Tingbok nr. I. A. 35 1741-1746 for Sunnhordland
Året 1741

1741: 1
in Nomine Jesu!
Ao: 1741 d: (.. …..) da almindelig
Waarting holdtes paa gaarden Hum/m/elvig for Waags og Opdals Skibreder
blev forige Protocol ved denne Sags Proced(ure ……………….)
Continuation fortfares
(………………………………..)
hørdte nock at qvestione(… ……………………………… ……-)
ne paa Contraparte(… …………………………………………)
folck har f(oretaget? …………………………………………..)
baaden blev i støcker slagen (…………………………………..)
vidnet hør(….) sagde kunde (…………………………………..)
sig noget u-Loflig, men alleene paa An(…. ………………..)
Dals folck, var saa silde ude paa Afttenen, (………………) vidnet saag, at der laag endeell Vngefehr 20 â 30 sild i Wisiteurens (baad?)
till 3die qvæstion svarede jae till 4de qvæstion svarede at agterstafnen paa baaden var afslaget, som og at bordene var pa(…… og)
noget fra Refnet, men hvem sam/m/e haver giort, vidste eller saae vidnet
icke; det 2det vidne Mons Leerøen, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt
og forcklarede; men førend dette vidne blev admiteret til vidnesbyrds
afleg, fandt Procurator Rusk fornøden at tilspørge vidnet, hvor hand sig
opholder, endten hos sine forældre, heller er tiener af andre eller hos hvem.
Procurator Reutz Replicerede, at i hvor vell de 2de vidner Mons Leerøen og Jacob Leerøen ere begge tienende hos Citanterne, og saaledes er
de samme Persohner som vare paa baaden, da dend af Contraparten blev i
støcker slagen, samt tillige var Nerverende, da Dahl og forige vidne var (ud?-)
faren for at eftterforske de Persohner som skaden hafde giort, saa dog for(mente?)
Comparenten, at det ingenlunde med lov eller billighed kand for(….s)
Citanterne at føre de vidner udj denne grove og betydelige vold(s Sag)
som haves kand, og det i anledning af Lovens 1 Bogs 13 Capt: 17 art: (aller-)
mindste till at faae oplyst dend sam/m/e tildragelighed som forrige vidne forcklaret haver, hvor fore Comparenten Paastod vidnernis forcklaring (at usige)
eftter Stefnemaalet; Rusch, hafde faaet ved Citanternis fuldmegtiges ærcklæring, eftterretning om dend formerede qvæstion og hvor til
Comparenten Reserverede sig giensvar hvor vidt dend af Mons:r Reutzes
allegerede Lovs Capt: og art: i denne Cassu kand biefaldes eller icke
naar først vidnet paa Anden qvæstion har svaret, som er de(nd om?)
Wisiteuren hans huusbonde, har faaet vide om denne tildragelighed
hvem sam/m/e for hannem har angifvet. Procurator Reutz Refererede, hvor u-billig og Confus det er at vidnerne skall giøre forcklaring imod og over sig Self, om hvis imellem dem og deris huusbond
kand vere passeret, imod hvilcken qvæstion Comparenten i kraaftigste maader Protesterede, thj kand Mons:r Rusch, bevise at d(… …-)
ner endten i en eller anden maade, for deris Eegne Persohner (…..-)
resserede i denne Sag, da kand det vel blive en post, som (……-)

des kunde tages i Consideration til paafølgende Kiendelse
da Sagen som melt, er vidnerne u-Vedkomende, (men?)
som angifvere eller hoved Mend, saa agtede Comparenten (nø-)
dig videre at svare till Mons:r Rusches tilførte, hvis (…..)
lettelig kand findes er til at hindre Sandhedz oplysning, hand der
for paastod end nu som før vidnernis forcklaringer, i(……)
dend første tildragelighed, da de alleene var paa baaden(, til?)
dend sidste. Rusch var (…….)ste tancker, at b(…..)
1741: 1b
(………………….), icke vorder af Retten afslaget, joe samme ind(………….) der skeede, maatte joe Contraparten klage sig u-Lovlig
(…………… …..)es, naar en angifver i fald vidnet saa er, skulle
(……………) Eegen angifven Sag, men er vidnet frj der for, følger
(…………..) at hand for saavit hand da kun var et vidne maatte
(………) vidnisbyrd, paastod der fore i krafttigste maader at vidnet (…………) bliver imponeret at svare. Reutz kortelig ved(….. ………… paa?)stand en lovlig Rettergang, og formoedede at Retten
(………………….) antager vidnerne till forcklaring eftter Stefne(maalets …… ….)r Mons:r Rusch i hans u-billige Dessem med at
(……….. …)age de ting som hverken er paastefnt, ej heller gifvet
(…… f)or, og hvorfor vidnerne disto mindre bør paalegges at
(……….) Self, Rusch heldede sig alleene till sit forrige, med
(…… ...)etning for Mons:r Reutz, at der som Comparentens Principal havde betimmelig antaget ham till forsvar i denne ham paalagde Sag,
(…. …)ugt de fornødne og louv medholdige Messures, at hans Sag
(….) Stefnemaall, skulle faaet dend Thuur at denne Exception om
(…. .)ar, burde oplyeses eller icke, men som det icke har kundet sked
(……) førend i dag har faaet Sagen i sine hænder, saa kunde hand der
fore icke videre, besvare det af Mons:r Reutz indførte, og for det øfrige
(…)bede End nu som før besvarer qvæstionen. Eragtet. Vidnet
paalegges at svare paa dend fremsadte qvæstion, hvem denne tildragelighed for hans principaler \eller Citanterne/ har angifvet. Mons:r Reutz Reserverede sig sin paa ancke over Rettens Kiendelse og fremdelis vedblev
sin forige paastand om vidnernis antagele. Vidnet svarede
at da deris baad blev [i] støcker slagen, Roede vidnet med sin Cam/m/erat strax till Land, og angaf for sine Principaler, hvorledes
dend var bleven begiengnet og hvorledes var tilgaaet; Procurator Rusch, som nu har faaet kundskab saa vel af Citanternis
egen fuldmægtig at det nu for Retten verende vidne, og hans
Cammeradt Jacob Andersen Leerøen, ere Citanternis Eegne
Tienere, og at de ved qvæstionens svar, ere angifvere, saa paastod
Rusch, i følge Loven, at de ingenlunde til vidnisbyrd i denne Sag vorder admiteret, men afviste, som Sags mend med deris
Principaler; Mons:r Reutz paastod som før vidnerne afhørte
med dette tilleg at vidnerne ingenlunde kand ansees som nogen Sags eller hoved mend, da det er in Confessu, at baade
dend Sønderslagne baad icke er dem, men Citanterne tilhørende, lige som og dend tildragelighed hvor om de skall vidne

ej er skeed mod dem eller deris Persohner men mod deris
(huusb?)under Persohner og godz; Eragtet. Som vidnerne Mons og Jacob Lerøen ej alleene befindes at vere tienere af Citanterne men end og angifvere for dend første tildragelighed i
(Sagen? saa) kand de icke som u-villige, men som partische vidner
(vidne) eftterdj her findes ofverflødige vidner paa Contrapartens
egen part og Contrapart, kand betiene sig af til fuldkommen oplysning om dend første \omtvistende/ tildragelighed, da baadestafnen
blev i støcker slaaet, og alt saa disse tienere her om ej imod Lovens 1 Bogs
(.. Capt:) 7 art: kand til forhør antages, Men hvad som samme aftten
skede mellem Citanterne og Contraparten, eftter at de haver
(…. ..)ne Principaler i baaden med sig, der om billiger
(Loven?) at de bør aflegge sit Sandhedz vidne
1741: 2
Procurator Reutz med Reservation i beleylig tid paa an(ckede dend) Ergangne Kiendelse, urgerede for Sagens fremme vidnernis (førelse?)
saa vidt de er tilladt. der paa forcklarede vidnet Mons Leerøen at
eftter at Contraparten har tvinget dem fra sine garn, da Roede de til
Land, og angaf hvorledes var tilgaaet og fick saa sine huusbunder Wisiteur Dahl og giestgieberen Tollef Bochen i baad med sig, Roede de saa
till et Næs, og biede paa {de} Contraparten som og kom (i baaden?, ….-)
ne af dennem sagde, der er dend baaden som vj slog (sønder .........) siden (….)
paa spør Halfvor Dahl hvor for de slog hans baad i Støcker da svarede Contraparten Mickel Nysheller at det var icke dend før(ste ………………) Contrapartens baad at ville føre dend i Land for at (…e) Kiendelse paa
folckene, men Mickel Nøsheller tog en stock holdte dend i veiret og sagde
at fanden skulle tage dem, der som lod fløtte sig i land som heller icke skede
og i det sam/m/e springer en op i baaden som gaf sig Nafn at findes i Klesvigen.
Procurator Rusch ved dette vidnis forcklaring af Protocollen maa fornem/m/e at vidnet tvert imod dend gifne Eragtning /: dend Rusch i sin
tid, i henseende til dissen Conclusion vill have sig Reserveret at
paatale :/ tillader vidnet at forcklare fast gandske Sagens sammenheng, om dend saa har veret, og der for begierede at (……………….)
Procurator Reutz hvad hans indførte angaar, da ville hand Erindre h(….)
forud at hand observerer, hvad vidnets forcklaring er, førend hand (….-)
selig hen Resonerer, og ellers tilspurte vidnet, om icke Citanten Dal tilspurte Mickel Neusheller, om hans dreng og dend anden dreng Jacob
Leerøen har begaaet noget u-Lovligt, siden hand saaledes slog baaden
i Sønder for dem, og hvad hand svarede. Rs:!! (svarte) Mickel Nøsheller
svarede at hand icke fandt dem paa nogen u-Lovlig gierning;
Reutz tilspurte vidnet om hand kand Erindre sig hvad ord Mickel Nøsheller
brugte til sin undskyldning, da Wisiterer Dal giorde dette spørsmaall
till ham, vidnet svarede, hørte at Mickel Nøsheller sagde at Halfvor
Dals folck war saa silde ude paa afttenen og optog sine garn, som hand
formente var imod dend lovlige fiskeries skick og sædvane.
til sidst spurde Reutz om icke Mickel Nøsheller sadt sig imod at fare i Land
som forhen er besvaret. paa spørsmaall svarede vidnet at dette
passerede om afttenen Klocken Vngefer 10 slet, tisdagen eftter Kyn-

delmisse dag; paa Spørsmaall svarede vidnet, eftter at de har faaet
skade paa sin baad, Roede de strax i land, og da de Roede der eftter ud, kunde
det Vngefer vere 1 tim/m/es tid førend de kom i Land igien; videre hafde parterne icke vidnet at tilspørge; det {Andet} \3die/ vidne Jacob Leerøen tiener hos Tollef Gabrielsen Bochen, eftter aflagde Eed eftter Loven
vandt og forcklarede, i allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt
haver, undtagen at dette vidne icke erindrer eller hørdt at Mickel Nøsheller
paa anckede at de var forseent ude og optog sine garn; forcklarede der hos
at da de fick Skade paa sin baad, var Klocken enda icke 10 slet om afttenen.
Rusch tilspurte begge disse afhørdte vidner, dend ene qvæstion om de icke
omvundne aftten eller nadt, udsadte sine sildegarn, Vngefer Klocken .. Efttermidagen, og tog taget!! Dem saa op om afttenen; vidnerne svarede at de
icke udsadte sine garn førend paa dend omvundne tid om afttenen, da de fick
skade paa sin baad. det 4de vidne Niels Klæsvigen eftter aflagde Eed eftter
Loven vandt og forcklarede, paa disse af Procurator Reus fremsatte
qvestioner først, om hand kand Erindre sig hvad tid om afttningen Mickel
Nøsheller med sit følgeskab forud!! (for ud) fra Klesvigen, hvad tid de kom tilbage
igien, og hvad hand hørte af Mickel Nøsheller udtale om det saaledes
passeret med Citanternis baadz Sønderslagelse; 2det om hand icke om Morgenen der eftter hørte noget af bem:te Mickel Nøsheller, tale (…) som (……..)
1741: 2b
(…………) 3de om hand icke ved at Nafngifve de Persohner som var paa
baaden med Mickel Nøsheller samme omvundne aftten.
Niels Klæsvigen forcklarede paa første qvæstion, at i Kleswigen laag til huus eller Logemente Vngefehr 30 Mand, som udstyrede Contraparten Mickel Neusheller med
følgeskab till at efttersøge som en almindelig skick i fiskeriet, om nogen
(kunde?) befindes paa fiskevogen at optage garn og Tiende sild der af, eftter at alle
(…. {var}) har udsadt sine garn og Roet i Land om afttenen, og da de kom der
(ud) og kom (…………..) igien, hørte vidnet at Mickel Nøsheller sagde hand
(fan?)dt en baad (paa fiskevog?)en som hand sagde de slog stafnen af, som tilhørte Halfvor Dahl; paa 2den qvæstion svarede, icke hørte andet end hvad som paa
første qvæstion forcklaret er. Vidnet Lars Eide eftter aflagde Eed eftter
Loven vandt og forcklarede, ved aldelis indtet at udsige, saa som vidnet
icke var der tilstede. Vidnet!! (Procurator) Reutz holdte u-fornøden at faae nogen
forcklaring ført af de 2de vidner Abelone Absolonsdatter og Ole Joens:
(Bu?)ssesund, men eftter som Sagen, med de allerreede førte vidner saaledes tilstreckelig er oplyst, at indstefnte Mickel Nøsheller Self 8de
paa en baad har gived sig ud dend paastefnte aftten paa Søen, og der paa
en meget forunderlig dristig og strafverdig maade, dend mørcke aftten
(stu?)nd, har slaget Citanternes baad stafnen af, og i sønder, hvor ved deris Lif lettelig kunde staae i fare, og det under Nafn at Citanternis
(baad?) skulle have begaaet u-Lovlig fiskerie, eller fisket i u-beleylig tid
hvilcket dog icke i mindste maader, endten er bevist eller skall kunde bevises, thj lad vere at saadan forseelse af dem var begaaet, saa burde dend
indstefnte og medfølge, icke saa u-Loflig søgt Revange, men deris formeentlig tiltale, paa lovlig maade mod dennem udføre, alt saa
giorde Comparenten denne i Rettesettelse, at indstefnte Mickel Nøsheller i anledning af Lovens pag: 949 art: 24. /: thj endskiønt sam-

me Lovens art: ickun taeler [om] saadanne overfald som skeer paa
Land eller Vey, saa kand dog denne Cassu som er sked paa Søen, og saa
meget mere disto farlig Appliceres her paa :/ bør undgielde, naar
denne Lovens art: Confereres med eftterfølgende andre art: saa som
Pag: 996 art: 20de et: 845 art: 21de og 6te bogs 15 Capt: 1 art; item
at oprette Citanternis baad med 4 Rdr: og Endelig at Erstatte
Citanterne denne Processens beckostning med Comparentens skydz
frem og tilbage samt Sollario in allis 20 Rdr: Ligesom hand i øfrigt
overlader til Retten at paackiende hvad anden undgieldelse dend
indstefnte kand have Meriteret med Mulct, for dend Hazard som Citanternis folck var undergifven, i fald baaden med alle formedelst
haarde og stercke slag blev givet, havde Refnet i sønder, i det øfrige
(…) hand Comparenten sine Principaler Reserveret deris lovlige
tiltale imod dend indstefntes følgeskab, endten ved âparte Stefnemaall, eller med Continuations stefning under denne sag, lige som
hand fornemmer Contraparten vil tage sin Tuur an till.
Contrapartens fuldmegtig Rusch Replicerede paa Mons:r Reutzes
tilførte, at denne Sag for hans Principal medfører saadanne Con(seqve)ncer at hand u-forbigiengelig ved et i denne Sag udstedde
Contra stefnemaall, maa observere hans Principals Tarv, da hand
(……) at anlegge Sagen paa saadan foed og grund at Dommeren med
sine Meddoms Mend kand faae en fuldkomen Ide, om Sagens
rette sammenheng, alt saa haabede Rusch at Dom udj Sagen icke
(icke blir fe)ldet, i Sær da hand nu under Sagens Examination og ude(……….) har maattet faae af Citanternis Eegen tienere det
(……) spørsmaall, at om Contraparten hafde dem noget at tilspørge, maatte saadant ske ved stefnemaall og bevis, hvor for hand
1741: 3
begierede Retten billiger hans paastand.
Reutz Protesterede i Anledning af Loven som icke tillader opsettelse i [Sagen]? Uden begge
parters Samtycke, men paastod Endelig Dom udj Sagen;
Eragtet.
Till førstholdende Som/m/erting eftter Rusches paastand udsettes Sagen, till hvilcken tid hand
indstefner og in Caminerer Sagen paa lovlig maade, og Sagen til Doms Proceqveres.
Publiceret Biscop Bornemands udstede bøxelseddell paa 1 Spand Smør ¼ huud i gaarden
Grimsland till Halstein Olsen dat: 20 Decembr: 1740
Hvor da Procurator Rusch, i Rettelagde (paa Nerverende?) Almuen af Waags Skibbrede deris
vegne, udstede stefnemaall dat: 15 Martij indeverende aar, Contra Jens Hansen Meyer
boende udj (..)vogen i Waags Skibbredes Ting Laug beliggende, fordj hand skall have imod
Loven, udgaaende Kongl: Reschripter og øfrighedz giorde foranstaltninger, udsatt i dette
indeverende aars almindelige Taarske fiskerie, Eendell hans Eegne Torskegarn, da dog
Almuen alleene Bruger fiskesnøre for at fiske med Angell hvad fisk faaes kand og v(ar?)
eftter det der om forfattede skrifttlige Stefnemaalls indhold, saa vell som og at anhøre de
indstefnte vidner Niels Salthellen, Jacob Steenevigen, og Joen Diu(pe?)vogen, som og
ligeledes ved stefnemaalet er indckaldet sit vidnisbyrd at aflegge, hvilcket stefnemaall er dat:
15 Martij 1741 saa meldende.

Jens Hansen Meyer blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hans
vegne till Sagen at svare,
hvor eftter Stefnevidnerne blev paaraabt saa som Lars Olsen Rabben, og Niels Salthellen,
som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have denne Stefning forckyndt i
Jens Hansens Eegen paahøer for hans Eegen boepæell Vngefer 4 Veger!! (Uger) paa 3de
dager Nær, som fattes at icke varselen var forckyndt med fulde 4re Uger. og da Dommeren
hafde ad Protocollam oplæst disse ord for fuldmegtigen af 4re Ugers fulde Warsell maatte
hand der for uddrage sig en Exception som Dommeren ved Een interlocotorie Kiendelse
kunde afviise Stefnemaalet, formedelst Sildig forckyndelse for Contraparten, og saaledes
denne Sag (som) medfører Conceqvence henviile, men for at foreckomme saadan i forveyen
allegerede fuldmegtigen Lovens 1 Bogs 13 Capt: 7 og 8 art: som viiser hvorledes at Kald og
Varsel skall skee for dem som boer baade i Bye og for dem som boer paa Landet nu er det af
Fogden i følge Skatte Forordningen berammet og af Stiftts Befalings Manden Abproberet, at
her paa (in)den Ting stedet Hummelvig holdes for Opdals og Waags Skibbreders Almue d: 10
og 11 April Skatte og Sageting (….m)met, det formente Comparten!! at vere et Ting(….)
endskiønt 2de Skibbreder, jae det kommer der till at Contraparten i egen Exception imod
Stefnemaalets forckyndelse
1741: 3b
(…. haftt) at indvende, saa formente fuldmægtigen for Almuen at Stefnemaalets forckyndelse
er lovlig, og at de indstefnte vidner vorder i Eed tagne og afhørte.
Eragtet.
Stefnevidnerne hafver afhiemlet at Stefnemaalet er bleven forckyndt Jens Hansen Meyer med
3de uger og nogle dagers warsell, som fuldmægtigen siger at warselen er for sildig \som dend
og er eftter Lovens pag: 38 art: 8/ i hvilcken henseende (…….) at vidner icke denne sinde
kand eller tillades at aflegge sit vidnisbyrd, forinden Fuldmægtigen tager nydt stefnemaall till
neste Ting, som naar hand til dend tid lader det i følge Loven for Contraparten forckynde
skall saa vell vidner afhøres som anden bevisligheder hand agter nødig at producere, skal
blive modtaget.
Denne Rettens gifne Eragtning begierede fuldmægtigen beskrefven til sit behørige tid og
stedz paa ancke, til forvendtelig underckiendelse og Satisfaction for hans Principaler (…)
opholdende Rettes nydelse.
Anders Norbust haver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne, Hans Wermedall og Ole
Giellefald for forøvede overlast imod Citanten, og der om indstefnt dennem at anhøre vidnet
Jacob Opdals Eedelige udsagn, samt at betale bøder samt omckostninger ved Dom at blive
tilfunden at svare.
Dend indstefnte Ole Giellefald blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen
paa hans vegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Hans: Møcklestad og Ole Holleckim hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt Ole Giellefald til dette Ting med 14 dagers lovlig Kald og
Varsell saa vell som for Hans Wermedall og vidnet forckyndet samme Varsell.
Procurator Rusch tager til gienmæele i Sagen paa sin Principal Hans Vermedals vegne.
Citanten Anders Nordbust paastod at hans indstefnte vidne maatte Eedfæstes og afhøres.
Widnet Jacob Opdall blev paaraabt som fremstod for Retten og hørte at Eedens forcklaring
for ham blev oplæst og der paa formaenet at udsige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed.
Hvor eftter dito vidne eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at om Sanct Hans
dags tider 1740. kom vidnet gaaende en Mandag eftter Middags tider till Citanten paa
Gaarden Nordbust for at afhendte Eendell Koll, som Citanten vidnet har lovet, og bad at

maatte faae forlof at flecke sig nogen bast i Citantens skoug som hand fick tilsagn og løftte
paa, gick saa i skougen Vngefer 3 Timer hvor da {Ci} Ifver Norbust Raabte paa vidnet at
skulle see i hvad tilstand Citanten var og hvorledes hand war slaget, og som vidnet var hen og
besaag Citanten var hand slaget over skuldrene men hvem som slog ham saag vidnet icke,
dog hørte vidnet Citanten sagde, at Ole Giellefald har slaget ham, (men kunde?) icke nefne at
nogen anden har slaget ham, gick saa eftter anmodning af Iver Norbust til et andet sted i
Skougen (hvor Cla)mmereiet holdtes, og saag Citantens hufve laag paa (en stufv?)e i skougen,
men hvorledes dend var komen der vidste vidnet icke; videre hafde vidnet icke at forcklare.
Citanten begierede der eftter om hvis Passeret er, Tingsvidne beskreven hvilcket af Retten
blev bevilget.
1741: 4
Odelskats Mandtallet for Opdals og Waags Skibbreders Almue blev for Retten oplæst, og af
Almuen ej imodsagt. hvilcket blev taget under Rettens forsegling.
Fogden i Rettelagde Thommes Johansen Flyensfers qvittering for et Fustagie funden wrag
viin ham betalte biergeløn {4 Mrk: 8 s:} 1 rdr: 5 Mrk: 10 2/3 s: og for at føre Fustagiet til
Toldsteden 4 Mrk: 8 s: Ligesaa Gerdt og Mathias Witmand for et Fustagie Sød vin betalt
dem biergeløn 3 Rdr: 4 Mrk: 6 s:
Almuen af Opdals og Waags Skibrede sagde at ingen Jorder paa Halsnøe Closters gods er for
1740 bortbøxlet uden ½ Løb sm: ½ huud i øfre Wage!! (Waage).

Ao: 1741 dend 13 og 14de April blev holden almindeligt Vaar Skatte og Sageting paa
Gaarden øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibbreders Almue, oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend,
Nemblig Hendrick Dybsland, Arne Berge, Taarbiørn Riisa, Godtskalck mit BørsEim, Ole
Indre BørsEim, Lars Øye, Knud Backcke, Niels Grønnevig tillige med begge Lænsmændene
og Almue fleere som Tinget samme tid Søgte
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige tinge
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden
Fugleberg till Ole Ols: som bøxelen haver bet: med 8 Rdr: 3 Mrk: dat: 13 April 1741.
Publiceret Niels Torgildz: Tvedtz med fleere interessenteres udstede Skiøde paa 1 Løb 2 pd:
23 167/168 Mrk: Sm: i gaarden Mundeim til Anders Andersen dat: 31 Octobr: 1740.
Publiceret Hans Torgilds: Giøen med fleere interessentere deris udstede Skiøde paa 1 ½ Løb
Sm: i gaarden Linge til Johannes Pedersen dat: 31 Octobr: 1740
Publiceret Hans Rasmus: Brues udstede bøxelseddel paa 21 Mrk: Sm: till Soldatt Iver Nielsen
som bøxelen haver bet: dat: 21 Martij 1741.
Publiceret Anders Willensens!! (Willemsens) udstede bøxelsedel paa 3 Spand sm: udj gaarden
Tvedt, til Knud Hendricks: som bøxelen haver betalt dat: 9 April 1741

Publiceret Anders Andersen og Guldbrand Andersens udstede Skiøde paa en Skougeteig med
Saug og Stem, kaldes Øyerhafns Teigen till Niels Gidtlesen som der for haver betalt til
begge Selgerne 4 Rdr: 1 Mrk: dat: 13 April 1741.
Fogden Heiberg hafver till dette Ting ladet indstefne Soldaten Lars Olsen Kysnes, formedelst
begangne Leyermaall med Blandseflor Kysnes og i forvendtning at Factum war kundbar,
forinden Ermelte {Sag} Contrapart lod sig paa Sessionen in Mayo 1740 enroulere for Soldatt
er hand her om indstefnt at anhøre eftterskrefne vidners udsagn og forcklaring saa som vidnet
Guldbrand Colbendtsen Kysnes, Torsten Torstensen Qvillingehammeren, Hans Knudsen
Gougsvig, Anders Helle, Jaen Øye, Christj Monsdatter Øye og Ole Endresen Lioenæse, allene
till et Tingsvidnis Erholdelse.
Soldatten Lars Olsen Kysnæsses Cheff eller Capitain VelEdle Hr: Mouritzen war ved
Sagens eller widnernis afhørelse for Retten Nerverende og paa Soldattens vegne tog til
gienmæele i Sagen, og tillige vedstod at Soldatten som nu icke møder, haver till dette Ting
faaet lovlig Kald og Varsell.
Fogden Heiberg paastod at de indstefnte vidner, (de man)ge af dennem som nu møder
maatte Eedfæstes og afhøres, hvor eftter vidnerne eftter paaRaab fremstod for Retten, da
Eedens forcklaring af Dommeren for dennem blef oplæst, og formaenet at sige sin Sandhed
og vogte sig for MeenEed.
hvor paa vidnet, Guldbrand Kysnes paa Spørsmaall, om hand icke hafde hørt at Lars Olsen
Kysnes hafde besvangret Blandseflor Maansdatter, førend at hand paa Sessionen som Soldatt
blev enrouleret, hvor paa hand eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og og for1741: 4b
cklarede, at da Sessionen holdtes paa Terøen in Mai 1740 møtte der vidnet som Soldatt, og
hørdte imidlertid at Hans Gougsvig Sagde, at Soldatten Lars Olsen Kysnes skulle have
besvangret Blandseflor Monsdatter, hvilcket vidnet hørdte paa Sessions stedet, afttenen
førend Sessionen holdtes og dagen der eftter, da Lars Olsen till Soldatt blev enrouleret.
Vidnet Torsten Qvillingehammeren, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede,
hørdte blev fortaalt paa gaarden Aarsand Mandagen for Sessionen 1740, at Lars Olsen Kysnes
skulle have besvangret Blandsefloer Monsdatter, og Tisdagen der eftter, Reiste Lars Olsen till
Sessionen paa Tærøen, som holdtes dagen eller onsdagen der eftter Samme gaard Aarsand,
hvor vidnet hørdte dette fortelle, er liggende i Strandebarms {præste} Skibbrede og
Qvindherrets Præstegield.
Vidnet Hans Gougsvig, boende i Strandebarms Skibbrede og Qvindherretz Præstegield
eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Søndagen for Sessionen holdtes var
vidnets dreng paa Kysnæs og kom samme dag hiem igien, og fortaalte, hørdte, at Tøssen
Blandseflor Monsdatter, tilstod at Lars Olsen Kysnes har ligget hos hinde, ligesaa fortaalte
drengen at Blandsefloers Sødster Christj Monsdatter saa vell som Jaen (Joen) Øye \af
Qvindherrets skibrede/ var der samme tid, for at ville høre hvorledes med Lars Olsen og
Bladsefloer Monsdatter tilstod.
Vidnet Ole Lioenæs boende i Strandebarms skibbrede paa Liusecklosters gods, eftter
aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Søndagen for Sessionen holdtes, eftter hand
kom hiem hos sin huusbund Hr: Capitain Budtler paa gaarden Kysnes, hørdte hand der blev
sagt, at Lars Olsen, hafde besvangret Blandsefloer Maansdatter, og tisdagen der eftter Reiste
Lars Olsen till Terøen hvor Sessionen holdtes dagen der eftter som var onsdag Ao: 1740.
Vidnet Christj Monsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i Paaske
hellige dagerne 1740 hørdte vidnet af sin Sødster at Lars Olsen hafde besvangret hinde,

hvilcke begge var Reist paa dend tid till gaarden Øye hvor vidnet paa dend tid tiente, i
Qvindherres Skibbrede; Hr: Capitain Mouritzen tilspurdte vidnet om Blandseflor
Monsdatter, Paa forbem:te tid tilstod for vidnet at Lars Olsen hafde besvangret hinde. Rs.
jae. forcklarede ydermere at vidnet tillige med Jaen Jaensen Øye Reiste till Blandsefloer
Monsdatter Søndagen for Sessionen holdtes, da baade Vidnets sødster Blandsefloer
Monsdatter og Lars Olsen begge tilstod, saa vell i vidnets, som Jaen Øyes Nerverelse og
paahør, at hand hinde hafde besvangret.
Fogden lod tilføere at hand holdte u-fornøden at opholde Sagen eftter de andre indstefnte
vidners føerelse som nu icke møder, altskiønt hand kunde forskaffe lige saa mange vidner
som Allerreede ere førte, men som hand allerreede har bevislig giort, at Factum har veret
aabenbaret, saa vell i Strandebarm som Qvindherretz Præstegielder Meenighederne till
forargelse, førend Lars Olsen till Soldat blev enrouleret saa Paastod Fogden følgelig dend
allernaadigste Reschript af 3 Febr: 1738 at ermelte Lars Olsen bør for sit begangne
Leyermaall af denne Redt lide Dom till Straff og aabenbare Skrifttemaall, eftter Lovens 6te
Bogs 13 Capt: 1 art:
Hr: Captain Mouritzen Protesterede imod Fogdens tillførte, at om endskiønt besvangrelsen
war sked i dend tid at Soldatten Sorterede under dend Civile Jurrisdiction, saa blef dog icke
Sagen i dend tid mod ham, Proceqveret, førend nu og eftter dend tid Lars Olsen til Soldatt er
bleven enrouleret, hvor Fogden for dend Militaire Jurrisdiction maa eftter hans formeening
blifve tilholdt ham at hende Dom.
{Hvor eftter udj Sagen blef Dømt og afsagt.}
Fogden Replicerede og forestillede Retten at det ickun holdtes 3de Ting det heele aar
igiennem, hvor til slige Sager kand indstefnes, hvilcket mand faaer oppebie, om endskiønt
Factum (lige?) forud kand vere beckiendt, indstillede der for till Retten (om?) det kunde befrie
nogen for Lovens straff og brøde, som imidlertid (forh?)aste med at blive enrouleret till
Soldatt, for at undgaae straf Refererede sig i det øfrige till sin forrige paastand og paastod
Dom
Hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Dend (Sag angaaende?) indstefnte Persohn Soldatt Lars Olsen Kysnes Depen1741: 5
derer icke {af de} paa denne tid af dend Civile Jurrisdiction, udj hvilcken henseende ej heller
over hannem for denne Redt kand afsiges Dom; men som dend indstefnte Contrapart
allerreede er Soldatt, saa henvises, Fogden for Krigs Retten over hannem at hende Dom.
Fogden begierede hvis passeret er beskrefven som blev bevilget.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Engel Olsdatter Møchlebust i Qvindherretz Skibbrede
beliggende, hvor Creditor Mathias Dahl er udlagt i gaarden Kierland 90 Rdr: Fogden Sr:
Andreas Heiberg udlagt til underpant i gaarden Kierland 50 Rdr: Torger Helle udlagt i
gaarden Kierland til underpant 30 Rdr: Brynnild Skaarpen udlagt i gaarden Kierland
underpant for 20 Rdr: og Gunder Myre udlagt til underpant i gaarden Kierland for 10 rdr:
Enckemanden Søfren Møchlebust udl: i gaarden Møchlebust 2 pd: 6 Mrk: Sm: for 54 Rdr:
Sønen Rickert Søfrensen, Giert Søfrensen, Anna Søfrensdatter, Karen Søfrensdatter, Anna
Kirstinna Søfrensdatter, Britha Søfrensdatter, Johanna Søfrensdatter tilsammen udl: 2 pd: 6
Mrk: Sm: i gaarden Møchlebust, for 54 Rdr: dat: 11 Decembr: 1739
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Joen Olsen Bream, hvor Encken er udlagt 1 pd: 2 ½ Mrk:
Sm: i Bream â 3 Mrk: er 13 Rdr: 1 Mrk: 8 s: Ole Godtskalcksen udlagt 32 Mrk: Sm: for 16
Rdr: Berthe Godtskalcksdatter i Bream udl: 8 Mrk: Sm: 4 Rdr: dat: 17 Decembr: 1740.

Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Gurj Samsonsdatter \Øyerhafn/ hvor Enckemanden er
udlagt 8 Mrk: Sm: udj gaarden Søre Strønen i Ous Skibrede beliggende for 8 Rdr: dat: 9
Febrj: 1740.
Odelskats Mandtallet for Strandebarms Skibrede som og for Qvindherretz Skibrede blev
oplæst og taget under Rettens forsegling. Dessignationen over førstebøxlerne blev fremlagt,
hvor ej paa tilspørgelse er mere af Halsnøe Closters godz udj Qvindherretz Skibrede
bortbøxlet end ½ Løb Sm: 1 huud udj gaarden Røsseland, hvilcket blev taget under
forsegling.
Lige saa fremlagde Fogden Lænsmanden Søfren Møcklebustes qvittering for Skatterne af
dend afbrendte gaard Lund No: 15 i Qvindherretz Skib: bispestoelens godz som opsideren
er godtgiort 2 Rdr: 6 5/9 s:
Restandsen for Strandebarms Skibrede 144 rdr: 3 Mrk: 13 s: Ligesaa Restandsen for
Qvindheretz Skibrede beløber 85 Rdr: 4 Mrk: 7 s: som blev taget under Rettens forsegling.
Ao: 1741 dend 21 og 22 April blev Retten Betient paa gaarden Ramsvigen udj Etnes
Skibbrede beliggende, udinden en odels Prætention som Halle Ramme formerer paa gaarden
Ramsvigen, hvor da Retten blev betient med eftterskrefne Laugrettes Mend, Maans Støele,
Siur Støele, Joen Støele, Anders Østrem, Lars Østrem, Taarbiørn Wae, Erick Sille og Peder
Wae;
hvor eftter Citanten Producerede sit till denne Rettes dag udtagne Stefnemaall som er dat: 8
Decembr: 1740 saa Lydende.
Contraparten Jacob Ramsvigen tilstod at denne Stefning er hannem lovlig forckyndt, saa vell
14 dager for Juell 1740 som og havde hand till denne tegtedag faaet lovlig warsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres hvor paa vidnerne for
Retten blev fremckaldet, da Eedens forcklaring af Louv bogen for dennem blev oplæst og
formaenet at vogte sig for MenEed, men udsige Sandhed. hvor eftter
Vidnet Rasmus Frette fremstod for Retten og sagde at vere 66 aar gammell og forcklarede at
Sl: Joen Ramsvigen kiøbte gaarden af Sl: Tollef Eeckrem og paa spørsmaall svarede at Sl:
Joen Ramsvigen beboede gaarden saa snart hand kiøbte dend, men hvor lenge hand eller hvor
mange aar hand dend beboede forinden hand ved døden afgick vidste vidnet icke,
Procurator Rusch paa Contraparten Jacob Ramsvigens vegne, \tilspurde vidnet/ om icke Jacob
Ramsvigen blev eftter hans Sl: Verfader Joen Ramsvigens død, Eiere og beboere af gaarden
Ramsvigen
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og hvor lenge hand dend har beboet; Rs: eftter Sl: Joen Ramsvigens død, kom Thoer
Ingemundsen Hamre /: som hafde Sl: Joen Ramsvigens datter Marithe Joensdatter till æcte :/
till gaarden Ramsvigen som dend beboede indtill hand ved døden afgick, men hvor mange
aar hand dend beboede og brugte, vidste vidnet icke; vidnet blev tilspurt hvor mange børn
Sl: Joen Ormsen Ramsvigen eftterlod sig, Rs: eftterlod sig en Søn og en datter, Sønnen
Nafnlig Tollef Joensen Ramme, og Marithe Joensdatter som hafde til æcte Thoer
Ingemundsen Hamre hvor med hun ingen Børn auflede; men hindes Broder Tollef Joensen
hafver eftterladet sig 5 Sønner, hvor af Citanten Halle Tollefsen er dend ældste Søn: for det
2det tilspurte Rusch vidnet, om hand er vidende, at i all dend tid Contraparten har beboet

gaarden har veret allermindste ancke af Citanten som Loven udj 5 Bogs 3 Capt: 2 art:
dicterer, vidnet svarede Nej vidste det icke; videre Ercklærede Parterne icke hafde vidnet at
tilspørge:
det andet vidne Peder Ramme, fremstod for Retten og sagde at vere 66 aar gammell,
forcklarede, at Sl: Joen Ormsen Ramsvigen kiøbte Gaarden Ramsvigen af Tollef Eegckrem,
og straxen tiltrede og beboede gaarden, {hv} men hvorlenge hand dend beboede indtil hand
ved døden afgick vidste vidnet icke; i øfrigt forcklarede vidnet i alle maader lige som forrige
vidne vundet og udsagt haver, med dette tillæg at saa snart Sl: Thoer Ingemundsen Hamre
ved døden afgick, kom Jacob Ramsvigen \i/ ægteskab med dend Sl: Mandz huustrue Marithe
Joensdatter som var datter till Sl: Joen Ormsen Ramsvigen, og saaledes haver Contraparten
Jacob Ramsvigen beboet og brugt gaarden Ramsvigen till denne tid som eftter {h} det vidnet
haver hørt skall Vngefer vere mere end 20 aar, og imidlertid haver icke hørt at gaarden haver
veret af Citanten paa ancket, videre hafde vidnet icke at forcklare;
det 3die vidne Lars Ohnsteen sagde at vere, 74 aar gammell, og i øfrigt forcklarede i
allemaader ligesom nest forrige vidne vundet og udsagt hafver med dette tilleg at Sl: Joen
Ramsvigen beboede gaarden Ramsvigen 17 aar, og hans datters Mand Thoer Hamre beboede
gaarden eftter ham Vngefer 2 ½ aar, hvor eftter Jacob Ramsvigen kom udj æcteskab med dito
Thoer Hamres eftterlatte Encke, som var Joen Ramsvigens datter Marite Joensdatter, og med
hinde beboet gaarden Ramsvigen indtill hun ved døden afgick for 2 â 3 aar siden, og fra dend
tid {Jacob} \Joen/ Ramsvigen kiøbte gaarden og indtill denne tid, sagde vidnet at det er nu 45
aar; Vidnet forcklarede paa Rusches qvestion, at Jacob Ramsvigen u-paa Ancket og u-ckiert
har beboet gaarden Ramsvigen i 26 aar. partene ærcklærede ej hafde dette vidne mere at
tilspørge.
det 4de vidne Hans Hofland sagde at vere 67 aar gammell, og forcklarede i allemaader
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver undtagen at dette vidne ej ved eller Erindrer
hvor mange aar Joen Ramsvigen beboede gaarden, ved heller icke hvor lenge Jacob
Ramsvigen
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gaarden har beboet, og i dend tid vedste heller icke at Citanten haver gaarden paa ancket
førend nu paa denne tid.
Vidnerne blev der paa fremckaldet, hvilcke alle med opragte fingre, aflagde sin Eed eftter
Loven og beckrefttede at de ej Rettere eller Sandere ved at udsige end de nu allerreede vundet
og udsagt haver.
Citanten fremlagde Pengerne i Retten og tilbød Contraparten Jacob Ramsvigen om hand
dennem ville i mindelighed modtage.
Procurator Rusch der paa svarede, at hans Principal ingenlunde godvillig og uden Dom
modtager de anbudne Penger, saa som hand formeener at vere nermeste gaarden som en Sand
og berettiget odels Mand, hvor fore hand begierede at Citanten ville igientage sine Penge,
indtil Dom udj Sagen bliver afsagt, hvilcke hand og til sig annammede.
Citanten Producerede Præstens attest, hvad tid hand var føed dat: 16 April 1741. Lige saa
Præstens attest hvad tid Contraparten blev trolofvet med Citantens Sl: faster dat: 20 April
1741. Citanten paastod at Jacob Ramsvigen maa blive paalagt af Retten at fremviise hvad
skiøder og skifttebrefver hand kand have i verge till bevis om gaarden Ramswigen.
Procurator Rusch paa hans Principals vegne svarede at naar Citanten eftterlefver Lovens 5
Bogs 5 Capt: 5 art: med at beviise at hand er odels og Eiermand til gaarden hvor om nu
tvistes, skall Contraparten vere villig at fremlegge hvad adkomst hand til gaarden haver, men
forinden dis haaber Comparenten at Dom/m/eren ingenlunde ved Eragtning paalegger
Citanten saadant imod dend allegerede art:

