, (værende) hos sin Moder paa Gaarden Møckelethuun, sagde at
vere gl: 31 Aar, efter aflagde Eed vidnede (i alle ma)ader som første Vidne, undtagen Vidnet
hafde ........am, dend dag hand giorde skade paa sig, efter at hand, Gunder Assersen, om
morgenen hafde begiert det Vidnet (vilde ga)a med ham paa Ræve Jagt, ej heller saa Vidnet
om (hand haf)de nogen Kradtzer da hand giorde Gevæhret Reent, (Citanten) tilspurte Vidnet,
om Vidnet icke var med Gunder Assersen hos Hr: Capitain Møllerup nogle dage (førren hand)
skudt sig selv i hield, og om Capitainen da befahlede (hand skulde) førre ham til Præsten, og
endelig, om det .......... ere med hands svaghed, da strax at give det (tilkiende) for Sergiant
Hæggen, som boer inde i ........... dem. Resp: dagen førren hand skud[t] sig i hield ................
Gravens Sogn hos Hr: Capitain Møllerup ....... Gunder Assersen, og da var Vidnet med, da
gav (Capitainen) dem de ordres som omspurdt er, mens som (Præsten icke vi)lde kom/m/e til
Eifiord om Løverdagen for .............. Søndagen, da som det ej blev være med Gunder .............
de lade det beroe, efter samtalle, indtil Præsten
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kom til Eifiord, og dagen efter at de vare Reiste fra Capitainen, skeede gierningen, som var en
Torsdag. Citanten hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
3: Vidne, Niels Aslachsen, Boendes paa Gaarden Sæbøe, sagde sig være gl: 41 Aar, efter
aflagde Eed vidnede som første Vidne, undtagen at hand ej hafde talt med Gunder Assersen
den dag hand skud[t] sig, før gierningen skeede, ej heller saa at hand giorde sit gevæhr Reent,
mens strax hand hafde skudt sig kom der bud efter Vidnet, da Vidnet gick til ham, og saa
fremdeeles og hørte som første Vidne sagt haver: Citanten fremsatte til dette Vidne, sam/m/e
spørsmaal som ved andet Vidne anført er. Resp: som det andet Vidne svaret haver.
4: Vidne, Endre Gutormsen, tienende hos Magnus Røysse, gl: 30 Aar, efter aflagde Eed
vidnede som første Vidne, undtagen hand hafde icke talt med Gunder Assersen den dag hand

skud sig, før gierningen skeede, hafde ej heller seet at hand giorde gevæhret Reent, var i stuen
hos første Vidne da skudet gick af. til Citantens Qvæstion, svarede som andet og tredie
Vidne svaret haver.
5: Vidne, Gunder Lassesen, nu værende hos hands Moder paa Gaarden Møckelethuun, sagde
sig at være gaml: 28 Aar, efter aflagde Eed Vidnede som første Vidne, undtagen Gunder
Assersen ej hafde begiert af Vidnet at gaa paa Ræve Jagt, saa hafde Vidnet ej heller hørt de
ord af Gunder Assersen sige, det de ej skulle lade ham ligge saa, mens giøre af med ham.
Citanten hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
6: Vidne, Christian Gutormsen, boendes paa Gaarden Røysse, sagde sig at være gl: 35 Aar,
efter aflagde Eed vidnede som første Vidne, dog hafde ej talt med ham, Gunder Assersen,
eller seet ham den dag gierningen skeede, før gierningen skeede, mens talte med strax efter at
hand hafde skudt sig, hørte at hand \bad/ .a.de, efter at hand var kom/m/en i huus, at de vilde
giøre av (med ham), i det øfrige om hands Poenitensen anger .............. samt lengsel efter det
Høyværdige Altere(ts Sacra)mente, med videre, vidnede som første Vidne. Forklarede ellers
at de ord hand talte strax da (hand kom) i huus, at hand bad de vilde giøre av med (ham, var)
af ham talt over dend smærte og piine hand ha.... ............
7: Vidne, Lasse Gutormsen, boendes (paa Gaarden) Røysse, sagde sig at være gaml: 46 Aar,
efter aflagde Eed vidnede at Gunder Assersen hafde været længe (før) hand skud sig,
Vankelmodig og svag af sig i hovedet, dend dag gierningen skeede, før hand skud sig, (talte)
Vidnet ej med han, mens efter hand hafde (skudt) sig sam/m/e dag og indtil sidste aanded(ræt)
....... til, talte Vidnet med ham, hørte ej a(ndet af ham sige) end at hand hafde stoer anger og
Rue(lse) ............... synder samt længsel efter Præsten ................... deelagtig udj Jesu aller
hælligste legeme ................. hafde en overmaadig stoer fortrydelse (over denne) gierning hand
hafde begaaet. Citanten (hafde ej) noget at tilspørge Vidnet,
mens var Tings Vidnet beskreven begierende om hvis passeret er.
Dend 2 Maij blev paa det almindelige Ting stæd (for Gravens skibbr:) paa Eie grund ved Søen
i Gravens Sogn holdet et Extra Ting, følgelig dend Constituerede Stiftamt Mand Hr: Eta[t]s
Raad Lyme[s] ordre, de datto ............................, da Rætten blev betiendt med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættes Mænd, som af Kongl: Maj:ts Foged
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Andreas Hejberg der til ere opnævnte, sc: Michel Lionne, Mons Hougenæs, Kiel Bagne, Siur
Eide, David Aarhuus, Lars Nedre Rønne-Strand, Samson Nesseim, og Ole Aslachsen Sæbøe,
nærværende forbem:te Foged Sig:r Hejberg med Lensmanden Anders Hansen Store Berge.
forbem:te Stiftambtmandens ordre er saa lydende.
Fogden Hejberg som Actor Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og varsel vidnesfast lovl:
til dette Extra Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Birgitta Haraldsdatter at lide
Dom til straf fordj hun er bort Rømt fra Winie Præstegield i øfre Tellemarcken med hindes
Søskende barens Mand Stephen Tronsen, som haver sin ægte huustrue i live, og (efter)dj hun
her i Stiftet har angivet sig for at være hands ægte Kone, og under saadan falsk angivende
ægteskab med han/n/em i Bergens Bye avlet 2de uægte baren, og na[a]r Fogden haver hørt
hindes Egen bekiendelse, samt [h]vad (hindes) beskickede Defensor Poul Spaanem, som
tillige er indvarslet, til hindes forsvar kand have at fremsætte, vil hand have sig Reserveret sin
ydermeere paastand, i Rætte lagde ellers det over Mands Persohnen Stephen Tronsen, som
hafde taget Tien[e]ste og ladet sig værve under Guarnisons Compagniet i Bergen, og angivet
sig med det Navn Ole Biørnsen, d: 7 Martij ......: passerede Kriigs Forhør, som hand
(begiere)de i Acten indragen, og at maatte (oplæ)ssis for Delinqventinden Birgitta

Haraldsdatter med hindes beskickede forsvar Poul Spaanem, som begge for Rætten møder,
(om de) noget der imod haver at erindre. (Forbem:te) Kriigs Forhør blev oplæst og er saa
lydende.
Efter at forrestaaende Kriigs Forhør var bleven oplæst for Delinqventinden Birgitta
Harraldsdatter, (tilstoe)d hun at alt hvis hindes ægteMand Ole Biørnsen, hvis Rætte Navn er
Stephen Tronsen, haver tilstaaet og udsagt, forhol(der sig) i sandhed.
hvorpaa Fogden (til) Delinqventindens besvarelse, frem(satte følge)nde Qvest: 1mo: om
hun veste (at Stephen) Tronsen var ægte gift med hindes (Søskende ba)ren Gunild
SaaWisdatter, da (hun i) .....ndelsen hafde legemlig om(giengelse me)d ham til Barn avling.
Resp: (Hun ves)te at hand var gift med hindes (Søskende b)aren. 2do: hvor dend første
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Sam/m/enleie med Stephen Tronsen passerede, og om hun var frugtsom/m/elig med ham
førren hun Reiste fra Winie Præstegield. Resp: hindes forældre boede paa en gaard kaldet
Svallestuen, som ligger tæt ved gaarden Rue, hvor Stephen Tronsen boede paa, og var hindes
Fader sal: Harrald Olsen Soldat, døde udj Kiøbenhaufn i Kriigens tiid, hvorfor hindes Moder
Helge Jensdatter var gift igien med Knud Torgiersen Svallestuen, og var hun der paa Gaarden
hos hindes Moder og Stiffader da hun begick første sam/m/enleie med Stephen Tronsen, og da
de til sam/m/en bort Rømte var hun første gang ved ham frugtsom/m/elig, mens kom icke i
barsel seng førren de kom til Bergen. 3tio: om dette med Stephen Tronsen begangne
leiermaal var k(und)bart i Wiinie Præste gield, da hun Rømte der fra. Resp: ja, en deel
Men/n/isker viste det vel en 9 á 10 ugger førrend de Reiste der fra, mens hindes Moder veste
det icke, saasom de holdt det dult for hinde. 4o: hvor gl: hun var da hun første gang hafde
omgiengelse med Stephen Tronsen, Resp: hun var omtrent 17 Aar gl:, og nu er ...... 22 Aar
gl:, saa hun har haft omgiengelse med ham i 5 Aar. 5o: om hun (med egen fri) villie begick
dette leiermaal ................... bort med Stephen Tronsen, eller (hun forme)delst truusel og tvang
har beg(aaet denne) forseelse. Resp: det skeede ved ven(lighed og) gode ord, hvor med hand
lockede hinde (som) et ungt barn til leiermaal, og ...... vare de Eenige om at Røm/m/e. (6o:
om hun) hafde gaaet til Guds bord da hun (første) gang hafde haft legemlig omgiengelse med
Stephen Tronsen, samt h(vor hen hun) sidste gang har Comuniceret, (og hvor) længe det er
siden. Resp: ja, h(un hafde) gaaet til Guds bord da hand før(ste gang hafde) omgiengelse
med hinde, og er det ............ omtrendt et aar siden hun sidste gang Comunicerede udj Nye
Kircken (i Bergen). 7o: om hun nogen tiid her i Hard(anger har) været til Herrens Nadvere
(for hindes) begangne forseelse her paa .................... være bekiendt førren d.. ...................
den/n/e Sag Arresteret. Resp: ..................... Hardanger efter St: Hans .................... Aar, og
altsaa icke har gaaet (til Herrens) Nadvere siden hun gick i Bergen .................
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her udj Hardanger var bekiendt hindes begangne forseelse, førren da hun blev Arresteret. 8o:
hvor lenge det er siden hun blev Arresteret, og paa hvad stæd hun har været i Fængsel og
forvaring. Resp: d: 14 Apriil nestl:, som bliver tilkom/m/ende Løverdag 3 ugger, blev hun
Arresteret og henbragt paa Lensmands gaarden her udj skibbr:, hvor hun har sat hos
Lensmanden Anders Hansen Store Bergo under forvaring. 9o: hvor hindes med Stephen
Tronsen avlede 2de barn nu er og opholdes, og om hun ved sig fri at hun icke nu atter er
frugtsom/m/elig ved hindes Tægte Mand. Resp: hun har hindes 2de børn her, som tillige
med hinde, under hindes Arrest, har været hos Lensmanden, og har de faaet ophold hos
Almuen; for nærværende tiid ved hun sig fri ej at være frugtsom/m/elig.

Fogden i Rætte lage dend af Lensmanden Anders Hansen tillige med de 2de Mænd Poul
Lindebreche og Daniel Hagestad forfattede Registrations forrætning {bestaaende} over
Delinqventindens her befundende Eiendeeler, bestaaende af een deel skrabgoeds, Wurderet til
1 Rd: 2 mrk:, og tilstaaende gield hos Od Haaeim 4 mrk: 14 s: Den/n/e Reg: forrætning er saa
lydende.
(Der)efter for det 11:!! tilspurte Fogden, Delinqventinden, om enten hun selv eller Stephen
Tronsen har nogen fleere (Eie)ndeeler enten her eller i Bergen. Resp: Nej, hun har ingen
fleere eiendeeler enten her eller i Bergen.
Defensor Poul Spaanem forrestillede, at (da) det befindes af Delinqventindens (udsi)ggende,
det hun udj hindes ungdoms (ufo)rstandige Aar er bleven forlocket (udj) den/n/e syndige
gierning og levnet, saa (maatte) hand formoede, at naar hun kom ........ ved hindes Værneting,
thj her er hun (en fr)em/m/et og ingen forargelse haver (gior)t, og der formodentlig, det hand
og (Kraf)tigst paastaar, at hun til hindes (Værneti)ng vorder afsendt, og icke her i stædets
A)rrest at forblive, dette Præste (gields Almue til) tyngsel og bekostning udj (den/n/e dyre)
tiid, da at blive i Naade (anseet og) icke med Rætten.
Lensmanden Anders Hansen Store Berge paa samtlige (Almuens) veigne, protesterede i
Kraftigste
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Maader, at dette Qvinde Men/n/iske ej her til forfølgelse og under Arrest maatte forblive,
Den/n/e Almues Tøngsel og omkostninger med Vagtehold og hindes 2de børens
undeholdning i den/n/e dyre [tiid], men at hun Rætteligst maa blive forskicket her fra til
hindes Værne Ting, og hvor fra hun er Rømt, og der lov-formelig at vorde Actioneret.
Fogden lod tilførre, at siden hand finder lovbillighed og største føye saavel til Defensor Poul
Spaanems giorde Exception, som Almuens paastand, saa vilde hand der om avvarte Rættens
Kiendelse, paa det hand kunde tage sig Messure til Nærmeere anstalt forføyelse.
Delinqventinden gav tilkiende, det hun er skyldig til Poul Spaanem for 2de skiepper Koren
48 skil:, og til Anfind Leqve for Een skieppe Koren 24 skil:, som de har Assisteret hinde og
hindes børen med, begierede det sam/m/e Mænd af hindes Eiendeeler maatte nyde deres
betalning.
Eragtning
Af det her udj Rætten producerede Kriigs forhør befindes det Stephen Tronsen med sin Tægte
qvinde, har haft Comandanten Hr: General Major Weinmans pas af (datto) 26 Junij 1741 paa
6 Maaneder her udj Hardanger ved bunde arbeide at ophold(t sig), jtem af bægge Deres,
Neml: Stephens Tronsen og Britta Harraldsdatter[s] bekiendelse ærfahres at de her ere
frem/m/ede, (og ingen) forargelse her haver begaaet, (mens derimod) udj Wiinie Kircke Sogn
i øfre Tellemarken er deres Værneting, h(vor fra) de begge ere Rømte, der have ...............
deres syndige levnet, og der givet ....... {......} \Meenigheden/ forargelse, hvorfor (de) billigst
bliver at ansee, at hvo(r forar)gelsen er skeed, der bør dend og i ................ forsohnes; hvorfor
Actor, det (snareste) skee kand, haver at tage beskreven (hvis) passeret er, til forrestillelse for
(Stift)befahlings Manden, og der fra e(rvarte) hands videre foranstaltning ................ den/n/e
Almue udj den/n/e dyre tiid, ........................... uvedkom/m/ende Sag, ej skal wo(rde belastet)
med Vagthold og andre disp(ositioner over dette) frem/m/e[de?] Qvinde Men/n/isket Britta
(Harraldsdatter).
Dend 4de Maij blev Rætten betiendt paa Gaarden Eidnes, (beliggende) i Ullensvangs kk: sogn
udj Hardanger (Fogderie), (med efterskrevene) Eedsorene Laug Rættes Mænd, som af Kongl:
Maj:ts Foged Andreas Hejberg der til ere opnævnte, sc: Brynild Svartvedt,
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Hover Svartvedt, Iver Olsen Utne, Iver Gutormsen ibm:, Lars Olsen Helleland og Jørgen
Lofthuus, nærværende paa Fogdens veigne som befuldmægtiget, Lensmanden Torchield
Larsen Housse.
hvorda fremstoed Johan/n/es Iversen og producerede dend Constituerede
Stiftbefahlingsmand Hr: Eta[t]s Raad Lym[s] bevilling af 28 Martij nestleeden, til siun og
granskning over dend skade den/n/e jord haver taget, med videre, som alt er saa lydende.
Den/n/e gaard er efter Matriculen af 1667 udj skatteskylden 4 Løber smør, og udj gaml:
Landskyld, Smør 3 Løber, huuder 3 stk:
Der af Eier og bruger Encken Elli Asbiørnsdatter med hindes sal: Mands Arvinger, efter
fremviiste skiøde af 5 Aug: 1726, udj skatte skylden 1 Løb 1 pd: smør, og udj gaml:
Landskyld 1 Løb 1 huud.
Johan/n/es Iversen Eier og bruger, som hand tildeels haver arvet, og tildeels indløst efter
skiøde af 15 Nobr: 1716 og 9 Octbr; 1724. tilsam/m/en arvet og indløst udj skatte skylden 2
Løber 2 pd: smør, og udj gaml: Landskyld 2 Løber smør og 2 huuder.
bem:te skiøder er saa lydende.
Den/n/e gaard har forhen ej nødt noget Aftag.
Dernest forføyede vj os samtl: ud til det paaskadigede, sam/m/e at siune, granske og
forfahre, og er det alleene Johan/n/es Iversen som paa sin Eiendom udj den/n/e vinter ved
Kyndelmisse tiider af sterck vand fald og Elve bruud haver taget skade paa Ager og Eng saal:
1mo: vandfald og Elvebruud er (ga)aen over hands beste Agere, og derudj giort .......
gr(i?)fter, af dybden som en fuldkom/m/en .... .....r høy, hvilcket ej staar til forbeedring af
(nogen, da) ingen muld findes hvor (med at dette) kand opfyldes, saasom den/n/e jord er
.......en og brat jord, der mest bestaar af ......... og gruus: ved dette vandløb og Elvebrud ..........
\over/ halvanden tønde sæde land, som icke (er) til forbedring. 2do: betræffende (bøen), da
har vandfaldet og Elvebrudet icke (berør)t bøen, mens dend steen og gruus som (af) .....ren er
udReeven, er qvælvet hit og (dit ove)r bøen, hvilcket med flittighed og .....belighed
efterhaanden igien kand (ryddes og) bort føres, og som en hver er pligtig (at bygge) og
forbedre sin jord, saa kand vj ej (efter) billighed give Aftag for bøen, mens (angaaende dend)
skade ageren har taget, kand vj ej an(derleedes) efter vores samvittighed skiøn/n/e, (end at)
Johan/n/es Iversens bruug bør fældes og (aftages udj) skatteskylden 2 pd: smør, og udj
Land(skylden, Sm)ør 12 mrk:, huder Een; og bliver da (bem:te) Johan/n/es Iversens Eiendom
og brug, ................... var Skatteskyld 2 Løb 2 pd: smør, Landsk: 2 L: smør, 2 huder. (Ny
Skatteskyld bliver da) ickun 2 Løber smør. Og Landsk: 1 L: 2 pd: 12 mrk:, 1 hud.
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Gaarden var forhen udj
Skatteskylden
Gam/m/el Landskyld
4 Løber smør
3 Løber smør,
3 huuder
Er nu fældt og aftaget
2 pd: smør
12 Mrk: smør, 1 hud
bliver i behold
3 Løber 1 pd: smør
2 Løber 2 pd: 12 mrk: smør, 2 huuder
saaleedes efter wores samvittighed og nærmeste skiøn aftaget og fældt den/n/e jord, som
allerunderdanigst indlades til Konghl: allernaadigst approbation.
Ditto datto (dvs. 4 Mai) blev Rætten betiendt paa Gaarden Mæhland indre thunet, beliggende i
Ulensvangs kk: sogn udj Hardanger, med efterskrevene Edsorene Laug Rættes mænd, som af

Fogden Sig:r Andreas Hejberg der til ere opnævnte, sc: Brynild Svartvedt, Hofver ibm:, Iver
Olsen Utne, Iver Gutormsen ibm:, Thobias Espen og Ole Olsen ibdm:,
efter tilkaldelse af opsidderne her paa Gaarden, Thore Olsen, Ole Østensen, Hellie Jacobsen
og Lars Haldorsen, som producerede deres Memorial til dend Constituerede
Stiftbefahlingsmand Hr: Eta[t]s Raad Lym af 14 Martij nestl:, med paateignede Resolution af
den 28de nest efter, hvilcket alt lyder som følger.
Paa Fogden Andreas Hejbergs veigne møtte efter given Fuldmagt Lensmanden Torchiels
Larsen Housse.
paa Sogne Præsten Hr: Niels Windings veigne /: som til deels er Eiere og over alt bøxsel
Raadig :/ møtte Tosten Qvalnæs og lod tilførre, det Præsten paastoed at ej videre Aftag her
paa jorden maatte skee end for de Mænd som haver taget skade.
Den/n/e gaard skylder efter Matriculen af 1667 udj Skatteskyld 3 ½ Løb smør, og udj
Landskylden 2 ½ Løb 9 mrk: smør, 2 ½ huud.
Thore Olsen bruger udj Skatteskylden, smør 2 pd: 15 mrk: udj Landskyld efter fremlagde
bøxselbrev af 25 Octbr: 1729 paa 1 Løbs leje, der af Præste bordet Eier ½ Løb, ½ hud, mens
har ickun udstæd bøxsel {for} brev for 18 mrk: smør, ¼ hud. selv Eier leilendingen efter
anviste skifte brev af 2 Apriil 1721, 17 mrk:, for det øfrige haver ingen adkomst, som er 1
mrk: Er ½ Løb 18 mrk: smør, ½ hud. (dvs: ½ Løb, ½ hud + 17 mrk: + 1 mrk:)
Ole Østensen bruger udj skatteskylden 2 pd: 15 mrk: smør. udj Landskylden efter
fremlagde skiøde af 5 Apriil 1737, samt bøxsel brev af 19de Octbr: 1735, 1 Løb.
Hellie Jacobsen bruger udj skatteskylden ? pd: ? mrk: smør. udj Landskylden efter
fremlagde skiøde af 16 Octobr: 1738, og bøxsel brev af 24 Febr: nest forhen, paa 1 Løb smør,
mens som bøxsel brevet ej forklarer Præstebordets Eiendom, saa forklarede Deponenten selv,
det hand ejer efter skiødet ½ Løb 3 mrk:, og Præste boret 1 Spd: 7 mrk: det øvrige {haves}
\vides/ intet \om/ {adkomst til}, som er 8 mrk:, Er 1 Løb smør. (dvs: ½ Løb 3 mrk: + 1 Spd:
7 mrk: + 8 mrk:)
Lars Haldorsen bruger udj skatteskylden, ? pd: ? mrk: smør. udj Landskylden efter
fremlagde bøxsel brev af 7 Octbr: 1732 paa en Løbs leje, mens som bøxsel brevet ej melden!!
(melder) hvem der er Eiere til sam/m/e Løb leie, saa forklarede Deponenten at Præste bordet
Eier 1 Spd: 11 mrk:, selv Eier Deponenten efter fremlagde skiøde af 22 Octbr: 1732 Et pd: 4
½ mrk: smør, 3/8 huud, Reduceret til smør 2 Spd: 6 mrk:, og til den øfrige Rest, {hafdes intet
adkomst} \vides ingen oplysning/, som er 1 mrk:, Er 1 Løb. (dvs: 1 Spd: 11 mrk: + 2 Spd: 6
mrk: + 1 mrk:)
Reduceret smør er 3 ½ Løb 18 mrk:, ½ hud. (dvs: ½ Løb 18 mrk:, ½ hud + 1 Løb + 1 Løb +
1 Løb. Som er 9 mrk: meir i landskyld enn dei 2 ½ Løb 9 mrk: smør, 2 ½ huder, eller
omrekna til 3 ½ Løb 9 mrk: smør, ½ hud, som matrikkelen i 1667 viser)
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Forrestaaende bereigning over skatteskylden findes Rigtig, mens udj Landskylden, efter
leilendingernes forklaringer samt bøxsel brevenis udvis, deferer[er] som Landskylden bliver
høyere end som Matriculen 9 mrk: smør, hvilcket {har} \for/aarsag\es af/ Præstens
uefterrættelige bøxsel breve, som lyder hver paa 1 Løb smør naar Specierne til smør
Reduceres; mens den forklaring som leilendingerne haver giort om hvor meget Præste bordet
udj hver Mands brug er beneficeret, bliver paalidelig, siden den stemmer overEens med
Fogdens bereigning, som sigger at Præste bordet Eier Een Løb smør 1 hud, Reduceret til smør
er Een Løb 2 Spd: hvad det er anbelangende at Fogden udj sin Demonstration har forklaret at
hver Mand Eier og bruger ¼ part, da forholder det sig vel saa at en hver bruger ¼ part, mens
Eiendom samt det beneficerede er ulige og forholder sig som forklaret er \af leilendingerne/,
naar de 9 mrk: smør udj bøxselbrevene formeget af Præsten anført Observeres.

Den/n/e jord er ej forhen bleven fældet eller nødt aftag.
Dernæst begav vj os ud til de beskadigede stæder, og sam/m/e nøye besigtigede og
granskede. og er da befunden at sterck vandfald i den/n/e vinter ved Kyndelmisse tiider,
haver af store høye backer udReevet sand, {grys} gruus og store steene need over Thore
Olsen og Ole Østensen, deres beste bøe og slaatter, og haver de store steene ved deres stercke
løb om slaget og bort Reevet de beske!! (beste) aske træer som paa bøen stoed, hvoraf de
skulde have skav til Creaturene, ligeleedes haver sand, steen og gruus ved dette vand fald
saaleedes over decket bøen, at det ej bliver venteligt at der paa udj en Mands Alder voxser
træer, langt mindre at det kand bort føres, saa ved den/n/e skade er tabt fødning til 4 Nød.
(Hvorf)orre derees!! (deres) brug efter wores nøyeste \skiøn/ og samvittighed bør fældes og
aftages 1 pd: smør udj skatteskylden og Landskylden, som bliver dem ligge gaatgiort, siden
de begge haver taget lige stoer skade.
(Betre)ffende Hellie Jacobsen og Lars Haldorsens brug, da er det ej overkom/m/en nogen
skade som Me...... Aftag, vel har vandet Revet lidet udj en backe, mens icke der ved tilføyet
bøen nogen (skade), ligeleedes har vandet Revet lidet ud i en .....ende, mens det kand icke
ansees til en haand(fuld) sæde land.
Thore Olsen forhen brugt udj skatteskylden
2 pd: 15 mrk: smør
fældt og aftaget smør
12 mrk:
skatter her efter {udj} af smør
2 pd: 3 mrk:
udj Landskylden
fældt og aftaget
giver her efter Landskyld

½ Løb 18 mrk: smør, ½ hud
12 mrk:
½ Løb 6 mrl: smør. ½ hud

........ Ullensvangs Præste bord benificeret
aftaget og fældt
....... bliver igien

½ Løb smør, ½ hud
8 mrk: smør
1 pd: 4 mrk: smør, ½ hud

(Egen) Eiendom
aftaget og fældt
bliver igien

18 mrk: smør
4 mrk:
14 mrk: smør
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Ole Østensen brugte forhen udj skatteskylden smør
Er fældt og aftaget
skatter her efter af smør
udj Landskylden var hands Eiendom smør
aftaget
bliver igien
Gaardens heele brug var forhen udj
Skatteskylden
3 ½ Løb smør
Er fældt
1 pd:
bliver igien
3 Løb:
12 mrk: smør
Saaleedes sluttes som den nest forrige.

2 pd: 15 mrk:
12 mrk:
2 pd: 3 mrk:
1 Løb
12 mrk:
2 pd: 12 mrk: smør
Landskylden
2 Løb: 1 pd: 21 mrk: smør, 2 ½ hud
1 pd:
2 Løb:
21 mrk: smør, 2 ½ hud

Den 5 Maij blev paa Gaarden Dæggernes, beliggende i Odde kk: Sogn udj Hardanger, Rætten
betiendt til siun, granskning og aftag for dend skade den/n/e gaard haver taget, med
efterskrevene Eedsorene Laug Rættes mænd, som af Fogden Sig:r Andreas Hejberg der til ere
opnævne[t], sc: Brynild Svartvedt, Hofver ibm:, Iver Olsen Utne, Iver Gutormsen ibm:,
Tosten Qvalnæs, i hands stæd Ole Olsen Espen, og Niels Skielaas, paa Fogden Andreas
Hejbergs veigne møtte efter given Fuldmagt Lensmanden Torchiels Larsen Housse,
efter tilkaldelse af Eierne og opsidderne her paa Gaarden, Iver Aamunsen, Lars Aamunsen
og Joen Larsen, som fremstoed for Rætten og producerede deres skriftl: Memorial til Den
Constituerede Stiftamtmand Hr: Eta[t]s Raad Lym af 14 Martij nestl:, med hands
paateigne[de] Resolution af 3 Apriil nest efter, som alt lyder saaleedes.
Den/n/e Gaard er efter Matriculen af 1667 udj Skatte Skylden 3 Løber smør, og udj gl:
Landskyld 2 Løber smør, 1 td: salt. der af Eier hver bruger.
Iver Omunsen efter fremlagde skiøde af 24 M... .... paa 1 Løb smør, og efter skiøde af 3
Julij 1705 paa ½ Løb smør, til sam/m/en udj skatte skylden smør 1 ½ Løb. Ligeleedes udj
Landskylden 1 ½ Løb smør, mens Rættest bereignet, smør 1 Løb, salt 4 Løb.
Lars Aamunsen Eier og bruger, efter Een Odels Doms afsigt af 26 Maij 1717. 3 Spd: smør,
der udj Skatteskylden 2 pd: 6 mrk: smør, og udj Landskylden ½ Løb, salt 2 Løb.
Joen Larsen Eier og bruger efter skiøde af 17 Apriil 1736, smør 3 Spd: er udj skatteskylden
2 pd: 6 mrk: smør, og udj Landskylden ½ Løb, salt 2 Løb.
Landskyld
Skatteskyld
Iver Omunsen efter fremlagde skiøde af 24
M.... .... paa 1 Løb smør, og efter skiøde af
3 Julij 1705 paa ½ Løb smør, tilsam/m/en
udj skatteskylden smør,
1 ½ Løb smør
ligeleedes udj Landskylden 1 ½ Løb smør,
mens Rættest bereignet, smør
1 Løb, salt 4 Løb
Lars Aamunsen Eier og bruger efter Een
Odels Doms afsigt af 26 Maij 1717. 3 Spd:
smør, er udj Skatteskylden,
2 pd: 6 mrk: smør
og udj Landskylden
½ Løb, salt 2 Løb
Joen Larsen Eier og bruger efter skiøde af
17 Apriil 1736, smør 3 Spd: er udj
skatteskylden,
2 pd: 6 mrk: smør
og udj Landskylden
½ Løb, salt 2 Løb
smør
2 Løber, salt 1 td:
3 Løber
Forbem:te Adkomster er saa lydende.
Den/n/e jord har ej forhen nødt noget Aftag.
Dernæst forføyede vj os ud i Marcken for at siune og granske den skade som skeed er,
hvilcken er befunden (at være skeed) i den/n/e vinter ved Kyndels misse tiider, h..... ............
(ved) ...... fald snee og Jisskreede, som tillige med va......... (har) gaaet paa 4re stæder, af det
høye og bratte field ................... jorden, og bort taget jordens beste bøe s(amt) .......... bircke
og løvskouv, item en liden Ringe f(uhre skouv, som) var til gaardens fornødene Reparationer
........ (jam)merligt og yngt som at {be}see hvor topp.... .............. .....ger need i steen og gruus
og Roden .................................
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hvor steen og gruus, muld, skouv og sand ligger udj en vrim/m/el og en bølle, og er det icke
efter Men/n/iskelig siun at formode det den/n/e skade kand staa til forbedring i det første
hundrede Aar, mens der imod er det øyensiunligt at see, at om saadant Et sterck vandfald som

dette var, atter gaarden overkom, det Gud i Naade forbyde, at den/n/e Gaard da ved saadant Et
vandfald kand ganske undergaa og borttages. og er ved den/n/e skade tabt fødning for 10 á 12
Nød, foruden skouen, {som} \der/ var gaardens Ringe herlighed, som der ved er bort tagen,
og er alle Eierne og opsidderne her paa Gaarden ligge lod tagen udj den/n/e skade efter
advenant af deres ejendom, siden jorden ej er skift dem imel:, mens har været og er om fahre
teiger udj slaatter, og skouen til fælles efter en hvers Eiendoms storhed. og kand vj efter
nøyeste granskning med wores samvittighed ej anderleedes skiøn/n/e end den/n/e jord i det
Ringeste bør fælles og aftages udj skatteskylden 5 Spand smør, eller 1 Løb 18 mrk: smør, og
udj Landskylden 1 tde: salt og 18 mrk: smør, saaleedes
Iver Aamunsens brug har været udj
Skatteskylden
Landskylden
1 ½ Løb smør
1 Løb smør,
4 Løber salt
er fælt og aftaget
½ Løb
9 mrk:
9 mrk:, 4 Løber salt
bliver igien
3 Spd: 9 mrk: smør
3 Spd: 9 mrk: smør
Lars Aamunsens brug har været
2 pd: 6 mrk: smør
½ Løb smør,
2 Løber salt
er fælt og aftaget
22 ½ mrk:
4 ½ mrk: 2 Løber salt
bliver igien
1 pd: 7 ½ mrk: smør
1 pd: 7 ½ mrk: smør
Joen Larsens brug har været udj
2 pd: 6 mrk: smør
½ Løb smør,
2 Løber salt
er fælt og aftaget
22 ½ mrk:
4 ½ mrk: 2 Løber salt
bliver igien
1 pd: 7 ½ mrk: smør
1 pd: 7 ½ mrk: smør
Gaardens heele brug var forhen udj
3 Løber smør
2 Løber smør,
1 td: salt
er fælt og aftaget
1 Løb
18 mrk:
18 mrk: 1 td: salt
bliver igien
1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør
1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør
Saaleedes sluttes som den første forrætning.
(Dend 6? Maij) blev Rætten betiendt paa Gaarden Rogde, beliggende i Ullensvangs kk: sogn
udj Hardanger, for at siune og granske (den skade som den/n/)e jord i indeværende Aar har
taget, der efter ......lde, da Rætten blev beklæd med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes
mænd, som af Fogden Sig:r Andreas Hejberg der til ere opnævnte, sc: Hofver Svartvedt,
Brynild Svartvedt, Iver Olsen Utne, Iver Gutormsen ibm:, Lars Olsen ..........., .... Olsen ibm:,
nærværende paa Fogden Sig:r Andreas Hejbergs veigne efter given Fuldmagt til Lensmanden
Torchiels Larsen Housse.
hvorda for Rætten fremstoed opsidderne her paa Gaarden, Gunder ......sen, Niels Jacobsen,
{Halstein Gundersen}, Knud .....sen, .....der Wichlichsen, og producerede deres Memorial til
dend Constituerede Stiftamtmand
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Hr: Eta[t]s Raad Lym af 14 Martij nestl:, med paafølgende Resolution af d: 28 nest efter, som
alt er saalydende.
Den/n/e Gaard Rogde skylder efter Matriculen af 1667;
det 1ste Thun
Skatteskylden
Gam/m/el Landskyld
3 Løber 1 Spd: smør
2 Løb: 1 ½ Spd:, 1 hud, 3 L: 1 pd: salt
opsidderne forklarede at

her paa er skeed Aftag
udj aaret 1727, som hans
Kongl: Maj:ts
allernaadigst haver
approberet
2 pd: 6 mrk:
13 mrk:, 15/32 hud, 2 11/12 Løb salt
bliver saa igien
2 Løb: 1 pd: 12 mrk: 2 Løber 14 mrk:, 17/32 hud, 5/12 L: salt
{heraf Eier og bruger} Det andet Thun er efter Matriculen udj
3 Løber smør
1 ½ L: 1 Spd:, 1 ½ hud, 1 g:sk:
har ligeleedes Nøt Aftag
udj Aaret 1727
½ Løb
1 g:sk:
bliver saa igien
2 ½ Løb
1 ½ L: 1 Spd:, 1 ½ hud
Opsidderne og Eierne kunde ingen oplysning give om deres eiendom og brug, og til deels
hafde de ej deres adkomster ved haanden, ligesom Halsten Gundersen ej heller møtte,
formeedelst hand i dag lader sin huustrue begrave.
Dernæst forføyede vj os til de beskadigede stæder, og sam/m/e nøye siunede og granskede,
da haver ved Kyndelsmisse tiider i dette aar sterck vand løb og store snee skreeder, som fra
høyeste fieldet er udkom/m/en, giort følgende skade. af agerne er udReevet imod en tønde
sæde land, som dog ved arbeide og fliid strax kand hielpes, derfor kand ej gives noget Aftag.
2do: bøen findes paa adskillige og mange stæder Revet, som til deels staar at hielpe, mens en
deel staar aldrig til forbedring, og det som icke staar til forbedring, der ved er tabt fødning paa
8 Nød. 3tio: har (denne) skreeden og vand løbet af fieldet needkast paa ....... storre steene,
derved bort taget en stoer m(ængde af aske) træer, hvor af hafdes skav til Creaturene, ...........
(fin)des bort taget og omkast en stoer mængde b(ircke) træer, hvor af hafde[s] løv og Riis til
Creaturene, (samt) Næver til huussene. 4o: er i fæe haven (bort) taget en stoer skoue teig,
som bestoed af b(ircke træer), hvor af opsidderne her paa Gaarden hafde ............ løv og Riis
til Creaturene, samt Næver t(il huusse)ne, mens om marcken i den/n/e skoue (teig er bort)
Reevet, Kunde vi icke see, saasom dend (over alt var) decket med snee skreeden, der er saa
stoer (at sneen) ventelig icke fortæres førren det b(liver langt) over Ste: Hans tiider. 5to: tog
vj (i øyesiun) den gamle skade, hvorfor gaarden Ao: (1727? er skeed) Aftag, da findes
sam/m/e inu icke for(bedret til) fordeel for opsidderne, ej \heller/ bliver ve(ntelig dette) skeer i
mange Aar, og maa skee a.... .................... den aarlig og i dette Aar er Revet ................. snee
skreder, hvor over den bliver .......................... (for)bedre.
efter saadan beskaffenhed s(kiønnes efter vores) nøyeste skiøn og vores samvittighed
............... den skade jorden har taget, og det som ........................... skouv og bøe, end at disse
tvende Thun .............. ....den bør nyde 2 pd: 12 mrk: smørs Aftag udj s(katteskylden, og)
ligesaa meget udj Landskylden af wahre ........................
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Saa bør og dette Aftag at lignes imel: bægge Thunene efter et hvers størrelse. og som alle
Eierne og opsidderne, efter andeel af deres Eiendom og brug haver taget lige stoer skade, saa
bør dette Aftag og at lignes dem imel: al advenant, til dend ende de alle til forrestaaende
Som/m/er Ting, haver at møde paa {som/m/er} Tinget, med havende deres skatte bøger og
alle deres adkomster, paa det den/n/e Aftags forrætning kand vorde sluttet.
saaleedes afskeediget.
Dend 11 Junij blev Rætten betiendt paa Aastædet Gaarden Qvale, i Wosse Fogderie
beliggende, udj foranførte Sag indstevnt af Knud Jonsen Qvale Contra Lars Johansen Qvale,

og blev Rætten beklæd med dend forhen paa fol: 133 anførte Laug Rætt. Nærværende
Lensmanden Johan Henrich Blomber[g],
hvorda bægge parter var Nærværende, og for Rætten møtte tillige med Procurator Johan
Reuss, som paa Knud Qvales veigne, af hvem hand er begieret til hands sags forsvar i
henseende til at hands Contra \part/ har ført sagen ved en Procurator, forrestillede at siden
Lars Qvale seeneste Session her paa Aastædet har afslaget det tilbud til forlig som Knud
Qvale dend tiid i Laug Rættens og andre Vidners paahør, for at forrekom/m/e vitløftighed og
bekostning, proponerede, neml: at Knud Qvale vilde afstaa og overlade Lars Johansen Qvale
dend halv deel (af) Brache Næsset, endskiønt Knud Qvale icke ..... ...eneste der paa har haft
Roelig og bevislig (Hævd), men og Eier 6 mrk: smør meere paa sin (part) end Lars Qvale Eier
her i Gaarden, der ............ Knud Qvale vilde eftergive ald dend ......... i Streng aggeren til Lars
Qvale, som med (adskill)ige Vidner Kunde beviisses at være \for ældgaml: tiid/ ind....... der
udj af Lars Qvales bøe, eller og at ........... Lars Qvale der for vederlag i anden ......... med saa
skield at hvis dend icke var saa ................... dend der bevislig Kunde være ind....... til agger,
da at give ham dobbelt af ................ Eng; og endelig at Knud Qvale vilde ....... .......ve ald
dend fornærmelse som hand (ved si)gtelsen i hoved stevnemaalet og de (førdte Vi)dner hafde
øvet og begaaet, saa har (Knud Qv)ale fundet sig beføyet til sin (sag)s beskiermelse og lovlige
forsvar (for bem:)te Lars Johan/n/esens sigtelse og ...................... .....er Contra stevning, ved
............. .....ns stevning her til Aastædet ..................... indkalde en deel Vidner til for(klaring
o)m det omtvistede, men forin(den) Comparenten træder til nogen ............ procedeur, og for
at visse at hands ........ ..... Knud Qvale inclinerer til freed (og fordrageligh)ed, omskiøndt det
proponerede forliig
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var over hands pligt og til hands Egen fornærmelse, saa vil hand dog icke dismindre inu
vedblive og tilbyde sin Vederpart sam/m/e forliig, med saa skiæld at Lars Qvale, som paa ny
har forwoldet ham de exercive bekostninger som nu paa Aastædet for den/n/e gang er og
bliver anvendt, formedelst Lars Qvales vægerlighed dend gang til billig forliig, erstatter
han/n/em sam/m/e bekostninger for den/n/e gang skadesløs, og for de 2de forrige gange dend
halve deel.
Lars Johansen Qvale tilstoed at Knud Qvale seeneste Rættens holdelse her paa Aastædet
giorde ham de anførte propositioner til forlig, liggeleedes om omkostningerne for de 2de
gange anvendt her paa Aastædet, hvilcket hand siuntes dend gang ej at Kunde imod tage,
derfor hand nu vilde begiere det Knud Qvale vilde giøre anvisning paa det hand vilde give i
vederlag imod det som \til/ {af} Streng aggeren er indtagen.
parterne med Rættens Concense gick ud til de omtvistede stæder for at forsøge om de Kunde
kom/m/e i forEening, mens efter 2de tiimers forløb indstillede dem for Rætten og gav
tilkiende at de ej forliig har kundet træffe. i saadan henseende og fornem/m/elig at Knud
Qvale til overflød har tilbudet sin Contra part, foruden det proponerede forrestaaende forliig,
dend halv deel af afgiften for huusmandsædet Brachenæs i ligesom i avvigte høst skeed ......,
fremlagde Procurator Reus dend udv....... Continuations stevning af datto 7 Ma... .......,
hvorved hand har ladet indkalde efter(skrevene) Vidner, deels med skriftl: og deels (med
Muntl:) warsel, neml: \1mo:/ Knud Knudsen, Mickel ........, og Peder Biørche, alle til at
giøre f(orklaring) om hvad der har været udlagt af fæll.... ...... til Lars Qvales brug, samt hvor
bøe ............ fra gaml: tiid har staaet, 2do: Knud ......sen Ullestad, Ellef Øgre, Knud
Torgiersen Ullestad, Siur Endresen Nareim, Peder Wichingsen Øfsthuus, Knud Olsen Støb,
Arve Schieldahl, Torbiør Levordatter Lille Soue, Marthe Schielde og Gudvor Arnesdatter,
aller!! (alle) at giøre (forklaring) om aggerne Strengen og Stor (Ageren) med dessens mercker
og viidere. (Ligeleedes ind)stevnt Lars og Od Breche til (at giøre) deres forklaring om 4 træe

(pæller som) afvigte Som/m/er ved og under ...................... fantes at være fløttet og b(ort taget
fra) sine Rætte stæder, og paa an(ndre stæder) fløttet og hensat, og endelig, (3tio:)
........................ om de ord som for 3 Aar sidden b(lev udsagt af Citan)ten Knud Qvale til Lars
Johan/n/esen Qvale(s Kone, som) da var Encke, angaaen[de] et Træe (beliggende i) dend
fællets udmarck, som blev (ryddet)
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af hindes huusmand Siur Odsen Smed, hvilcket hindrer udgangen for Creaturene, hvorfor
hand sam/m/e her til Aastædet, for under Et at afgiøres, har paastevnt. 4do: var indstevnt
Peder og Magne Glime samt Niels, til huus paa Høyland, til at vidne om dend hugster som
Lars Qvale har forretaget sig at øve i Qvals Teigen paa Knud sin Egn i avvigte Vinter, efter at
den/n/e sag var opReist. 5o: Smeeden Siur Odsen til forklaring om hand icke i de 4re Aars
tiid hand har været huusmand, har taget sit brende veed paa Gaarden Qvales Egn, hvor gierdet
blev opsat. til hvilcke Vidner at anhøre og Dom i Sagen at modtage, bem:te Lars Johansen
var indstevnt til Vedermælle. dend producerede skriftl: stevning blev oplæst og er saa
lydende.
Lars Johansen Qvale tilstoed at den/n/e oplæste skriftl: stevning saavelsom det Mundtl:
stevnemaal om de fleere indvarslede Vidner, alt at være ham lovligen forkyndt.
Procurator Reus erindrede ellers, at af de Vidner som efter Lars Qvales stevning i nest
afvigte høst giorde forklaring og anvisning, er nu atter indstevnt til yderligere forklaring, og at
svare paa Qvæstioner, efterfølgende Siur Winsand, Iver Torgiersen Ullestad og Jacob Grouve.
De indstevnte Vidner møtte alle, undtagen Knud Støb,
stevnevidnerne Niels Tollefsen Bry[n] og Knud Torgiersen, værende paa Tvilde (moe?)n,
med opragte fingre afhiemlede (stevni)ngen at være Knud Olsen Støb lovl: (forky)ndt paa
Gaarden Støb, hvor hand ophol(der sig), og blev stevning[en], siden Knud ej lod sig finde,
forkyndt udj hands broder Kones paahør.
Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet at vogte dem for Meen
Eed.
1: Vidne, Peder Knudsen, boendes paa Gaarden Glim/m/e, sagde sig at være gaml: ?6 Aar,
vidnede at Knud Qvale kom til Vidnet og begierede at Vidnet /: i den/n/e Vinter :/ vilde (gaa
med) ham i Qvals Teigen, da de kom der (sagde) Knud for Vidnet hvor Lars hafde hugget
(paa) sin Eiendom, og Kiørt hugsteren (til v)andet, hvor den laa, og var veien i ..... .....e hvor
hand hafde Kiørt, og var det .......... paa 12 læs \bircke/ veed og Riis tilsam/m/en (som var
hug)get. Lars Qvale lod tilførre, (det hand til)stoed at have hugget dend om/m/elte (hugster),
mens vilde tilspørge Vidnet om (hand kunde) giøre anvisning paa de stæder hvor (birck og)
Riis var hugget. Resp: ja. hand (kand giøre) anvisning paa de stubber som da ........ .....tes og
ham af Knud blev anvist.
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Procurator Reus tilspurte Vidnet, om hand dend omvundne tiid saa eller fornam anden Kiørsel
vej paa sneen, uden dend som Knud Qvale anviiste hannem at gaa fra hands Enge slotte i
Qvals Teigen og need til søen, hvor av det kunde sluttes at dend omvundene veed var Kiørt
andre stæder ifra; Resp: der var vel tvende veie nere i Teigen, mens oven i fra Teigen var
ickun Een vei, og var det paa siunet at see at dend need Kiørte birke veed og Riis var need
Kiørt af dend vej oven i fra Teigen, efter som slæbet af Riissen i sneen siuntes til,
2: Vidne, Magne Larsen, tienende paa Gaarden Gielland, sagde sig at være gl: 25 Aar,
vidnede som første Vidne, til Lars Qvales Qvæstion svarede som første Vidne, til Procurator
Reus Qvæst: svarede som forrige Vidne, lagde dette der til at dend need Kiørte veed og Riis

kunde ej efter landets beskaffenhed være Kiørt anden vej need, end som fra eller af dend vej
som \var/ {er} oven i fra Teigen.
3: Vidne, Niels Nielsen, huusmand paa Høyland, sagde at være gaml: 42 Aar til høsten
kom/m/endes, vidnede at Lars Qvale leiede ham i den/n/e vinter til en dags arbeide med at
hugge udj skougen veed og beit, og da de kom i skougen udj Qvals Teigen sagde Lars til
Deponenten det hand skulde need hugge de bircke træer hvor paa hand, Lars, giorde
anvisning, saa vilde hand, Lars, kiøre det need til Jissen, dette skeede ogsaa, a(t hand)
huggede og Lars Kiørte det need, og kand (dette) Vidnet giøre anvisning paa de stæder (hvor)
hand efter Lars Qvales ordre og an(visning) huggede. Procurator Reus tilspurte Vidnet, om
hand icke enten af egen ........, eller af Lars Qvales udsigende til h(am), at dend veed som hand
huggede var paa (Knud Qva)les Egn eller bøe i Teigen, og om (denne) hugster skeede meere
end som i ........, (og) [h]vor mange læs det var, og endelig, (om hand) saa eller fornam at
Knud Qvale (sam/m/e) dage huggede noget i sam/m/e Teig (og) ned Kiørte noget der fra.
Resp: (Vidnet veed) icke, ej heller har Lars Qvale sa(gt ham en)ten det var Lars eller Knud
sin E(iendom hvori) hand huggede, mens som Lars (visede ham), huggede hand, og der om
kand h(and giøre an)visning, og var de der udj 2de dage (og huggede) samt Kiørte, mens det
var i ..................... mens ickun en tiid hver dag ............................ hvor mange læs det var, ved
hand (icke som) hand huggede og Lars Kiørte, i(ngen Knud var) i de dage enten at hugge eller
Kiøre ...............................,
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mens da Vidnet tillige med Lars kom der i Teigen, saa Vidnet at der paa sam/m/e stæd i
Teigen var forhen hugget, og gick Kiørsel veien i sneen der fra og need til Jissen, hvor der laa
veed, mens hvem der hafde hugget og need Kiørt den, har Vidnet ej seet, og derfor icke veed
det, dog sagde Lars til han at Knud hafde hugget dend veed.
4: Vidne, Knud Bottolfsen Dolve, boendes paa Gaarden Dolve, sagde sig at være gl: 43 Aar,
vidnede at hand for 20 Aar siden kom her at tiene hos Siur Qvale, som nu kaldes Siur
Winsand, den/n/e Siur brugte og styrte dend jorde part som nu Lars Qvale Eier og bruger, hos
bem:te Siur tiente Vidnet i 4 Aar, kom saa her fra og var borte i 2 Aar, siden efter i 3de
paafølgende Aar, blev hand hvert aar i de 3de Aar leiet til at afslaa aarlig 2de dahlers Teige,
og da slog Vidnet i hver af de 3de aare dend Teig som ligger oven og need med Streng
ageren, der om vilde giøre anvisning, som og hvorleedes Siur sit brug i de 4 Aar hand tiente
og i de 3 Aar hand blev leiet, var og blev af Siur brugt.
5: Vidne, Mons Odsen, boendes paa Gaarden Ullestad, sagde sig at være gl: 32 Aar, vidnede,
at for 8 Aar siden kom Vidnet her paa Gaarden at tiene hos Hr: Leintnant Dyvahl, som og
Eiede og brugte dend jorde part her udj Gaarden som nu Lars Johansen Qvale Eier og bruger,
og da arbeidede Vidnet med høe paa (denne) Teig som ligger oven og need med Streng
(ageren), der om vil giøre anvisning, sagde ellers at hand ickun tiente her et Aar, saa (kand)
hand icke til visse giøre nogen anvisning paa dend jorde parts brug og Eiendom.
6: Vidne, Eilef Siursen, boendes paa Gaarden nedre Øgre, sagde sig at være gaml: 27 Aar,
vidnede, at hands Fader Siur Winsand bode her paa (gaarden) og brugte dend jorde part som
Lars Johansen nu bruger, og er Vidnet barneføed (og opa)let) her paa Gaarden, og er det 8te
Aar (siden han)d og hands Fader kom her fra Gaarden, (derpaa) kom Leintnant Dyvahl efter
hands (Fader) til at bruge dend jorde part som hans (Fader) brugte og Lars Qvale nu bruger,
(ellers kunde) Vidnet ej sige det hand fra hands ung(dom af ha)r seet at aggeren Strengen (har
været ej) anderleedes end som dend nu er ......................, sagde ellers det hand kand giøre
(anvisning), ej alleene paa aggeren Strengen, mend og paa Stoer aggeren og pællene ..............
(saal)eedes bruget ind alles dend tiid.
7: Widne, Knud Torgiersen Ullestad, (tilholdende) paa Gaarden Lille Ree, sagde sig
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at være gl: 34 Aar, vidnede, at hand for 11 Aar siden kom her paa gaarden at tiene hos Knud
Qvale, og tiente ham i 2 Aar, og vil Vidnet giøre anvisning paa Ageren Strengen hvorleedes
hun var paa dend øvre sidde dend tiid, anden anvisning trøstede hand sig ej til at giøre.
De indstevnte Formyndere Siur Wiche og Ole Liland møtte, vedtog at stevningen var dem
lovligen forkyndt, lod ellers tilføre, det de ej noget til sagen hafde at svare, ej heller vilde
befatte dem med sagen, mens lader det ankom/m/e paa Lars Johansens Egen ansvar
hvorleedes hand vil ansee den/n/e Sag.
Dend 12 Junij blev atter Rætten betiendt udj bægge Parter og Procurator Reus Nærværelse.
8de: Vidne, Siur Endresen, tienende hos Størck Reqve, sagde sig at være gaml: omtrent 40
Aar, vidnede, at hand for 8te Aar siden tiente her paa Gaarden Qvale hos Knud, og da pløyede
hand ageren Strengen, som inu befindes at være lige saadan som dend dend tiid var, der om
hand vilde giøre anvisning, forklarede ellers det hand en dag Kiørte muld paa aggeren, og da
befahlede Knud ham, det hand ej maatte lægge mullen paa backen eller for nær backen,
saasom backen ej hørte ham til.
9: Widne, Peder Wichingsen, boendes paa Øfsthuus, sagde sig at være gaml: 35 Aar,
vidnede, det hand for 14 Aar siden kom her paa Gaarden at tiene hos Siur Qvale, som dend
tiid brugte og styrte dend Jordepart som Lars Johansen Qvale nu Eier, og tiente Vidnet hos
ham i 2 Aar, kand (ej an)det sigge, end at Aggeren Strengen (inu befin)des ligesaadan som
dend i de tiider (befantes, kand) giøre anvisning der paa, som og paa (steenene?) der staar for
nedre enden af Strengen.
10: Widne, Arve Hoversen, boendes paa Schieldahl, sagde sig at være gaml: omtrent 61 Aar,
vidnede, at hand Ao: 1702, som var det Aar branden (overgick) Bergens bye, drog her fra
Gaarden (efter at hand i) 3 Aar tiendt her hos Knud sin Fader Joen, siden har hand i 35 Aar
boed paa Gaarden ......stad, som ligger her strax hos, og da ................. en her omkring
aaggerne!!, kand ................... hand nogen tiid har seet ageren Strengen (at) være anderleedes
end som dend nu (er, og) der paa hand vil giøre anvisning ................ pællene, har ej i ald sin
tiid hørt (nogen ueenighed) eller trætte om aggeren Strengen ....................... pællene need sat
her paa Gaarden ................................ her at tiene, \mens/ hvor lang tiid det var (siden pællene
blev) needsatte, ved hand icke. Procurator Reus tilspurte Vidnet, om da icke i de 3 Aars (tiid
hand var her) paa Gaarden, blev slaget græs efter ..................... (an)visning saa vel av da
værende opsidder (paa Lars) Johansens brug, som av Knud Qvales (Fader) Joen Knudsen.
2do: om icke Vidnet ...................
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førren hand kom her paa Gaarden, det var at pallene!! (pællene) blev needsat, og af hvem,
samt efter hvad Vidner og anvisning det var, og endelig, om icke bægge brugenes Eiere da
var her nærværende. Resp: 1mo: bægge brugenes opsiddere brugte og Rættede sig efter
pællene. 2do: hand veed icke naar de vare needsatte, haver hørt af Biørne Mølster ofte sigge
/: som hand og her paa Gaarden da hand tiente her, hørde sigge :/ at hand, Biørne Mølster,
{og} Knud Gierre og Lensmanden hafde needsat pallene, og det efter Erich Rogne og Torfind
Tundahl, som bægge hafde boet her paa Gaarden, Erich paa Knuds part og Torfind paa Lars
Johansens part, deres Vidnesbyrd og anvisning, som udj bægge Eiernes Nærværelse, Neml:
Capitain Jacob, som dend tiid \var/ eie\r/{d}e \for/ Lars Johansens brug, og Lars Miltzou, som
dend tiid Eiede Knud sit brug, saa hafde og været Nærværende bægge leilendingerne, neml:
Eilef Qvale, som boede paa Lars Johansens brug, og Joen Qvale, som beboede Knud sit brug.

3tio: om icke Vidnet var til stæde paa Wangens Ting stue i Aaret 1703, da der blev handlet
og disputeret imel: afgangne Joen og Eilef Qvale om Qvals Teigen med videre, og hørte paa
det forliig som imel: dem inden Rættten blev giort om bem:te Qvale Theig og Brache Næsset.
4o: hvorleedes (dette) forliig skeede, og i hvis overværelse, og om icke afgangne Joen Qvale,
og efter (hans) død, søn/n/en Knud Qvale, ene har Rødet og (brugt) Brache Næsset uden
nogen paa(talle) af Eilef Qvale eller hands efterkommere. (Resp:) til det 3de, hand var paa
Ting stuen dend dag, .......... ført Capitain Jacob til Tinget, og der (paa) gick ind med og hørte
paa sagen, og da var ....... ...etten Capitainen og Eilef Qvale til(lige me)d Joen Qvale om Qvals
Teigen og Brache Næsset, samt dend gar eller .......... som staar ude veed Brache Næsset,
(bleve) de forEene[de] for Rætten om Qvals Teigen og Brache Næsset, [til 4o:] mens
hvorleedes forliiget skeede, ved hand icke, dog hørte (hand) ...... Qvale skulde holde was
garen ............... beholde Brachenæssen, som og at .................... strax efter begynte at Røde
Brache Teigen, som dend tiid var ganske overgrot ................., 5te: Joen Qvale og søn nu
.............. har Rødet Brache næsset, og ej ................ (h)ar Vidnet, siden det forliig skeede,
................... hørt nogen trætte der om.
11: Vidne, Knud Knudsen, huusmand paa Wangen, sagde sig at være gaml: over 74 Aar,
vidnede,
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at hands sal: Fader boede paa Reqve, og naar hand vilde Riide til kircken tog hand ham med
som et barn bag paa hæsten, saasom hand da ej var saa stoer at hand kunde Reise Eene, og da
saa hand hvor garen og grinet stoed, hvil!! (vil) der paa giøre anvisning, siden efter er garen
2de gange bleven fløttet længere ud, paa Proc: Reus spørsmaal svarede Vidnet, det hand ej
andet kand sigge end at den/n/e Gaard alle tiider har været udj 2de adskilte brug.
12: Vidne, Michel Gullichsen, boendes paa Gaarden Bøe, sagde sig at være gaml: 79 Aar,
vidnede at være barneføed og opfosteret paa bem:te Gaard Bøe, kand giøre anvisning hvor
garen og grinet udj hands ungdom stoed, og siden er det 2de gange bleven fløttet længere ud,
kand ej sige andet end at den/n/e Gaard alle tiider har været udj 2de adskilte brug. Lars
Johansen Qvale tilspurte Vidnet, om hand haver hørt at bægge opsidderne her paa Gaarden
har været om at fløtte garen. Resp: kand ej sigge at have hørt det. Reus tilspurte Vidnet,
om det icke er ham bekiendt at Knud Qvales Fader, afgangne Joen Qvale, i dend omvundene
tiid maatte slaa græs i andres marck, og med vedkom/m/endes tilladelse, formeedelst visse
aarsager, og føre sam/m/e her hid. Resp: jo, i Vidnets støels marck slog hand og førte det
her til Gaarden om Vinteren.
13: Vidne, Peder Erichsen, boendes paa Gaarden Biørche, sagde sig at være gaml: 69 Aar,
vidnede, at hand udj sin ungdom i 14 Aar før(te Posten), og som Post veien gaar tæt forbj
gaarden saa hand ofte disse palle at staa her in(dtil par)ternis brug, omtrent for 43 Aar s(iden,
da) hand en gang kom Reisende med Posten, (kom) Eilef Qvale til ham og begierede (at hand)
vilde bringe bud til hands Fader Er(ich), det hand vilde kom/m/e her til Qvale for ........
.....lene, som til deels vare forfalden .................... hands Fader kom icke, som/m/eren
(derefter sendte) Eilef Qvale bud efter hands Fader .....te ham her til gaarden. Et Aar eller
............ var Eieren for Eilef sit brug, Capitain Jacob, og Lars Miltzou, som Eiere for Joen sit
brug, ............... {Erich Rogne og Torfind Tundahhl} .................. Matz Sæve med 2de Mænd
her for ......................... Erich Rogne og Torfind Tundahl ..................... deres anvisning at
Rætte pallene ................ palle. sagde ellers at hands Fader ....................... ham anvisning i de
tiider hvor bøen ............................ han hafde staaet, der paa hand nu ....................... .......ders
anvisning vilde giøre anvisning. Proc: Reus gav tilkiende at hand for ................. (at)
forrekom/m/e, frafalder at faa ført ...........................
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Knud Støb, Marthe Schielde og Gudvor Arnesdatter, og ellers tilspurte Lars Qvale om hand,
for at forrekom/m/e Vidners førrelse, om dend post icke selv maa og kand tilstaa at paa hands
part for 4 Aar siden er antagen en huusmand ved Naufn Siur Odsen Smed, der har haft sin
brende veed af fællets marck, item, om icke sam/m/e Smed har indgierdet et Træe i sam/m/e
marck, som inu for Rætten er til siune, og det uden der om at have faaet Knud Qvales
tilladelse. Lars Johansen Qvale tilstoed at have dend Naufn givende huusmand, men har ej
givet ham nogen tilladelse at hugge brende veed i fællets udmarck, mens vel paa hands Egen
hiem/m/e bøe, det Træe i udmarcken var indhægnet førren hand kom her paa Gaarden at boe,
mens er dog stedse siden af huusmanden bleven holdet ved lige.
14: Vidne, Siur Odsen Smed, huusmand her paa Gaarden og paa Lars Johansens brug, med
opragte fingre aflagde Eeden, dernæst vidnede at det var i den/n/e waar 4 Aar da hand bygte
sit huus her paa Gaarden med tilladelse af sal: Niels Qvale, hvis Encke Lars Johansen nu
haver til ægte, og fick hand af Lars Johansens Kone, mens hun var Encke, tilladelse at
indhægne og giøre sig det Træe i fællets udmarck, mens brende veed i fællets udmarck har
hand icke hugget, uden en busk eller toe aarlig, og det uden nogens tilladelse. Proc: Reus
tilspurte Vidnet, om icke Knud Qvale tiltallede han/n/em da hand var i arbeide med det
omvundene Træes indhægning, at hand saadant icke maatte giøre førren udmarcken imel: ham
og hands grande var bleven deelt. Resp: Knud Qvale kom til ham da hand stoed (og
arbeidede) med at indhægne Træet, og for(bød ham) det, da svarede hand, at det var
ufor(nøden at) hand, Knud, skulde umage sig til ham, (naar hand kun)de talt til dend Kone
som gav ham (tilladelse), og saa ophold hand med sit Arbeide, (men)s Encken gav ham atter
tilladelse (til at ud)føre hands da begynte arbeide. (Partern)e hafde ej videre at tilspørge dette
Vidne.
15: Vidne, Torbiør Levorsdatter, boendes paa Gaarden Lille-Soue, sagde sig at være gaml:
51 Aar, vidnede, at hun for 25 Aar siden var paa Gaarden at tiene hos Siur Windsand, (som)
dend tiid brugte Lars Johansens nu (Eiende) Jordepart, tiente saa hos ham i 2 Aar, (kom d)er
fra til Johannes Opheim, tiente (der i ? Aa)r, kom saa Atter her til gaarden igien (og tiente
ho)s sal: Joen Qvale, som var Fader til
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Citanten, i 2 Aar, kom saa her fra Gaarden og blev gift, og som hun saaleedes har tiendt og
arbeidet paa begge brugene baade paa ager og bøe, er hun aggeren Strengen bekiendt, kand
giøre anvisning der paa, og er dend inu efter hindes siun ej meere udlagt end som dend var da
hun kom første gang her paa gaarden at tiene. Proc: Reus tilspurte Vidnet, 1mo: om hun
icke kand erindre sig at sal: Joen Qvale, da der blev pløyet i Strengen, forbød dem som
pløyede at de icke maatte kom/m/e for nær backen paa det brug eller dend marck som nu Lars
Qvale Eier. 2o: om icke det ligesaa er Vidnet bekiendt at sal: Joen Qvale lod slaa høe paa
andres Eing og førte det her hiem til gaarden. Resp: 1mo: jo, hand forbød dem, ej at
kom/m/e for nær under tørven paa backen, thj ellers see!! (seg?) backen need efter. 2o: med
Størck Lundes tilladelse slog de høe i hands støels marck og førte her til gaarden om vinteren.
Proc: Reus begierede at Lars Bergesen og Od Torgiersen Breche maatte frem kaldes og af
Rætten Qvæstioneres om de icke ved Olsoche tiider sidst afvigte Aar blev begieret af Knud
Qvale at eftersee de 4 pæller som skulde være fløttet, dend Eene Westen for Stoer ageren, og
3 under Stoer aggeren, som vises at være drevne i Kollen \need i/ {...... ........} Engen da Lars
Qvales Eng var avslagen, og Knud sin Eng at staa igien, 2o: om de icke bægge dend 28de
Aug: der efter atter blev hentet af Knud Qvale for at see en anden pæl i ............ halve
Soldsaae, som og vistes at være (bleven) fløttet efter at Knud Qvale hafde ska(aret) ..... Koren,

og Lars sit at staa igien. 3tio: (om de) icke Løverdagen der efter atter ind(fandt sig) paa
sam/m/e stæd da Lars sit Koren var sk(aaret), og saa at dend sidst bem:te pæl var bort (tagen
og en) anden at være sat i stæden igien. 4o: (om) de icke atter ved Korsmisse tiider, \siden/
...... høst saa og fornam at dend ene pallen .................. aggeren var fløttet tilbage igien, ...........
og en anden sat i stæden igien. 5o: (om) icke bægge for ungefæhr 3 Aars (tiid siden) hørte at
Knud Qvale tallede til Encken ...... Siursdatter, som nu har Lars Qvale (til ægte), om det Træe
som hun hafde givet (huusmanden) Siur Smed lov til af Qvales fællets udmarck at indhægne,
at sam/m/e icke maatte (forretages førren) at udmarcken var udskiftet, og (derpaa Knud)
Qvale begierede og paastoed dend udmarck Deelet, samt hvad Encken der til svarede, og
endelig for det 6te: hvad de veed at forklare om en anden palle som i afvigte Aars f............
taget, og om de icke paa alt kand giøre anvisning.
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Lars Bergesen, boendes paa Gaarden Breche, og Od Torgiersen, boendes paa bem:te gaard,
svarede til disse 6 fremsatte qvæstioner saaleedes, 1mo: svarede jo, det forholder sig saa.
2o: jo, det forholdt sig saa. 3o: svarede jo. 4o: det forholder sig saa i sandhed. 5o: jo, da
de stoed og taltes ved, forbød hand hinde det \indtil udmarcken blev skiftet/, da svarede hun,
ieg siunes saa at du har vel saa meget af udmarcken. videre veste de ej her til at svare. 6o:
Knud Qvale kom til dem paa de tiider og hente dem need til Brun Soldsaa, der var en pall bort
tagen og hullet stoed ganske aaben, da tog de en stock, som var paa en Norsk allen lang, og
stack dend need i hullet for at maale hullets dybde, og var det en Norsk allen dybt, og saa gick
de fra hullet og lod det staa aaben. der om alt de vil og kand giøre anvisning.
P: Reus der paa var begierende at Rættens Middel først vilde imod tage de afhørte Vidners
anvisninger paa et hvert stæd saaleedes som en hver af dem i sær formaar at giøre efter deres
aflagde forklaring, og naar det er skeet, at der da maatte forretages med at skifte og Deel:,
samt at udmercke parterne imellem saavel Qvals Teigen efter hoved stevnemaalet, som
udmarcken efter hoved og Continuations stevnemaalet, da det og ved det sidste maatte
Observeres at Knud Qvale for de 6 mrk: som hands (brug) er meere end som Lars Qvales
brug, ......r som vedbør sin deel forud; {endelig ..... .....ede Comparenten at ved udmarckens
(Deelin)g maatte Observeres at gaarden Hil.....}
Derefter begav Sorenskriveren med Laug Rætten og bægge parter samt Proc: Reus (og d)e af
Vidnerne, dem ud til de omtvistede (stæde)r for at siune og granske den anvisning (Vidne)rne
agtede at giøre;
hvorda Proc: Reus ......ed dend møye og fliid som baade Dom/m/eren, Laug Rætten og
Comparenten saavel i gaar som (i dag) har giort sig for at faa parterne ved (et en)delig forliig
adskilte, besynderlig efter ........ wisede udj Streng aggeren ickun ........... af ganske liden
betydenhed og langt ........e dend møye og bekostning vært, som ........ til bægge parters
udmattelse og ud.......... ved vitløftig process i fremtiiden .......bers (la?)der sig ansee til, vil
medgaa, (frem)satte for Lars Johansen Qvale den/n/e (Proposi)tion til forliig, foruden hvad
Knud forhen ad proto: har ladet tilføre, (sam)t Knud Qvale inu til overflød vilde ...... Lars
Johansen det ganske agerstøcke som ..... Streng ageren, foruden at Knud Qvale .......e paastaa
mere ved udmarckens
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Deeling end som den halve part, uagted hands brug er 6 mrk: mere end Lars sit brug. mens
som baade Lars Johansen og hands Fader Johannes Herlefsen Fladeqval icke alleene dertil
fantes modvillig, men dend sidste end og i særdeeleshed viiste sig fortrøden og ligesom
vreedagtig da det blev bekiendt giort hvad omkostninger som alleene til den/n/e Aastæd sidste

Session for Knud Qvale var medgaaen, men en[d] og bandede paa at hand skulde før tage
skræppen paa Røfen og Reise og trætte saa lenge hand hafde skoene paa beenene,
sigendende!! der hos til Sønnen, kom nu og lad os gaa, saa fant Comparenten sig paa Knud
Qvales veigne nu saa meget destoe mere foranleediget til at proceqvere sin Sag til Doms, som
hand der til er høyst nødtvungen, og vil altsaa have sig i dette fald alle lovlige Reservanda
Reserveret at dette tilbudne forliig icke maa præjudicere hands Ræt og Sags tarv for
forrekom/m/ende Rætter, og formodede at Laug Rætten tilstaar Comparentens tilførte
propotition med paafulte svar saaleedes som det nu ad proto: er tilført.
Laug Rætten, der har hørt saavel dend første proprocition!! igaar, som dend sidste idag,
tilstoed i alt at være saaleedes passeret som det ad proto: er tilført.
Det 11: Vidne Knud Knudsen, det 12: Vidne Michel Gullichsen Bøe, og 13: Vidne Peder
Erichsen Biørche, anviiste Fierdings Kløven, (og hvor) garen og grinet!! (grinden) første gang
har st(aaet), til beviis derom anviiste de en l(iden steen) som laa hvor grinet!! (grinden) har
staaet, og (var) udj sam/m/e steen et huul, hvor udj g(rinetap)pen!! (grindetappen) hafde
gaaet, 282 skrit uden .......... i Brachenæs blev anvist at bøe garen (og) grinet første gang var
bleven ........, og 92 skrit der uden for ved Leergr..... ........ viiste de bøe garen og grinet ...........
udfløt, og saaleedes af fællet (udmarck) til bøen Røddet og anlagt, dere(efter deres)
Vidnesbyrd og giorde forklaring (blev dem) forrelæst, som de tilstoed Rigtig at (være, som)
de med Eed vilde bekræfte, parterne hafde ej noget at tilspørge disse 3de Vidner, ........ blev
de til Eeds aflægelse admitteret.
Proc: Reus fremsatte til Vidnet J(acob) .......sen Grove, som i afvigte høst giorde forklaring
og anvisning under Eed i den/n/e ........................ svare til spørsmaal igien er bl(even)
................. disse 2de Qvæstioner, først, om .............................. at Streng aggeren i 20 Aar her
................. haft sam/m/e mercke og beskaffenhed .................... backen som den nu har og
befindes ........., 2o: om hand icke veed, har hørt, eller (har fornummet) andet \end/ at dend
da værende Sorenskriver, d.... ...................
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af ham omvundene pælle her imellem bægge brugene paa den/n/e gaard blev needsat, har
været vidende der om, og givet sit minde der til, med videre hvad hand derom kand være
vidende. 3tio: om hand icke ligesaa veed at der har staaet en palle paa dend anviste stæd i
bugten ved aggeren Bruun Soldsaa, som er dend sam/m/e Knud Qvale har paastevnt, og
beviist nu forgangen aar at være bort tagen. Resp: 1mo: hand var her det Aar som
Soldaterne kom hiem af Krigen, som var Ao: 1719, udj Siur Qvales brøllup, og da gick hand
ud og saa paa ageren Strengen, og kand hand icke sigge efter sit beste siun at Streng aggeren
nu er anderleedes end som den var det Aar, op imod backen, mens angaaende dend Westre
ende af Strengen, da gav hand det aar ej saa nøye agt der paa, hvorfor hand Refererer sig til
hvis hand forhen haver wundet der om. 2o: hands Fader, sal: Eilef Qvale, har fortælt ham at
da disse palle var needsat, gick hand til Sorenskriver Funck og sagde ham om dend
forrætning, og at hand der med ej var fornøyet, da svarede Sorenskriveren ham, er du icke
fornøyet der med, da kald Sorenskriveren og Mænd paa stædet, der til hands Fader hafde
svaret, ej at være goed der fore. 3tio: jo, (han)d, Vidnet, var selv med da dend pall med alle
(de a)ndre blev needsat. Parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
....... .....ige indstevnte Vidner giorde anvisning (paa) aggerne og pallene,
mens som dagen er forløben, og det er seent paa aftenen, saa (kunde) deres giorde anvisning
ej ad proto: blive (til)ført førren i Morgen, da de tillige skal (bliv)e til Eeds aflæggelse
admitered.
(Dend 13 Junij ble)v Rætten atter betiendt udj bægge Parters og Proc: Reus Nærværelse.