Citanten Endnu tilspurde vidnet Hans Hofland om icke Erindrer hvor mange aar det er siden,
at Sl: Joen Ormsen Ramsvigen kiøbte gaarden Ramswigen, der til vidnet svarede at \Sl:/ Joen
Ramsvigen kiøbte og beboede gaarden Ramsvigen førend vidnet kom till at beboe sin gaard
som er nu 44 aar siden.
{Citanten} \Contrapart:/ Jacob Ramsvigen begierede at hans Procurator Mons:r Rusch ville
levere ham hans skiøder og beviser igien, men Rusch vill icke levere dem fra sig.
Citant: Halle Ramme Sagde at eftterdj {Citanten} \Contrapart:/ icke vill lefvere beviser,
skiøder og skifttebrefver i Retten, saa begierer hand at Sagen af Dommeren maatte till en
anden beleylig tid \blive/ udsadt, till hvilcken tid hand ville indstefne fleere vidner og da
Producere hvad mere beviser hand till Sagens oplysning finder fornøden, till hvilcken tid hand
og vill Proceqvere Sagen till Doms;
der eftter lefverede og Producerede Rusch ved Contraparten sin Principal Jacob Ramsvigen
Tollef Egckrems skiøde udsted til Citantens faderfader Joen Ramsvigen dat: 4 Febrj: 1700
saa meldende; Ligesaa Producerede et skiøde af Citanten udsted til Contraparten dat: 15
Janv: 1735.
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Rusch der eftter som har maattet fornummet at Rettergangs maade icke som Loven
allernaadigst bevilger skeer og pleyes, ved det imidlertid da Rusch ville videre fremføre sit
Dissein, udj Sagen til hans Principals forsvar, men har maattet frafalde Sagen, till videre
forsvar, i alt hvad Passeret er till denne tid, med Reservation i sin tid og paa sit sted, og der
fore nu alleene ville vendte hvad videre Citanten paa sin side til Sagens Endskab ville
fremføre.
Citanten Halle Ramme Proponerede at siden Contraparten haver Produceret skiøderne, saa
begierede hand at hand maatte Erholde Dom udj Sagen, saaledes at all gaarden Ramsvigen
maatte blifve ham tilfunden undtagen 9 Mrk: Sm: som Grindems Kircke er tilhørende;
{Cit} Contraparten bevisede med skifttebref dat: 15 Augustij 1714, at hans Sl: fader Haldoer
Jacobsen var Eiende 12 Mrk: Sm: i gaarden, som hans Moder er udlagt 6 Mrk: Sm: udaf, og
de øfrige 6 Mrk: Sm: er paa ham og medsødskende udlagt, som hand til sig haver indløst,
Procurator Rusch, der eftter maatte imod hans vilje Proceqvere Sagen til Doms, siden
Contraparten allerrede der om har giort sin i Rettesettelse og saa giorde hand der paa denne i
Rettesettelse, at i hvor vel Citanten nu inden Retten /: paa hvad slags maade vil i sin tid vise
sig :/ har fremlagt et skiøde af dat: 5 Febrj: 1700 hvor med hand vill ligesom størcke dend
odels Redt hand formeener sig at have til gaarden Ramsvigen, mens naar Dommeren med sine
med Doms Mend der imod igien vill efttersee Lovens 5 Bogs 5 Capt: 1 art: videre pag: 762,
3die art: slutning, pag: 766 art: 11te: pag: 768 art: 14. pag: 798 art: 3die: pag: 800 art:
7de: saa vell som Citantens Eeget til Contraparten udstede skiøde, saa sees det Soelecklart
nock, nemlig udaf de allegerede art: som \maa/ Confereres med vidnernis udsagn, at
Comparentens Principal Jacob Ramsvigen har sidet i hæfds aarringer uden ancke og paackiere
af nogen, endten ved Pengemangels Lysning som Loven byder til Tinge skal ske, eller og paa
Kirckebacken, og siden at hand saadanne hæfds aarringer har beboet og oplevet, saa formente
fuldmægtigen paa hans Principals vegne at dett er stercke Argumenter nock, hvor med hand
bør som en Ret odels mand bør besidde sit odels godz, uden nogen fortrengsell af fremede og
u-Vedkomende, saa som der icke har godtgiort og bevist at hans Sl: bæstefader saa lenge har
beboet gaarden, at der paa nogen hæfd er vorden fangen, og alt saa falder det af sig Self, at
Jacob Ramsvigen som en der paa godset har veret Eiere og fanget hæfd bliver han/n/em og
hans Arfvinger till odel og Eiendom hiemfalden, imod at hand udløeser sin Sl: qvindes
Arfvinger, de der udj kand vere tilfalden, eftter skifttebrefvets formeld og hanem der paa
meddeele skiøde, saa vel som og at blive tilfunden at betale til hans Principal for denne u-

lovlige paaførte Sag, i det mindste med 16 Rdr: og hvor med Comparenten overlod Sagen til
Dommeren og Laugrettes Mendenis Retsindige Dom og Kiendelse, og som de for sine
overdommere agter at vere ansvarlige.
Citanten forestillede at de 1 pd: 10 ¾ Mrk: Sm: som Contraparten beraaber sig paa fra ham
at vere tilskiødet, ville hand først til Rettens oplysning (henst)ille, at Contraparten Jacob
Ramsvigen haver samme skiøde ved (……) og til dels trudsel overtalt ham Comparenten
samme skiøde dat: 15 Janv: 1735 udj hans u-Myndige aar \at udgive/ og saaledes formeener
at (……….) icke heller af hans formynder eller af øfrigheden ham ordinere(de …….) Tierran
Øfrenæs icke er underskrefven, saa ville hand
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formeene og fastelig paastaae at dito skiøde icke maa eller kand kom/m/e ham som en
mindreaaring eller paa dend tid u-myndig, till mindste hinder udj denne hans paasøgte
Retmæssige og Sande odels Rett till gaarden Ramsvigen, og ellers Producerede skifttebrevet
eftter hans Sl: fader forrettet d: 14 Julij 1733, til efttersiun udj Retten.
Contraparten Producerede er skifttebrev dat: 11 Febr: 1739 som er holdet eftter hans \Sl:/
huustrue Marithe Joensdatter, til efttersiun. Ligesaa Producerede et skifttebrev som hand
Contraparten Jacob Ramsvigen sagde skall vere forrettet eftter hans Sl: huustrues Sl: fader
Joen Ramsvigen, hvor af det første arck stemplede papir er af Refven, saa icke kand findes
aarstal eller datum hvad aar det er forrettet.
hvor eftter {Dom} Parterne var Dom udj Sagen paastaaende.
Eragtet.
Som det er nu silde paa afttenen, saa opsettes Sagen till i Morgen, da saa fremt mindelig
forEening imellem parterne \icke/ kand sluttes, skall Dom udj Sagen blive afsagt.
d: 22 April om Morgenen eftter blev Retten atter betient med forbem:te Laugrettes Mend,
hvor da Parterne blev tilspurt om de noget mere till sin Sags oplysning paa endten af siderne,
haver at indgifve, de da der med wille indkomme.
Parterne sig der paa ærcklærede at de icke har mere at indgifve, end de allerreede indgifvet
haver; Men begge parter var Dom udj Sagen paastaaende.
thj blev anført denne Extra Rettes beckostning saa som for Sorenskrifverens skydz fra sit
hiem till aaestæden 2 ½ Miill med 3de Mand â 8 s: milen er 3 Mrk: 12 s: for Dom/m/erens
fortæring 1 dag underveis 4 Mrk: Dommerens Sol: for dend første dags forretning 2 Rdr:
for anden dags forretning 1 rdr: for Domerens hiemreise fra aaesteden dendz beckostning
som forhen 1 rdr: 1 Mrk: 12 s: Lænsmanden for sin haftte u-mage med stefnemaals
forckyndelse og videre u-mage ved forretningen med Laugrettes Mendene at tilsige 4 Mrk:
de 8te Laugrettes Mend for sin u-mage i 2de dager â 1 Mrk: daglig er 2 Rdr: 4 Mrk:
Hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Med widnernes forklaring og udsigende er bevist at Citanten {hafde} Halle Tollefsen
Ram/m/e er afgangne Joen Ormsen Ramsvigens \Rette/ Søns Søn, j hvilken anleedning hand
som formentlig Odels og Aaesæde berettiget till gaarden Ramsvigen, har jndstefnt gaardens
opsidder Jacob Haldoersen, til at afstaae og jndrømme ham gaarden til brug og beboelse, og
saaledes nu under Sagens Proceduer bleven beviislig giort at Citanten Halle Tollefsen
Rammes Fader fader Sallig Joen Ormsen tilkiøbte sig Gaarden Ramsvigen Skyldende 1 ½
Løb Smør eftter Skiøde dateret 5te Febr: Ao: 1700, som hand efter vidnernes udsagn beboede
og brugte til sin døde dag ungefehr 11 â 12 aar j hvorvel af Skifttebrevet eftter ham forrettet
findes jkke hvad aar hand bortdøde, Men finder dog der udj Meldt disse ord: Nock tilfalder
Sødsteren Marithe Joensdatter af Jordegodset udj Aaestædet Ramsvigen med bøxell 2 pund
13 ¼ Marker Smør j Penge 41 Rdr: 5 Mrk: hende udlagt eftter føer giorde forEening med

Broderen, saa at fornemmes efter Sallig Joen Ormsen Ramsvigens dødelige frafald har været
sluttet Een forEening jmellem Sal: Tollef Joensen Ram/m/e Citantens fader og Sødster
Marithe Joensdatter som var udj ægteskab med sin da j lifve værende Mand Thoer
Ingemundsen, som ved denne foreening har faaet tilladelse Aaesædet Ramsvigen at beboe og
bruge, hvilken forEening efter (si)gelse, Sagdes jkke fandtes; Saa der befindes at Citantens
fader sødsters Mand Thoer Ingemundsen som ej lefvede lengere (end 2 1/2) Aars tid efter
hand Erholdte Gaarden Ramsvigen til beboelse og brug deraf at efter hans dødelig frafald
kom hans efterladte Encke (Citantens)
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fader Sødster Marithe Joensdatter udj Nydt ægteskab med itzige Contrapart Jacob Haldoersen
Ao: 1715 efter Præstens attest dat: 20de April 1741. og saaledes uden at efterlade sig børn,
saavel udj første som sidste ægteskab bortdøde Aar 1738 om Juuletider da der blef holdet
Skiftte og deeling efter hinde d: 12te Febr: 1739 derefter, saa at Citantens fader sødster Sallig
Marithe Joensdatter udj sit ægteskab med denne Mand Contrapart Jacob Haldoersen har Ejet
og beboet gaarden Ramsvigen j 23ve Aar; Hvor jmod Enckemandens paastand er denne, at
efterdj hand udj ægteskab med sin Sl: Huustrue og jndtill dato har beboet gaarden in allis udj
26 aar, da formeener hand frem for Citanten at være til gaarden odels berettiget. Men naar nu
overvejes fra Aar 1700 af gaarden af Citantens fader fader Sl: Joen Ormsen blef jndkiøbt,
saa har hand dend fra dend dag og jndtil nu fremdelis ligget under Citanternes fæderne
æedtlæg udj Roelig Ejendoms Hæfd j 38 aars tid; Saa Kiendes for Rætt at gaarden
Ramsvigen bør tilhøre Citanten Halle Tollefsen Ramme og hans arvinger til ævindelig odell
og Ejendoms brug og beboelse efter Lovens pag: 797 art: 1. og i dend henseende tilfindes
Contraparten Jacob Haldoersen at modtage Penge for 1 pund 14 Marker Smør j Ramsvigen,
som ham er udlagt eftter sin Sallig Huustrue efter wurdering 19 Rdr: som af Citanten bør og
skal betales; Og som Citantens fædre ikke haver bekommet Roelig hæfd paa de 12 Marker
Smør j Ramsvigen, som har været kiøbt fra Contra partens Sallig fader, førend Contraparten
kom udj ægteskab med Citantens fader Sødster Sallig Marithe Joensdatter, Saa forbeholdes
Contraparten Jacob Haldoersen dito 12 Mrk: S:r til Ejendom, dog forblifver dito 12 Marker
Smør saavel som Grindems Kirkes Ejendom 9 Marker Smør j dito gaard, Citanten Halle
Tollefsen til fremdeles brug under Gaarden Ramsvig jmod Aarlig Contributioner samt
Landskyld eller Rettighedz svarelse til Vedkommende Ejere; Saa og tilfindes Contraparten
Jacob Haldoersen at afstaae og jndRømme samt Røddig giøre gaarden Ramsvigen, til brug og
beboelse for Citanten Halle Tollefsen tilkommende aar maar!! (naar) man skriver 1742 til
faerdag førstkommende efter lovlig opsigelse; Og hvad sig de øfrige Parter udj Gaarden
Ramsvigen angaaer, som medArfvingerne er udlagt, det Reserveres Citanten hos
vedkommende for sit Rætte Forum og Werneting at jndtaele. Og udj denne Processes
bekostning betaler Contraparten Jacob Haldoersen til Citanten 8 Rdr: 5 Mrk: 8 s: Hvilket alt
Contraparten Jacob Haldoersen tilfindes at eftterkomme, og udReede ved Namb og
Wurdering udj hans bøe!! (Boe) 15ten dager efter denne Doms lovlige forkyndelse.

Ao: 1741 d: 7 og 8 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Sioe for Schaanevigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig, Anders Toftte, Baard Toftte,
Indre Sioe, Anders Sæbøe, Peder Toftte, Axell Fielland, Lars Sæbøe, og Johannes Sioe, tillige
med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.

Publiceret deris Mai:ts allernaadigste forordning hvorledes med Tømerhugstens Priviligerede
Skove skall forholdes dat: 31 Martij 1741.
Publiceret Deris Mai:ts allernaad: forord: om Dellinqvents og Tyfsagers (før?)sel i Norge
dat: 19 Maij 1741.
Publiceret Deris Mai:ts allernaad: anordning angaaende Skoelerne paa Landet dat: (5) Maij
1741.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning om vidners af(hørelse? … …..)zmaals
Kiendelse dat: 3 Martij 1741.
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Publiceret Deris Mai:ts allernaad: forbud om vimpel føring dat: 17 Febrj: 1741.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste forordning om udfordringer og Dueller dat: 17 Martij
1741.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Reschript angaaende til Delinqventers Sagers
udførsell, maa af Deris Mai:ts Cassa, ved Fogderne eller Stifttamtskrifverne giøres forskud
dat: 2 Junij 1741.
Publiceret Deris Excellence og høye Deputerede Herrers Skrifvelse til Fogden Heiberg dis
angaaende dat: 10 Junij 1741.
Publiceret deris Mai:ts allernaad:t Reschript at ingen Marckeder maa holdes paa Søn eller
hellige dager dat: 1 April 1741.
Publiceret Stiftts Befalings Mand Lyms Missive til Fogden Heiberg at Deris Mai:ts strand
Rettighedz skall blive bort forpagtet dat: 8 Junij 1741.
Publiceret Hr: General Major Weinmans skrifvelse till Hr: Stiftts befalings Mand Lyem, at
en Soldatt Nafnlig Tobias Brasberg, med et løst qvinde Meniske er bort Rømt dat: 8 Junij
1741.
Publiceret Hr: Stiftts befalings Mand Lyms ordre, at en Dellinqvent fra Agerhuus Stiftt
Niels Algaatten er escaperet, at maa anholdes dat: 14 Junij 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Halfvor Larsen Wiche, hvor Lars Halfvorsen er udlagt 1 pd:
Sm: i Wiche for 12 rdr: Sirj Larsdatter udlagt 1 Mrk: Sm: Ole Tierransen udlagt 8 Mrk: Sm:
for 4 rdr: Peder Larsen udlagt 6 Mrk: Sm: Siur Vogen udlagt 1 Mrk: Sm: Ole SæfverEide
udlagt 5 Mrk: Sm: Godtskalck Skiold udlagt 2 Mrk: Smør Marithe Øren udlagt 2 Mrk: Sm:
alt forskrefne udj Gaarden Wiche hver Marck Smør for 3 Mrk: dat: 6 Junij 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Siursen, hvor Encken Sirj Eericksdatter er udlagt 1 pd:
Sm: udj gaarden Wiche for 12 rdr: Siur Olsen udlagt 18 Mrk:r Sm: i Wiche for 9 rdr: Britha
Olsdatter udlagt 9 Mrk: Sm: for 4 rdr: 3 Mrk: og Sirj Olsdatter udlagt i gaarden Wiche 9
Mrk: Sm: for 4 rdr: 3 Mrk: dat: 5 Junij 1741.
Lænsmanden Christopher Gielmervig haver till dette Ting ladet indstefne Maren Milje for
Skieldz ord, og der om hinde indstefnt till at anhøre widner Rasmus Løevig, Marithe Milje og
Gundela Eericksdatter, hvilcke tillige ere indstefnte at aflegge deris vidnisbyrd i Sagen.
Maren Milje blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hindes vegne til
Sagen at svare;
der paa blev Stefnevidnerne Eelias Pedersen Læcknes og Lars Sandvig, hiemlede ved Eed
eftter Loven, at have indstefnt Maren Milie, till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell, og
paa Rettens Spørsmaall svarede at de ej haver indstefnt Maren Miljes Mand Peder Heltberg til
Vedermæele udj Sagen.

Lænsmanden fremstillede et af de indstefnte vidner Rasmus Løevigen, som hand paastod
maatte Eed fæstes og afhøres;
Eragtet.
Som Stefnevidnerne hafver afhiemlet at de icke haver indstefnt Contrapartindens Mand Peder
Heldtberg, som sin huustrues Rette forsvar, saa kand Retten icke eftter Lænsmandens
paastand antage vidners afhørelse over Maren Milje forinden Lænsmanden Christopher
Gielmervig, i denne betydelig Sag indstefner hindes Mand Peder Milje till Vedermæele udj
Sagen till Høstetinget førstckommende.
Fogden Heiberg hafver ved skrifttlig Kaldseddell till dette Ting ladet indstefne Otto Kapel, at
lide Dom till at forfløtte sine huuser fra (…)tervaagen til giestgiæberstedet Wahlen med mere
dat: 8 Junij 1741, saa Lydende
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dend indstefnte Otto Kapel blev paaraabt eftter Loven, men ej Persohnlig møtte for Retten,
har dog tegnet paa Stefnemaalet med Eegen haand, at hand vill deris Mai:ts befaling
eftterlefve, og agter at søge deris Mai:ts Naade;
Fogden paastod Laufdags foreleggelse for dend indstefnte giestgieber Otto Capel til neste
Ting.
Eragtet.
Otto Capel forelegges Lauvdag till neste Ting at møde og Svare till Sagen.
Publiceret Lars Thorsen Andall med fleere medArfvinger deris udstedde Skiøde paa ½ Løb
18 Mrk: Sm: i Bertuun till deris Broder Haagen Thoersen som haver betalt 2 Mrk: 8 s: for
hver Mrk: Sm: dat: 1 Martij 1741.
Restandsen paa første og anden Terminer beløber af Schaanevigs Skibbrede 422 rdr: 12 s:
som blev taget under forsegling.

Ao: 1741 d: 10 og 11 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Fiddie for Etnes og Fieldbergs Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Lars Grønstad,
Zackarias Næsse, Ingemund Engelsgier, Eerick NoerEim, Haldoer Næsse, Siur Grønstad,
Rasmus Haaland og Mathias Berge, med fleere Almue af begge Skibbreder som Tinget
sam/m/e tid Søgte
Publiceret alle Kongelige Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Aasmund Siursen Veastads udstedde Pandte obligation paa 48 Rdr: som hand af
Aamund Baardsen till Laans haver beckomet imod aarlig Rendte 5 proCto: og der for setter
till underpandt 2 pd: 6 Mrk: Sm: \ ¾ huud / i sin Eiende Gaard Weastad i Fieldbergs
Skibbrede beliggende dat: 2 Decembr: 1740.
Publiceret Hans Mickelsen Qvammes udstedde Pandte obligation stor 40 Rdr: som hand af
Gundmund Larsen til Laans beckomet haver, og setter der for till underpandt udj sin Eiende
og paaboende gaard Qvam/m/e 2 pd: 10 ½ Mrk: Sm: udj Fieldbergs Skibrede beliggende, dat:
3 Junij 1741.

Publiceret Johannes Ingebrigtsen Espelandz udstedde Pandte obligation Stoer 80 Rdr:
Courant, som hand till Laans haver beckom/m/et af Gundmund Larsen Aarvig, hvor fore
Debitor setter till underpandt udj sin Eiende og paaboende Gaard Espeland 1 Løb 18 Mrk:
Smør med bøxell og herlighed, dat: 6 April 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Lisbet Alvaldsdatter Lille Nerim hvor Gunder Gundersen
og Andbiørn Andersen er tilsamen udlagt 23 Mrk: Sm: udj gaarden Tvet hver Marck Smør
vurd: for 4 Mrk: tilsamen 15 rdr: 2 Mrk: dat: 27 Junij 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Siri Aslachsdatter, hvor Enckemanden Aasmund
Abrahamsen er udlagt udj gaarden Haaland 12 Mrk: Sm: i Etnes Skibrede for 8 Rdr: dat: 19
Junij 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Magdela Nielsdatter Schieldal, hvor Sønnen Niels Tollefs:
er udlagt 2 pd: 12 Mrk: Sm: udj Løevigen i Schaanevigs Skibbrede beliggende for 60 Rdr:
Eerick Tollefs: udlagt 2 pd: 12 ½ Mrk: Sm: i Schieldal for 60 Rdr: alt forskrefne med bøxel,
Tierran Aasmundsen 12 Mrk: Sm: i Løevigen for 12 Rdr: udj gaarden Schieldal 1 pd: Sm: for
24 Rdr: Anna Tollefsdatter udlagt 1 pd: Sm: udj Løevigen for 24 Rdr: dat: 9 og 10 Junij
1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Tørres Johansen hvor Moderen Karen (……)datter er
udlagt 6 Mrk: Sm: i Romse for 12 Rdr: Ingebrigt Johans: udlagt i gaarden Romse 6 Mrk: for
12 Rdr: Ingebor Johansdatter udlagt 3 Mrk: Sm: i Romse (for 6 Rdr:) (…. Johans?)datter
udl: 3 Mrk: Sm: i Romse for 6 Rdr: dat: 26 Junij 1741.
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Publiceret {Skifttebrefvet eftter} Thor Heyebøe med fleere interessentere deris udstedde
skiøde paa 1 Løb 23 13/16 Mrk: Smør udj gaarden Houeland udj Fieldbergs Skibbrede
beliggende till Gunder Gunders: Drange som haver betalt for hver Marck Smør 1 rdr: dat:
14 Martij 1741.
Publiceret {Skiftteb} Hilje Siurs: Graelsetters med fleere interessentere deris udstedde
Skiøde paa 1 Løb 22 ½ Mrk: Sm: i gaarden Arnevig till Rasmus Larsen som haver bet: for
hver Marck Smør 1 rdr: 2 Mrk: dat: 23 Martij 1741.
Fremckom for Retten Jacob Thoersen og lyesede sin odels og Pengemangels Lyesnings Redt
till 1 Løb 18 Mrk:r Smør udj gaarden {Ber} Nedre Berge, som Stephen Hansen beboer og
bruger, hvis huustrue naar hun ved døden maatte afgaae, dito Jacob Thoersen Sagde at vere
dend nermeste odels berettigede der till, og agter med tiden samme Jordepart til sig at indløse,
saa som samme Jordepart skall vere hans Rette og Sande odell.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: udj gaarden Karlstadbachen
under gaarden Schieldal Christiansands Lectorat Beneficeret till Ifver Hansen som bøxelen
haver betalt med 6 Rdr: dat: 29 Novembr: 1740.
Ole Synnenaae hafver udj forrige indstefnte Sag, atter ladet indstefne Aasmund Weestad for
øfvede slagsmaall imod Citanten, og der om indstefnt ham at anhøre eftterskrefne vidners

udsagn Anna Helgesdatter og Aasmund Vestadz huustrue, og der eftter indstefnt
Contraparten at lide Dom eftter Loven, samt at betale processens omckostning.
Aasmund Veestad møtte for Retten, samt Anna Helgesdatter som begge vedstod at have
faaet lovlig Kald og Varsell.
Contrapartens huustrue Walborg Gaarmsdatter blev paaraabt, men møtte icke, som hindes
Mand eller Contrapart sagde, var aarsagen at siden hand og tienistepigen denne gang Reiste til
tinget, var hand nødsaget at lade huustruen vere hiemme at opagte huuset og sine Børn,
hvilcke hand ingenlunde kunde aldelis forlade, eller vere uden opsiun udj hans fraverelse.
Stefnevidnerne Ole Rabben og Svend Wacke hiemlede ved Eed eftter Loven, at have
indstefnt vidnet Walborg Gormsdatter till dette Ting med 4re Ugers Kald og Varsell.
Citanten paastod at det indstefnte vidne som nu møder maatte Eedfæstes og afhøres; hvor
eftter Eedens forcklaring af Lovbogen for vidnet blef oplæst og formaenet at sige sin
Sandhed, hvor paa
Vidnet Anna Helgesdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, Vngefer for
et aar siden var Ole Synnenaae hos vidnets huusbund Aasmund Weestad, og som vidnet kom
om Middagen i stuen indgaaende, saag hun de Saed begge till bords og Spiisede, eftter
hvilcken tid de sad begge fremmen for bordet paa forsedt bencken, da dend Eene vingckede
og Sagde till dend anden kom ud, hvor paa de gick ud og war en temelig lang tid ude, kom
saa ind igien, da sagde Knud E(…..)vold, till Ole Synnenaae, har du faaet skade under (.i….)
hvor til hand sagde Jeg kiender det, og gnickede sig paa skaden og sagde det har du
Aasmund Veestad giort, som der till svarede, hvorledes skulle Jeg giøre det, Jeg har aldrig
Rørt dig med min haand, men Ole Synenaae blev fremdeelis
1741: 9b
ved og wille af all magt dudte det paa Aasmund Veestad at hand har giordt ham dend skade,
hvilcket vidnet sagde, Aasmund Veestad fremdelis og stedse benegtede hand icke haver giort
det, og icke Rørt ham med sin haand, og videre Sagde vidnet ej meere haver hørt og Seet at
vere imellem dennem passeret end forcklaret er.
Citanten paastod at det udeblefne vidne som nu icke møder maatte forelegges Lavdag till
neste Ting at møde og aflegge sit vidnisbyrd;
Eragtet.
Siden Contraparten med sin tieniste Pige denne gang Reiste till Tinget, Erfarer ej Retten der
af andet, end huustruen som da maatte vere hiemme at have opsiun med huuset, at hindes
eller vidnets fraverelse denne sinde, er foraarsaget ved u-omgiengelig forfald, som ansees for
lovlig, Men ellers forelegges widnet Walborg Gormsdatter Lauvdag till neste Ting, under sine
faldzmaals bøder, at møde og aflegge sit widnisbyrd udj Sagen.
Knud Knudsen Grindem fremckom for Retten og Sagde sagde at hafve skudt en voxen Biørn,
hvis feld eller skind hand for Retten anviste, som og 2de biørne unger, hvilcke 2de skind hand
lige saa anviste for Retten, hvorfore Fogden betalte 3 Rdr:
Tollef Loufvereide hafver till dette Ting udj forige indstefnte Sag, atter ladet indstefne Ole
Jørgensen Tesdal, till at betale de Resterende penge 25 ½ Rdr: som Contraparten Rester paa
gaardekiøbet Tesdal, hvor om hand er indstefnt at anhøre vidnet Niels Liusendalens Eedelige
forcklaring om gaardeckiøbets accord og slutning med widere, hvor eftter hand Citanten will
paastaae Dom at Contraparten skall betale de Resterende Penge tillige med Sagens
forvoldende omckostninger.
Ole Jørgensen Tesdall møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell;
Citanten paastod at det indstefnte vidne maatte Eedfæstes og afhøres, hvor paa

vidnet Niels Liusendalen, eftter \af/lagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede; at da eller
paa dend tid som war for 6 aar siden at Ole Tesdal kiøbte gaarden af Citanten, hørdte vidnet
at Tollef Loufvereide Sagde till Ole Tesdal, at ville have ½ Rdr: for hver Marck Smør, som
kunde beregnes til en Summa, omsider sagde Tollef LoufverEide hand ville have 90 Rdr: for
gaarden, Men Ole Tesdal Sagde hand ville ickun give 80 Rdr: hvor imod Tollef LoufverEide
sagde (at fra)gaae af de 90 Rdr: 4 ½ Rdr: blev saa igien 85 ½ Rdr: som vidnet Sagde, at Ole
Tesdal war der med fornøyet og tilfredz de (sa?)me Penge at ville betalle, hvor paa hand og
strax (eftter denn)e accord og sluttede kiøb betalte 10 Rdr: og siden hørte ej vidnet hvor
mange Penger endten er betalt eller
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Rester; widnet forcklarede at Tollouf!! (Tollef) LoufverEide ej lofvede at skaffe ham gaarden
i bedre stand end dend var, videre vidste vidnet icke at forcklare;
Ole Tesdal Sagde hand icke har lofvet at betale meere end 80 Rdr: hvor af hand Sagde haver
betalt 60 Rdr: som Citanten tilstod at vere Rigtig, og sagde Rester nu ickun 20 Rdr: Tollef
LoufverEide Sagde der med ville vere fornøyet;
hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og Afsagt.
Siden Tollef LoufverEide er fornøyet med de 20 Rdr: som Ole Tesdal vedstaar at Reste paa
deris imellem dennem sluttede kiøb om gaarden Tesdal, Saa tilfindes Ole Tesdal at betale
Ermelte 20 Rdr: till Citanten som og 2 Rdr: udj Processens beckostning, hvilcket
Contraparten tilfindes at udReede og betale under Namb og Excecution udj hans Boe 15 dager
eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Torchel Wee hafver atter udj forrige indstefnte Sag ladet indstefne Aamund Wee till at betale
Citanten 10 Rdr: og derom hannem indstefnt at anhøre eftterskrefne vidner Johannes Fiddie,
og Peder Aamundsen Axdalls Eedelige udsagn, {den} hvor eftter hand wille paastaae at
Contraparten ved Endelig Dom skall blive tilfunden at betale de paastefnte 10 Rdr: saa vell
som Sagens forvoldende omckostninger.
dend indstefnte Aamund Wee møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell till dette Ting;
Citanten paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres;
Vidnet Johannes Eericksen Fiddie eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, for
3 â 4 aar siden var vidnet tillige med Peder Aamundsen Axdall, begieret af Citanten, de skulle
gaae op till Aamund Vee, og paa hans vegne giøre accord med ham, hvad hand ville betale
{Contraparten} \Citanten/ for dend Arf hand skulle tilfalde efter Contrapartens afdøde
huustrue, da de blef forEenet og Contraparten Sagde at ville betale for dend Arf Citanten
tilckommer 20 Rdr: hvor paa Citanten allerreede forud haver beckommet 10 Rdr: men
lovede at ville betale de Resterende 10 Rdr: som de nu Disputerer om;
det andet widne Peder Aamundsen Axdall, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, at forbem:te tid war vidnet med Johannes Fiddie, og paa Citantens vegne
accorderede med Contraparten hvad hand eftter sin Sl: huustrue vill gifve Citanten i arf, hvor
paa hand svarede, icke noget vist (at) hand ville gifve, men sagde at hvad begge disse vidner
k(unde slutte) accord med Citanten om, det ville hand betale, hvor paa de accorderede med
Citanten, og kunde eftter lang mellem (tale ej slut?)te det anderledes end till 10 Rdr: som de
der eftter for(talte? til) Aamund Wee, da hand der paa svarede der med var (fornøyet)
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og lofvede Pengerne at wille betale. nogen tid der eftter sagde vidnenerne have hørt at hand
anckede det var formeget, og wegrede samme at ville \icke/ betale;
Citanten war paastaaende Dom udj Sagen.
hvor eftter saaledes udj Sagen blef Kiendt Dømt og afsagt.
Paa dend tid widnerne kom og accorderede med Aamund Vee, hvad hand wille betale
Citanten udj arf eftter sin Sl: huustrue, gifver hand dem ingen underretning paa nogen wis
Summa, uden alleene begierer af dennem de ville paa hans vegne slutte accord med Citanten,
og hvad da forEeningen {bl} med dem blifver sluttet ville hand betale, hvor paa widnerne
eftter hans forlangende sluttede aacorden med Citanten om 20 Rdr: som forud der paa eftter
tilstaaelse har oppebaaret 10 Rdr: strax der eftter betyder widnerne Contraparten Aamund
Vee, at de eftter hans begier med Citanten haver sluttet forbem:te accord, som hand Aamund
Vee dend tid war fornøyet med, men siden forhaelet tiden og till dato ej samme har villet
Clarere, Eftter hvilcke opliuslige omstendigheder Contraparten Aamund Vee tilfindes at
betale de omtvistende 10 Rdr: till Citanten Torchel Wee, samt 2 Rdr: udj processens
beckostning, alt at udreede under Namb og Excecution udj hans Boe 15 dager eftter den/n/e
Doms lovlige forckyndelse.
{Tollef} \Halle/ Ramme hafver till dette Ting ladet indstefne Jacob Ramsvigen for hand i
foraaret 1741 skall hafve Ned Refvet et Stuehuus paa gaarden Ramsvigen og samme Nedført
till Søen da dog gaarden Ramsvigen med sine paastaaende huuser skall forud vere Citanten
tildømt ved Dom at vere ham tilhørrende, og saaledes Contraparten ej at vere berettiget till at
NedRifve gaardens huuser, og i dend formeening har Citanten ved 2de Mend Ole Jørgensen
Tesdal og Pofvell Ramme giort forbud paa dito NedRefne huus, at samme icke af Jacob
Ramsvigen maatte bortføres førend denne Dispute ved Lov og Dom blifver afhandlet, hvilcket
forbud af Kongl: Mai:ts Foeget er Authoriceret, og om alt indstefnt Jacob Ramsvigen, at
anhøre de 2de Mend Ole Jørgensen Tesdal og Pofvell Rammes {lov} Eedelige udsigende og
giørende forcklaring om dette af dennem giorde forbud d: 13 Junij 1741, hvor eftter Citanten
hafver indstefnt Contraparten at lide Dom eftter Loven paa bøder og Straff samt at betale
Sagens forvoldende omckostninger.
Jacob Ramsvigen møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell till dette
Ting.
Citanten Halle Ramme møtte for Retten og i Rettelagde det af ham giorde forbud, paa det af
Contraparten Jacob Ramsvigen Ned Refne huus paa gaarden Ramsvigen, som af Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg er authoriceret dat: 10 Julij 1741 saa Lydende
1741: 11
der nest paastod Citanten at de indstefnte 2de Mend Ole Jørgensen Tesdal og Pofvell Ramme
maatte Eedfæstes og afhøres;
nogen tid eftter widere mellemtaele blev Parterne imellem hin anden saaledes forEenet, at
dend forhen afsagde Dom imellem Parterne angaaende odels Retten till gaarden Ramsvigen
skall her eftter af Citanten \Jacob Haldors:/ vere u-paatalt, og u-paa ancket, og der imod eftter
gifver Halle Ramme all sin Prætention imod Jacob Ramsvigen, angaaende det giorde forbud
paa huuset hand paa gaarden haver Ned Refvet, hvor med all proces og Lovmaall disse 2de
Processer betreffende imellem Parterne er ophæfvet.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddell paa 2 pd: 12 Mrk: Sm: i Gierde till Ole
Torsen uden bøxell, imod at hand setter gaardens huuser i Loufføer Stand dat: 11 Julij 1741.

Publiceret Fogden Heibergs udstedde {Skiøde} bøxelseddell paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: 1 huud
og 1 vædt Næfver udj gaarden Ouswaag till Tierran Nielsen imod bøxels erleggelse 20 rdr: 5
Mrk: dat: 29 Xbr: 1740.
Restandsen for Etnes Skibrede beløber 476 rdr: 5 Mrk: 12 [s:] og Restandsen for Fieldbergs
Skibrede beløber 344 rdr: 1 Mrk: 8 s:

Ao: 1741 d: 13, 14 og 15 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sage Ting paa
gaarden Bielland for Fiere og Føyens Skibbreders Almue ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend af Føyens Skibbrede
Nemblig Torsten Worland, Mickell Toedtland, Elling Toedtland, Rasmus Hillestvedt,
Hendrick Grindem, Jens Wigcke, Jørgen Tiaa\n/g, og Niels Holme, tillige med begge
Lænsmændene og Almue fleere som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordres lige som paa
forrige Tinge.
Publiceret Jonas von Høvens udstede Pandte obligation Stoer 240 Rdr: som hand haver
beckommet till Laans hos Hr: Appotecher Johan Peter de Bescheer, hvor fore Debitor setter
till underpandt gaarden Folgerøen og dis giestgiefverie, med paastaaende huuser og bygninger
Creatuurer og Inventarium, og ellers hvad hand nu Eier eller eyendes vorder dat: d: 3 Septbr:
1739.
Ellend Todtland haver eftter forrige tiltaele, atter till dette Ting ladet indstefne Aarne
Todtland till Doms Lidelse, till Strafbøder og Processens omckostning at tilsvare, for de ubeckvems ord Contraparten mod Citanten hafver øfvet;
Contraparten Aarne Todtland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell.
Citanten møtte for Retten og i Rettelagde det udtagne Tingsvidne, dat: 5, 6, og 7 Decembris
1740 saa Lydende.
Contraparten Aarne Todtland blev af Retten tilspurt hvad hand haver at indkomme med
forsvar, imod det at Citanten ved vidners førelse haver bevist hand Contraparten har sagt at
Citanten har staalet dend omtvistende Saugstaack; der till Contraparten svarede hand aldrig
haver beskyldt eller tilsagt Citanten saadant;
eftter videre mellemtaele blev Parterne saaledes imellem hin anden forEenet, at Contraparten
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Aarne Todtland declarerede her inden Retten at hand icke ved at have tillagt Citanten saadan
grov beskyldning og ifald og imod forhaabning at saadanne ord skulle vere {udt} af ham
udtalt, da er det icke skeed i henseende \til/ mindste aarsag, till Citanten, med hvilcken hand
indtet er widende, uden alt det som ærligt og vel anstendigt er, og tilsiger der hos at wille
betale till Citanten 2 Rdr: udj Processens beckostning. hvor paa Citanten war Dom
paastaaende;
hvor eftter saaledes udj Sagen blef Kiendt Dømt og afsagt;
Eftterdj Contraparten haver inden Retten declareret at hand icke er vidende om Citanten uden
det som ærligt og wel anstændigt er, og Sagen saaledes mellem dennem er bleven forEenet,
Saa bør og skall de udtalte ord eftter widnernis udsagn, vere død og magtesløs og ej at komme

Citanten Elling Todtland till mindste æres forcklæinelse i nogen maade, og tilfindes Aarne
Todtland at betale udj Processens beckostning 2 Rdr: till Citanten at udReede under Namb og
Excecution udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse,
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Daardi Joensdatter, hvor Moderen Aase Svendsdatter, ell!!
det Sl: Menniskes Sødskende er udlagt, saa som Ole Joensen, Svend Joensen, Tørres Joensen,
Svaele Joensen, er tilsamen udlagt 7 Mrk: Sm: i gaarden Store Brandvig for 7 Rdr: lige saa 3
Mrk: Sm: i Udbioe for 1 rdr: 3 Mrk: dat: 17 April 1741.
Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud i Spitzøen {da}
til Niels Hiljesen dat: 2 Janvarij 1740.
Publiceret Reinert Augdesteens udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: udj gaarden Nere Nesse
til Halfvor Hans: dat: 6 Julij 1740.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Reinert Hiljesen Mæcheland hvor Encken der udj er udlagt
2 pund 14 Mrk: Sm: Hellene Hiljesdatter udlagt 1 pd: 4 Mrk: Sm: dat: 16 og 17 Maij 1741
for 1 rdr: for hver Marck Smør
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Tørres Gundersen Qvalwog af Fiere Skibbrede, hvor Lars
Tørresen er udlagt 18 Mrk: Sm: Hans Tørresen udlagt 18 Mrk: Sm: Tørres Tørresen udlagt
18 Mrk: Sm: Helga Tørresdatter udlagt 9 Mrk: Sm: og Rangnele Tørresdatter udlagt 9 Mrk:
Sm: alt forskrefne udj gaarden Qvalvog for 2 Mrk: 8 s: for hver Marck Smør beregnet til 30
Rdr: dat: 15 Maij 1741.
Publiceret Mad: Sl: Schrøders udstedde bøxelseddell paa 9 Mrk: Sm: i Tverderøen, till Ole
Larsen dat: 10 Febrj: 1741.
Johannes Domasnes indfandt sig paa Provsten Hr: Johan Korens wegne og gaf tilckiende, at
hand till dette Ting med Mundtlig warsell haver ladet indstefne Guttorm Allendal af Fiere
Skibbrede, at betale dend huuse aaeboed som eftter dend loflig holdte besigtelse udj bem:te
Guttorm Allendals ofververelse er befunden at vill med gaae till huuserne paa hans forhen
beboende gaard Sundføre Citanten tillhørig, som hand nestleden faerdag fravigede,
beløbende eftter Lænsmand og Mendz forretning 45 Rdr: 3 Mrk: 12 s: og Processens
beckostning at Erstatte;
dend
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indstefnte Guttorm Allendal blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ey heller nogen paa
hans vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Tollef Houeland og Guldbrand Pedersen hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Guttorm Allendal till dette Ting med 14 dager og 3de dagers
Varsell
Lænsmanden Johannes Domasnes Pastod!! (Paastod) Dom, udj Sagen,
thj blev Eragtet.
Som Stefne vidnerne hafver afhiemlet at dend indstefnte Guttorm Allendal der er boende i
Fiere Skibbredes Tinglaug, ickun till dette Føyens Skibbredes Ting har beckomet 17 dagers
warsell, dis uden som denne Sag beroer paa siun og grandskning, saa haver Vedkommende

Sagen till Aaesteden at indstefne, da eftter lovlig omgang, siun og grandskning, Sagen skall
paaskiønnes og Dom afsiges.
Restandsen paa første og 2den Termin for Føyens Skibbrede beløber 313 rdr: 2 Mrk: 8 s:
Restandsen for Fiere Skibbrede 1te og 2den Termin beløber {som} 242 rdr: 2 Mrk: 1 s: som
blev taget under Rettens forsegling.

Ao: 1741 d: 17 og 18 Julij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags og Opdals Skibbreders Almue ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Gregorius
Sandvigen, Størck Monsen Trovland, Maans Aarentzen Mæelingen, Peder Olsen Sandvigen,
Einer Larsen Trovland, Niels Olsen Østevold, Johannes Monsen Windenes, og Albrigt
Andersen Tarang, tillige med begge Lænsmændene og Almuen fleere af begge Skibbreder
som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre, som paa forrige tinge.
Publiceret Madame Catharina Ofia de Fines udstedde Skiøde paa 3 Løber 18 Mrk: Sm: udj
gaarden Møgster till Haldor Bache imod 1800 Rdr: dat: 10 April 1741.
Publiceret Niels Johansen Haalandz udstede Skiøde paa 1 pd: 22 2/7 Mrk: Sm: udj gaarden
Haaland till Johannes Nielsen som der for haver betalt 46 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 15 Martij Ao:
1741.
Hr: Lieutenent Orning haver till dette Ting ladet indstefne Knud og Steen Fladerager {fo} till
Doms Lidelse formedelst de skall hafve brugt kiøbmandskab med at soldt Saldt og toback, og
der om dennem indstefnt at anhøre vidnerne, Niels Fladerager, Taarbiørn ibid: og Lars ibid:
deris Eedelige forcklaring, og der eftter at betale eftter Dom saa vell bøder som Sagens
forvoldende omckostning
de indstefnte Knud og Steen Fladerager møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig
Kald og Varsell, dog saaledes at de siger det er lang tid siden de blev stefnt icke till nogen vis
dag og tid, men alleene till Sommertinget, som icke blev nefnt hvad dag eller datum det skulle
holdes;
Stefnevidnerne Anders Rasmusen Lille Konsvig og Tarrald K(nudsen?) hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Knud og Steen
1741: 12b
Fladerager till dette Ting med meere end 4re Ugers Kald og Varsell dog icke forckyndt for de
indstefnte nogen vis dag {hvad} tinget skulle holdes, saa som de vidste det icke;
de indstefnte møtte og Protesterede imod stefnemaalet at det icke lovligen for dennem er
forckyndt, i henseende ingen vis dag paa hvilcken tinget skulle holdes, icke for dennem blev
nefnt eller forckyndt.
Eragtet,
Som Kaldz mendene hafver afhiemlet at de ved stefnemaalets forckyndelse icke for de
indstefnte haver forckyndet nogen vis dag som tinget skulle holdes her paa Sommertinget
Windenes, saa kand Retten icke imod Contraparternis Protestation acceptere Stefnemaalet for

lovlig tvert imod Lovens 1 bogs 4 Capt: 5 art: bydende, men Sagen henvises till lovlig
behandling og Nydt stefnemaals forckyndelse, da vidnerne og skal blive afhørdte.
Publiceret \Skifttebrevet eftter Sl:/ Anders Nielsen Weivogen udj Waags Skibbrede hvor
Encken Marithe Jacobsdatter er udlagt 12 Mrk: Sm: i Weivog for 12 rdr: Niels Andersen og
Jacob Andersen tilsamen udlagt 6 Mrk: Sm: i Weiwog for 6 Rdr: dat: 4 Maij 1741.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Hans Walle \og Haldis Larsdatter/ til Doms lidelse
eftter Loven for begangne Leyermaall og barne aufling med hin anden.
begge de indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell till dette
Ting. Lige saa tilstod paa tilspørgelse Hans Walle og Haldis Larsdatter at hafve auflet barn
tilsamen.
Fogden var Dom udj Sagen paastaaende.
thj blev saaledes Kiendt Dømt og afsagt.
Som Hans Walle og Haldis Larsdatter, tilstaar for Retten at hafve med hin anden auflet barn
tilsammen, Saa tilfindes hand Hans Walle at betale sine Leyermaals bøder med 12 Rdr: og
hun Haldiz!! Larsdatter at betale sine Leyermaals bøder med 6 Rdr: eftter Lovens 6te bogs
13 Capt: 1 art: alt at udrede under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.
Publiceret Jacob Tarraldsens udstedde Pandte obligation Stoer 45 Rdr: som hand af Siur
Coldall till Laans beckommet haver, og setter ham der for till underpandt 2 pd: 6 Mrk: Sm: i
sin Eiende gaard Flyensfer, dat: 10 Novembr: 1740.
Publiceret Bendt Olrichs udstede bøxelseddel paa 2 ½ Spand Smør udj gaarden Stangeland till
Lars Johansen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 15 Julij 1741.
Publiceret Jens Hansen Meyers udstede bøxelsedel paa 4 Mrk: 14 s: i gaarden Nordre
Aareland til Lars Ols: dat: 2 Maij 1741.
Publiceret Haldor Baches udstede Pandte obligation Stor 1800 Rdr: Courant, som hand er
skyldig till Madame Osia de Fine, og der for Sedter i Pandt gaarden Møgster, hand hos hinde
sig har tilforhandlet, imod aarlig Renters Erleggelse, med all gaardens pertinentier, ligesom
det ham gifne skiøde og Inventariums Specification formelder dat: 10 April 1741.
Publiceret Jockum Roggens udstede bøxelsedel paa ½ Løb sm: ½ huud udj gaarden Wiig til
Lars Ols: dat: 14 Junij 1741.
Publiceret Jens Bech Heibergs udstedde Pandte obligation stor 50 Rdr: som hand af Mons:r
Bendt Olrich till Laans beckommet haver, hvor imod hand Jens Bech Heiberg till dito
Capitals (rette betaling) setter till underpandt sin Eiende og arfvelig til(faldne) gaard Wernøen
skyldende 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Opdals Skibbrede beliggende (dat: .. …)aeij 1741.
1741: 13
Wisiteur Allerup fremstillede sig for Retten og i Rettelagde Procurator Reutzes skrifttlige
indleg, udj dend Sag af ham paa sine Principalers vegne Wisiter Halfvor Dal og Tollef
Bochen, indstefnte Sag \Contra Mickel Nysheller etc:/ till afvigte Vaarting, udj hvilcket hand
paastaar Endelig Dom udj Sagen dat: 12 Julij 1741 saa lydende.