(4: Vidne), Knud Bottolfsen Dolve, giorde .............. anvisning paa dend Eene dahlers Teig,
..... (Lø)bs Teigen kaldet, beliggende oven (for) Strengen og need med dend Westre ende (af)
Strengen og Stor ageren, sam/m/e Teig er ..... Qvale tilhørende, forklarede at i den ........ kant
af Streng aggeren, er fra bøen ............. ? foeds breed af jørnet til aggeren, ...... ...dsmaa Reus
siuntes hand at backe ................... lidet lengere need, men sagde at ................... mindes om
dend liden busk som staar ........ ved ager Renden; fra bugten af ag(eren og) need til pallen,
sagde hand det ageren ............ i de dage hand var her paa Gaarden, ...... (We?)stre ende af
Strengen stoed en pall, (saa) forklarede hand at den stoed i sit Rætte
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stæd: mens need med Stoer ageren ved veien anviste hand at der hafde staaet en pall, som nu
var borte, og siuntes hollet efter dend, omtrent 5 al: fra det stæd need efter imod wandet,
stoed en pall op under aggeren, der om forklarede Vidnet at dend ej paa det stæd forhen har
staaet, der need imod vandet i bøen ved en liden busk anviste hand dend 3 {busk} pall, og
strax imod wandet neden for de 2de Nøster anviiste hand dend 4 pall, der efter tog
Sorenskriveren og Laug Rætten disse 4 palle i øyesiun, og befantes da, at naar dend anden pal
hafde staaet i hullet ved vejen, holdt de 4 palle linien, mens ved det at dend anden pall er
fløttet op under aggeren, er dend kom/m/et ud af linien, hvilcket and[r]e Men/n/isker maa
have giort, for der ved at give andleedning til at beskylde Knud Qvale det hand skulde have
udlagt ageren paa Lars sin bøe, som dog icke ved siun og granskning kand befindes. Pr:
Reus til sidst spurde Vidnet om hand i dend tiid hand var her paa Gaarden, hørte nogen
paaAncke eller Desput imel: de da værende Grander, enten om Strengen, Stor ageren eller
andre mercker, men om icke i dend stæd goed Eenighed og forstaaelse imel: dem var. Resp:
hand hafde i ingen tilfælde hørt nogen Despute imel: granderne, enten om Agerne eller noget
mercke, men der var en goed forstaaelse imel: dem. (derefter) begierede Reus Vidnets svar
til d(ette Vid)net Jacob Grove i gaar frems(atte) Qvæst: om den bort tagne pall ........... ved
ageren Bruun Soldsaa. Resp: (Det) er ham bekiendt at der har staaet (en pall paa) linie med
de 2de needenfore sta(aende) palle. Lars Johansen Qvale (tilspurte) Vidnet, om det kand sige
at have (seet) dend omvundene paal har staaet (der da) Comparenten kom her at boe, som (nu
er for) 2 Aar siden. Resp: hand har icke .............. for saa Kort tiid siden, og derfor (kand
hand icke) sige at have seet dend i disse 2 Aar. (Parterne) hafde ej videre at tilspørge Vidnet,
(hvorfore) det til Eeds aflæggelse blev a(dmitteret).
5: Vidne, Mons Odsen Ullestad anviiste Streng ageren, og sagde (den at) være lige som den
var da hand (kom her). Pr: Reus fremsatte det første spørsmaal (som til) nest forrestaaende
Vidne Knud (Dolve), til dette Vidne. Resp: som K(nud Dolve sva)ret haver. parterne hafde
ej noget at tilspørge Vidnet, hvorfore det blev admitteret (til Eeds aflæggelse).
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Det 6te Vidne, Eilef Siursen nedre Øgre, giorde igaar anviisning paa ageren Strengen, sagde
dend at være over alt nu som forhen og i ald hands tiid, undtagen med busken, der var forhen
en foed breed imel: busken og ageren. Proc: Reus fremsatte de sam/m/e Qvæst: til dette
Vidne, som er fremsat til Vidnet Knud Dolve. Resp: 1mo: i alle maader som Knud Dolve
svaret haver. 2do: som \af/ {ved} Knud Dolve er svaret. Lars Johansen Qvale fremsatte
sam/m/e Qvæst: som hand til Vidnet Knud Dolve fremsat haver. Resp: hand har vel Reist
ageren forbij siden Lars Qvale kom her at boe, mens icke givet nogen agt efter om alle pallene
stoed ved ageren. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet, hvorfor det blev udj Eed taget.
7: Vidne, Knud Torgiersen Ullestad, anviiste igaar ageren Strengen, sagde det hand ingen
forskield kand see, fra dend tiid hand tiente her og indtil nu, undtagen under Reusen, hvor det

lader sig ansee som en hæst skulde have udtrædet Een tørv. Proc: Reus fremsatte til Vidnet
den 1ste Qvæst: som for Vidnet Knud Dolve fremsat er. Resp: som Knud Dolve svaret
haver. parterne havde ej videre at tilspørge Vidnet. .......t saa blev Vidnet udj Eed antagen.
8: Vidne, Siur Endresen, anviiste igaar ageren Strengen, sagde det hand ingen forskield kand
see paa ageren, fra dend tiid hand tiente her, og nu, forklarede ellers at ageren dend tiid som
nu gick ........ til busken. Pr: Reus fremsatte (dend) første Qvæst: som til Vidnet Knud Dolve
fremsat er. Resp: som Knud Dolve svaret haver. parterne hafde ej videre at tilspørge
Vidnet, og altsaa blev Vidnet til Eeds aflægelse antagen.
9: Vidne, Peder Wichingsen Øfsthuus, ......... igaar, anviisning paa ageren Strengen ........... at
ved jørnet i Nord Ost er det som .............. tørv af bøen ved ageren var borte, ................ ageren
over alt nu som dend var (forhen). Pro: Reus fremsatte dend første Qvæst: som til Vidnet
Knud Dolve fremsat er. Resp: som Knud Dolve svaret haver. (For) det andet tilspurte
Vidnet, om hand .............. dend palle som fantes at være
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fløttet i Westre sidden af Stor aggeren ved veien, 5 al: der fra need efter og op under aggeren,
har staaet paa det stæd og i det hullet som 4: Vidne Knud Dolve a[n]viist og forklaret haver.
Resp: hand veed ganske vel at pallen har staaet paa det stæd hvor hullet er ved veigen, har og
seet at dend er fløttet hen paa et uræt stæd, mens hvor langt der er imel:, ved hand icke,
saasom hand ej haver maalet det. 3tio: tilspurte Proc: Reus Vidnet, om hand veed at der har
staaet paall i bugten veed Bruun Soldsaa. Resp: jo, hand ved det at der har staaet paale mens
hand tiente her. parterne hafde ej widere at tilspørge Vidnet, og altsaa blev Vidnet udj Eed
tagen.
Det 10de Vidne, Arve Hoversen Schieldahl, anviiste ageren Strengen, sagde dend at være
lige som forhen, undtagen i jørnet under Nord Ost, var et lidet hull, som en tørv var borte af
bøen, anviiste i bugten veed Bruun Soldsaa at have staaet en pall, som nu var borte, og at
sam/m/e stoed i lige linie med de 2de needen for staaende palle imod vandet, ligeleedes
anviiste dend anden pal for Westre enden af Strengen og Stor ageren, at være fløt fra sit Rætte
stæd, som var i det hull ved veien og (len)ger need imod vandet \og/ op under a(geren) /: som
ved eftermaaling var 5 al: :/ Proc: Reus tilspurte Vidnet, om hand kand (giøre) nogen
anvisning paa de 3 palle in.... (for) aggeren, hvad heller de staar i si(ne Rætte) stæd[er] eller
ej. Resp: dersom ag(eren ej) hafde været udlagt paa bøen, da ku(nde hand) sagt om pallene
vare fløttede .............., mens siden ageren er udlagt, k(and hand) icke giøre det, dog er ageren
alle(ne) paa Knud sin egen bøe. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet, hvorf(ore hand
blev) udj \Eed/ antagen.
Det 15 Vidne, Torbiør Levordatter, giorde anvisning paa ageren Strengen, (sagde) nu at være
saaleedes som dend var (da hun) Kiente dend; Proc: Reus forre..... ......... dette Vidne
formeedelst forfald, (da hun maat)te Reise bort og icke kunde opp(eholde sig) til i dag, saa
agtede Citanten .................... at forlange hindes Eed[s] fæstelse (forretaget ved) Vidnerne Lars
Bergesen og Od Tor....sen, (angaaende de) anviiste 4 palle need for Enden af (ageren Strengen
og) Stor ageren, der af anviste og (forklarede hun at)
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Dend anden pall ved veien var borte, anviste hullet hvor dend hafde staaet, og var igien imod
5 al: der fra need efter imod vandet og høyere op under ageren needsat, og den pall som nu
findes at være needsat opunder ageren, er icke dend sam/m/e pall som de saa dend første
gang, thii da stoed der en pall, noget Kortere og tyckere, dog paa sam/m/e stæd som den/n/e
nu staar:

her om Vidnerne Siur Windsand, Iver Torgiersen Finne, nu Ullestad, under forhen aflagde
Eed forklarede at dend paal som staar op under Stoer ageren, 5 al: fra hullet ved veien, har
forhen staaet i det huul ved veien. for det andet blev os af bem:te 2de Vidner Lars og Od
Breche anviist dend Østere pall under Stoer ageren, som var opflyt tæt under Stor ageren, der
veed forklarede, at da de første gang saa dend pall, var det til siune i Kollen af pallen at dend
var nylig need dreven. dernæst anviiste dend anden pall under bem:te ager at være flyttet tæt
op under ageren, og dend 3 Pal at være fløttet op i ageren dend første gang dend blev dem
anviist, og (an)den gang at være need fløt imod 2 foed, (hvor) dend nu staar;
her ved Siur Winsand og Iver Ullestad under deres forhen aflagde Eed forklarede at dend
Østere palle ......r Stoer ageren, forhen hafde staaet .......r Et lidet hæcke Træe /: som staar
......r ageren :/ mens nu findes fløttet .....en og noget Westl: for sam/m/e Træe ...... ....der
ageren. Ligeleedes anviiste ........ pallen at være fløttet tæt op under (Sto)r ageren, og dend 3
pal at være fløttet ......n fod op under ageren, den/n/e forklaring og anvisning, de under deres
(forhen) aflagde Eed tilstoed i sandhed at være.
herved Sorenskriveren med (Laug Rætte)n efter Vidnernes anvisning (og forklaring),
granskede dend forandring ..............., som var at ansee, som {...} .......... unde Men/n/isker
hafde fløttet ................, Et for at bederve linien ..........., for det andet, som de der ved
.............. Knud Qvale mistængt at hand ................. udlagt ageren paa Lars sin ................, da
stæderne, efter Vidnernes
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anviisning hvor pallene forhen skulde have staaet, af os bleven efterseet, befantes ej alleene,
at naar pallene hafde staaet paa de stæder, de da hafde staaet i lige linie, mens end og at Knud
Qvales ager der efter at være paa hands egen bøe udlagt. for det 3die blev os af Vidnerne
Lars og Od Breche anviist en pall udj ageren Halv sold, der om forklarede at dend første gang,
dend af Knud Qvale var bleven dem anviist, var dend fra linien af de andre palle fløt i Wester
imod 5 qvarter {ind} ud i Knud sin ager, og anden gang dend blev dem anviist, efter at Lars
hafde skaaret Kornet eller sin ager, som ligger ligge med \Knuds ager/, vat dend fløt i linien
igien med de andre palle, hvor dend nu staar, der ved anviste den første pall, som inu laa i
brendnællerne, og var af slagen og skaaren i Kollen. i hvis stæd dend anden gang var sat dend
gamle pale, som nu staar. For det 4de anviste bem:te 2de Vidner Bruun Saalsaa, med
forklaring, at der i bugten ved ageren, i linie med de andre palle, ..... de have staaet en pall,
hvor til hullet, (som) Knud Qvale anviiste dem stædet, har vist sig udj dybden en Norsk
(alen), mens nu var intet hull at ............ pallen.
Vidnerne Siur Winsand og Iver Ullestad under forhen aflagde Eed forklarede, at i den/n/e
bugt ved (ageren?) Bruune Soldsaa, har i ald deres tiid med de andre \2de/ pælle staaet en pall.
parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnerne.
(De) 2de Vidner, Lars og Od Breche, ............. Eedfæstede De deres giorde forklaringer og
anvisninger.
Proc: Reus tilspurte Vidnerne Siur Winsand og Iver Torgersen Ullestad, ......... dend ringe
deel af Stor ageren ............ deres forhen aflagde forklaring .............. være udlagt, er paa Knud
Qvales ......... Eng og bøe, og til Iver Torgiersen Ullestad (i sær)deeleshed, om icke Leintnant
Dyvahl tiltalte ham, at hand icke skulde ................ med slæden i Streng ageren
......................... icke Knud Qvale da Vidnet .............................. i sam/m/e ager {bad ham}
Streng ageren .................., (at) hand icke skulde kom/m/e for nær ................... Resp: 1mo:
{de sv} dend deel af S(tor ageren) ....................
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af Knud Qvale er udlagt, er bleven udlagt paa hands Egen Eng og bøe: dernæst Vidnet Iver
Ullestad Ene svarede, at da hand Kiørte for Leintnant Dyvahl, i det hand vilde vende slæden,
kom hand op i Streng ageren, da forbød Leintnanten ham at Kiøre der. 2o: det passerede
saaleedes da hand tiente Knud Qvale. Lars Johansen Qvale tilspurte Vidnet Iver Torgiersen
Ullestad, om Vidnet i det sidste Aar hand tiente her, saa dend pall som borte er, at staa i
bugten ved Bruune Soldsaa, item, om Vidnet har seet sam/m/e pal siden Comparenten kom
her at boe, som er for 2 Aar siden. Resp: hand tiente Comparentens huustrue da hun var
Encke, hvorfor hands pligt var at have opsiun, og derfor med sandhed kand sigge at pallen
stoed der, mens efter at hun blev gift har hand icke givet agt der paa. parterne hafde ej videre
om hiem/m/e marken at tilspørge disse Vidner.
Knud Qvale anviiste igaar for Sorenskriveren og Laug Rætten Een veite som (gaar?)
igien/n/em Løbs Teigen og need igien(nem) veien til hands agere, der om forklarede, at dend i
den/n/e waar, meedens hand var i Bergen, er bleven over alt (med) steen tilstoppet og opfylt,
som (er) til fulde at see,
Lars Johansen (erklære)de, det hand tilstoed at have stoppet (veite)n, fordj dend hafde Revet
veien.
(Der)næst vedtog Sorenskriveren og Laug Rætten udj bægge parter og Pr: Reus følge med
(alle) Vidnerne, at drage over wandet til Qvals Teigen, for at ansee dend anvisning Vidnerne
agter der at giøre.
1ste og 2det Vidne, Peder Knudsen Glim/m/e og Magne Larsen Gielland, (deres) anvisning
paa en deel bircke tupper \oppe i Teigen/, og ................ var dem som Knud Qvale hafde
an....... med dend berætning at Lars Qvale ............. det, parterne hafde ej noget at tilspørge
Vidnerne, altsaa Eedfæstede Vidnerne (med Eed deres udsigen)de og giorde anvisning.
(3de Vidne), Niels Nielsen Høyland, giorde anvisning i Teigen paa en deel stuppe, som
............... forrige Vidner anviist, sagde ............. tuppene af bircke træer hand hafde (efter
Lars) Qvales ordre need hugget, Lars Johansen Qvale (tilstod) selv at have befahlet Vidnet at
need (hugge de birc)ketræer, hvor af stubbene nu
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Ere anviiste. efter som \Lars/ Johansen Qvale selv tilstaar at have beordret Vidnet til at hugge
de anviiste bircke stubber, saa bliver det ufornøden at antage Vidnets Eed.
Vidnerne Siur Winsand og Iver Torgiersen Ullestad under deres første aflagde Eed anviiste
mercker imel: i desse 2de, Neml: Knud Qvale og Lars Qvale[s] brug og Eiendom her udj
Qvals Teigen, og var første mercke Een gl: Kross hugget udj en gl: Birck oven i Teigen, der
fra need i en gl: stub, og atter need i den anden gl: stub, som staar ved Fladeslaaten noget
oven for løen. af den/n/e anvisning er det befunden at Lars Qvale har hugget eller ladet hugge
paa Knuds Eigendom.
Sorenskriveren forrestillte bægge parter, det de følgelig Kongl: Allernaadigste Forordning af
31 Martj 1719, vilde lade forfatte og her i Rætten producere til actens følge, Ett Afritznings
Charte over deres Eigendom og de omtvistede stæder, til efterrætning for høyere Rætter hvor
den/n/e sag maatte worde indwarslet.
Pr: Reus for Knud Qvale der til svarede, at det er Rætten bekiendt at Comparenten igaar
giorde sin flid for at formaa Mons:r Claus Emanuel Barth, som til saadan Chartes forfattelse
er beqvem til at (ud)færdige det behøvende og allernaadigste befahlede Cituations og
afritznings Charte, men da bem:te Mons:r Barth der for(meedelst) (vægre?)de sig, deels
formeedelst at hands dertil (behøven)de Instrumenter icke hafdes ved haanden, og formeedelst
andre forrætninger, saa Kunde Comparenten for den/n/e sinde (icke) lade hands Principahls
sag der efter (blive) opholdt, men vilde til i morgen .................... Morgen efter Rættens for got
b(efindende) slutte sagen med endelig paastand (til Doms), hvor til hand var tiid begierende.

Lars Johansen Qvale svarede, det (hand ej) forstod sig paa hvad afritznings Chart (skulle)
bety, forrestillede ellers, det h(and) ............ imod det forlig som var a....... ..............
omkostningerne var anbelangende, ........................... icke svare videre end som hand
.................... begyndelse og indtil nu, d... ...................... hand intet vide af de omkostninger
.................. giort med at føre Proc: her paa ..................... hand Comparenten i høst betalt
...................., saa kunde Knud Qvale nu selv ........................... antagene Proc:, og dersom nu
......................... skee, begierede hand, Comparenten, (Sagen paa)
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Sin Egen bekostrning udsat for at faa indstevnt fleere Vidner til sagens oplysning, og for at
faa sin Procurator her paa Aastædet.
Knud Qvale lod ved Proc: Reus Replicere, at efter som Contraparten ved det tilbud om
forliig har faaet alt hvad hand har forlanget, og meere end hand har forlanget, ja mere end som
Rætten han/n/em forhaabentlig skal Kunde tilKiende, saa kunde hand aldeeles icke være
holden eller fornøyet med de tilbudne halve omkostninger, efterdj hand, neml: Knud Qvale,
nu har haft Rætten her paa Aastædet 3de gange, alt paa hands Egen bekostning for Lars
Qvale, som der imod ingen udgifter har haft, uden alleeneste hands Proc: at Sallerere, og hvor
ved hand har forceret Knud Qvale som En Eenfoldig Mand, der af Lars Qvale i mange maader
efter acternis udviis er bleven fornærmet og forurættet, til at udføre sin sag ved Comparenten,
og altsaa Protesterede hand imod dend begierede udsættelse til sagens yderligere ophold og
bekostning paa hands sidde, og forventede der imod dend begierte frist til i Morgen at slutte
sagen til Doms, da det nu er saa silde paa aftenen.
Afskeediget
J andleedining af Lovens 1 B: 13 Cap: 15 art: kand (denne) Rætt ej med minste billighed
nægte (ham) eller betage Lars Johansen Qvale {dend begierte} frist og tiid til at lade fleere
Vidner udj Sagen indkalde, som og at see (sin sags)s tarv ved {Een} \sin/ Procurator forsvaret
(og i ag)t taget, hvorforre hands giorde paa(stand) bliver saavel lovlig som billig at ........ i
dend hænseende, og allerhælst hand (har an)givet sagen paa sin Egen bekostning, (saa) bliver
det ham bevilget, at sagen (til e)n beqvæm tiid vorder udsat, og som ....... nu formeedelst
Sorenskriverens (høye) Embedets forrætninger ej kand .......g beram/m/es, saa skal parterne
der ... ......de af Lensmanden worde warslet, ...... .....d Procur: Reus paa Knud Qvales (veigne)
(a)t indkom/m/e med sin Deduction (i sagen), og da tillige at slutte dend til (Doms) .......re
skal worde behandlet lovgemæs.
Dend 14? Junj (mrkn: mellom 13 og 26 juni) blev Rætten betiendt paa Gaarden Tvette,
beliggende j (Wangens Tinglaug) og Vin/n/ie Kircke Sogen paa Vaas, udj Hr: Cancellie Raad
og Sorenskriver Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Fuldmægtig Claudius Emanuel
Barth, tilligge med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes mænd, Nafnl: Gullich Ringheim, ......
........, ....... ......thus, Anders Kaalve, Mathias Mølster og
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Tosten Leidahl, nærværende ved Rætten Lensmanden Johan Hendrich Blomberg, som Laug
Rætten efter Fogden Johan Smeds opnæfnelse haver tilsagt,
og det efter kaldelse af Gaarden Tvedts Opsiddere, Nafnl: Michel Michelsen og Johanes
Colbensen, udj Een Aastædz trættes afhandling, Reist af Gaarden Guldbraa[s] Eiere og
opsiddere Lars Ingebrigtsen, Iver Larsen og Lars Monsen ang: Een omtvisted Støel Hollen
kaldet, som forhen j Prot: paa fol: 121: paa Gaarden Guldbraa er begyndt og Reist,

og fremstoed da for Rætten Procurator Johan Reuts og forrestillede at hand efter Tvedte
Opsidderes begier er bleven formaaet til at paatage sig for Dem, den/n/e af Opsidderne paa
Gulbraa imod dem saa uvendtelig, som formentlig aldeles ugrundet og ubevislige haarde og
nærgaaende Sigtelser og beskyldninger, hvilcke, eftersom sam/m/e, om dem fandtes bevislige,
saa meget mere har forandlediget dem til forsvar, som sam/m/e Consernerer deris timelige
velfært, Comparenten fremlagde da først dend af Contra Citanterne Michel Michelsen og
Johanes Colbensen Tvedte til den/n/e Aastædz Rætt udvirckede Continuations Stevning af 25
Maj sidstl:, hvorved de har indkaldet efterfølgende Vidner, Nembl: Siur Finne, Siur Bøygd,
Erich Breche, Magdeli Homlebreche, Britta Qvarme, Niels Lønne og Hans hustrue Christi,
samt Johanes Berge, alle til at vidne om grendse skiellet jmellem Gaarderne Gafle, Sousjord
og Herreim paa dend Eene siide, og Gulbraa paa dend anden siide, ved sam/m/e stevnemaal
er og indkaldet saavel til at være til vedermæhle ved disse Vidners forklaringer, som at svare
til Qvestioner, de forhen j Sagen og (af Gulbraa) Mændene førdte og afhørdte Vidner, Nembl:
Anders Olsen Tvetto, Erich Larsen Ulven, Torbiøren Larsen, huusmand sam/m/estæd, Peder
Siursen, til husse paa Toullo, Knud Siursen, til huus paa Sondves-Hougen, Lars Siursen
Holle, Ole Gullichsen ibdm:, Iver Nielsen, Husmand paa Flisseram, og Lars Navesen Fielli,
Endelig er og indstevnt Anders Hendr(ichsen) ......... og Jacob Christensen ibdm:, til at
forklare om det (stevnemaal) som de for Tvedte Opsiddere og efter deres begier h(ar ladet)
forkynde for Gulbraa Mændene sidstl: Som/m/er paa (dend om)tvistende Støl udj Hollen, og
som de, Nembl: C(ontra Citanterne), vil formode at det aldelis icke skall kunde bevisses
.............. stod udj Hollene, hvor de paa gam/m/el toft h(ar ladet bygge) deris Sætter boll,
aldelis icke er nogen virckelig ......... (be)vislig Eiendom for Gulbraa, saa skulle de saa
................. mere ønske, at Contraparterne, som selv sk..... ............. og uformuende folck lade
sig finde til mi(ndelig for)lig, og til dend ende, forinden at noget Vid.... .....................
fremsatte Comparenterne den/n/e proposition .............................. vel Gulbraa aldelis icke, som
melt, har ........................... til det omtvistede stæd, saa vil de dog .................................. deres
tiid tilstaa dem ligge deel med dem ....................... for deres fælles Creaturer om Som/m/eren,
.......................... forsyn kand findes slotter, bæitter og andre ......................... den/n/em bægge,
og Endskiøndt at de f............................. at kunde paastaae omkostninger ................................
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den/n/e den/n/em paaførte bekostelige Rættergang, saa vil de dog for deres fattigDoms skyld
sam/m/e eftergive til ophævelse paa bægge parters siider, ligeledes lod Pro: Reuts tilføre, det
Gaardene Gafle, Sousjord og Herreims opsiddere til Vedermæhle er indstevnt for at aflægge
deris Nærmere Erklæring til Sagen.
Stevnemaalet, som for Rætten blev oplæst, lyder som følger.
Af Gulbraa opsiddere møtte Iver Larsen og Lars Ingebrigtsen, som vedtog Stevningens
lovlige forkyndelse saavel for dem som for deris Grande Lars Monsen, siden hand forlangede
at de \paa/ hans veigne vilde svare, siden hand var j forfald; svarede dernest at de icke kand
jmodtage og indgaa det proponerede forlig, men overlader Sagen j Rættens hænder, og vil
haabe at deris Procurator som har antaget sig Sagen, sørger for deris bæste.
Procurator Reutz wendtede at de til vedermæhle indstevnte opsiddere paa Gaarderne Gafle,
Sousjord, {Gafle}, og Herreim efter Stevnemaalet Reel Explicerer sig om de icke holder
Hollene tillige for deres Eiendom, og om de tilstaar Gulbraa nogen virckelig Rætt og Eiendom
der til.
Fra Gafle møtte opsidderne Anders Olsen, Iver Gullichsen og Herlof Knudtsen, fra
Sousjord møtte Tollef Olsen, og paa Encken Kari Larsdatters veigne hendes Laugværge Ole
Larsen Løcke, og fra Herreim møtte Erich Herreim, som alle tilstoed lovlig at være stevnet.

Procurator Reutz, da hand fornam at de indstevnte opsiddere paa de 3de Gaarder ligesom
skulle bære frøgt for at de icke tør svare til hans propositioner, at de skulle blive indtræcket j
prosessen til bekostning for dem, declarerede paa Tvedte Mændenes veigne at saadant slæt
icke er hans forsætt, men da hand holder dem derfor aldeles befriet, saa vilde hand faa meget
....t mere formode at de til Sagens og sandhedz oplysning (uden) frøgt eller skremsel ickun
giver deris Eenfoldige (forklaring) og Ærklæring.
de forbem:te 3de Gaarders opsiddere lod .......... tilførre, at de holder øfst j Hollen til deris
Eiendom, (mens) nederst j Hollen er Gulbraa Eiendom.
De af Tvedts opsiddere nu indstevnte Vidner møtte alle, undtagen Siur Bøygd og Magdeli
Homlebreche, som nu ved døden er afgangen, og Britte Qvarmo, som nu er svag, hvilcket
hendes søn Knud Siursen, som for Rætten (nu møder), kundgiorde.
af de paa Guldbraa side forhen førdte (Vidner) møtte ickun Lars Siursen Holle, Peder
Siursen Toulo og Lars Navesen Fielli, de øfrige møtte icke, men Erich Larsen Ulven (er) nu
ved døden afg:
Stevne Vidnerne Tollef Hagge (og) ...... Lille Høen med Eed og opragte fingre afhiemlede at
(de) Stevnemaalet for disse udeblivende, Nembl: Anders Olsen Tvetto og Torbiøren Larsen
Ulven /: Knud Siursen Syndves Hougen (sagdes at være) Ræist her fra, da Stevnemaalet blev
forkyndt for ............ :/ Ole Gullichsen Holle og Iver Nielsen Flisseram, (lovlig med) 14 dages
Varsel haver forkyndt.
Proc: Reutz (begierede at de) udeblivende Vidner motte paaraabes om nogen (af dem møtte,
og i sær)deleshed Ole Gullichsen Holle, som skall have .......................... finder sig eller ej.
efter paaraabelse møtte ............................
Proc: Reutz begierede dernest, at de Vidner .................. forklaring forhen j Sagen motte først
fremkaldes (og for dem fremsatt) Qvestioner under deris forhen aflagde Eed.
(Dernest) Lars Siursen Holle fremstoed for Rætten, for hvem (hans forhen a)flagde
forklaring blev oplæst, {blev} svarede under (hans forhen aflagde Eed) at hand vedstaar
sam/m/e sin aflagde forklaring, ......................... sig siden hand ej videre har at forklare.
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Spørge Vidnet under hans forhen aflagde Eed, 1mo: naar, og af hvem, hand har hørdt at
Hollene var Gulbraaes Eiendom. 2do: om hand aldrig har hørt j hans ungdom at Tvedte
mændene tilforen fra gam/m/el tiid af har støllet j Hollene, og der haft deris sætter bollig, og
for det 3de: om hand icke veed at der har været Toft til huusse til hiem for Tvedte paa det
stæd j Hollene hvor de Nye husse nu er opsadt. Dertil Vidnet svarede til 1: Qvest: har hørdt
det j sin ungdom, og det af mange Mænd, men kand ej formedelst tiidens lengde mindes af
hvem. til 2de: Qvest: har aldrig hørt at Tvedt opsiddere nogen sinde har støllet j Hollene,
eller haft sætter bollig der. til 3de: svarede Nej, har icke hørt eller seet det.
Dernest fremstoed Peder Siursen Toulo, og blev hans forhen aflagde forklaring ham af Prot:
forrelæst, hvilcket hand \under forrige aflagde Eed/ tilstoed Rigtig at være, og dertil
Refererede sig. Proc: Reutz paastoed at Vidnet motte svare til de 3de fremsatte Qvest: til det
forrige Vidne. derpaa Vidnet svarede til 1: Qvest: hand har icke hørt at det hvercken skulle
tilhørre Gulbraa eller Tvette. herunder tilspurte Reutz Vidnet, om hand icke heller har hørt at
Herreim, Gafle og Sousjord Eiede Hollene, Resp: Nej, har icke hørt det. til 2de: Qvest:
svarede Nej, har icke hørt det. til 3: Qvest: svarede Nej. Reutz tilspurte Vidnet for det 4de:
om hand ved eller har hørt at Gulbraa har støllet eller haft Sæls huus j Hollene. Resp: Nej.
Dernest fremstoed for Rætten Lars Navesen F[i]elli, for hvem hans forhen aflagde forklaring
blev oplæst, hvilcken hand under sin forhen aflagde Eed vedstoed, og dertil Refererede sig,
og altsaa havde Cont: Cit: ej noget at tilspørge dette Vidne.

Dernest blev fremkaldet de nu af Cont: Citanterne indstevnte Vidner, saa mange som møder,
for hvilcke og Eedens forklaring af Lovbogen blev forrelæst, og formanet ved sandhed at
Vidne.
og fremstoed da for Rætten Siur Olsen, boende paa Gaarden Finne, sagde sig at være
gam/m/el ? Aar, efter aflagde Eed vidnede at have hørt af hans bæstefader ..... ......sen, som
boede paa Sousjord, J hans ungdom sige, det Gaardene Sousjord, Gafle og Herreim Eiede
jmod Exingedøllingene .................., og paa dend anden side af Jlaget Eiede Exingedøllingene,
paa Rættens tilspørsel om hand af hans bæstefader ........... har hørt at Tvette skulle eje til det
omvundne ................... eller Hollen, svarede at hand saadant ej hørt haver. Proc: Reutz
tilspurdte Vidnet, om hand icke har hørt at ......................... Rætte mercke for Holbøyderne j
mellem Gulbraa og ....................., og om icke sam/m/e Gaarder j Holbøyden har brugt og
h(ugget? brende)ved til Jlaget, uforbuden af Gulbraa. Resp: h(and har icke hørt) at Jlaget
skall være mercke jmellem andre Gaarder ..................... end de forhen omvundne 3de
Gaarder, og for det øvrige (i spørsmaalet) svarede at være gandske uvitterlig derom. Reutz
(tilspurte) Vidnet, om hand har hørt at Gulbraa Mændene j ........................... for nogle Aar
siden har støllet j Hollene, ......................... endten de nu j Een 30 Aars tiid /: siden Vidnet
{.....} ........................... j dend tiid har boet :/ har støllet j Hollen, eller ....... (Resp: (efter at)
den/n/e trætte Reistes har hand hørt at de støllede .......................... 2 á 3 Aar siden. Videre
tilspurdte Reutz (Vidnet, om hand) har hørt at Tvedte j gamle dage har støllet ......... Resp:
............ icke har været Toft til Sætter boel j Hollene ......................... Rætten tilspurdte
Vidnet, om hans bæstefader ....................... Jlaget. Resp: Nej, hans bæstefader visse(de)
.............................. stod, thj de ..od j st.... ..................................................................................
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Reutz begierede at Rætten vilde tilspørge Vidnet, om hand icke veed og har vist hvor jlaget
er, baade før og efter at hans bæstefader talte med ham derom, samt om hand icke derpaa
kand giøre anviisning. Resp: har ej vist hvad eller hvor jlaget er, førend hans bæstefader
sagde at mercket skulle være j Jlaget, og som ingen har vist ham stædet, saa kunde hand ej
giøre anvisning derpaa. Parterne havde ej noget at tilspørge Vidnet.
2det Vidne, Erich {Brech} Clem/m/etsen, boende paa Gaarden Breche j Sogne Fogderie
beliggende, sagde sig at være gammel 66 Aar, {efter} aflagde sin forklaring som følger,
Hand, Nembl: Vidnet, var paa Gaarden Herreim j fra hand var 7 Aar og indtil hand blev 20
Aar, og j dend tid stølte Herreim j Torvedahlen, undtagen 2de Aar, da de ej for snee kunde
kom/m/e frem, og tog de j dend omvundne tiid deris brende ved som de hafde fornøden mens
de var paa støllen j Hollene uforment og uden nogen paaancke, og naar undt vær indfalt, drog
baade Hærreim, Sousjord og Gafle med deres Creaturer ned j Hollene, og har Vidnet hørt at
Guri Hærreim, Halver Sousjord og Joen Sousjord Kan/n/ede dem til Jlaget. Reutz tilspurdte
Vidnet, om hand j dend tiid hand var paa Herreim, har hørt, seet eller fornum/m/et at Gulbraa
Mændene havde deres sætter eller støllede j Høllene. 2de: om hand icke kand giøre
anvisning saavel paa grendse skiellet Jlaget, som paa det stæd j Hollene hvor Tvete toft har
staaet. til første Qvest: svarede, at hand saa icke at Gulbraa Mændene j dend tiid støllede j
Høllen, eller hafde noget sæl, men neden for Jlaget har hand hørt at Gulbraa Eiede. Reutz
erindrede derved, at inden for Jlaget som Vidnet taller om, Desputerer icke Tvette Mændene
Gulbraa (sit) Eiende, men vel j Hollene der oven for. til anden Qvest: svarede, hand kand
giøre anvisning paa Jlaget, kand og giøre anhvisning!! hvor Tvette tompt er. (Rætt)en
tilspurdte Vidnet, om hand ved at den/n/e Gaard Tvedt (Eier) noget j Hollen, og har haft
Eiendoms Rætt til fæbæitte, (eller) om noget Sæle huus har været opbygt, dem tilhørende.
(Resp: hand) ved ej at Tvedt Eier noget j Hollen, hvilcket hand (ej hell)er har hørt at de skulle
have nogen ejendom derj, har (ellers) hvercken seet eller hørt det de hafde noget Sæls (huus)

der staaende, men paa spørsmaal sagde hand at Een ........ (af?) Hollen kaltes af Opsidderne
Tvetto toft, end videre sagde Vidnet, At Tvedte Mændene med tilladelse af (Opsidderne) paa
Hærreim, Sousjord og Galfle!! j nogle Aar, (naar de fi)ck tilladelse, støllede j Torvedahlen og
benøttede sig (af) Hærreim, Sousjord og Gafles Støls huusser. Parterne havde ej videre at
tilspørge Vidnet.
Pro: Reutz ........lede at det Jndstevnte Vidne Britte Qvarmo er ............... kand Comparere for
Rætten til hendes forklaring ......................., fremstillede hand hendes Søn Knud Siursen
............, som hand begierede motte aflægge sin for(klaring un)der Eed om det paastevnte om
hans Moders (udsiggende til) ham.
Afsagt.
Efter Cont: Citanternes (formeening kan)d Knud Siursen ej til nogen Eedelig forklaring
(antages om) hvad hans moder om det paastevnte for (ham kunde ha)ve udsagt, men naar
Cont: Citanterne efter ................. forlanger Rættens Assistance til at faa hende (afhørt, skal
der)udj lovgemæs vorde Assisteret.
(Proc: Reutz tog) sig Reservered dend ergangne kiendelse
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J vedbørlig tiid at paaancke, aller hælst da hand af det paa hoved Citanternes siide forhen
passerede finder adskillige Vidner at være indstevnt til sidst afvigte Rættes holdelse her paa
Aastædet, hvilcke icke har mødt, og hvis Vidnesbyrd dog alligevel af andre efter Vidnernes
ord er bleven fremført, saa hand j detz fald maa fornem/m/e og Rættens behandling nu er
anderleedes med Tvedte Mændene end som dend tiid skiede for Gulbraa Mændene. Rætten
tilspurdte Proc: Reutz om h.. hand vil have Rættens Assistance til at faa dette Vidne Britta
Qvarmoe, som forregiver at være svag, afhørt, da skall ham uden hinder og ophold skie
Assistance, siden hun ej boer lengere her fra stædet end ½ Mil. Pro: Reutz agtede umødig til
at faa Vidnet afhørt ved nogen Laug Rættes Mænd, men vedblev sit forrige.
3de Vidne, Niels Erichsen, boende paa Gaarden Lønne, findes at have tilforen aflagt sin
forklaring, hvilcken, efter at dend for ham blev oplæst, hand vedstoed.
4de Vidne, Christi Halversdatter, er gift med nest forrige Vidne Niels Erichsen, boende paa
Lønne, sagde sig at at!! være gam/m/el 60 Aar, vidnede, at for Rum/m/e Aaringerr siden har
hun af hendes bæstefader \Joen Torchelsen/ hørt sige at der var Een tompt j Hollene som de
kalte Tvedt tompt, men hvem som var Eiere for tompten, ved Vidnet icke, sagde at kunde
giøre anvisning paa sam/m/e tompt, forklarede ellers at have hørt det Jlaget skulle være
mercken j Mellem Hærreim, Gafle og Sousjord, men paa Jlaget kunde hun ej giøre anvisning.
Proc: Reutz tilspurde Vidnet om hun h(ar) hørt at Gulbraa har ejet eller haft støel j Hollene.
Resp: Nej. Retten tilspurdte Vidnet om hun nogen sinde (har hørt sige) det Tvedt Eiede j
Hollene og hafde Støls huus der, eller (om de) nogen sinde der har støllet. Resp: Nej.
Parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Preoc: Reutz ................. de nærværende opsiddere fra Herreim, Sousjord og Gafle ............
icke faarstaar ved deres forklaring nederst j Hollene ................... neden for grænsse skiellet
Jlaget og øverst j Hollene ................., som er oven for Jlaget. De forbem:te 3de Gaarders
opsiddere svarede, at \de/ Reigner Hollen oven for Jlaget for der(es Eiendom, og) Hollen
neden for Jlaget for Gulbraa Eiendom.
5te Vidne, Johanes Larsen, boende paa Gaarden Berge, sagde sig at være gaml: 44 Aar, samt
at være \kiødeligt/ Søskendebaren til Michel Michelsen (Tvedt og) til Johanes Colbensen, som
er Cont: Citanter, ...................... 2de Søstere, dend Eene haver til Ægte Erich Hærreim, (og
dend anden) ........ Gafle, forklarede dernest at være opaf(let) .............., hørdte hand af Een
gamel kone Guri Pedersdatter ........, (som er død for) ..... siden, siige, at hun hafde hørt for sig
siige, at .............................. Een kone paa Tvedt, som skall have støllet paa .......................

steen, videre sagde Vidnet ej at kunde forklare. ........................ Cont: Citanterne ham noget
at tilspørge, hv(orpaa hand) sin aflagde forklaring med Eed og opragte fingre stadfæstede.
6te Vidne, Anders Hendrichsen ......., sagde sig at være gam/m/el 40 Aar, efter aflagde Eed
vidnede at nest ............................. da Gulbraa Mændene støllede j Hollene, bad Jo(hanes
Tvedt) det hand vilde følge ham til Gulbraa, som hand .............. hand da, det Johanes Tvedte
sagde (til) Gulbraa (Mændene, du skall)
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Jcke stølle j Hollene, og du skall fløtte derfra, thj vj vil stølle der indtil Dom/m/er og
Dan/n/emænd døm/m/er dem derfra, og svarede da Gulbraa Mændene, Vj støller her efter
skriverens befahling. Reutz tilspurdte Vidnet i særdeleshed, med hvad ord Gamle Lars
Gulbraa tilsvar begiegnede Johanes Tvedte. Resp: sagde ej at kunde mindes det. Reutz
tilspurdte Vidnet, om icke gl: Lars sagde til Johanes, er det saa du kom/m/er ud, da skall Een
af os ligge. Resp: sagde ej at kunde mindes det. Cont: Citanterne hafde ej videre at tilspørge
Vidnet.
7de Vidne, Jacob Christensen, er til huus paa Exsse, sagde sig at være gl: 62 Aar, efter
aflagde Eed vidnede, at hand laa paa Marcken paa Gulbraa bøe, og da hørdte hand at Johanes
Tvedte, og Michel Tvedtes StifSøn Baar Halstensen, sagde til Gulbraa Mændene Iver og
Gamle Lars, Jeg sigger dig ud af støllen indtil Dom/m/er og Dan/n/emænd har Dømt j Sagen.
Videre sagde Vidnet ej at kunde forklare. Reutz tilspurdte Vidnet, om icke Johanes Tvedt
kom til ham paa Gaarden Exsse og begierede at hand vilde følge ham til Gulbraa, for at høre
paa dend omvundne afsigelse, og om icke Vidnet til dend ende og j det Ærinde fuldte med
Johanes Tvedt til Gulbraa. Resp: Ja. Cont: Citanterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
Procurator Reutz derpaa begierede at Rætten vilde imodtage Vidnernes anviisninger efter
Een hvers forklaring, og naar det er skeed vil Comparenten slutte{de} Sagen med Eendelig og
sluttelig paastand, og ellers tilspurdte de nærværende Gulbraa Opsiddere om de med sandhed
kand nægte for eller fragaa, at Tvedte Mændene for 2de Aar siden, var paa deris Gaard, og for
at undgaa process og trætte, anmodede dem om at de uden forhindring motte bygge j Hollene,
og om de icke dertil Erklærede sig Eenig og Villig med dem j alle maader, uden at staa efter
nogen straff. da \de/ Gulbraa Opsiddere, som for Rætten møtte, Referede sig til hvis af deris
Procurator er svaret.
Rætten ved(tog der)nest at ansee dend anvisning Vidnerne vilde giørre og ......
{.................................}
Procurator Reutz for Cont: Citanterne (er)agtede umødig at umage Rætten med nogen gang
op til (de om)tvistede stæder j Hollene, deels fordj at det Eene Vidne Christi Halversdatter,
som skall giøre anvisning paa Tvedte tompt, (er en) aldrende og svag Kone, der icke har
kræfter at gaa (saa lang)t op j fieldet, hvor hen skall være 2 Mille, deels og for(dj de)t andet
Vidne Erich Clem/m/etsen Breche, som skall (giøre a)nvisning paa Jlaget og Tvedte Tompt,
er det Eeniste ................. j dag førdte Vidne, som derom kand giøre (anvisn)ing, dels og
fornem/m/elig fordj at Jlaget og Tvedte (Tompten) af de forrige j Sagen førdte Vidner er giort
forklaring og anvisning paa. Hvad hoved Sagen betreffer, da (ville Compar)enten endnu for
Gulbraa Mændene proponere ...................... paa den/n/e maade; at j hvorvel det af de førdte
(Vidners for)klaringer icke kand udfindes, langt mindre ..................... Gulbraa ejer mindste
deel j Hollene paa dend stæd (som Ci)tanterne har opsadt deris sæls huus og støllet,
................... derimod af Acterne er udfindelig, at Tvedte (Mændene j) forrige tiider der har
haft deris støl og tompt ......... .......dt og uadspurdt, saavel af Gulbraa opsiddere, (som af de
an)dre 3de Gaarder Hærreim, Sousiord og Gafle, .................... Tvedte opsiddere alt dette
uagted, for at (forekomme) ......... og pengespilde, tilstaa Gulbraa opsiddere ................... bæitte
med dem paa dend omtvistede ............................, hvilcket de til den/n/e tiid icke heller har
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formendt Gulbraa opsiddere, ej heller som sigtelsen indbefatter, betaget dem deris slotter,
ligesom det og er dem uvedkom/m/elig at Gulbraa Mændene for 2de Aar siden icke har villet
kom/m/e j sam/m/e støll, og herom ville Comparenten for det første endnu vendte
Contraparternes tilstaaelse. De 2de Gulbraa Opsiddere svarede, at de er fornøyet med dend
del som Rætt er og Rætten tilsiger dem.
Efter dend af Proc: Reutz tilførte forrestillelse om icke at forlange nogen anvisning af
Vidnerne, blev fremkaldet Vidnet Erich Clem/m/etsen Breche, som stadfæstede sit udsigende
og giorde forklaring med Eed og opragte fingre.
Ligeledes fremstoed og for Rætten Christi Halversdatter, som med Eed og opragte fingre
stadfæstede sin forhen aflagde forklaring.
Procu: Reutz derpaa forrestillede, at eftersom hand fornem/m/er at de indstevnte Contra
parter icke er at beqvem/m/e til noget slags mindelig forlig, og hvoraf hand slutter at de icke
maa være sig selv mægtig, men dependerer af andre uroelige hoveders instigation og Raad
førsel til den/n/e process, som af Acterne og det passerede nocksom vil blive udfindelig, saa
vilde Comparenten j dette fald have hans Principaller alle lovlige Reservanda Reserveret j
forvendtning at det tilbudne forlig icke bliver dem til nogen præjudice j hoved Sagen og j
Dom, og satte j Rætte for Cont: Citanterne, at de ved Dom vorder tilfunden, uformendt af
Gulbraa opsiddere, som aldelis ingen Eiendom j Hollene haver, at beholde deres Sætter og
støl, samt dend toft som fra gam/m/el tiid har været for Tvedte j det omtvistede stæd j
Hollene, (samt) de at vorde frj funden for hoved Citanternes u.......... Sag og Sigtelse j alle
maader, og endelig at nyde ers(tatning af hoved Citanterne for dend dem paaførdte u.........
Process, indbereignet Rættens Gebuhr, for Cop.... ....... og brev penge, samt Stevne penge og
procu: (Sallarium) med 24 Rd:, og endelig at hoved Citanterne for (deres) .......... Reiste Sag
og ubevislige nærgaaende sigtelse ................ Contra Citanterne vedbørlig at vorde anseet
............... alt hand under alle lovlige forbeholdenheder af ............... Een lovmæssig Dom,
under kraftigst protestation .................... den/n/e Sags lengere eller tiiere udsættelse, C(ontra
Citanterne) til mere beksotning og penge spilde.
(Lensmanden) Blomberg indleverede Eet skriftl: Jndlæg under(skrevet af Procurator)
Blechingberg, datt: 12 Junij 1742:, som han/n/em ........................ er vorden tilsendt, sam/m/e
blev for Rætten oplæst og er som følger.
Procu: Reutz paa Cont: Citanternes (veigne, j andleed)ning af det nu fra Pro: Blechingberg
til Lensmand) Johan Hend: Blomberg j Rætte lagde skriftl: (Jndlæg) ........... Rætte sættelse,
fandt sig foranlediget (at begiere en) Copie af sam/m/e Jndlæg, og Sagens udsættelse (til det)
ordinaire Som/m/er Ting paa Wangen, hvortil ......................... 9 dage, paa det Comparenten til
dend tiid ................................. sam/m/e indlæg og j Rætte sættelse til Endelig (Dom) ..............
anledning under ald forbeholdenhed vo.... ........................... falde hans forrige paastand om
Sagens ..............................
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Afsagt.
Paa det Contra Citanterne ej skall klage sig med Rætten at blive overJlet, saa udsættes Sagen
til d: 3de Jullij førstkom/m/ende, og til det almindelige Som/m/er Ting som sam/m/e tiid for
Vangens ting laug paa Vaasse Vangen vorder Administreret, forfløttes, til hvilcken tiid Contra
Citanterne der haver at slutte Sagen paa deres siide, og fremkom/m/e med hvis de kand have
at j Rætte lægge, da Dom derefter skall vorde afsagt.