Contraparten Michel Neusheller møtte i Retten becklagede at hand som en fattig og
Eenfoldig bunde Mand, der aldelis ingen forstand haver till at udføre sin Sag med eller eftter
Rettergangs maade, dis aarsage haver hand til denne sin Sags forsvar antaget dend af
øfrigheden anordnede bøigde Procurator Rusch, som for ham Tracterede Sagen paa afvigte
Vaarting med løftte og tilsagn, till videre Endskabs befordrelse, og till dend Ende lovet at
indstefne hans widner till dette ting, som hand maa fornemme ej er eftterckommet af aarsag
dito Procurator Rusch skall for nogen tid siden her fra districtet till Christiania henReiset, som
Michel Nøsheller nu første for gandske faae dager siden er bleven beckiendt giordt, bad der
fore inderlig at Retten ville dog Gunstig og Retsindig ofverveye, at ingen kand dog eftter
Citanternis paastand, overiile ham med Retten paa denne tid, allerheldst formedelst de af ham
forestillende omstendigheder som er mere end aarsag nock, hvor fore og af hvad lovlig
aarsage, hand som en Eenfoldig bunde mand icke denne sinde eller till dette ting har kundet
sine vidner till dette Sommerting indstefne, udj hvilcken henseende hand bønfalder og beder
at at!! Retten wille dog forunde ham tid og dilation af føre sine vidner till Høstetinget
førstckommende, paa det hand icke skall aarsages at klaege sig Redttesløs, till hvilcken tid
hand og paa sin side ville See at befordre Sagen till Endskab. Ellers Sagde Michel Nøsheller
det er vandskeligt for ham at faae Tingsvidne i henseende endell af hans vidner er Sorterende
under Lieuse Closters Jurrisdiction, og saaledes er for ham som en Eenfoldig bunde Mand
umuelig, uden en forstandig Mand paa hans vegne, samme lovlig besørge, og der om er
Rettens Kiendelse paastaaende;
Eragtet.
Siden Contraparten Michel Nøsheller saa meget becklager, at hand nødvendig behøfver sine
vidner førte, som hans Procurator der skall vere bort Reist, haver forsømt, saa i henseende till
hans paaraabte Eenfoldighed, og de af ham forestillede aarsager hand icke til dette ting har
kundet indstefne sine vidner, saa forundes ham endnu tid og tegtedag till Høstetinget
førstckommende, till hvilcken tid hand forelegges at besørge det fornødne tings vidne paa
lovlig maade, og med samme da i Rette kom/m/e og ligesaa i følge Loven indstefne sine
vidner til samme tid og sted, saa mange af dennem under denne Jurrisdiction Sorterer, og i
Øfrigt besørger Endskab paa Sagen till Endelig Dom.
Restandsen for Opdals Skibrede beløber 439 rdr: 3 Mrk: 15 s: og Restandsen for Waags
Skibrede beløber 121 rdr; 5 Mrk: 14 s:

Ao: 1741 d: 20 og 21 Julij blev holden almindelig {Høste} \ Som/m/er / Skatte og Sageting
paa gaarden Haavig for Strandvig og Ous Skibbreders Almue ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Anders
SæfverEide, Joen Giøen, Kaare Houervold, Samson Foor, Lars Hage, Stephen Berge, Anders
Kiilen, og Haldor Haaevig med begge Lænsmændene og Almue fleere af begge Skibreder
som Tinget sam/m/e tid Søgte.
1741: 13b
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige
Tinge.

Publiceret Raasmus Store Linge og Jan Holdhuuses udstede Mageskiftte brev dat: 18 Maij
1737 hvilcket nu paa nye igien er fornyet og beckrefttet af Rasmus Store Linge dat: 20 Julij
Ao: 1741.
Publiceret Ingebor Larsdatters, Sl: Endre Eericksens eftterlefverske, og Lars Andersen
Biøndahlens samt Hans Knudsen Nerhofdes udstede Skiøde paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: med bøxell
udj gaarden Biøndal i Strandvigs Skibbrede beliggende till Jan Johans: Haaeland som der for
haver betalt 63 Rdr: dat: 20 Julij 1741.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddell paa ½ Løb ½ Spand Sm: ½ huud ½
giedskind i gaarden Schaatun i Strandvigs Skibbrede till Torben Torbensen som der af
bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 10 Janv: 1738.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelsedel paa 1 ½ pd: Sm: 1 ½ g.skind udj gaarden
Schotun til Ole Anders: dat: 4 Janvarij 1741.
Publiceret Niels Jægers paa Assessor Londemands vegne udstedde bøxelsedel paa 2 ½ Spand
Sm: i gaarden Hiella til Hans Niels: dat: 6 Febrj: 1741.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelsedel paa 1 pd 21 Mrk: Sm: i gaarden
Windenes til Knud Lars: dat: 24 Martij 1738.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Hans: Gougstad i Ous Skibbrede beliggende, hvor
Encken Karen Maansdatter er udlagt 14 Mrk: Sm: Maans Ols: Niels Ols: Lars Ols: Anna
Olsdatter, Marithe Olsdatter, Barbroe Olsdatter og Hans Ols: tilsammen udlagt 22 Mrk:
Sm: alt forskrefne udj gaarden Gougstad for 1 rdr: hver Mrk: Sm: dat: 27 April 1741.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne {Berge} Peder Johansen for begangne
Leyermaall med Boetele Tollefsdatter til Doms Lidelse eftter Loven.
Peder Johansen møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og Varsell. tilstod
ligesaa at vere Barnefader till det barn som Boetele Tollefsdatter er kommen i Barselseng
med;
Fogden paastod Dom eftter Loven.
thj blev saaledes Dømt og afsagt.
Peder Johansen som tilstaar at have begaaet Leyermaall og barne aufling med Boettele
Tollefsdatter, tilfindes eftter Lovens 6 Bogs 13 Capt: 1 art: at betale sine Leyermaals bøder
med 12 Rdr: saa og at \ud/staae Kirckens Disciplin og forskrefne bøder tilfindes hand at
betale under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Guroe Størcksdatter Berlandztvet for
begangne Leyermaall med Soldatt Guldbrand Johansen Wanvig, som og til Vedermæele udj
Sagen er indstefnt, hinde till Doms Lidelse eftter Loven
de indstefnte møtte for Retten og vedstod at vere lovlig stefnt, saa og tilstod de begge at have
haftt legemlig omgiengelse med hin anden.
Fogden paastod Dom over qvinde Mennisket at hun bør tilfindes at betale sine Leyermaals
bøder.
thj blev saaledes Dømt og afsagt.
Guroe Størcksdatter som tilstaar at have haftt legemlig omgiengelse med Soldatt Guldbrand
Johansen, tilfindes eftter Lovens 6 bogs 13 Capt: 1 art: at betale sine Leyermaals bøder med 6
Rdr: under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.

Lænsmanden Hans Engelsen Giøen haver till dette Ting ladet indstefne Hans Torgildsen
Giøen for Eendel Stridende Poster (ham forme)ndt sig fornermet udj, hvor om hand videre
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dis angaaende, Producerede sit udtagne stefnemaall dat: 26 Junij nestleden saa Lydende.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres. hvor eftter vidnerne for Retten blev fremckaldet, da Eedens forcklaring for dennem
af Lov bogen blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed, hvor paa
vidnerne Anders Eide og Johannes Kiøen som hafver besigtiget Keilen og dendz
gierdesgaer samt Engebøe, hvilcke eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at de
var begieret at skulle besigtige dend i Keilen staaende gierdesgaer om dend var lovlig eller
icke, hvor paa de dagen eftter Christj himelfarts dag 1741 kom paa Giøen og besaag
gierdesgarn i geilen som Hans Torgelsen Giøen bør holde ved liige, hvilcken de saag for et
aar eller meere forud har veret opgieret af oldevee, og nu paa denne tid de besaag dend, var
dend gandske nedlagt eller noget lidet opbygt, dog icke anderledes end Creatuurerne kunde
gaae der over, har ellers icke eftter vidnernis skiønsomhed saa vidt de kunde see og Erfare, ej
veret paa dend tid vedgiort eller forferdiget, og befandt at Creatuurerne har gaaet neden for
geilen saa vell i høst som i foraaret paa Lænsmandens Engebøe, som var ned traad og
beskadiget, men hvis Creatuurer der har gaaet er dem u-beckiendt, og skaden Taxerede
vidnerne vngefer for ½ læs tør høe,
widnet Povel Larsen Giøenenæsset eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
om foraaret naar Hans Torgelsen drifver sine Creatuurer paa Engebøe beitet, da drifver han
Creatuurerne over Lænsmandens bøe under geilen, som der ved i vaadt veirlig tager skade,
lige saa at Creatuurerne som der i driftte veyen møder hin anden kand stanges og faere ilde
ad dend Eene med dend anden, widnet blev tilspurt om icke Hans Torgildsen Giøen kand
drifve sine Creatuurer {p} till beitet om vaaren eller foraaret til sin Eegen Engebøe, uden at
betiene sig af driftteveyen over Lænsmandens Engebøe under geilen; hvor til vidnet svarede
ja at Hans Torgildsen Giøen naar hand om vaaren ville eller kunde drifve sine Creatuurer
igiennem geilen til Træs Leet, og der paa geilen giøre et Leed, kunde Creatuurerne gaae lige
der igiennem paa Hans Torgildsens Eegen Engebøe, og saaledes icke tiltrenge at drifve
driftten over Lænsmandens Engebøe. Lænsmanden tilspurte vidnet at da Hans Torgelsen om
Morgenen tiilig, lod drifve sine Creatuurer over hans Bøe under geilen og Creatuurerne af sig
Self ved middags tider eller der eftter kom hiem over dito Bøe under geilen, om icke Hans
Torgelsen dref Creatuurerne tilbage over Lænsmandens bøe tilbage igien, der til vidnet
svarede jae. Ligesaa blev tilspurt hvorledes Creatuurerne samme aftten kom hiem igien,
vidnet svarede at de kom sam/m/e veyen hiem igien over Lænsmandens Engebøe.
det er ellers forglemt under stefnemaalet at tilførre at Hans Torgildsen Giøen møtte for
Retten og hafde indtet mod Rettergangen eller Stefnemaalet at indvende, men tog til
gienmæele udj Sagen, og lod tilføre at hand haver Contra ladet Lænsmanden indstefne til
dette Ting at anhøre Endel vidners forcklaring denne Sag angaaende.
Widnet Inger Pedersdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at om
foraaret eller vaaren har Hans Torgelsen Giøen ladet drifve sine Creatuurer {over} under
geilen over Lænsmandens (….) paa sin Eegen bøe, og naar hand drifver sine Creatuurer i
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giennem geilen, og giorde et Leed paa Geilen ved TræsLeet kunde hand uden at drifve
Creatuurerne over Lænsmandens Bøe, drifve dennem der igiennem dito Leed paa sin Eegen

Engebøe. till de øfrige Spørsmaaler forcklarede dette vidne som forige vidne vundet og
udsagt haver.
Vidnet Marithe Eericksdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Lænsmanden der nest Producerede sit skrifttlige indleg dat: 20 Julij \1741/ saa lydende der
eftter Producerede Lænsmanden dend imellem ham og Contraparten oprettede Contract dat: 5
Septembr: 1737.
Contraparten Hans Torgildsen Giøen sagde at hand formeener at overbeviise Lænsmanden,
at have tilføyet ham skade, og meere end Lænsmanden paacklager at vere tilføyet og till dend
Ende haver hand till dette Ting ladet indstefne Lænsmanden formedelst hand skall have gieret
bøegaren forsilde, lige saa for hand drifver kiøbefæe over Hans Torgelsens Bøe og Fæehaege
og der om indstefnt Lænsmanden at anhøre vidner som ere Mickell Berland, {Eelj Ifv}
Eelene Ifversdatter, Pofvel Larsen Giøenenesset, deris Eedelige forcklaring dis angaaende.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen møtte for Retten og vedtog lovlig Kald og warsell, men
sagde, at de af Hans Torgildsen indstefnte vidner, er hand ej denne sinde stefnt at anhøre saa
hand der imod Protesterede, at de som u-Lovlig maa afvises.
Stefnevidnerne Ole Ellingsen Aarre, og Anders Pofvelsen Kiilen, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Lænsmanden till dette ting med meere end 14 dagers Kald og Varsell,
men haver icke stefnt Lænsmanden at anhøre vidnernis udsagn, saa som de icke var befalet
der till.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at Lænsmanden icke er stefnt till at anhøre vidnernis
udsagn, saa kand de dis aarsage imod hans Protestation icke denne sinde afhøres, til med som
Sagen beroer paa Siun og Grandskning, ved det part og Contrapart paa ancker at vere af hin
anden tilføyet skade paa Engebøe og udmarck med videre, saa henvises parterne at indstefne
Sagen till aaesteden, som og sine vidner hvor de skall afhøres saa {som} vel som andre
beviser de Sagen til oplysning agter at producere, hvor eftter Dom udj Sagen lovfølgelig skall
kiendes.
Publiceret Hans Oustestadz og Ole Joens: Foors udstede bøxelseddell paa 1 pd: 16 ½ Mrk:
Sm: \udj Mit Røe/ til Joen Anders: dat: 20 Julij 1741.
Publiceret Hans Oustestad og Ole Joensen Foor, deris udstedde bøxelseddell paa ½ Løb 4 ½
Mrk: Sm: udj gaarden Mit Røe (til …)gell Nielsen dat: 20 Julij 1741.
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Publiceret Johannes Nielsen Lille Baartvets udstedde Gafvebref paa 12 Mrk: Sm: udj gaarden
Lille Baartvet, til Sønnen Niels Johansen dat: 13 Martij 1741.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddell paa ½ pd: Smør ½ g:skind og ½
k:skind udj gaarden Sørtvet till Engell Olsen som der af bøxelen haver betalt dat: 15
Decembr: 1735.
Restandsen for Ous Skibrede beløber 200 Rdr: 2 Mrk: og Restandsen for Strandvigs
Skibbrede beløber 295 rdr: 5 Mrk: 12 s: som blev taget under Rettens forsegling.

Ao: 1741 d: 24 og 25 Julij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibbreders Almue, ofververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig
Niels Grønnevigen, Lars Øye, Taarbiørn Riise, Aarne Berge, Jens Øye, Knud Backe,
Godtskalck BørsEim og i Ole BørsEims sted Samson Traae, tillige med begge Lænsmændene
og Almue fleere af begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte
Publiceret alle Kongelige Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Johannes Pedersen Nernæsses udstedde Skiøde paa 1 ½ Løb Smør udj gaarden
Store Linge med bøxel og herlighed till Rasmus Hansen som der for haver betalt 186 Rdr:
dat: 21 Julij 1741.
Aamund Sverckesen Berge, som hafver till æcte Selgeren Johannes Pedersen Nernæsses
Sødster Zidselle Pedersdatter, fremckom for Retten og Protesterede imod dette Publicerede
Skiødes udstedelse, i henseende at Selgeren haver uden at tilbyde sine Sødskende gaarden
Linge til kiøbs, dend bortsoldt eftter hans formening {for} till en fremmed, udj hvilcken
henseende, hand Comparenten eller Klageren Protesterede og formeener at ville paataele
gaarden till indløsning, saaledes at selgeren skall tilpligtes at lade Aamund Sverckesen Berge
gaarden beckomme til Løsning frem for kiøberen.
Publiceret Rasmus Hansen Store Linges udstedde Pandte obligation Stor 160 Rdr: som hand
af Fogden Heiberg till Laans beckomet haver, og der for setter till underpandt 1 Løb 23 Mrk:
Sm: ¾ huuds Landskyld i Store Linge dat: 20 Julij 1741.
Publiceret Carl Heims udstede Skiøde paa sine huusevaaning staaende paa gaarden Hafneraas
Grund i Strandebarms Skibrede beliggende til VelEdle Hr: Lieut: Blichfelt dat: 6 Junij 1741.
Publiceret Johannes Børsems paa Encken Anna Joensdatter vegne med fleere interessentere,
deris udstede Skiøde paa 1 Løb 2 ½ Mrk: Smør udj gaarden Bream til Niels Asbiørnsen dat:
20 Decembr: 1740.
Publiceret Marithe Thomesdatter Sl: Joen Eericksen Store Dales eftterlefverske, med fleere
interessenteres udstede Skiøde paa 1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm: i gaarden Store Dale, till Joen
Thommesen som have betalt 1 rdr: for hver Marck Smør dat: 20 Maij 1741.
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Publiceret Zackarias Andersen, Knud Andersen Skaaele, deris med hin anden udstede
Mageskifttbrev paa 9 Mrk: Sm: udj mit Børsem, og 12 Mrk: Sm: udj gaarden Fuurhofde dat:
5 Janv: 1734.
Publiceret Siur Knudsen Nernæs og Siur Pedersen Øyerhafns udstede bøxelseddell paa ½ Løb
Sm: ½ huud i gaarden Aase till Ole Lars: dat: 12 Ap: 1741
Publiceret Knud Olsen, og Lars Olsen, deris udstedde Skiøde paa 45 Mrk: Sm: i gaarden Lille
Møchlebust till Knud Johansen som der for haver betalt 116 Rdr: dat: 14 Martij 1741.

Publiceret Skifttebrefvet eftter {Eel} Sl: Eelj Olsdatter Kierland i Qvindherretz Skibbrede
beliggende, hvor Enckemanden Hans Pofvelsen er udlagt 2 pd: 19 ½ Mrk: Smør for 67 Rdr:
imod at hand svarer og betaler till sin søn Ole Hansen udj Sl: Moder arf 37 Rdr: hvor fore
gaarden 2 pd: 19 ½ Mrk: Sm: staar til underpandt dat: 17 April 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Encken Marithe Thom/m/esdatter er Arfvingerne, Thommes
Joens:, Ingemund Joens:, Lars Joens:, Joen Joens:, Berthe Joensdatter, Eelj Joensdatter, og
Anna Joensdatter tilsamen udlagt 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Store Dale for 54 Rdr: udj
Qvindherretz Skibrede beliggende dat: 19 Maij 1741.
Publiceret Hagtor Bryngelsens udstedde Gavebref paa 21 Mrk: Smør udj gaarden øfre Waage
som hand forærer till sine Stifbørn Svaele Larsen og Hilje Larsen dat: 14 April 1741.
Publiceret Anders Svaelesen og Hagtor Brynildsen Vaages med hin anden oprettede Contract
dat: 14 April 1741.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde {bøxelseddell paa} fredlysning over Anders Svaelesens
tilhørende Skoug paa øfre Waage dat: 24 Julij 1741.
Peder Giere af Strandebarms Skibrede fremckom for Retten og gaf tilckiende at have skiødt
en Biørn i Fladebøe Marcken om Pindse tider 1741 som Almuen med ham bevidnede for
saaledes at forholde sig i sandhed hvor fore Fogden betalte ham for Retten 2 Rdr:
Lænsmanden Hans Waage fremckom for Retten og paa Anders Johansens vegne lyeser hans
odel og aaesæde Lysnings Redt till 2 Løber Smør i gaarden Store Fosse i Strandebarms
Skibbrede beliggende, som hand agter till sig at indløese saa snart hand saa mange Penge
kand beckomme af Johannes Samsonsen 1 Løb Sm: og af Taarbiørnsen!! (Taarbiørn)
Samsonsen 1 Løb Sm:
Lars Torgiersen Berge og Ifver Olsen Øfsthuus, hafver till dette Ting ladet indstefne deris
wersødskende till Eedelig forcklaring om en guld Ring som deris Sl: vermoder Encken
Herbor Halstensdatter, skulle hafve veret Eiende, at giøre forcklaring om de icke er vidende
endten hvem samme Ring maatte have, eller om de dend haver seet at vere funden i blant
hindes Eiendeeler eftter hindes død, hvor om hindes (barn?) er indstefnt at aflegge Eedelig
vidnesbyrd saa som Peder Pedersen Store Linge, Rasmus Peders: ibid: Aamund Sverckesen
Store Linge, (…... Peder?)sdatter Linge, og Johannes Pedersen Nernæs.
(Alle de) indstefnte møtte Persohnlig for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell paa tilspørgelse svarede alle
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de indstefnte at wille godvillig aflegge sit vidnisbyrd under Eed i følge stefnemaalet, for saa
vit dennem er vidende, undtagen dend Eene Johannes Pedersen Nernæs, som tildels icke
aldeles benegtede ej heller aldelis udlod sig med absolute at ville der paa aflegge sin Eed
førend hand maatte fornemme om nogen ville Sigte og Sag gifve ham der for. og som de
øfrige godvillig erbød sig at ville sin Eed aflegge saa blef Eedens forcklaring af Lovbogen for
widnerne af Dommeren oplæset og formaenet at wogte sig for MeenEed, hvor eftter
vidnet Peder Pedersen Store Linge, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
vngefer for et aar siden da vidnets Moder ved døden afgick Søndags Morgen i Soel
Rinningen, da vidnet tillige med sødsteren Herbor Pedersdatter, som og broderen Rasmus

Pedersen gick op og aabnet Sl: Moderens Kiste, for der af at udtage 2de halsduger, da saag
vidnet at denne omtvistende guld Ring laag i Kisten, og nogle dager der eftter de af dito Kiste
skulle optage Sl: Moderens Svøbecklæder, war Ringen bort tagen, men af hvem vidste vidnet
icke, og dend tid Skifttet blev holden, blev vidnet truet till at icke fra sige at Ringen var i
Kisten da Sl: Moderen var død som vidnet ellers haver willet udsagt eller forckyndet, sagde
ellers at have hørt at dito guld Ring skulle have veret af verdie til imod 6 â 7 Rdr: videre
hafde vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Rasmus Store Linge eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i
allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
det 3die vidne Herbor Pedersdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i
alle maader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen dette vidne sagde hafver
hørt at dito Ring skulle vere af verdie til 5 rdr:
det 4de vidne Aamund Sverckersen store Linge, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, aldrig haver seet Ringen, ej heller ved der om, som og heller icke var tilstede
dend tid dødzfaldet skeede.
der eftter paa tilspørgelse sagde Johannes Pedersen Neernæs at ville godvillig med de øfrige
Sødskende aflegge sin Eed, siden hand icke meere er Sag gifven end de andre; hvor paa
Johannes Pedersen Nernæs godvillig aflagde sin Eed eftter Loven, og forcklarede icke paa
dend tid var med sine Sødskende, og icke saag Ringen men hørte de Sagde hand laag i
Kisten, og eftter dend tid har hand dend icke seet, ej heller ved hvor dend er.
Publiceret Knud Brue med fleere interessentere deris udstedde Skiøde paa 2 pd: Sm: i
gaarden Siuseter till Hans Olsen som der for haver betalt 1 rdr: 1 Mrk: 8 s: for hver Marck
Smør dat: 11 Martij 1741.
Restandsen for Strandebarms Skibrede beløber 202 rdr: 2 Mrk: 7 s: og Restandsen for
Qvindherretz Skibrede beløber 210 rdr: 1 Mrk: 10 s: som blev taget under Rettens forsegling.

Ao: 1741 d: 17 og 18 Octobr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sage Ting paa
Gaarden øfre Waage for Strandebarms Skibbredes Almue ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Henrich
Dybsland, Herlof Skielnes, Arne Hofversen Berje, Taarbiørn Riisa, Knud Backe, Niels
Grønnevig, Godtskalck Mit BørsEim, og Ole Indre!! BørsEim tillige med fleere Almue som
Tinget samme tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Placat om Korns Told fri indførsel dat: 7 Julij 1741.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Placat om forhøyelse (…) Tolds ophæfvelse af de udj
Norge indførende Suckcker og Siruper dat: 14 Augustij 1741.
1741: 16b
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Placat angaaende Cancellie Raad og Casserer Kølles
fordølgede Effecters opdagelse dat: 18 Aug: 1741.

Publiceret høyEdle Hr: Stiftts Befahlings Mand Hr: Fridrich von Rappes udstedde Proclama,
angaaende Hr: Cancellie Raad Kølles løese og faste Eiendeeler, at blive af vedkom/m/ende
angifvet dat: 10 Aug: 1741.
Publiceret Auchenbrochs forlangende til Stiftts befalings Mand Lyhm at efttersøge Thore
Jensen som var Skorsteens feyer med fleere dito skriftt dat: 30 Aug: 1741.
Publiceret høyEdle Hr: Estatz Raad Lyhms ordre, at skiøder, Pandtebrefver samt Mageskiftte
brever, dissen verdie skall blifve udj brefverne Nefnte dat: 19 Aug: 1741.
Publiceret høyEdle Hr: Stiftts befalings Mand Lyhms ordre, at indvaanerne eftter Deris Mai:ts
allernaadigste ordre skall levere gl: fiine Læres Klude imod 2 s: pd: og for 3 pd: Stri og
blaaegarns Lumper 2 s: dat: 29 Aug: 1741.
Publiceret {Fogden} Hr: Estatz Raad Lyms ordre at 2de Eentvigede Jordemend fra yttre og
Indre Songns fogderie, Nafnlig Berent og Einer Wedvigen skall efttersøges formedelst
begangne Tyverie dat: 23 Aug: 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Lars Eericksen Tvedt, hvor Boel Larsdatter er udlagt 7 Mrk:
Sm: Anders Eericksen udl: 7 Mrk: Sm: Sophie Eericksdatter 3 ½ Mrk: Sm: Boel
Ericksdatter 3 ½ Mrk: Sm: Eerick Baards: 3 Mrk: Sm: Rangnele Baardsdatter 1 Mrk: Sm:
Boetele Baardsdatter 1 Mrk: Sm: Syneve Baardsdatter 1 Mrk: Sm: alt udj gaarden Tvet for
1 rdr: for hver Marck Sm: dat: 26 Julij 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Britha Nielsdatter Schielnes, hvor \udj/ Enckemanden
Herlof Larsen er udl: ½ huud 16 Mrk: Sm: for 34 rdr: dat: 1 Julij 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Siur Nielsen Øye, hvor udj Britha Mickelsdatter er udl: 15 ½
Mrk: Sm: Peder Niels: 15 Mrk: Sm: Mickel Niels: 15 Mrk: Sm: Lars Niels: 15 Mrk: Sm:
og Gidtle 7 Mrk: Sm: for 1 rdr: Marcken dat: 26 og 28 Aug: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Johannes Samsonsen Store Fosse, hvor udj Encken
Giertrud Andersdatter er udl: 1 pd: 22 Mrk: Sm: Samson Johansen 9 Mrk: Sm: Heine
Johans: 9 Mrk: Sm: Arne Hovers: 8 Mrk: Sm: for 1 rdr: Marcken dat: 4 Octobr: 1741.
Publiceret Knud Taarbiørnsen Berthuuns udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Berthuun till Lænsmanden Hans Hansen Waage som der fore haver betalt 54 Rdr: dat: 17
Octobr: 1741.
Hr: Hans Høg hafver till dette Ting ladet indstefne Rasmus Hansen Stoere Linge, formedelst
hand skall hafve beskyldet Citanten for noget som strider imod hans Embede, som og for
dend aarsage kunde bringes i blame, saa vell hos sin øfrighed som andre brafve folck, hvor
om Contraparten er indstefnt at anhøre eftterskrefne vidners udsagn, Lars Olsen, Hans
Rasmusen Brue, Peder Pedersen Store Linge, saa vell som Contra partens huustrue Martha
Hansdatter, hvor eftter Citanten ville paastaae Dom over Contraparten till Strafbøders Lidelse
som og at Erstatte processens beckostning.
Paa Contrapartens vegne møtte hans Sviger fader Hans Giøen, som ej tager til gienmæele
førend det skrifttlige Stefnemaal som for hans Svoger i denne Sag er bleven forckyndt bliver
udj Retten Produceret.
Citanten Replicerede at
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om endskiønt det skrifttlige Stefnemaall som Lænsmanden paaraaber sig, ej inden Retten at
vere Produceret, er sked af dend aarsage, endeell fordj det er ej tilstede, endell og fordj
Citanten ej wilde paastaae det yderligste som af den/n/e Sag kunde flyde, Men alleene at
Rasmus Stoere Linge skall igienckalde hvad hand endten af ofveriilelse kand have sagt om
ham som hans Sielesørgere icke dis mindre paastaar hand dog eftterdj Rasmus Store Linge
fremtuurer udj saadan u-besindighed at de indstefnte vidner till Sagens oplysning maa føres
og blive afhørdte hvor eftter hand will Paastaae Dom eftter Loven, i fald Contraparten ej wil
frickiende Citanten for disse beskyldninger.
Lænsmanden Explicerede at hand ej kunde indvillige Hr: Hans Høg, at faae sine vidner førte
eller afhørdte førend Stefnevidnerne under Eed forcklarer, om det for Rasmus Linge
Passerede Stefnemaall, er forckyndet endten skrifttlig eller Mundtlig.
der paa fremstod for Retten Stefnevidnerne Lænsmanden Hans Hansen Waage og Lars
Andersen Nedre Vaage, hiemlede ved Eed eftter Loven, at hafve forckyndet skrifttlig
Stefnemaall under Citantens haand for Contraparten med mere end 4re Ugers warsell till dette
ting, dog forcklarede Stefnevidnerne at Contraparten udj dito Stefnemaall ej war indstefnt at
anhøre Hans Brues widnesbyrd.
Fogden fandt sig anlediget til observation for Justitien at Eske af Stefnevidnerne forcklaring
under dend af dem aflagde Eed, om der icke i det skrifttlige Stefnemaall som Hr: Høg nu
nægter at i Rettelegge, og uden hvilcket besverlig Sagen kand Tracteres, er sadt i Rette over
Rasmus Linge, eftter Lovens 6te Bogs 21 Capt: 7 art: thj er Sagen af dend beskaffenhed at
[før]? saadan i Rettesettelse kand skee, saa bør dend indstefnte følgelig Forordningen 19
Aug: 1735, have et forsvar, hvilcket hand will ofverlade till Dommerens ofverveyende;
Stefnevidnet Hans Hansen Waage svarede at i {stef} det forckyndte skrifttlige Stefnemaall
war i Rettesettelsen anført eftter Lovens 6te bogs 21 Capt: 7 art:
det Andet Stefnevidne Lars Andersen Nedre Vaage, forcklarede at udj dito Stefnemaall war
anført Rettesettelsen eftter Loven, {hv} men hvad bog, Capit: eller art: vidste hand icke at
giøre forcklaring om.
Citanten tilførdte det hand well vidste at Deris Kongl: Mai:ts Foeget burde paasee Justitiens
handthæfvelse, dog holder hand alt for Raisonabel der til at hand wille Prolongere den/n/e
(Sag?)
Fogden lod tilføere at will Contraparten tage til gienmæele udj Sagen, uden at Stefnemaalet
blifver i Retten Produceret, skall det icke vere ham imod.
Lænsmanden møtte for hans Svoger Rasmus Linge, (……)
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Lovlig Stefnemaall men lod der hos tilføre at siden Hr: Hans Høg ved dend udj hans udstedde
Stefnemaall, eftter Stefnevidnernis giorde forcklaring, giorde i Rettesettelse eftter Lovens 6
Bogs 21 Capt: 7 art: angriber bem:te hans Svoger Rasmus Linge paa ære, da hand dog
mellem Gud og sig, icke ved noget u-ærligt at have begaaet, men Reserverer sig sin paa ancke
till Satisfaction for saa grof en beskyldning og i Rettesettelse i beleylig tid, saa var hand
foraarsaget, at begiere Sagen udsadt indtil bem:te hans Svoger i følge dend Kongl:
allernaadigste Forordning af 19 Aug: 1735 af øfrigheden bliver beskicket et forsvar i Sagen;
imidlertid Protesterede hand imod widnernis førrelse, først fordj widnet Peder Pedersen
Linge, er Contrapartens afvinds Mand, der Self till dette Ting har Reist Sag mod han/n/em paa
Een haard maade, for det Andet, fordj det Eene vidne er hans Eegen Huustrue, der eftter all
Nattuurens Lov, icke vell kand vidne mod sin Mand, uden hun og vidner mod sig Self, og for

det 3die eftterdj bem:te hans Svoger, icke Self har forstand at Examinere widnerne, førend
dend bevilgede Deffensor bliver ham beskickcket, her om hand forvendtede Rettens
Kiendelse.
Citanten svarede at hand hvercken kand eller vill behielpe sig med u-nøttige udflugter, som
øyensiunlig af Lænsmanden Hans Giøen anføres, thj ingen det hand Comparenten tror kand
sige at omend skiønt Peder Pedersen Linge, haver till dette Ting indstefnet Rasmus Hansen
Store Linge, angaaende Een Sag, som ej er af stor betydning det hand tror, og ej der for kand
ansees som hans afvinds Mand, der nest hører hand well at Lænsmanden er forfaren udj
Nattuuren udj Nattuurens Lov eftter hvilcken hand formeener at Een huustrue ej bør widne
imod sin Mand, men som Guds Lov ingen steds tillader en huustrue at Samtycke med en
Mandz onde gierninger, som er at see af appostlernis gierninger det 5te: saa formeenis i fald
at de vidner som allerreede er anførte af denne Respective Redt, findes tilstreckelige nock,
hendes widne da og i Retten bliver antaget.
Stefnevidnerne blev af Retten tilspurt i følge Forordningen dato 3 Martij 1741. om de kand
Erindre sig, at udj det af dennem for Contraparten forckyndte skrifttlige Stefnemaall, war
indført, at vidnerne till dette Ting war, eller er, indstefnt under deris faldzmaals bøder, at
møde, hvor till de svarede, at det er noget, som de ingenlunde kand Erindre sig, om det var
udj stefnemaalet tilført eller icke;
Eragtet.
Citanten (paast?)aar well fastelig at hans indstefnte widner skall afhøres, dog icke Producerer
dett forckyndte Stefnemaall (….) vidnernis førelse, hvor med skulle bevises om vidnerne var
indkaldet eftter Forordningens allernaadigste bydende, og till med kand Stefnevidnerne
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icke heller der om give nogen fuldstendig oplysning, udj hvilcken henseende at de indstefnte
vidner denne sinde eftter Forordningen af 3 Martij 1741 ej kand afhøres, forinden Citanten
indretter sit søgemaall paa lovlig maade.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Rasmus Store Linge til Doms Lidelse at betale
sine hellig brøde, formedelst hand skall have holdet brøllup paa en Søndag;
dend indstefnte Rasmus Linge fremckom og godvillig betalte hellig brøde med 1 rdr: 3 Mrk:
Ligesaa Aamund Sverckesen Berge for hand haver holdt Barsell paa en Søndag, ligesaa
godvillig betalte hellig brøde till Domeren 1 rdr: 3 Mrk:
Aamund Sverckesen Stoere Linge haver till dette Ting ladet indstefne Rasmus Hansen ibid:
for hand skall have beskyldt Citantens huustrue Zidsele Pedersdatter for at skall have taget et
Skoudt fra Contrapartens huustrue, saa og fordj at Contraparten skall vide dend kunst at viise
igien, hvor om Contraparten er indstefnt at anhøre vidners forcklaring saa som Peder
Pedersen Store Linge og Herbor Pedersdatter Berge.
Lænsmanden Hans {Ha} Engelsen Giøen møtte i Retten for sin Svoger Rasmus Linge, og
vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell, og will end widere afvarte Sagens fremgang.
Citanten Aamund Sverckesen møtte for Retten og paastod at hans indstefnte vidner maatte
Eed fæstes og afhøres.
Lænsmanden Hans Giøen declarerede at de udj denne Sag indstefnte vidner er Citans!!
(Citantens) huustrues fulde Sødskende, ja end og dis uden er det Eene vidne Peder Pedersen
\er/ nock som at ansee som u-Ven og afvinds Mand imod Rasmus Linge, der till dette Ting
har Reist en tem/m/elig haard Sag mod han/n/em, saa Protesterede hand der imod i anledning
af Loven pag: 127 art: 16 og 17. at bemelte widner ej maa Eed fæstes og afhøres, men bør

som u-Lovlig afvises, imidlertid wille hand formere Sagen med Contra Stefning saa hand for
dis aarsage, wille afvarte Rettens Kiendelse.
Eragtet.
de indstefnte vidner paalegges sit Sandhedz vidne at aflegge;
hvor eftter widnerne Peder Pedersen Store Linge og Herbor Pedersdatter Berge fremstod for
Retten da Eedens forcklaring af Lovbogen blev oplæst, og vidnerne formaenet at wogte sig
for MeenEed; hvor eftter
vidnet Peder Peders: Store Linge som er Citantens huustrues kiødelige Broder eftter aflagde
Eed eftter Loven wandt og forcklarede; paa Lænsmanden Hans Giøens Spørsmaall, hvad
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tid hand hørte {vngefer om} at Rasmus Linge, skulle have beskyldt Citantens huustrue at
hafve taget et Skoudt, widnet der till svarede vngefer om Paasketider 1741, war Contraparten
tillige med vidnet paa Lofttet paa Gaarden Store Linge, {og} hvor Contraparten stod ved
bordet og hafde en bog for sig med Een Nøgell udj, som hand holdte i haanden og lod bogen
henge eftter Nøgelen som {der} var bunden fast ved bogen, imidlertid hørte vidnet at Rasmus
Linge taelede /: men vidnet forstod icke hvad det war :/ imidlertid Snoede bogen sig og faldt
Ned paa bordet, saa forcklarede widnet at Rasmus Linge, anden gang atter tog bogen op af
bordet holdte nøgelen paa fingrene under bøjelen saa at bogen hengte eftter \et/ {dend}
baand, da hørdte {h} vidnet hand Rasmus Linge Nefnte Zidsele Pedersdatter at hafve taget
skoutet, paa hvilcken tid bogen faldt ned paa bordet, forcklarede ellers at dette giorde
Rasmus Linge for at viise vidnet det, som blef formaenet icke at sige det till nogen, der eftter
sagde det dog til sin Sødster widnet Herbor Pedersdatter, som der paa sagde det till Citanten
som samme tilstod at have hørt det af hinde; forcklarede og at paa dend tid som dette
passerede var ingen hos, uden vidnet alleene; widere hafde parterne dette vidne icke at
tilspørge;
det Andet widne Herbor Pedersdatter Berge fremstod og eftter aflagde Eed eftter Loven
wandt og forcklarede, at i foraaret vngefer om Paasketider war Rasmus Store Linge i
Borrestuen med sin huustrue og sad i høcksædet og holdte hand Nøgelen hvor udj Een bog
hengte, og stundum holdte hans Koene bogen, og naar de Nefnte Zidsele Pedersdatters Nafn,
saag vidnet at bogen faldt ned paa bordet, widnet forcklarede ellers at dette passerede nogen
tid forud, end paa dend tid broderen har forcklaret at have seet dette, som var nogen tid der
eftter. Sagde der hos blev truet ej at nefne det for nogen for Citantens skyld, widere hafde
Parterne dette vidne ej at tilspørge.
Lænsmanden explicerede at eftter disse vidners udsigende kand det ej komme hans Svoger
Rasmus Linge till præjudice, heldst som de ej kand Regnis for ofverEens stem/m/ende vidner,
og de eftter deris Eegen tilstaaelse, det ej begge haver hørt med Eengang, men gandske
adskildt og lang tid imellem, hvor imod hand Protesterede mod deris forcklaring som bør at
ansees af ingen werdie, alt saa ville hand paastaae, at Sagen en (rum?) tid maatte vorde
udsadt, indtill hans Svoger Rasmus Linge faaer formere Sagen med Contra Stefnemaall, hvor
eftter hand videre vill afvarte Rettens Kiendelse.
Eragtet.
Sagen eftter Contrapartens paastand udsettes till neste Ting, till hvilcken tid og sted
Contraparten eftter lovlig tilckaldelse forelegges at møde og svare til Sagen.
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Publiceret Baard Jensen Tvedts og Anders Eericksens med hin anden oprettede
Mageskifttebref, hvor Baard Jensen Tvet bort mageskiftter 9 Mrk: Sm: udj gaarden Echeland
till Anders Ericksen samt odell og aaesæde Retten till 3 Spand Sm: udj dito Gaard, der imod
Anders Eericksen Transporterer 1 pd: 10 Mrk: Sm: udj gaarden Tvedt samt odel og aaesæde
Retten till 2 Løber 18 Mrk: Sm: udj dito Gaard till Baard Jensen Tvet, som der imod till
vederlaug haver betalt i Penge 14 Rdr: 5 Mrk: 4 s: dat: 17 Octobr: 1741.
Publiceret Anders Eide og Engell Hansen Eegelands udstede bøxelseddell paa ½ Løb Sm: udj
Store Fosse till Tollef Ols: dat: 14 Octobr: 1741.
Peder Pedersen Linge haver ved skrifttlig Kaldseddell indstefnt Rasmus {Ped} Hansen Linge
for hand skall have hugget i Skougen og der om indstefnt ham at anhøre eftterskrefne vidner,
Lars Olsen Store Linge, Helge Halsteensen ibid: Roald Lille Linge og Knud Olsen Backe, alt
till et Tingsvidnis Erholdelse, hvilcket Stefnemaall er dat: 2 Septembr: 1741 saa lydende.
Stefnevidnerne Lænsmanden Hans Hansen Waage og Lars Andersen Nedre Vaage,
hiemlede ved Eed eftter Loven, at have denne Stefning for alle vidnerne forckyndt som og for
arfvingerne, med 4re Ugers Kald og warsell, saa mange som uden Ting lauget er boende, og
med 14ten dagers Kald og warsell for alle de i Ting lauget er boende, men ellers forcklarede
Stefnevidnerne at af de udj stefningen ommeldte medarfvinger som er indkaldet, der af ere 4re
u-Myndige saa som Rasmus Pedersen er ordineret formynder dend dannemand Morten Ols:
SkougsEide for Herbor Pedersdatter ordineret Johan Boelstad, for Eelene Pedersdatter
ordineret Rasmus Store Linge og for Malleene Pedersdatter er ordineret Johannes Nærnes,
for alle disse formyndere sagde Stefnevidnerne at have stefningen forckyndt undtagen for
Johan Boelstad, som \og/ stefnevidnet Lars Andersen Nedre Vage!! (Vaage), Sagde ej var
med at forckynde Stefnemaalet for Ifver Øfsthuus som ellers Persohnlig for Retten war
tilstede og tilstod at have faaet lovlig Kald og warsell, og Sagde ellers Stefnevidnerne at have
forckyndt Stefnemaalet for alle Myndtlingerne.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen, møtte i Retten paa sin Svoger Rasmus Hansen Store
Linges vegne.
Johannes Pedersen Nærnes møtte Persohnlig for Retten, og sagde, at førend saadan Strid og
Proces skall øfves og tage ofverhaand, saa tilbyder hand nu inden Retten Rasmus Linge igien
sine till ham udtalte Penge eftter Skiødets indhold, saaledes, at saa fremt hand nu icke eftter
dette tilbud vill modtage sine Penge, saa frasiger Johannes Nærnæs sig gandske og aldelis
Sagen, at saa fremt Gaarden i sin tid ved Dom skulle blive Rasmus Hansen fradømt for 1 rdr:
for hver Marck Smør, saa Sagde Johannes Linge eller Nærnæs hand icke wille eller skall
levere fra sig en Skilling af de overskydende Penge hand beckom/m/et haver, men Rasmus
Linge skall vere og blive pligtig at tage dend skade for sin Eegen Regning eftterdj hand nu
nægter at modtage Johannes Nærnæsses tilbud; og ydermere declarerede Johannes Nærnes, at
ville dis uden lade Rasmus Linge beholde uden ancke og Kieremaall alt hvad hand af
Skougen haver hugget saa vell af Tømmer som bo(… …..)
Parterne eftter widere mellemtaele bleve imellem hin anden forEenede saaledes, at Rasmus
Store Linge \Sagde at/ ville (modtage?) sine Penge af Johannes Nærnæs, for denne
omtvistende
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omtvistende!! Jordepart i Store Linge 1 ½ Løb Smør, som Rasmus Hansen will igien fra sig
skiøde till Johannes Nærnes, og saaledes det forhen af Johannes Nærnes udstedde Skiøde paa
dito Jordepart till Rasmus Linge \ville hand tilbage levere/ saa vell som denne Process fra
første til sidste at vere Mortificeret og gandske ophæfvet.