Dend 26 Junij blev paa Evanger med Wasværens Tinglauvs Almue holdet et almindelig
Som/m/er, Skatte og Sage falds Ting, da Rætten blev betiendt med de Laug Rættes mænd
som paa fol: 200 findes Navn givene og Anført, nærværende Fogden Sig:r Jan Smed,
Lensmanden Niels Horviig med dend Tingsøgende Almue,
hvorda først Allerunderdanigst blev publiceret
1mo: om samling og møde for det unge Manskab til Sessions udskrivelse samt aarlig
Completering, af 16 Febr: 1742.
2o: om en fra Strasborg i Frangkerig undviget Casserer, Navnl: Bierne Henry Bontemps, at
paagribe og Arresteres, af 5 Apr: 1742.
3o: om de fra Danmrk: og Norge til Sverrig undvigte Persohner at angive, af 16 Febr: 1742.
4o: om gaver eller Testementer, enten lidet eller stort, som angaar Kirckers, Closters, Latine
eller Danske Skolers, Hospitalers, Encke huuses, Encke Cassers, byens eller herredets fattige
Cassers Aarlige Jndkomst, at angive, af 11 Maij 1742.
Dend 27 Ditto blev med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Ellef Olsen Luren udgivene skiøde af 26 Junij 1742 til Johan/n/es Andersen Aarhuus paa 12
mrk: smør i Gaarden Luren, blev læst.
...... ......sen Reistad udgivene skiøde af 26 Junij 1742 til Clemet Nielsen (paa) ? mrk: smør i
Gaarden Nedre-Rasdahlen, blev læst.
...... .....huus med fleere, deres udgivene skiøde af 2 April 1742 til Hellie Bergiesen paa 1 pd:
17 mrk: smør i gaarden Styve, blev læst.
...... ...rhuus med fleere, deres udgivene skiøde af 26 Junij 1742 til .......l Knudsen paa 9 mrk:
smør i gaarden Øfstedahlen, blev læst.
Margaretha, sal: Poul Wecke[s], udgivene skiøde af 25 Junij 1742 til Hr: (Lieuten)ant
Barckelay paa de hinde tilhørende huusser (bestaaen)de ved Evanger vandet, samt
Giestgiberiet ..... ..... stædet sam/m/e stæd, blev læst.
(Leieutenan)t Barchelay udgivene forskrivelse til Margaretha, sal: Poul Wecke[s], af 25 Junij
1742, om hindes under(holdning) for hindes lives tiid, blev læst.
Fogden Jan Smed lod inden Rætten oplæsse og Examinere (1ste og 2de) Termins Restance for
indeværende Aar, hvis (endelige Sum/m/a) var 156 Rd: 4 mrk: 14 s: 2o: Restancen for (det
afvigte) Aar 1741, hvis endelige Sum/m/a var 21 Rd: 3 mrk: 11 s:, og som ingen indfandt sig
der noget imod sam/m/e havde (at forrestille), var Fogden Rættens Attestation begierende,
(hvilcket blev) efterkom/m/et.
Fogden Jan Smed udgivene Aabne friheds brev af ? ....... (1742), betræffende førringen
imellem ...................... og Evanger vandet, samt over vandet op .............. ......er efter, alleene
at tilhøre og efter ............ (de) 3de: Gaarder, Neml: Rong, Horvey og Was(Enden), ...........
......dere og ingen anden, blev læst.
(Efter 3de) gange udRaabelse var ej nogen (som vilde gaa j) Rætte, altsaa blev Tinget
ophævet.

Dend 28 Junij blev paa Wangen holdet Et almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage falds
Ting, da Rætten blev beklæd med
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Det ordinaire Laug Rætt som paa fol: 200 findes Navngiven, nærværende Fogden Sig:r Jan
Smed, Lensmanden Johan Henrich Blomberg og dend Tingsøgende Almue,
da først allerunderdanigst blev Publiceret de Kongl: Allernaadigste ordres som her foran paa
fol: 231 findes Exstraherede.
Ole Mølkraaens udgivene bøxsel brev med Revers, af 4 April 1742, til Niels Siversen paa 1 ½
Løb smør i gaarden Dyckesteen, blev læst.
Skifte brevet af 26 Octbr: 1741, passer[et] efter Ole Torchielsen Sousjord, blev læst, og var
stervboen tilhørende Jordegoeds 2 pd: 13 mrk: smør med bøxsel og herlighed, som var
Wurderet for 81 Rd: 2 mrk:, og udlagt paa Creditoren Mons Torchielsen Æstevold for Capital
og Renter dend Sum/m/a 81 Rd: 2 mrk:
Hr: Prousten Thanch udgivene bøxsel brev med Revers, af 24 Martij 1742, til Aslach
Størcksen paa gaarden Hellenæs, blev læst.
Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Jan Smed vedtog, efter dend approberede Ting beram/m/else, i dag
og paafølgende 29 og 30 Junij at oppebærge Kongl: skatter, samt afgiøre vis andet hand med
Almuen efter Embedets medfør haver at forrette, hvorfor Sage Tinget ej tages begyndelse,
efter dend paa Tingstuen udhængte Tavle, førren d: 3 Julij først kom/m/ende.

Dend 3 Julij blev paa Wangens Tingstue, ved det Almindelige Som/m/er, Skatte og Sage
falds Ting,
først Rætten beklæd med det Exstra Laug Rætt som af Fogden har været opnævnt udj
Aastæds Sagen Reist af Gaarden Gulbraa opsiddere Contra Gaarden Tvedts opsiddere, efter
seeneste paa Aastædet Tvedt afsagde Kiendelse,
(paa) Gaarden Gulbraa opsiddere[s] veigne møtte e(fter paa)Raabelse ingen, fra Gaarden
Tvedt møtte Michel Michelsen paa Egene og samtlige opsiddere paa gaarden Tvedts veigne,
og producerede e(t skriftl:) indlæg af 19 Junij nestl:, med hosføyede bilag ......., alt blev oplæst
og er saa lydende. videre (hafde) Michel Michelsen Tvedt ej ad Proto: (at til)førre.
Eragtning.
Det er for (Rætten) bekiendt, ligesom det her sidende Laug Rætt tilstaar at Gulbraa Mændene
kand (hvercken) læsse eller skrive, jtem at de ere m(eget? Eenfol?)dige Mænd, hvor over
Rætten kand (have Een formod)ning til tvifl om lovlig forho.... ......... Michel Michelsen
Tvedt[s} produ(cerede proposition?) eller forliig, allerhelst sam/m/e skri(ftl: indlæg) ....... det
Lars Monsen Gulbraa ej har ................... da forliiget \er sluttet/, ej heller at det af Proc: Reutz
oprættede skrift til for....., (er bleven) ham nogen tiid forrelæst, jt(em at Proc:) Blechingberg
paa Gulbraa Mæn(denes veigne ej?) har været nærværende da Procu(rator Reutz) som Tvedt
Mændenes Fuldmægtig .................... og forfattet sam/m/e skrift, liges(om og Proc:)
Blechingberg nu ej møder for ..................... saa er uvidende om vis passeret (er, hvorforre
bliver) for billig eragtet, at Sagen bør ......... (ud)fløttes indtil d: 22 Nobr: førstkom/m/ende,
(om)
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Eftermiddagen, da sagen her paa Wangens Tingstue, efter at formodentlig høste Tinges sager
kand være til ende bragt, skal vorde forretaget, om Procurator Blechingberg da kand have
noget at forrestille imod hvis passeret er, ligesom Tvedts Mændene til bem:te dag, tiid og stæd
haver at indvarsle Gulbraa Mændene udj Egene Persohner her for Rætten at møde, til at
erklære sig om de Dette forliig haver indgaaet og sluttet, da en hver skall vederfahres hvis
Lov og Rætt medføhrer.
Derefter blev Rætten beklæd med det ordinaire Laug Rætt.
Iver Ousgier med fleere, deres udgivene bøxsel brev med Revers, af 3 Martij 1742, til Knudt
Johansen paa 12 mrk: smør udj Almendingen, blev læst.
Britta Andersdatters udgivene gave brev af 29 Junij 1742 til Lars Larsen og Niels Larsen paa
30 mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Møen, blev læst.
Magister Jørgen Harboe udgivene bøxsel brev med Revers, af 19de Martij 1742, til Peder
Mogensen paa ½ Løb og 6 mrk: smør udj Gaarden Lille Honve, blev læst.
Hr: Assessor Steensens udgivene bøxsel brev med Revers, af 1 Febr: 1742, til David Siursen
paa 1 pd: smør, 1 b:sk: i gaard: Oure, blev læst.
Knud Johansens udgivene skiøde af 3 Martij 1742 til Herbrand Larsen paa 2 pd: 15 mrk:
smør i gaarden Helland, blev læst.
Dend Arrest Sag indstevnt af Gulbraa Mændene Contra Gaarden Tvedts opsiddere, bliver
formeedelst det i dag udj Hoved Sagen producerede skrift (om/til) forliig, samt dend der om
afsagde Kiendelse, udsat indtil høste Tinget, og efter at hoved Sagen (til Doms er) vorden
afgiort.
Leintnant Dyvahl fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand som sal: Colben Winie
efterlatte (Encke) Aase Jon[s]datters Laug værge, æskede dend .......d sal: Mand forhen
indstevnte Sag Contra Ole Aamunsen i Rætte, og producerede sit (skrift)lige forsæt af 14
Junij nestl:, som blev oplæst og er af følgende indhold.
dend forhen indvarslede Ole Aamunsen, som var nærværende (paa denne Ti)ngstue da
bem:te indlæg blev oplæst og ............., fremstoed og lod i Proto: tilførre, (at hand) ej hafde
ventet at den/n/e sag hafde bleven ........ og forretagen, siden hand, Contraparten, (nu) er
afgangen, hvorfor hand nu udbad (sig m)ed sagen forfløt til Neste Ting, for at .........le Vidner
til sagens Nermere op(lysning).
Hr: Leintnant Dyvahl paastoed (Sagen til) Doms optagen.
Ole Aamunsen (gav tilkie)nde det hands Vidner som hand vilde ....... ......sle til Sagens
oplysning, er Klockeren (til Pæstegi)eldet, og Lars Sættre.
Afsagt
(Siden) Ole Aamunsen begiærede og paastod (Sagens udsæt)telse til Vidners indkaldelse,
kand (ej sam/m/e) han/n/em betages, allerhælst hand (efter) Lovens allernaadigste bydende
haver
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inden Rætten Navngivet og ad Proto: ladet tilføre hvem hands Vidner ere, hvorforre dend
begierede udsættelse bliver Ole Aamunsen bevilget med sagens forfløttelse indtil nest
forrestaaende \eller ........dende/ høste Ting.

Godskalck Olsen Opheim fremstoed for Rætten og lod lysse sin pengemangel som odels
baaren til 1 Løb 1 pd: smør med bøxsel og herlighed udj gaarden Opheim, beliggende [i]
Dyrvedahls otting, dend hand agtede i fremtiiden at indløsse.
Niels Colbensens udgivene skiøde af 29 Junij 1742 til Lars Bottolfsen paa 3 Spand smør i
gaarden Strømme, blev læst.
Lars Baarsen Lie udgivene Pante forskrivelse af 19 Febr: 1742 til Hr: Blyt, for Capital 60
Rd:, imod det underpant af 1 Løb smør uden bøxsel i gaarden Lie, og 6 mrk: smør udj Øde
Flaten, ligeleedes uden bøxsel, blev læst.
Niels Spilde med fleere, deres udgivene skiøde af 29 Junij 1742 til Ellef Pedersen paa 1 Løb
1 pd: 6 mrk: smør udj gaarden Groue med bøxsel og herlighed, blev læst.
Ellef Pedersens udgivene skiøde af 30 Junij 1742 til Ole Torgielsen paa 1 Løb 1 pd: 22 ½
Mrk: smør i gaarden Groue, blev læst.
Ole Torgielsens udgivene Pante forskrivelse af 30 Junij 1742 til Niels Spilden for Capital
182 Rd:r 3 mrk: 8 s:, imod det underPant af 1 ½ Løb smør i gaarden Groue, blev læst.
Christen Olsen Hagge udgivene Pante forskrivelse af 2 Junij 1742 til Sig:r HosseWinckel for
Capital 60 Rd:, imod det underPant af ½ Løb smør udj gaarden Hagge, blev læst.
Hr: Capitain Nordahls udgivene bøxsel brev med Revers, af 26 Febr: 1742, til Magne
Andersen paa 1 L: 1 pd: 12 Mrk: smør i gaarden Gierstad, blev læst.
skifte brevet af 6 Nobr: 1741, passeret efter sal: Lars Nielsen, blev læst, og var hands
stervboe tilhørende Jordegoeds udj Gaarden Møen 1 Løb 2 pd: smør med bøxsel og herlighed,
som var Wurderet for 1 Rd: 2 mrk: hver Mrk:, og udj gaarden Groue ½ Løb smør, á Mrk:
Wurderet for 1 Rd: 4 mrk:, deraf var udlagt (først) til Creditorene, Neml: Niels Spilden 13
Mrk: smør i gaarden Groue, og Elli Schautesdatter ligeleedes udj Groue 8 Mrk: smør, Resten
udlagt paa Arvingerne, Neml: Encken Britte Andersdatter 2 pd: 12 mrk: smør i Gaarden
{Groue} \Møen/, og 7 Mrk: smør i gaarden Groue, Lars Larsen 1 pd: 6 mrk: smør i gaarden
Møen, og 4 Mrk: smør i gaarden Groue, Niels Larsen ligeleedes som Lars Larsen.
skifte brevet af 26 Febr: 1742, passeret efter sal: G..... ......datter, blev læst, og var hindes
stervboe tilhørende Jordegoeds udj Gaarden Lunde 1 ½ Løb smør med bøxsel og herlighed,
Wurderet for 150 Rd:r, og udlagt til (Encke?) Manden Sig:r Warner HosseWinkel.
skifte brevet af 1 Martij 1742, passeret efter sal: Knud ........sen, blev læst, og var hands
stervboe tilhørende Jordegoeds udj Gaarden Mæringen 4 ½ Mrk: smør, (efter) Encken og
Arvingernes forEening blev (Wurderet) ...... er marcken 8 Rd: 5 mrk: 5 1/3 s:, igien udl:
............... ...... Knudsdatter 2 ¼ Mrk:, Niels Knudsen 1 Mrk:, ....... .......sen ½ Mrk:, Iver
Knudsen ½ Mrk:, og Wiching Knudsen ? mrk:
skifte brevet af 22 Febr: 1742, passeret efter sal: Magne ........sen, blev læst, og var hands
stervboe Jordegoeds tilhørende udj Gaarden Sættre 1 Løb 18 Mrk: smør med bøxsel og
herlighed, som
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var Wurderet for 1 Rd: 1 mrk: 8 s: marcken, og udlagt paa Arvingerne, Neml: Encken Giertru
Larsdatter ½ Løb 9 Mrk: smør, Ole Magnesen 13 mrk:, Anders Magnesen 12 Mrk:, Siur
Magnesen 13 Mrk: smør, og Anne Magnedatter 6 mrk: smør.
skifte brevet af 24 Febr: 1742, passeret efter sal: Britta Siursdatter, blev læst, og var
stervboen tilhørende Jordegoeds udj Gaarden Tvinden 9 Mrk: smør uden bøxsel, som var
Wurderet, á Mrk:, 4 mrk:, og udj gaarden Grøtland 3 Mrk: smør med bøxsel, Wurderet, á
Mrk:, 5 mrk: 8 s:, som var udlagt paa Arvingerne, Neml: Enckemanden Ole Jørgensen 7 Mrk:
smør i gaarden Tvinden, Siur Olsen 2 Mrk: smør i gaarden Tvinden, Aamund Olsen 1 ½
Mrk: smør i gaarden Grøtland, og Jørgen Olsen 1 ½ Mrk: smør i Grøtland.

Erich Olsen Bræcke efter forrige tiltalle til Maritta Herreim, æskede sagen i Rætte,
Maritta Herreims nu havende Mand Erich Herreim paastoed det Citanten vilde efterkom/m/e
Rættens seeneste Kiendelse.
Citanten begierede sagen forfløt til Neste Tinge, for at beviisse sit søgemaal efter Rættens
seeneste Kiendelse.
Erich Herreim hafde ej noget imod dend forlangte udsættelse at forrestille, Reserverede sig
ellers Contra stevnings udtagelse for ibragte omkostninger og de hands Kone tillagde
beskyldninger.
Afsagt
Sagen gives Rum efter Citantens paastand til Neste Ting.
Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Jan Smed {i aller} forrestillede det hand i allerunderdanigste følge
Kongl: Allernaadigste Reschribt, Sub datto 11 Maij nestl:, til en (paa)lidelig oplysning,
begierede og paastoed at Laug Rætten med dend Tingsøgende Almue, her inden Rætten til et
Tingsvidnes erholdelse, vilde udsige (sin san)dhed, og som for Guds Aasiun, alt hvad de ved
(om hvad de) kand have hørt om gamle og Nye Testamenter, ......elser, gave breve, eller andet
af hvad slags, i hvilcket ...........er, enten lidet eller stort, som angaar Kirckers, Closters, Latine
eller Danske Skolers, Hospitaler, Encke huusses Encke Cassers i byen eller ............, eller
andre stæder her i Stiftets Fattige (Cassers Aa)rlige Jndkomster af Legerede Capitaler, (Jor)de
goeds grunder, og hussleie, eller andet (af hvad N)avn det ogsaa have kand.
...... (Gu)llachsen Hæfde sagde det hand for 26 Aar siden (gav t)il Wangens Fattig huus 1
Koe, som blev leve(ret til Præ)sten, og ligeleedes hafde hands sal: Fader (for ? Aar) siden
givet 3 Kiør til Fattig huusset, som (Præsten? an/n/)am/m/ede, ligeleedes hafde hand selv efter
.......... til Wangens huus 10 Rd:r, som hand leverede (til Præsten?) mod qvittering, dend hand
her i Rætten (fremlagde o)g er af følgende indhold.
..... .......sen ...ndve sagde det hand nest afvigte høst gav (til Bergen)s Hospital en gra oxse til
3 Rd:r
...... .......sen Opheim sagde det hands sal Fader for ? (Aar siden) har givet til Hospitalet i
Bergen ..........................
Anders Kytte sagde det hand omtrent (for ? Aar) siden har givet Een qvige til 2 Rd: 3 mrk:
til
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Bergens Hospital.
Den Ringe deel af Almue mænd som nu her var forsamlet, sagde, at som her icke er dend 20
deel af dette Ting laus Almue forsamlet, Fogden da med den/n/e forrætning vilde opholde
indtil høste Tinget, da ald Almuen er forsamlet, da hand kunde naa en langt bedre oplysning
end som nu skee kand, og saa kunde en hver dis bedre eftertæncke sig om ald gam/m/el gave.
Fogden begierede den/n/e Tingsvidne sag udsat indtil høste Tinget.
Dend 4 Julij blev atter Rætten betiendt, er passeret som følger.
Godskalck Olsen, som haver taget Kari Opheim til ægte, paa sam/m/e hands Kones veigne
efter forrige tiltalle til Knud Schutle, æskede sagen i Rætte.
dend indstevnte Knud Schutle, som Comparerede, lod tilførre, det hand, da Kari Opheim
blev forlovet med Godskalck Olsen, sluttede en ny forEening sam/m/en saaleedes, at i stæden
for det Aarlig vilkor hand efter dend skriftl: Contract skulde give hinde, skulde hand nu ickun
her efter aarlig give hinde udj penge 3 Rd:r, den/n/e foreening skeede udj Vidners

overværelse, og bliver Godskalck Olsen selv et Vidne herom. dette sidste forlig vil Kari
Opheim ej holde, mens har vildet paastaaet første Contract til fulde efterlevet, da hand
formeener at sidste Muntl: Contract ophæver første skriftl: Contract.
Godskalck Olsen Replicerede, det hand paa sin Kones veigne aqviecerede med dette tilbud
og forhen giorde forEening om de 3 Rd: Aarlig, naar ickun sam/m/e 3 Rd: aarlig i got og gode
af Knud Skutle blev (betalt), og saaleedes vilde hand sagen frafalde.
Knud Skutle her til svare[de], det hand stedse sam/m/e 3 Rd: Aarlig uden nogen modsigelse
vil og (kand betale) til Kari Schutle eller Opheim,
efter (denne for)eening blev Sagen af begge parter fr(afaldt).
Dend sag indstevnt af Siur Larsen Hæve (efter forrige) tiltalle til Tosten Gierager, blev
pa(aRaabte) ..... Citanten til Rettens seeneste afsag(te Kiendelse) {møtte} at efterleve og
fuldbyrde, (møtte) ej,
Tosten Gierager møtte, sagde (at hand icke) noget til sagen kunde svare fø(rren hand) saa
hvad Citanten vilde og kunde (forrestille), og som hand ej møder, da der imod ............. stedse
har møtte, hvor over hand ............. bekostning og tiids spilde, saa Rese(rverede hand sig)
sam/m/e i beleilig tiid at paaancke.
(Afsagt)
Sagen udsættes indtil Næste Ting, (da Siur Larsen) Hæve dend ved Continuations stev(nemaal
haver) at forfriske, om hand ellers agter at (slutte Sagen).
Mons Ullestad paa Sig:r Warner HosseWinkels veigne efter forrige tiltalle til Wiching
Knudsen øv(re) ........, (æskede)
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Sagen i Rætte,
paa Wicking Knudsen sine veigne møtte Jacob Ellefsen Grove og lod tilføre, det Wiking
Knudsen er svag og senge lig[g]en[de], og har holdet ved sengen i 3 ugger, har ellers begiert
det Comparenten for Rætten skulde giøre bekiendt at hand, Wicking Knudsen, først har med
en Mand afsendt de Resterende Rente at skulle betale til HosseWinkel, sam/m/e Mand blev
svag paa veien og kom ej til Bergen, der næst har hand atter med en anden Mand indsendt til
Hossevinkel de Resterende Renter, og sam/m/e Mand er inu ej fra Bergen hiem kom/m/en,
begierede altsaa Sagen udsat indtil høste Tinget, da Wiking Knudsen forinden vilde betale
Capitalen i mindelighed.
Citanten var fornøyet med at Sagen blev udsat indtil høste Tinget, for at fornem/m/e om
Wicking Knudsen i mindeligh: vilde Rætte for sig.
Afsagt
Sagen gives Rum indtil Næste Ting.
Dend sag indstevnt af Magne Siursen Sættre efter forrige tiltalle til Lars Siursen ibm:, blev
3de gange paaRaabt, mens ingen af parterne møtte eller lod møde til at gaa i Rætte.
Lensmanden Johan Henrich Blomberg Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og Varsel
vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Siur Larsen Hæve,
Dom at lide til at betalle ham Tingholdet for Ao: 1740 med 1 Rd: 4 mrk: 11 s:, samt forhen
ibragte Processes omkostning efter Revers af 6 Martij nestl:, 1 Rd: 1 mrk: 4 s:, tilsam/m/en 2
Rd: 5 mrk: 15 s:, som og at svare (denne) foraarsagede processes omkostninger skadesløs.
dend indstevnte Siur Larsen Hæve blev 3de gange paaRaabt, mens ingen møtte som vilde
gaa i Rætte for ham.

Citanten var Laugdag begierende.
stev: vidnerne Niels Bryn og Peder ........................
Afsagt
Dend indstevnte Siur Larsen Hæve paalæg[g]es af Rætten at møde til nest anstundende høste
Ting, sagen at tilsvare.
(Lensmanden?) Kundgiorde det hand ligeleedes ved forbem:te stevne Vidner Niels Tollefsen
Bryn og Peder Olsen .......... ladet stevne Ole Træen, Dom at anhøre (til at beta)lle ham 1 Rd:
4 mrk: laante penge, samt at (erstatt)e Processens omkostning.
dend indstevnte Ole Træen blev 3de gange paaRaabt, mens ingen møtte som vilde gaa i
Rætte.
stevne Vidnerne, (de ovenmelte), afhiemlede stevningens lovlige forkyndelse.
Citanten var Laugdag begierende.
(Afsagt)
Da det er med stevningens Eedelige (afhiemling) bevislig giort, det Ole Træen er (given lo)vl:
varsel udj dend af Citanten mod (ham anlagte) sag, og som hand nu ej møder,
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paalægges hand, bem:te Ole Træen, til Næst anstundende høste Ting her for Rætten at møde,
sagen at tilsvare, og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til lovl: forkyndelse for
Ole Træen.
Knud Haldorsen Qvitne Kundgiorde det hand paa sam/m/e maade ved forbem:te stevne
Vidner har ladet varsle og indkalde Mons Lii til Doms lidelse for 2 Rd:r som Rester \for{tet}
et/ {paa en Capital efter} i hænde havende Pante brev af 5 Nobr: 1739, \deessens bekostning/,
{samt Renter fra Obligationens datto}, som og at svare den/n/e processes omkostninger.
dend indstevnte Mons Lii blev 3de gange paaRaabt, mens ingen møtte som vilde gaa i Rætte.
stevne Vidnerne ved Eed afhiemlede stevningens lovl: forkyndelse.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt
Citanten har ved stevningens Eedelige afhiemling bevislig giort det Mons Lii udj dend mod
ham Reiste sag er given lovlig varsel, da som hand nu ej møder eller lader møde, paalæges
hand til nest anstrundende høste Ting her for Rætten at møde udj Sagen at svare, og haver
Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til lovl: forkyndelse.
Fogden Sig:r Jan Smed Kundgiorde det hand paa ovenbemelte maade og ved forhen anførte
stevnevidner har ladet indkalde gift Manden Iver Torgiersen Ullestad fordi hand anden gang
(uden)for sit ægteskab har begaaet leiermaal, den/n/e gang med Maritta Larsdatter, der (for
Dom) at lide, ligeleedes er bem:te Maritta Larsdatter indvarslet, Dom at lide fordj hund 3die
gang udj løsagtighed har ladet sig besvangre.
af de indstevnte efter 3de gange paa(Raabelse) møtte ingen, nu i dette Moment møtte Iver
Torgiersen, tilstoed at være lovl: stevnt, og at hand udenfor sit ægteskab 2de gange har
begaaet leiermaal, første gang med Guri Brynildsdatter, som \var/ ugift, (og det skeede)
omtrendt et Aar siden, og nu (anden gang) med dend indstevnte Maritta Larsdatter, videre
sagde hand ej at have her f... .......... (at) forrestille.
stevne Vidnerne (afhiemlede) ved Eed stevning[en]s lovl: forkyndelse for Maritta Larsdatter
for 3 ugger (siden i hendes) eget paahør at være forkyndt .................. Egnen hos en huusmand
hvo... ............ hindes tilhold.
Citanten v(ar Laugdag be)gierende.

Afsagt
Maritta Larsdatter paalægges for Rætten at møde (til næst)
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Anstundende høste Ting.
Fogden Smed lod 1mo: oplæsse og Examinere nest afvigte Aars skatte Restance, hvis
endelige Sum/m/a var 179 Rd:r: 4 mrk: 10 s: 2do: dette Aars 1 og 2den Termins skatte
Restance, hvis endelige Sum/m/a var 1546 Rd: 1 mrk: 6 s: herom Fogden var Rættens
Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
efter 3de gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, hvorfor Tinget blev ophævet.

d: 12 Jullij blev paa Gaarden Eie holdet Eet Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sagge faldz
Ting for Jondahls skibbredes Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Cancellie Raad
og Sorensk: Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius
Emanuel Barth, tilligge med efterskrevne Eedsorne Laug Rættesmænd, Nafnl: Jacob Bache,
Bergie Vassel, Iver Tvedten, Lars Echen, Aamun Ougestad, Samson Præstegaard, Brynild
Wich og Endre Eie. saa var og nærværende ved Rætten Kongl: Maj:ts Foged Sr: Andreas
Heibergs fuldmægtig M:r Lars Sæbbøe, for at modtage paa hans Principals veigne de Kongl:
skatter, og j øvrigt at paaagte hans Maj:ts Sigt. Ligeledes var og nærværende Lensmanden
Johanes Wig med dend Ting Søgende Almue.
Hvorda først allerunderdanigst blev publ:
Eet Kongl: Rescribt, datt: 11 Maj 1742, ang: hvor hvidt Dom/m/er og Procuratorer efter
forordningen af 19de Maij 1741: skall nyde beløn/n/ing (ved) Delinqventers og Tyvs Sagers
udførsel, og hvor hvidt sam/m/e skall (vær)e Almue til byrde.
2do: forordning anlangende de udj den, (for) de Latinske skoller d: 17de April 1739 udgivne
forordnings 61 Art: (paab)udne Examina og Testimonia for Privatister, samt hvor de ....... som
derfor skall betalles, skall erlægges og hvorledes ............ datt: 21 Maj 1742.
3: Eet Kongl: Reschribt ang: Kirckers, ............., Hospitallers, Fattig huussers Gaver og
Testamenter, ...... ......g og bekiendt giørelse, datt: 11 Maj 1742.
4: Copie (af Rente) Cam/m/eretz skrivelse til Etats Raad Lyme, datt: 19 Maj 1742. (ang:)
Skatternes inddrivelse.
5: Copie af General Major ......dz skrivelse til Etatz Raad Lyme ang: 2de Soldattere (som
fra) Bergens fæstning er Desertered, Nafnl: Anders Larsen ........ og ...... Olsen, deris
angribelse, datt: 18de April 1742.
6: ...... Stiftamptmand Etats Raad Lymes skrivelse (til Fogden) Heiberg anlangende
hvorledes med Strandet Vrag og Val.... (skal) forholdes naar de findes, og derefter Auction
for(retages).
dernest blev publ:
...... .....dstæ..... bøxel seddel til Samson Torsen paa 1 Løb 4 ½ mrk:, ? .....skind, med
hosfølgende Revers, j gaarden Samland ............ datt: 12 Jullij 1742.
...... ........... anviste for Rætten Eet skind af Een Ulvunge (som hand i) Som/m/er hart skudt
paa Houge Grund, og blev (ham strax) af Fogdens fuldmægtig betalt 3 mrk:
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For Rætten fremstoed Velærværdige Hr: Ole Gierdrum, som kundgiorde det hand til dette
Ting, tiid og stæd med Mundtl: kald og varsel, ved Stevne Vidnerne Lensmand Johanes Viig
og Erich Jørgensen Under Hougen, haver ladet stevne og indkalde Asskaut Jacobsen Eie,
Dom at lide til at betalle ham 3 Rd:, som hans nu havende hustrue Sigri Torgiers datter j Aaret
1735 af Citanten fick til laans, da hun sad Encke, for at afbetalle dend indstevnte Asskaut
Jacobsen, som da tiendte hende for dreng, hans tilgode havende Løn, saa er hand og
indvarsled at erstatte den/n/e Processes paaførdte bekaastning.
Dend indstevnte Asskaut Jacobsen blev 3de gange paaraabt, mens møtte icke, ej heller lod
for sig møde.
Stevne Vidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede, at de forrestaaende Stevnemaal med
14 dages varsel lovlig for dend indstevntes boepæl j hans Søns paahør har forkyndt, siden
hand ej sielv lod sig finde.
Citanten paastoed Laugdag for dend indstevnte.
Afsagt.
Af Stevne Vidnernes forklaring fornem/m/es at dend Jndstevnte lovlig j den/n/e Sag er vorden
indvarsled, men som hand nu ej møder, saa vorder hand j følge Citantens paastand forrelagt
Lovdag til neste Rætt, her for Rætten at Comparere, og Sagen at tilsvare.
for Rætten fremstoed Fogden Andreas Heibergs fuldmægtig Mons:r Lars Sæbbø, som gav
tilkiende at fogden til dette Ting ved stevnevidnerne Johanes Wig og Peder Jonsen Sølles Næs
\har/ ladet indstevne Jacob Eichen fordj hand afvigte Høst hem/m/elig skal have ........ taget
Eet Stour med koren fra hans Grande ....... Erichsen Bache, jmedens end og sam/m/e stoed paa
(Ageren), til Vidner udj den/n/e Sag ere indstevnte Er(ich) ......sen og Samson Larsen
Samland, deris Eedelige (forklaring) om den/n/e Sag at aflægge, saa er og indstevnt Iver
......sen Svanland, som for dend paagieldende til (hans forsvar) er beskicked.
Dend Jndstevnte Jacob Eichen tilliggemed hans beskickede forsvar Iver Svanland, møtte for
Rætten og vedstoed lovlig at være stevnt (j den/n/e Sag), og sagde dend Jndstevnte og Sag
givne Jacob ......sen Eichen, at hand icke kand fragaa Sigtelsen, mens ................. at hand har
været saa daarlig og tagget ......................... Een koren staur af Aggeren \med koren paa/, som
hand ......................... (tog) med sig, hvilcket koren hand med sine ..........................., og sagde
hand at den/n/e daarlige gierning ................................. af dend store mangel hand med hustrue
og m(ange smaa børen) led paa levnetz underholdning.
Dend indstevntes (forsvar Iver Svanland lod) tilførre, at siden dend indstevnte nu sielv her
for (Rætten har) bekiendt dend øvede gierning, at have (taget Een koren stour med koren paa),
hand ydmygst indlode sagden!! (sagen?) til Rættens (forgodtbefindende).
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Dend indstevntes forseelse, som dels er bedreved j Eenfoldighed, og dels af tilskyndelse af
hunger, motte ham ej til yderste straf henreignes, men at naade motte gaa for Rætten.
Søbøe paa fogdens vegne, forrestillede Rætten, at som dend indstevnte Jacob Echen sielv her
for Rætten har tilstaaet Sigtelsen, saa holdt Comp: unødig at lade afhøre de indstevnte Vidner,
og endskiøndt at Jacob Echen vel kunde ansees at lide efter Lovens pag: 1014: Art: 33: saa
dog j henseende at hand forregiver det som mueligen blandt Almuen kand være bekiendt at
hand er Een fattig Mand, der af mangel skulle have forgrebet sig udj den/n/e gierning,
henstillede Comparenten Sagen til Rættens skiønsomhed og Gotfindende om hans straf kunde

forlindres med at staa nogle tim/m/er j Gabestocken, hvilcken paastand og j Rætte sættelse
Comparenten have Dom/m/eren insinueret til Endelig Doms afsigelse.
Dend Jndstevnte tilligge med hans forsvar declarerede ej videre j Sagen at have at tilførre.
Og blev da udj Sagen af Sorenskriveren og Laug Rætten saaledes for Rætt Kiendt, Dømt og
afsagt.
Dend indstevnte og Saggivne Jacob Echen har sielv her for Rætten ulaacket og utvungen
tilstaaet dend ham tillagde beskyldning, som er, at hand j nest afvigte høst fra sin Grande af
Aggeren har bort tagget Een stour med koren paa, som af Aggeren var opskaaren, og sam/m/e
til sit huus hiem kiørt, da omendskiøndt Actor icke ved fremsatte j Rætte sættelse (har) villet
paastaa yderste straf over ham efter Lovens 6 Bogs 17 Capt: 33 Art:, men dend til nogle
Tim/m/ers jsættelse j Gabe stocken ....iteret. Saa kand Rætten ej j den/n/e Reene og klare Sag,
hvor (end den)d dumdristig af dend indstevnte er vorden begaaet, frj (kiende) ham fra Lovens
straff; Thj skulle dend undskyld(ning) som om uforstandighed og fattelse paa hvad straf
(den/n/e) ulovlig Gierning førrer med sig, ... fremsadt, frj(kiende den)d skyldige fra
velfortiendt straf, skulle (give) anledning til at Tyverie motte tagge alt for (stoer over)haand.
Da, j henseende til at Lovens 6 Bogs ? Capt: ? Art: udtrøckeligen sigger, dend Tyv at være,
(som paa en) Agger opskier anden Mandz koren, eller tagger (anden Mandz) koren bort. Saa
kiendes for Rætt, (at dend ind)stevnte Jacob Echen, bør for dette sit ...... (Tyver)ie, j følge
oven Allegerede Lovens 6 B: 17 Cap: 33 Art:, ................. ....sted udj fængsel; ligesaa bør og
bem:te Jacob (Echens) ..................... Hans Hosbonde være forbrudt, naar ........................... det
staalne fradrages.
................. sk(iøde) til Niels Gietlesen paa 11 ½ mrk: Smør med bøxel og herlighed j gaarden
Bache, datt: 12 Julij 1741. blev læst.
............... (skiøde til) ...... Gietlesen paa 11 ½ mrk: smør med bøxel og herlighed j gaarden
Bache, datt: 12 Jullij 1742. blev læst.
(Fogdens fuldmægtig) begierede Rættens Attestation paa dette Aars (2de termins) skatte
Restance, hvis Sum/m/a er 81 Rd: 4 mrk: 1 s:, (hvilcket efter) Examination befandtes Rigtig,
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Saa blev sam/m/e af Rætten efterkom/m/et. Ligeleedes blev og opbudet Eendeel Halsnøe
Closters Gaarde som nu ligger ødde, til beboelse, men ingen indfandt sig der vilde antagge
sam/m/e Jorder til brug og beboelse, om hvilcket Fogdens fuldmægtig war Tings Vidne
begierende, som blev udstæd.
Efter Trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen der ville gaa j Rætte, altsaa blev Rætten
ophævet.

Dend 13 Jullij blev paa Gaarden Sandven holdet Eet Almindeligt Som/m/er, Skatte og
Sage Ting for Østensøe skibbr:[s] Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Cancellie
Raad og Sorenskriver Fleischers lovlige forfald, af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig
Claudius Emanuel Barth, tilligge med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl:
Isach Midhuus, Phillipus Indre Aalvigen, Lars Evindsen Yttre Aalvigen, Lars Nielsen
Røsseland, Tollef Gundersen Aarhuus, Johanes Nielsen ibdm:, Hans Nielsen Yttre Aalvigen,
og Lars Aamundsen ibdm: Saa var og ved Rætten nærværende paa Kongl: Maj:ts Foged Sr:
Andreas Heibergs veigne, hans fuldmægtig Lars Sæbøe, for de Kongl: Intrader at oppebærge,

og ellers ved Rætten at paaagte Hans Maj:ts Sigt, liggeledes var og nærværende ved Rætten
Lensmanden Giermund Olsen Berven med dend Tingsøgende Almue.
Hvorda først allerunderdanigst blev publ: de Kongl: forordninger og Høye øvrigheds
foranstaltninger som paa fol: 235 findes Extraheret.
Dernest blev publiceret.
Provsten Gielmeydens bøxel seddel med Revers, til Knud Baarsen paa ? ... Smør og 1 huud j
Gaarden Moe, datt: 4 Maj 1742: blev læst.
dittoes bøxel seddel med Revers, til Torben Nielsen paa ½ Løb ........... j gaarden Reistvedt,
datt: 5 Jullij 1742. blev læst.
Giertru Olsdatter med flere, deres skiøde til Svend Herlefsen paa ................... med bøxel og
herlighed, samt overbøxel paa 12 mrk: Præste bordet tilhørende, j gaarden Steene, datt: 13
Martij 1742. blev læst.
Giert Pedersen Gelmuydens skiøde til Provsten Christopher (Gielmeyden) paa 2 Løber 18 ½
mrk: smør med bøxel og herlighed j gaarden (Nedre) Viig, datt: 1 Febr: 1741: blev læst.
Hans Jonasøn Leyerdahls skiøde til Provsten Christopher Gelmeyden paa ......... smørs
Landskyld med bøxel og herlighed j Nedre Viig, datt: 6 F(ebr:) 1741. blev læst.
Baar Steenes bøxel seddel med Revers, til Knud Michelsen paa ................. j Gaarden Steene,
datt: 13 Jullij 1742. blev læst.
Jan Svendsen Scheie fremstoed for Rætten og kundgiorde d(et hand ved) Stevne Vidnerne
Giermun Olsen og Lars Samsonsen ........... med Mundtlig kald og varsel, haver ladet stevne
(og inkalde i følge) Lovens 5te Bogs 3 Capt: 15 Art:, Knud Olsen ........ .................. ham dend
13de Jullij paa Som/m/er Tinget som holdtes (paa gaarden) Sandven, j Rætte med det skiøde
som hand (af Citantens fader)fader bekom/m/et haver, og er under Sl: Jan Svendsen Scheies
haand) angaaende Gaarden Reistvedt, ligeledes ............................... Sal: formand af Sl: Jan
Scheie bekom/m/et ........................... forberørte Reistvedt, samt at ............................. Jeg til
sam/m/e tiid agter at lade af ................................. meere blive j Rætte sadt, da sam/m/e
............................ vitterligt.
for Rætten møtte (indstevnte Knud Olsen .........., og gav til)
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Kiende at hand icke kand fragaa at den/n/e Stefning er ham jo lovlig forkyndt, men hand
vedtagger icke at svare noget til dette ulovlig indrættede Stevnemaal, sagde ellers at hand
aldrig har bekom/m/et noget adkomst brev, hvercken fra Citanten eller hans fader.
Citanten lod tilførre, at om endskiøndt dend indstevnte icke har bekom/m/et noget skiøde fra
Comparenten eller hans fader, saa har hand dog an/n/am/m/et det af hans faderfader Sl: Jan
Svendsen Scheie.
Dend indstevnte Knud Olsen tilstoed at have for ungefæhr 4 eller 3 aar siden bekom/m/et Eet
adkomst brev af Sl: Jan Svendsen Scheies haand, men hvorom det er kand hand icke sige,
siden hand, Comp:, icke er brev syndt.
Afsagt
Dend indstevnte!! (Citanten?) har ej jfølge Lovens 1 B: 4 Capt: 5 Art: j sidt for sagen
incaminerede Stefnemaal bekiendt giort hvad hand ved dette sit Stevnemaal egentlig hensigter
til, hvad endten det skall være til Doms eller Tingsvidne, ligesom hand icke heller bekiendt
giør j sam/m/e sit Stevnemaal, hvad Sag hand mod dend indstevnte agter at Rejsse, som
Loven j oven Allegerede Art: udtrøckelig befaller at skall skie j fald prosessen skal holdes
lovlig, ligesaa har hand icke heller j sin udferdigede Stevning bekiendt giort hvad Vidner

skall giøre forklaring om, hvilcket alt, om prosessen skulle have sin lovlige frem/m/e, af
Citanten burde været j agttaget: Og som desse Formalia af ham saaledes er vorden forsømt,
afvisses Stevningen til Nye og lovligere behandling.
Tosten Olsen Flattebøe anviste for Rætten fællen af Een Voxsen Biøren som hand j den/n/e
Vaar har skudt paa Gaarden Flattebøe Marck, og blev ham for skudet af fogdens fuldmægtig
betalt 2 Rd:r.
skifte brevet passered paa Gaarden Øfsthus d: 3 October 1741: efter afg: Lars Olsen, blev
læst, og befandtes derudj Jorde godz j Gaarden Øfsthus 1 Løb 12 mrk: smør, ? (hu?)d, med
bøxel, \og overbøxel paa 18 mrk:/, Vurderet for 140 Rd:, og j Gaarden Scheie ½ Løb smør,
1/3 (hu)d, \med bøxel/, Vurderet for 56 Rd:, Nock j Gaarden Øfre Bircheland 1 pund smør
med bøxel og herlighed, Vurderet for 26 Rd:, sam/m/e er igien udlagt som følger, til Encken
Sidselle Gullichsdatter j Gaarden Øfsthus 2 Spand 9 mrk: (smør), ? (hud), ...rs Torbiørensen j
Bircheland 16 mrk:, til Jorun Torbiørensdatter j Bircheland 8 mrk:, til Ole Larsen j Scheie 13
mrk: smør, 1/3 huud, og j Øfsthus 3 mrk:, til Lars ...... (j gaa)rden Øfsthus 29 mrk: smør, til
Gyri Larsdatters Arvinger j Øfsthus 6 mrk:, til Britta Larsdatter j Scheie 6 mrk:, til Sidselle
Larsdatter j Scheie 6 mrk:, til ....... Larsdatter j Scheie 11 mrk: og j Øfsthus 1 mrk:
skifte brevet efter afg: Maritta Andersdatter, passered d: 4de Octbr: 1741 paa Skutlaberg,
blev læst, og befandtes derudj Jorde godz sterfboen tilhørende j bem:te Gaard ½ Løb smør, ½
huud \med bøxel/, som blev Vurderet for 54 Rd:, sam/m/e er igien udlagt til Johanes Siursen
1 Spd: smør, ¼ hud, og til Siur Johansen 1 Spd: smør, ¼ huud.
skifte brevet efter afg: Lars Larsen, passered d: 4 Octbr: 1741 paa Gaarden .........., blev læst,
og befandtes Sterfboen tilhørende j bem:te Gaard (3 Spd:? 9 mrk:?) smør uden bøxel, som er
Vurderet for 36 Rd: 4 mrk: 8 s:, sam/m/e er igien udlagt til Encken Sigri Olsdatter 1 pd: 11
mrk:, til Tosten Larsen 8(?) mrk:, til ..... .....sen 8 mrk:, til Britta Larsdatter 4 mrk:, til Anna
Larsdatter 4 mrk:, til ....be Larsdatter 4 mrk:
(Dend 14 Jullij blev Rætten sadt og) beklæd med {efter} \foran/skrevne Eedsorne Laug
Rættes mænd, er passered som følger.
...... .......is skiøde til Ole Olsen Fixse paa 1 pd: 22 7/26 mrk: ................. gaarden Fixse, datt:
13 Jullij 1742: blev læst.
.............. skiøde til Ole Olsen paa 3 Spd: 16 ½ mrk: smør med bøxel og herlighed j gaarden
Meltvedt, datt: 13 Jullij 1742: blev læst.
............ (fremviste j) Rætten fællen af Een Voxen biøren som hand (har skudt paa Gaarden
Østensøe grund, paa dend part Lehnet er (benificeret), blev af Fogdens fuldmægtig for skudet
betalt 2 Rd:
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Fogdens fuldmægtig var Rættens Attestation begierende paa dette Aars anden Termins skatte
Restance, hvis Sum/m/a er 136 Rd: 3 mrk:, og som sam/m/e efter Examination befandtes
Rigtig, saa blev hans begiering efterkom/m/et. ligeledes blev og opbudet de øde gaarder som
Halsnøe Closteret ere tilhørende, om sam/m/e af nogen til beboelse vil antage, men som ingen
dertil var at formaa, saa var fogdens fuldmægtig sig derpaa Tings Vidne begierende, som blev
bevilget.

Haagen Aamundsen lod inden Rætten paa Egne og sine børns veigne, lysse penge mangel til 1
Løb 1 pd: 3 mrk: smør j skat, men j Landskyld 2 pd: 18 mrk: Smør, ½ huud, 1 ¼ faarskind, j
Gaarden Tvedt, j Vigørs Kircke Sogen beliggende, som nu bruges af Omund Knudsen.
Efter trende ganges udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, hvorforre Rætten
blev ophævet.

d: 16 Jullj blev paa Eide grund ved Søen holdet Eet Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage
Ting for Gravens skibbr:[s] Almue, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr: Cancellie
Raad og Sorensk: Fleischers Absence af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius
Emanuel Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl: Anders Scheie,
Ole Tostensen Kierland, Johanes Larsen Vambeim, Kiel Danielsen Bagne, David Nedre
Folckedahl, Mons Houkenes, Lars Nedre Rønnestrand, og Ørians Nedre Leqve, Nærværende
ved Rætten paa Kongl: Maj:ts Foged Andreas Heibergs veigne hans fuldmægtig Lars Sæbye,
for at oppebærge de Kongl: Intrader, og paasee hans Maj:ts Intresse ligeledes i agt taget.
Lensmanden Anders Hansen og dend tingsøgende Almue var for Rætten Nærværende, og er
da passered som følger,
først blev publ: de Kongl: forordninger og Høy øfrigheds ordre som paa fol: 235 findes
Extraheret.
Dend 17 ditto blev atter Rætten betiendt af (Sorenskri)veren selv, er da passeret som følger.
skifte brevet af 6 Nobr: 1741, passeret efter sal: Lars ......sen, blev læst, for saavit
Jordegoedset udj gaarden Wambem var betræffende, hvorudj de(n sal: Mand) var Eiende 1
Løb smør med bøxsel og herlighed, som var Wurderet for 1 Rd: 2 mrk: 8 s: (marcken),
(hvilcket blev) udlagt, Neml: til Encken Britte ......datter ½ Løb, til Lars Larsen 18 Mrk:, og
til Niels (Larsen 18 Mrk:)
skifte brevet af 4 April 1742, udstæd efter (afg:) ........ Iversdatter, blev læst, og var hun
(Jordegoeds) tilhørende, som igien til hindes (Arvinger) var udlagt, Neml: i Gaarden .............
1 Spd: 12 Mrk: smør uden bøxsel, som (var Wurderet) for 3 mrk: marcken, og udlagt til
............, i Gaarden Torblaa 1 Løb smør ........., som var Wurderet Mrk:[en] for 4 mrk:, og
udlagt til ........................., i Gaarden Kollesnæs 1 Spd: 9 mrk: smør, (med bøxsel og
herlighed), Wurderet Mrk:[en] for 4 mrk:, deraf udlagt til ..................... 9 Mrk:, og til Anna
Helliesdatter ? mrk:, til ............. Leqve 16 Mrk: smør med bøxsel og herlighed, ..........
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Mar...... ............................................................ ....... ...datter, .....................................................
bøxsel og herlighed, Wurderet Marcken for 3 mrk: 8 s:, ligeledes udlagt til Anna
Helliesdatter.
skifte brevet af 30 Martj 1742, udstæd efter sal: B....... Olsdatter, blev læst, og var
(stervboen) tilhørende Jordegos udj Gaarden Sch..j 1 ½ Spd: smør med bøxsel og herlighed,
var Wurderet ............ Mrk:, og udl: paa enckemanden Anders(?) Endresen(?) 14 Mrk:, paa
børnene, ................. 7 Mrk:, Sigri Andersdatter 3 Mrk:, Marg.... ibd: 3 Mrk:
Torchel Toresen Tvedt udgivene (skiøde) af 16 Jullj 1742 til Aamun (Buu?)e paa 1 Løb ? .....
smør med bøxsel og herligfhed i Gaarden øfre Tvedt, blev læst.

Ole Johansen Indre Buu udgivene skiøde af 14de ....... 1742 til Aamun Larsen Buu paa ? pd:
smør udj Gaarden Indre Buue, blev læst.
....... (Hei)berg udgivene bøxsel brev til Poul Nielsen, af ? (Apr)iil 1742, paa ¼ Løb smør, ?
.... salt udj Gaarden H........ Nedre Thun .....................
Anders Wambem udgivene bøxsel brev med Revers, af 16 Julj 1742, til Johan/n/es L(arse)n
paa 1 Løb 8 ½ mrk: smør i Gaarden Oss..., blev læst.
Aamund Buu udgivene bøxsel brev med Revers, af 17 Martj 1742, til Th(om)as
(Aamunsen?) paa 2 pd: smør i Gaard: Wiig, blev læst.
..... ...... og Sigri Endredatter, deres udgivene skiøde af ? Julij 1742 til Torchel Tvedt paa
26(?) Mrk: smør i Gaarden Tvedt, blev læst.
Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischers udgivene bøxsel brev af 29 Martij 1742 til David
Osse paa ? ..... 14 Mrk: smør i Gaarden Rondestvedt, blev læst.
(Ole Jensen Giøre), efter forrige tiltalle til Torbiør (Torbiør)nsdatter, (æske)de sagen i Rætte
og Kundgiorde det hand med Continuations stevning (Mundtligen) vidnesfast til dette Ting,
tiid og stæd ladet indkalde bem:te Torbiør Torbiørnsdatter til Doms lidelse ......des
........................ som h(ind?)es (forsv)ar hindes broder Mons Torbiørnsen Giøre, siden hindes
(fader nu) ved døden (siden seeni)ste Rættergang er afgangen.
....................... Torbiør Torbiørnsdatter (møtte til)lige med hindes broder og forsvar Mons
Torbiørnsen Giøre, som lod tilføre ................. og til sin Søsters forsvar .................. selv her
inden Rætten .................... oplysning, hvortil hun ingen ...........er haver. Torbiør
Torbiørnsdatter ........ lod tilførre, det hun begierede og (paastoed Sagen) udsat til Neste Ting
for at ..............................................................................................................................
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hindes over Ole Jensen Giøre giorde beskyldning.
Citanten var begierende det {hand} de i Sagen forhen Navngivene og indstevnte
beskickelses Vidner, som nu atter ere indstevnte til Eedelig forklaring om de ord Torbiør
Torbiørnsdatter ved beskickelsen haver udsagt, nu maatte vorde til Eedelig Examen antagen,
allerhelst Torbiør Torbiørnsdatter med broder og forsvar er indvarslet sam/m/e at anhøre.
Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formanet at vogte dem for Meen
Eed, dernæst hver for sig særdeeles afhørt.
1ste [Vidne], Hans Andersen, boendes paa Gaarden Saaqvitne, sagde sig at være gaml: i det
27[de] Aar, efter aflagde Eed med opragte fingre vidnede, at da hand i nest afvigte høst tillige
med Siur Nielsen øfre Spilden, efter tilkaldelse af Ole Jensen Giøre, var paa Giøre og hørte at
bem:te Ole Jensen tilspurte Torbiør Torbiørnsdatter om hun vilde tilstaa det Røgte hun om
ham hafde udspreed, da svarede hun Ja, hun tilstoed det, og opreignede adskillige (stæd?)er
hvor hand skulde have anmodet hinde, der hos sigende det hand, Ole Jensen, var en skickelig
grande, saa hun burde icke aabenbaret det, mens for hands Folck skyld, som bagvaskede
hinde, hafde hun udsagt det efter den/n/e ......, kom Ole Jensens kone til gaaende, og (sagde
til) Torbiør, er det icke dig som sigger, du h...... ..... ..... i dine hænder, da svarede Torbiør, ....
..... som du har haft dend imel: ....... ..... laar, saa sant har ieg haft ............. ......... bare hænder
og kom.... ........ sagde hun til Ole Jensen hvor ...................... ...... har løst buxserne for mig.
parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Siur Nielsen øfre Spilden, sagde sig at være gaml: 41 Aar, efter aflagde Eed med
opragte fingre vidnede (Conform) med første Vidne. parterne hafde ej noget at tilspørge
Vidnet.
Citanten paa(stoed at) Nyde en Endelig Dom, allerhelst (efterdj hun) har haft lang frist og
tiid til at (indkalde) sine Vidner, disuden af den/n/e .............. (for)aarsaget, og inu foraarsager

st....... ... (for)staaelse imel: ham og hands h(ustrue?) ........... der for ønskede og paastoed
............
Afsagt
dend af Torbiør Torbiørnsdatter forlangte udsættelse til Vidners (førelse) ............. hun haver
Navn givet, kand (icke ifølge) Lovens 1 b: 13 Cap: 15 art: nægtes (hinde), .................. Sagen
gives Rum til Nest (holdende Høste Ting), ......... til sam/m/e Ting kand ..................................
...................... Vidner til sagens n...... ........................................
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Niels Mickelsen Lindebreche Kundgiorde det hand med mundtl: Kald og warsel vidnesfast
lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Od Haaeim, Dom at lide til at
betalle ham 4 Rd: 3 mrk: 2 s:, hvorfor hand, Citanten, sage-Mæster paa Tyssebeck Saug, til
gode kom/m/er for tøm/m/er hand tiid efter anden har skaaret for ham, samt at svare
Processens omkostninger.
dend indstevnte Od Haaeim møtte, vedtog at være lovl: warslet, Replicerede, det hand 3de
gange har giort skriftl: afreigning med Citanten, og naar hand anviser sidste Reigning vil
Comparenten betalle hvis hand er skyldig, mens som Citanten fordrer ham efter første skriftl:
afreigning, saa kand hand icke betalle førren hand faar at (see i de) 2de andre afreigninger.
Citanten gaf de 2de smaa Reigninger uden haands underskrift, som var ulæselige.
Afsagt
Sagen henviisses til gode Mænds Liqvidation imellem parterne, sam/m/e Mænd bliver af
Kongl: Maj:ts Foged opnævnte, hvor efter Citanten her i Rætten producerer Leqvidations
wærcket, da parterne ved Dom skal worde imel: Sagt.
...... Endresen Scheje Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og warsel vidnesfast lovl: til
dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Poul Siursen Spaanem, Vidner at
anhørre, som er Ørians Poulsen, Poul (Linde)breche og Aslach Ourdahl, der ........ under deres
falsmaal er indvarselet at Vidne om hvorleedes Poul Spaanem har bemægtiget sig Citantens
(Saug), og der af afkaste Aslach Lille Berges (tømme)r, som af Citanten hafde tilladelse (der
at v)ære, og saa skaaret uden tilladelse (sit eg)et tøm/m/er, for saadan omgang Dom at
undgielde til strafs lidelse, samt at betalle processens omkostninger.
dend indstevnte Poul Spaanem møtte, vedtog at være lovl: kaldet.
Citanten paastoed sine Vidner Eedelig afhørt.
dend indstevnte Poul Haaem lod tilførre, at det var ufornøden (at indkalde) Vidner, saasom
hand tilstoed selv (at have tage)t Aslach Lille Berge[s] tøm/m/er til ......... saugen, paa det
hand kunde kom/m/e (at skj)ære sit Eget tøm/m/er, allerhelst hand ........................ Mand udj
sal: Poul Opheims stervboe, (og paa de) uMyndiges veigne der til at .................... .......t.
Citanten lod tilførre, at siden (dend indstevnte) selv tilstaar sin gierning, saa
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frafaldt hand Vidnernes førelse og afhørelse, og paastoed Dom \over Poul Spaanem/ til
ungieldelse fordj hand haver bemegtiget sig Comparentens Eiendom, samt for Processens
omkostninger.
Poul Spaanem paastoed Sagen udsat.
Afsagt
Sagen forfløttes til Næste Ting, da Poul Siursen Spaanem fra skifte Forvalteren udj afgangne
Poul Hansen Opheims Stervboe, som og fra Ober Formynderen haver at beviisse hvad magt

og frihed ham kand være given over dend anden udj Scheje Saugen, som sal: Poul Opheims
umyndige børen er tilhørende, da videre med Sagen efter dends beskaffenhed skal vorde
behandlet hvis Ræt er.
Niels Bryn fra Wos fremstoed for Rætten og Kundgiorde det hand paa Mickel Lii veigne til
dentte ting, tiid og stæd med Muntl: Kald og varsel Vidnesfast lovl: haver ladet stevne og
indkalde Ole Kierland, Dom at lide til at betalle ham 1 Rd: 1 mrk:, som skulde være imel: et
hæste bytte, samt at svare processens omkostninger, til Vidner udj sagen er under falsmaal
indvarslet Tollef Larsen Holven og Gullich Tostensen Sælland, dem Ole Kierland er warslet
at anhøre.
dend indstevnte Ole Kierland møtte, vedtog at være lovl: warslet, og declarerede det hand
tilstoed at have giort (hæste) bytte med Mickel Lii, og skulde (betalle) 1 Rd: 1 mrk: imel:,
mens Mickel Lii ........... ham sin hæst lydesløs, det hand med (Vidner) vil beviisse, og da
hand bekom hæsten ........... lydet eller halt paa frembeenene .................. (saa) formeener hand
ej at være pligtig at betalle de belovede 1 Rd: 1 mrk:
Citanten (fra)falt sine indstevnte Vidner, s(iden Ole) Kierland selv tilstaar de paastevnte ......,
i det øfrige formodede hand at Ole Kierland beviiste det hæsten var ha(lt).
Ole Kierland begierede Sagen udsat til Næste Ting for at indvarsle Vidner til Sagens
oplysning.
(Afsagt)
Dend af Ole Kierland forlangte udsættelse til Vidners førelse bevilges.
Lensmanden Anders Hansen paa ........................ granders veigne, Kundgiorde (det hand til)
dette Ting, tiid og stæd med Muntl: Kald og warsel vidnesfast lovl: har ladet stevne og
indkalde Poul Siursen Spaanem, Vidner at anhøre, som er Siur Poulsen Spaanem (og) ........
Siursen Hylden, som und(er falsmaal)
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er indvarslet at vidne om hvorleedes hand, Poul Spaanem, skal have sat sine Kiid op i
Hyldens Berget, hvor de gaar i Berge Gaardenes ager og Eng, Citanten med sine grander til
stoer skade, og ere sam/m/e saa vilde!! (ville) at intet Men/n/iske kand faa fat paa dem, der for
Poul Spaanem til undgieldelse Dom at lide, samt at svare processens omkostninger.
dend indstevnte Poul Spaanem møtte, vedtog at stevningen saaleedes som melt er ham lovl:
forkyndt.
Citanten begierede de indstevnte Vidner Eedelig afhørt.
1ste Vidne, Siur Poulsen, værende hos hands Fader, som er dend indstevnte Poul Siursen
Spaanem, sagde sig at være gaml: 16 Aar, har været til Confirmationen omtrent for 3 Aar
siden, og siden ofte gaaet til Guds bord. efter aflagde Eed med opragte fingre vidnede. Poul
Siursen Spaanem lod tilførre, det hand, for at forkorte processen{s}, og at disse indstevnte
unge Men/n/isker icke skulde læge dend dyre (Ee)d af, tilstoed hand det hand med Ole Hyldes
tilladelse ved sine børen og tieneste dreng har ladet bære i Hyldes Hage udj gildet 6 stk: Kiid,
og har hand, saa snart hand hørte at de hafde været i Berge gaardenes ager og Eng, (har)
tilbudet, det hand inu tilbyder, at betalle (dend) skade de haver giort, og vil strax tage
(Kiidene) der fra igien saa snart hand kom/m/er .........
Citanten lod tilføre, det hand aldrig (har faa)en det bud førren nu fra Poul Spaanem om at
betalle skaden, i det øfrige paa(stoed Do)m saavel i Sagen som processens omkostninger.
Poul Spaanem Replicerede, ...... .....ere, det hand, for at undgaa process ............... hand blev
stevnet, sagt til stevnevidnerne at Lensmanden ved Mænd vilde lade (besigti)ge skaden, saa

vilde hand i mindelighed (betal)le dend, og begierede hand det stevnevidnerne her om maatte
aflægge deres forklaring.
Stevne Vidnerne Danniel .......sen Hagestad og Peer Joensen Osse fremstoed for Rætten og
forklarede at de hafde hørt Poul Spaanem sigge det hand (vilde beta)lle skaden naar dend blev
besigtiget, .............. hørte de at Aslach Berge sagde (hand vilde se)lv tage Mænd og lade
besee (skade).
Poul Siursen Spaanem lod end yder(meere til)førre, det hand end nu, foruden (det tilforen)
giorde tilbud, tilbød sig at betalle ......................... processens omkostning 1 Rd:r.
(Citanten lod til)førre, det hand sagen frafalder, i
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haab at Poul Spaanem nu efterkom sit giorde tilbud.
Iver Magnusen Børsem Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og varsel vidnesfast lovl: til
dette Ting., tiid og stæd har ladet stevne og indkalde Lasse Røysse, Dom at lide til at betalle
ham 21 Rd: 2 mrk:, samt Renter {efter} fra skiftebrevets datto, efter sal: Magnus Iversen, og
processens omkostning.
dend indstevnte Lasse Røysse blev 3de gange paaRaabt, mens ingen møtte som vilde tage til
gienmæhle.
Stevnevidnerne Jacob Andersen Lægrei og Thomas Aamunsen Wiig med Eed og opragte
fingre afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt for Lasse Røysse[s] boepæll udj hands
Eget paahør.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt
Dend indstevnte Lasse Røysse paalæges til Næste Ting for Gravens skibbr: her for Rætten at
møde, sagen at tilsvare, og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til lovl:
forkyndelse.
Een ditto af Iver Magnusen Børsem paa ovenbem:te maade ved oven Nav\n/givene
stevnevidner, ladet indstevne Anders Pedersen Hærreij, Dom at lide til at betalle ham 30 Rd:
med Renter fra skifte brevets datto, efter sal: Magnus Iversen, samt at svare Processens
omkostning,
dend indstevnte Anders Pedersen blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde tage til
gienmæhle.
ovenbem:te stevne Vidner med Eed og opragte fingre afhiemlede stevningen at være med 14
dages varsel lovl: forkyndt for Anders Pedersens boepæll udj hands Eget paahør.
Citanten var Laudag begierende.
Afsagt
Til næst anstundende høste Ting for Gravens skibbr. worder Anders Pedersen Hærrej paalagt
at møde, sagen at tilsvare, og haver Citanten at tage den/n/e afsigt beskreven til lovl:
forkyndelse.
Dend 18 ditto blev med Tinget Continueret.
Lensmanden Anders Hansen Kundgiorde det hand paa Justitiens veigne haver ladet indstevne
..... .....sen Tveten, fordj hand med drick paa en ..................... givet sin søn Bryllup,
dend indstevnte ...... Tveten møtte og lod tilførre, ......................... en fattig Mand i
mindelighed ................. hellig brøde om Rætten der med .......................

Citanten svarede det hand med de.... ................. tilbud var fornøyet, og altsaa ...................
....... Tveten i Rætten betalt ...................................
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Fogdens Fuldmægtig Mons:r Sæbøe lod inden Rætten oplæsse og Examinere dette Aars 2de
Terminers skatte Restance, hvis endelige Sum/m/a var 403 Rd: 3 mrk: 3 s: 2do: at Fogden
inden Rætten har ladet opbyde en deel øde Jorder, om nogen sam/m/e vilde antage med visse
wilkaar om afgiften, mens ingen indfandt sig som sam/m/e vilde imod tage,
her om alt Fogdens Fuldmægtig var Rættens Attestation begierende.
Lars Siursen Hagestad udgivene skiøde af 3 Martj 1742 til Ole Magnusen Leqve paa 1 Spd:
smør udj Gaarden øfre Hagestad, blev læst.
Efter 3de gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, hvorfor Tinget blev ophævet.

d: 19de Julj blev paa Gaarden Utne for Kindservigs skibbredes Almue holdet Eet
Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage falds Ting, og blev Rætten sam/me tiid betiendt j
Hr: Cancellie-Raad og Sorensk: Fleischers lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne
fuldmægtig Claudius Emanuel Barth, tillige med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd,
Nafnl: Viglich Jaastad, Erich Heng, Einer Ragde, Ole Reisætter, Joen Jaastad, Gunder Rogde,
Siur Housse og Haldor Espeland. Nærværende ved Rætten paa Kongl: Maj:ts Foged Sr:
Andreas Heibergs veigne hans fuldmægtig Lars Sæbye, for at oppebærge de Kongl: skatter,
og j det øvrige at paasee Hans Maj:ts Sigt, ligeledes var nærværende Lensmanden Torgiels
Housse med dend Tingsøgende Almue,
hvorda først allerunderdanigst blev publ: de Kongl: forordninger og Høy øfrigheds ordre, som
paa fol: 235 findes Extraheret.
dernest er følgende passeret.
... ....dings bøxel seddel med Revers, til Christopher Engelbrigtsen paa ½ Løb 4 ½ mrk: smør
j Gaarden Qvalnes, datt: 9 Julj 1742. blev læst.
....... (skiøde) til Anna Johansdatter paa 1 Løb 24 mrk: smør uden bøxel j Gaarden Tveit,
datt: 3 April 1742: blev læst.
..... ....... fremviste for Rætten fællen af Een Voxsen Ulv som hand (j denne) Vaar har skudt
paa Gaarden Vilures Grund Gnetz!! ......, og blev ham af Fogdens fuldmægtig for skudet straxt
betalt 2 Rd:
....... Haare fra Røhldahl anviste fællen af Een Voxsen biørn som hand j den/n/e Vaar har
skudt paa Gaarden Haare Grund, og blev ham af Fogdens fuldmægtig for skudet straxsen
betalt 2 Rd:
..... ....... skiøde til Lars Aslachsen paa 1 pund smør med bøxel og herlighed j Gaarden
Grove, datt: 19 Jullij 1742. blev læst.

Dend Constituered Stift befahlingsmand Jonas Lymes bevilgnings (brev) til Peder Duberg j
Bergen, paa at lade bruge det ham j Odde ...... og liggene Giestgiberie og Krem/m/erleje, datt:
11 Jullj (1742?), blev læst.
.... ....undsens bøxel seddel med Revers, til Niels Aarmsen paa ? .... smør j Gaarden Odland
med underliggende pladz (Røen?), datt: 19 Jullj 1742. blev læst.
...... ...... (skiøde) til Ole Ormsen paa 1 Løb smør med bøxel og herlighed j Gaarden Nedre
Berge, datt: 19 Jullj 1742. blev læst.
..... ...... (Qva?)alles Obl: til Viching Haafaas paa Capital 60 Rd:, ( til underpant) 5 Spand
smør med bøxel og herlighed udj Gaarden ..... ...aalle, datt: 19de Jullj 1742: blev læst.
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skifte brevet efter afg: Jorand Iversdatter, passered paa Gaarden Øfre Berven dend 16 April
1742, blev læst, og derudj befunden Jordegoeds Sterfboen tilhørende j bem:te Berven 2 Spd: 9
mrk: smør med bøxel og herlighed, sam/m/e er igien udlagt som følger, til Enckemanden
Asbiøren Ellingsen 1 Spd: 5 mrk: for 26 Rd: 5 mrk:, til Iver Siursen 7 mrk: for 8 Rd: 1 mrk:,
til Samson Siursen 6 mrk: for 7 Rd:, til Torbiør Siursdatter 3 mrk: for 3 Rd: 3 mrk:, til
Ingebiør Siursdatter 3 mrk: for 3 Rd: 3 mrk:, og til Anna Asbiørensdatter 3 mrk: for 3 Rd: 3
mrk:
skifte brevet efter afg: Ingelef Larsdatter, passered paa Gaarden Skarre dend 18de April
1742, blev læst, og er derudj befunden Jordegodz j bem:te Gaard 1 Spd: smør uden bøxel,
Vurderet for 12 Rd:, sam/m/e er igien udlagt som følger, til Ole Laatte 7 mrk:, til Hellie
Olsen Jordahl 5 mrk:, til Trond Grønsdahl 2 mrk:, og til Svend Tostensen 4 mrk:
skifte brevet efter afg: Britta Thomasdatter, passered paa Gaarden Indre Jaastad d: 23de
April 1742, blev læst, og derudj befunden Jorde Godz Sterfboen tilhørende 1 pd: 4 mrk: smør
med bøxel og herlighed, Vurderet for 28 Rd:, i bem:te Gaard, sam/m/e Godz er igien udlagt
som følger, til Enckemanden Knud Jensen 11 mrk:, til Ole Svendsen 4 mrk:, til Svend
Larsen 1 ½ mrk:, til Asbiøren Larsen 1 ½ mrk:, til Knud Larsen 1 ½ mrk:, til Brita
Larsdatter ½ mrk:, til Thomas Svendsen 4 mrk:, og til Joen Svendsen 4 mrk:
Dernæst Rætten blev betiendt af Sorenskriveren Cancellie Raad Fleischer selv, som til Tinget
fra andre sine Embedets Forrætninger er ankom/m/en.
Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Andreas Hejbergs fuldmægtig Mons:r Lars Sæbøe forrestillede
......de at dend over Røldahls Kk: sogn beskick(ede Lens)mand Hellie Monsen Hamre har
und(er en skrivel)se af 15 Julij sidstl: Comuniceret Fogden (ang: hand) paa Røldahls marcket
haver Arresteret en Persohn fra Hallingdahlen, angi(velig) under det Naufn Ole, om den/n/e
Pe(rsohn skall) have været tviflsmaal det sam/m/e s(kulle være) en Persohn fra sam/m/e stæd
som a...... ...... er efterlyst og skulde have begaaet (Mandrap), bem:te Lensmandens skrivelse
................ produceret, og er saa lydende.
de(nd Arreste)rede Persohn til Examen blev f(or Rætten) af benævnte Lensmand fremstillet,
(hvilcken) blev fremsat følgende Qv: 1mo: (hvad hands) Rætte Navn er, Resp: Ole
Gutormsen Brattegard. 2o: hvor fra hand er. Resp: (fra Aars) Præstegield i Hallingdahlen.
3o: (hvad Nauvn) Sogne Præst, Foged og Sorenskriver haver. Resp: Sogne Præstens Naun
vides ej, f(ordj) hand er nys kom/m/en til gieldet, men (Fogdens?) Nauvn var Niels Ryben,
dend ved da......... Sogne Præst var Jacob Stokfledt, ................ vides ej, Fordj hand er nys
kom/m/en, ................... var Røning, Sorenskriverens Na(vn var) .........................
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4: Qv: om hand ved Proustens Navn, Resp: kand ej mindes det. 5: Q: hvad den høyeste
Officeer {heder} der paa stæden heder, og hvad hand er. Resp: Henrich Dæhlen er Capitain
des Armee. 6o: Qv: om hand har tiendt Kongen. Res: ja, i 3 Aar tiendt som Soldat, mens
veed ej ved hvad Regiment eller hvad hands Obrister hede, mens det var ved et Nationale
Reg:, hands Capit:[s] Navn var Hals, som mu er bleven Avanceret, og er der kom/m/en en ny
Capitain, hvis Navn hand ej veed. {hv} 7: Q: hvor lenge det er siden hand var Soldat, om
hand har faaet Afskeeden, hvorfor hand saa tiilig blev Demiteret, og hvor hands Afskeeden!!
(Afskeed er). Resp: det er 9 Aar siden hand for svaghed skyld bekom afskeeden, dend hand
og hafde med sig paa Reissen her hid, mens haver et stæd paa veien her hid lagt dend efter
sig, og icke kunde finde dend igien, sagde ellers at værge!! (være) ungkarl, gaml: omtrendt 38
Aar. 8: Qv: hvor hand i Aars Præstegield hafde sit tilhold, hvad Gaardens Navn er. Resp:
hand var som huusmand paa en Gaard kaldet Aarnesgard. 9: Qv: hvor hand er barneføed, og
hvad hands Forældre var. Resp: barneføed paa en Gaard i Aars Præstegield, kaldet
Brattegard, hand[s] Forældre vare bønder, Faderen Gutorm Siversen Brattegard, og Moderens
Navn var Anna, ved ej hindes (Fade)rs Navn, siden det er længe siden hun ved døden er
avgangen, mens hands Fader er inu (i leven)de live, haver ellers i live 2 brødere og 2 søstere,
Naufnl: Niels Gutormsen ......., boendes paa Sættingsgaard i Aars Præstegield, Asle
Gutormsen, bonde!! (boende?) ........s paa Brattegard hos Faderen, ....... Gutormsdatter, gift
med Ole Ericksen ........, boendes paa Gaarden Stage, Guri Gutormsdatter, gift med Thor
Ericksen Gar....(gar)d. 10: Qv: hvad Tinglauv hand er av, og hvad Lensmandens Navn er.
Resp: (Tinglauv)et kaldes Sundree, Lars Ericksen Reme er Lensmandens Navn. 11: Qv: om
hand haver ........al fra Præsten. Resp: Nej. 12: Qv: (hvad hand) vilde giøre her i
grænserne. Resp: (Reiste) her til Røldahl for at Kiøbe hæste, (og havde m)ed sig penge 90
Rd:r 16 s:, som Lensmanden (tog) i forvaring, da hand Arresterede (ham). 13: Qv: hvor
lenge det er siden hand (Reiste fr)a Aars Præstegield. Resp: i Fasten .......... Reiste hand
hiem/m/e fra og til Kongsberg, hvor hand der hafde noget at fordre, Reiste
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saa fra Kongsberg til Røldahl, hvor hand blev Arresteret. 14: Qv: hvem det var paa
Kongsberg hand hafde at fordre hos, om det var penge, item, hvor mange hand hafde at
fordre, og om hand bekom dem alle, eller hvor meget hand bekom. Resp: hand hafde hos
mange paa Kongsberg at fordre {hos}, og efter handskrifter, noget har hand faaet og noget
icke, kand ej sige Navn paa sine Debitorer, saasom hand har paa Kongsberg lagt efter sig
handskrifterne hos Nicolais Kiøb, boendes paa Kongsberg, er sag Forvalter. 89 Rd: fick hand
indKrævet paa Kongsberg, Resten har hand indkrævet paa bøygden hvor hand hafde at fordre.
15: Qv: om hand veed hvem der er Amtmand, og hvad hands Navn er. Resp: Ambtmanden
boer paa Bragnæs, ved ej hands Navn.
Lensmanden Hellie Monsen Hamre lod tilførre, at det som gav ham anledning til at Arrestere
den/n/e Ole Gutormsen Brattegard, \var/ at ald Almuen som var Øster fra (paa) Marcketet,
holdt ham for at være Ole (Løk)gaard, en som har begaaet et Mandrab, (saa) paa dette Røgte,
og som hand ingen pas...... (havde?), saa tog hand ham under Arrest. (Men) en Mand Øster
fra, kaldet Tore Tor..sen ......vand, som sagde at hand Kiende den/n/e (Mand), og at hand var
Ole Brattegard, jte(m? sagde at) Ole Brattegard sidstl: Pintze aften (kom) fra Kongsberg, og at
hand alde(eles icke) var dend ommelte Ole Løkga(ard) som hafde begaaet Mandrab .........
Sven Olsen, boendes paa Gaarden .............. i Odde Kk: sogn og her udj ..................., sagde at
være barneføed paa G....... ....beensgard i Aars Præstegield i Hallingdahl, sagde at Kiende
Gutorm Brattegard ............... hafde, da Comparenten var der, .............. Eiede og 2 gaarder,
neml: Brattegard og .....tingsgard, Lensmanden var L(ars Ericksen Reme).