Tingsvidnet angaaende wrag og Strandet gods blev fra først til sidst oplæst, hvor till Almuen
svarede, at ingen fleere af saadanne ting findes, uden hvad som tingsvidnet indeholder.
Almuen blev tilspurt om icke saa mange som haver ført eller skydset til og fra {dett} Tingene
dette aar, haver nødt sin betaling 4 s: Miilen, hvor till de svarede jae. Restandsen blev
oplæst og beløber: 54 rdr: 2 Mrk: 4 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten till aaret 1741!! (1742) ere Johannes Pedersen
Nernæs, Peder Ifversen Tvedt, Niels Mons: Fladebøe, Ole yttre Oeme, Ole Lars: Aaese, Niels
Lars: BørsEim, Vnge Iver Rørvig og Peder Nielsen Øye.

Ao: 1741 d: 19 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa Gaarden
Møchlebust for Qvindherrets Skibredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig i steden for Ingebrigt
Skaarpen Søfren Møcklebust, Isack Døsland, Hans Kierland, Hendrick Houeland, Lars
Fousk, Ole Omvig, Niels Berje og Johannes Døsseland med fleere Almue som Tinget samme
tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger samt høye øfrighedz ordres, Ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Hermand Olsen Røsseland, hvor Creditor Lars Boxnes er
udl: 2 ½ Mrk: Sm: i Røsseland for 1 rdr: 4 Mrk: Johannes Louckhammer for fordring 8 rdr:
er udlagt udj gaarden Rødsteen 3 Mrk: Sm: for 2 Rdr: Provsten Hr: Frimand udlagt 8 Mrk:
Sm: for 4 Rdr: Pastor Hr: Christi udl: i gaarden Rødsteen 8 Mrk: Sm: for 4 rdr: Lars
Hermands: Langeland {udl:} Ole Niels: Oenerim udl: udj gaarden Rødsteen 7 Mrk: Sm: for 3
rdr: 3 Mrk: for Skifttesbeckostning udl: i gaarden Røsseland 16 ½ Mrk: Sm: for 11 rdr:
Marithe Johansdatter udl: udj gaarden Røsseland 1 Løb 12 Mrk: Sm: for 56 Rdr: Nock i dito
gaard udl: 1 pd: 10 ½ Mrk: Sm: for 23 rdr: saa og udj gaarden Rødsteen 11 Mrk: Sm: for 5
rdr: 3 Mrk: Britha Johansdatter udl: i gaarden Røsseland 1 Løb 8 Mrk: Sm: for 53 rdr: 6 s:
Nock udj gaarden Rødsteen 16 Mrk: Sm: for 8 rdr: nock udj Røsseland 1 pd: 10 ½ Mrk: Sm:
for 23 rdr: dat: 21 Aug: 1741.
Publiceret Samson Larsen Omvigens udstedde Pandte obligation Stoer 24 Rdr: som hand af
Hr: Capit: Møller haver til Laans beckommet og der for setter til underpandt ½ Løb 9 Mrk:
Sm: i gaarden Store Omvigen dat: 3 Novembr: 1740.
Publiceret Hans Ols: Sundes udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: ½ Vog Korn udj
gaarden Sunde til Hr: Lieut: Ehly dat: Junij 1741.
Aftaget paa gaarden Møchlebust 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: i skatteskyld og i landskyld 1 Løb
9 Mrk: Sm: 1 huud og 1 giedskind, er aftaget opsidderne godtgiort udj Skatterne, hvor af
ligesaa Ledingen er dennem godtgiort; wrag eller strandet godz er icke funden ej heller
ledige karle som bruger kiøbmandskab. Opsideren paa dend afbrendte gaard Lund Lars
Olsen gaf Fogden sin qvittering for skatternis godtgiørelse af 1 pd: 20 Mrk: Sm: (beløb?)er 2
rdr: 6 8/9 s: hvilcket blev taget under Rettens forsegling. Almuen tilstod at have
beckommet skyds pengerne af Fogden som og Sorenskrifveren 4 s: Miilen, saa mange som
til og fra Tingerne skydset haver. Restandsen blev oplæst og befandtes Rigtig som beløber
195 Rdr: 2 Mrk: 2 s:

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckom/m/ende aar 1742 ere !!!
(mrkn: dei er innførte på folio 22a)
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: 1 huud udj gaarden
Røsseland till Hans Colbendtsen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt med 11 rdr:
dat: 2 Novembr: 1740.
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Johannes Monsen Sinchelberg hafver till dette Ting ved Mundtlig warsell ladet indstefne
Corporal Ole Thomesen Nedre Fed, at lide Dom till at betale 3 Rdr: 12 s: som hand af
Citanten till Laans beckommet haver imod Revers, som og till at betale Processens
omckostninger.
dend indstefnte Corporal Ole Thommesen blef paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej
heller nogen paa hans vegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne Hendrick Houeland og Niels Møcklebust, hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Corporal Ole Thommesen till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og
warsell.
Mons:r Sæbøe paa Citantens vegne war Laufdags foreleggelse paastaaende for dend
indstefnte og nu fraverende Contrapart.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne hafver afhiemlet at Corporal Ole Thommesen Nedre Fed till dette Ting
hafver faaet lovlig Kald og warsell, saa forelegges hannem till neste Ting Laufdag at møde og
svare till Sagen.

Ao: 1741 d: 21 og 23 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Haavig for Strandvigs Skibbredes {ble.g} Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Samson Foor,
Lars Haege, Steen Wanvig, Haldoer SæfverEide, Lars Berland, Anders Kiilen, Jaen Eide, og
Johan Hansen Giøen med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres lige som paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ingebor Refne, hvor Enckemanden Torchel Johans: er
udlagt 10 Mrk: Sm: ½ huud og Daardj Taarchelsdatter udl: 1 pd: 4 Mrk: Sm: alt forskrefne
udj gaarden Refne for 1 rdr: 3 Mrk: for hver Marck Smør dat: 16 Aug: 1741.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Johanes Taarbiørnsen, hvor Encken Anna Nielsdatter er udl:
5 Mrk: Sm: Niels Johans: udl. 6 Mrk: Sm: alt udj gaarden \Nord/ Tvedt for 1 rdr: 1 Mrk:
Marcken dat: 7 Julij 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Anders Steens: Lilleviig hvor Encken Marithe Stensdatter
er udl: 1 pd: 10 Mrk: Sm: Steen Anders: udlagt 10 Mrk: Sm: Anders Andersen udl: 10 Mrk:
Sm: alt forskrefne udj gaarden Lille Viig (Lillevig) for 1 rdr: 3 Mrk: for hver Marck Smør
Ole Anders: udl: 9 Mrk: Sm: Aagaatte Andersdatter udl: 5 Mrk: Sm: Marithe Andersdatter

udl: 8 Mrk: Sm: alt forskrefne udj gaarden Opsael for 1 rdr: 4 Mrk: 8 s: for hver Marck Smør
dat: 8 Aug: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Johannes Vindsends: og Magdela Vindsendsdatter Opsal,
hvor Vindsends Vindsendsen er udl: 10 ½ Mrk: Sm: for 1 rdr: 1 Mrk: for hver Marck Sm: og
Mette Vindsensdatter udl: 6 Mrk: Sm: Daardj Vindsensdatter udl: 6 Mrk: og Lisbet
Vindsensdatter udl: 6 Mrk: Sm: alt forskrefne udj gaarden Aaese i Strandebarms skibbrede
beligende hver Marck Sm: for 1 rdr: Vindsens Vindsensen udl: (.. … Sm: udj) Huusevigen i
Waags Skibrede beligende for 5 rdr: 3 Mrk: 12 s: dat: 15 Aug: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Steen Engelsen Houge, hvor (Encken?) Christj Joensdatter
er udl: 1 pd: 6 ¾ Mrk: Sm: Steen Stens: udl. 6 Mrk: Sm: (……) Steens: udl: 6 Mrk: Sm:
Joen Steens: udl: 6 Mrk: Sm: Magdela Stensdatt: udl: 6 mrk: Sm: Marithe Steensdatter udl:
6 Mrk: Sm: alt forskrefne udj gaarden Houge for 1 rdr: 3 Mrk: {Sm:} for hver Marck Smør
dat: 15 Aug: 1741.
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Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Indre Steensen Lyggre er Enckemoderen udl: 8 5/8 Mrk:
Sm: udj Lygre for 11 rdr: 4 s: Taarbiørn Steens: udl: 5 Mrk: Sm: i Selswold for 5 rdr: 5 Mrk:
Mette Stensdatt: lige saa ½ Mrk: Sm: i Selsvold for 3 Mrk: 8 s: dat: 9 Aug: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Anders Christophers: og Karen Christophersdatter hvor
Engell Christophers: er udl: 8 Mrk: Sm: udj Skifttes beckost: udl: 5 Mrk: Sm: Ingebor
Christophersdatter udl: 3 Mrk: Sm: Engell Christophers: udl: 3 Mrk: Sm: Lars
Christophers: udl: 3 Mrk: Sm: Joen Christophers: udl: 3 Mrk: Sm: alt forskrefne udj gaarden
Mit Røe hver Marck Sm: vurderet for 4 Mrk: 8 s: dat: 17 Aug: 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Christj Johansdatter Lille Balleseim hvor \udj/
Enckemanden Heine Aamunds: er udl: 1 buckskind 7 ½ Mrk: Sm: for 1 rdr: 2 Mrk: Marcken,
Nock i gaarden Indre Børseim 12 Mrk: Sm: for 4 Mrk: Marcken Engel Nielsen udl: 5 Mrk:
Sm: i Lille Balleseim for 6 rdr: 4 Mrk: Steen Niels: udl: 5 Mrk: Sm: i Lille Balleseim,
ligesaa Hans Niels: 5 Mrk: Sm: Torchel Niels: udl. 5 Mrk: Sm: Christj Nielsdatter udl: 4
Mrk: Sm: alt forskrefne udj Lille Balleseim hver Mrk: Sm: for 1 rdr: 2 Mrk: dat: 23
Septembr: 1741.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Endre Eericksen, hvor Encken Ingebor Larsdatter er udl: 8
Mrk: Sm: Herbor Endresdatter udl: 8 Mrk: Sm: alt udj gaarden Biøndal for 2 rdr: 2 Mrk: for
hver Mrk: Smør dat: 27 Julij 1741.
Publiceret Johan Mickelsen Tedts!! (Tvedts) udstedde skiøde paa sine Myndtlinger Guroe
Johansdatter og Magdalene Johansdatters vegne paa 11 Mrk: Sm: udj gaarden Tvedt till
Michel Johans: som der for haver betalt 17 Rdr: dat: 7 April 1741.
Publiceret Anders Leigelandz udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Leigeland til
Ole Johans: dat: 18 Julij 1741.
Publiceret Jon Torgildsen Eides udstede bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden Berland til
Mickel Svends: dat: 3 Julij 1741.

Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddell paa 3 Spand Sm: ¾ huud udj gaarden
Windnes til Mons Hansen dat: 10 Janvarij 1741.
Fogden hafde ladet indstefne Rasmus Hans: Marckhuus og Samson Marckhuus for de har
holdt brøllup og Spill til Kircken paa en Søndag hvilcke betalte sin hellig brøde med 3 Rdr:
Fogden haver til dette Ting ladet indstefne \Siur/ Torstensen Store BaldesEim til bøder og
strafs lidelse formedelst hand brugte Spill og Leeg till Kircken paa Søndagen {eftter} d: 8de:
eftter Trinitates, da hand war brudgom, og der om indstefnt at anhøre vidnerne Knud
Øfrehage og Hans Nedrehage, som under deris faldzmaals bøder er indstefnt, og der eftter at
anhøre Dom.
dend indstefnte Siur Torstensen møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og
warsell og sagde der hos hand hafver aldelis indtet at bøde med.
denne Siur Torstensen betalte i Mindelighed sin hellig brøde med 1 rdr: 3 Mrk:
Lige saa Isack Kleppe eller!! Niels Johans: Lille Baartvet, som lige saa var indstefnt for Spill
og Leeg til Kircken paa en søndag, betalte hellig brøde i Mindelighed med 1 rdr: 3 Mrk:
Lars Nedre Vaage af Strandebarms Skibbrede hafver til dette Ting ladet indstefne Anders
Niels: Lille BaldesEim samt Corporal Jaen Nielsen Vogen, formedelst de skall have begiegnet
hannem med Skieldz ord, hvor om de ere indstefnte at anhøre eftterskrefne vidner som ere
under deris faldsmaals
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bøder indstefnte her om at aflegge deris vidnisbyrd Nafnlig Johannes Refne og Johannes
Store BaldesEim, hvor om Anders Nielsen tillige er indstefnt at betale Processens
beckostninger.
dend indstefnte Anders Nielsen Lille BaldesEim møtte for Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og warsell; Corporalen Jaen Nielsen Sagde hand war stefnt till dette ting
imedens hand var fra sit huus, til med er icke hans Cheff eller Capitain indstefnt till
Vedermæle, og alt saa formener at Stefnemaalet maa som u-Loflig ansees.
Stefnevidnerne Taarbiørn Houge og Ole Tuftt hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Corporal Jaen Niels: Vogen till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell,
dog sagde at Corporalen war ej hiem/m/e men paa forretninger, hvor fore de forckyndte
Stefnemaalet i hans huustrues paahør, Sagde der hos at de icke hafde nogen ordre at indstefne
Corporalens Cheff eller Capitain til vedermæele udj Sagen.
Eragt:
for saa vidt widnernis forcklaring angaar Corporal Jaen Nielsen Vogen, bliver de icke
admiteret till forhør, i henseende at Capitainen som ham skulle beskickcke et forsvar er icke
indstefnt til Vedermæele udj Sagen, men for saa vidt vidnernis udsagn paagielder Anders
Nielsen Lille BallesEim paalegges de at aflegge sit Sandhedz vidnes byrd:
Widnerne Johannes Refne og Johannes Store BaldesEim blev paaraabt som fremstod for
Retten, hvor Eedens forcklaring af Lovbogen for vidnerne blev oplæst og formaenet at vogte
sig for MeenEed; hvor paa
vidnet Johannes Refne eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at for vngefer 8
â 9 uger siden war widnet tillige med Johannes Store BaldesEim paa gaarden Lille BallesEim
ved skifttes holdelse eftter Sl: Niels Lille BaldesEim, som wurderings Mend, hørte vidnet at
Anders Lille BaldesEim hafde fortrydelse ofver Citanten, {for} som var mistengt for at skulle

have indløst et Sølf Støb, og spurde Anders Lille BaldesEim hvad hand hafde der at bestille
med tilsagn hand skulle \gaa sin vej mens vel var og/ Ride fanden i vold du kommer her og
indsniger dig og stæeler vores Moders gods bort. Fogden tilspurte vidnet om icke hørte at
Anders Lille BaldesEim dis foruden samme tid skieldte Lars Nedre Vaage med de ord Tyf;
vidnet svarede kand dette icke Erindre. Parterne hafde dette vidne icke meere at tilspørge.
det 2det vidne Johannes Store BaldesEim eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, At for vngefer 8 â 9 Ugers tid siden war widnet paa skifttet eftter Sl: Niels Lille
BaldesEim, som vurderings Mand, da hørte vidnet at Anders Lille BaldesEim sagde til
Citanten og spurde om hand hafde der noget at fordre, hvor til Citanten svarede Nej, og sagde
til Citanten saa gaae din Vey, du kommer her og stæeler vores Moders godz bort, du har giort
som en Skielm. Widere hafde parterne icke dette vidne at tilspørge.
Hvor eftter Citanten om hvis Passeret er war Tingsvidne paastaaende som blev bevilget.
Aarne Isacksen Geidtskeie haver till dette Ting ladet indstefne til dette Ting, Hans Torgelsen
Giøen og hans tienistedreng Johannes Taarbiørnsen, og Pofvell Larsen Giøenenæsset, at lide
Dom til at betale en ferringsbaad som de indstefnte haver laant af Citanten og der eftter lagt
dend eftter sig i fieren saa dend blev i
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Støckerslagen, og dis aarsag stefnet at betale Processens omckostninger.
Hans Torgelsen Giøen og Pofvell Giønenesset møtte for Retten og vedstod at de tillige med
tienistedrengen hafver faaet lovlig Kald og warsell.
Pofvell Giøenenesset forcklarede at war befalet af Hans Giøen \tillige med drengen/ eftter
Sancte Hansdags tider at fare till Siøes og ophendte der fra Eendeell tiære og et Svin, og som
det var Seent paa afttenen fick de till laans Aarne Giedtskeies ferringsbaad som de Roede op
till DragEide hvor de sadte baaden eftter sig, da dend siden af andre folck som kom Reisende
blev tagen og Roet med da dend siden bortckom. og hvem som betiente sig af baaden og
brugte dend, der om er till widne Hans Nerhofde, Magdela DragEide og Corporal Anders
Størsen!! (Størcksen?) DragEide. men Haans!! (Hans) Torgelsen Giøen betalte dend halfve
deel af baaden med 1 rdr: 3 Mrk: som Citanten annammede til sig.
Ole Joensen Foor hafver till dette Ting ladet indstefne Ole Engelsen Foor till at afstaae 14 ½
Mrk: Smør udj gaarden Foor som hand med sin huustrue udj arf haver haver!! beckommet,
ligesaa indstefnt Ole Hansen Lillelie till at afstaae 39 Mrk: Sm: som og de seeniste 14 ½
Mrk: Sm: hand arfvede med sin huustrue, og for alt at modtage Penge saa som Citanten er i
dend formeening at vere der till odell og aaesæede berettiget
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa deris vegne til
Sagen at svare.
Stefnevidnerne Samson Joensen Foor og Lars Olsen Haege hiemlede ved Eed at have
indstefnt Ole Engelsen Foor og Ole Hansen Lillelie till dette Ting med meere End 14 dagers
Kald og Varsell.
Eragtet.
Som de indstefnte icke møder, og Sagen ellers Dependerer af odels Løsnings Redt, saa
henvises Citanten at in Caminere Sagen till aaesteden, hvor da eftter lovlig omgang udj Sagen
Dom skall blive afsagt.
Ole Joensen Foor og Anders Joensen Foor hafver till dette Ting ladet indstefne Ole Engelsen
Foor til Doms til Doms Lidelse at betale Landskyld og Rettighed af 1 pd: 15 ½ Mrk: Sm: i
gaarden Foor som hand haver brugt og beboet af Cititanterne!! (Citanterne) som en

Leylending fra Ao: 1718 till 1732 aars udgang, som og at betale Sagens forvoldende
omckostninger.
dend indstefnte Ole Engelsen Foor blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ej heller
nogen paa hans vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Samson Joensen Foor og Lars Olsen Haege hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Ole Engelsen Foor till dette Ting med {meere end} 14 dagers Kald og Varsell.
{ham}
Citanten Anders Joensen Foor paastod Laugdags foreleggelse for dend udeblefne Contrapart;
Eragtet.
Eftter Kaldsmendenis afhiemling haver dend indstefnte faaet lovlig Kald og Varsell, hvor fore
Ole Engelsen Foor forelegges Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddell paa 1 pd: Sm: 1 giedskind udj gaarden
Moswold till Isack Halfvors: som der af bøxelen eftter Loven haver betalt. dat: 24 Martij Ao:
1741.
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Publiceret Johannes Joensens udstedde bøxelseddel paa 22 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Liotaaen,
til Ole Endresen som bøxelen med 6 rdr: haver betalt. dat: 21 Octobr: 1741.
Knud Boelstad indlefverede sin skrifttlige begiering hvor udj hand tilbyder de som maatte
forlange Penge till Laans, de da ville anmelde sig hos ham, hvor de skall beckomme 54 rdr: 2
Mrk: 15 s: som er Myndtlingen Caspar Nielsens halfve arfvelod, som Deponenten er
ordineret till formynder for, som hand will udlaaene imod sicker underpandt, og som ingen
anmeldte sig at wille faae Pengerne till Laans, saa blev Pengerne af Retten eller Dommeren
forseglet og formynderen igien tilleveret. dat: 21 Octobr: 1741.
Aftaget paa Gaarden Sandal 1 pd: Sm: er opsidderen godtgiort Leylending skatten, lige saa
Ledingen. Ligesaa blev oplæst for Almuen om nogen wrag eller strandet godz, hvor til de
svarede Nej, icke heller findes i dette skibrede handvercks folck, ej heller unge karle som
bruger kiøbmandskab dette aar uden alleene Joen Haaland som eftter Forordningen betaler 2
rdr: Almuen ligesaa paa tilspørgelse tilstod at have beckommet deris skydzpenge 4 s: saa
mange som haver ført till og fra Tingerne dette aar, saa vel af Fogden som Sorenskrifveren.
Restandsen beløber 35 rdr: 5 Mrk: 10 s:
Laugrettes Menden[e] som i Qvindherrets Skibrede skall besidde Retten tilckommende aar
1742 blev der paa Tingstedet forgiedt!! (forglemt) at anføres hvor fore de her bliver antegnet
saa som Nye, Joen Tomesen Storedale, gamle Rasmus Skarfvetuun, Jacob Lille Daele,
Hans ibid: Clemed Rolstvet, Ole Berge, Ole Løening og Eelias ibid:
Laugrettes Mendene for Strandvigs Skibbrede som skall besidde Retten 1742 ere, alle Nye,
{Peder Klæppe, Ander} Thommes Hadtletvet, Ole ibid:, Christian Tvedt, Joen Dalland, Hans
ø(…)e Øckland, Svend Haege, Taarbiørn Skaattuen og Ole (…..)sen Hiertager

Ao: 1741 d: 24 og 25 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig for Ous Skibbredes Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:

Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Knud Pedersen Tøsse, Ole
Frøeland, Maans Klæppe, Peder Sævold, Niels Soelberg, Joen Tvedt, Svend Hafskaaer, {H}
og Halfvor Røe, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres lige som paa forrige Tinge.
Publiceret Knud Pedersen Tøsses udstede Skiøde paa 2 pd: Sm: og 1 giedskind udj gaarden
Svensdalen till Lars Hans: Goupholm som der for har betalt 99 Rdr: dat: 19 Octobr: 1741.
Publiceret Daniell Jørgensens udstede Skiøde paa 1 pd: Sm: udj gaarden Dybevigen til Anders
Knudsen som der for haver betalt (.. Rdr:) dateret 7 Novembr: 1741.
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Publiceret Vindsends Moebergs udstedde Skiøde paa 6 5/6 Mrk: Sm: i gaarden Gierde till
Anders Knudsen som der for har bet: 18 rdr: og er dat: 7 Novembr: 1740.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ¼ huud og 4 ½ Mrk: Sm: i
gaarden Sundøen til Mons Andersen dat: 11 Janv: 1741.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddell paa ½ Løb 4 ½ Mrk: Sm: ¼ huud i
gaarden Sundøen till Christen Mons: dat: 7 Febrj: 1741.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 2 Rdr: i gaarden Hetleflot til Eefvind
Olsen dat: 23 Octobr: 1741.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelseddell paa 2 Spd: Sm: 2/6 huud udj gaarden
Tysse till Anders Larsen dat: 9 Febrj: 1738.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Ole Hansen hvor Encken Karen Maansdatter er udl: till
Niels Mons: Vogen for fordring 44 rdr: ½ Løb Sm: udj Gaugstad dat: 27 April 1741.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Peder Hansen Tøsse, hvor Encken Marithe Knudsdatter er
udl: udj gaarden Tøsse 1 pd: 21 Mrk: Sm: ½ huud for 63 rdr: udj gaarden Qvittingen ½ Løb
Sm: for 15 Rdr: udj gaarden Hoepe 17 Mrk:r Sm: for 17 rdr: Hans Peders: udl: i gaarden
Grøningdal 2 pd: Sm: for 48 rdr: udj gaarden Hoepe 9 Mrk: Sm: for 9 Rdr: Knud Pedersen
udl: i gaarden Tøsse 1 pd: 21 Mrk: Sm: ½ huud for 63 Rdr: og Anna Pedersdatter udl: 10
Mrk: Sm: ½ huud i gaarden Hoepe dateret dend 5 Aug: 1741.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Johannes Sandvigen, hvor Encken er udl:!! Sønnen Jacob
Johans: Niels Johans: og Ingebor Johansdatter er tilsamen udl: ½ Løb Sm: for 36 rdr: dat:
5 Aug: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Hans Hansen Steensland, hvor Ecken Britha Olsdatter er
udl: i gaarden Steensland ½ Løb Sm: ½ huud ½ g:skind for 87 rdr: 4 Mrk: 8 s: Engel Hans:
udl: ¼ huud ½ giedskind i Steensland for 20 rdr: 1 Mrk: 8 s: Ole Hansen udl: 12 Mrk: Sm: i
Steensland for 18 rdr: Anders Hans: udl: i gaarden Frøland 9 Mrk: Sm: for 9 rdr: Christj
Hansdatter udl: i gaarden Odland 8 Mrk: Sm: for 5 rdr: 2 Mrk: Zidsele Hansdatter udl: i

gaarden Steensland 6 Mrk: Sm: for 9 rdr: Magdela Hansdatter udl: i gaarden Frøland 9 Mrk:
Sm: for 9 rdr: dat: 3 Aug: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Anders Niels: Rolswog hvor udj Encken Marithe
Joensdatter er udl: 1 pd: 6 Mrk: Sm: for 30 rdr: Elling Nielsen og Niels Nielsen udl: 1 pd:
Sm: i Rolsvog for 24 rdr: dat: 4 Aug: 1741.
Publiceret Niels Olsen Hellands udstede Skiøde paa 1 pd: Sm: udj gaarden Lundervig till
Haldor Hans: som der for har bet: 30 rdr: dat: 24 Octobr: 1741.
Hr: Pastor Hr: Niels Leganger, haver till dette Ting ladet indckalde opsidderne gl: Anders
Strønnen, Maans Syndøen, Ole Sundøen, Windsiandz Lepsøen samt Aarne Qvernevig, for at
udsige hvor meget enhver af disse hafver uden Citantens Minde indfundet sig udj gaarden
Lepsøens Skoug og der udj forøfvet en temelig skadelig Skoughugst; hvor da Anders
Strønnen fremckom for Retten og paa tilspørgelse Sagde at hafve hugget 4re træer af Roeden,
og 4 â 5 Skadtstocker, som forhen var nedhugget; der nest fremstod Maans Syndøen og paa
Rettens tilspørgelse svarede at have hugget et træe af Roeden, samt 3 â 4 baad band till indved
udj en baad, og ej widere; Ole Sundøen paa Spørsmaal Svarede at have hugget et træe af
stubben, Nock (et fu?)rretræe till baadehalser og nu i afvigte foraar da (hand kom) af
Waarfisket hug hand tillige med Præstens (……..) Eendell Skaedt till at brende Lyese med,
og for Re(sten ej?) meere brendeved end hand har haftt fornøden
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till sit Eeget huus, men icke mere af ham skall vere hugget end forcklaret er; Windsiants
Lepsøen forcklarede ickun at have hugget et træe, og der af icke faaet meere end en stock,
som endnu ligger ved Stubben i Skougen, Nock en Windfelde eller Roedtveldte som af Storm
og Vind har veret nedblæst, som hand har taget og brugt dend till Svild under sin Røgstue,
hvilcket hand nedfeldte i denne afvigte Sommer om Sancte Hans dags tider, forcklarede ellers
icke nogen sinde tilfore!! (tilforne), ej heller eftter ofvenstaaende tid, at have hugget det
Ringeste i Skougen; Aarne Qvernevig paa tilspørgelse benegtede aldelis, icke haver
hvercken ved sig Self eller andre hugget eller hugge ladet, et Eeniste træe end sige mere af
Lepsøens Skoug. Christen Sundøen paa tilspørgelse, giorde lige saadan forcklaring som nest
forrige Deponent, icke mindste at have hugget uden indved till en baad som hand bygde for
Præsten Self; Marthe Berge paa tilspørgelse svarede som nest forige Deponent, ej at have
hugget det allermindste sig till nøtte. Svend Røttingen sagde aldelis icke at have hugget det
allermindste i skougen, undtagen for 6 aar siden, hug hand en liden buske, som hand ej
nøttede til andet end brendeved; Lars Røttingen forcklarede ej hvercken for kort eller lang
tid siden, haver hugget 1 Pinde af Skougen sig till nøtte; Ole Røttingen paa tilspørgelse
forcklarede ej at have hugget noget i skougen, uden for vngefer 8te aar siden, hug hand et
lidet træe eller furre som ej var større, end hand slæbte dend med sig under haanden, og i
dette foraar 1741 Sanckede hand sig 2de børrer tør wed, som hand brendte Lyese med, videre
sagde hand ej udj denne skoug at have hugget. Anders Særvold forcklarede ej nogensinde
at have hugget det mindste, men i afvigte Vindter, fandt hand en qvist som af winden war
nedblæset, som hand tog i baaden med sig; Peder Særvold Sagde ej at have hugget det
allermindste, undtagen i Vindter Roede hand frem ved Landet, saag hand 2 â 3 qvister laag
nedfalden tet ved Søebredden, hvilcke hand tog og flaattede eftter sig, men kunde icke for Iis
komme til sit Land med dem, hvor over de om nogle dager der eftter blev borte, og vidste icke
hvem som har taget dem. Peder Særvold Samnanger, Sagde haver aldrig veret paa Land der
i Skougen, langt mindre hugget det allermindste. iligemaade forcklarede Peder Strønnen

icke at hafve hugget hvercken meget eller lidet. Aamund Strønen sagde lige saa ej mindste
qvist der udj skougen at have hugget. Lars Strønnen benegtede ligesaa ej nogensinde at
have hugget i Lepsøe skougen, uden i denne Sommer hugg hand 10 bøtte kraager af bragcke
ved og icke træer, det hand med æed ville Testere.
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Fogden Heiberg hafver till dette Ting ladet indstefne Isach {Studzøens} \Slogøens/ Koene
Marj Joensdatter till Doms Lidelse for hun skall hafve slaget en huusckoene Britha
Jacobsdatter, med en halfckande bøtte i hovedet, og der om indstefnt at anhøre widner
Anders TrengerEides Koene Anna Engelsdatter, og 2de tieniste Piger, Nafnlig Marj
Isacksdatter, og Ingebor Nielsdatter er Syg og denne sinde icke kand møde; og der eftter at
anhøre Dom til Strafs Lidelse.
Marj Joensdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hindes
vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Hans Hansen Lundervig og Johannes Ouen hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Marj Joensdatter till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og varsell, som
og widnerne under deris faldzmaals bøder indstefnte at møde.
Widnet Anna Engelsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i afvigte
foraar ware Marj Joensdatter og Britha Jacobsdatter paa gaarden Trengereide, hvor de kom i
Dispute om en Kiste som Marj Joensdatter wille tage udj arf eftter Britha Jacobsdatters Mand
som ved døden war afgangen, hvilcken hun benegtede ej wille fra sig levere førend skiftte og
deeling blev holdet, da hun skulle faae hvad paa hinde blev udlagt, Men Marj Joensdatter
fattede i Kisten og ville tage dend bort, som dend anden hindrede, imidlertid og i denne strid
{kom} hørte vidnet et lyd og halfckande amberen kom Rullende paa gulfvet, og saag at
Britha Jacobsdatter war blodig og hafde faaet huell i hofvedet i Nacken, Men saag icke at
Marj Joensdatter slog til med amberen, uden alleene hørte lydet af slaget, og at amberen kom
Rullende paa gulfvet widere widste vidnet icke at forcklare.
det andet vidne Marj Isacksdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede,
ligesom forige vidne vundet og udsagt haver, undtagen dette vidne ej saag at Marj Joensdatter
slog till Britha Jacobsdatter med amberen, saag dog at Britha Jacobsdatter var blodig.
det 3die vidne Ingebor Nielsdatter forcklarede Almuen at vere syg og Sengeliggende, saa
hun icke den/n/e sinde kunde møde;
Fogden paastod Laufdags foreleggelse for Marj Joensdatter og widnet Ingebor Nielsdatter.
Eragtet.
Marj Joensdatter forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen, til samme tid og sted
forelegges vidnet Ingebor Nielsdatter under sine faldzmaals bøder eftter Loven, at møde og
aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.
Almuen af Ous Skibbrede blev tilspurt om Wrag og Strandet godz er funden dette aar, der till
de svarede Nej; forlofs Penger ej videre end Sorenskrifverens attest udviiser; Almuen saa
mange som har skydset till og fra Tingerne dette aar tilstod at have beckomet sin betaling saa
vell af Fogden som Sorenskrifveren 4 s: Miilen.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckomende aar 1742 ere Ole Pofvelsen
Meehuus, Hans Ferrestad, Ole
1741: 24

Sundøen, Povell Hansen Hegland, Johannes Hansen Houge, Ole Holmefiord, Peder Brems, og
Hans Nielsen Gielle.
Restandsen for Ous Skibbrede blev oplæst og beløber 21 rdr: 3 Mrk: 10 s:

Ao: 1741 d: 27 og 28 Octobr: blev holden Almindelig Høsteting paa Gaarden øfre
Hummelvig for Opdals Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig, Christopher Aarbacke,
Rasmus Ouckland, Jacob Bache, Hans Ouckland, {Ind} Einer Humlevig, Christen Grimsland,
Anders Oenerim og Petter i Barmen, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres, ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Jacob Johansen Mælands udstedde Pandte obligation till Hr: Capitan Lorentz
Muller som haver laant ham 18 Rdr: og Setter der for till underpandt ½ Løb Smør udj
Gaarden Mæland indtill Capital og Rendter vorder betalt dat: 23 April 1739.
dend af Sl: Hr: Lars Heiberg udstedde obligation stoer 95 rdr: til Fogden Heiberg, er af
Sterfboets skiftteforvaltere indfriet, hvor fore dito obligation nu af Fogden Heiberg med
paateignet qvittering i Retten Produceres till udslettelse i Pandte bogen. dat: 2 Octobr: 1741.
Publiceret eller blev ved Fogden Heiberg indlefveret i Retten Sl: Hr: Lars Heibergs udstedde
obligation Stoer 802 Rdr: 4 s: som af Provsten Hr: Koren findes paategnet at vere udj
Sterfboet sked fyldest for dito Capital dat: 28 Septembr: 1741.
Lige saa blev Sl: Hr: Lars Heibergs udstedde Pandte obligation dat: 7 Augustij 1737 Stor 150
Rdr: som hand af Hr: Ludvig Poust beckomet haver, dito obligation med paategnet qvittering
af Hr: Assessor von der Lippe at vere betalt Capital og Rendter i alt 173 rdr: 5 Mrk: 12 s: dat:
30 Aug: 1740. hvilcken nu i Retten blev anvist till udslettelse i Pandtebogen.
Publiceret Jens Johansens udstedde Pandte obligation Stoer 50 Rdr: som Lænsmanden Hans
Vaage, af sin Myndtling Anders Andersens arfvemidler laant haver, hvor fore hand setter til
underpandt 1 Løb Sm: med bøxel og herlighed udj gaarden Elsager dat: 27 8br: 1741.
Publiceret Niels Taarbiørnsen Fladeragers udstedde Skiøde paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: udj
Gaarden Fladerager, till sin Søn Lars Nielsen som der for haver betalt 160 rdr: dat: 10
Novembr: 1740.
Publiceret Niels Taarbiørnsen Fladeragers og Lars Nielsens med hin Anden oprettede
Contract, angaaende Gaarden Fladeragers brug dat: 10 Novembr: 1740.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Barbroe Mevatne, hvor Enckemanden Hans Olsen er udlagt
1 pd: 3 Mrk: Sm: Gyrie Hansdatter udl: 9 Mrk: Sm: Guroe Hansdatter udl: 9 Mrk: Sm: alt
forskrefne udj gaarden Mewatne vurderet for 1 rdr: Marcken. dat: 25 Aug: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Ingebor Taarbiørnsdatter Norbust, hvor Enckemanden {er
udlagt} Johannes Salomonsen er udl: 21 Mrk: Sm: Haagen Soleim udl: 1 pd: 6 Mrk: Sm:

Ole Myrdal udl: for fordring 1 pd: 6 Mrk: Sm: udj Norbust, for 1 rdr: Marcken dat: 29 Aug:
1741.
1741: 24b
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Anna Thom/m/esdatter, hvor Enckemanden Jens Olsen [er]
udl: 1 pd: 2 Mrk: Sm: Britha Jensdatter udl: ½ Løb Sm: udj skifttebeckostning udl: 10 Mrk:
Sm: Inger Thomesdatter udl: ½ Løb Sm: alt forskrefne udj gaarden Reigseim hver Marck
Sm: vurd: for 4 Mrk: dat: 22 Aug: 1741.
Fogden hafde till dette Ting ladet indvarsle de bort Rømte folck Lars Arnesen SøerEide og
hans tieniste Pige Else Pedersdatter deris Nermeste Slegtinge og Slegtinges formyndere
nemlig Lars Arnesens fader, Arne Hillisvig og broder Niels Hillesvig, og Else Pedersdatters
Moder, Zidsele Norbusta, og Sødster Martha Pedersdatter, saa og Lars SøerEides huustrue
Synnefve Torgiersdatter, at anhøre eftterskrefne vidner Nemblig Christopher SøerEide, Niels
ibid: Barbrøe!! (Barbroe) SøerEide, Karj SøerEide, Maans SøerEide med huustrue Gyrj
Jørgensdatter, samt de 2de Piger Anna Knudsdatter og Anna Ellingsdatter SøerEide, deris
Eedelige forcklaring om Aarsagen till fornefne!! (fornefnte) Lars SøerEide og Else
Pedersdatters saa Pludselige bort Reise, hvilcke vidner i ligemaade till dette Ting er indstefnt,
under deris faldsmaall, deris Eedelige forcklaring der om at aflegge alt till et lov skickcket
Tingsvidnis Erholdelse.
Alle de indstefnte blev paaraabt som alle møtte for Retten og wedstod enhver i Sær at hafve
faaet lovlig Kald og warsell.
Fogden paastod at de indstefnte widner maatte Eedfæstes og afhøres hvor eftter widnerne
ved paaraabelse fremstod for Retten da Eedens forcklaring af Dommeren for dennem blev
oplæst, og formaenet at wogte sig for MeenEed. Hvor paa widnerne blev Separeret og
udviset, og en eftter anden paaraabt, og fremstod
widnet Christopher SøerEide som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede. i
fiskeries tider indeverende aar hørte widnet en og anden fortaalte at Lars SøerEides
tienistepige war svag og sygelig, blev og sagt at hun foer omckring hos Naboerne og Spurde
om Raad for sine Eegne tider, sagdes hun og war hos Lieutenent Orning og PræsteEncken ved
Oenerims Kircke dend tid boende, og wille der for faae nogen Raad, men fick icke, {og}
siden at widnet kom hiem af fiskeriet, blev hørt som oftteste at det var Clammerie og uEenighed imellem tienistepigen og huusmoederen, og snacket gick at Manden Lars SøerEide
(holdt?) med Pigen, imod huustruen, og naar folck var hos (tag?)de hand stille, hvilcket
saaledes Continuerede langt (ud paa?) Sommeren, da blev vidnet fortaalt at Manden Lars
SøerEide af fortrydelse ofver dette Røgte som hand
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hørte gick i svang, blant Naboerne og andre, at Eendel Sagde hun tieniste Pigen Else
Pedersdatter, war frugtsommelig, og Eendell talede anderledes, haver hand udladet sig med og
Sagt nogle dager før hand bort Rømte, at der som hand kunde faae fadt paa en eller toe, som
føerer dette Snack, wille hand dennem till Tinge indstefne, da de skulle komme til at bøde saa
meget, at de icke paa et eller 2 aar skulle fortiene det igien, saa siger widnet med Naboerne
paa gaarden skall vj blive stefnt og ved ej vished om hvad vj skall Stefnis for, befaler saa sin
huustrue at med sig tage fleere qvinder, for at fornemme om der var Melck udj tieniste Pigens
brøst eller icke, som og skeede Søndagen d: 23 Julij 1741 om Noens tider at Pigen sad i
høeladen da gick vidnets huustrue Karj Andersdatter, Barbroe Joensdatter {og Gyrj

Jørgensdatter} \og Gyrj Jørgensdatter/ till hinde og begierede at taele med hinde om hindes
Svaghed, som hun icke ville høre paa men gick ud fra dem, {ko} saa tog dend Eene i hinde,
som hun Ref sig fra, og dend anden tog fadt paa hinde, {sa} at ville Melcke hindes brøst, det
hun ej ville taaele eller tillade, men tog Self sit brøst ud og Melckede det i disse 3de qvinders
paasiun, og som vidnets huustrue kom og forckyndte dette, klæde vidnet sig strax at ville gaae
till Lænsmanden {dett} tillige med vidnet Niels SøerEide at forckynde dette, dis midlertid,
kom Lars Arnes: SøerEide ind til vidnet og Spurde hvor de wille hen, saa blev ham svaret,
{at} de ville gaae til Lænsmanden, at gifve tilckiende, hans tienistepige Else Pedersdatter
hafver Melck udj sit brøst, som hand ved adskillige formaeninger har villet hindre og faaet
opsadt til Morgenen, men vidnet som og Niels Eide sagde wille strax gaae og angifve det
som ogsaa skeede, at de gick till gaarden Møchlestad \som var ½ Miil veis der fra/ og
forckyndte dette for Lænsmanden som der paa strax \i/ samme stund fuldte med vidnerne till
SøerEide, i {hv} midlertid war Lars SøerEide tillige med sin tieniste Pige afreist till Søes paa
sin Eegen ferrings baad med Seygl, eftter hvilcken tid widnet indtet haver hørt eller Spurt,
hvor hen de haver taget weyen; widere hafde dette vidne icke at forcklare.
det 2det widne Niels SøerEide eftter aflagde Eed {wandt} eftter Loven wandt og
forcklarede, i allemaader ligesom forrige widne wundet og udsagt haver,
ellers forcklarede begge vidnerne at fra dend tid de gick fra SøerEide til Lænsmanden paa
Møcklestad, og til de kom tilbage til SøerEide igien kunde vere eftter deris Meening 1 ½
eller i høyeste 2de Timer, Fogden tilspurde ydermere begge vidnerne først hvor lenge Else
Pedersdatter hafde veret paa gaarden SøerEide for!! (før) dend tid hun Rømte bort med hindes
huusbunde Lars Arnesen SøerEide. Rs: hun kom til SøerEide i tieniste hos Lars Arnesen 3 â
4 Uger eftter allehelgensdags tider 1740, fra gaarden Tvedt Een fierding veis der fra hvor
hun tiente hos Knud Tvedt, 2det om de har hørt (noget?) Røgte om, eller Self fornummet at
Lars Arnesen Søgte nogen gemeenskab eller Samqvem med Else Pedersdatter (da?)
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hun kom i tieniste hos Lars SøerEide om allehelgensdags tider, Rs: Nej de har hvercken
hørt eller fornummet der till; videre hafde Fogden icke at qvæstionere disse vidner.
Widnet Barbroe SøerEide eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i foraaret
frem eftter hørte vidnet at Else Pedersdatter klagede at vere syg af sine Eegne tider, og hos
Een og anden Søgte Raad der for, imidlertid gick der ord af at der war en stor u-Eenighed
imellem huusbunden Lars SøerEide og hans huustrue, som og imellem huustruen og tieniste
Pigen, som gick i svang indtill noget ud paa Sommeren, hørte og hand blef fortrøden ofver
granderne for det bøigde Røgte som gick {i Svang} imellem, at Eendell Sagde Else
Pedersdatter var med barn eller frugtsommelig, og Eendeell Sagde anderledes, udlod sig med
saadanne ord, at kunde hand faae en eller 2 fadt som saadant snack førdte wille hand
indstefne dem for Retten at de der for skulle straffes, hvor fore vidnet blef befalet af sin
Mand at tage fleere Koener med sig, og forsøge {at} om der maatte findes Melck udj hindes
brøst, som og skeede at søndagen som de bortrømte d: 23 Julij fandt de hinde Else
Pedersdatter sidende i høelaeden, og siger at ville tale med hinde om hindes svaghed, hvor til
hun svarede, at de kunde legge det Ned hvor de har taget det op, saa wille hun gaae ud fra
dem som de forhindrede, og tog fadt paa hinde, og som Een af dem tog til hindes brøst, tog
hun dem Self ud, da vidnet udj alle deris hosverelse melckede hindes brøst, og fandt der udj
vid og tyckagtig Melck, og som de trengte at ville hendte fleere folck, for videre at Examinere
hinde, Spurdte de hende icke videre hvem hindes barnefader war, men gick strax og
forckyndte sin Mand, hvorledes tilstod, eller war passeret, hvilcken strax gick till
Lænsmanden for at forckynde det, og førend hand med Lænsmanden kom tilbage, war de
begge af Reiset, og siden ej hørt eller Spurt hvor de Reiste hen. Fogden tilspurte widnet om

hun har fornummet eller ved Røgte hørt, at Lars Arnesen hafde nogen Samqvem eller
gemeenskab med Else Pedersdatter for dend tid hun om foraaret 1741 klaget sig undt, eller
førend hun høsten 1740 {kom} tilforne kom till SøerEide. Rs: Nej hvercken hørte eller
fornam noget der till. for det 2det om vidnet af Else Pedersdatter, forandring paa tyckelse,
endten da hun Melckede hindes brøst, eller tilforn kunde forneme hun war frugtsommelig.
Rs: Nej kunde ej fornemme nogen forandring paa hindes tyckelse men af ansigt saag ilde
ud. 3. om vidnet ved at Nafngive nogen anden som till denne Sags oplysning kand giøre
bedre forcklaring, Rs: Nej widste det icke. Videre hafde Fogden icke dette vidne at
tilspørge, uden dette, om vidnet kunde (sige hv)ad endten Else Pedersdatter allerreede hafde
fød barn (eller hun) da war frugtsomelig da hun bort Rømte,
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Rs: widste der om icke at giøre nogen forcklaring.
Widnet Karj SøerEide eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i allemaader som
forige vidne, og paa Fogdens qvæstioner, svarede ligesom forige vidne udsagt og omvundet
haver.
Widnet Gyrj SøerEide eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede saa vell paa
Fogdens qvæstioner, som og i øfrigt forcklarede i allemaader, som forrige vidne wundet og
udsagt haver.
Widnet Maans SøerEide aflagde Eed eftter Loven at ville sige sin Sandhed i denne Sag, og
der paa blev af Fogden giort følgende qvæstioner; 1. om hand ved aarsagen hvor for Lars
Arnesen SøerEide og hans tieniste Pige saa Pludselig bort Rømte; Rs: Nej widste ingen
aarsag der til, uden da der war befunden Melck udj tienistepigen Else Pedersdatters brøst, da
fornam widnet udj største hast same aftten om Søndagen d: 23 Julij afvigt, at de uformoedentlig og Pludselig war begge bort Reist; 2. om vidnet for dend tid fornam noget
letferdigt lefnet mellem Lars Arnesen og Else Pedersdatter, Rs: svarede at endskiønt vidnet
war i en stue med ham Lars {Pedersen} Arnesen kunde dog aldrig formercke nogen
gemeenskab imellem den/n/em men fra afvigte foraar, og fremdelis til hand bort Rømte
hørdte vidnet at were en stor forargelse og u-Eenighed imellem ham og huustruen, som og
imellem huustruen og tieniste Pigen. Videre hafde Fogden dette vidne icke at tilspørge.
Widnet Anna Knudsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, paa første
og anden ovenstaaende qvæstion, ligesom forrrige!! widne vundet og udsagt haver. Widere
hafde Fogden icke dette vidne at tilspørge.
Widnet Anna Ellingsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven, svarede og forcklarede paa
foranførte qvæstioner, ligesom forrige vidne wundet og udsagt haver. Widere hafde Fogden
icke dette vidne at tilspørge.
Endnu qvæstionerede Fogden de 3de vidner, Christopher, Niels og Maans SøerEide, hvad tid
Lars Arnesen fick dimission fra Capitain Mullers Compagnie, og hvad tilnafn ham udj
Munster Rullerne war givet; Rs: wed Sessionen 1740 blev hand demiteret fra Capitain
Mullers Compagnie, hans Lægs {Roulle} No: 44. og i medens hand stod i Roullerne, blev
hand Raabt for Lars Arnesen Windenes, alskiønt hand nogen tid boede paa Gaarden SøerEide.
der paa blef de bort Rømtes {frender} wenner og paarørende som war Nerverende, tilspurt
om de vidste at giøre forcklaring om denne Sags Sammenheng, og om de for dennem
1741: 26b
har aabenbaret noget førend de bort Rømte; dertill de svarede, at hafve indtet hørt ej heller
vidste andet end hvad widnerne forcklaret haver.