Mons:r Sæbøe lod tilføre, at hand ................... det dend Arrestere[de] Persohn bliver (holdt i
Arresten) indtil hands Principal pa...... ..................... andrage det for at erholde ord(re
hvorleedes hand) med han/n/em skal forholdes, ................................ var dette forhør
begierende beg....... ............................... 16 skil:, som af ham, Sæbøe, er ............................. og
befindes Rigtig, blev under..... ........................ med Arrestanten, Lensmanden ........................
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Dend 20 Julij blev med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Ingebrigt Knudsen Sckielviig udgivene skiøde af 19 Julij 1742 til Elling Engebrigtsen paa 2
Spd: smør i Gaarden Sckielviig, blev læst.
Elling Svendsen med fleere, deres udgivene skiøde af 15 Martij 1742 til Ole Erichsen paa 3
Spd: 4 ½ Mrk: smør i Gaarden øfre Berven, blev læst.
Poul Øriansen Langesætter udgivene skiøde til Ellias Torchelsen af 19de Julij 1742, paa 2
pd: 12 Mrk: smør i gaarden Langesætter, blev læst.
Siur Sondresen og Christopher Diønne, deres udgivene skiøde af 20 Julij 1742 til Torbiørn
Halgrimsen paa 3 Spd: smør i Gaarden Mæhland, blev læst.
skifte brevet af 13 Apriil 1742, udstæd efter sal: Sølfest Halgrimsen, blev læst, og var dend
sal: Mand Eiende Jorde goeds i gaarden Mæhland 9 mrk: smør med bøxsel og herlighed, som
var Wurderet for 9 Rd:, og udl: til hands datter Guri Sølfestdatter.
Joen Tostensen udgivene Pante forskrivelse til Peder Duberg for Capital 16 Rd:, imod det
underPant af 16 mrk: smør i gaarden Mockestad, blev læst.
Anna Alsager[s] Lauværge Lensmand Anders Hansen efter forrige tiltalle til Hællie
Qvalviigen, æskede sagen i Rætte.
dend paagieldende Hellie Qvalvigen Comparerede.
Citanten paastoed de 2de Vidner efter Laugdags forrelægelsen Eedelig afhørte, siden de nu
bægge møder.
parterne bleve for Rætten saaleedes forEenede, at Hellie Qvalviigen betaller til Encken for
dend hugster hand har øvet samt, udj Processens omkostning, 4 Rd:, hvoraf dend ene Rd:r nu
blev til Lauværgen betalt, og de 3 Rd: sagde Arne Wiisnæs sig god for indtil høsten, siden
Hellie nu ej var ved fleere penge, saa beholder og Encken de needfæltet træer, som inu ved
stuben befindes liggende. .......... de som ere bort førte, 5 stk: i tallet.
..... .....ersen Ureim udgivene bøxsel brev med Revers, af 20 Julij 1742, til Michel Olsen paa 3
Spd: smør i gaarden Lotte, blev læst.
...... ....... Kundgiorde det hand med Muntl: kald og warsel vidnesfast lovl: til dette Ting, tiid
og stæd haver ladet indstevne Hans \Røtte/, Dom at lide til at betalle ham 13 Rd: ......... efter
skifte brev af 27 Januarij 1720, samt Et Aars (Renter), eller og at give Citanten pantebrev for
sin (fordr)ing, samt at svare ham processens omkostning.
dend indstevnte Hans Røtte møtte, vedstoed at være lovl: warslet, hafde ej noget imod
fordringen at forrestille, begierede sagen udsat for en tiimes (tiid, for han)d vilde see paa en
maade at Rætte for sig.
.......... (frem)stoed for Rætten Hans Røtte, som lod tilførre (at hand) begierede Sagens
anstand til neste Rætt, da hand ............ forskaffe Citanten sine Penge, eller Pandte (brev for)
gielden.

Citanten lod tilførre, det hand er (fornøyet med) at Sagen udsættes til først kom/m/ende
Høste Ting ....... .........e om dend indstevnte holder sit løfte, og j mangel .......... \have sig
Reserveret at/ .......... .....staa Dom efter sit Stevnemaal.
Afsagt
(Sagen efter begge) parternes santøcke udsættes til først kom/m/ende (Høste Ting), da
parterne jgien haver at møde.
(Dend Sag foretage)t af Jacob Svendsen Huus efter forrige tiltalle (Contra) Hans Asbiørensen
Sandven blev paaRaabt, og møtte (ingen paa hands veigne). Cit: Jacob Svendsen, som gav
tilkiende det (hand til dette) Ting, tiid og stæd ved stevne Vidnerne Jacob .......... og
(Christo)pher Aarhuus med mundtl: Varsel haver (indkaldet sin Con)trapart Hans
Asbiørensen at møde og (anhøre dend i Rætte) sættelse hand, Citanten, agter j Sagen (at
fremkomme med) ............. hand dend forhen j Sagen omtalte Ober (Rættes Dom)
............................ bekom/m/et, alt til Een
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forvendtende lovmæssig Doms erholdelse.
Dend indVarslede Hans Asbiørensen blev 3de gange paaRaabt, men møtte icke, ej heller lod
for sig møde.
Stevne Vidnerne med Eed og opragte fingre afhiemlede at de lovlig og med mere end 14
dages Varsel haver indvarslet Hans Asbiørensen Sandven at møde her for Rætten, Citantens
paastand og paafølgende Dom at anhøre, og som hand sam/m/e tiid ej sielv var hiem/m/e, blev
saadant for Hans Asbiørens[ens] hustrue bekiendt giordt.
Citanten producerede dernest Een Kongl: Ober Hoff Rættes Dom, afsagt d: 5 Junij 1741.
mellem han/n/em og indstevnte Hans Asbiørensen, efter hvilcken Høy Respective Afsagt
Dom, Hand, Cit:, er tilkiendt at beholde sin Eiende og paaboende Gaard Huuss som sin Rætte
og sande Eiendom til uigienkaldelig Odel, og som den/n/e Arrest Sag, af dend Mellem
Citanten og Hans Asbiørensens begyndte Odels trætte, er Ræist, saa vil Citanten nu haabe,
siden hoved Sagen paa hans siide for Ober Hoff Rætten er wunden, hvilcket hand og ydmygst
kraftigst paastaar, at dend passerede Arrest forretning ved Dom vorder ved magt kiendt og
Confirmeret, og at det Arresterede motte tilkiendes ham, ligesaa paastaar hand og at nyde j
erstatning for d(end Efec)tuerede Arrest, samt den/n/e Sags bekostning ..............., hvorefter
hand indlod Sagen til Doms. (Dend) passerede og producerede Ober Hoff Rættes Doms
(lydende) indføres her.
Og er da udj den/n/e Sag, s(aaleedes) for Rætt kiendt, Dømt og
Afsagt.
Citanten Jacob Svendsen Huus, har ved Mundtlig Stevning til høste Tinget 1740 indkaldet
Hans Asbiørensen Sandven, at modtagge Dom i Een af ham ved Kongl: Maj:ts Foged Sr:
Andreas Heiberg d: 26 Julij 1740 Efectuered Arrest (over) Eet Tusinde Løv kier, som bem:te
Hans Asbiørensen j Citanten Jacob Svendsens (beboende) Gaard Huusses skoug har hugget,
saa ................ og Eet hundrede Løv kier som Nock (bem:te) Hans Asbiørensen tilligge haver
(hugget uden) ...... Nielsen[s] forlov j forbem:te hans \Gaards/ skouv ........., med videre hans
Stevnemaals og ....................... j Rætten producerede og passerede (Arrest forret)nings
yderligere formeld. Og s.... ............................. som mellem Citanten, bem:te Jacob Svendsen
Huuss og Hans Asbiørensen Sandven ang: ............................... til bem:te Gaard Huus sam/m/e
tiid .............................
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følgning og til Ober Hoff Rætten var indstevnt, hvor af den/n/e Arrest Sag har Ræist sig; Saa
har Citanten fra {Rætt} \Ting/ til andet for den/n/e Rætt, søgt Sagen forfløtted indtil dette
Som/m/er Ting, da hand atter har kaldet Sagen j Rætte, og sin Contra part Hans Asbiørensen
med Mundtl: Varsel ladet indkalde, for at anhøre dend paastand hand agtede at giøre, da hand
og sam/m/e tiid j Rætte lagde dend mellem den/n/em passerede og for dend Kongl: Ober Hoff
Rætt d: 5 Junij 1741 afsagde Dom, hvorefter Citanten Jacob Svend[sen] Huus er tilkiendt at
beholde sin Eiendom og paaboende Gaard Huus frj og ubehindret til Evindelig Odel og
Eiendom; Jmod dette søggemaal har dend indstevnte Hans Asbiørensen Hvercken ved
Sagens inCamination, ej heller wed Sagens forfølgning, ja end icke inu, da hand lovlig er
indvarsled, fremsat det ringeste der kunde tiene ham til bæste eller befrielse, ligesom hand vel
icke heller jmod dend afsagde og producerede Ober Hoff Rættes Dom har kundet ventilere
noget til sin fordel. Saa kiendes for Rætt, at dend passerede og d: 27 Julij 1740 Efectuerede
Arrest forretning bør som lovlig ansees og gyldig at være, ligesom og de Arresterede 1100
Løv Kier bør tilhørre Citanten Jacob Svendsen Huuss. Saa bør og indstevnte Hans
Asbiørensen Sandven, som den/n/e Arrest forretning og Sag, ved sin ulovlige omgang haver
(forv)oldet og sig sielv paaførdt, at betalle til Citanten Jacob Svendsen Huus udj den/n/e
Arrestes og Processes bekostning 10 Rd:r, som alt bør udredes [inden] 15 dage efter denne
Doms lovlige forkyndelse, under Nam og Execution.
..... ....øder lod inden Rætten anvisse sin til Jacob .....sen Wines og Ole Torbiørensen Lotte
under datto ? ..... 1740 udgivne Obl: paa Capital 153 Rd:, til uds[l]ættelse efter Creditors
qvittering under 29 Martj og 20 Jullij 1742, ...... fandtes teignet.
...... .....ers skiøde til Jacob Arnesen Vines paa ½ Løb smør, med bøxel, og overbøxel, j
Gaarden Lotte Yttre Thun, datt: ? April 1742, blev læst.
........ ........ med flere, deres skiøde til Siur Pedersen paa ? .... ..... og ¼ huud med bøxel og
herlighed j Gaarden .........., datt; 20 Jullij 1742. blev læst.
............. dend Aftags forretning over Gaarden Rogde, (som paa fol: 216 og 217 findes anført,
til sluttende (blev for)etaget, hvorda møtte alle opsidderne.
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Eier/bruker
Niels Jacobsen, som {Eier
og} bruger udj skatteskylden
efter første aftag
deraf er Eidfiord Præstebord
beneficeret
og selv er hand eiende efter
skiøde af 17 April 1741
{bliver igien} Er
Gunder Pedersen bruger udj
skatteskylden efter første
aftag
der til selv Eier efter
fremlagde skiøde af 21
Octbr: 1739

Skatteskyld

Landskyld

2 pd: 7 5/13 mrk: smør

2 pd: 3 1/6 mrk: smør, 1/6 huud
14 2/3 mrk: smør
1 pd: 12 ½ mrk: smør, 1/6 huud
2 pd: 3 1/6 mrk: smør, 1/6 huud

2 pd: 7 5/13 mrk: smør

2 pd: 1 ¾ mrk: smør, 35/192 h:

Halsten Gundersen bruger
efter første første aftaget udj
skatteskylden
deraf Eier Ullensvangs
Præstebord
Ullensvangs Kircke eier
Selv Eier {hand} bonde
goedsset, som er efter
{skiftebrev} Kongl: allern:
skiøde af 20 Octbr: 1732, og
Een Odels Dom af 17 Apriil
1720
Er

2 pd: 21 3/13 mrk: smør

7 1/3 mrk: s:
5/12 L: s:

2 pd: 1 ¾ mrk: s:
35/192 h:
2 pd: 9 1/12 mrk: s:, 5/12 L: S:
35/192 h:

De producerede Adkomster er saa lydende.
Det 1ste Thuun
Skatte Skylden
Er efter aftaget pro Ao: 1727
udj
2 Løber 1 pd: 12 mrk:
Smør
er nu fældt
1 pd: 6 mrk: s:
bliver dette Thuun

2 pd: 9 1/12 mrk: s:, 5/12 L: s:,
35/192 h:

2 Løber
Smør

Landskylden
2 Løber 14 mrk: S:, 17/32 huud,
5/12 Løb: Salt
7 1/8 mrk: S:, 17/32 h:
5/12 Løb Salt

6 Mrk:
2 Løber 6 7/8 Mrk: smør

Eidfiord Præste boel Eiede efter første aftaget
er nu aftaget
igien

14 2/3 Mrk: smør
2 1/3 mrk: smør
12 1/3 mrk: smør

Ullensvang Præste boel eiede efter første aftag
er nu aftaget
igien

7 1/3 Mrk: smør
1 1/6 mrk: smør
6 1/6 mrk: smør

Ullensvangs Kircke eiede efter første aftaget
er nu aftaget
Bondegodset
Niels Jacobsen eiede efter første aftaget
er nu aftaget
igien

5/12 Løb Salt
5/12 Løb Salt

Gunder Pedersen eiede efter første aftaget
er nu aftaget
igien

2 pd: 1 ¾ Mrk: Smør, 35/192 hd:
1 13/16 mrk: s:, 35/192 hd:
2 pd: (- 1/16 mrk:?)

Halsteen Gundersen eiede efter første aftaget
er nu aftaget
igien

2 pd: 1 ¾ Mrk: Smør, 35/192 hd:
1 13/16 mrk: s:, 35/192 hd:
2 pd: (- 1/16 mrk:?)
???

Er

1 pd: 12 ½ mrk: smør, 1/6 hud
1/6 h:
1 pd: 12 ½ mrk: smør
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Det andet Thuun
Knud Nielsen Eier og bruger efter første aftag, derom fremlagt skiøder af 24 Maij 1734.
neml: udj Skatteskylden 1 Løb 18 mrk: smør, i Landslyld 2 pd: 15 mrk: smør, ¾ hud.
Peder Wichlichsen Eier og bruger efter første aftag, derom fremlagt skiøde af 26 Nobr:
1734. neml: udj Skatteskylden 1 Løb 18 mrk: smør, i Landskylden 2 pd: 15 mrk: smør, ¾
hud.
De producerede skiøder er saa lydende.
Skatteskylden
udj Landskylden
Dette Thuun er efter Aftaget 2 Løber 1 pd: 12 mrk:
1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør, 1 ½
pro: Ao: 1727
smør
huud
er nu feldt
1 pd: 6 mrk:
5/6 huud
bliver dette Thuun
2 Løber
6 mrk: s: 1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør, 2/3 huud
Knud Nielsen Eiede efter første aftaget
er nu aftaget
igien

2 pd: 15 mrk: smør, ¾ hud
5/12 hud
2 pd: 15 mrk: smør, 1/3 hud

Peder Wichlichsen Eier og bruger efter første aftaget
2 pd: 15 mrk: smør, ¾ hd:
er nu aftaget
5/12 hd:
igien
2 pd: 15 mrk: smør, 1/3 hud
Det 1ste Thuun
Skatteskylden
Landskylden
3 Løber
18 Mrk: smør 2 Løb: 1 pd: 3 mrk: s:, 3 1/3 Løb Salt, 1 hud
aftaget
2 pd: 6 mrk: smør
13 mrk: s:, 2 11/12 L: Salt, 15/32 hud
igien
2 Løber 1 pd: 12 mrk: smør 2 Løber
14 mrk: s:, 5/12 L: salt, 17/32 hud
aftaget
1 pd: 6 mrk: smør
7 1/8 mrk: s:, 5/12 L: salt, 17/32 hud
igien
2 Løber
6 mrk: smør 2 Løber
6 7/8 Mrk: Smør
Det 2det Thuun
Skatteskylden
Landskylden
3 Løber smør
1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør, 1 ½ hud, 1 g:sk:
aftaget
½ Løb smør
1 g:sk:
igien
2 Løb: 1 pd: 12 mrk: smør
1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør, 1 ½ hud
aftaget
1 pd: 6 mrk: smør
5/6 hud
igien
2 Løber
6 mrk: Smør
1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør, 2/3 hud
........... efter wores samvittighed og beste Skiønd ........ ...r underdanigst i[nd]stilles til .......
allernaadigste approbation.
d: 21 Julj blev Rætten igien sadt, og med foranførdte Laug Rætt blev beklæd, og er da
passered som følger.
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Fogdens fuldmægtig Mons:r Sæbye lod inden Rætten Examinere og oplæsse dette Aars anden
Termins skatte Restance, hvis Sum/m/a er 480 Rd: 1 mrk: 2 s:, og som ingen derimod hafde at
erindre, saa begierede hand Rættens Attestation paa sam/m/e, som blev efterkom/m/et.

2: at Fogden inden Rætten har ladet opbyde Een deel øde Jorder, om nogen sam/m/e vil
antagge med visse vilkaar om afgiften, men ingen indfandt sig som sam/m/e vilde imodtage,
hvorom alt Fogdens fuldmægtig var Rættens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Efter trende gangers udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa j Rætte, hvorforre Tinget
blev ophævet.
Dend 1 Octbr: blev Rætten betiendt paa Gaarden Qvæstad, beliggende i Kingtserviig Skibbr:,
Ullensvangs kk: sogn udj Hardanger, {hol} med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes mænd
som af Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Andreas Heiberg der til ere opnævnte, sc: Ole Tostensen
Lotte, ved døden afgangen, i hands stæd Iver Guttormsen Utne, Siur Lothe, med sygdom
angreben, i hands stæd Iver Olsen Utne, Haaver Svartvedt, er paa sin Reise til Bergen, i
hands stæd Peder Olsen Jaastad, Anfind Lofthuus, Jørgen Lofthuus, er paa sin Reise Sør
efter, i hands stæd Joen ......sen Houstvedt, og Knud Jaastad, Nærværende Lensmanden
Torchiels Larsen Housse,
hvorda for rætten fremstoed Od Olsen (Qvæstad) og Ole Joensen ibdm:, og Hellie Olsen
........, Jacob Olsen Naae, Erich Asbiørnsen Naae, Tosten Siursen ibdm:, og Arne Siursen
Naae, Elling Joensen Aakre, og Askild .....sen Skoltvedt, og producerede, først (Fogdens)
opnævnelse paa Laug Rætten ............ 21de Octbr: 1739, dend de begierede (her j acten) tilført
med alle de der paa skrevene .....meninger, protestationer og b......, bem:te document er ord
for andet (saa lydende), dernæst gav de samtlige forhen (Navngivene) til Kiende, det de som
fællets E(iere til) Fæe haugen, haver ladet til i dag (her paa) Aastædet med Muntl: Kald og
warsel vidnesfast lovl: ladet stevne og (indkalde) Gaarden {Qvæstads} \Mockestad/ Eiere og
brugere, Naufnl: Kongl: Maj:ts Foged Sig:r Andreas Hejberg, siden Halsnøe Closter(s gods
eier) 2 Løber smør i bem:te Mochestad, (Ullens)vangs kk:es Eiere, som er sal: Ma(gister
Jørge) Brosse[s] Arvinger, der paa Kirk(ens veigne) Eier en andeel i Mochestad, .................
deres leilendinger, som er Knud Aamunsen
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og Ole Larsen Mochestad, bægge boendes paa Kirkens goeds, item paa Halsnøe Closter
godset, Lars Salmonsen Mockestad og Mickel Nielsen ibdm:, alle Vidner som under
faldsmaal ere indstevnte, Naufnl: Gudmun Ellingsen, Aamun Tostensen Bleje, Ole Jerraldsen
Mælland, \Knud Ingebrigtsen, Gurri Nielsdatter/, og Ingebor Nielsdatter yste Bleje, at anhøre
om gam/m/elt Moed og Marckeskield udj bemelte fællets fæehauge, der efter ved Dom at faa
lovlig Marckeskields steene nedsat, item at faa opsat Marckeskields gar, og endelig, de
Navngivene leilendinger som har foraarsaget den/n/e process, at svare dens omkostninger,
Saa er og stevnte paa, ved Dom at faa Marckeskields gar indengierds paa hiem/m/e bøen imel:
Gaarden Qvæstad og Mochestad, mens som Citanterne her om ickun har stevnet
leilendinggerne!!, og der om af uvidenhed forsømt at stevne Eieren, saa frafalder de {dre}
dend Post udj deres udstyrede Muntl: stevnemaal.
Fogden Andreas Hejberg efter 3de gange udraabelse hvercken møtte eller lod møde,
stevne Vidnerne Joen Torchielsen Housse og Hellie Jacobsen .....næs med Eed og opragte
fingre Afhiemlede den/n/e Mundtl: Kald og warsel at være lovl: forkyndt for Fogden Hejbergs
boepæl, som er paa Halsnøe Closter, d: 4 Aug: (sidstl)eden ved Middags tiider, udj Fogdens
(Kiæ)restes paahør, siden Fogden selv ej var hiem/m/e.
Paa Ullensvangs Kirckes veigne møtte Hr: Hans Høg, Capellan til Strandebarms Præste
gield, paa Eegene og samtlige MedEieres veigne, som tilstoed stevningen at være lovl:
forkyndt, (lod) forrestille den/n/e Respective Rætt, saa(som sage)n angaar Kircke partens

opsiddere Knud Aamunsen og Lars Olsen!! (Ole Larsen?), dend ubillig(hed d)er med de
begiegnes af Qvæstads, Naaes (og a)ndre i den/n/e proces med havende Grander, (der) en
stund haver maat taallet, i (det de im)od Lovens bydende over fahrer (med sine) Creaturer
bemelte parters (fæe ha)ve medens de om som/m/eren (drager til sæ)tters, da dog Mochestads
beboere (som) Elskende Men/n/isker alle tiider (med gode) haver holt deres Creaturer fra
deres
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Granders og Naboers Eiendom, videre Reserverede hands paastand ved Vidnernes førelse,
ellers sagde det hand tog til gienmælle for Knud Aamunsen og Ole Larsen Mochestad i
den/n/e sag.
Lars Salmonsen Mochestad og Michel Nielsen ibdm: møtte og tilstoed stevningens lovl:
forkyndelse.
Sorenskriveren forreslog parterne om de ei til mindelig forlig var at beqvæm/m/e.
Hr: Hans Høg lod tilførre, at en deel af disse Vidner som ere indstevnte, ere lovstridige, og
derfor Protesterer imod deres førsel, Ole Jerraldsen Mælland er Erich Naae sin huustrues
broder, og Jacob Naae Fader, hvilcke ere indgreebene i Processen, Aamund Tostensen Bleje
hører Mand skal vidne efter en gl: vandfør og omreisende fattig Kone, som gick paa grafsens
breede, og kunde der for have liden samling om folckes Eiendom og udmarck, Ingeborg
Nielsdatter yste Bleje er Sødskende baren til Jacob Naaes Fader, saa er i lige maader hindes
Søster Gurri Nielsdatter, Svend Sexe[s] Kone, lige nær beslægtet til ............ som trætter.
Citanterne paastoed deres indstevnte [Vidner] til Eedelig forhør antagen.
Eragtning
(Eet hvert) Men/n/iske kand kaldes Et Vidnet (saa lenge) det har aflagt forklaring over (noget
af) det paatvistende, da det først (som antaget) Vidne bliver at ansee, om (det bliver) som
lovligt eller ulovligt, (partisk) eller u-partisk, bliver at ansee, (hvilcket bliver no)get som
ankom/m/er paa Dom/m/erens (en)delig Dom i Sagen, der over .............. saaleedes paa dend
maade ............... saaleedes bliver Lovgiverens ........................ de til Vidnesbyrd indstevnte
(Vidner), hvor forre de af Citanterne ......................... Persohner til Eedelig forklaring (kand
blive) admiterede.
Eedens forklaring blev Vidnerne af Lovbogen forrelæst, og formaned at vogte dem for Meen
Eed.
1: Vidne, Gudmun Ellingsen, huusmand paa Gaarden Langesætter, sagde sig at være gaml:
over 70 Aar, vidnede (at have hørt) af hands Moders søster Sigri Larsdatter ............, ved
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døden afgangen for mange Aar siden, og var hun over 80 Aar da hun døde, hun boede paa
Skoltvedt, sige det Fonnestøel skulde høre Qvæstad til, og byttet imel: Qvæstad og Mochestad
skulde gaa i Graasteens Gille, og at der findes en gamel steen gar som skal vidne efter disse
Mercker, og er Marckeskields gar. Vidnet sagde ellers at kunde giøre anvisning paa disse
Mercker og dend gamle Marckeskields gar. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Aamun Tostensen, boendes paa Gaarden Bleje, sagde sig at være gaml: 44 Aar,
vidnede at nest afvigte Aar, følgelig Erich Naae[s] forlangende, var stevnevidne til at stevne
Anne Ellingsdatter som Vidne i den/n/e sag, mens som hun af Alderdom var svag saa hun ej
kunde kom/m/e her op til Aastædet /: saasom hun efter hindes broders sigende, som var første
Vidne, var over 80 Aar :/ og siden efter er ved døden afgangen, saa begierede Erich Naae af
ham, Deponenten, det hand vilde (høre) hindes udsigende, hvilcket hand og giorde, da sagde
hun at garen hafde staaet lenger inde end som dend nu staar, Fonnestøllen skulde ligge under

Inge......, som er Qvæstad støllen, hvilcket (hand hav)de hørt af hindes Moders søster Sigri
Larsdatter. Vidnet sagde ej at kunde giøre anvisning, ej heller hafde parterne noget at
tilspørge Vidnet, hvorforre det med Eed og opragte fingre afhiemlede sit udsigende.
3: Vidne, Ole Jerraldsen, værende hos sine (børn? paa) Gaarden Mælland, sagde sig at være
gaml: 74 Aar, og at Jacob Naae er hands (Søn?), og Tosten Naae er hands Søskende baren ......
....s Arne Naae, dernæst vidnede at (hands sa)l: Fader, sal: Jerrald Arnesen Mælland, der var
barnefød og opadlet paa Gaarden Naae, sagde til ham det Marcke(skieldet imel:) Mochestad
og Qvæstad var .............. og i Graasteensgille, og var hand (med at bære) steen og tørv i dend
Marcke(skields gar) som da blev opsæt imel: disse
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Gaarder, ellers sagde Vidnet at kunde giøre anvisning paa de Navngivene Mercker, mens
formeedelst alderdom ej kand giøre anvisning paa Marckeskields garen, hvor dend har staaet,
siden dend af ælde er forfahren. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
4: Vidne, Knud Ingebrigtsen, til huus paa Aakre, sagde sig at være gaml: 68 Aar, vidnede at
{der var en Marckeskields gar imel: Qvæstad og Mockestad, og har} Mochestad Mændene
har fløttet {sam/m/e} \bøe/ gar\en/ lenger op, saa de nu haver en slotte imel: garren hvor dend
nu staar, og hvor dend tilforn har staaet, gl: Od Halsteensen Age Eiede og styrte en part her i
Qvæstad, og da tiente Vidnet ham som Dreng, hvilcket er omtrent 40 Aar siden, og som hand
engang stoed med sin huusspond og sloe oppe under garen, da som hands huuspond stoed og
saa op, sagde hand, o herre Gud, boede ieg her troer ieg skriveren be...ede dette bytte. videre
kunde Vidnet ej forklare. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet, hvorfor det blev til
Eeds aflæggelse (antaget).
5: Vidne, Gurri Nielsdatter, boendes paa Gaarden Sexe, gift med Svend Sexe, sagde sig at
være gaml: 53 Aar, og at være Søskende baren med Arne Naae, vidnede at have hørt af hindes
Moder, sal: Mari A(rnes)datter Lille Naae, som boede paa Store (Naae? og) var opadlet paa
Lille Naae, hu(n sagde) at Mercket imel: Qvæstad og (Mochestad) var af Nordahl og i
Graasteensgille, (hvil)ket og hindes Morbroder Jerrald Arnesen Mælland hafde sagt, og visser
der ..................... .....ret Marckeskields gar som ..................... Mercker, Vidnet sagde ellers at
kunde giøre anvisning paa disse M(ercker). parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
6: Vidne, Ingebor Nielsdatter, boendes paa Gaarden Bleje, gift med Knud ......sen Bleje,
(søster) til nest anførte Vidne, og all........ (Søskende) baren med Arne Naae, sagde sig at
være gaml: 64 Aar, vidnede i alle m(aader som nest) forregaaende 5. Vidne. parterne hafde
ej noget at tilspørge Vidnet.
Sagen udsættes til i Morgen, siden dagen
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er forløben, da parterne haver at møde for at giøre Rættens Persohner følge i Marcken til at
ansee dend anvisning Vidnerne har belovet at giøre paa de omtvistede Aastæder.
Dend 2de Octbr: blev Rætten atter betiendt,
hvorda Rættens Persohner tillige med Parterne, Hr: Høg og Vidnerne forføyede os i Marcken
til de omtvistede Aastæder for at see dend anvisning Vidnerne har belovet at giøre.
Vidnerne Gudmun Ellingsen Langesætter, Olle Jerralsen Mælland, Gurri Nielsdatter Sexe og
Ingebiør Nielsdatter, anviiste her paa bøen indenfor Qvæstad huussene en gaml: steen
garMoe, eller grunden af en gaml: steen gar, dend Mochestads opsiddere saavel som
Qvæstads opsiddere, efter deres egen tilstaaelse, her neden for Nordahlen \og langs med
Nordahlen/, inu holder (for et) Merckeskield, Nordahlen blev os af Vidnerne anvist, mens

Gudmun Ellingsen ved den/n/e anvisning sagde det hand icke Rættere veed end at den/n/e
dahl kaldes Nordahlen, sam/m/e Nordahlen ....er i hiem/m/e bøen, og gaar dend (forh)en
om/m/elte steen garMoe beent ..... gien/n/em dahlen, hvor, som forhen (er m)elt at Mochestad
Eier \og bruger/ paa dend ...... sidde, \og/ {mens} Qvæstad paa dend ....... sidde. oven \imod/
dend øverste ende i Nordahlen, tvert over ud efter, (blev) af Mochestads Mændene anvist efter
\hinanden/ nogle palle, at derres (Eiendo)m skulde stræcke sig ud .......... ...ren inden gierdes,
mens uden gierdes med garen til ......fos, der fra og op efter de .......t til deels Riisse gar og til
deels .......r fra fossen og med fossen .........er imod fieldet, mens de ............ Navngivene
Vidner tog .............. af dend gamle steen garMoe (i) Nordahlen \til bøe garen, og siden
fremdeelis oven for garen/ {og} op efter i mod backen .... Graasteens Gillet, af den/n/e
Destance ......... fra Nordahlen i haven \eller udmarcken/ til ...... .......er som/m/e stæds viistes
Moen (af dend) gaml: steen gar, og som/m/e stæds ................... som dend gaml: steen gar
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gick ud og ind ligge som dend bløde Myhr har vildet tillat det, i gamle dage at sætte dend,
mens dend øverste enden af steen garMoen svarede i linie af steen garMoen i Nordahlen, hvor
steen garMoen oppe under dend grøn/n/e backe endes, forklarede Vidnerne, at der fra og op
under Graasteens gillet hafde staaet en Riisse gar i lige linie med steen garen, mens store steen
skreede hafde udtaget dend; saa anviste samtlig Vidnerne Fonnestølen, som ligger under
Graasteens gillet, dernæst anviiste de Graasteens gillet, som er en skraa Rust udj det svarte
eller graa field, som er høyeste Fieldet; endeligen blev af Mochestads Mændene anviist dend
forhen ommelte gar, som de, uden for disse af Vidnerne anviiste Mercker, ........ opsat.
Dernæst blev disse Navngivene Vidner hver for sig fremkaldet, og blev oplæst deres igaar
aflagde forklaring og idag giorde anvisning, dend de efter sin forklaring med opragte fingre
Eedfæstede.
Hr: Hans Høg ..... ....de da disse Vidner som ej kand a....... andet end de som Loven kalder
.............. Vidner ej kand svæcke Mochestads (Mændene) deres ældgamle hævd og brug (til
deres) fæe hauge, Vidnerne ej heller .............. der om er bleven tilspurt, ej heller (givet)
minste forklaring, men alle (efter) gaml: sagen haver fremført noget som de haver hørt af
deres forfædre for lang tiid siden, derforre for(meente hand) den/n/e Respective Rætt tilfinder
dem som til trætten er ophav, (saasom Qvæ)stad og deres Medhavende ................... Temere
Letigantes, og følgelig ........ Qvæstads opsiddere de bekostninger (som der) ved den/n/e sag
forvoldes og fo....... processens omkostning, sk.... ........ den/n/e Respective Rætt siunes .......,
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og at Mochestads opsiddere skal beviisse deres hævd og brug til deres ældgamle fæe hauge,
da begieres opsættelse udj Sagen, saasom de icke, deels formeedelst deres fravær, som ved en
deel Eieres udeblivelse, har kundet være betængt paa alt det som sagen kand vedkom/m/e.
hoved Citanterne paastoed endelig Dom efter hvis passeret er.
Eragtning
Capellanen Hr: Hans Høg, som procederer paa Egene og Kirckens medInteressentere, item
Kirckens leilendingers veigne, haver her for Rætten at ærklære sig om hvis hand kand have,
efter sin meget forunderlige procedur, sig forbeholden til sagens nødvendige oplysning, der
med at fremkom/m/e, item at ærklære sig om hand forlanger opsættelse til at førre hæv[d]s
Vidner, da den følgelig Loven bør ham bevilges.
(Eft)er at forrestaaende Eragtning var endeligen afsagt, begierede Comparenten Hr: Høg
opsættelse udj sagen for at føre hævds Vidner.
Afskeediget.

Den af Cappellenanen!! Hr: Hans Høg forlangte opsættelse bevilges ham, og som
Sorenskriveren indtil dend 23 Nobr: førstkom/m/ende haver beram/m/ede forrætninger, og at
høste tingene til dend tiid førsten (ende)s, da formodentlig dette fieldstæd (hvor) tvistigheden
falder, med snee og Iis kand være overdæcket, haver Hr: Høg med sine landbønder for
Sorenskriveren at give tilkiende en for snee og Iis beleilig tiid, da sagen af Sorenskriveren
skal blive beram/m/et til den/n/e Aastæds sag[s] videre behandling. Og skulde Hr: Høg med
sine landbønder mod forhaabning saaleedes Trenere ....... ...t det er Merckeligt det De sigter
..... ....rag og sagens {for} uendelighed, haver hoved Citanterne at indvarsle (de) gieldende til
Kingtzerviig ..... ....igetinge, der at anhøre Dom
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udj sagen efter vis passeret er. i det øfrige betaller Citanterne den/n/e forrætning, saasom
Sorenskriveren for 2de dages forrætning 3 Rd:, item 2de dages provition 1 Rd: 2 mrk:,
Lensmanden 4 mrk:, hver Laug Rættesmand 2 mrk:, er 2 rdlr:, tilsam/m/en 7 rdlr:, og
forskaffer Sorenskriveren fri Skyds hiem igien.
d: 8de October blev Rætten sadt og betiendt j Hr: Cancellie Raad og Sorensk: Fleischers
lovlige forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius Emanuel Barth, tilligge med
de Laug Rættes Mænd som j den/n/e Sag paa fol: 133. findes anførdt, paa Gaarden Qvaale,
beliggende j Guldfierdings Otting og Wangens Kircke Sogen paa Vaas, udj dend Sag
indstevnt af Knud Jonsen Qvaale Contra Lars Johansen Qvaale, som dend 6te Jullij nest
afvigte Aar paa oven anførdte fol: findes Incamineret, saa var og ved Rætten nærværende
Lensmanden Johan Hendrich Blomberg, som Laug Rætten til j dag haver tilsagt.
og møtte da for Rætten bægge parter Personlig.
Contra Citanten Lars Johansen lod tilførre, det hand til dette stæd og tiid lovlig haver ladet
indvarsle sin Contra part Knud Jonsen at anhørre det Vidne Britta Biørensdatters udsiggende
og forklaring, som tilligge ved udstæd stævnemaal, og efter given Lavdags forrelæggelse, til j
dag er indvarslet, sit Vidnesbyrd j Sagen at aflægge.
Hoved Citanten Knud Jonsen Qvaale svarede at hand tilstoed lovlig at være indvarslet, dette
Vidnes forklaring at anhøre.
for Vidnet, som for Rætten var tilstæde, blev Eedens forklaring af Lovbogen oplæst, hvor
(efter hun) blev tilhold sin sandhed j Sagen at udsige. og fremstoed da
Vidnet Britta Biørensdatter, som sagde sig at være gam/m/el 50 Aar, og har sit tilhold paa
Gaarden Opheim, (der efter) hun forklarede at have for ungefæhr 12 á 13 Aar siden (været)
paa Gaarden hos Sal: Joen Qvaalle j 2 Aar, og hos Siur Qvaalle (j ? Aar), og kand hun ej
andet siige, end at den/n/e Gaard j Ager og (Eng paa dend) tiid var lige som dend nu befindes
at være, og Vidnet (havde videre) ej at kunde forklare, ej heller hafde parterne hende videre at
tilspørge, altsaa Eedfæstede Vidnet sit udsigende med Eed og opragte fingre.
Lars Johansen Qvaale lod dernest tilførre, at hand ej videre j den/n/e Sag hafde at tilføre,
undtagen at hand vil have sig forbeholden (sin Rætt) til dend halve part j Qvaals Teigen, som
Knud Joensen Qvaale (havde til)forhandlet sig fra hans hustrue j dend tiid hun (sad Encke),
samt fra hendes umyndige bøen, hvor (hand efter) sine udstæde stevnemaaler indlader Sagen
(til Doms).
Knud Jonsen Qvaalle declarerede, det hand ej (andet) haver at lade tilføre, end at hand
paastaar ................... sit for Sagen udstædde Stevnemaal; ................ hans Jord motte worde fra
hans Co(ntraparts Eien)dom udsteenet, hvorom hand indleverede (et skriftl: Indlæg) under
datto 28 Sept: 1742. underskrevet af hans procurator ................., sam/m/e blev for Rætten
oplæst og er saa lydende,