Fogden i Rettelagde Lænsmandens Missive denne Passagie betreffende dat: 29 Julij 1741
som hand paastod udj denne forretning maa inddrages. i øfrigt war \Fogden/ paastaaende Eet
lovskickcket Tingsvidne {som blev bev} om hvis Passeret er som blev Bevilget.
Publiceret Lars Knudsen og Peder Indresens udstede Skiøde paa 2 pd: 19 ½ Mrk: Sm: i
gaarden Haaland till Johannes Indresen som der for haver betalt 67 Rdr: 3 Mrk: dat: 15
Martij 1741.
Publiceret Peder Indresen og Johannes Indresens med hin anden oprettede Contract angaaende
gaarden Haalands brug og er dat: 15 Martij 1741.
fremckom for Retten Knud Hansen og lyesede sin Pengemangel og odels Lyesnings Redt till
½ Løb Smør ¼ huud udj gaarden Leite, {som opsidderne} som Sæbiørn Knudsen {og Sl:}
beboer og bruger, og som det er hans Rette og Sande odell, saa agter hand samme till sig at
indløese saa snart hand saa mange Penge kand beckomme.
Publiceret Siur Coldals udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden Tegland til
Thom/m/es Ols: dat: 24 Decembr: 1740.
Haldies Larsdatter Andersland hafver til dette Ting ladet indstefne Lars Walle till Doms
Lidelse at betale hinde tieniste Løn som hand haver indeholdt, og dis uden at betale
Processens beckostning.
Lars Walle blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne til
Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden {Han} Christen Hansen Møcklestad og Einer Humlevig,
hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Lars Walde till dette Ting med lovlig Kald og
warsell, som er 14 dagers warsell.
Citantinden møtte for Retten og Sagde at have tient hos Lars Walde 1 ½ aar, og 3de Uger,
hvor fore hun paa sin tienisteløn tilgodeckommer 2de Skiorter for 3 Mrk: tienistelønnen i
penge 1 rdr: og for hun haver fremstiet hans Creatuurer skall hun nyde 1 rdr: 2 Mrk: og for et
Snørlif skall hun have 1 Mrk: og for de 3de Uger hun haver tient over sin tid meener hun at
tilckomme i mindste 2 Mrk: tilsammen 3 rdr: 2 Mrk: Men som Contraparten nu icke møder,
war hun Laugdags foreleggelse for hannem paastaaende.
Eragtet.
Som Contraparten Lars Walle er lovlig stefnt, saa forelegges hannem Laufdag till neste Ting
at møde og svare till Sagen.
(….)edt Lande hafver till dette Ting ladet indstefne Lars Walde till Doms Lidelse at betale 6
rdr: som Citanten for ham skall have udlagt paa hans Contrapartens Leyermaals bøder.
Almuen tilstod at have faaet deris betaling 4 s: Miilen saa mange som skydset haver till og
fra Tingerne dette aar;
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Almuen sagde alle at indtet Wrag eller Strandet godz er funden dette aar, ej heller er nogen
forbrudte boeslodder forefalden, icke heller findes nogen u-skyldsadte Rødnings Pladser, med
videre end hvad dito tingsvidne Indeholder. Fogden fremlagde Specificationen over
Kongens beholdne Jordegods saa som udj Nedre Kleppe er ødeliggende 2 Løber 1 pd: Sm:
der af for ½ Løb Sm: ½ huud i Landskyld Fogden ickun beckommet gresleye 64 s: dette aar.

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckommende aar 1742 som ere Lars Sæe,
Niels SøerEide, Christopher ibid: Jacob Støele, Anders Malchenes, Lars ibid: Gunder Røen
og Siur Sunde.
Restandsen for Opdals Skibbrede beløber: ( ope rum )
For nogen tid siden eller for Vngefer d: 12 Octobr: skall Siur \Lars:/ Beldt og hans Broder
Aamund \Lars:/ Skippevig, tillige med Indre Nielsen som Reiste fra Godøe Sundet om
afttenen, underveis komen till u-Løcke 2de af dennem, og om Morgenen død funden og ickun
dend Eene Mand Aamund Larsen Skippevig Bierget hvor over eller her om er gaaet et
Mummell og bøigde Røgte, som af nogle visse Naboer skall vere udspred, at de 2de død
fundne Mennisker, lige som self skulle foraarsage sin død, saa fandt Retten fornøden at
indkalde og Examinere Ermelte Aamund Skippevig, for at høre hans forcklaring, hvorledes og
paa hvad maade disse 2de Mend saa Pludselig er komen af dage;
Aamund Skippevig møtte for Retten, og blef formanet at udsige sin Sandhed hvorledes med
ham og de dødfundne Mennisker er tillgaaet, hvor paa hand da saaledes forcklarede at for
vngefer 14 dager siden kom Siur Belt alleene Roende paa en baad og førte endeell baads
aarer med sig, hen till en Skodtsk Skipper som laa \paa/ Hafnen i Godøesundet, om Morgenen
vngefer Klocken 10 slet, og vngefer en time der eftter kom vidnet ombord paa skibet, som
tillige med de andre folck hialp Skipperen at Nedsette en Nye Mast i Skibet, som kiøbte 2de
kander øell og skengckte folckene med som var 6 karler der om, imidlertid kom Einer øfre
Hummelvig, med en baad, saa kom Niels øfre Humlevigen med sin Søn Indre Nielsen som
blef foruløcket, som hafde en baad at selge till Skotten, og da disse Naboer saaledes blev
samlet kiøbte de en krues øell, dog blev ingen drucken undtagen Siur Beldt som var sterckt
skencket af Skaadten eller dend Skodske skipper, Klocken 4re eftter Middagen war de alle
ferdige at Reise der fra, og gick da Siur Beldt gandske beskiencket i baaden med vidnet og
Indre øfre Hummelvig, hvor dito Siur Beldt lagde sig \ned/ i baaden paa vidnets fang imedens
Indre øfre Hummelvig Roede og som de war Roed hen imod Kirckesundet, snackede Siur
Beldt i Søfne og druckenskab saaledes at de neppe kunde forstaae hvad hand snackede, og i
\det/ samme tog hand me(d haan)den over sig som hand laag paa Ryggen, og fattede vidnet i
haaret og sagde, die ville trøcke mig under, da hand
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i samme tumult Reiste sig og tog Indre tillige med vidnet som hand begge skufvede frem i
baaden, hvor vidnet skildtes ved dem, og med det samme forlod hand Indre, som gick agter og
satte sig paa Toftten imedens vidnet øesede baaden tom af dend øster eller Søe baaden indtog
imidlertid denne Tuemult varede, saa tod Siur Beldt atter i vidnet og sagde, die ville
undertrøcke mig, widnet siger der paa til Indre øfre Hum/m/elvig, hand skulle kaste sig eller
gaae agter i baadeskuedten, for i meening at baaden skulle Reise sig igien, men kom neppe et
eller toe trin agter førend baaden begyndte at qvelfve, og forinden dend var qvelfvet sprang
Indre Humelvig af baaden og i søen i tancke at ville komme till landet, som icke var over 3 â
4 fafner fra dem, i hvilcken \ og sam/m/e / stund baaden hvelfvede med vidnet og Siur Beldt,
som begge {foer till bun} laae i Søen, og vidnet fick fadt i kiøelen paa baaden for at Redde
sig, tog og Siur Beldt i haaret for at ville Redde ham, men som baaden var saa meget liden
hvelfvet dend atter om igien, og i det samme maatte hand slippe Siur Beldt, som siden kom op
paa dend Eene og vidnet kom op paa dend anden side og blev ham seende i hovedet, og
siden icke; Indre Humelvig som først kom i Søen blev vidnet icke waer at kom op igien
uden for saa vidt hand kunde see hand arbeide i Søen, men blev liggende med det samme. og

imedens vidnet arbeidede i Søen med baaden for at hielpe sig, som dog haver veret forgiefves,
om icke Hans Lille Godøen hafde kommet Roendes og bierget ham, og da var det saa Mørgt
paa afttenen at de icke kunde leede eller opfiske de dødfundne, som Morgenen der eftter blev
optagen. Fogden tilspurte vidnet, 1. om nogen af de borteblefne Mennisker, hafde wrede
mod nogen, eller imellem sig Self, endten imedens de var i Godøe Sundet, eller siden de kom
paa baaden; Rs: Svarede Nej, det var icke et ont ord imellem dennem, hvercken i land eller
paa baaden; 2. om vidnet kunde see at Siur Beldt, endten med vilje vil omveldte baaden
eller giøre Endre Nielsen nogen skade; vidnet svarede at der var indtet forsedt hos ham till at
giøre nogen skade, men alleene af druckenskabs Raeserie, saaledes tumlede med vidnet,
indtill baaden med dennem hvelfvede paa dend maade som forhen forcklaret er.
Der nest tilspurdte Fogden dend afdøde eller borte blefne Endre Nielsens fader Niels øfre
Hummelvig som var Nerverende, om hand hafde nogen beskyldning endten mod vidnet
Aamund Skippevigen eller dend drucknede Siur Beldt, at de med noget slags for(sett) har
kommet denne u-Løcke afsted, hvor ved hans Søn er (borte b)lefven, der til svarede Niels
øfre Hummelvig at hand
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haver aldelis ingen beskyldning mod dennem, saa som de i Godøesundet; ved afsked, skilltes
baade venlig og vel forligt med dennem, men sluttede at denne u-Løcke hendede ved dend
meget druckne og beskenckede Siur Belts u-Roelige adferd paa en saa gandske liden ferrings
baad, der snart omveldtede ved saadan tumult som forcklaret er.
Ligeledes tilspurdte Fogden afdøde Siur Beldts huustrue Anna Haagensdatter som var
Nerverende, om hun hafde nogen beskyldning, endten till vidnet Aamund Skippevig eller
afdøde Indre Hum/m/elvig, at de med noget slags forsædt, hafde veret aarsag till dend uLøcke, hvor ved hindes Mand bortckom. der till hun svarede aldeelis Nej, hun hafde indtet
paa dennem at sige;
Endelig tilspurdte Fogden dend Samtlig tingsøgende Almue, hvorledes disse afdøde
Mennisker, har opført sig i Lif og Lefnet, og om de war genegen till nogen u-maadelig drick
eller anden Guds fortørnelse; der till Almuen svarede at disse afdøde Mennisker, war icke
genegen till drøck, eller liderlighed men de lefde og førdte et Christeligt Lif og Lefnet, all
dend tid Almuen har kiendt dem.
Fogden begierede et udtog af Protocollen for saa vid om disse Mennisker Passeret er, som
blev bevilget.

Ao: 1741 d: 30 og 31 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Gregorius Jacobsen Sandvig,
Størck Maansen Trovland, Maans Aarnesen Mæelingen, Peder Olsen Sandvig, Einer Larsen
Trovland, Niels Olsen Østevold, Johannes Maansen Windenes og Albrigt Andersen Tarrang,
tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Sr: Bendt Olrichs tillige med fleere interessenteres med hin anden oprettede
Contract angaaende en Sildevog dat: 21 Octobr: 1741.

Publiceret Lambert von der Ohes udstedde bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Smør udj gaarden
Windenes til Morten Biønsen dat: 21 Octobr: 1741.
Publiceret Biscop Bornemands udstedde bøxelseddell paa 9 Mrk: Sm: og 18 Mrk:r fisk udj
gaarden Melingen, till Salomon Jacobs: dat: 8 Septembr: 1741.
Publiceret Peder Hamres udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden Tarrang, till
Lars Mickelsen dat: 30 Octobr: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter de wed døden afgangne æctefolck Windsens Olsen Backe og
qvinden Magdela Hansdatter, hvor udj huuse aaboed er udlagt 9 Mrk: Sm: for 18 rdr: Lars
Vindsiansen udlagt 3 Mrk: Sm: udj Bache for 6 rdr: udj Norvig 3 Mrk: Sm: for 2 rdr: Hans
Vindsiansen udl: 3 Mrk: Sm: i Bache for 6 rdr: udj Norvig 3 Mrk: Sm: for 2 rdr: Ole
Windsendsen udl: 3 Mrk: Sm: for 6 rdr: [i Bache] i Norvig 3 Mrk: Sm: for 2 rdr: Britha
Vindsendsdatter 3 Mrk: Sm: udj Bache for 6 rdr: udj Norvig 3 Mrk: Sm: for 2 rdr: [dat:] 7
Maij Ao: 1741.
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Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Biørne Vindenes, hvor Lambert von der Ohe er udl: 18
Mrk: Sm: i Windenes saa og ¼ huud for 36 rdr: [dat:] 13 Maij 1741.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Ingebrigt Schaar, hvor udj Encken Britha Nielsdatter er
udlagt 18 Mrk:r Sm: og Sønnen Lars Ingebrigtsen udlagt 18 Mrk: Sm: for 1 rdr: Marcken
dat: 30 Aug: 1741.
Fremckom for Retten Johannes Monsen Søer Toftt og i Rettelagde et Skifttebref eftter
afgangne Martha Hamre forrettet d: 9 Junij 1731 hvor eftter hindes Søn Windsens Hamre er
bleven udlagt udj gaarden Kalfve 15 3/7 Mrk: Sm: for 7 rdr: 13 5/7 s: og udj gaarden Tarrang
20 328/805 Mrk: Sm: og 1369/4830 deell huud for 32 rdr: 3 Mrk: 9 1/7 s: hvor paa hand
begierede at bemelte hans Svigerfader maatte meddeelis et Rigtig Skiøde under Rettens
forsegling som blev bevilget.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Johanes Bergesen og Tarrald Johansen
Sandvigen, for de skall have Rivet Næfver udj Leevogs Skoug, og der om indstefnt at anhøre
vidner Endre og Jacob Tarraldsøner Leevog, Gurj Christophersdatter Leevog, Karj Olsdatter
ibid: og Niels Lande, og der eftter at lide Dom til straf bøders Svarelse {og} som og at betale
Processens omckostninger.
de indstefnte møtte alle for Retten og wedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Fogden {fo} Producerede gienpart af det i denne Sag, udtagne Stefnemaall dat: 17 Aug:
1741. hvilcket inden Retten blev {indstefnt} oplæst, og saa mange af de indstefnte som for
Retten Comparerede, tilstod at det for dennem er lovlig forckyndt.
Stefnevidnerne Eerick Johansen og Christopher Salomonsen Fonden hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt alle de Persohner som udj stefningen er anført till dette Ting med
meere end 14 dagers Kald og Varsell.
af de indstefnte møtte alle undtagen Povell Christophersen Leevog 10 â 11 aar gammell og
Jacob Tarraldsen 14 â 15 aar gammell.

Fogden paastod at de widner som nu for Retten møder maatte Eedfæstes og afhøres, hvor
fore Eedens forcklaring for widnerne af Dommeren blev oplæst og formaenet at wogte sig for
MeenEed; thj blev
vidnet Guroe Christophersdatter fremckaldet som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, men forinden hun af!! aflagde Eed blev hun tilspurt hvor gam/m/ell hun er,
sagde, hun vidste det icke, blev og tilspurt om hun har gaaet till guds bord, Svarede Nej, hvor
paa vidnet blev uden Eeds Erleggelse, taget i forhør, som forcklarede, at hafve Seet i
Som/m/er om Jonsocke tider, Niels Lande, at hafve flecket en liden Bircketræe Næfveren af,
med baarcken, till 4 Næfver, som hand Self paa tilspørsell tilstod, at forholde sig saaledes
Rigtig, og førte med sig hiem;
det 2det vidne Karj Olsdatter hiemlede ved Eed eftter Loven og forcklarede at have ingen
seet, {at} flecke Nefver eller baarck i skougen i Som/m/er.
Vidnet Endre Tarraldsen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, ej at have seet
nogen flecke Næfver i skougen dette aar.
(Fogden) lod tilføre, at siden hand ved Lænsmanden over Halsnøe Closters gods i dette
Skibbrede Ifver Knudsen Huglen og 2de Mend
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har ladet besigte gaarden øfre Leevogs skoug, hvor ilde dend er medhandlet, og hand haver
indstefnt sam/m/e Mend, tillige med (….)re vidner, at møde till det Ting som holdtes for dette
Skibredes Halsnøe Closter gods paa Søer Hugelen d: 3 og 4 Novembr: førstckomende, at
aflegge deris Eedelige forcklaring udj Sagen, hvor og de Persohner, som her for Retten har
Compareret, saa vell hoved Mend som widner, ere indstefnte till Vedermæele, saa begierede
hand Sagen udsadt, indtill sagen for dette Ting er bleven Tracteret og imidlertid Reserverede
sig sin ydermere deduction og paastand.
Eragtet.
Eftter Fogdens paastand udsettes Sagen till neste Ting eller Vaartinget førstckommende, till
hvilcken tid og sted {de} Contraparterne forelegges at møde og svare till Sagen.
Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelsedell paa 1 ½ Spand Sm: 10 Mrk: Lax udj Gaarden
Hilde till Salomon Mickelsen dat: 27 Aug: 1741.
Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Spand fisk udj Gaarden Lille Kalsøen
till Baard Lille Kalsøen dat: 27 Octobr: 1741.
Thomes Fiddie haver till dette Ting ladet indstefne Jacob Olsen for Slagsmaall og der om
indstefnt hannem at anhøre eftterskrefne vidner Mickell Fiddie [og] Rangnele ibid: og der
eftter at anhøre Dom, till straff bøder og Sagens omckostning at tilsvare og betale.
Contraparten møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres; hvor paa
vidnet Mickell Fiddie eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at i Sommer i
slaatten, kom Citanten Een Morgen tiilig till vidnet som enda laag paa sin Seng, og saag hand
Citanten war blodig i ansigtet, som hand Sagde Jacob Fiddie har slaget ham, som og at
huuden var slaget af Næesen, men om Jacob har slaget ham vidste eller saag vidnet icke;
widere vidste vidnet icke at forcklare.
det Andet vidne Rangnille Fiddie, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at
vere Citantens huustrues Sødster at i Slaattens tider i Sommer om afttenen som vidnet tillige
med sin Sødster war nedlagt, eller sad i Sengen, var Citanten enda oppe, og hørte widnet
imidlertid et brack eller bulder udj Kiøckenet, bliver vidnet tilsagt af sin Moder at staa op og

gaae ud at see hvor tilstod, som og skeede, at da vidnet kom i Kiøckenet saag hun at Citanten
laag paa Ryggen paa Kiøcken Gulfvet, blodig i Ansigtet, og paa sin trøye, da Jacob Fiddie
stod ofver ham med fødder og hender, men blev icke seende, ej heller hørdte hand slog
Citanten for den skyld det var mørckt i Kiøckenet, saa vidnet ej saag andet end Citanten
blødde baade i Mund og Næese, saa og {Rad} Randt blodet over hans Skiordte.
Citanten paastod at Sagen maatte blive udsadt till neste Ting till hvilcken tid hand ville
indstefne fleere vidner til Sagens oplysning.
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting till hvilcken tid Citanten sine vidner lovlig indstefner, og till
forben:te tid og sted forelegges Contraparten {at} Laufdag at møde og svare till Sagen.
Jacob Olsen Fiddie haver till dette ting Contra, ladet indstefne Thommes Fiddie for øfvede
Skendz ord at lide Dom til bøder som og indstefnt ham at anhøre eftterskrefne vidner Gurj
Aamundzdatter og Rangnilde Olsdatter, og der nest at blive tilfunden at betale processens
omckostninger.
Contraparten møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Widnet Gurj Aamundsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven
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wandt og forcklarede, at i Sommer i slaatten en aftten som vidnet med sin Mand war
medlagt!! (ned-) paa gaarden Fiddie at sove, opvognede vidnet af bulder og allarm, ingen kom
till hinde hvercken Aftten eller Morgenen at forckynde vad!! (hvad) det var, alligevel siger
vidnet at Jacob siger Raabte hinde till vidne som hun icke hørdte, og meere widste vidnet
heller icke at forcklare, end hørdte en Sagde du giorde som en Skielm, et Lands draack \en
skielm/ at du tog mig paa Nattetider, men hvem dette sagde vidste vidnet icke at forcklare.
det Andet vidne Rangnille Olsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at
paa forbem:te tid da dend omvundne Tumult eller slagsmaall war imellem Citanten og
Contraparten, hørdte vidnet, eftter at Thommes var fra Gulfvet opstaaet, at hans huustrue
vidnets Sødster, siger till Citanten du giorde som en Skielm, og som en Kieltring, og som et
Lands draack, at du tog fadt paa ham, hun mente sin Mand, om Nadte tider, og saag at
Thommes som laag under da de var sammen og sloes, hand holdte Jacob i haaret som stod
over ham, men vidnet siuntes som Jacob holdte sine hender i ansigtet paa Thom/m/es, {men}
dog icke kand erindre sig det till vished. Widere vidste vidnet icke at forcklare.
Eragtet.
Sagen eftter Citantens paastand udsettes til neste Ting, da hand sine vidner og sin Contrapart
lovlig indstefner sam/m/e at paahøre.
Elling Fiddie hafver till dette Ting ladet indstefne Jacob ibid: for hand haver slaget Citanten,
som og Skieldt ham at have staalet en baad till Doms Lidelse, og der om indstefnt hannem at
anhøre widnerne Mette Hansdatter og Thom/m/es Fiddie;
Jacob Fiddie møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Widnet Mette Hansdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, i
begyndelsen i slaatten 1741 i Sommer, trettede vidnet med Citanten om øgcken {at} som de
ville kiøre høe med, imidlertid kom Jacob Fiddie og spurdte hvad er paa ferde, svarede
vidnet, hand vill tage øgcken at Jeg icke [maa] kiøre {maa} høe med dend, saa tager Jacob i
bidselet og siger, hvercken hand eller Jeg skall kiøre med øgcken i dag, førend hand betaeler
mig baade Leyen, hvor till Elling svarede, Jeg skall betale dig en Kor les!!, saa sagde Jacob,
saa giør saa, tog saa Elling i brøstet og skufvede ham baglengs paa Løen, saa de for till

Jorden, men saag icke at Jacob Ref ham i haaret, ej heller hørdte at Jacob skieldte ham for
Tiuf. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
Widnet Thommes Fiddie, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, saag at
Citanten og Contraparten paa forben:te tid stod og holdte hver andre i Klæderne, Videre
vidste vidnet icke at forcklare;
Citanten begierede Sagen udsadt till Waartinget da hand et vidne nafnlig Simen Fiddie
ville indstefne.
Eragtet:
Sagen \ud/sedtes till Waartinget førstckommende, til hvilcken tid hand vidnet indstefner, til
hvilcken tid og sted Contra parten forelegges Laufdag at møde og Svare till Sagen.
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Publiceret Cancellie Raad og Sorenskrifver Randulfs udstedde Skiøde paa 15 3/7 Mrk: Sm: i
gaarden Kalfve, og 20 328/805 Mrk: Sm: og 1369/4830 deell huud i gaarden Tarrang, till
Windsentz Hamre, som samme Jordeparter er tilfalden eftter skifttebref dat: 9 Junij 1731,
hvor paa hannem under Rettens haand og Seygl blev skiøde meddeelt dat: 31 Octobr: 1741.
Mickell Nøsheller haver till dette Ting ladet ved skrifttlig Kaldseddell indstefne Wisiterer
Halfvor Dahl og Tollef Gabrielsen Contra, at anhøre de udj Stefningen anførte vidners
forcklaring, angaaende Contraparternis forhold paa Silde fiskeriet i foraaret 1741 med videre
dissens indhold som blev læst og er dat: 28 Septembr: 1741 saa formeldende.
Procurator Ottesen Niderohs møtte paa de indstefntes vegne og tilstod at denne Stefning for
hans Principaler er lovlig forckyndt, og tager till gienmæele udj Sagen.
Citanten Mickell Nøsheller møtte for Retten og paastod at hans indstefnte vidner saa mange
som nu møder maatte Eedfæstes og afhøres.
der nest Procurator Ottesen forestillede at hofvet Citanterne finder fast u-fornøden at svare
noget till dend udstede Contra Stefning, hvor udj icke findes nogen Reen Sigtelse till hoved
Citanternis belastelse, icke dis mindre finder Comparenten sig dog beføyet følgelig Loven at
excipere og Protestere imod de indstefnte widners Antagelse, i henseende till at de til deels,
ere Self Sagvoldere og weret med at tilføye hofved Citanternis baads Skade, og deels af dend
Almue som kand hafve vedtaget saadan lovstridig og voldelig omgang at forøfve; hvor om
hand Rettens Kiendelse vill afvarte.
Eragtet.
de af Citanten Mickell Nøsheller indstefnte widner paalegges udj denne Sag, at aflegge sit
Sandheds [vidnesbyrd]?, till Sagens Rette og Sande oplysning.
hvor paa alle vidnerne for Retten blev fremckaldet da Eedens forcklaring af Lov bogen for
dennem blev oplæst og formaenet at wogte sig for MeenEed. hvor eftter
widnet Jens Jørgensen Askevigen, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i
Waar sildefiskeriet 1741 ofverlagde Almuen saa mange som laae i Glesvig og fiskede Sild
med garn, at en baad med Eendell Mandskab skulle Roe ud paa Sildefiorden, eftter at all{e}
Almue haver udsadt sine Sildegarn, for at Erfare om nogen eftter dend tid skulle u-lovlig
indfinde sig, endten at Tiende eller tage Sild af de udsadte garn, eller og dennem [i]
støckerskiere eller Sammen Vickle til hinder og forfang, skulle de saadanne optage, da
widnet tillige med fleere, Joen Larsen Houe, Asbiørn Eericksen Balland, Ole Hans: Ouckland,
Morten Rasmusen Nord Eide og Mickell Nøsheller, gick i baad og Roede ud paa Silde fiorden
om Afttenen Klocken 10 slet, paa hvilcken tid all dend der verende Almue ej alleene haver
udsadt sine Sildegarn, men end og nesten alle sig nedlagt, da disse foer eller Roede ud paa
Sildefiorden forefandt de Contrapar-
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ternis folck eller 2de drenge som udkastede en haaben toug og kogger da vidnets baad {kom}
Roede nær till dem, og Spurde widnet med sit følge, hvor fore de kastede sine garn ud tillige
med toug og kagger, og hvor fore de icke beholdte garnene paa sin baad, indtill at vidnet med
sit følge kunde have sadt Mercke paa dem om afttenen, at mand om Morgenen ved lyes dag
kunde Erfare Rettelig, hvad endten det var deris Eegne, eller andre folckes Sildegarn de haver
optaget, hvor till Wisiteur Dals og Tollef Gabrielsens drenger Svarede, at der kom icke saa
meget paa deris part, at de skulle holde garnene, indtil de kunde eller skulle Merckes; saa
siger Mickell Nøsheller till den/n/em er det nu tid at udsedte silde garn saa seent paa Nadten
eftter at all Almuen haver udsadt sine garn, Svarede At de kom nu hiemmenfra; der eftter
spurde vidnet den{dem}nem hvor de war {kom} i fra, svarede drengene at de war i fra
Buchen og Selbachen, og Sagde at vere Wisiteer Dahl og Tollef Gabrielsen{s} i Bucken, deris
tienere, der paa Spurde Mickell Nøsheller hvor de har faaet dend Sild de hafde i baaden
svarede at have sadt ud sine Eegne garn som kom eller dref paa et andet garn, og der for
maatte tage det op igien, hvor af de siger at de tiende eller tog dend Sild som de hafde i
baaden; saa Sagde Mickel Nøsheller naar {det} Eders garn war kommen saa dybt at I fick
sild der paa, vj lod i det da icke staa till i Morgen, Svarede drengerne, om de skulle spørge
ham der om, ja siger Citanten, I hafde vell fortient at miste Stafnen af Eeders baad for dette
arbeide I ligger saa seent ude med Natten og forderfver alle de andre, de 2de Contraparternis
drenger svarede, slaaer du stafnen af baaden, saa skall og dend unde fare i dig Paa Settende
time, og slaae om du tøer, da Mickell sloeg till Stafnen paa deris baad for at mercke dend at
dend skulle vere kiendelig hvad folck de var, siden at Citanten ej blev tilladt at mercke deris
garn. 1. widnet blev tilspurt at [da]? de kom ud paa silde fiorden at Patrolere saa silde paa
afttenen Klocken vngefer 10 slet, om de da forefandt nogen anden Almue, at vere ved sine
garn, uden Contraparternis omvundne drenger. Vidnet svarede, fandt aldelis ingen uden disse
2de drenger Contraparternis tienere. 2. om det det!! icke er en Sædvanlig brugelig maade at
udj de almindelige Silde fiskerier holdes saadan Wagtbaad till at Patrolere paa Sildefiorden,
eftter at alle sine garn haver udsadt, for at ingen eftter dend tid om Natten, hvem det end vere
maa, skall under nafn at udsette garn, der ved faae Leylighed endten at tage sild, eller
forderfve Almuens (Sildega)rn som ere udsadte, og om saadan Wagtbaad
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icke i almindelighed bruges i alle Silde fiskever, for aarsag at ingen eftter alle haver udsadt
sin!! (sine) garn, maa sam/m/e optage førend om Morgenen naar alle er tilstede; der till
vidnet svarede jae. 3. blev widnet tilspurt, at naar Wagtbaaden finder saadanne folck paa
silde fiorden, om Natte tider, eftter at alle Almuen haver udsadt sine garn, at naar saadanne
folck {hand} icke holder sine garn paa baaden hos sig indtill Wagtbaaden kand sette mercke
paa dem till om Morgenen, at der kand udses!! (udsees), hvilcken Mand garnene tilhører som
de haver handteret om, det icke da er en almindelig fiskeries maade, at Wagtbaaden, Mercker
saadan baad med at slaae endten en Sprecke i boeret eller stafnen i baaden, for at saadanne
folck skall blive om Morgenen kiendelig; der till widnet svarede jae, at saadan maade er
vedtaget og brugelig i alle Silde fiskerier. 4. dend afslagne Stafn paa Halfvor Dals baad,
hvad skade eler!! (eller) werdie, same kunde koste, og om baaden i sig Self, foruden Stafnen
kom noget till Skade; {de} \vidnet/ saag {og} at Citanten sloeg till baade stafnen, som icke
bræcket af; men war enda staaende, hvor {udj} af vidnet meener dend vell fick en bræst, men
baaden i sig Self fick ingen skade. 5. om {dend} dend fiskende Almue ved saadan disse
Nattefiskeris adferd, at optrecke sine garn, og den/n/em igien om Natte tide udsette, om da

Almuens garn af strøm og u-Veir, samt ved slig handteering, treckes tilhobe og der ud over
tage Skade; der till vidnet svarede at Sildegarnene vell oftte saaledes SamenVickles, men
kand icke just vide om desse var aarsag der udj, siden det var gandske Mørckt om Natten at
de icke kunde See; der nest forcklarede vidnet at da de hafde mercket baaden eftter
almindelig fiskeries brug, Roede de der fra till Hillenesse, hvor og silde garn stod ude, for [at]
see om nogen Natte fiskere der fandtes, hvor de ingen fornam, Roede saa derfra hiem igien till
Bachesundet, hvor wisiteuren Halfvor Dal, og Tollef Gabrielsen med sine 2de drenger og
Anders Backesund laae der forud med sin baad, for at oppasse Wagtbaaden, da
Contraparterne lagde ombord og tog fangelinen at ville føre Wagtbaaden i Land, hvor paa
folckene siger imellem sig at det er nesten skam, at disse skulle Roe till Land med dem, da
Almuen i fiskeverret fick høre denne Ruptuur kom de ned till Søen, og Sagde till folckene
paa Vagtbaaden, de skulle slaae braf, men da Contraparterne hørdte dette, som og at de forud
haver faaet Nafn paa Eendell af folckene paa Vagtbaaden, slap de fanglinen, og Roede eftter
Vagtbaaden i Klæsvigen, hvor fra de Roede tilbage till Bachesundet. dette vidne hafde icke
videre at forcklare.
det andet vidne Joen Larsen Houge eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede i
alle maader saa vell paa de fremsadte Spørsmaall, som ellers i alle maader lige som forrige
vidne wundet og udsagt haver, undtagen at dette vidne eftter at Citanten slog til baade
Stefnen
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icke kand Erindre sig om stafnen gick af, eller om dend stod paa baaden {der} eftter slaget,
saa som der var gandske Mørckt, og vidnet sad agter i baaden, hvor ved hand kunde icke see.
Widnet Asbiørn Eericksen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, {i
allemaader,} saa vell paa de fremsadte Spørsmaall, som ellers i allemaader lige som nest
forrige widne wundet og udsagt haver.
Widnet Ole Hansen Øyjord eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, saa vell
paa Spørsmaall, som i allemaader som første widne wundet og udsagt haver.
Widnet Morten NorEide blev paaraabt, men blev svaret at han tiener hos Wisiteur Christen
Hansen og er med ham i Bergen, saa hand ej dis formedelst til denne tægtedag har kundet
indfinde sig.
Widnet Ole Houeland blev paaraabt, da Skyds skafferen Indre Biønsen svarede at hand er
Syg, og dis formedelst ej kunde kome til Tinge.
Widnet Niels Øckland, eftter aflagde [Eed] eftter Loven vandt og forcklarede, at i Silde
fiskeriet paa foromvundne tid 1741. Roede widnet ud till Hillenesse, hvor sildegarnene var
udsadt for at see til dem, og laag vidnet der med sit følge for at observere \om/ Strømen {og}
førte garnene tilsamen, og vngefer eftter vidnets meening ½ time eftter afdag, Roede der fra
paa hiemveyen till Giersbrecken, hvor og sildegarn war udsadt, der blev vidnet Seende
Contraparternis 2de drenger med sin baad laae mit i Clasen paa Sildegarnene, hvor udj de
holdte som og i dublene som vidnet siuntes, kand dog icke sige det for vist, saa som vidnet
Roede nermere Landet, og kunde for Mørckne icke grandgivelig See, saa Roede vidnet
lengere ind hvor vidnet hafde et garn Staaende, da denne baad kom Roendes till, Spurde
vidnet hvor de var fra, svarede de var fra Selbacken, saa Roede vidnet der fra, og denne
baad blev eftterliggende. paa Anden qvæstion svarede vidnet ja, till 3die qvæstion svarede
vidnet ja, till 5te qvæstion svarede vidnet joe. Widere hafde dette vidne icke at forcklare.
Widnet Niels Østevold eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede {at} at have
tillige med mange fleere Almue Mend sine Silde garn udestaaende, saa blev Allmuen saa
mange som var i det fiskever \Bachosen/ forsamlet, med hin anden aftalt at en Wagt baad
skulle Roe ud at tilsee Sildegarnene, og at ingen om Nattetider skulle giøre skade paa

Sildegarnene, som og skeede at forbem:te tid i Sildefisket 1741 blev om afttenen Klocken 9 â
10 slet en baad udstyret med Citanten Michel Nøsheller og fleere (Mend, der eftter) vidnet og
dend øfrige Almues begiring!! (begiering)
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blef formaaet, eftter det almindelige bug!! (brug) og maade at udfare paa Silde fiorden, for at
optage de som maatte indfinde sig {at} om Natte tider at Sammenvigckle garnene eller faere
ilde afsted; widnet blev tilspurt om det icke er brugelig maade at de som indfinder sig paa
Sildefiorden om Natte tider, og \be/findes at optage Silde garn, hvilcke naar de icke holder
garnene i sin baad, indtil wagt baaden kand sette sit Mercke der paa, men kaster dem ud i
Søen, {saa} om det icke er da brugelig at baaden Merckes, paa det kand vere udkiendt om
morgenen, som haver brugt U-lovlig Natte fiskerie. Widnet svarede, at naar de forefinder
saadanne folck om Natten som farer u-lovlig med garnene, og de giver onde ord saa bliver
deris baad Mercket, men farer de skickelig afsted, saa bliver de med fred; till 2den qvæstion
svarede vidnet joe; widere hafde vidnet icke at forcklare;
Widnet Ole Kaaresen Tarrang, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at paa
fiskeries tider forbem:te tid, hørte nock vidnet at denne omtvistende baad eller benefnte 2de
drenger haver om Natten indfundet sig paa silde fiorden, men saa dem icke, kiendte dem
heller icke; dog forcklarede vidnet det er alle Mand vitterlig at ingen hvercken maa eller skall
indfinde sig paa Silde fiorden {eftter} om Natte tider, eftter at alle Mand har udsadt sine garn,
og saa oftte saadanne folck findes, saa bliver de af wagtbaaden anholdt, till 2den qvæstion
svarede vidnet joe; till 3die qvæstion Svarede vidnet joe. dette vidne vidste icke mere at
forcklare,
Widnet Abraham Øckland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, icke at have
seet disse folck som skall have veret paa Silde fiorden om Natten. Men till 2den og 3die
qvæstion svarede joe. Widere widste icke videre!! (vidnet) till at forcklare.
Widnet Ole Mæeling eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, icke haver seet de
omvundne 2de drenger, paa dend omvundne tid; men till 2den og 3die qvæstion Svarede jae,
videre vidste widnet icke at forcklare.
Widnet Endre Mæeling eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, icke have Seet
disse omvundne 2de drenger, war heller icke der paa steden, Men till 2 og 3die qvæstion
Svarede jae. Widere vidste dette vidne icke at forcklare;
Widnet Maans Mæeling, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, war icke
tilstede paa dend tid; Men till 2den og 3die qvæstion svarede jae; dette widne hafde icke
videre at forcklare.
Widnet Ingebrigt Eide eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, lige som nest
forrige vidne vundet og udsagt haver. videre vidste dette vidne icke at forcklare.
Widnet Isack Drønnen eftter
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aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, icke var tilstede, da dette med disse 2de
omvundne Persohner skulle vere Passeret. Men till 2den og 3die qvæstion svarede vidnet jae.
dette vidne vidste icke videre at forcklare.
Widnet Niels Drønnen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, icke var
tilstede, da disse 2de drenger var ude paa Silde fiorden Men till 2den og 3die qvæstion
svarede vidnet jae. dette vidne hafde icke videre at forcklare;
Widnet Vindsendz Drønnen, blef paaraabt, og blev svaret at Manden haver faaet skade paa
sine øyen, saaledes at hand icke paa 8te dager har kundet komme af sit huus.