1742: 250b
1742
Med de derudj ommelte og Siterede 2de bilager Lit: A og B:, lige saa j Rætte lagde hand, b:te
Knud Jonsen, Een bøxel seddel udstæd af Hans Nielsen til hans farfader Knud Andersen, datt:
20 Febr: 1668. sam/m/e 3de documenter indtages her.
Lars Johansen Qvaale declarerede det hand ej videre haver at lade tilføre, ej heller agter hand
noget til det j Rætte lagde at svare.
Knud Qvaalle lod tilføre, det hand paastoed {Eet} at nyde Eet støcke skov uddelt paa sig, for
deraf at holde dend Vas gar vedlige, som hand tilkom/m/er at forferdige Aarlig, og at hand
ligesaa motte nyde Een aaben veede(?) (veite?) oven for Strenge Ageren.
Afsagt
J henseende til Sagens vidtløftighed og de mange førdte Vidners forklaringer, saa optages
Sagen til Doms til j dag 6 uger, som er d: 19de November førstkom/m/ende, da parterne haver
at møde paa Vangens Tingstue, siden almindelig høste Ting sam/m/e tiid holdes, da Dom j
Sagen efter hvis passered er skall vorde afsagt.
Dend 25 Octbr: blev paa Gaarden Sandven, beliggende i Wiigørs Kircke Sogn, holdet for
Østensøe Skibbr: Ett Almindelig Høste, Skatte og Sage Ting, nærværende ved Rætten
Fogden Andreas Hejberg, Lensmanden Germund Olsen Berven eller Næss, med dend
Tingsøgende Almue, da Rætten blev betiendt med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes
mænd, som paa fol: 237 for Østensøe skibbr: findes Navngiven, undtagen i stæden for
Phillipus ...... Aalviigen var Knud Reistvedt.
Hvorda allerunderdanigst [blev] publiceret
Kongl: allernaadigste General-Pardons-Patent af 8 Aug: 1742 for det saavel fra Landleggene
før Enrolleringens Forordning af 30 Septbr: 1739, som (fra) Søe-Limitterne og Divisionerne
før (un)der sam/m/e Forordnings dato, undvigte Mandskab.
2do: Et Kongl: Allernaadigste Reschribt af 24 Aug: 1742, hvorleedes med de (af bo)rger
skabet i Bergen, og bønder{ne} Karle (udj) Land læggerne, som begiver sig under Garnisons
Compagniet eller Artillerie Compagniet, skal forholdes.
Fogden Andreas Heiberg Kundgiorde, det hand med skriftl: stevnemaal af 27 Aug: nestl:
haver ladet indkalde Niels Isachsen Botten, Vidner at anhøre, som er Lars Øfsthuus og
Tormoe Lepsøe med fleere (Sog)ne Præstens Medhielpere, om hands (forhol)d i ord og fagter,
item frahold, fra det Hellige Alterens Sacramente, med videre stevnemaalets indhold, der for
Dom at undgielde: det paaberaabte stevnemaal blev produceret, og er saa lydende.
Dend indstevnte Niels Isachsen møtte, og efter at dend skriftl: stevning for ham var oplæst,
tilstoed dend for ham (at være) lovl: forkyndt:
Sogne Præsten,
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som til vedermæhle Hr: Prousten Geelmeyden er indvarslet, møtte ligeleedes og tilstoed
stevningens lovl: forkyndelse.
ydermeere i Rætte lagde Fogden dend i hands stevning Mentionerede Mesive fra Prousten
Hr: Gelmejden, under dato 25 Junij dette Aar, saavelsom dend udj sam/m/e Mesive
paaberaabte skrivelse fra hands høyærværdighed Biskopen til Prousten Gelmejden, under
datto 4 Decbr: 1741. endeligen i Rætte lagde Fogden ogsaa Een af Præstens 2de Medhielpere

Lars Øfsthuus og Tormoe Lepsøe udstæd attest angaaende Niels Bottens opførsel og trusseler
mod hands Præst og Siæle Sørger i Kircken, samt Een Vidimeret Copie af en under Sig:r
Gulagers haand udstæd Attest, under 23 Junij dette Aar, angaaende Ole Olsen Fixens udsagn,
at Niels Botten og hands Folck skal have været Aarsag udj dend opsætzighed som bem:te Ole
Fixen haver erteed mod sin Præst. og vilde hand saa fornem/m/e hvad dend indstevnte til sin
befrielse kunde have at tilføre. oven (bem:te) documenter blev oplæst og he...... (til) actens
følge{r}, sam/m/e er saa lydende.
Dend indstevnte Niels Isaksen Botten (til)bød sig her for Rætten at bede Sin Siælesørgere
om forladelse, ligeleedes Almuen for dend forargelse de.. ............, saa vilde hand og til de
fattige give ? ...., om sagen der med maa blive ..........
Formeedelst mellem handling og (Almuens) forbøn, tog Sogne Præsten Hr: .........
Gelmuyden imod det af dend indstevnte Niels Isaksen giorde tilbud, hvor efter Niels Isaksen
bad sin Siælesørgere (Hr: Gelmuyd)en om forladelse, og betalte st(rax til) de fattige 5 Rd:r,
som inden Rætten (blev for)deelt, neml: til Ingebor Axnes 3 mrk:, ..... .....saatte 3 mrk:, Britte
Netteland 3 mrk:, Eli ........ 3 mrk:, Britte Bottnen 3 mrk:, Britte Wiig 3 mrk:, ..... .......... 3
mrk:, Ingebor nedre Axnes 3 mrk:, Gunnild ....... 3 mrk:, ..... ...... 3 mrk:
Der ved sagen blev ophævet og p(aa bægge sider) frafalden i Kierlighed.
Sogne Præsten her til Gieldet, Provsten (Hr:) ........... Gelmejden, kundgiorde det hand v(ed
Kald og war)sel haver til dette Ting, tiid og stæd ladet indstevne Tosten Sandven at lide Dom
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for de mod han/n/em udøste ubeqvem/m/e skieldsord, samt at anhøre om sam/m/e skieldsord
Vidner, som er Michel Nesthuus, Peder Holmen og Od Olsen Fixen, deres Eedelige
forklaring, hvilcke Vidner iligemaader er indstevnt under faldsmaal at møde, deres Eedelige
forklaring i sagen at aflægge, saa er og atter bem:te Tosten Sandven indstevnt at svare
den/n/e processis omkostning.
Dend indstevnte Tosten Sandven møtte, tilstoed stevningens lovlige forkyndelse.
Citanten paastoed de indstevnte Vidner Eedelig afhørt, siden de nu alle for Rætten Sisterer.
Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst, og formanet at agte dem for Meen-Eed. dernæst
hvert Vidne for sig i sær blev afhørt, og de andre saalenge udviist.
1: Vidne, Michel Larsen, boendes paa Nesthuus, sagde sig at være gl: 44 Aar, og med ingen
af parterne beslægtede eller besvogret, med opragte fingre aflagde Eeden, dernest vidnede at
Nu Nestleeden Mickels dag, som Vidnet var ved Wiigøers Kircke efter Prædicken, da Hans
Aarhuus, som er boendes paa Foss i Strandebarm, tallede med Prousten om et for.... som
skulde oprættes imel: ham og hands Fader Tollef Aarhuus, da Prousten gav (ham) det svar, at
neste Søndag blev Prædicken (holdet i) Østensøe, og naar dend Prædicken var (over), kunde
hand kom/m/e, da hands begiering skulde efterkom/m/es, det sam/m/e Vidnet og hafde sagt til
Hans fra Prousten, der efter gick Vidnet med Hans need til søen, og som de kom need i
backen stod Tosten Sandven der og biede paa Hans Aarhuus, som skulde have følge med ham
paa baaden, da sagde Tosten Sandven til Hans Aarhuus, hvad sagde skiende (gie)sten nu, da
Vidnet sagde til Tosten, (Tost)en, saa bør i icke talle, da svarede Tosten Sandven, ieg skall
staa med det. parterne hafde ej noget at tilpørge Vidnet.
2: Vidne, Peder Aamunsen, huusmand paa (Holmen), sagde sig at være gaml: omtrendt ?
Aar, med ingen af parterne beslægted eller besvogret, med opragte fingre aflagde sin Eed,
dernæst vidnede at Michels dag (nestleeden), efter at Prædicken ved Wiigøers Kircke (var
over), kom Michel Nesthuus og Hans Aarhuus
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gaaendes need til søen, og Tosten Sandven stoed i backen og biede paa Hans, da sagde Tosten
Sandven til dem, hvad sagde hand skiendegiesten i dag; da sagde Michel Nesthuus til ham, at
hand icke maatte sigge saadant, da svarede Tosten Sandven, jo, haaredød staar ieg med det.
parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
3de Vidne, Od Olsen Fixe, tienende hos Citanten Hr: Prousten Gelmejden, sagde sig at være
gaml: 24 Aar, og med ingen af Parterne beslægtet eller besvogret, efter aflagde Eed med
opragte fingre vidnede i alle maader som Andet Vidne. parterne hafde ej noget at tilspørge
Vidnet.
Citanten lod tilføre, at Een hver Reentsendig!! (Rettsindig?) seer selv her af hvor groveligen
hand, som Een lærere og Præstemand, af dend indstevnte er bleven angreeben med skields ord
paa sin bag, .... dismindre paastaar hand dog {icke} ej at hente Dom over Tosten Sandven,
saaleedes som hand efter Loven kand have (for)tiendt, mens der imod paastaar at hand med
tilstræckelig Mulct vorder (anseet), og at giøre ham her for Rætten Een offentlig afbedelse,
item at svare Processens omkostning.
Dom/m/eren tilspurte dend indstevnte Tosten Nielsen Sandven om hand paa sin siide hafde
noget at forrestille til sagens nermere oplysning til hands befrielse. Der til dend indstevnte
Tosten Nielsen Sandven svarede hand hafde intet at lade tilføre.
Og a(f os blev da) udj Sagen saaleedes for Ræt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det er under de afhørte Vidners Eedelige forklaring tilstræckelig afbeviist at Tosten Sandven
udj hands Siælle Sørgere og (sin forre)satte Sogne Præstis fraværelse har kaldet sin Sogne
Præst Hr: ........... Gelmuyden for Een Skiendegiest, (uden Aarsag) at være given, eller har
kundet (beviisse at) være given allerminste Aarsag (til) saadan ublue og meget ube(qvemme)
tiltalle og Skienden, thj Kiendes for Rætt, at Tosten Sandven inden Rætten (offentlig) bør
giøre sin Sogne Præst af(beedelse, og til) en ydermeere forsohning for (saadanne sin) grove
forseelse bør hand, Tosten Nielsen Sandven,
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At bøde til Bergens Manufactur huus 5 Rd:, og ligesaa meget til Justits Cassen. Saa bør og
Tosten Nielsen Sandven at betalle til Citanten i Processens omkostning 2 Rd:, og til Justits
Cassen 1 Rd: 3 mrk: 12 s:, saaleedes som nu Dømt er, Tosten Nielsen Sandven bør udreede,
betalle og efterkom/m/e, under Nam og Execution, item videre adfær efter Loven, inden 15
dagge efter den/n/e Doms lovlige forkyndelse.
Michel Froestad med fleere, deres udgivene skiøde af 25 Octbr: 1742 til Svend Larsen paa 2
pd: 20 mrk: smør med bøxsel og herlighed i gaarden Rysseland, blev læst.
skifte brevet af 23 Apriil 1742 blev læst, passeret efter sal: Lars Arnesen, hvis stervboe var
tilhørende jordegoeds i gaarden Rysseland 2 pd: 20 mrk: smør med bøxsel og herlighed, som
var {udlagt} Wurderet for 73 Rd: 4 mrk:, og udl: til Arvingerne, Neml: Svend Larsen 17
mrk:, Christj Larsdatter 8 Mrk:, Ragnilda Larsdatter 16 mrk:, Jorand Larsdatter 20 mrk:,
Encken Sigri Brynildsdatter 3 Mrk:, Guro Larsdatter 4 mrk:
Dend 26 ditto blev med Tinget Continueret, er da passeret saaleedes.
..... Baarsen Steene viste fællen af en \halv voxsen/ Ulv {unge} som hand i den/n/e som/m/er
haver skut paa Gaarden Steene Grund. Fogden betalte ham strax 1 Rd:r

skifte brevet sluttet d: 12 Julij 1742 efter sal: Aamund Olsen blev læst, og var hands stervboe
tilhørende Jordegoeds i Gaarden Melstvedt 2 pd: smør, ½ huud, ? (kal)fski(nd), Vurderet for
72 Rd:r, og udlagt til Arvingerne, Neml: Ole Aamunsen 21 Mrk:, Maritta Aamundsdatter 15
mrk:, Ragna ibd: 15 Mrk:, ..... ibdem: 3 Mrk:, og Encken Gurro Helliesdatter 18 Mrk:
skifte brevet sluttet d: 13 Junij 1742 efter sal: Britta Haagensdatter blev læst, og var hindes
stervboe tilhørende Jordegoeds i Gaarden Sandven 2 Mrk: smør med bøxsel og herlighed,
som var Wurderet for 2 rd: 1 mrk:, og udlagt til Arvingerne, Neml: Britta Tor.....sdatter 1
Mrk:, og Joen Haagensen 1 Mrk:
skifte brevet sluttet d: 24 Apriil 1742 efter sal: Elli Johansdatter blev læst, og var hindes
stervboe tilhørende Jordegoeds i Gaarden Ryche 1 Løb 9 Mrk: smør med bøxsel og herlighed,
som var Wurderet for ? Rd:, og udl: først til Creditoren Haa... (Si)ursen Ryche 1 pd: 7 Mrk:,
dend øfrige deel paa Arvingerne, Neml: Siur Haaversen 1 pd: 1 mrk:, ...... Siursen 6 ¼ Mrk:,
Haaver ibdm: 6 ¼ Mrk:, ....... ibdm: 6 ¼ mrk:, og Tron ibdm: 6 ¼ Mrk:
skifte brevet sluttet d: 3 Julij 1742 efter sal: Tosten .......sen blev læst, og var hands stervboe
tilhørende Jordegoeds i Gaarden Biotvedt ½ Løb smør med bøxsel og herlighed, som var
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Wurderet for 60 Rd:r, og udl: paa Arvingerne, Neml: Encken Sigri Arnesdatter 15 ½ Mrk:,
Niels Tostensen 5 ½ Mrk:, Ole ibdm: 5 Mrk:, Inga Tostensdatter 2 ½ Mrk:, og Mari ibdm: 7
½ Mrk:
skifte brevet sluttet d: 25 Apriil 1742 efter sal: Aamun Olsen blev læst, og var hands
stervboe tilhørende Jordegoeds i Gaarden Fladebøe 1 Spd: smør, ½ g:skind med bøxsel og
herlighed, som var Wurderet for 37 Rd: 3 mrk:, og udl: til Arvingerne, Neml: Encken Guro
Olsdatter 9 mrk:, ¼ g:skind, og Britta Olsdatter 9 mrk: smør, ¼ g:skind.
Siur Askoutsen Klyve og Guro Olsdatter, deres udgivene bøxselbrev med Revers, af 2 Octbr:
1742, til Tron Isacksen paa 1 Spd: smør, ½ g:skind udi Gaarden Fladebøe, blev læst.
skifte brevet sluttet d: 25 Apriil 1742 efter sal: Britta Jacobsdatter blev læst, og var hindes
stervboe tilhørende jordegoeds i gaarden Fladebøe 8 Mrk: smør med bøxsel og herlighed, som
var Wurderet for 13 Rd: 2 mrk:, og udlagt til Arvingerne, Neml: Enckemanden Tosten Olsen
4 Mrk:, Brynild Olsen 1 mrk:, Peder ibm: 1 mrk:, Lars ibm: 1 mrk:, og Ja(kob) ibm: 1 mrk:
skifte brevet sluttet d: 25 Apriil 1742 efter sal: Sy(nneve) Torbiørnsdatter blev læst, og var
hindes stervboe tilhørende Jordegoeds udj: Gaarden ....... 9 1/8 Mrk: smør uden bøxsel, som
var Wurderet for 5 Rd: 1 mrk: 15 s:, og udlagt til Arvingerne, Neml: Joen Nielsen 3 1/8 Mrk:
smør, Ole ibm: 2 mrk:, (Tor)biørn ibm: 2 Mrk:, og Erich ibm: 2 Mrk:
Michel Olsen Froestad udgivene skiøde af 2? ...... 1742 til Nae Arnesen paa 1/6 Part i
Fields(tøllen) og sætterbeitet Langelien, blev læst.
Fogden Sig:r Andreas Hejbergs udgivene skiøde af ? Octbr: 1742 til Aamund Indresen paa ?
..... med bøxsel udj Gaarden Røsseland, blev læst.
Svend Larsen Røsseland udgivene Pante forskrivelse af 25 Octbr: 1742 til Lars Samsonsen
Ross....... paa Capital 48 Rd: 4 mrk: 8 s:, imod det underpant .......... 21 Mrk: smørs leie med
bøxsel og herlighed i Gaarden Røsseland, blev læst.
Lars Johansen indre Aalviigens udgivene bøxsel brev med Revers, af 25 Octbr: 1742, til
Jo.... .......sen paa 2 pd: 15 mrk: smør i gaarden Skaare, blev læst.
Magdeli Larsdatter udgivene skiøde af 25 Octbr: 1742 til Lars Johansen paa 2 Spd: smør
med bøxsel og herlighed i Gaarden Indre Aalviigen, blev læst.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere Een bereigning over Leedingens af(fældning)
(udj det) affælte goeds her i skibbr: 2do: ..................................
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over aftags Gaardene her i skibbr:, med spørsmaal til Almuen om sam/m/e igien kand
paalægges noget, hvortil de svarede nei. 3o: om Ting skydsen for dette Aars almindelige 3de
Tinge, at sam/m/e med 4 skil: for millen er bleven Almuen betalt. 4o: Odels og SelvEier
Mandtalet over dette skibbr: for indeværende Aar. 5o: Restance Register for indeværende
Aar over dette skibbr:, hvis endelige Sum/m/a var 18 rd: 5 mrk: 6o: det aarlige almindelige
Tingsvidne om, 1: at ej noget vrag eller strandet goeds er bierget. 2o: om nogen forlos er
falden i dette Aar, intet. 3o: om nogen forbrute boes loder, arveløse, 6 og 10 penge, er
falden, svarede, intet. 4o: om Rødnings platzer, Skoue, laxe eller silde vaager etc: 5o: om
sauge og damstocke, 6o: om de som bruger Kiøbmanskab er Jan Scheije og Siur Ericksen
Tolle, som ere bøndersøn/n/er.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, hvorfor Tinget blev ophævet,
Efter at de Laug Rættes mænd som Rætten tilstundende Aar skal betiene vare opnævnte,
Neml: Johan/n/es Schutleberg, Lars Siursen Norreim, Lars Olsen ibm:, Aschout Tolle, Arne
StorAas, Ole Svendsen Biotvedt, Aamun Drengesen Store Aass og Torbiørn Lille Aass.

Dend 30 Octbr: blev paa Eie grund ved søen holdet Eett Almindelig Høste, Skatte og
Sagefald Ting med Gravens skibbreedes Almue, nærværende ved Rætten Fogden Sig:r
Andreas Hejberg, Lensmanden Anders Hansen Store Berge med dend Tingsøgende Almue,
Rætten blev beklæd med det ordinaire Laug Ræt som paa fol: 172 er Navngiven, undtagen
istæden for David ..... Folckedahlen sat Niels Mit Folckedahlen, og istæden for Niels
Halanger, som ved døden er afgangen, sat hands broder Poul Halanger.
Hvorda først allerunderdanigst blev Publiceret de Kongl: Forordninger og anordninger som
paa fol: 250 findes Exstraheret.
.... .....esen øfre Tvedt fremviiste fællen af en voxsen biørn som hand i den/n/e som/m/er haver
skut paa Gaarden Tvedt grund, Læhnet tilhørende. Fogden betalte ham strax 2 Rd:
(Dernæst) fremviiste David og Siur Qvandahlen fællen af en voxsen biørn som de i som/m/er
haver skut paa Qvandahls grund, Fogden betalte \dem/ {ham} 2 Rd:
Fogden Andreas Hejbergs udgivene bøxsel brev af 29 Octbr: 1742 til Elling Olsen paa ½ Løb
smør, ¼ td: salt, ¼ hud udj Gaarden Lione, blev læst.
skifte brevet af 21 og 22 Maij 1742, sluttet efter sal: ..... ...ndersdatter, blev læst, og var dend
stervboe tilhørende jordegoeds udj Gaarden Halanger
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½ Løb smør og ½ b:skind, som var Wurderet for 135 Rd:r, og udlagt til Arvingerne, Neml:
Thomas Nielsen 24 Mrk: smør, Torchiel Thomasen 7 Mrk: smør, Iver ibdm: 7 Mrk:, og
Aamun ibdm: 7 Mrk:, i Gaarden Wangen ½ Løb smør, ½ huud, Vurderet for 80 Rd:r, og
udlagt til Creditorene, neml: Peder Lexau 27 Mrk: smør, Johannes Halanger 9 Mrk:, Sigri
Halanger 9 Mrk:, Ole Magnusen Opheim 4 ½ Mrk:, og Wiching Hofaas 4 ½ Mrk: smør.
Hr: Niels Windings udgivene bøxsel brev med Revers, af 13 Octbr: 1742, til Aamund
Joensen paa 1 ½ Spand smør udj Gaarden Warberg, blev læst.

Christian Friele udstæde skiøde af 2 Septbr: 1742 til Hr: Hans Frorop paa Waanhuussene,
med de der til hørende Pertenencier, udj Gravens, Ulviig og Eifiord paa Præstegaardene
bestaaende, blev læst.
skifte brevet af 9 Apriil 1742, sluttet efter sal: Inve Tostensen, blev læst, og var hands
stervboe tilhørende Jordegoeds udj Gaarden Mehuus 1 pd: 2 ¼ Mrk: smør, som var Wurderet
for 39 Rd:r 2 mrk: 4 s:, og udlagt til Arvingerne, Neml: Encken Sigri Endresdatter 13 mrk: (?:
+ dei 1/4 mrk:?), Lars Tostensen 3 mrk:, Anders ibdm: 3 mrk:, Anne Andersdatter 3 mrk:,
Ole Tostensen 1 Mrk:, Katle Tostensdatter 1 Mrk:, Synneve ibdm: 1 Mrk:, og Tosten
Andersen 1 Mrk: Nock udj Gaarden Tvedt 5 mrk: smør, som var Wurderet for 6 Rd: 4 mrk:,
og udlagt Sigri Endredatter.
Anders Hansen Store Bergo udgivene Pante Obligation af 13 Martij 1742, stoer 90 Rd:r, til
Fogden (Hejberg?), imod det underpant af ½ Løb smør, ½ huud i Gaarden Lisebreche, og 1
Løb smør, 1 g:sk: udj Gaarden Store Berge, med alle paastaaende huusser, samt alt hvis hand
er Eiendes eller Eiendes vorder.
skifte brevet af 30 Martij 1742, sluttet efter sal: Sy(nneve) .....datter, blev læst, og var hindes
stervboe tilhørende Jordegoeds i Gaardene, øfre Hagestad 1 Løb 2 Spd: smør, som var
Wurderet for 171 rd:, i Schegedahlen 4 ½ mrk: smør, var Wurderet for 11 rd: 1 mrk: 8 s: i
Yttre Buu 8 mrk: smør, som var Wurderet for 16 rd:, og ingien!! (igien) udlagt, først til
(Creditorer)ne, Neml: Ole Magnusen Leqve i øfre Hagestad 9 Mrk: smør, Peder yttre Buues
børen i Yttre Buu (8?) smør, Siur Gieltnes i øfre Hagestad 2 Mrk: smør, ...... Nesseim i øfre
Hagestad 1 Mrk: smør, P.... ........ i øfre Hagestad 4 Mrk: smør. Resten er udlagt til
Arvingerne, Neml: Lars Siursen i .............. ? Mrk:, Hans Larsen i Hagestad 6 Mrk:, Siur
ibdm: i (Skegedahlen?) 3 ½ Mrk:, Peder ibdm: i Skegedahlen 1 Mrk:, ..... .......... 4 Mrk:,
Anne Larsdatter i Hagestad 3 mrk:, ..... ......datter i Hagestad 3 mrk:, Anna dend yngre i
Hagestad (3?) Mrk:, ...... Larsdatter i Hagestad 2 mrk: smør.
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.... Magnusen Rondestvedt med fleere, deres udgivene skiøde af 2 Januarij 1742 til Lisbet
Siursdatter paa ½ Løb smør udj Gaarden Spaaneim, blev læst.
Anders Johansen Riber med fleere, deres udgivene skiøde af 29 Octbr: 1742 til Peder Osse
paa 19 Mrk: smør uden bøxsel i Gaarden Haaeim, blev læst.
skifte brevet af 29 Martij 1742, sluttet efter sal: Ole Magnusen med huustrue sal: Synneve
Olsdatter, blev læst, og var stervboen tilhørende Jordegoeds i Gaarden Rondestvedt 2 pd: 14
mrk: smør, som var Wurderet for 124 Rd:, og udlagt paa barnene, Neml: Magnus Olsen 22
Mrk:, Ole Olsen 20 Mrk:, og Iver Olsen 20 Mrk:
skifte brevet af 28 Maij 1742, sluttet efter sal: Niels Nielsen, blev læst, og var stervboen
tilhørende Jordegoeds i Gaarden Skaar 3 Spd: smør, som var Wurderet for 72 rd:, og udlagt
paa Arvingerne, Neml: Guri Andvedatter 1 ½ Spd:, Lars Nielsen 7 mrk:, Tosten ibdm: 7
mrk:, Andve ibdm: 7 mrk:, Britta Nielsdatter 3 mrk:, Tore Andvesen 1 mrk:, Niels ibdm: 1
mrk:, og Andve ibdm: 1 Mrk:
skifte brevet af 26 Maij 1742, sluttet efter sal: Britta Mag(nus)datter, blev læst, og var
stervboen tilhørende Jordegoeds udj Gaardene, Nedre Leqve 2 pd: ½ mrk: smør, som var
Wurderet for 48 rd: 3 mrk:, i Bleje 2 pd: smør, Wurderet for ?2 rd:, i gaarden Moen 16 ½
Mrk: smør, Vurderet for ? rd:, ........... Pantegods udj Gaarden Herreij 1 pd: 8 mrk: smør,
Vurderet for ? rd:, som alt var udlagt paa Enckemanden Od Helliesen. Nock udj Gaarden
Haaeim 1 Løb ? ?d: 6 mrk: smør, Vurderet for 190 rd:, og udlagt paa børnene, Neml: Hellie
Odsen ½ Løb, ½ huud, ........ Odsdatter 11 2/5 Mrk:, Guro ibdm: 11 2/5 Mrk:, Inga ibdm: 11
2/5 Mrk:, Anna ibdm: 11 2/5 mrk:, og Synneve ibdm: 11 2/5 mrk: (mrkn: det utlagte vert
111 mrk: eller 1 ½ løp 3 mrk:, men jordegodset i Haaeim er usikkert)

skifte brevet af 10 Apriil 1742, sluttet efter sal: Anders (Tosten)sen, blev læst, og var
stervboen tilhørende Jordegoeds i Gaarden Herreij 16 ½ Mrk: smør, som var Wurderet for 24
rd: 4 mrk: 8 s:, og i Gaarden Bolstad (20?) Mrk:, som var Vurderet for 29 rd: 1 mrk:, og
udlagt paa Søskene, Neml: Hans Tostensen 12 ½ mrk: smør i Herreij, Ole ibdm: 12 mrk: i
Bolstad, Anna Catharina Tostensdatter 4 Mrk: i Herreij og 2 Mrk: i Bolstad, Anna
Tostensdatter 6 mrk: i Bolstad.
...... ......tter udgivene \gavebrev/ {skiøde} af 29 Octbr: 1742 til ...... ....lsen paa 9 mrk: smør,
½ g:skind i Gaarden ......... med bøxsel og herlighed, blev læst.
..... .......sen Qvaale udgivene skiøde af 29de Octbr: 1742 til Giermund Aschieldsen paa ? .....
smør i gaarden Torblaa, blev læst.
...... ......sen Børseim fremstoed for Rætten
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og Kundgiorde det hand til dette ting, tiid og stæd med Muntl: Kald og warsel vidnesfast
haver ladet stevne Siur Gundersen Jeltnes og Peder Osse, deres Eedelige forklaring at aflægge
om hvor nær Ole Magnusen Opheim og Guro Iversdatter ere beslægtede, siden de agter med
Kongl: Allernaadigste tilladelse at indlade dem i ægteskab med hver andre, alt til Eet
lovskicket Tings Vidnes erholdelse.
de indstevnte Vidner møtte, Eedens forklaring af Lovbogen blev den/n/em forrelæst, og
formanet at vogte dem for MeedEed.
1: Vidne, Siur Gundersen, boendes paa Gaarden Jeltnes, sagde sig at være gam/m/el 53 Aar,
efter aflagde Eed vidnede at Ole Magnusens sal: huustrue Anna Poulsdatters Moder og Guro
Iversdatter[s] Moder vare \fuld/Søstere, saa at Ole Magnusens sal: Kone og dend hand nu
agter at ægte vare Søsken[d]ebaren.
2det Vidne, Peder Joensen, boendes paa Gaarden Osse, sagde sig at være gl: 38 Aar, efter
aflagde Eed vidnede i alle maader som første Vidne.
Citanten var Tingsvidnet beskreven begierende under Rættens haand og fulde forseigling.
skifte brevet af 8 Aug: 1741, sluttet efter sal: Orians .....sen, blev læst, og var stervboen
tilhørende Jordegoeds i Gaarden Hotle 12 Mrk: smør, vurderet for 2? rd:, og udlagt til
Arvingerne, Neml: Christi ........datter 6 mrk:, Torbiørn Øriansen 2 ½ Mrk:, David ibdm: 2
Mrk:, og Guro Øriansdatter 1 ½ Mrk: smør.
Fogden Sig:r Hejbergs udgivene bøxsel brev af 3? ...... 1742 til Jacob Olsen paa 1 Spd: smør
i Gaarden Nedretvedt, blev læst.
Ole Jensen Giøre efter forrige tiltalle til Torbiør Torbiørnsdatter, æskede sagen i Rætte.
dend indstevnte Torbiør Torbiørnsdatter tillige med hindes forsvar Mons Torbiørnsen Giøre
møtte for Rætten og (Kund)giorde det de med Mundtl: [steving] haver ladet (indkalde) Ole
Jensen Giøre til dette ting at anhøre Vidner, som er Johannes Siursen Giøre, Anna Siursdatter
Giøre, \og/ Christi Tostendsdatter Giøre, som under deres faldsmaal er indvarslet at vidne om
hvad ukyskhed de af hoved Citanten h(ar fornummet at) være øvet imod Contra Citantinden.
de indstevnte Vidner møtte alle, Eedens forklaring blev dem af Lovbogen forrelæst, dernæst
formanet at vogte dem for Meen Eed.
1: Vidne, (Christi Tostens)datter, gift med hoved Citanten, sagde sig at være gaml: 36 Aar,
efter aflagde Eed med opragte fingre vidnede, at hun af Contra Citantinden (var begieret) at
vidne med hvad hierte hun for 7 Aar (siden en aften ville gaa at) søge efter hindes Mand, som
bestaar (i det at en) høst 7 Aar siden skulde Torbiør og Vidnet(s Mand en)
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Aften gaa at søge efter smallerne, da det blev mørkt om aftenen tog Vidnet lys i en løgte og
gick at søge efter hindes Mand og Tøssen Torbiør, og som Vidnet Raabte for at høre hvor de
var, blev hun svaret af Torbiør; fremdeeles forklarede at hun med Gud og sandhed kand sigge
at hun gick med et got hierte i Kierlighed at søge hindes Mand, og takker hun ham ald ære og
got for hver dag de i ægteskab har levet sam/m/en, kand og med sandhed sige aldrig at have
seet eller fornum/m/et nogen ukyskhed eller lætfærdighed af hindes Mand. parterne hafde ej
noget at tilspørge Vidnet.
2det Vidne, Anna Siursdatter, værende hos hindes Fader Siur Giøre, sagde sig at være gaml:
16 Aar, har været 2de gange ved Herrens Nadvere, efter aflagde Eed vidnede, at for et Aar
siden kom hoved Citanten gaaende hend til Vidnets Faders buedør, og blev staaendes udenfor
døren, og Vidnet kom i det sam/m/e og gick ind i buen, og gick strax ud igien, og paa
sam/m/e tiid var Torbiør i buen efter brød, hvercken saa, hørte eller fornam Vidnet nogen
uskickelighed af Ole Jensen. hoved Citanten tilspurte Vidnet, siden dend omvundene bu
(ataa)r mit i veien i Thuunet, om Vidnet da kand sige at hand gick til eller fra sit huus, ......
hvor fra hand dend gang kom. Resp: Hand kom gaaendes som hand vilde gaa til sit (huus),
og standsede for buen, mens hvor hand (gick si)den hen, gav Vidnet ingen agt efter, siden hun
ingen tankker giorde sig der om. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
3de Vidne, Johannes Siursen, broder til det forregaaende Vidne, værende hos sin (Fader pa)a
Giøre, sagde sig at være gaml: 18 Aar, har gaaet 2de gange til Guds bord, efter aflagde Eed
vidnede, at for Et Aar siden var det nogle aftener at Ole Jensen var noget lenge i stalden,
stundum lugte hand døren {og} op, og lugte dend igien, mens kand icke sige om hand (hafde
no)gen der inde hos sig. og for 5 Aar siden var Vidnet paa støllen for at hente nogen ..........,
og da tængte hand at hand skulde have (seet) Ole Jensen og Torbiør paa støllen, men hand
fandt dem der icke. hoved Citanten tilspurte Vidnet hvad stald det var som de var udj.
Resp: det var Ole Jensens Egen stald. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
hoved Citanten paastoed Dom efter Loven saavel i (hoved Sagen) som processens
omkostninger.
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Mons Torbiørnsen Giøre paa sin Søster Torbiør Torbiørnsdatters veigne lod tilførre, det hand
ej noget videre til sagens oplysning hafde at forrestille, saasom den/n/e sag har været ham
ganske ubekiendt og uvitterlig.
Og blev da af Sorenskriveren og Laug Rætten saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Dend indstevnte Torbiør Torbiørnsdatter har selv her for Rætten udsagt og ad proto: ladet
tilførre, at Ole Jensen i 6 Aar har gaaet efter hinde, og ofte begiert at ligge hos hinde, taget fat
paa hinde og slaget hinde om Kuld; den/n/e hindes udsiggende hun forhen har devulgeret Ole
Jensen til Blame, og af {hun meer} \had/ imod Ole Jensens Folck, som og for at stifte
uEenighed imel: Ole Jensen og hands Egte huustrue, [h]vilcket beviisses med de 2de Prov
Hans Andersen Saaqvitne og Siur Nielsen øfre Spilden deres Eedelige forklaring, hvorudj de
sigger at Torbiør Torbiørnsdatter hafde sagt det Ole Jensen var Een skickelig grande, saa hun
burde icke Aabenbaret det, mens for hands Folck skyld som bagvaskede hinde, hafde hun
udsagt det: h(vor) af sees at dend beskyldning hun haver (tillagt) Ole Jensen, har sin
oprindelse af h(indes hevn)gerighed imod Ole Jensens Folck, (de) 2de Vidner har og forklaret
at Torbiør Torbiørnsdatter har sagt til Ole Jensens Kone, ja, saasant som du haft ....... mellem
dine bare laar, sa(a har ieg) haft dend i mine bare hænder: (Saadan en u)høveske talle og
beskyldning s.... ..................... forsæt har været til at stifte .................. imel: Mand og Qvinde.

Til (denne af) Torbiør Torbiørnsdatter giorde grove (beskyld)ning over Ole Jensen at bevisse,
haver hun indstevnt 3de Vidner, (men af) deres udsigende bliver ej det .............. at udfinde
hvor med Torbiør Torbiørnsdatter giorde beskyldninger kand avbev..... ......... saadan den/n/e
Sags befundende be.............., Saa Kiendes for Rætt det Torbiør Torbiørnsdatter, følgelig
Lovens 6 b: 13 C: 6 art:, bør ...................... som Een løgnere, og betale til (Citanten) udj
Processens omkostning 3 rd:, (samt til Justits Cas)sen 1 rd: 3 mrk: 12 s:, inden 15 dage (efter
denne Doms) lovlige forkyndelse unden (Nam og Execution).
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Dend 31 Octbr: blev med Tinget Continueret, er saaleedes passeret.
Lars Wichlichsen med fleere, deres udgivene skiøde af 29 Octbr: 1742 til David Michelsen
paa ½ Løb smør, ½ b:sk:, ½ g:sk: udj gaarden Yttre Tvedto, med Odels Rætten og herlighed,
blev læst.
Siur Gundersen Jeltnes udgivene bøxsel brev med Revers, af 30 Octbr: 1742, til Johannes
Aamundsen paa 2 pd: 21 mrk: smør i gaarden Lægrei øvre thuun, blev læst.
ditto af sam/m/e datto, til Ole Torbiørnsen paa 2 pd: 21 mrk: smør i gaarden Lægrei øvre
thuun, blev læst.
Anders Endresen Scheje efter forrige tiltalle til Poul Siursen Spaanem, møtte bægge og
declarerede at være forligt, og sagen paa bægge sidder at frafalde.
Fogden Sig:r Andreas Hejberg lod tilføre, som under den/n/e sag hviller Kongens Sigt,
paastoed hand at Sagen maatte forfløttes til neste ting, paa det hand sagen paa Kongens
veigne til bøders udreedelse med Continuations stevning lovligen Kunde forfølge.
Afskeediget.
Sagen, følgelig Fogden Sig:r Andreas Hejbergs giorde paastand, gives Rum indtil neste ting.
Dend sag indstevnt af Niels Bryn Contra Ole Kierland blev 3de gange paaRaabt, mens ingen
af parterne møtte eller lod møde.
Dend sag indstevnt af Iver Børsem Contra Lasse Reyse (blev 3de gange) paaRaabt, parterne
møtte og declarerede at være forEenede, og sagen ophævet.
(Lensmanden) Anders Hansen Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og varsel vidnesfast
lovl: til dette Ting, tiid og stæd haver ladet \stevne/ Poul Siursen Spaanem, Vidner at anhøre,
som er Niels Torgiersen Berge og hands Kone Anne Torchielsdatter, Angunde Siursdatter
Ødven, ......., Aamun Pedersen og Torbiørn Gundersen Ourdahl, der alle under deres
faldsmaal var indvarslet at møde, deres Vidnesbyrd at aflægge om dem!! (dend) utilbørlige
talle bem:te Poul Siursen Spaanem har devulgeret, ham til last og .....indice, der for efter Dom
at undgielde, samt svare processens omkostning.
Dend indstevnte Poul Siursen Spaanem møtte, vedtog stevningens lovl: forkyndelse.
Citanten paastoed de indstevnte Vidner, siden de alle møder, Eedelig afhørt. Eedens
forklaring af Lovbogen blev Vidnerne forrelæst, dernæst af Dommeren formanet at vogte
Dem for Meen Eed.
1: Vidne, Niels Torgiersen Berge, Raasmand paa (Gaarden) (Ha?)aeim, sagde sig at være
gaml: 31 Aar, ingen af parterne beslægtet eller besvogret, efter aflagde Eed vidnede, at i
den/n/e ............... (v)ar med Poul Spaanem som hands
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tiener {var} i Bergen med en Jægt, da kom Poul Spaanem paa Jægten og siger til Hellie
Odsen, du est en pracker, du har icke skiencket mig, da gav Hellie Olsen Vidnet penge, at
hand gick op i byen for at Kiøbe brendeviin, hvilcket hand og leverede dem, og gick saa fra
dem, videre veed hand icke. Citanten tilspurte Vidnet, da der falt nogle ord imel: Poul
Spaanem og Hellie Odsen, om Vidnet da icke hørte de ord som Poul Spaanem tallede om
Citanten. Resp: da Vidnet med sin huustrue laa i Vingen paa Jægten og souv, hørte hand at
Poul Spaanem og Hellie Odsen kom i ord sam/m/en, da gick Vidnet ud, i tanke at hindre
uEenighed, og da hand kom ud, sigger hand, hvad er her at bestille, da svarede Aamun
Pedersen Ødven, Lensmanden har svoret sig Fanden i vold, og ligesaa vil Hellie Odsen, saa
sigger Poul Spaanem. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Anne Torckielsdatter, gift med nest foran førte Vidne, sagde sig at være 26 Aar
gaml:, og ej at være beslægtet eller besvogret med Citanten, efter aflagde Eed Vidnede, at
Poul Spaanem sagde til Hellie Odsen paa Jægten, du er en pracker, du har icke skiencket mig,
ligeleedes sagde {sagde} Poul til Hellie, du ........ dig for meget til prackere og op ...........
værfader din /: Citanten er Hellie Odsen sin værfader :/ du skulde holde dig t(il dine) Egene,
dem haver du best got af, (videre) hørte Vidnet at Aamun Pedersen Ødven (sagde) det
Lensmanden hafde svoret sig (Fanden) i vold, og ligesaa vilde Hellie Odsen, (men) hvem der
hafde sagt disse ord til (Aamun Pedersen, det har Vidnet af ham ej .............. Citanten
tilspurte Vidnet, af hvad (Aarsag) Vidnet gick ud af Jægte Vingen. Resp: hun hørte at Poul
og Hellie ufo......, (men) hun hørte icke hvor om det var. .............. tilspurte om Vidnet paa
sam/m/e tiid (hørte) andre ord af Poul Spaanem om (det som) end nu forklaret er. Resp:
N(ej). Poul Spaanem tilspurte Vidnet hvad ................. svarede ham dend sam/m/e tiid og
................. hand Poul var beskiencket. (Resp: Hellie) Odsen svarede, hvor meget har
.................. lagt af dit slæb og træll mer... ................ var Poul Spaanem sam/m/e tiid
....................
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parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
3de Vidne, Angunde Siursdatter Ødven, tilhold paa Gaarden Ødven, sagde sig at være gaml:
54 Aar, ej at være beslægtet eller besvogret med Lensmanden. efter aflagde Eed Vidnede som
første og andet Vidnet, mens for saa vit Citantens Qvæstion er til første Vidne, har dette
Vidne ej hørt, siden hun beklagede sig at være tunghørt. Citanten tilspurte Vidnet, da Hellie
vilde slaget til Poul Spaanem med sin haand, og Vidnet tog i Hellie sin haand, hvad ord Poul
da tallede hvorfor Hellie vilde slaa. Resp: dend gang sagde Poul til Hellie, at hands værfader
/: Lensmanden, som er Citanten :/ var en opædere, og lige saa blev hand, Hellie. Poul
Spaanem tilspurte Vidnet, hvorleedes hand dend gang var beskiencket. Resp: hand var
meget beskiencket. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
4de Vidne, Aamun Pedersen Ødven, værende hos sin Moder paa Ødven, som var 3de Vidne;
sagde sig at være gaml: 17 Aar, Er bleven ved Guds Naade (ma?)nge gange deelagtig i
Herrens Nadvere; efter aflagde Eed vidnede som første og andet Vidne; til dend af Citanten til
første Vidne fremsatte Qvæstion, svarede Vidnet at Hellie sagde det Poul hafde (sag)t at
Lensmanden hafde svoret sig Fanden i vold, og ligesaa vilde Hellie, det var (Helli?)e sine ord
at Poul skulde have sagt det. Poul Spaanem tilspurte dette Vidne som de andre Vidner; der til
Vidnet svarede at Poul var saa beskiencket at (hand) kunde Knap[t] sidde. parterne hafde ej
videre at tilspørge Vidnet.
5te Vidne, Torbiørn Gundersen Ourdahl, huusdreng paa Ourdahl, gaml: 49 Aar, efter aflagde
Eed vidnede ej at være vidne!! (vidende) noget om den/n/e sag, saasom hand dend tiid de var i

Bergen, laa paa sin Egen seng og sov, formeedelst hand sam/m/e tiid var ..... (beskien)kket.
Citanten tilspurte Vidnet, at (hvad som) forhen var talt, at der paa Jægten var ...... (Kl)atterie
imel: Poul og Hellie, hvor ........ Klatterie da var. Resp: har ej hørt ........... .....r ej veed det,
vel hørte at Hellie ..................., mens ved ej hvor om det var, (Citanten) fremdeeles tilspurte
Vidnet, hv(or)
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af det kom at hand anden dagen tilspurte Poul hvor om deres Klatterie var. Resp: fordj
Hellie hafde skut ham til Vidne, derfor spurte hand dagen der efter om deres Klatterie. Poul
Spaanem tilspurte Vidnet hvorleedes hand var dend dag, om hand icke var beskiencket.
Resp: Poul var saa beskienkket at de maatte drage ham paa Jægten. parterne hafde ej videre
at tilspørge Vidnet.
Citanten paastoed til sagens bedre oplysning sagen forfløt til neste ting, for at indstevne
fleere Vidner.
Afskeediget.
Sagen efter Citantens paastand gives Rum til neste ting.
Lensmanden Anders Hansen Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og varsel vidnesfast
lovligen til dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Torchield Opheim, Vidnet at
anhøre, som er Tosten Siursen Hylden, Johannes Josephsen øvre Leqven og Christi
Larsdatter, hvilcke under faldsmaal er indvarslet at vidne \om/ de ord hand, Torchiel Opheim,
paa Gaarden Hylden haver talt, \Citant: til ....../, der for hand, Torchield Opheim, om hand ej
kand (skaf)fe sin hiem/m/els Mand, bør at undgielde \efter Loven, og/ at svare processens
omkostning.
dend indstevnte Torchield Opheim møtte, vedtog at stevningen var ham lovl: forkyndt, og
som hand dend udj stevningen ommelte tiid paa gaarden Hylden var beskienkket, saa ved
hand intet til sagen at svare førren hand hører Vidnernes udsigende.
Citanten paastoed at (de indstevnte) Vidner møder, undtagen Christi Larsdatter, der er svag
og sengeliggende, saa paastoed hand de mødende Vidner afhørte. Eedens forklaring blev de
mødende Vidner forrelæst, og formanet at vogte sig for meedEed.
1: Vidne, Tosten Siursen, værende hos hands Moder paa Gaarden Hylden, sagde sig at være
gaml: 2? Aar, ej at være beslægtet eller besvogret med Citanten, efter aflagde Eed vidnede, at
............. efter Ste Hans tiider, siger Torchield Opheim paa Gaarden Hylden, til Lensmanden,
at Lensmanden hafde giort Een v(rang Eed, som) var dend vrangeste Eed hand no(gen sinde
hafde) giort, da tilspurte Lensmanden Torchield Opheim,
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Naar hand dend Eed hafde giort, da svarede Torchiel Opheim, i Vaaren paa Opheim.
parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Johannes Josephsen øvre Leqven, boendes paa Gaarden øvre Leqven, sagde sig at
være gaml: 30 Aar, og ej at være beslægtet eller besvogret med Citanten, efter aflagde Eed
vidnede i alle maader som første Vidne. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Torchiell Opheim lod tilførre, det hand med Vidner vil beviisse at Poul Spaanem, Iver
Børsem og Ole Leqve har sagt til ham at Lensmanden paa Opheim giorde Een falsk eller
vrang Eed, begierede der for sagen udsat til neste ting for at indføre sine Vidner.
Citanten var her med fornøyet.
Afskeediget.
Sagen gives Rum til neste Ting efter Torchiel Opheims paastand.

Poul Siursen Spaanem Kundgiorde det hand med Muntl: Kald og varsel Vidnesfast lovl: til
dette ting, tiid og stæd haver ladet stevne og indkalde Lensmanden Anders Hansen, Vidner at
anhøre, som er Svenke Michelsen Aandeland med huustrue Giøe Michelsdatter, Poul
Michelsen Lindebreche, og Aslach Larsen Lille Berge, som under faldsmaal er indvarslet,
deres Vidnesbyrd at aflægge om de ubeqvemme skields ord Lensmanden imod Citanten har
talt, der for Lensmanden er indstevnt til undgieldelse udj hovedsagen og processens
omkostning efter Dom.
Lensmanden Anders Hansen møtte, vedtog stevningens lovlige forkyndelse.
Citanten paastoed de indstevnte Vidner, siden de nu møder, Eedelig afhørte. Eedens
forklaring ble[v] Vidnerne forrelæst, der efter formanet at vogte dem for Meen Eed.
1: Vidne, Svenke Michelsen, boendes paa Aandeland, sagde sig at være gaml: 42 Aar, og at
være ...... ...aanems landbunden. Lensmanden tilspurte Deponenten om hand icke er en
.......... Spaanem angivere om de ord hand ............ (der)om. Resp: hand har sagt de ord som
hand skal vidne, til Poul Spaanem,
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efter at Poul Spaanem hafde spurt ham der om, og idag 14 dagge \førren/ {efter} at hand
{var} blev stevnt af Poul, udspurte Poul ham om de ord hand nu skal vidne. Lensmanden
Anders Hansen protesterede i Kraftigste maader imod dette Vidne.
{Afskeediget} \Eragtning/
Vidnet til Eedelig forklaring admiteres, og skal {det} ved endelig Dom \vorde/ Observeret
alle lovl: formalia.
Dernæst Vidnet blev i Eed tagen, hvor efter det aflagde sit Vidnesbyrd, og forklarede at dend
dag Rætten blev administreret paa Opheim, <som var i nest afvigte vaar> og Rættens
Middel hafde besigtiget det døde legeme, og efter at det var bleven Mørk, kom Lensmanden
med Poul Lindebreche til Aandeland, da tilspurte Lensmanden Poul Lindebreche hvad hand
vilde Navnet hands da hand Raabte ham tilbage, da svarede Poul Lindebreche, hand vilde
sende bud hiem til sine børen, da sagde Lensmanden, var det om KuKen!!, da lod Poul
Lindebreche videre ved Vidnet icke at forklare, dog (sagde), at veed!! (ved) den/n/e talle blev
Poul Spaanems Navn ej Nævnet. Citanten tilspurte Vidnet, om hand hafde hørt at
Lensmanden sagde det hand, Poul Spaanem, eller hands Folck skulle bære KuKen!! need.
Resp: har ej hørt saadant. videre tilspurte Poul Spaanem Vidnet, om hand icke h(ar hørt) at
Lensmanden sagde det Poul Spaanem gav Poul Lindebreche dricke for (at hand) skulde bære
KuKen!! need. Resp: (Har) icke hørt saadant. parterne hafde ej videre at tilspørge Vidnet.
2: Vidne, Giøe Michelsdatter, gift med første Vidne, gaml: 42 Aar, efter aflagde Eed vidnede
i alle maader som første Vidne. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
3de Vidne, Aslach Larsen Lille Berge, boendes paa Lille Berge, sagde sig at være gaml: 43
Aar, efter aflagde Eed vidnede, at dend gang de ................ Opheim til Aandeland, var hand
...... beskienkket, derfor lagde sig str.... .............. benkken at sove, og veed a(ldeeles) inte om
dend talle Lensmanden (med) Poul Lindebreche skal have haft ............. parterne hafde ej
noget at tilspørge Vidnet.
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4de Vidne, Poul Michelsen Lindebreche, boendes paa Gaarden Lindebreche, sagde sig at
være gaml: 46 Aar, og at være i 3de eller 4de leed beslægtet med Citanten, efter aflagde Eed
Eed vidnede, at i den/n/e Vaar da hand kom fra Opheim, gick hand paa Giestgiberiet Køllen,
[h]vor hand drack noget og blev beskienket, der efter gick hand med Lensmanden til

Aandeland, og hvad de der talte sam/m/en kand hand icke mindes, siden det er saa lenge
siden, og hand var beskiencket, mens om saadan/n/e ord er talt som de første Vidner har
forklaret, veed hand icke. parterne hafde ej noget at tilspørge Vidnet.
Citanten begierede sagen udsat for at indstevne fleere Vidner, som er huusmanden paa
Aandeland, med sin huustrue.
Lensmanden Anders Hansen paastoed Dom i sagen til frikiendelse, og at Citanten for
ubeføyet stevnemaal tilstræckelig maatte blive anseet, item at svare ham kost og tæring her til
tinget med 4 Rd:
Afskeediget.
Sagen efter Citantens lovl: paastand gives Rum til neste ting.
Fogden Heiberg haver ved skriftl: proclama af 31de Octbr: 1742, følgelig Lars Nielsen
Hougge[s] erlangende, freedlyst en skoue teig beliggende under Gaarden Kierland og udj .....
Tostensen Kierlands brug; som blev læst.
....... Johansen med fleere, deres udgivene skiøde af ? Octbr: 1742 til Aamund Johansen paa
3 Spd: ........ i gaarden KaalsKaar. blev læst.
...... .....esen udgivene Pante Obligation af 30 Octbr: 1742 til Iver Hansen Nesseim for
Capital 50 rd:, imod det Pant af 1 ½ Spd: smør i gaard: Sævertvedt.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere, 1mo: dend sædvanlige ting skyds, som er
betalt med 4 s: millen. 2o: Specification paa aftagene for dette Aar, hvor efter ledingen er
bereignet. 3o: Specification ofver aftagene i dette skibbr:, hvor efter skatten med videre er
bereignet. 4o: Matricul over de gaarder som af selv Eiere bruges og (beboes). 5o:
Specification over aftagene paa Halsnøe Closter goeds. 6o: det sædvanlige Tings Vidne(s
inde)holdende 6 Poster. 7o: om giestgiberierne i skibbr: 8o: dette Aars skatte Restance,
hvis endelige Sum/m/a var 195 rd:r 5 mrk: 10 s:
Laug Rættes mænd som Rætten tilstundende Aar skal betiene, er, Ole Larsen Dahle,
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Tosten Gullichsen Selland, Lars Iversen Nesseim, Gunder Iversen Ourdahl, Anders
Hielmevold, Niels Joensen Lille Tvedt, Endre Qvam/m/en, og Niels Sæbøe.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, hvorfore Tinget for dette
skibbr: blev ophævet.

Dend 2 Nobr: blev paa Utne for Kintzerviig skibbr: holdet Et Almindelig Høste, Skatte og
Sagefalds ting, nærværende ved Rætten Fogden Sig::r Andreas Hejberg med Lensmanden
Torchiels Hougse og dend Tingsøgende Almue, da Rætten blev beklæd med det Ordinaire
Laug Rætt som paa fol: 175 findes Navngiven.
de Kongl: Forordninger og andordninger som paa fol: 250 findes Exstr:, blev
allerunderdanigst publiceret.
Fogden vedtog for idag at giøre afreigning med Almuen, hvor ej videre blev forretaget.
Dend 3 Ditto blev med tinget Cointinueret, er da passeret saaleedes som følger.

Joen Olsen Willure fremviiste fællen af en voxsen biørn, som hand i den/n/e som/m/er har
skut paa Jaastads Grund, der for Fogden betalte ham strax 2 rdlr:
Hellie Hambre viiste fællen af en voxsen biørn som hand i den/n/e høst har skut paa Horre
grund, Fogden betalt ham strax 2 rdlr:
Knud Nielsen yttre Hagen viiste fællen af en voxsen ..... (mrkn: biørn eller ulv), som hand paa
Egen grund i høst har skut, Fogden betalte ham 2 rdlr:
Hr: Niels Windings udgivene bøxsel brev med Revers, af 31 Octbr: 1742, til Troen Svendsen
paa ½ Løb smør, 1 g:sk: i gaarden Wætterhuus, blev læst.
Aad Nielsens udgivene Pante Obligation af 17 ...... 1742(?) til Hr: Assessor Vallentiensen for
Capital ? Rd: 2 ort 12 s:, imod det underpant af 4 Kiør ...... ½ Løb smør udj Gaarden Horrij,
blev læst.
Sorenskriveren Cancellie Raad Fleischers udgivene skiøde af 2 Nobr: 1742 til Henrich
Jørgensen paa 3 Spd: 2 ¼ mrk: smør med bøxsel og herlighed i Gaarden Eie, samt overbøxsel
til hælften i .......... i bem:te Jord. blev læst.
Et ditto skiøde af sam/m/e datto paa 3 Spd: 2 ¼ [mrk:] smør med lige herlighed som nest
bem:te skiøde, til Ellias Larsen. sam/m/e skiøde blev læst.
Henrich Jørgensen Eie udgivene Pante Obligation af 2 Nobr: 1742 til Ole Larsen Agge for
Capital 60 rd:, imod det underpant af 3 Spd: 2 ¼ mrk: smør med bøxsel og herlighed i
gaarden Eie, samt overbøxsel til dend halve jord. blev læst.
skifte brevet af 14 Martij 1742, sluttet efter sal: ...... ..........., blev læst, og dend stervboet
tilhørende Jordegoeds udj Gaarden Houge Een Løb smør, som var Wurderet for 72 rd:, og
udlagt først til Creditorene, Iver Stephensen 20 Mrk:, Kari Larsdatter ..... ? Mrk:, Godskalck
Skiold 6 Mrk:, Resten udlagt paa Arvingerne, neml: Britta O.....datter, ..... ......sen 2 Mrk:,
Orm ibdm: 2 mrk:, Ingebr.... ............ ? Mrk:, .... ........ ? Mrk:,
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Ingeri Joensdatter 1 Mrk:, og Sigri Joensdatter Een Mrk:
...der Iversen Mæhland skriftl: declaration af 3 Nobr: 1742, hvorudj hand lovbyder sine
Midler, som beløber til 23 rd: 2 mrk: 9 s:, om nogen hands Arvinger sam/m/e vil imod tage
for at give ham udj hands Alderdom nødtørftig ophold, og naar hand ved døden afgaar,da en
søm/m/elig begravelse. blev læst.
skifte brevet af 4 Octbr: 1742 {til}, sluttet efter sal: Salmon Eillefsen, blev læst, og var den
stervboe Eiende Et Spand smør udj Gaarden Lønning med underliggende plats Kofven, som
var vurderet for 15 rd:, og udlagt til Arvingerne, Neml: Gyri Erichsdatter 9 Mrk:, Ellef
Salmonsen 4 ½ mrk:, og Erich ibdm: 4 ½ mrk:
Dend sag indstevnt af Gunder Buu efter forrige tiltalle til Hans Røtte, blev paaRaabt,
parterne declarerede at være bleven foreenet, og sagen frafalden.
skifte brevet af 3 Octbr: 1742, sluttet efter sal: Ole Tostensen, blev læst, og var stervboen
tilhørende Jordegoeds udj Gaarden Lotte 2 Spd: smør, ½ huud, som var vurderet for 63 rd:
Nock udj Gaarden Lille Rotte!! (Røtte) 6 Mrk:, som var Vurderet for 4 rd:, og udlagt til
Arvingerne, Neml: Anna Pedersdatter i gaarden Lille Røtte 6 Mrk: smør, i gaarden Lotte ½
huud og 6 mrk:, Michel Olsen i gaarden Lotte 12 mrk: smør, Tosten ibdm: 10 mrk:, Mari
Olsdatter 4 mrk:, og Sidselle ibdm: 4 Mrk:

Dend 5 ditto blev med Tinget Continueret, er passeret.
..... Erichsen Bache udgivene skiøde af 5 Nobr: 1742 til Thomas Torgiersen paa 1 pd: smørs
leie udi gaarden Yttre Jaastad, blev læst.
....ch Olsen Berven udgivene skiøde af 3 Nobr: 1742 til Haldor ......sen paa ½ Løb smør i
gaarden Helleland, blev læst.
..... ......sen Mandsager udgivene skiøde af 3 Nbr: 1742 til Salmon Larsen paa ½ Løb smør, ½
huud i Gaarden Helleland, blev læst.
Hr: Niels Winding med Een deel Almue Mænd af Kingtzerviigs Kircke sogns Almue
indgaaende Mageskifte brev in duplo, under datto 3 Nobr: 1742, blev læst, hvorudj Hr:
Winding fra sig Mageskifter (Een) under stue kaldet spisse Kam/m/eret, imod .....e stuen, alt
staaende paa Ullensvangs Præstegaard.
skifte brevet af 25 Septbr: 1742, sluttet efter sal: Samson .....rsen, blev læst, og var stervboen
Eiende Jorde goeds udj Gaarden Frøsviig 1 Løb 2 pd: 2/5 mrk: smør, som var vurderet for 150
rd: 3 mrk:, og udl: til Arvingerne, Neml: Giære Larsdatter 2 pd: 12 mrk:, ..... Samsonsen 11
mrk:, Peder ibdm: 11 2/5 mrk:, Samson ibdm: (11 mrk:), ...... ibdm: 11 mrk:, Ole ibdm: 11
mrk:, og Else 5 mrk: smør.
..... ............. udgivene skiøde af 3 Nobr: 1742 til Lars ......sen paa ........ 1 pd: 2 mrk: smør i
Frøsviig, blev læst.
...... .........g viiste fællen af en Voxsen biørn som hand denne høst har skut paa Lønnes grund.
Fogden betalte ham 2 Rd:r.
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Laug Rættes mænd som Rætten tilstundende Aar 1743 skal betiene, er Ole Isacksen Berven,
Peder Christens: ibdm:, Ole Østens: Mæhland, Lars Haldors: ibdm:, Gunder Aslachsen Jelle,
Hellie Ols: Jordal, Elling Joens: Aachre, og Peder Vicklicks: Rogde.
Aslach Erichsen Lotte viiste fællen af Een Ulve unge som hand i den/n/e som/m/er haver skut
paa Gaarden Hougens grund, Fogden betalte ham strax 3 mrk:
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, hvorfor Tinget blev ophævet.

d: 7de November blev paa Gaarden Bache j Jondahls Kircke Sogen beliggende, holden
Eet Almindeligt Høste, Skatte og Sage Ting for bem:te Jondahls Kircke Sogen[s] Almue,
og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr: Cancellie Raad og Sorensk: Fleischers Absence af
hans beskickede Eedsorne fuldmægtig Claudius Emanuel Barth, tilligge med det ordinaire
Laug Ræt som paa fol: 16? findes anførdt \og opnævnt/, nærværende ved Rætten Fogden Sr:
Andreas Heiberg, Lensmanden Johanes Viig med dend Ting søgende Almue.
Hvorda først blev publ: de Kongl: Forordninger som paa fol: 250 findes Extraheret.
dernest blev publiceret
Ole Olsen Reisætters skiøde til Aarne Tostensen paa 12 mrk: smør med bøxel og herlighed j
det Pladz Samlenæs, datt: 5 Novbr: 1742, blev læst.

Hr: Ole Gierdrums bøxel seddel med Revers, til Iver Nielsen paa ? ......, ½ huud j Gaarden
Eie, datt: 3 Octbr: 1741. blev læst.
Iver Larsen Samland anviste fellen af Een Ulv unge som hand j den/n/e S(ommer) har skiødt
paa Gaarden Hougens grund, hvorforre ham af fogden strax blev betalt for skudet 3 mrk:
Siur Nielsen Qvaalle og Indre Eies skiøde til Samson Larsen paa ? ...... smør med bøxel og
herlighed [i Gaarden] Brattebøe, og 2 mrk: med bøxel og herlighed j Gaarden Kaapre for 1
Rd: 2 mrk:, datt: 7 Nobr: 1742. blev læst.
Fogden tilspurdte dend samtl: Almue af Jondahls s(ogn), om de icke er fornøyet med at dette
Tinge vorder h(oldet) under Østensøe skibbres Ting j Qvam, for d.. ........... paa det der
ordinerede stæd, og om icke de .................. deris Sager og skatter vil møde, Hertil dend heele
Almue svarede, at de hermed gandske vel er for(nøyet at) de alle tiider til de 3de Almindelige
tinge ville (møde? for) sig.
Lars Larsen Traa og Indre Eies skiøde til Bergie Larsen paa ? ...... smør med bøxel j
Brattebøe, og 2 mrk: med bøxel i Kaapre, datt: 7 Nobr: 1742. blev læst.
Siur Qvaale og Indre Eies skiøde til Aad Larsen paa ? ....... smør med bøxel j Gaarden
Brattebøe, og 2 mrk: med bøxel j Gaarden Kaapre, dattered 7 Novbr: Ao: 1742: blev læst.
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Dend Sag indstevnt af Hr: Ole Gierdrum Contra Askout Jacobsen Eie efter forrige tiltalle,
blev paaraabt,
og møtte da for Rætten paa Citanten Hr: Gierdrums veigne Giert Bache, som gav til kiende
at Rættens seeniste Lavdags forrelæggelse for dend indstevnte er forkyndt.
Dend Jndstevnte Askout Jacobsen Eie møtte for Rætten og vedstod lovlig at være varsled,
sagde derhos at hand kand icke nægte at jo Præsten har betalt ham de paastevnte 3 Rd:r,
hvilcke skulle være dend løn hand hos Encken, som hand nu haver til Ægte, havde til gode,
men hans hustrue hafde ej forlangt det.
Giert Bache indleverede paa Citantens veigne hans skriftl: Jndlæg, datt: 25 Octbr: afvigte,
med hosfuldte Reigning paa den/n/e Processens bekostrning, som er 3 Rd: 1 mrk: 10 s:, som
for Rætten blev oplæst og er saa lydende.
Dend indstevnet begierede Sagen udsat til nest anstundende Vaar ting, paa det hand sine
Vidner til sam/m/e tid kand indvarsle.
Afsagt
J følge dend Jndstevnte Askout Jacobsens paastand udsættes Sagen til nest anstundende Aars
Vaar ting, da hand med sit forsvar og Vidner haver at fremkom/m/e, saafremt ej da Dom efter
hvis passered er skall vorde afsagt.
skifte brevet passered efter afg: Niels Helliesen paa Gaarden Bircheland dend 4de Octbr:
1742, blev læst, og derudj befunden Jorde godz det Sl: Mæniske tilhørende j Gaarden
Bircheland 13 mrk: smør med bøxel og herlighed, samt andel af overbøxelen j 6 mrk: i bem:te
Gaard, Vurderet for 8 Rd: 4 mrk:, sam/m/e Jorde Godz er igien udlagt som følger, til Moderen
Inger Nielsdatter 5 mrk: smør med andel j overbøxelen, for 3 Rd: 2 mrk:, til broderen Brynild
Helliesen 5 mrk:, samt andel j overbøxelen, for 3 Rd: 2 mrk:, og til Søsteren Britta
Helliesdatter 3 mrk:, samt andel j overbøxelen, for 2 Rd:

..... .......sen Wiigs skiøde til Niels Johansen paa 2 pd: 6 mrk: smør med bøxel og herlighed j
Gaarden Wiig for 8 Rd:, datt: 2 Maj 1742. blev læst.
Dernæst blev opnæfnt de Laug Rættes Mænd som Rætten for tilstundende Aar skall betiene,
Nye, Samson Olsen Gundtvedt, .... ......sen Espeland, Niels Johansen Wiig og Niels Giertsen
Bache, (Gamle), Siur Svaasand, Iver ibdm:, Lars Guttormsen Hougen, ..... Larsen ibdm:
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere, 1mo: Selv Eier Mandtallet. 2do:
Specification over aftagerne, hvor efter skatten etc: bereignes. 3o: Specification over
aftagene, hvor efter ledingen bereignes. 4o: Om Ting skydsen, at den med 4 skl: millen er
bleven betalt. 5o: Det Almindelige Tings Vidne. 6o: dette Aars skatte Restance, hvis
Sum/m/a er 25 Rd: 3 mrk: 10 s:
Efter 3de gangers udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa i Rætte, hvorforre tinget blev
ophævet.

Dend 12 Novbr: blev paa Evanger for Wasværens Tinglauv holdet Eet Almindel: Høste,
Skatte og Sagefalds ting, da Rætten blev betiendt med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes
mænd som paa fol: 186 findes Navngivene, undtagen Knud Øfstedahl, i hands stæd var ......
Styve nærværende, Lensmanden
1742: 262
1742.
Niels Horveij med dend Tingsøgende Almue, da passerede et efter andet som følger.
Dend Constituerede Stiftambtmand Hr: Etats Raad Jonas Lym[s] aaben brev af 28 Aug: 1742,
som blev fremlagt af Søren Saxe og inden Rætten lydeligen oplæst, hvorudj bem:te Søren
Saxe Constitueres som sal: Fogden Jan Smeds Fuldmægtig og Constituered Foged, alle
Kongl: Intrader og oppebørseler at an/n/am/m/e. efter at bemelte høye Constitution var
bleven publiceret, giorde Sorenskriveren Een formaning til Almuen, det De alle Kongl:
Intrader til bemelte Søren Saxe skulde betalle imod vedbørlig qvittering.
atter benævnte Søren Saxe paastoed at nyde inden Rætten sædet over Sorenskriveren, og
som sam/m/e ham ej blev tilstaaet, absenterede hand sig fra Rætten og ej vilde an/n/am/m/e
Kongl: skatter.
Dernæst blev allerunderdanigst publiceret /: i dette Moment indfant sig atter ovenbenævnte
Søren Saxe, og sat sig allerneedest i Rætten, neden for ald Laug Rætten, for at an/n/am/m/e de
Kongl: Skatter.
1mo: Forordning om Com/m/ercien for Danmrk: og Norge, af 4 Aug: 1742.
2o: General Pardons Paten[t] for det (saa)vel fra Land-leggerne for!! (før) EnrolleringsForordningen af 3 Septbr: 1739, som fra Søe-Limitterne og D....nerne for og efter sam/m/e
Forordnings dato, (det af)vigte Mandskab, af 8 Aug: 1742.
3o: Kongl: (Rescript?) af 12 Octbr: 1742 om Marckederne som i(ndfalder) paa en Løverdag,
Søndag eller Mandag, (maa) icke begyndes førren om Tirsdag ................. som indfalder paa
en anden helligdag ......................... icke begyndes førren neste søgne dag.
4o: om de af Borgerskabet i Bergen ........... gield at blive befriet, giver sig under
(Garni?)sons Compagnie eller Artillerie, i ......... bønder Karle som fra Land læggerne begiver
sig under bemelte Compagnier, (hvorle)des der med skal forholdes, af datto 24 ...... 174?

5o: om Een fra Sverig sig begiven ........... Peder Johan Collindre, sam/m/e at anholde hvor
hand forrekom/m/es, af datto 28 Septbr: 1742.
6o: Placat anlangende de Skippere som ............. udseiglinger til \og/ fra Told stæderne
............... søge at hindre Toldbetienterne (at gaa om)bord paa deres Skibe, for sam/m/e
................... og forseigle, deres straf og u........................, af datto 11 Septbr: 1742.
7o: dend ........................... Stiftbefahlingsmand ...................................... skrivelse af 10
Octbr: 17??
8o: .......................
1742: 262b
1742
Constitueret Foged at lade paagribe Een Persohn kaldet Tater Lars, og sam/m/e at tilsende
Fogden over øvre Rom/m/erige, Sr: Michel Gamberg.
Sig:r Miltzou udgivene bøxsel brev med Revers, af 6 Martij 1742, til Iver Holgiersen paa 12
mrk: smør i gaard: Scherveggen, blev læst.
Dend 13 Ditto blev med Tinget Continueret, er saaleedes passeret.
Hr: Leintnant Barcheley udgivene Pante Obligation af 26 Junj 1742 til Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischer for Capital 150 rd:r, imod det underpant af endeel Vaanhuusse
staaende her paa Evanger, som forhen var tilhørende Encken Margrete Nielsdatter, item
Evanger Giestgiberi og Færgestæd, hvilcket alt bem:te Hr: Leintnant haver til forhandlet,
Nock et ildhuus, Een borgestue, Et stabur, og Et Nøst, alt her paa Evanger staaende, foruden
alle andre bem:te Hr: Leintnant[ens] Eiendeler, at være til forsickring, blev læst.
skifte brevet af 23 Octbr: 1741 blev læst, sluttet efter sal: Ole Rasmusen, og var hands
stervboe tilhørende Jordegoeds i Gaarden Fanes 2 ½ pd: smør, som var vurderet for 80 rd:r,
og udl: først til Creditoren Werner Hossevinkel 12 mrk:, Resten til Arvingerne, Neml:
Encken Maritta Askildsdatter 15 Mrk: smør, Henrich Olsen 2 ½ Mrk:, Askild Olsen 8 ½
Mrk:, Jacob ibdm: 9 Mrk:, Rasmus ibdm: 9 Mrk:, (Ha)ldor ibdm: 3 mrk:, og Britta
Olsdatter 1 Mrk:
Mag: Jørgen Harboe udgivene bøxsel brev med Revers, af 20de ...ij 1742, til Niels Odsen
paa 12 Mrk: smør i gaarden Mæstad, blev lydeligen læst.
...... .......sens udgivene skiøde af 12 Nobr: 1742 til Lars Jacobsen paa 12 mrk: smør i
Gaarden Lii, blev læst.
...... .......sens udgivene skiøde af 12 Nobr: 1742 til Siur ......chsen paa 12 mrk: smør i
Gaarden Røhland, blev læst.
Lars Jacobsens udgivene Pante Obligation af 12 Nobr: 1742 til Jacob Siursen Berge for
Capital 18 Rd:r, imod det underpant af 12 Mrk: smør i gaard: Lii, blev læst.
...... Jeralds udgivene bøxsel brev med Revers, af ? ...... 1742, til Niels Odsen paa 14 mrk:
smør i gaard: Mæstad.
....... ..ngelands udgivene bøxel brev med Revers, af 12 Nobr: 1742, til Lars Nielsen paa ½
Løb 9 mrk: smør i gaard: Stamnes, blev læst.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere, 1mo: skatte Restancen Ao: 1741, hvis
Sum/m/a var 7 rd: 4 mrk: 14 s: 2do: (indeværende) Aars skatte Restance, hvis Sum/m/a var
23 rd: 1 mrk: 14 s: 3do: Specification over Millene her til tingstædet (for?) Sorenskriveren.
4o: det almindelige tingsvidnets indeholdende 6 Poster, Følgelig skatte Forordningen. 5o:
Selv Eier Mandtallet, som (blev oplæst), og som ingen noget imod sam/m/e hafde at
forrestille, var Fogden Rættens Attestation begierende, hvilcket blev efterkom/m/et.

1742: 263
1742
De Laug Rættes mænd som Rætten tilstundende Aar 1743 skal betiene, er gaml: Brynild
Siursen Horveij, Niels Joensen Horveij, Lars Bastesen ibdm:, Ole Jacobsen Rørgoe, Lars
Larsen Gielten, {Nye} og Ole Biørgo, Nye, Anders Nielsen Horveij, Joen Johansen Nedre
Schierven.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rætte, hvorfor tinget blev ophævet.

d: 15de Nobr: blev paa Vaasse Vangen, for bem:te Vangens Almue, holdet Eet
Almindeligt Høste, Skatte og Sage Ting, og blev Rætten sam/m/e tiid betiendt j Hr:
Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischers forfald af hans beskickede Eedsorne fuldmægtig
Claudius Emanuel Barth, tilligge med efterskrevne Eedsorne Laug Rættes Mænd, Nafnl:
Brynild Wætte, Anders Kytte, Anders Høen, Rognald Nestaas, Iver Helland, Halsten
Ringheim, Ole Hylde og Mons Ullestad. Nærværende ved Tinget dend Constituerede Foged
Sr: Søren Saxe, samt Lensmanden Johan Hendrich Blomberg med dend Tingsøgende Almue,
Hvorda først blev publ: dend Constituerede Stiftbefalingsmand Etats Raad Lyms Constitution
til Søren Saxsse, Fogde Embedet at fore(staa) og betien/n/e, samt dette Aars Kongl:
Contributioner at (an/n/am/m/e), datt: 28 Aug: 1742:
dernest blev læst de Kongl: forordninger og Høyøvrighedz ordre som paa fol: 264 findes
Extraheret.
Dernest blev til udslættelse anvist Michel Gullichsen Lundes (Pante Obl: til) Sr: Warner
Haassevinchels paa Capital 150 Rd:, datt: 16 Maij 1739, ............... smør med bøxel j Gaarden
Lunde, efter paateignet qvittering (underskrevet af) Sr: Haassevinchel d: 2 Junij 1741.
Knud Johansens Obl: til Claudius Emanuel Barth paa Capit: 100 Rd:, ......... til underpandt 2
pd: 15 mrk: med bøxel og herlighed j Gaarden .........., til udslættelse anvist, efter paateigned
Qvittering af (Creditor).
Dernest vedblev dend Constituerede Foged at oppebærge de ....... (skatter).
d: 19de ditto blev Rætten igien sadt med foran førdte Laug Rættes mænd, er da passered som
følger.
Lars Larsens skiøde til Dovnal Nielsen paa 6 mrk: smør med bøxel j Gaarden Jellen, datt: 16
Novbr: 1742. blev læst.
Hr: Niels Windings bøxel seddel med Revers, til Gullich Halst(ensen) paa 1 Løb smør j
Gaarden Lierhuus, datt: 1 Maj 1742. blev læst.
Jean von der Lippes bøxel seddel med Revers, til Mons G......sen paa 1 Spand smør leie j
Gaarden Lille Høen, datt: 12 Januarij 174?.
skifte brevet efter afg: Torbiøren Knudsen, passered dend ? ..... 174? paa Gaarden Lønne
øfste thun, blev læst, og findes dend Sal: Mand deraf at have været Eiere j bem:te Gaard 1
Løb 2 Spd: 7 ............. (med bøxel), som var Vurderet for ? Rd:, sam/m/e Jorde Godz er igien
udlagt som følger, ...................................................... ....... ......datter 3 Spand 3 mrk:, til Knud

Torbiørensen ........................................................, (til) Tor... Torbiørnsdatter 7 mrk:, til
Randvei Torbiørnsdatter 7 mrk:, til ...... .......datter 7 mrk:, til ..... .......datter 7 mrk: ..............
1742: 263b
1742
skifte brevet efter afg: Sverqve Baarsen, passered dend 13 ...... 1742 paa Gaarden Lille Ree,
blev læst, og befindes dend Sl: Mand deraf at have været Eiere til 1 pd: 5 5/6 mrk: smør med
bøxel, som er Vurderet for 29 Rd: 5 mrk:, som j bem:te Gaard Lille Ree er beliggende,
sam/m/e Jorde Godz er igien udlagt som følger, til Encken Ingebiør Torgiersdatter 14 5/6
mrk:, til Torgier Sverqvesen 5 mrk:, til Baar Sverqvesen 5 mrk:, og til Joen Sverqvesen 5
mrk:
skifte brevet efter afg: Magdeli Michelsdatter, passered d: 12 Junij 1742 paa Gaarden Seim,
blev læst, og derudj befunden Jorde Godz boen tilhørende j Gaarden Seim ½ Løb smør med
bøxel, Wurderet for 48 Rd:, sam/m/e Jorde Godz er igien udlagt som følger, til Enckemanden
Siur Erichsen 18 mrk:, til Michel Siursen 9 mrk:, og til Johanes Siursen 9 mrk:
skifte brevet efter afg: Aasse Jonsdatter, passered d: 28de Junij 1742 paa Gaarden Aarmot,
blev læst, og derudj befunden Jorde Godz Sterfboen tilhørende 21 mrk: smør med bøxel,
vurderet for 26 Rd: 1 mrk: 8 s:, sam/m/e Jorde Godz er igien udlagt som følger, til
Enckemanden Johanes Olsen 11 mrk:, til Lars Olsen 4 mrk:, til Christen Olsen 4 mrk:, til
Ole Iversen ½ mrk:, til Torbiøren Iversen ½ mrk:, til Erich Iversen ½ mrk:, og til Joen
Iversen ½ mrk:
Forrige Lensmand Wiching Tvilde anviste for Rætten Een optægnelse over hvad penge hand
til Herre Cam/m/eretz bygning her j Præstegaarden fra Almuen har indsamled, som beløber
sig til tilsam/m/en 99 Rd:r 1 s:, saavelsom og udførlig forklaring over de udgifter hand til
Herre Cam/m/eretz opbygning har anvendt med at kiøbe det fornødne tøm/m/er og
Materialier, samt Arbeidsløn til Arbeiderne; som alt opløber til 101 Rd:r 5 mrk: 8 s:, sam/m/e
skrift var datt: 16 Novbr: 1742, og af ham underskrevet og forseglet.
..... ....lsen Træens skiøde til Guri Knudsdatter Roustad paa 1 pund smør med bøxel og
herlighed j Gaarden Westreim, datt: 16 Novbr: 1742: blev læst.
skifte brevet efter afg: Maritta Larsdatter, passered d: 10 Jullij 1742 paa Gaarden Fenne 3de
thun, blev læst, og derudj befunden Jorde Godz Stefboen tilhørende j bem:te Jord 18 mrk:
smør uden bøxel, som var vurderet for 9 Rd:r, sam/m/e Jorde Godz er igien udlagt som følger,
til Enckemanden Erich Siursen 9 mrk:, til Wiching Siursen 5 mrk:, til Knudt Siursen 4 mrk:
skifte brevet efter afg: Colben Siursen, passered d: 19 Junij 1742. paa Gaarden Bøygd, blev
læst, og derudj befunden Jorde Godz Sterfboen tilhørende j Gaarden Bøygd 1 Løb 3 Spand
smør med bøxel, som var vurderet for 126 Rd:, sam/m/e er igien udlagt som følger, til
Encken Guro Kielsdatter 3 ½ spd:, til Kiel Colbensen 14 mrk:, til Ole Colbensen 14 mrk:, til
Salmon Colbensen 14 mrk:, til Stenvor Colbensdatter 7 mrk:, til Britta Colbensdatter 7 mrk:,
og til Brøtva Colbensdatter 7 mrk:
...... ....... med fleere, deres skiøde til Lars Olsen paa ½ Løb 6 mrk: smør med bøxel j
Gaarden Aarmodt, datt: 19de Novbr: 1742. blev læst.
(Lars Olsens?) ......... Obligation til Kiel Bidne paa Capital 40 Rd:, til underpandt ½ Løb 6
mrk: smør med bøxel j Gaarden Aarmodt, datt: 19de Novbr 1742, blev læst.
Sluttet J Jesu Navn af (J: S: Fleischer?)