Widnerne Asbiørn Lille Calsøen, Joen ibid: og Niels ibid: blev paaraabt eftter Loven, men
blev svaret at for dette veyrlighedz u-stadigelse og Stercke storm vinde war det u-muelig for
dennem at kunde kom/m/e till Tinget denne gang.
Citanten paastod at Sagen maatte udsettes till neste Ting paa det hand till dend tid kunde
indstefne og faae alle de vidner da afhørte, som nu icke møder, till sin Sags oplysning.
Procurator Ottesen paa hoved Citanternis vegne, under all vedbørrende Reservation
Reserverede sig till hvis forhen paa deris side er bleven i Rette ført og paastaaet, thj endskiønt
de nu afhørdte widner tillige med dend øfrige Almue, kand mellem sig Self have vedtaget
noget som kand vere lovstridigt, som forhaabentlig i sin tid af foreckomende Dommere,
vorder anseet lov stridigt, saa kand der med icke en woldsom gierning ej forsvares, hvor nest
hand Protesterede imod all videre opsettelse og paastod Dom.
Eragtet.
Som de udeblefne widner dels for lovlig aarsag icke till dette ting har kundet møde, og
Citanten till sin Sags tarf, finder fornøden dennem at lade føere og afhøre, udj hvilcken
henseende Citanten haver dennem till neste Ting lovligen at indstefne, till hvilcken Ende og
Sagen till dend tid udsettes; till hvilcken forbem:te tid og Sted Contraparterne forelegges
Lauvdag at møde og svare till Sagen.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Privilegium for Jens Hansen Meyer i Qvalwogen, at
hand maa vere tilladt at føre lovlig handell med omgrendtzende Møgster Songns!! (Sogns)
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og andre i fiskeries tider tilsøgende Almuer, hvilcket er dat: 23 Junij 1741.
Sr: Jens Hansen Meyer haver till dette Ting ved skrifttlig Kaldseddell ladet indstefne, Jacob
Steenevigen og Joen Dybevogen, Lars Rabben og Niels Saldthellen, som d: 13 Martij 1741
skall have optaget Citantens taarske garn, med videre, eftter dito Stefnemaals formeld dat: 7
Octobr: 1741 saa Lydende.
Af de indstefnte møtte Jacob Steenevigen, tilstod at have faaet lovlig Kald og warsell, Joen
Dybevogen blev paaraabt, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne udj Sagen at Svare;
Lars Rabben eller paa hans vegne møtte Sønnen Niels Larsen som gaf tilckiende at faderen
haver faaet lovlig Kald og warsell, og Sagde ellers at hans fader frasiger sig Sagen at hand
icke haver weret med de som garnene haver optaget, Men alleene haftt Stiftts Befalings
Mandens Resolution i forvaring. Niels Saldthellen møtte for Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og warsell, men Sagde der hos icke at have veret med at optage Taarskegarnene,
og haver icke med denne Sag at bestille.
Stefnevidnerne Niels Knudsen Søere Drifvenes og Samson Bergesen Vindenes, hiemblede
ved Eed eftter Loven at have indstefnt alle udj stefningen Mentionerede Persohner, som og
widnerne /: dog icke under deris faldz maall :/ till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell,
Lige saa under afhiemlingen forcklarede Stefnevidnerne icke at have indstefnt Lænsmanden
Salomon Windenes;
Procurator Ottesen begierede at de indstefnte widner saa mange som nu møder, maatte Eed
fæstes og afhøres,
Eragtet.
Som dend af Citanten udtagne og i Rettelagde Stefning, icke indeholder dend Erindring at
vidnerne indstefnes {ej} under deris faldz maals straff at møde, Lige saa Stefnevidnerne ved
eller under {a} Stefnemaalets forckyndelse, icke heller haver indstefnt widnerne under faldz
maall at møde, Saa i anledning af deris Mai:ts allernaadigste udgangne Forordning dat: 3
Martij 1741 dendz 1te Art: afvises Stefnemaalet denne sinde till lovligere omgang.

Almuen blef tilspurt om her er funden meere Wrag eller Strandet gods uden, en Skibs Reed
med et forslidt Seygl, som Sr: Lambert von der Ohe, paa Auction blev tilslaget for 23 rdr: 1
Mrk: 8 s: og ej videre. Almuen tilstod at have beckommet sin betaling saa mange som
haver ført til og fra Tingene, 4 s: Miilen saa vell af Fogden som Sorenskrifveren. Fogden i
Rettelagde beregningen paa Wrag godset, hvor udj Biergerne er godtgiordt biergelønnen med
7 rdr: 29 1/3 s:
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Restandsen blev oplæst og beløber 179 rdr: 4 Mrk: 4 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckomende aar 1742 ere Jens Biørnesen
GougsEide, Eerick Monsen Gresdalen, Thomas Drifvenes, Ole Weivogen, Hans Nielsen
Ouckland, Anders Østevold, Jens Nielsen Kalfve og Endre Biørns: Mælingen.

Ao: 1741 d: 3 og 4 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Søer Huegelen for Almuen af Halsnøe Closters gods udj Føyens og Waags Skibbreder
oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend Ifver Knudsen Huglen, Niels Haege, Endre Sæsteen, Torben Løerhammer,
Ole Wespestad, Ole Wold, Størck Skomsnes og Jacob Lillenæs, med Almue fleere som
Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Fogden i Rettelagde Specificationen over det ødeliggende og med visse Conditioner
bortfæstede Halsnøe Closters godz, saasom Nedre Grindem der udj øde 1 Løb 1 pd: 12 Mrk:
Sm: hvor af Lars Larsen Svarer gresleye 1 rdr: 16 s: i Skomsnes der udj øde 1 pd: 21 Mrk:
Sm: hvor af Jockum Roggen svarer gresleye 1 rdr: 16 s: Wrag eller Strandet gods sagde
Almuen icke er funden eller bierget. Almuen saa mange som skydset haver till og fra
Tingerne dette aar, tilstod at have beckommet deris betaling saa vell af Fogden som
Sorenskrifveren 4 s: Miilen. Restandsen udj Føyens Skibbrede beløber 167 rdr: og udj
Waags Skibrede 34 rdr: 4 Mrk: 2 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckom/m/ende aar 1742 ere, Nye, Anders
Hofland, Ole Wold, Johannes Størcksen Skomsnes, Lars Johansen Lande, Østen Grof, og
gamle Simen Brandvig, Johannes Ols: Tvedt og Johan/n/es Hiljes: ibid:

Ao: 1741 d: 6, 7 og 8 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Føyens og Fiere Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Torsten
Worland, Mickell Toedtland, Ellend ibid: Niels Holme, Rasmus Hillestvet, Jens Wigcke,
Jørgen Tiaang og Hendrick Grindem tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge

Publiceret Nathanael Brosses udstedde bøxelseddell paa 1 pd: Sm: i gaarden Melchevigen till
Niels Andersen dat: 26 Octobr: 1741.
Publiceret Bertell Wadbechs udstede Pandte obligation paa 380 Rdr: som hand af Sr: Bendt
Olrich till Laans beckomet haver og der for Setter ham till underpandt ½ Løb Sm: i gaarden
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Sundstabøe Nock i gaarden Habbestad 1 Løb ½ pd: Sm: med tilhørende Laxevoger dat: 22
Novembr: 1740.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Taarbiørn Larsen hvor Encken Sara Melboe er udlagt udj
gaarden Høiland 1 Løb 2 pd: 13 Mrk: Sm: 2 huuder for 341 rdr: 4 Mrk: Sønnen Lars
Taarbiørnsen udlagt i gaarden Søre Næss 1 pd: Sm: for 48 Rdr: udj gaarden Stochen 18 Mrk:
Sm: for 15 rdr: Nock udj gaarden Nedre Eye 6 Mrk: Sm: for 5 rdr: i Ryfylche Fogderie
beliggende, udj gaarden Peterteigen udlagt 5 Mrk: Sm: for 6 rdr: 4 Mrk: Sønnen Johan
Frimand udlagt 1 pd: 23 Mrk: Sm: udj gaarden Høiland for 78 rdr: 2 Mrk: udj gaarden Søre
Seele 1 Vog fisk for 36 rdr: Sønnen Nathanael Taarbiørnsen udl. udj gaarden Peterteigen 1
pd: 7 Mrk: Sm: for 41 rdr: 2 Mrk: og udj gaarden Søre Seele 1 Løb Smør for 72 rdr: dat: 26
Maij 1741.
Knud Knudsen Boelstad som ordineret formynder for Casper Nielsens halfve arfve Capital
54 rdr: 2 Mrk: 15 s: lader sam/m/e opbyde paa Rendte dat: 21 Octobr: 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Rasmus Holme, hvor udj Encken er udlagt 12 Mrk: Sm: i
Gaarden øfre Holme for 12 rdr: Maren og Britha Rasmusdøttre tilsammen udlagt 16 Mrk:
Sm: for 16 rdr: alt udj gaarden øfre Holme dat: 12 Septbr: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Ingebor Joensdatter Meehuus hvor Enckemanden Hans
Carlsen er udl: 9 Mrk: Sm: i gaarden Ersland for 4 rdr: 3 Mrk: dat: 4 Septembr: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter \Sl:/ Indre Stephensen Ørevigen hvor udj Encken Borgele
Olsdatter er udlagt 1 pd: Sm: for 20 rdr: Sønen Ole Indres: udlagt i gaarden Setre 4 Mrk: Sm:
for 4 rdr: dat: 9 Septembr: 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Karen Salomonsdatter Sætre hvor udj Salomon Olsen er
udl: 4 Mrk: Sm: for 4 rdr: Nock udl: 9 Mrk: Sm: for 9 Rdr: Borgele Olsdatter [og] Zidsele
Olsdatter tilsamen udlagt 8 Mrk: Sm: i Sætre for 8 rdr: dat: 6 Septembr: 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Thomes Nielsen Mæcherbachen hvor udj Encken Karen
Eesaiasdatter er udl: 21 Mrk: Smør for 14 rdr: dat: 8 Septembr: 1741.
Torsten øfre Spitzøen haver till dette Ting ladet indstefne Niels Nielsen Spitzøen at lide Dom
till bøder og strafs Lidelse for hand skall have overfaldet Citanten med hug og slaeg, og der
om indstefnt ham at anhøre vidner Lars Spitzøen, Povell ibid: Eesaias ibid: Zidsele
Eesaiasdatter, Ingeborg Otterøen og Ingelef Olsdatter, som alle ere er!! indstefnt under deris
faldz maals bøder at møde og aflegge sin forcklaring udj Sagen, og i øfrigt at betale
Processens beckostning.
Niels Nielsen Spitzøen blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans
vegne til Sagen at svare.

Stefnevidnerne Hans Bierckeland og Næll Hysingstad hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Niels Spitzøen, saaledes
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som foranført, med mere end 14 dagers Kald og Varsell till dette Ting.
der eftter møtte Niels Spitzøen som vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Vidnerne møtte alle som Citanten paastod maatte Eedfæstes og afhøres. thj blev Eedens
forcklaring af Dom/m/eren for vidnerne oplæst og formaenet at vogte sig for MeenEed,
hvorpaa
vidnet Eesaias Spitzøen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, i Korn
skaaren som vidnet stod paa ageren kom Contrapartens børn Raabte og sagde at faderen
Niels Spitzøen og Citanten trettedes i stuen, hvorpaa vidnet gick ind og saag at Niels Spitzøen
var vred og holdte i Torsten Spitzøen men om det var i haaret eller klæderne hand holdte,
Erindrede vidnet icke, som der paa sagde hvad skall dette till tog saa Niels i armen som med
det sam/m/e slap Torsten som gick ud og Niels blev inde i stuen. paa Fogdens Spørsmaall,
om vidnet vidste hvad Tretten kom af, Svarede widste icke andet end hvad hand hafver hørt
af sin Svoger Niels Spitzøen, at det kom af en krabbeteine, som kom bort for Torsten
Spitzøen. Videre hafde Parterne icke at tilspørge dette vidne.
Widnet Zidsele Eesaiasdatter eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at i
Koren Skaaren 1741 kom vidnet ind i sin stue, hvor hun saag sin Mand Niels Spitzøen, holdte
Citanten Torsten Spitzøen i hovedet, om det var i haaret, vidste hun ej at Erindre, men var
begge wered!! (vrede), og hvor af Tretten Reisede sig vidste vidnet icke, uden hvad hun haver
hørt af sin Mand at det skulle vere om en krabbeteine; Videre vidste vidnet icke at forcklare.
Widnet Ingebor Otterøen eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, i Koren
skaaren 1741 kom hun vidnet til øfre Spitzøen for at tale med opsidderen Oles huustrue
Ingeleef Olsdatter som vidnet mødte i gaarden og hilsede, i samme stund kom Torsten
Spitzøen gaaende og Raabte paa Ingelef som og Lars og Pofvel Spitzøen, at de skulle see,
hvorledes hand var med faret af sin grande, da vidnet saag hand var uden hufve og noget
krabset i ansigtet saa hand blødde. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
Widnet Ingelef Olsdatter eftter aflagde Eed eftter {aflag} Loven wandt og forcklarede, i
allemaader ligesom forige vidne vundet og udsagt haver, med dette tilleg at hand Citanten
kom gaaende fra Contrapartens stue og kla1741: 35
gede, at var saaledes af sin Grande medhandlet.
Widnet Lars Spitzøen, eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at i Korn
Skaaren i nest eller afvigte Høst i Kornskaaren!! en Løfverdag kom Citanten i vidnets stue
og becklagde saaledes at vere af sin grande med faret og saag vidnet hand var blodig i
ansigtet, som og kom ind til vidnet uden hufve; Men hvor om Tretten haver Reist sig har
Niels Spitzøen vngefer 3de dager forud fortaalt at have optaget Citantens krabbeteine og der
af udtaget 2de krabber, og der eftter sagde at legge dend paa samme sted igien. Widere
vidste vidnet icke at forcklare.
Widnet Pofvell Spitzøen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, i alle maader
som forrige vidne vundet og udsagt haver
Fogden tilspurdte indstefnte Niels Spitzøen, 1. hvor for hand optreckede Torsten Spitzøens
krabbeteine; Svarede at hans Eegen krabbeteine war borte, saa optog hand Torstens Teine og
der af udtog 2de krabber at fiske med siden Torsten var ej hiemme paa dend tid. 2. om
Torsten Spitzøens krabbeteine kom bort siden hand hafde taget krabberne af dend, og om

hand ved hvor dend blef af; Rs: hand hørte 3die dagen eftter af Torsten Spitzøen at dend var
bortckomen, men hvor dend blev borte, vidste hand icke. 3. hvor af dete Clammerie kom
imellem dennem, Svarede det kom der af at Torsten 3die dagen der eftter kom til ham og
sagde, hand Niels Spitzøen skulle skaffe ham hans bortckomne krabbeteine igien, hvor hand
skulle tage dend i fra, siden hand har taget krabber af dend. 4. hvem skildte dem ad, da de
var i Clam/m/erie Rs: hans huustrue og Svigerfader Eesaias Spitzøen, som kom ind med det
samme hand ville skufve og ført Torsten Spitzøen ud for døren.
Fogden lod tilføre at som det saa vell med de førte vidners Eedelige forcklaring som med
Niels Spitzøens Eegen tilstaaelse er bevislig giort, at der har veret Clam/m/erie mellem Niels
og Torsten Spitzøen, og at Torsten Spitzøen, er komen blodig ud fra Niels Spitzøen, da de
hafde veret i Clamerie, og endelig at Niels Spitzøen har veret aarsage der till i det hand uden
Eiermandens Minde har optrecket Torsten Spitzøens krabbeteine som siden er bortckommen
og taget krabber der af, Saa satte Fogden i Rette at Niels Spitzøen for hans forøfvede
Clamerie maatte tilfindes at bøde till Deris Mai:ts Cassa eftter Lovens 6 Bogs 7 Capt: 8 art:
Citanten paa-!!
1741: 35b
paastod at Contraparten maatte tilfindes at betale ham for øfvede overlast samt at Erstatte
Processens beckostning.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kient dømt og afsagt.
Endskiønt Contraparten udj alt ej wille tilstaae at have slaget Citanten, saa har hand dog icke
kundet fragaae at have optaget Citantens krabbeteine og der af krabber udtaget hvilcken
Eieren Citanten 3de dager der eftter betydede Contraparten at vere bortckommen med
tilsagn dend igien at Erstatte, hvor af Niels Spitzøen Self tilstaar at Clammeriet mellem
dennem yppedes, og i samme Ruptuur willet føere Citanten af sin stue ud paa døren, da vidnet
Zidsele Eesaiasdatter saag at Manden Niels Spitzøen holdte Citanten i hofvedet, der tillige
med vidnet Eesaias Spitzøen skildte dem ad, {hvor e} da Citanten der paa strax gick ud og
var blodig i ansigtet eftter vidnernis Lars og Pofvell Spitzøens forcklaringer, Eftter hvilcke
Sagens omstendigheder Niels Spitzøen for denne gang hand uden Eierens Minde haver
optaget krabbeteine, og der ved givet anledning till dette forøfvede Clammerie, tilfindes at
betale till Deris Mai:ts Cassa 5 Rdr: som og udj Processens beckostning at betale till Citanten
Torsten Spitzøen 2 rdr: som alt bør at udredes af hans Boe under Namb og Excecution 15
dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse
Publiceret Christen Nielsen Seehles med fleere Interessenteres udstedde Skiøde paa 1 pd: Sm:
i gaarden Nore Nesse till Gunder Hansen som der for haver betalt 30 Rdr: dat: 31 Octobr:
1741.
Publiceret Hagtor Aamundsen Tvedte med fleere Interessentere deris udstedde Skiøde paa 15
Mrk: Sm: ¼ huud udj gaarden Følchesnes till Hans Knudsen som der for har bet: 24 rdr:
dat: 6 Novembr: 1741.
Publiceret Søfren Abbels udstedde Skiøde paa 3 Løber Sm: 3 huuder udj gaarden Thodtland
til Hr: Johan Koren som der for har bet: 260 Rdr: dat: 4 Aug: 1741.
Publiceret Lars Høylands udstede Skiøde paa 1 pd: Sm: i gaarden Søre Nesse som og 18
Mrk: Sm: i gaarden Stochen, til Provsten Hr: Koren som der for haver betalt in allis 63 Rdr:
dat: 26 Aug: 1741.

Wallentin Spitzøen haver till dette Ting ladet indstefne Encken Marie Rafnsberg at lide Dom
till at betale 6 rdr: 2 Mrk: som hun Skall vere skyldig till Citanten, samt at betale Processens
beckostning.
Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad møtte for Retten paa Contrapartindens vegne og
vedstod at hun haver faaet lovlig Kald og warsell, og tager till gienmæele paa hindes vegne
udj Sagen.
Mons:r Gorm paa Citantens vegne i Rette lagde Contrapartindens Missive hvor udj
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hun tilstaar Fordringen, som hand Sagde icke kand vere fornøyet med uden hand der paa faaer
Erhverfvet Dom som hand war paastaaende, tillige med Sagens forvoldende omckostninger.
Lænsmanden Næll Hyesingstad paa Contrapartindens vegne, fandt sig fornøyet med at
Citanten maatte blifve tilfunden sin betaling i huuserne eftter hindes tilstaaelse udj hindes i
Rettelagde bref. thj er dito bref dat: 4 Martij 1741 saa lydende,
hvor eftter saaledes udj Sagen blef Kiendt Dømt og afsagt.
Som Contrapartinden udj sin Missive tilstaar fordringens Rigtighed, Saa tilfindes hun at
betale de skyldige 6 Rdr: 2 Mrk: for hvilcke Citanten giør sig betalt udj hindes huus,
iligemaade tilfindes hun Marie Rafnsberg at betale Processens beckostning med 2 rdr:
hvilcket alt hun tilfindes at udreede under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse.
Publiceret Hr: Jens Renords udstedde bøxelseddel paa 6 Mrk: Sm: i gaarden Klubben til Peder
Olsen dat: 15 Junij 1741.
Publiceret Mickel Olrichs udstedde bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden Sortland till
Lars Axelsen dat: 4 Novembr: 1741.
Fogden kundgiorde at hand til føle!! (følge) høye øfrighedz ordre haver till dette Ting ladet
indstefne paa Encke fattig huuses vegne i Bergen Eftterskrefne dito fattig huuses {eftte}
Leylændinger og opsiddere paa gaarden Stafveland at betale Resterende Landskyldz og
Jorddraadtelige Rettigheder, Torckell og Lars Stafveland som sider i u-skifttet Boe eftter
deris fader, Sl: Rasmus Torckelsen, hans Resterende Rettigheder 6 rdr: 1 Mrk: 8 s: hvor paa
de nu har betalt 3 rdr: 1 Mrk: 8 s: og Rester 3 rdr: Johannes Johans: Alsvog først
Landskyldz Rettighederne for 1739 da hand brugte en part i Stafveland 1 rdr: 12 s: der nest
hans faders Johannes Taarbiørnsens Resterende Landskyld og Rettigheder samt 3die taege
som i allis beløber sig eftter hans Landskyldz bog, 10 rdr: 12 s: tilsammen 11 rdr: 1 Mrk: 8 s:
Ole Rasmusen Stafveland Resterende Landskyld for 1734, 1735, 36 og 1737 samt 3die tage
1735 tilsammen 4 rdr: 5 Mrk: 10 s: till Vedermæele er indsteft Lars Joensen Stafveland
som nu bruger dette brug saa vit Sagen ham kunde paagielde, Samuell Siursen Alsvog
Landskyld og 3die tage 1740 beløber 1 rdr: 3 Mrk: 6 s: till Doms Lidelse.
af de indstefnte møtte Torckell og Lars Stafveland, wedtog lovlig stefnemaall og lofvede till
Waartinget at betale, de Resterende 3 rdr: Johannes Johansen Alsvog møtte ligeledes og
vedtog lovlig Stefnemaall, lofvede ogsaa till Vaartinget at af Clarere de Paastefnte 11 rdr: 1
Mrk: 8 s: Ole Rasmu1741: 36b
sen Stafveland og Samuell ibid: eftter paaraab møtte icke ej heller nogen paa deris vegne til
sagen at svare. Stefnevidnerne Næll Hysingstad og Hans Knudsen Fylckesnes hiemlede ved

Eed eftter Loven at have indstefnt Ole og Samuell Stafveland till dette Ting med mere end 14
dagers Kald og Varsel.
Lars Joensen Stafveland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell;
Fogden tilspurdte han/n/em om hand icke bruger dend part i Stafveland som Ole Rasmusen
føer brugte; der till hand svarede jae; 2. om icke Ole Rasmusen, gaf ham og huustrue frit
brøllup af sin formue svarede fick frit brøllup og der till laante Ole Rasmusen 1 rdr: 5 Mrk:
hvor paa hand siden har faaet halfvedeelen udj en koe, {d} 3die om hand icke dis uden fick
till hiemmegiftte 2de kiøer, till verdie 4 â 5 Rdr: 4. hvor lenge det er siden hand holdte
brøllup. Rs: for 4 â 5 aar siden. Lars Joensen Stafveland her till svarede, at det brøllup og
liden hiemmegiftte som Ole Rasmusen beckostede till hans huustrue, war et vederlaug for
hans huustrues tienisteløn, i de aarringer hun haver tient ham, og ingen âparte tienisteløn der
for beckommet. Fogden tilspurdte Lars Joensen og de andre der i Naboelafvet som nu var
Nerverende, om icke Ole Rasmusen Stafveland tog Lars Joensens huustrue Rangnele
Tollacksdatter till sig for Guds skyld i hindes u-Myndige aar, da hun war 2 â 3 aar gammell,
og opklæckede hinde, indtill hun hafde brøllup med Lars Joensen, der till Stafvelandz
opsiddere svarede det forholder sig saaledes. Ligeledes tilspurdte Fogden dem samtlig om
Ole Rasmusen, har nødt noget andet hos Rangnele Tollacksdatter {end den} for saadan hindes
opdragelse, end dend tieniste hun har kundet giort ham, siden hun blev saa gam/m/el og
voxen, at hun kunde giøre tieniste, Rs: svarede Nej hand haver icke andet nødt.
Fogden paastod at Ole Rasmusen og Samuell Stafveland maatte forelegges Laufdag till neste
Ting.
Eragtet.
Som Ole Rasmusen og Samuell Stafveland haver faaet lovlig Kald og Varsel Saa forelegges
dennem Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Anders Siursen haver till dette Ting ladet indstefne Anders Knudsen Doemasnes, till Doms
Lidelse at betale Citanten sin Resterende tienisteløn, 3 Rdr: et par skoe 3 Mrk: 8 s: og 1 trøye
for 5 Mrk: nock betalt for ½ tønde Sild 3 Mrk: 12 s: ligesaa kiøbt leyse 11 s: hvilcket alt
Citanten haver at fordre for et aar hand tiente Contrapartens huustrue i dend tid (hun sad
en)cke, og siden Contraparten er konen!! (komen)
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udj Egteskab med Encken sin nu verende huustrue, icke har willet betale ham, tillige med
Sagens forvoldende omckostninger;
dend indstefnte Anders Knudsen Domasnes møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig
Kald og warsell, og sagde at have betalt till Citanten paa fordringen 1 rdr: 3 Mrk: som
Citanten der møtte for Retten tilstod at forholde sig saaledes Rigtig; Contraparten benegtede
icke prætentionen, men sagde at hans huustrue haver sagt for ham at Citanten har beckommet
mere, paa sin løn saa som 1 børse og 1 biile;
Citanten svarede at dette er noget som ej wedkommer denne paastefnte fordring, men saa
fremt Contraparten der paa vil giøre nogen prætention wil hand formeene, samme ved â parte
Rettergang maa søges, og i øfrigt paastaar at naar de af ham paa prætentionen beckomne 1
rdr: 3 Mrk: decourteres, bliver igien 3 rdr: 3 Mrk: 15 s: som hand war Dom paastaaende for,
tillige med Sagens forvoldende omckostninger.
hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og Afsagt.
imod Citantens prætention haver Contraparten indtet till forandring at indvende, uden at
paaskyde at Citanten skall have meere paa sin prætention oppebaaret end her for Retten af
ham tilstaaes, hvilcket og {saa} som børsen og \øxe/biilen icke af Citanten paa dette kraf er
annamet, men er denne Sag u-vedkommende, saa Reserveres Contraparten i dend post sin

Regresse till Citanten paa lovligste maader hand best ved og kand; hvad sig ellers hovet
prætentionen betreffer, da som {C} samme icke er eller kand modsiges, saa tilfindes
Contraparten samme at betale med 3 rdr: 3 Mrk: 15 s: samt udj processens beckostning
tilfindes at betale 1 rdr: 2 Mrk: 8 s: {un} alt forskrefne til Citanten at udreede under Nam og
Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
d: 8 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa Gaarden Bielland for
Fiere Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg
med eftterskrefne Laugrettes Mend Mathias Eltrevog, Joen Sveye, Indre Tvedt, Gunder
Vihofde, Knud Ersvog, Johannes Lars: Oa, Aslack Wahlen og Indre Trovaas med fleere
Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres, som paa forrige Tinge.
Publiceret Madame Elisabeth Sl: Comissarie Wenvigs udstede Skiøde paa 1 Løb Sm: i
Stoupe og 18 Mrk: Sm: \1 giedskind/ i Espenes till Svend Tollefsen som der for haver
betalt 132 [rdr:] dat: 28 Septembr: 1741.
Publiceret Svend Tollefsens udstede Pandte obligation till Foget Sr: Andreas Heiberg som
hannem haver laant (..)0 rdr: og Setter
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for samme Capital, Fogden till underpandt 1 Løb Smør i gaarden Stoupe og 18 Mrk: Sm: 1
giedskind i gaarden Espenes, og er dat: 8 Novembr: 1741.
Publiceret Frandz Johansen Dranges udstede Skiøde paa 2 pund 12 Mrk: Smør og 12 Mrk:r
Korn Landskyld i gaarden Sveen till Joen Frandsen, men som kiøbe Summen ej war indført
blev det ham tilbage leveret for at omskrives.
Publiceret Fogden Heibergs udstede Dissignation paa de Pandte obligationer hand setter deris
Mai:ts til forsickring for dend Caution hand er pligtig at stille og præstere for de ham
allernaadigst anbetroede oppebørseler dat: 8 Novembr: 1741.
Johannes Domasnes {og Niels Wigck} haver till dette Ting ladet indstefne til Doms Lidelse
eftterskrefne, som er Skyldig Penger till Præstegaards huusernis opbygning i Fieldbergs
Præstegield og der med Endnu indesider saa som Biørn Tvedt rester 1 rdr: 2 Mrk: 7 s: Joen
Hofde Rester 1 rdr: 12 s: Knud Ærvesvog Rester 1 rdr: 1 Mrk: 7 s: og Taarbiørn Ooe Rester
2 rdr: 1 Mrk: 7 s: hvilcke blev paaraabt eftter Loven men ingen møtte;
Stefnevidnerne Niels Vig og Povel Vig hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt
forbemelte Mend till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell.
Citanten møtte for Retten og paastod Dom over de udeblefne.
Eragtet.
Som Kaldzmendene haver afhiemlet at de indstefnte haver faaet lovlig Kald og warsell, Saa
forelegges Biørn Tvedt, Joen Hofde, Knud Ervesvog og Taarbiørn Oe, Laufdag till neste Ting
at møde og svare till Sagen.
Johannes Domasnes haver till dette Ting indstefnt Lars Førde for Resterende Præstegaards
penge 5 Mrk: 7 s: ligesaa Lars Møcklevold Rester 1 rdr: 1 Mrk: 7 s: Joen ibid: Rester 2 rdr:

1 Mrk: 7 s: Ole ibid: Rester 2 rdr: 1 Mrk: 7 s: Eerick Østvig Rester 3 Mrk: 15 s: og Lars
Espenes Rester 1 rdr: 4 Mrk: 7 s: som alle forskrefne ere pligtige at svare og betale for
Fieldbergs Præstegaards Reparation hvilcke blev paaraabte eftter Loven men ingen af dem
møtte
Stefnevidnerne Christen Weestad og Joen Alnae hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt foranførte mend till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og Varsell.
Citanten paastod Endelig Dom udj Sagen.
Eragtet.
Som de indstefnte haver faaet lovlig Kald og varsell, saa forelegges Lars Førde, Lars
Møcklevold, Joen ibid: Ole ibid: Eerick Østvig og Lars Espenes Laufdag till neste Ting at
møde og svare till Sagen.
Almuen af Føyens Skibbrede sagde icke er funden Wrag eller Strandet gods dette aar.
Ligeledes svarede Almuen i Fiere Skibrede. Af gaarden Seele som er Kongens Eeget
beholdne godz 1 Løb Sm: 1 Vog fisk paa Bremnes, svarede Almuen dette aar er ingen bøxell
falden. Ligeledes udj Fiere Skibbrede Deris Mai:ts Strøegodz som er 2 tønder Korns
Landskyld udj gaarden Fladnes indeverende aar aldelis ligget øde og uden at vere af nogen
beboet, men gresleye svaret 1 rdr: Allmuen af Føyens og Fiere Skibbrede sagde Almuen
saa mange som haver skydset till og fra Tingene haver beckommet sin betaling 4 s: Miilen
saa vell af Fogden som Sorenskrifveren.
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udj Fiere Skibrede Deris Mai:ts Halsnøe Closters gods, udj Østvig No: 10 1 Løb 9 Mrk: Sm:
øde hvor af Erick Østvig svarede gresleye 1 rdr: og udj østre Braatvedt No: 14. hvor af ej
er svaret mere end {1 rdr: gresleye} halv skat og Landskyld af Osmund Larsen gaard:
skyldende 1 Løb 1 pd: 18 Mrk: Sm: og i Landskyld 1 Løb Sm: 1 huud. af gaarden Nore
Apland No: 16. skyldende 2 Løber Sm: i Landskyld 1 Løb Sm: 2 huuder, hvor af Niels
Olsen er fæstet 1 Løb Sm: 1 huud med 6 aars skat og Landskyldz frihed og af dend øfrige
gaardens skyld for dette aar ingen afgiftt veret at beckom/m/e. udj gaarden Hofde No: 6
skyldende 18 Mrk: Sm: 6 Spand Korn som Joen Olsen af Ryefylcke er accorderet for de bare
skatters svarelse og huusernis ved lige holdelse, og fri for Landskylden indtil nogen anden for
høyere afgiftt vil antage. Restandsen i Fiere Skibrede beløber ( ope rum )
Laugrettes Mendene som for Føyens Skibrede skall besidde Retten for 1742 ere Endre
Stockvigen, Mickel Løckling, Haldoer Vaage, Peder Steensvog, Biørne Vornes, Niels
Tofttland, Ole Mæeland og Aamund Aarthuun.
Laugrettes Mendene for Fiere Skibbrede som skall besidde Retter!! (Retten) for 1742 ere Ole
Reiersen Biordal, Roald ibid: Viar Johansen Enstavold, Ole Taraldsen Lindaas, Evind Lier,
Peder Nordskoug, Haldor Tomes: Houge og Niels Ols: Apland.

Ao: 1741 d: 14 og 15 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Sioe for Schaanevigs og Opdals Skibbreders Halsnøe Closters Almue, ofververende
udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemblig Anders Toftte, Madz Floernes, Anders Sæbøe, Baard Toftte, Lars Langeland, Peder
Toftte, Axell Fielland og Lars Sæbøe, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Mad: Anna Robsam Sl: Hr: Erland Michelsens udstede Skiøde paa Eids Annex
Kircke i Fieldbergs Præstegield med 6 Mrk: Sm: i Øfrenes i Grindems Sogn og ½ faaer med
bøxell, og uden bøxell 4 Mrk: og 9 s: i Sunde samt Tienden og qvægleyen, till Fogden
Heiberg som der for haver betalt 50 rdr: dat: 24 Martij 1741.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa ½ Løb Smør 1 buckskind og 1
giedskind i gaarden Flornes, till Niels Madsen som der af bøxelen har betalt med 9 rdr: 4
Mrk: 8 s: dat: 15 Septembr: 1741.
Johannes Olsen Oenerim i Qvindherrets Skibbrede, fremckom for Retten og anviste Skindet
af en ulf unge, som hand Sagde at have dræbt eller skudt i afvigte Sommer 1741 i gaarden
Walens Marck, hvorfore Fogden betalte ham 3 Mrk:
Pastor Hr: Morten Ruus haver till dette Ting ladet indstefne huus manden Rasmus Tørresen
Sædtre, for u-lovlig Skouv hugst i Fieldbergs Præstegaardz Skoug, hvor om det udtagne
Stefnemaall dat: 12 Octobr: 1741 er saa formeldende.
{R} Contraparten Rasmus Tørresen
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Sædtre, møtte for Retten og wedstod at forbemelte {forho} stefning for hannem loulig er
forckyndt og tager til gienmæele udj Sagen.
Citantens fuldmægtig Mons:r Seehuus møtte udj Retten og Producerede sin Principals
forfattede skrifttlige indleg dat: 14 Novembr: 1741 saa lydende hvor eftter Mons:r Seehuus
paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres,
saa blev widnerne fremckaldet da Eedens forcklaring af Lov bogen for dennem blev oplæst
og formaenet at vogte sig for MeenEed
Widnet Maans Nordhuus eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i
begyndelsen paa høeslaatten indeverende aar kom Contraparten til vidnet og klagede at
baaden war ham frataget af Citantens tienistedreng Baard Joensen, fordj hand Contraparten
hug et træe i Præstens Skoug, og Roede baaden till Præstens Land, som widnet Sagde Rasmus
Sædtre var meget fortrøden over, og truede med wred hue og onde ord fordj drengen giorde
ham dette, omsider bad hand widnet wille følge med sig till Præsten at bede for ham som og
skeede, og dend tid de kom till Præsten war og Siur Nordhuus Nerverende, hvor da blev talt
om denne skoughugst og hørdte at Rasmus Sædtre tilstod at hafve hugget i Præstens skoug et
træe af Roeden som og hugget Skadtet af Eendel træer som Præstens drenger har hugget og
ført till veye, till brendeved, der paa Sagde Præsten du har hugget ofttere i min Skoug som
hand i førstningen icke saa just ville tilstaae, men som Præsten dref hart med paastand hand
ofttere har hugget i Skougen, saa tilstod hand at have en gang forud veret der; widere hafde
dette vidne icke at forcklare;
det andet widne Siur Nordhuus eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, her om
da de ware hos Præsten forsamlede med Contraparten i allemaader ligesom forrige vidne
vundet og udsagt haver. og i øfrigt widste indtet videre at forcklare.
Contraparten paa tilspørgelse Sagde og tilstod at paa dend omvundne tid war i Fieldbergs
Præstegaards Skoug og hug ickun et træe, samt hug 2de kubber af nogle træer som af
Præstens tienere forud var nedfeldet, og som dette arbeide af ham war forrettet, blev Præstens
dreng Baard Joensen det Seende, som dis aarsag Roede hans baad fra ham, till Præsten og

forckyndte dette, saa at disse træer ej kom ham till mindste gafn eller nøtte, men blef i
Skougen eftterliggende.
Mons:r Seehuus paastod paa sin Principals vegne at tienistedrengen Baard Joensen som
widne udj denne
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Sag maa Eedfæstes og afhøres;
Eragtet.
Citantens udtagne stefnemaall indeholder icke at tienistedrengen Baard Joensen till dette Ting
er indstefnt at bære widne om denne omtvistende skoughugst, icke heller er Contraparten
indstefnt dette vidnes udsagn at paahøre, i hvilcken henseende widnet icke denne sinde kand
afhøres, hvor fore sagen till neste Ting udsettes, till hvilcken tid Citanten indstefner saa
mange widner som hand til Sagens oplysning Eragter nødig, till samme tid og sted forelegges
Contraparten Laufdag at møde og Svare till Sagen.
Pastor Hr: Morten Ruus hafver ved Skrifttlig Kaldseddell till dette Ting ladet indstefne
Eendeell huusmend som eftter staar med deris pligt arbeide eftter Loven till Doms Lidelse
samt at Erstatte Processens omckostning med videre som dito stefnemaall dat: 12 Octobr:
1741 ommelder.
Stefnevidnerne Lænsmanden Johannes Sioe og Daniel Jacobsen hiemlede wed Eed eftter
Loven at have til dette Ting indstefnt, Rasmus Sædtre, Mickell Monsen ibid: Stephen
Jørgensen Lande, Peder Joensen Grønaas, Daniell Jacobsen Vahlen, Aamund Halfversen
Handeland og Ole Haldoersen Handeland till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
Varsell.
de indstefnte møtte, undtagen Aamund Handeland og Ole Haldoersen Handeland;
Mons:r Seehuus paa Citanten sin Principals vegne i Rettelagde et skrifttlig indleg af dat: 14
Novembr: 1741 saa Lydende.
de indstefnte saa mange som mødte for Retten, sagde at hafve Eendeell af dennem ofret
Præsten aarlig 1 Mrk: 8 s: andre 2 Mrk: aarlig, formeener saa ej at vere Præsten noget Høste
arbeide Pligtig.
Mons:r Seehuus Pastod!! (Paastod) Endelig Dom udj Sagen.
Eragtet.
Som det er nu silde paa afttenen optages Sagen til i morgen, da begge parter møder, hvor da
udj Sagen skall blive Dom afsagt.
d: 15 Novembr: om Morgenen blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend,
hvor da Parterne møtte for Retten,
og blev Dom udj Sagen saaledes dømt og afsagt.
Huus Mendene udj Eids Kirckesogn Rasmus Sædtre, Mickel Monsen ibid: Stephen
Jørgensen Lande, Peder Joensen Grønaas, Daniell Jacobsen Vahlen, {Aamund Halfvorsen
Handeland og Ole Haldoersen Handeland,} som udj 2 â 3 aar haver negtet Pastor Hr: Morten
Ruus Høste Dags Arbeide under paaskud ved det de paa høytiderne haver ofret, will der for
vere befriet, og for denne sin modvillighed denne Proces, forvoldet, tilfindes eftter Lovens
pag: 308 art: 7 for de forgangne og eftterfølgende aarringer at
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tillige med huus qvinderne at giøre en Høstedags arbeide, som og paa de 3de høytider at ofre
deris Præst og Sielesørger, eftter deris Leylighed, under straf om deris modvillighed her

udinden motte befindes for efttertiden; Eenhver for sig af de indstefnte tillfindes at betale udj
Processens beckostning 1 Mrk: 12 s: alt at udreede under Namb og Excecution 15 dager
eftter denne Doms lovlige forckyndelse. de øfrige 2de indstefnte Aamund Handeland og Ole
Handeland som nu icke møder, forelegges till neste Ting, Laufdag at møde og svare till
Sagen.
Fogden Heiberg i følge forrige tiltale hafver atter till dette Ting ladet seeniste Rettens
Laugdags foreleggelse for hannem forckynde dat: 8 Julij 1741. saa meldende.
Stefne vidnerne Lænsmanden Johannes Sioe, Anders Nedre Sæbøe og Baard Toftte
hiemlede ved Eed eftter Lofven at have forestaaende Rettens foreleggelse for Otto Capel udj
hans Eegen paahøer forckyndet, og paa samme tid Sagde ham at skulle møde her paa
Høstetinget som nu holdes d: 14 og 15 Novembr: for meere end ungefer 6 uger siden; hvor
paa hand svarede at ville Reise til Kiøbenhafn, og saa fremt hand icke skulle komme hiem til
Høstetinget ville hand lade en Mand paa sine vegne møde; {ellers forcklarede}
Fogden i Rettelagde en Werificeret Copie af det Otto Capel d: 8 Maij 1739 af Sl: Stiftts
Befahlings Mand Bagger meddelte giestgieberbrev, hvor udj er ind draget det Kongl:
allernaadigst Reschript, til høy bemelte Sl: Stiftts befalings Mand Bagger, af 6 Martij 1739
som alt er Publiceret her inden Retten d: 16 Julij samme aar, og Fogden begierede i denne act
ordlydende, inddragen. der af Seer da Retten at Otto Capel, saa vell ved allerhøyst bem:te
Reschript som ved det ham meddelte giestgieberbrev, Stricte er befalet at forfløtte sit
gastgieberie og gastgieberhuuser fra Tofttevogen till Wahlen, hvor om Fogden Sagde oftte at
have Erindret hannem, Men som det endnu icke er skeed, saa paastod Fogden at Otto Capel
ved Dom maatte tilfindes, i det lengste inden et halftt aar her nest eftter, at have sine huuser
og sit gastgieberie forfløttet fra
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Tofttevogen, og at hand for overhørighed, med de Ergangne allernaadigste og høye ordres till
denne tid bør ansees med nogen Mulct følgelig Lovens 1 bogs 1 Capt: 6 art: og paalegges
ydermeere Mulct i fald hand icke till dend tid som Retten hannem forelegger, Seer dend
Kongl: allernaadigste befaling fuldbyrdet, hvor om Fogden paastod Dom.
Otto Capel blev paaraabt eftter Loven men møtte icke Persohnlig, dog fra hans huustrue
berettede Anders Toftte hun svarede at hindes Mand var Reist till Kiøbenhafn, og sagde for
dend skyld ej kunde fløtte i hans eller hindes Mandz fraverelse.
Eragtet.
Siden Otto Capel Søges for icke har villet eftterckomme hans Mai:ts allernaadigste befaling
med at forsette det ham forundte Giestgieberie i Walen, men samme till denne tid holdet i
Toftevogen, anseer Retten fornøden at Fogden Heiberg saadan Otto Capels forhold for høy
Edle Hr: Stiftts befahlings Manden andrager, hvor fra ordre maa indhendtes, om denne sag
ved under Retten skall ved Dom afgiøres eller icke; og i dend henseende forelegges Otto
Capel Laufdag til neste Ting at møde og svare til Sagen.
Fogden begierede at hvis passeret er maatte ham beskrefven meddeelis, paa det hand der
eftter till høyEdle og welbaarne Hr: Stiftts befalings Manden kand giøre nermere ansøgning
hvor her med skall forholdes.
Fogden fremlagde opsiderne paa gaarden Lande, deris qvittering for at skatterne for
indeverende aar, er dennem af deris brugende Jordeparter godtgiort, som i alt beløber til 41
rdr: 13 65/99 s: som de for Retten tilstod at vere godtgiordt, hvilcken blev tagen under
Rettens forsegling. paa det ødeliggende gods udj Skaanevigs Skibbrede fremlagde Fogden
Specification udj gaarden Sætre No: 2. skylder 1 Løb 1 pd: Smør og i landskyld 1 Løb Sm:

1 huud, er d: 20 Martij 1739 bortbøxlet med 3 aars skatt og Landskyldz frihed, som Exciperer
ved dette aars udgang, hvis omstendigheder udj forrige aars Specification er forcklaret og
afbevist. udj gaarden Yttre Bouge skyldende ½ Løb Smør, dette brug har opsidderen
Anders Gundersen inden Retten d: 21 Novembr: 1740 frasagt sig som og same udj Armod
har forladt, hvilcket Tingsvidne ved forige aars allerunderdanigste Regenskab No: 81
fremlagt, Nermere udviser og har bem:te brug dette aar ligget aldeles øde uden der af mindste
afgiftt har veret at beckomme. Almuen her af skibredet sagde at ingen Wrag eller Strandet
godz er funden i dette aar, ej heller noget af de øfrige Poster, som kand til indtegt beregnes.
af Opdals Skibrede Nedre Waage No: 11 skyldende i skat 1 Løb 12 Mrk: Sm: aftaget 2 pd:
6 Mrk: Sm: same aftag er opsideren udj sine skatter godtgiordt.
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af Opdals Skibrede udj gaarden Mit Waage er ødeliggende 3 Løb Sm: i skatteskyld og i
Landskyld 2 Løber Sm: 1 huud og Proprietaire gods 1 pd: 12 Mrk: 6 Spand Korn; der af er
d: 7 Decembr: 1738 bortbøxlet de 2/3 deele, af Halsnøe Closters Eiendom med bøxel 1 Løb 1
pd: 6 Mrk: Sm: og det overbøxlende gods som tilhører Onerims Kiercke ½ Løb Sm: 6 spd:
Korn, med 4re aars skatt og Landskyldz frihed som Exiperer till 1742 aars udgang, og af det
øfrige 1 pd: 18 Mrk: Sm: 1 huud har ingen afgiftt veret at beckomme. Ledingens aftag:
paa gaarden Nedre Waage er opsideren godtgiort som blev taget under Rettens forsegling.
Aftaget paa Landskylden af gaarden Nedre Waage, er opsidderen godtgiordt. Tingskydsen
tilstod Almuen at vere dennem betalt 4 s: Miilen saa vel af Fogden som Sorenskrifveren.
Restandsen for Opdals Skibrede 109 rdr: 2 Mrk: 14 s: og for Skaanevigs Skibrede beløber
Restandsen 363 rdr: 5 Mrk: 12 s: som blev taget under Rettens forsegling.
Laugrettes Mendene som skall beside Retten tilckomende aar 1742 ere af Opdals Skibrede,
Niels Madsen Flornes, Ole Skiellevigen, Niels Mæeland alle Nye, af Schaanevigs Skibrede,
Nye Laugrettes Mend, Hagtor Lande, Jens Lande og Taarbiørn ibid: gamle Hans Johansen
og Johannes Knudsen Lande.

Ao: 1741 d: 17 og 18 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Gielmervig for Schaanevigs Skibbredes Lennets Almue, ofververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Lars Pedersen
Sandvig, Ole Simensen Handeland, Eelias Pedersen Læcknes, Lars Mathiesen Ebne, Ole
Torckelsen Ebne, Tollef Haldoersen Hegland, Niels Tollefsen Løevigen og Od Axland med
fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte
Publiceret Alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Sr: Hans Seehuuses till forvalter Dahl udgifne obligation Stor 500 Rdr: som blev Publiceret
d: 9 Decembr: 1734, er i dag i Retten anvist til udslettelse i Pandtebogen med dito forvalter
Dals paategnet qvittering dat: 21 Novembr: 1740.
Publiceret Hans Seehuuses udstedde Pandte obligation stor 70 Rdr: som hand haver
beckommet till Laans af Fogden Sr: Andreas Heiberg, og der for setter till underpandt 1 pd:
15 Mrk: Sm: ½ huud udj gaarden Wahlen med andeell udj det under gaarden liggende Saug
brug samt paastaaende huuser dat: 15 Septbr: 1741.

Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Steen Larsen Ebne, hvor udj Encken Chritj Larsdatter er
udlagt 1 Løb 18 Mrk: Sm: i Nord Ebne for 130 Rdr: dat: 2 Junij 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Eerick Larsen Aarthuun, hvor Lars Aarthuun for fordring
60 Rdr: er udlagt 1 Løb 1 pd Sm: i gaarden Wiche dat: 5 Junij 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Halfvor Larsen Wiche hvor Lars Halfvorsen er udlagt 1
pd: Sm: for 12 Rdr: Sirj Larsdatter udl: (1 Mrk: Sm:) for 3 Mrk: Ole (Tie)rrandsen udlagt 8
Mrk: Sm: for 4 rdr: Peder
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Larsen udlagt 6 Mrk: Sm: for 3 rdr: Siur Vogen udl: 1 Mrk: Sm: for 3 Mrk: Ole SæfverEide
udl: 5 Mrk: Sm: for 2 rdr: 3 Mrk: Godtskalck Skiold udl: 2 Mrk: Sm: for 1 rdr: og Marithe
Øren udl: 2 Mrk: Sm: for 1 rdr: alt forskrefne udj Gaarden Wiche for 3 Mrk: Marcken dat: 6
Junij 1741.
Publiceret Siur Bierckenesses og Alvall Siurs: Hamres udstede Skiøde paa 2 pd: Smør udj
gaarden Løvig till Niels Tollefsen som haver betalt 1 rdr: for hver Merck Smør dat: 13 April
1741.
Lænsmanden Christopher Pedersen Gielmervig hafver till dette Ting ladet indstefne Peder
Miljes huustrue Maren Milje til Doms Lidelse for endell Nærgaaende ord hun om Citanten
skall have talt, og der om indstefnt hinde, som og hindes Mand till wedermæele at paahøre
widnerne, Rasmus Tierransen, Gundela Eericksdatter og Marithe Jacobsdatter, som og ere
indstefnte under deris faldz maals bøder eftter Loven at møde og deris vidnisbyrd at aflegge
dis angaaende.
dend indstefnte Maren Milje blev paaraabt og møtte udj Retten paa hindes wegne hindes
Mand Peder Eeliesen Heldtberg eller Milje som vedstod at hand tillige med sin huustrue
hafver till dette Ting faaet lovlig Kald og warsell, og til dend Ende tager till gienmæele, udj
Sagen, samt derpaa lefverede sit skrifttlige Indleg udj Retten som hand paastod føer vidnernis
afhørelse maatte oplæeses, hvilcket er dateret 17 Novembr: 1741 saa meldende.
Lænsmanden paastod at de indstefnte widner maatte Eedfæstes og afhøres, hvor paa
widnerne for Retten blev fremckaldet og blev da Eedens forcklaring af Lov bogen for
widnerne oplæst og formaenet at vogte sig for MeenEed. der paa blev
widnet Gundela Eericksdatter fremckaldet og de andre imidlertid udviset, da hun eftter
aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at Jueledags aften \1740/ som folckene hafde
spiiset i sin huusbunds Peder Miljes huus, fortaalte Madmoderen Maren Milje, at hun hørdte
hunden giødde, gick der paa ud og møtte Eelias i døren og med det \ sam/m/e / spurde hvad
hand gick eftter i dag, hvor paa hand svarede, icke kom for det gode skyld, saag saa ud
igienem en anden døer, saa blev hun seende dend lange tiufven {G} kom fra Løen opgaaendes
i gaarden, men nefnte icke hvem det var; widere hafde dette widne icke at forcklare.
det Andet vidne Marithe Jacobsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede,
at Jueledags aftten sad med de andre tienere ved bordet, hørdte vidnet aldelis icke et uSkickeligt ord af hindes Madmoder blev talt, widere hafde parterne dette vidne icke at
tilspørge.
det 3die vidne Rasmus Tierran1741: 41b

sen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at tiente Peder Milie, saa kom der
till tals eller disckours om en østmand som forud har tient hos Peder Milje, som skall have
\død/ slaget en Mand der øster, hvilcket blev bringet paa taele Jueledags Aftten 1740 eftter
de hafde Spiiset, siger Maren Milie at Lænsmanden og hans Broder kom dend første dag at
ville tage ham, da hand icke var hiemme, anden dagen der eftter kom de igien, da hun hørde
hunden giødde, lugte hun døeren op og saag ud og blev seende Eelias staaende i forstue
Svaelen, men om hun snackede til Eelias, eller hand taelede til hinde, kand vidnet ej Erindre
hindes ord nu, men hørdte hun Sagde, at hand Eelias hafde svaret hinde saaledes, at hand var
icke kommen for det goede i dag, hvor over hun blev saa forskreckcket at hun {fick} \ville
faae/ undt, og falde i u-Vidt, der paa siger vidnet til hinde, hvor var Lænsmanden, imedens
Eelias kom forud der til hun svarede, dend lange Tiufven kom gaaendes langs med Løen paa
øfre Leen. Widnet paa tilspørgelse sagde hafver angifvet Denne Sag for Lænsmanden,
widere hafde parterne dette widne icke at tilspørge. igligemaade!! svarede Lænsmanden paa
Spørsmaall at widnet Rasmus Løevig har denne Sag for ham angifvet.
Peder Milje paastod at Sagen maatte udsettes till Waartinget, till hvilcken tid hand med
vidner, som hand ville indstefne, wille beviise at hans angifvere og beskyldere Rasmus
Tierransen Løevig er hans {aabenbare} og huustrues aabenbare fiende og afvinds Mand.
Eragtet.
Eftter Contraparten Peder Miljes paastand, udsettes Sagen \til neste Ting/ till hvilcken tid og
sted hand Sagen lovlig inCaminerer, og sine paaberaabte vidner indstefner da de skall blive
afhørte. Widnerne som hand beraaber sig paa at ville indstefne, ere Marithe Tarraldzdatter,
Gundela Eericksdatter og Lars Mickelsen Tuftten.
Torckell Tollefsen Næs hafver till dette Ting ladet ind stefne Ole Tielflaadt for hand skall
indeverende aar have Sidet for sit Eeget Land med en Mackreele Noed liige i fiske Rendselen
for Citanten, der for at lide Dom till bøder og processens beckostning eftter Loven.
Contraparten Ole Tielflaadt blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa
hans vegne til Sagen at svare.
Citanten Torckell Tollefsen Næs Comparerede for Retten og sagde at Contraparten har sidet
ham i fiske Rendselen
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till præjudice, som hand ville formeene Contraparten ved Dom skall blive fradømt.
Eragtet.
Som denne Sag herrører af siun og grandskning, saa kand der paa icke nu Kiendes eller
Dømmes, men Parterne henvises till aaesteden, hvor de Sagen indstefner paa lovlig maade da
Dom udj Sagen skall blive afsagt.
Publiceret Hr: Johan Korens udstede bøxelseddel paa ½ Løb Sm: 1 giedskind til Østen
Siursen dat: 31 Decembr: 1740 i Eilervig.
Almuen blev tilspurdt om Wrag eller Strandet godz er funden dette aar, der til de svarede Nej.
aftaget udj Roullestad 1 Løb 18 Mrk: Sm: Ligesaa aftaget paa gaarden Milie 1 Løb Sm: og
i Landskyld 1 pd: 18 Mrk: Sm: 3 Voger 15 2/3 Mrk: Korn, der af tilstod opsidderne at
skatterne er dennem godtgiordt Liige saa Ledingen, Almuen blev tilspurt om icke saa
mange som har skydset til og fra Tingene dette aar, har nødt sin betaling 4 s: saa vell af
Fogden som Sorenskrifveren, der til de svarede ja; udj gaarden Blaateigen 12 Mrk: Sm: er
ødeligende dette aar, Lige saa i yttre Bouge 1 Løb Sm: ødeliggende, og der af icke uden af

Blaateigen beckomet 40 s: i gresleye. Ligesaa Sagde Almuen at af Blaateigen er ingen bøxel
falden. Restandsen for Schaanevigs Skibrede beløber ( ope rum )
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1742 ere Gundmund Sandvig, Mickel
Mielckevig, Johanes Tvedt, Thomes Berhoug, Ole Houge, Johanes Handeland, Ole Lars:
Handeland og Aamund Ersland.

Ao: 1741 d: 20 og 21 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Fiddie for Etnes Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Lars Grønstad, Siur ibid:
Eerick NoerEim, Anders Østrem, Ingemund Engelsgier, Rasmus Haaeland, Haldoer Ramme,
og Mathias Berge tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Mad: Sl: Hr: Erland Mickelsens udstedde Skiøde paa Eids Annex Kircke i
Fieldbregs Præstegield til Fogden Sr: Andreas Hejberg som der for har bet: 50 rdr: dat: 24
Martij 1741.
Publiceret Fogden Heibergs Dissignation paa de Pandte obligationer hand setter Deris Mai:t
til underpandt for de ham anfortrode oppebørseler dat: 8 Novembr: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Samuel Lars: Kaldem, hvor Lars Olsen er udlagt 1 pd: 15 ½
Mrk: Sm: udj gaarden Kaldem for 19 Rdr: 1 Mrk: dat: 15 Junij 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Erick Jacobsen Ouestad, hvor udj Ole Niels: Skromme er
udlagt 8 Mrk: Sm: ½ huud for 13 rdr: Niels Tierrans: udlagt 16 Mrk: Sm: for 10 rdr: Anna
Tieransdatter udl: 14 Mrk: Sm: for 7 rdr 4 Mrk: alt udj gaarden Ouestad og er dat: 20 Junij
1741.
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Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Sirj Larsdatter Sande hvor Tollef Biørnsen Ramme er udl:
7 Mrk: Sm: for 4 rdr: 4 Mrk: Tollef Siursens Arfvinger udl: 6 Mrk: Sm: for 4 rdr: udj
Skifttes beckostning udl: 3 Mrk: Sm: for 2 rdr: Niels Tollefsen udl: 5 Mrk: Sm: for 3 rdr: 2
Mrk: Rangnele Tollefsdatter udl: 2 ½ Mrk: Sm: for 1 rdr: 4 Mrk: Borgela Tollefsdatter, Sirj
Tollefsdatter, Tollef Biørns: Samuel Biørnsen, Anna Biørnsdatter, Siur Joensen, Anna
Siursdatter og Alles Siursdatter tilsamen udlagt 1 pd: 1 Mrk: Sm: Alt forskrefne udj gaarden
Sande for 4 Mrk: Marcken dat: 21 Junij 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Tollef Siurs: Sande, hvor udj Niels Tollefsen, Rangnele
Tollefsdatter, Borgele Tollefsdatter og Sirj Tollefsdatter tilsamen er udl: 20 Mrk: Sm: vurd:
4 Mrk: Marcken dat: 13 Junij 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Ole Halfvorsen Øyen, hvor udj Tørres Olsen, Torckel
Olsen og Halfvor Olsen er udl: ½ Løb Sm: vurd: for 3 Mrk: Marcken, Halfvor Olsen,
Torckel Olsen, Johannes Rasmusen, Godtskalck Rasmusen, Magdele Olsdatter og Randvej

Olsdatter tilsamen udlagt i gaarden Øfsthuus ½ Løb Sm: med bøxel â 3 Mrk: dat: 17 Junij
1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Haldoer Haaland hvor udj Encken Magdile Larsdatter er
udl: 1 pd: 6 Mrk: Sm: for 20 rdr: Christj Haldorsdatter udl: 15 Mrk: Sm: i Haaland for 10
rdr: Aasmund Abrahamsen, Taarbiørn Abrahamsen og Christj Haldoersdatter tilsamen udj
gaarden Haaland udl: 1 pd: 6 Mrk: Sm: for 20 rdr: dat: 13 Junij 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Eelj Torckelsdatter Lille Dahle hvor udj Siur Tollefsen,
Thoer Tollefsen, Haldoer Tvedte, Siur Tollefsen, Thoer Tollefsen, Sigge Graelsetter, Rasmus
Taarbiørnsen, Siur Tolefsen, Biørne Tollefsen, Thore Tollefs: Marithe Tollefsdatter,
Taarbiørn Taarbiørnsen og Petter Taarbiørnsen tilsammen udlagt i gaarden Lilledale 3 Løber
Smør 1 Vog Korn wurd: 3 Mrk: Marcken dat: 7 Junij 1741.
Steen Opdall fremckom for Retten og sagde at have med fleere Almue Mend i denne Sommer
[i]hielslaget 5 Ulfveunger, hvis Skindfelder hand for Retten anviste, hvor fore Fogden ham
betalte 2 rdr: 3 Mrk:
Publiceret Niels Tollefsen Liens med fleere interessentere deris udstede Skiøde paa 1 Løb 1
pd: 11 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Sande till Taarbiørn Haldorsen som haver betalt 4 Mrk: for
hver Mrk: Smør dat: 17 Martij 1741.
Fogden Heiberg hafver till dette Ting ladet indstefne Samuel Haaim till at anhøre
eftterskrefne widner, Knud Tørsen!! (Tørresen) Flaadten, Tollack Gundersen, Aasmund
Steene, Tierran Ingebrigtsen Øckland, Anna Knudsdatter, Eerick Olsen Grindem, \Karj
Hansdatter,/ Lars Østrem, Johannes Træe, Lænsmanden Johannes Fiddie og Størck Tesdal,
som alle ere indstefnte at møde under deris faldsmaals bøder eftter Loven, deris Eedelige
forcklaring, angaaende dend afdøde Anders Steene, hvorledes Samuel Haaim ham
begiengnede nogle dager forud og førend hand døede, mueligens med hug og slag, under
beskyldning dend Sl: Mand skulle have faaet eller taget (….) nogle Mackckreell fra
Contraparten meed videre. Ligesaa er Pastor Hr: Jochum Althand som angifver indstefnt till
vedermæele udj Sagen, for denne sinde (.. ……)e till Eet Tings Vidnis Erholdelse.
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der nest i Rettelagde Lænsmanden dend ordre ham fra Fogden i denne Sag war tillagt dat:
11 Septembr: 1741 saa Lydende
Stefne vidnerne Søfren Colbendtsen og Johannes Colbendtsen hiemlede ved Eed eftter
Loven at have ind stefnt Knud Tørresen Flaatten, Tollack Gundersen, Aasmund Steene,
Tierran Ingebrigtsen Øckland, Eerick Olsen Grindem, Las!! (Lars) Østrem, Johannes Træe,
\Anna Knudsdatter/ og Karj Hansdatter till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og
warsell. paa tilspørgelse forcklarede Stefnevidnerne ydermeere, at da de Stefnede eller
forckyndte warselen till dette Ting for dend afdøde Anders Steenes huustrue Anna
Knudsdatter saa siger hun for dennem at Samuel Haaim kommer til Steene og taeler nogle
ord med hinde, gick saa saa!! borten for et Stuehuus og siger til en af børnene de skulle sige at
Anders Steene wille komme ud till ham som og skede imidlertid hører hun de bliver
højmæelet, gaar der paa der hen og saag at Samuel \Haaim/ Slog hindes Mand Anders Steene,
paa videre Spørsmall forcklarede stefnevidnerne at Encken samme tid sagde at hindes Sl:
Mand war svag paa dend tid Samuel Haaim forlangte at taele med ham og laag paa sin Seng,
hvor af hand stod op og gick ud till ham. Stefnevidnerne Søfren Colbendsen og Hans

Qvamme hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Samuel Haaim som og Self møtte
for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Pastor Hr: Jochum Althand som angifvere i Sagen møtte for Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og warsell.
Størck Tesdal møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell. og paa
Spørsmaall Sagde, at Sl: Anders Steenes huustrue kom op till ham Morgenen d: 9 Septembr:
1741 som war neste dag eftter at hindes Mand war død, og sagde for ham at Samuel Haaim
nogle dager forud kom till gaarden Steene, sloeg og foer ilde med hindes Mand, men der var
ingen hos, og hun war ej heller tilstede i førstningen, men sidst paakom hun og blev seende
hand sloeg hindes Sl: Mand.
Alle de ind stefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Størck Tesdall forcklarede ellers at vere Morbroder til dend afdøde Anders Steene, haver
ellers hørt at dend Sl: Mand haver veret Syg i Sommer.
der nest Fogden i Rettelagde angifveren Hr: Jochum Althands bref dat: 11 Septembr: saa
meldende.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. der paa blev widnerne
for Retten fremckaldet og Eedens forcklaring af Lov bogen for dennem oplæst og befalet
samt formaenet at vogte
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sig for MeenEed, hvor eftter vidnerne igien blev udviset og en eftter anden paaraabt, saa som
vidnet Knud Tørresen Flaatten eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, i
førstningen udj Kornskaaren 1741 en dag som vidnet med fleere hafde kastet med Noeden og
drog Noeden af baaden paa Land, kom Samuel Haaim {till vidnet og} Ridende og sagde i
vidnets og mange andre folckes Nerverelse, eftter de hafde spurdt hvad hand Rider eftter i
dag, hand Rider Ned till Søen eftter noget Mackckreell som hand hafde staaende i Nøstet hos
Karj Hansdatter, hvor af skall vere Eendeell bortstaaelet, som hand Sagde der siges for ham at
Anders Steene skall have staaelet, vidnet sagde till ham er det mange hand skall have staalet
fra dig, svarede at vere 3de støcker, blev ham der paa svaret, der for er du Mand lige goed,
Saa Sagde Samuel Haaimb hand war verdt et Lif fuldt af hug og en blaae Rygg, saa kunde
hand legge det af, vidnet med de andre svarede, det har veret da, saa fremt hand skulle tage
nogen tugt af det; widnet forcklarede og har hørt af vidnet Eerick Olsen Grindem at self
samme dag som Samuel Haaimb holdte denne Samtaele med Noedte folckene møtte dito
Eerick Grindem ham da hand kom fra Steene. Videre hafde dette dette!! Fogden tilspurdte
vidnet om kand Erindre vist, hvad dag det var Samuel Haaimb talt!! (talte) med ham og de
andre ved Søen, svarede kunde det icke Erindre, men eftter hans Meening var det paa en
Løverdag; 2. om widnet ved nogen Anden som har hørt Samuel Haaim sige saadanne ord, at
hand skulle gifve ham en blaae Ryg. Rs: Nej. for det 3die om vidnet ved at Anders Steene
var Syg eller Sengeliggende, førend dette Passerede, Rs: Nej, ved det icke, men saag hand
Reed omckring i bøigden eftter Mad, og saag hand saae ilde og svagelig ud, ved ellers icke
om hand har ligget til Sengs af Svaghed. Widere hafde parterne icke dette vidne at tilspørge.
det Andet vidne Tollack Gundersen eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen dette vidne hørdte at
Samuell Haaimb Sagde, saafremt Anders Steene med goede har komet og begieret Mackreell,
wille hand givet ham 6 â 7 støcker paa ovenstaaende \3de/ qvestioner svarede dette vidne
ligesom forige vundet og udsagt haver. Videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
(Vidnet) paa Spørsmaall svarede, icke vidste om Samuel
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Haaimb Reiste samme dag till Anders Steene, som hand holdte denne samtale med vidnet og
de andre hos verende.
Vidnet Karj Hansdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i
Kornskaaren 1741 kom Sl: Anders Steene Ned til Søen hvor vidnet er boende, og gick ind i
vidnets baade Nøst for at udtage 1 qvarter Mackreel hand der hafde staaende, imidlertid kom
vidnet til ham da hand har taget sin Mackrel og spurde om hand icke kunde faae see Samuel
Haaimbs Mackreel der til vidnet svarede jae og wiste ham dend, hvor af hand tog en
Mackckreell satte sig ned skar i dend noget for at prøfve dend, der paa skaer dend i 2de
støcker hvor af hand lefverede vidnet et støcke og det andet beholte hand, indtill hand hafde
optaget sin Eegen Mackreel da leverede hand vidnet det andet støcke af {M} dito Mackreell
med, hvilcke begge støcker vidnet strax nedlagde i det Mackrel qvarter Samuel Haaimb var
tilhørende, der eftter gick hand ud af Nøstet og vidnet saag icke hand tog noget med sig af
Samuell Haaimbs Mackreell, og 8te dager der eftter paa en Løfverdag kom Samuel Haaimb
til vidnet for [at] afhendte det qvarter Mackreell hand der hafde staaende, og da sagde vidnet
at der war noget borte af Mackreelen, sagde til ham hvorledes Anders Steene hafde baaret sig
ad med hans Samuell Haaimbs Mackreell, da svarede Samuell Haaimb, at Anders Steene
skall Smaege ham paa Ryggen {sig} sin, ja hand skall Smage ham Saart nock, og sagde wille
sam/m/e dag Reise op till Anders Steene som og Skeede; da dette blev talt \af Samuel
Haaimb/ forcklarede at ingen war tilstede uden vidnet alleene. Videre hafde parterne dette
vidne icke at tilspørge.
Widnet Sl: Anders Steenes Encke Anna Knudsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt
og forcklarede, at i Koren skaaren 1741 paa en Løverdag kom Samuell Haaimb til gaarden
Steene om eftter Middagen, og møtte vidnet og spurde om hindes Mand var hiemme, svarede
ja hand ligger op i Sengebuen, spurde om hand war syg Svarede vidnet jae, hand har veret
svag af Lifsyge og nu af hoved Piine, drog saa fra vidnet og bad en af børnene sige til Anders
Steene skulle komme ud, Samuell Haaimb ville taele med ham, der paa gick hindes Mand saa
svag hand var ud til ham, imidlertid som vidnet hafde at bestille med nogle vaade klæder
bagen om et huus hørdte hun de blev høimæelet og at Samuell Haaimb Sagde till hindes
Mand at have taget af
1741: 44b
hans Mackckreell, som vidnets Mand negtede aldelis for icke have taget noget fra ham, der
paa gick vidnet frem till dem og blef Seende at Samuell Haaimb Slog hindes Mand over
Armerne, og stundum laag Manden paa Jorden og op igien, og sagde vidnet at hindes Mand
var saa svag, at hun tencker at saa snart Samuell Haaimb kom til og Rørde ham, saa faldt hand
over Ende, og i det Samuel slog ham siger hand til Anders Steene at skulle beckiende \dend
Tiufven/ at have taget Mackreell, som vidnets Mand benegtede, og saaledes mellemstunder
Slog Samuell Haaimb Anders Steene {og stun} over Armene og stundum truede ham med
ord, at skulle beckiende, {eftter} vidnet Sagde at hindes Sl: Mand var syg tilforne, men eftter
dend tid at Samuell Haaimb slog ham, blev hindes Mand Anders Steene Svagere; hørdte ellers
icke at hindes Mand anckede paa Samuell Haaimb saa meget som paa de der har ført denne
wrange beretning om Mackreelen for ham, Søndagen der eftter som war dagen eftter at
Samuel Haaim slog ham, Reed hindes Sl: Mand paa Een haarse eller øgck op til gaarden
Støele Vngefer ½ fierding veis der fra for at taele med Joen Støele som har kiøbt et qvarter
Korn for ham fra Byen, Red saa der fra og hiem igien og lagde sig strax till Sengs indtill det
leed noget ud paa Mandagen, da hand stod op og gick ud at wille slaae høe, og stundum satte
sig ned og stundum lagde sig ned paa Marcken og stundum slaag!! (slog) med Liaaen som
var gandske lidet for hans svaghed skyld og kom icke hiem førend imod afttens da hand gick

till Sengs og siden stedse holdte ved Sengen med stor svaghed indtill Natten till Fredagen der
eftter da hand døde; imidlertid Manden war saa svag siger vidnet til sin Mand om hand icke
ville hun skulle sende bud eftter folck for at besee hans krop hvorledes Samuell Haaimb
haver handlet med ham, Svrede der paa hand hafde icke hofvet till at bræele {der} eller taele
der om, thj Samuell Haaimb har veret i hop baade med høye og lafve, og har icke hørt nogen
har vundet nogen Stregck mod ham.
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Fogden tilspurde vidnet først hvor lenge hindes Mand hafde veret svag af Mafve Pine og
hoved Pine, førend dend tid eftter hindes forcklaring Samuell Haaimb slog ham, Rs: hafde
denne Svaghed fra Pindse tider i Sommer som lagde til med ham hver dag. 2det om hand
hafde dend Svaghed samme dag Samuell Haaimb kom til ham paa Steene, og siden hand
Reiste der fra, Rs: jae. 3die om dend Kiep som Samuel Haaimb Slog hindes Mand med,
war stoer, Svarede wed icke Rettelig at Erindre hvor stor eller tyck Kieppen war, men som
hun siuntes war dend noget mindre end en staf eller Kiep som bønderne pleyer at gaae med.
4de om widnet saag da hun kom til Clammeriet imellem hindes Mand og Samuel Haaim at
bem:te hindes Mand war blodig eller blaae nogenstedz paa legemet, Rs: Saag hand war
blodmeltet i ansigtet \paa det Eene Kind/ og siden da hand hindes Mand kom i Sengen om
afttenen og afklæde sig, saag hun hand war blaae paa begge armerne, oven for armbuen. 5te
om hun ved at hans bloemildtet kind og blaae armer, kom af det slag Samuell Haaimb hafde
gifvet ham eller om hand hafde stødt sig Self, Svarede vidste icke hindes Mand hafde stødt
sig, ved heller icke hand blev blaa af andet end Samuell Haaimb Slog ham. 6te om der war
nogen fleere som Saag paa at Samuell Haaimb Sloeg hindes Mand, eller og nogen taelede
med hannem siden hand hafde faaet slaegene, og om hand hindes Mand for noget Menniske
klagede sig, at Samuell Haaim har giort ham skade, eller har veret hans baenemand, og
endelig {mens} om nogen medens hindes Mand levede, saag ham vere blaaeslaegen; Rs:
Gud ved hvem der saag det uden hindes ældste datter Britha Larsdatter 14 â 15 aar gammell,
men har icke gaaet till Guds bord, som saag Samuel Haaim slog faderen og for dend skyld
gick bort og græd. Vide: sagde ellers ved icke at hindes Mand klagde sig for nogen, {at}
eftter dend tid at Samuell Haaim Slog ham. Vidste heller icke at nogen Menniske Saag paa
hans amer!! (armer) at de var blaae, eftter at hun saag det, imedens hand levede, og kom hun
sig heller icke saa meget for, at lade andre folck see det, siden hindes Mand icke Self nefnede
det. 7de hvem vidnet først gaf tilckiende at Samuel Haaim hafde slaget hindes Mand og
hvad tid. Rs: hindes Mand døde Natten til fredags og løfverdags Morgenen der
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eftter gick hun till sin Sl: Mandz Moderbroder Størcker Tesdal og gaf tilckiende hvorledes
passeret war; og bad ham skulle Spørge sig for, hvorledes det skall vere med dette. Videre
hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
Widnet Aasmund Steene eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at i Korn
skaaren 1741 paa en løfverdag som vidnet war kom/m/en fra Støelen lagde hand sig ned paa
Marcken [med] huen under hovedet, og som hand hafde ligget {et} Een stund hørdte vidnet
at folck taelede, stod saa op og blef seende Samuell Haaimb kom gaaende og holdte Sl:
Anders Steene i armen og sagde til ham du har taget Mackreelen og nødde Anders Steene at
gaae med sig, men hand wille icke og sagde Jeg haver icke taget nogen Mackreell fra dig, og
som hand icke ville gaae lengere slippede Samuell Haaimb ham af haanden, da Anders
Steene faldt baglengs paa Ryggen og stod op igien, saa Sagde Samuell Haaimb du har taget
Mackreelen hvor til hand svarede Nej, Sagde Samuell Haaimb, staar du icke til at have taget

Mackreelen saa skall Jeg piske dig, dend anden {svarede} \sagde/ fremdelis Nej icke har
taget dend, Saa sagde Samuell Haaimb Staar du icke till at have taget Mackreelen, saa skall
Jeg saa Piske dig at du skall glemme baade fader og Moder, din Tiufs Maje, forcklarede og at
Sl: Anders Steenis huustrue war icke tilstede paa denne tid da dette passerede, der paa gick
Samuel Haaimb og Anders Steene hen paa Marcken hvor Mackreele qvarteret stod, og som de
der var eller stod en stund, steeg Samuell Haaimb till hest tog Mackreell qvarteret med sig
og Reed bort. Vidnet Sagde at Anders Steene war svag i all Sommer, og eftter at Samuell
Haaimb hafde fadt paa ham, hørdte vidnet at Sl: Anders Steene neste Søndag der eftter Reed
op till gaarden Støele, og Mandagen saag vidnet hand var ude paa Marcken at ville slaae, og
hvad endten hand kunde arbeide lidet eller meget vidste vidnet icke i henseende hand icke
taelede med ham men var ude paa Marckenen indtill afttenen dog siden blev stedse liggende
till Sengs, i hvilcken tid widnet war 2 â 3 gange hos ham, hørdte imid1741: 46
lertid icke at Sl: Anders Steene Nefnte Samuell Haaims Nafn og klagede indtet over ham,
war og hos ham Nadten till fredagen da hand bortdøde i dagningen, og imens hand war saa
syg viisede hand icke vidnet at vere blaae paa armerne men eftter hand war død saag vidnet
at Sl: Anders Steene war blaae paa begge armerne over for armbuen og paa dend wendstre
arm {war} tet ved axelen war kiødet blodmeltet. Fogden tilspurde vidnet om hand Saag,
imedens Anders Steene lefvede, at hand war beskadiget i ansigtet eller blaae slagen paa
kindet, Rs: imedens hand lefvede saag vidnet icke hand skadde noget, men da hand var død,
saag vidnet at huuden war af det Eene kind, lige som Een kunde sette en finger der paa. 2. at
som dette vidne boer paa sam/m/e gaard som afdøde Anders Steene, om hand da hørdte,
endten af Anders Steenis huustrue eller nogen af deris huus, becklage sig endten for vidnet
Self, eller for nogen af hans huuses folck, imedens Manden lefvede, at Samuell Haaim hafde
slaget ham, Rs: hørdte aldrig at koenen som var Self tilstede paa de tider vidnet war hos
ham, at hun endten klagede eller Nefnede dete som war passeret imellem {dend} hindes
Mand og Samuell Haaimb. Videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
Widnet Tierran Ingebrigtsen Øckland 17 â 18 aar gammell hafver gaaet till Guds bord, og
eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt wandt og forcklarede, at i Kornskaaren paa en
løfverdag om Noenstider Klocken 2 eller 3 slet paa dagen, kom vidnet Ridendes igiennem
Gaarden Steene og blef seende at Samuell Haaimb og Sl: Anders Steene stod i gaarden og
hørdte at Samuell Haaim Tyfckiendte ham og sagde at Anders Steene har Staalet Mackreell
fra ham, og endten Sl: Anders Steene sad paa Jorden eller hand stod paa knæe for et
Mackreell qvarter der stod hos ham, vidste vidnet icke, men imedens holdte Sl: Anders Steene
en Mackreell i haanden og Sagde til Samuell Haaimb er dette liigt din Mackreell, og som
vidnet Reed liige sin vey igiennem gaarden uden at standse saa widste widnet icke meere her
om at forcklare.
Barnet Britha Larsdatter som Moderen har forcklaret at have Seet hvorledes Stiffaderen Sl:
Anders Steene blev med handlet af Samuel Haaimb Comparerede for Retten og wille aflegge
sit widnes byrd, hvor imod Samuel Haaim Protesterede i henseende hand icke
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er lovligen indstefnt hindes vidnesbyrd at anhøre, hvor fore hindes widnes byrd ej denne
sinde bliver til forcklaring antagen, men beroer indtill Fogden Heiberg Contraparten lovlig
indstefner hindes widnes byrd og udsagn at anhøre.
Widnet Eerick Olsen Grindem eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i
Kornskaaren 1741 paa en løfverdag kom vidnet kiørende med et læs høe og Samuell Haaim

mødte ham Ridende med 1 qvarter, som hilsede ham og widnet spurde hvad {eller} slag hand
Reide eller førte, svarede det war noget halfstaalet gods hand Reide eller førte, saa spurde
vidnet om det var Mackreell hand Reiede, jae svarede Samuel Haaim, dend første floen er
{eendeell af dend} \saa godt som/ bortstaalet, og holdte en kiep i haanden, men om dend var
stor eller liden vidste vidnet icke, og hørdte hand Samuell Haaim Sagde denne har hand
Smagt; videre sagde vidnet icke blev talt af Samuell Haaim Vidnet sagde at dette passerede
paa gaarden Grindems Grund, hvor vidnet er boende, og i weyen till Samuell Haaims hiem.
Widnet Johannes Træe eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at fredagen
som Sl: Anders Steene døde, kom Aasmund Steene om Morgenen tiilig før Soelen Randt till
vidnet og Sagde at Anders Steene var død, bad der for vidnet følge med sig der hen for at
legge Liiget frem som og skeede, fuldte strax med, og som de Reiste Liiget op for at klæde
Skiorte paa, laag der høe klemt till hans eller Liigets Ryg, som vidnet bad koenen eller
Encken ville aftørre, og som det var giordt blef vidnet Seende at Liiget war blaae fra sin
armbue op till axelen, hvor paa koenen eller Encken tog med haanden og sagde, dette har
hand faaet eller beholdt fra dend tid det stygge beiste war i fer med ham, saa Spurde widnet
hvem det var, der paa hun svarede det war Samuell Haaimb, og blev der indtet videre talt om
denne Materie af Encken eller andre, saa som vidnet skyndte \sig/ der fra, for at komme hiem
til sit arbeide,
Widnet Lænsmanden Johannes Eericksen Fiddie eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, at neste Søndag eftter at Sl: Anders Steene var død, war vidnet ved Grindems
Kircke, og som Gudz tienisten var ude {kom} at Præsten saa vell som dend største deell af
tilhørerne var Reiset fra Kircken, kom Størcker Tæsdal till Vidnet og Spurde hvorledes hand
skulle bære sig ad
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med det, at Sl: Anders Steenes Koene var hos ham i gaar og Sagde at hindes Sl: Mand war saa
ilde med faret af Samuell Haaimb, da ingen war tilstede hos vidnet uden Niels Rygg og
Ingebrigt Øckland som widnet spurde om de har hørt at Samuell Haaim skall have slaet Sl:
Anders Steene, hvor til de svarede ja at have hørdt det, begge disse mend war og ved Retten
tilstede, forcklarede Ingebrigt Øckland at have hørdt det af Størcker Tæsdall, og Niels Ryg
forcklarede at have {hørdt} i et Verskab hørt af Johannes Træe sagt at det mun icke vere alt af
svaghed Sl: Anders Steene døde; widere forcklarede Lænsmanden og spurde Størcker
Tesdall paa dito tid, hvor fore hand icke sagde dette paa dend tid at Præsten war tilstede som
og andre folck, bad ham der for strax Ride eftter Præsten, og spurde om vidnet ville besigte
Liiget, der paa Reed Størcker Tæsdal till Præsten og angaf det, og widnet Reed til Østrem
hvor Størcker Tæsdall talte med Præsten, hvilcke tillige med Lars Østrem Reed till gaarden
Steene og tog Aasmund Steene med sig till at besigte Liiget som befandtes at vere blaae paa
begge armerne, og paa Ryggen under axelbladet war kiødet blodmeltet, og paa dend Eene arm
war {huden} \Liiget/ noget hudesløs, lige saa huden af det Eene kindbeen dog ej meere end
som mand kunde sette en finger paa; Fogden tilspurde Lænsmanden om hand icke
nogenledes kunde See, da hand besigtede Liiget, hvad endten de blaae armer, og det
blodmeeltede over Ryggen, war kommen af slag eller af dødsens arbeid; svarede kunde icke
see eller vide andet end det war af slag eller af det hand var slaaet, siden icke anderledes war
angifvet, men om det var saa eller icke, kunde vidnet ej sickerlig vide, undtagen paa Ryggen
under axelbladet hvor kiødet war blodmeltet, war icke af andet end af slag saa vidt hand
kunde see eller forstaae, hørdte ellers at Encken sagde hun formaenede Samuell Haaim ej
skulle slaet hindes Mand og om hand skulle have giort ham noget imod, kunde hand finde
ham paa en anden maade, med mangt meere hun taelede, som vidnet nu icke Erindrer, og
hafde vidnet ej meere at forcklare, Parterne hafde ej heller dette vidne meere at tilspørge.

Widnet Lars Østrem eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at paa
foromvundne Søndag fuldte vidnet med Lænsmanden og besigtiget Liiget paa gaarden Steene,
og forcklarede der om i allemaader som forrige widne wundet og udsagt haver, og at Liiget
war blaa paa begge armerne, samt kiødet blodmeltet paa Ryggen, under axell bladet, har
vidnet
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icke andet tengt end det war af slag, siden saaledes for vidnet har veret angifvet, men om det
er saa eller icke, kand vidnet ej til vished sige;
Fogden lod tilføre at som vidnet Aasmund Steene allerreede haver aflagt sit vidne saa vell
hvad ham om Sagen har veret vitterlig, som hvorledes hand forefandt Liiget eftter Mandens
død, saa holdt hand u-fornøden at giøre videre qvæstion till ham.
Samuell Haaimb Reserverede sig at ville indstefne Encken Sl: Anders Steenes
eftterlefverske som og Karj Hansdatter for deris beskyldning mod hannem.
Fogden lod tilføere at hand endnu finder fornøden at lade indstefne eftterskrefne vidner till
forcklaring i denne Sag Nemlig Ole Thoersen Giere, Mickell Larsen Corporal, Niels
Troelsen Giere, Joen Eericksen Støele og afdøde Anders Steenis Stifdatter Britha Larsdatter,
som hand till Waartinget førstckommende vil eftterckomme. imidlertid begierede Fogden at
hannem et udtog af Protocollen saa snart mueligt er, om hvis er Passeret, Som blev meddeelt.
Aftaget paa dend gaard Birch 1 pd: 18 Mrk: i skatteskyld og 1 pd: 18 Mrk: i Landskyld,
samt for aftaget i gaarden Gierde 4 Løber 2 pd: Sm: og 7 huuder er opsidderne godtgiort i
skatterne som og i Rettighederne. Almuen blev tilspurt om Wrag eller Strandet gods er
funden der til de svarede Nej. Udj gaarden Gundegier er ødeliggende 1 Løb 12 Mrk: i
skatteskyld og 1 Løb Sm: 1 Væt og 1 Vog Næver i Landskyld, som Lænsmanden Johannes
Fiddie har dette aar svaret i græsleye 4 rdr: Ledingen af de aftags gaarder er lige saa
opsidderne godtgiort. udj gaarden øfre Grindem er dette aar ødeliggende 1 ½ Løb Sm: 9
Spd: Korn hvor ej mere er beckomet end gresleye 3 rdr: udj gaarden øfre Grindem 2 ½ Løb
Smør og [?] Spd: Korn hvor af ingen bøxel er falden i denne Foegets tid. Affeldingerne er
Leylændingerne godtgiort, Almuen sagde at Ting skydsen er dennem betalt, saa mange,
som haver ført til og fra tingerne dette aar. Opsidderne paa dend afbrendte gaard Echrem er
skatterne dette aar godtgiort 9 rdr: 82 1/6 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckomende aar 1741!! (1742) ere Ingebrigt
Oesnes, Taarbiørn Sande, Tørres Øyen, Ifver Skieldall, gamle Alvall Haaland, Rasmus
indere Haaland, Samuel(?) Haaland og Tollef LoufverEide.
Publiceret Erick NorEims udstede bøxelsedel paa 1 Løb Smør 1 huud og 2 Voger Korn i
gaarden Echrem till Jacob Haldoersen som bøx: har bet: dat: 11te Julij 1741.
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Hans Hofland som ordineret formynder for Myndtlingen Lusie Rasmusdatters Arfvemidler til
mod 6 rdr: som hand inden Retten opbød om nogen ville antage dem paa Rendte men som
ingen anmeldte sig war hand begierende at Domeren wile sam/m/e forsegle som og skeede,
og ham tilbage leveret.

Publiceret dend imellem Halle Ramme og Jacob Ramsvigen afsagde Dom dat: 22 April 1741.
hvor udj Halle Ram/m/e er tildømt 1 pd: 14 Mrk: Sm: og Resten at indsøge hos de øfrige
arfvinger for 3 Mrk: Marcken.

Ao: 1741 d: 23 og 24 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Lunde for Fieldbergs Skibbredes Almue ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Joen DørEim, Steen OpEim,
Daniell Huustvet, Knud Stuemoe, Johannes Ixdall, Torckell Stangeland, Niels DørEim og udj
Hans DørEims Svaghed Torgier Nedre Lunde tillige med fleere Almue som Tinget samme
tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Hr: Morten Ruuses udstede {obligation} bøxelseddell paa en ødegaard Øchland till
Knud Hiljesen som af ½ Løb Smør skall aarlig Svare 10 rdr: dat: 22 Martij 1741.
Publiceret Svanche Sl: Pouel Joensens arf og gieldz fragaaelse i hindes Sl: Mandz Sterfboe
dat: 22 Novembr: 1741.
Publiceret Niels Knudsen og Peder Joensens udstedde skiøde paa 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:
udj gaarden Stangeland till Taarbiørn Taarbiørnsen som der for har betalt 52 rdr: dat: 14
Martij 1741.
Publiceret Jacob Thorsens odels og Pengemangels Lysnings Redt til 3 Spand Smør udj
gaarden Berge som hans fader Thor Anbiørnsen haver soldt till Niels Østrem, hvilcket hand
Comparenten til sig will indløese, saa snart hand saa mange Penge kand beckom/m/e dat: 21
Septembr: 1741.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Niels Olsen Siovangen hvor udj Encken {Helga
Nielsdatter} Guroe Larsdatter er udl: 8 Mrk: Sm: for 8 rdr: Ole Nielsen udlagt 3 Mrk: Sm:
for 3 rdr: Britha Nielsdatter udl: 2 Mrk: Sm: for 2 rdr: Helga Nielsdatter udl: 2 Mrk: Sm:
for 2 rdr: alt forskrefne udj Siovangen dat: 31 Maij 1741.
Publiceret Hr: Morten Ruuses udstede bøxelseddell paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: i gaarden Lille
Nerim til Steen Anders: dat: 22 Martij 1741.
Publiceret Gurj Larsdatters Sl: Niels Siovangens eftterlefverske {Sel} med fleere
interessentere selger 12 Mrk: Sm: 1/3 giedskind i gaarden Siovangen till Knud Sioevangen
som der for haver betalt 15 rdr: dat: 15 Julij 1741
Peder Tørresen haver till dette Ting ladet ind stefne sin Svigerfader Niels Drægernes at lide
Dom till at
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betale till ham Citantens Sl: huustrues hiemmegiftte liige imod hvad svigerfaderen haver
givet sin Anden datter Britha Nielsdatter som haver till æcte Tarrald Knudsen Tvedt, som
begge ere indstefnte at aflegge sin æedelige forcklaring under sine faldz maals bøder hvad

hiemmegiftte hand med sin huustrue haver beckommet, hvilcke widners forcklaring
Svigerfaderen er indstefnt at anhøre og der eftter Dom at lide samt at betale Processens
beckostninger.
Contraparten Niels Drægernæs møtte for Retten og wedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell, og begierede at Sagen maatte udsettes till Vaartinget førstckommende, da hand wille i
Rettelegge sit skrifttlige Indleg i Sagen, som hand ellers nu icke kand svare til siden hand er
en enfoldig Bundemand.
Widnet Tarrald Knudsen Tvedt med sin huustrue blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke,
og blev Sagt hand nu war underveis paa Reisen fra Bergen.
Stefnevidnet Ole Rabben sagde at da hand stefnede disse Persohner hafde hand med sig til
Stefnevidne Eerick Ryen som nu icke er tilstede men formoedentlig kommer i dag eller
Morgen.
Eragtet.
till dend Ende at Stefnevidnet maatte møde, udsettes Sagen til i Morgen, da dend igien skall
blive foretaget.
d: 24 Novembr: om Morgenen blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend,
da begge Parter for Retten Comparerede.
Citanten paastod at Stefnevidnerne maatte afhiemle Stefnemaalet eftter Lofven,
der paa blev Stefnevidnerne Ole Rabben og Eerick Ryen paaraabt som for Retten
Comparerede \og/ eftter aflagde Eed eftter Loven sagde at hafve indstefnt Britha Nielsdatter
med sin Mand Tarrald Knudsen Tvedt, till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og
warsell.
Contraparten Niels Drægernes møtte for Retten og sagde at Referere sig til sit svar i gaars
dag, hand nu icke denne sinde Mundtlig kand svare till Sagen, førend till Waartinget, da hand
wille Producere sit skrifttlige Indleg.
Citanten Peder Tørresen Hougen sagde, at da hand kom udj æcteskab med Contrapartens
datter sin nu Sl: huustrue, tilbød Svigerfaderen eller Contraparten at wille till lefvere ham
hiemmegiftte og Jefnet imod hvad hand hafver gifvet sin ældste datter Britha Nielsdatter med
sin Mand till udstyr, Men som hand paa dend tid icke hafde beckommet noget Jordebrug som
vis tilhold war hand
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begierende at Svigerfaderen wille beholde dito hiem/m/egiftte hos sig Self indtill hand kunde
beckom/m/e en vis boepæl endten till Leye eller till Eie, da hand dend wille modtage,
imidlertid war hand ey udj æcteskab med hinde end fra hellig 3 Konger dag indeverende aar
da hand og hun blev Copuleret og bortdøde vngefer 5 uger eftter Paaske 1741 {….} og
nogen tid forud kom hun om Kyndelmisse tider d: 2 Febrj: i Barselseng med et Pigebarn som
5 dager eftter Moderen ved døden afgick, hvilcke begges begrafvelse hand Sagde Self at have
maattet beckoste, med 9 Rdr: 3 Mrk: 6 s: eftter hvilcken tid hand haver begieret og forlanget
at Svigerfaderen wille lade ham beckom/m/e hiemmegiftte imod hvad hans ældste datter faaet
haver, saa som hand formeener at vere arfving eftter sit barn, hvilcket Svigerfaderen eftter
datterens død nu benegter ej wille udlefvere under paaskud at Citanten haver besvangret sin
huustrue førend hand begierte hinde af Svigerfaderen, som Citanten formeener at stride mod
Lov og billighed, allerheldst hand Self haver maattet giøre beckostningen til sin Sl: huustrues
og Sl: Barns begrafvelse, og for at faae oplysning om hvad hiemmegiftte hand sin ældste
datter givet haver, har hand till dette Ting ladet indstefne Contrapartens datter med sin Mand
under Eed der om till dette Ting at aflegge sin forcklaring, hvilcke nu icke møder og der for

er paastaaende at de till neste Ting maa forelegges Lauvdag under deris faldz maals bøder at
møde og aflegge sin forcklaring udj Sagen.
Eragtet.
Eftter Contrapartens paastand udsettes sagen till neste Waarting førstckommende, til hvilcken
tid hand hafver med sit paaraabte indleg at indkomme, till samme tid og sted forelegges
Britha Nielsdatter tillige med Tarrald Knudsen hindes Mand \Laufdag/ at aflegge sin
forcklaring udj Sagen.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa 1 Løb Sm: udj gaarden Schartland til
Ole Ingebrigtsen dat: 24 Novembr: 1741.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ b:skind {till} udj
gaarden Steensland til Ole Goutesen dat: 24 Novembr: 1741.
Hr: Morten Ruus haver till dette Ting ladet indstefne huusmenderne med sine huustruer til
Doms Lidelse at giøre Høstedags arbeide Ole Nervig Rester for 3de aar, Iver Størckersen
Roe for 3de aar Hans Tørresen Muuele for 3 aar Eerick Aamundsen Espeland for 1 aar, og
Ole Kaattebøe for 3 aar, som og at betale processens beckostning.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa deris vegne till
Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Ole Rabben og Eerick Ryen eftter aflagde Eed eftter Loven
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forcklarede at have indstefnt forbemelte huusmend till dette Ting med mere end 14 dagers
Kald og Varsel.
Lænsmanden Niels!! (Niels Lunde) i Rettelagde Citantens skrifttlige indleg dat: 23
Novembr: 1741.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at de indstefnte till dette Ting haver faaet lovlig Kald og
Varsell, saa forelegges Ole Pedersen Nervig, Ole Kaatebøe, Ifver Roe, Hans Muuele og
Eerick Espelandzpladset til neste Ting Laufdag at møde og svare til Sagen.
Hr: Assessor Peder Wallentinsen haver till dette Ting ladet ved Mundtlig Kald og Varsell
indstefne Hans Torckelsen Klungland for at anhøre eftterskrefne vidner Thoer Heyebøe og
Johannes Lille Gierrevig angaaende Contrapartens gaardz huusers aaboed med widere, dis
angaaende, denne sinde alleene till et Tingsvidnis Erholdelse.
dend indstefnte Hans Klungland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Lænsmanden Niels Lunde paa Citantens vegne paastod at de indstefnte vidner maatte
Eedfæstes og afhøres.
Widnet Thoer Heyebøe eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at forleden eller
afvigte høst 1740 eftter Hr: Assessor Wallentinsens begier war vidnet tillige med
Lænsmanden Niels Lunde, og Johannes Lille Gierrevig hos Welbem:te Hr: Assessor
Wallentinsens Landbunde eller Leylænding Hans Torckelsen paa gaarden Klungland og tog
gaardens huuser i øyesiun og dissen brøstfeldighed paa et hvert huus i Sæer, Taxerede, hvor
eftter all gaardens huusers aaeboed beløb sig till imod 43 Rdr: Enndnu!! forcklarede widnet
i denne høst indeverende aar, eftter Hr: Assessor Wallentinsens forlangende, at hafve tillige
med forbemelte 2de Mend atter indfundet sig hos bemelte Leylænding paa gaarden Klungland
for at siune og Erfare om hand siden Seeniste tagne aaboeds fald, haver gaarden Repareret,

Men befandt dend i Self samme slette tilstand som forleden aar, og gaardens huuser icke [i]
mindste maader forbedret. Widere hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
det Andet vidne Johannes Lille Gierrevig, eftter aflagde Eed
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eftter Loven, wandt og forcklarede at huuse besigtelsen paa gaarden Klungland afvigte høst
1740 og indeverende aar, i alle maader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Widere hafde Parterne dette vidne ej heller at tilspørge.
Lænsmanden Niels Lunde paa Citantens vegne, om hvis Passeret er, war af Retten et
lovskickcket Tingsvidne begierende som blev bevilget.
Leylændingerne paa dend afbrendte gaard Indbioe er af Fogden godtgiort skatterne af deris
Jordebrug 6 Løber Sm: 5 ¼ huud med 9 rdr: 2 Mrk: 4 s: hvor fore de haver givet ham sin
qvittering som af Retten blev attesteret. Almuen saa mange som skydset haver till og fra
Tingerne dette aar tilstod at have beckommet sin betalling saa vell af Fogden som
Sorenskriveren 4 s: Miilen. Aftagerne paa gaarderne Døreim og Kaathe, er Landskylden,
aarlig tagen, og arbeids Pengerne, opsidderne for indeverende aar godtgiort. det
ødeliggende udj gaarden Indbioe Stephens brug 2 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm:, dette brug har
endnu ingen til virckelig brug villet antage, men der af er dette aar svaret græsleye 1 rdr: udj
gaarden Svaland 1 Løb 1 pd: Sm: 3 Mrk: Sm: og i Landskyld 1 Løb Sm: 1 huud, dette brug
er d: 30 Septembr: 1738 overdraget Samtlig gaardens opsiddere med 5 aars skatte og
Landskyldz frihed som Expirerer ved 1743 aars udgang. udj gaarden Huustvet Heljes brug
1 Løb Sm: hvilcket brug er dend 14 Novembr: 1739 bortbøxlet till Daniell Taarbensen med
2de aars skatte og Landskyldz frihed som udrinder ved dette 1741 aars udgang. Leedingen
paa aftagerne paa fornefnte gaarder er opsidderne godtgiordt. Almuen blev tilspurt om
Wrag eller Strandet godz er falden dette aar, hvor til de svarede Nej med videre etc:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckomende aar 1742. Thoer Olsen Romse, og
Rasmus Larsen Arnevig, gamle, Hans Eide, Tor Heyebøe, Gunder Houeland, Johannes Lille
Gierrevig, Ole Gierrevig, Lars Gierrevig;
Restandsen blev oplæst som beløber ( ope rum )
Publiceret Madame Marie Sl: Hr: Erland Michelsens udstedde Skiøde paa Aalunds og
Wigebøigds Annex Kircker i Fieldbergs Præstegield med underliggende Jordegodz til
Aalunds Annex Dueland 1 Løb Smør, Teigland!! (ei seinare tilføying i boka seier
Teigendal) i Schaanevigs Skibbrede 18 Mrk: Sm: med bøxell og over bøxell till 3 Spand
bundegodz og af et huusmandz Sæde under Teigendal penge 2 Mrk: 12 s: og af et
huusmandz Plads i Kircketeigen kaldet Ratvold penge 3 Mrk: alt med bøxell, nock uden
bøxell Ølfarnes i Schaanevigen et faaer i Ouckland 2 pd: Korn og til Wigebøigds Annex
Kircke Selsaas 18 Mrk: Smør og ½ Vog Korn med bøxell, uden bøxell Førre ½ Vog, till
Hr: Pastor Morten Ruus som der for haver betalt med tilhørende Jordegodz og Tiender
Leyeckiøer og andre Rettigheder in allis 200 Rdr: der nest hindes Eiende Gaard Ørland
skyldende
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1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm: med bøxell, og der for betalt 72 Rdr: hvilcket skiøde er dat: 28
Martij 1741.

Ao: 1741 dend 4de og 5te Decbr: blev Rætten betiendt paa Giestgiæberstædet Qvalvogen i
Waags Skibrede med eftterskrefne Laug-Rættes Mænd Nemblig Lars Rabben, Jacob
Steenevigen, Niels Salthellen, Albrigt Hafverøen, Johannes jbd: Ole Orland, Jacob
Stangeland og Niels Stangeland, eftter Høy ædle og Welbaarne Hr: Stiftts Befahlings
Mandens ordre af dat: 2de Decbr: 1741, saaledes lydende.
Fremstod for Rædten Skipper Jens Jordt fra Flensborg, og forestillede at have med sit
førende Skib Sanct Johannes kaldet drægtig 42 læster, Reiset fra Trundhiem d: 5te Ocbr:
afvigt, og der med agtet sig hiem til Flensborg, og som hand underveis løb jnd til Fosund,
hvor hand jndtog Resten af sin Ladning, som j alt mestendeell bestod udj Tørfisk, Tran, hvor
og Sild med videre etc: tog ud fra hafnen Scharholmen ½ Mill Synden for Bergen,
Mandagen dend 27de Novbr: nestleden om Morgenen for at gaae ad hafvedt eller Søen till,
blev hand paa Kaarsfiorden med sin jndehavende Loods og Skibsfolkes Samtykke Resolveret
at Seyle Stolmesundet ud ad Siøen til, hvor hand arriverede løkkelig klocken ungefehr 3 sledt
efttermiddagen, hvor Skipperen Clarerede Loodsen fra Skibet, som da var paa aller yderste
kandt ud fra alle Skier og Grunder, paa hvilken tid veyrliget med Eens blef gandske stille, og
derfor maatte Raabe Loodsen tilbage, som og strax kom til Skibet jgien, jmidlertid som
Strømmen gik ud og Søen var Svar!! (Svær?) og Stoer, dref Skibet alt nermere Landet, og
Endskiøndt hand med Laadsen!! (Loodsen) og sine Skibsfolk brugte all muelig flid at gaae ad
hafved til, kunde det dog jcke lade sig giøre, lod hand løese et Canon Skud, i tanke at faae
Redning med baader og folk at Boxere sig endten ad Siøen til eller og at naa hafn jgien; Men
som jngen baader med folk kom ham til hielp, Sadte Strømmen og Søen Skibet paa Landet,
hvor det sloges og tumlede i Brendingerne, da hand med Loodsen og Skibsfolkene udj Største
lifsfare maatte forlade Skibet og fløgte j Jollen uden at faae Reddet det allermindste af
Ladningen, og end ikke sine Documenter og Brefskaber uden alleene Een Pung med 500
Marker Lybsck, nogle faae Gang Klæder, som hand og folkene kunde i saadan Skyndig hast
hitte at føere med sig, med meeget meere som vad!! (hvad) denne u-Løckelig tildragelse er
Passeret, som hand for at faae bevislig giordt, veret foraarsaget at lade udvirke høystbem:te
forestaaende ordre till dette Extra-Tings holdelse, med paastand at Loodsen og hans
Skibsfolk, om denne u-Løkkelig hendelse, maa blifve Æedfæstede og afhørdte, for dereftter et
lovskicket Tingsvidne at Erholde.
Hvorpaa Loodsen \tillige/ med Passigneer Skipper Knud Molderup og samtlige Skibs
folckene blev paaraabt, som for Rætten fremstod, hvorda Æedens forklaring af Dommeren for
alle Vidnerne blev oplæst og derhos befalet med formahning at udsige sin Sandhed om Skibet
Sanct Johannes og dends Ladnings foru-Lyckelse, og at wogte sig for Meen Eed.
Derefter Producerede Vidnerne sit Vidnesbyrd, forfattet udj Pennen, med deris henders
underskrifvelse dat: 30te Novbr: 1741 af følgende Formeld. Hvilket forestaaende Skrifttlige
Vidnesbyrd, som for Rætten blev oplæst, alle Vidnerne med Corporlig Eed bekræfttede, at
saaledes j all Guds sandhed forholder sig; Og end under samme aflagde Æed declarerede alle
Vidnerne, at endskiøndt de j denne u-Løckelige tilfælde Søgte all muelig flid at faae saa vel
Skibet som Ladningen bierget, var der dog aldeelis jngen
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Raad eller Reedning der til; formeedelst dend udj deres Vidnesbyrd manglende Assistence.
Ligesaa under forrige aflagde Eed, declarerede Skibsfolkene at Tiisdagen eftter at Skibet var
foru-Løcket forføyede 5 Mand af Skibs folckene sig, tillige med andre frem/m/ede folck som
for betaling følgede med eftter Skipperens ordre, over fiorden til Leevehlen for at erfahre om
noget wrag kunde vere kommen der j Land, nogen steds omkring, men fandt jkke noget, uden

et stor windspoeg med Strop udj; Saa de jkke Rettere eller Sandere veed, end at Wraget med
alt er nedsiunken.
Ellers til desmeere bekræftelse Erbød Skipperen sig, om Rætten det maatte forlange, herpaa
at ville aflægge sin Corporlig Æed, at det med hans førende Skib St: Johannes og dends
Ladnings foru-Lykelse, j allemaader at vere tilgaaet, som af widnerne forhen forklaret og
omvundet er.
Skipperen dernest j Rettelagde gienpart af Styermandens holdte Journal over Reisen fra
Trundhiem til Scharholmen; hvilken i Rætten lydelig blev oplæst, som alle vidnerne tilstod
Rigtig at være hvor af Skipperen forlangede, udj denne forretning maatte Extraheres og
jndføres, hvad tid hand lettede Anker fra Trundhiem og siden fremdeles; hvilken var dat: 29de
Novbr: 1741, saalydende.
Extract
Af Styermand Anders Bruns holdte Journal om bord paa Skibet St: Johannes, Comminderet
af Skipper Jens Jort fra Flensborg paa vores Reyse fra Trundhiem til Flensborg.
1741 d: 5te Octr: Torsdagen om Morgenen klocken 2 slet, lettet vores Anker, og Seildte fra
Munkholmen med godt veir, vinden Oost:, jmod Middag blev en forflyfvende Storm af
W:Z:W: duegede op og kom til Anckers jgien under Munchholmen, hvor vj blev liggende for
mod wind.
d: 8de dito Søndagen Reign og stille, jmod middag fik vj winden af Z:W: eftter middag
Klocken 3. kom til Anckers under Røeberg paa 7 fafner wand.
d: 10de dito Tiisdagen kom wj till Stngnes.!!
d: 13de dito kom wj till Fosund, hvor vj tog Resten af wores Ladning jnd, og for mod wind
blev liggende till.
d: 25de dito Onsdagen Seilede Fuglen ud til Siøes, og om Morgenen var vj uden for
Smørholmen og holdte Siøen jndtill.
d: 28de dito da vj om aftenen gik til Ankers under Walderhoug hvor vj blev liggende
jndtill.
d: 6te Novbr: da wj derfar lettede Ancker klocken 9 slet formiddag, og holdte Siøen indtill.
d: 12te dito kom Hennesund jnd Norden for Bergen i hafn kaldes Noerd i Sundet hafver saa
veret paa Leyen till.
d: 26de dito om Afttenen vj kom til Anckers j Scharholmen; hvorfra vj lettede Ancker.
d: 27 dito om Mandagen lettede vj Anker, og gik Stolmesund ud, da Skibet foru-Løckede.
Qvalvog dend 29de Novbr: 1741.
Anders Brun.
dernest forestillede Skipperen Jens Jordt, at siden Skibets foru-Løkkelse, haver hand maattet
underholde Skibs folckene med Logemente Mad og øll til Nødtørftt, sampt leiet folk til at
leede eftter vraget, om noget der af kunde veret kommen j Land, Sampt maattet bekoste 5
Mand Expresse til Bergen, for at jndhendte ordre fra Stiftts befahlingsmanden til dette ExtraTings holdelse, sampt for at lade hendte med baad og folk Hr: Cancellie-Raad og
Sorenskrifver Randulff, fra sit hiem til Qvalvogen, der fra hiem igien, som og for Spisning til
Rættens betientere, jmedens denne forretning holdtes, sampt Rættens betienteres Sallarium,
og for denne forretnings beskrifvelse, udj alt bekostet med
55 rd:
disuden Skibs folkene, som forestaar en lang Reise her fra til Flensborg, der
ere fast som nøgne, kunde hand ikke uden medynk lade tage herfra, med
mindre hand til deres forflegning, og Reisens fortsettelse maatte lade dennem
bekomme in allis
16 rd:
-------Summa
71 Rdr:
Hvor eftter om hvis Passeret er, Skipperen var et lov skikket Tings Vidne begiærende, som
blev bevilget.

Året 1741, det fyrste i tingbok nr. 35, er med dette ferdig avskrive. Av i alt 11 skipreide i
Sunnhordland futedøme er berre 4 av vårtinga å finna her. Det manglar altså vårting for 7 sk.r.
Som truleg skal vera i protokollen framføre. Men den er fråverande.
Tingbok nr. I. A. 35 1741-1746 for Sunnhordland
Året 1742
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Ao: 1742 d: 27 og 28 Febrj: blev holden Almindelig Waaer Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig for Ous og Strandvigs Skibbreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Hans Ferrestad,
Povell Hegland, Ole Sundøen, Peder Søre Strøenen, Johannes øfre Boege, Ole Holmefiord,
Hans Gielle og i steden for Ole Mehuus, Hans Lundervig, tillige med fleere Almue som
Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Rescript at Excecutionen over saadanne Dellinqventer
som for smaat tyfverie bliver Dømt at Pidskes i fengselet, skall her eftter ske i Kiøbstederne
ved slutterne og paa Landet ved Staaderfogderne dat: 24 Novembr: 1741.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Rescript at 3de arbeidere ved Jonuswando Maes ovn
udj Vester Botten i Svering!! (Sverig), Nafnlig Oluf Larsen, hans Søn Peder Olsen, samt
Stephan Paulsen, eftter at have paadraget sig en anseelig gield hos bergslageren ved berørte
Werck, vere undvigende, hvor af de 2de førstbenefnte skall opholde sig udj Øfvernes Sogn
ved grendtzerne i Norge, da om sam/m/e Persohner skulle findes, skall de arresteres; etc: dat:
8 Decembr: 1741.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Rescript at de i lang tid tienende under officerer som
formedelst svaghed er Demiteret, at saadanne som haver staaet i 14 aar udj virckelig tieniste
og der paa erholdet deris Rigtige Pas og afsked, maa nedsette sig saa vel i Danmarck som
Norge, i Kiøbstederne eller paa Landet og tillige med sine huustruer arbeide, saa meget som
de med deres Eegne hender afsted kand kom/m/e. dat: 27 Octobr: 1741.
Publiceret deris Mai:ts Patent om høyeste Redt for 1742, dat: 13 Octbr: 1741.
Publiceret skatte forordningen for 1742 dat: 4 Novembr: 1741.
Publiceret Deris Excellence og samtlige høye Deputerede Herrer for Financere deris udstedde
Placat\er/ angaaende forhenverende Kongl: oppebørsels Betientere udj Dannemarck og Norge
{for} begge dat: 4 Janvarij 1742,
Publiceret Hans Andersen Aackres udstede skiøde paa 1 pd: 6 Mrk: Smør i gaarden Aachre til
sin Søn Anders Hans: som der for haver betalt 30 Rdr: dat: 27 Febrj: 1742.
Publiceret Ole Nielsen Reistads udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Reistad till
sin Søn Niels Ols: som der for har bet: 81 rdr: dat: 24 Octobr: 1741.

Publiceret Anders Christophersen Oustestadz og Ole Niels: Aarres udstedde skiøde paa 19
Mrk: Sm: udj gaarden Oustestad i Strandvigs Skibbrede beliggende till Hans Christophersen
Oustestad som der for har betalt 38 Rdr: dat: 21 Octobr: 1741.
Publiceret Haldoer Steensen Haaevigs udstede bøxelseddell paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden
Løeningsdal till Hans Siursen som der af bøxelen eftter Loven haver betalt dat: 21 Octobr:
1741.
Publiceret høyEdle og Welbaarne Hr: Estatz Raad Lyms udstedde Placat i følge deris Mai:ts
allernaadigste Rescript dat: 29 Decembr: 1741 at de Reisende af Danmarck og Norge, som
Reiser igiennem Sverige skall dend Imformation som de af de Svendske Toldberientere
(……. ha)ver (….)agt holde sig eftterretlig dat: 17 Janvarij 1742.
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Publiceret Fogden Heibergs fred Lyesning ofver Øfredalens udbeite kaldet Baggeschaar,
Lierne eller graae Lierne, i Særdelished for Løningsdals opsiddere, ej der udj med sine
Creatuurer at indckomme førend Øfredalens opsiddere haver indhøstet. dat: 28 Febrj: 1742.
Publiceret Engel Hansen Eegeland, Lars Goupholm og Knud Pedersen Tøsses udstede skiøde
paa 1 pd: 9 Mrk: Sm: i gaarden Aadland till Lænsmanden Hans Hansen Lundervig som der
for haver betalt 55 Rdr: dat: 28 Febrj: 1742.
Publiceret Niels Olsen Hellandz udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: [Smør] i gaarden
Odland til Niels Siursen som der af bøxelen har betalt med 7 rdr: dat: 24 Octobr: 1741.
Publiceret Marithe Sl: Ole Gierevigs Enckes udstedde bøxelseddel paa ½ Løb 3 Mrk: Sm: ½
huud 5/16 giedskind {till} udj Gaarden Storem till Anders Baardsen dat: 10 Marti 1742.
Publiceret Povell Kiilens udstedde bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ½ huud udj gaarden Indre
Røen till Ole Johans: dat: 29 Decembr: 1741.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne i Continuation af forrige stefnemaall
Isack Slogsøens Koene Marj Joensdatter for overlast mod Britha Trengeide!! (Trengereide),
og hindes Mand Isack Slogsøen er indstefnt til vedermæele udj Sagen tillige med sin huustrue
at anhøre widnernis udsagn Ingebor Nielsdatter og Joen Isacksen hvilcken sidste er syg, og
der nest at lide Dom.
Stefnevidnerne Lænsmanden Hans Lundervig og Ole Sandersen Gangstøen hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt Isack Slogsøen med sin huustrue till dette Ting ligesaa
vidnerne med meere end 14 dagers Kald og warsell.
Marj Joensdatter møtte og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell, og sagde at hindes
Mand kunde icke møde for Svaghed og alderdom skyld.
Widnet Joen Isacksen blev paaraabt eftter Loven og blev svaret hand war syg og
Sengeliggende
Marj Joensdatter fremstod for Retten og forcklarede at hun med Britha Trengereide hafde
Dispute om en Kiste som afdøde Rasmus Joensen Trengereide skall have givet hindes Barn
udj faddergafver dend hun Marj Joensdatter willet udtage af Boet forinden skiftte og deeling
var holdet, forleden aar 1741 paa disse tider i foraaret, og som Britha Trengereide tog Kisten

fra hinde, saa tigcka hun Marj Joensdatter med en halfckande Amber {till} i hovedet til
Britha Trengereide, saa hun bløde lidet.
Widnet Ingebor Nielsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, tiente hos
Anders Trengereide hvor Marj Joensdatter om foraaret 1741 var paa gaarden Trengereide for
at ville tage Een Kiste som Sl: Rasmus Trengereide tilhørte, hvilcket Britha Jacobsdatter
Trengereide ville negte hinde, icke skulle ske førend skiftte og deeling skulle holdes, og der
fore ville tage Kisten fra hinde, saa blev vidnet seende at Marj Joensdatter tog til en liden
Amber som stod hos, og tigcket Britha Trengereide i hovedet med, men blev icke Seende at
det blødde, formedelst vidnet stod noget langt der fra.
Fogden lod tilføere at hand holdte u-fornøden
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at føere det indstefnte vidne Joen Isacksen, men som det allerrede, saa vell med de førte
vidners Eedelige forcklaring som med Marj Joensdatters Eegen tilstaaelse er bevislig giort, at
hun med vred hue har slaget Britha Jacobsdatter med Een bøtte, saa satte Fogden i Rette over
bemelte Marj Joensdatter eftter Lovens 6 Bogs 7 Capt: 8 art: og begierede Dom.
thj blev saaledes udj Sagen Kiendt Dømt og Afsagt.
Foruden widnernis forcklaring tilstaar Marj Joensdatter at da hun wille paa gaarden
Trengereide udtage Sl: Rasmus TrengerEides Kiste, som hun siger dend Sl: Mand hindis Barn
udj faddergafver skall have foræret, dend Britha Trengereide wille negte hinde indtill skiftte
og deeling skulle holdes, hvor over hun Marj Joensdatter tilstaar tog en halfckande Bøtte og
tigcket Britha TrengerEide i hovedet med, hvor fore Fogden paastaar at hun bør bøde
slagsmaals bøder, da som hun med sin Mand ere fattige huusfolck boesidende paa et
huusmandz Sæde saa i henseende til deris fattigdom bliver Marj Joensdatter for denne sinde
tilfunden at bøde till Deris Mai:ts Cassa 4 Rdr: som hun hafver at udreede under Nam og
Excecution udj sit Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Fogden fremlagde Specification over Eendel ødeliggende Halsnøe Closters gaarder som og
Eendeell som ere opsagde for Juel, som Dessignationen Indeholder, blev for Almuen oplæst
og tilbuden om nogen ville antage nogen eller Eendel af dito gaarder til brug, hvor till ingen
svarede, og der fore var Fogden begierende at hannem maatte der om meddelis Rettens
attestation som og skeede. Almuen blev tilspurdt om der er nogen bøxel falden paa
Halsnøe Closter gaarder, hvor til de svarede Nej. odelskadts Mandtallet blev for begge
Skibbreders Almue oplæst som blev tilstaaet Rigtig at vere, hvor fore sam/m/e blev taget
under Rettens forsegling. Restandsen blev oplæst og beløber for Ous Skibrede 119 rdr: 5
Mrk: 10 s: og Restandsen for Strandvigs Skibrede beløber 146 Rdr: 4 Mrk: 15 s:

Ao: 1742 d: 2 og 3 Martij blev holden Almindelig Waarting paa gaarden Hummelvig for
Opdals og Waags Skibbreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Gunder Røen, Lars
Malckenes, Anders ibid: Niels SøerEide, Lars Sæe, Christopher SøerEide, Jacob Støele og
Siur Sunde, tillige med fleere Almue af begge Skibbreder som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Ting.

Publiceret Hr: Lieut: Ulrich Fridrich Bagers udstede Skiøde paa Rønnebachen og Store Sætre
skyldende tilsam/m/en 2 pd: 19 ½ Mrk: Smør til Hr: Assessor von der Lippe som der for har
bet: 75 rdr: dat: 12 Julij 1741.
(……)e Hr: Lars Heibergs udstedde Caution Stor 200 rdr: till
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Deris Mai:ts Cassa, for Cammer Raad og Stifttsamtskriver Jesper Heiberg, blev i Retten
anvist till udslettelse i Pandtebogen hvilcken er dat: 16 Julij 1734.
Publiceret Lars Ingebrigtsen Sandtorvs udstede skiøde paa ½ Løb Sm: udj gaarden Sandtorw
til Bendt Olrich som der for har betalt 36 Rdr: dat: 30 Octobr: 1741.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud till Mickel
Monsen som bøxelen har bet: dat: 15 April 1739.
Publiceret Endre Hans: Eplandz udstede skiøde paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: udj gaarden Store
Ambland till Størck Olsen som der for har bet: 60 Rdr: dat: 27 Novembr: 1741.
Publiceret Størck Olsens udstedde Pandte obligation Stor 60 Rdr: som hand af Endre Epland
haver beckom/m/et til Laans, og setter der for til underpandt 1 Løb 18 Mrk: Sm: i gaarden
Store Ambland dat: 28 Decembr: 1741.
Publiceret Isack Christophersens udstedde Pandte obligation paa 40 Rdr: som hand af Indre
Størcksen Gielland til Laans beckomet haver og der for setter til underpandt 2 pd: 6 Mrk: Sm:
i gaarden Ferrevog indtil Capital og Rendte vorder betalt dat: 27 Octobr: 1741.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddel paa gaarden øfre Beltestad ½ Løb Sm: ½
huud til Aasmund Thomaesen dat: 28 Octobr: 1741.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddel paa 1 pd: Sm: ½ buckskind i gaarden
Sunde till Jacob Ols: dat: 28 Novembr: 1741.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddell paa 1 pd: Sm: ½ huud udj gaarden Nedre
Vaage til Ole Christophers: dat: 4 Janv: 1742.
Fremckom for Retten opsidderen Anders Larsen boende paa gaarden Holme under
Matriculens No: 73 udj Opdals Skibbrede beliggende, skyldende i skatteskyld 2 pd: 12 Mrk:
Sm: og i Landskyld ½ Løb Sm: ½ huud, hvor af hand Self Eier helftten og hans børn ere
Eiere for dend anden helftten, og tilspurde Almuen af Opdals Skibbrede, om det icke er
dennem alle vitterlig, at hans gaards huuser ved Een u-Løckelig ildebrand som om Natte tider
antendtes i Borrestuen hvor hand Self med 2de børn laag og Sof, og da hand vaagnede war
ildens Lue fattet saa vell i Borrestuen som de andre gaardz huuser, da hand greb til sine nøgne
børn som hand med sig Self fick Reddet igiennem ilden, {som} \der/ over gick og fortærede i
aske saa vell Borrestuen, Sengebuen, Stafbuur, Ildhuuset, {fleere} Korn og Høeladen, Smaele
huuset, og Smidjen, tillige med alt hvad hand Eiede af boeskab og Klæder lige saa hvad
Madvarer som fandtes i huuset, blev alt i aske forbrendt, uden at hand fick Reddet det
allermindste til sig eller sine børn, hvilcken u-Løckelig Ildz vaade overgick hans gaard 14
dager eftter Paasketider 1741. hvilcken hans overgangne u-Løckelige tilstand hand gierne

skulle og willet tage till tinge bevisligt \strax eller forhen/ som hand er bleven forhindret fra,
formedelst paafaldende Svaghed, og for dend skyld ej kundet førend nu søge og begiere
Almuens vidnes byrd her om, som hand formoedede ej bliver ham negtet;
Almuen her til svarede, at det disverre forholder sig alt for
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meget saa i sandhed, at opsidderen Anders {Ha} Larsen Holmes gaards huuser, med all hans
gandske Eiendeeler, ved Een u-Løckelig Ildebrand som antendtes 14 dager eftter Paaske
1741. blev gandske og aldeelis i aske lagt uden at faae bierget det allermindste, ligesom og at
ham siden dend tid er paafalden Sygdom og Svaghed, saa hand ej førend nu har kundet
komme till Tinge, at begiere Tingsvidne om denne ham overgangne u-Løckelige tildragelse,
og er allerunderdanigst med ham opsideren bønbedende, at Deris Mai:t allernaadigst ville
forunde ham nogle aars Skatte frihed, till nogenledes opreisning for hans Erlidte Skade.
Hvor eftter opsidderen om hvis Passeret er, war af Retten et lofskickcket Tingsvidne
begierende som blev bevilget.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Anna Thommesdatter Reigseim, hvor Enckemanden er
udlagt 1 pd: 6 ½ Mrk: Sm: Britha Jensdatter udlagt 1 pd: 3 Mrk: Sm: Inger Thommesdatter
udlagt 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: og udj Skifttes beckostning 10 Mrk: Sm: alt forskrefne udj
gaarden Reigseim for 4 Mrk: for hver Marck Smør dat: 21 og 22de Aug: 1741.
Publiceret Britha Joensdatter, med fleere interessentere deris udstede skiøde paa 1 pd: 21
Mrk: Sm: i gaarden Leite till Knud Hansen som der for haver betalt 35 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat:
28 Octobr: 1741.
Fogden begierede Tingsvidne at Niels Gresdalen har betalt ung Karls Leyermals!! (-maals)
bøder, som Almuen og Lænsmanden af Waags Skibbrede bevidnede, hvor fore tingsvidne der
om vedbørlig blev udsted under Rettens forsegling. odelskats Mand talet for Opdals og
Waags Skibbreder blev oplæst og befandtes Rigtig at vere. de ødeliggende og opsagde
gaarder for 1742 blev eftter Dissignationen oplæst og taget under Rettens forsegling.
Dissignationen over førstebøxlerne blev oplæst hvor Johannes Johansen er til bøxlet 1 Løb
Sm: 1 buckskind i øfre Levog hvor af hand haver bet: bøxel 12 rdr: 3 Mrk: af Opdals
Skibrede er i Schiellevigen børtbøxlet af Fogden 2 pd: 6 Mrk: Sm: 1 b:skind til Ole Olsen
som der af har betalt bøxel 10 rdr: ligesaa bortbøxlet i Flornes d: 15 Septbr: 1741 till Niels
Madsen ½ Løb Sm: ½ huud 1 g:skind hvor af hand bøxelen har bet: med 8 rdr: 72 s: udj
øfre Beltestad ½ Løb Sm: ½ huud som Rolf Pedersen for armoed har maattet forlade og
sam/m/e bortbøxlet til!! d: 28 Octobr: 1741 til Aasmund Thomesen imod bøxel 3 rdr: 72 s:
udj gaarden Tvedt er d: 28 Novembr: 1741. bort bøxlet ½ Løb Sm: ½ huud til Endre Olsen
imod bøxel 7 rdr: 48 s: udj Sunde bortbøxlet d: 28 Novembr: 1741 til Jacob Ols: imod bøxel
4 rdr: 56 s: Restandsen for Opdals Skibrede beløber ( ope rum ) Restandsen for Waags
Skibrede beløber ( ope rum )
{Jacob Fiddie} Jens Hansen Qvalvogen haver tilskrefvet Dommeren till, og der udj indlagt en
skrifttlig Stefning som hand begierer maatte blive oplæst og Sagen anhengig giort og
widnerne ført, thj blev forommelte Stefnemaall for Retten oplæst dat: 2 Febrj: 1742 saa
lydende.
de indstefnte blev paaraabt, hvor af møtte for Retten, Lars Rabben, Jacob Steenevigen og
Joen Larsen Dybevogen {(…)tte} som vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell, Men
Niels Salthellen møtte icke som blev sagt ligger haardelig
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Syeg.
Stefnevidnerne Lars Uglenes og Ole Nielsen Weyvogen hiemlede ved Eed at have denne
Stefning forckyndet for, Lars Rabben, Jacob Steenevigen, Niels Salthellen og Joen Larsen
Dybevogen med 4re Ugers Kald og warsell, og \for/ fleere haver de icke denne Stefning
forckyndt.
Widnerne blev paaraabt, saa som vidnet Ole Nielsen Hæfverøen, blev svaret er syg og
sengeliggende, og der fore ved Jørgen Olsen Stangeland lader lyese sit lovlige forfald.
Vidnet Jørgen Olsen Stangeland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede var i
tieniste hos Citanten forleden aar, da hans huusbund Jens Hansen Meyer i fiskeries tider om
foraaret 1741 vngefer 14 dager her eftter in Martij med sine folck udsadt 3de {fiske} Torske
garn fra fastelandet Gouchen og till Waholmen, og som de var udsadt kom vidnet eftter
Roende, og saag at de kastede Reisingen ud med en Klubbe paa Enden, hvor fra begge
baaderne der eftter Roede hen paa SaltHelle Holmen, forcklarede ellers paa Spørsmaall at
der {T..} \paa/ sammestedz som Torskegarnet stod, war det sted som dend der i Eignen
liggende Almue fiskede med haand eller angelsnøre, sagde at Taarskegarnet blev udsadt om
Søndags Afttningen, og om Mandags Morgenen Roede vidnet med Citanten sin huusbund
hen till Landet Gouchen hvor Taarskegarnet var oplagt, men af hvem vidste vidnet icke, saa
tog de taarskegarnet i baaden igien, og der med Roede hiem, indtill Mandags Afttenen, da
Taarskegarnet atter af hans huusbund med sine folck blev udsadt, imellem Landet Gouchen
og Waholmen, Roede saa vidnet med sin baad, og huusbunden eller Citanten med sin baad
till Salthelle Landet, hvor de forblef en stund ude paa afttenen da de Roede der fra hen ud till
de baader som de hørte kom Roende hen til Taarskegarnet, for at vide hvem det var, og som
huusbunden Roede forud, Roede vidnet paa Siden af ham, indtill hvor Taarskegarnet var
staaende, Saag vidnet at Taarskegarnet blev optaget af 3de Karler paa en baad, hørte og at
Citanten hans huusbund talt!! (talte) till dennem og de till ham igien, men fordj dend Eene
skreg og Raabte med dend anden, alle paa en tid, hørte vidnet lyed og bulder, men kunde icke
høre eller give forcklaring om noget ord som blev taelet, og imidlertid som de drog \paa/
taarskegarnet og ville have det op af Søen i baaden, Roede Jens Hansen tet till dennem for at
ville vide hvem taarskegarnet opdrog, da hand saa vell som vidnet blev seende at Jacob
Steenevigen var paa dend baad som Taarskegarnet drog op, hvor eftter Jens Hansen og vidnet
Roede hiem, igien, vidnet Sagde ellers at det var Mandags afttningen som Taarskegaarnet /:
endten det var 2 eller 3 støcker Erindrer vidnet icke :/ blev udsadt fra fastelandet Gouchen og
hen til Waeholmen og blev seende at Reisingen paa garnet blev {udsadt} udckast med Een
Klubbe paa Enden, saa det var icke Søndagen som oven anført er; videre hafde Parterne icke
dette vidne at tilspørge.
Vidnet Niels Drifvenes blev paaraabt, men blev svaret, hand møder icke,
Vidnet Hermand Drifvenes blev paaraabt og blev svaret hand icke till dette Ting er
indstefnt;
Stefnevidnerne Thommes Jacobsen Drifvenes sagde at hafve tillige med Niels Larsen
Rabben Stefnet vidnet Niels Drifvenes til dette Ting, men dett Eene Stefnevidne Niels Larsen
Rabben møtte icke, fordj
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hand var svag i sin foed, dis aarsag kunde Stefnemaalets forckyndelse for dito vidne ej
afhiemles, og saaledes icke heller paa hans udeblivelse, kiendes eller skiønnes.

Vidnet Abraham Middelthun lod sit skrifttlige vidnis byrd ved Lænsmanden Christen
Møcklestad i Retten Producere, hvilcket er {dat} uden Datum, og blev læst saa lydende.
Vidnet Lænsmanden Christen Møcklestad blev paaraabt som eftter aflagde Eed eftter
Loven vandt og forcklarede, at var i stuen hos Jens Hansen Meyer, da Stefningen om dette
Taarske garn blev ham forckyndt forleden foraar 1741 i Qvalvogen, og widere vidste vidnet
icke at forcklare.
Vidnet Johannes Nielsen Haaeland eftter aflagde Eed eftter Lofven, wandt og forcklarede, at
forleden aar 1741 i Qvalvogen oplæste \eller forckyndte/ vidnet stefningen angaaende dette
Taarskegarn om foraaret for Jens Hansen Meyer, hvor eftter vidnet sagde hørte, at Lars
Rabben sagde til Jens Hansen Meyer, at hand hafde Dommen, videre vidste vidnet icke at
forcklare.
Vidnet Jørgen Olsen \Stangeland/ forcklarede at der blev brugt torske garn aar 1741 paa
Stolmen eftter Paasketider, saa og er vidnet vitterlig at der bruges torskegarn i Wiig,
Windenes, Uglenes og Bechervigen Paa hvilcke steder icke falder almindelig fiskerie uden
som en hendelse, men om der er brugt taarskegarn paa Hefverøen og Selbiønen!!
(Selbiørnen), er vidnet icke vitterlig.
de øfrige vidner forcklarede om dend sidste forcklaring lige som forrige vidne vundet og
udsagt haver.
Contraparterne begierede udsettelse i Sagen til neste Ting, da de sine vidner ville indstefne.
Eragtet.
Eftter Contraparternis paastand udsettes Sagen till Som/m/ertinget, til hvilcken tid de Sagen
paa sin side lovligen haver at in Cam/m/inere.
Sagen Angaaende Wisiteur Dahl og Tollef Buchen Contra Michel Nysheller blev paaraabt,
hvor till af Almuen af Waags Skibbrede blev svaret, at Mickell Nøsheller klagede sig fick
forseent Tingets holdelse paa Hummelvig forseent at vide, saa hand icke kunde faa lovlig
warsell forckyndt hvercken for sine Contraparter ej heller for vidnerne, og i dend henseende
begierede som og lod tilsige at ville till neste Ting Sagen vedbørlig paastefne.

Ao: 1742 d: 5 og 6 Martij blev holden Almindelig {Høste} \Waar/ Skatte og Sageting paa
Gaarden Øfre Waage for Strandebarms og Qvindherrets Skibbreders Almue, ofververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemblig, Ole Olsen yttre Ohme, Niels Fladebøe, Peder Tvedt, Niels BørsEim, Johannes
Nærnes, Ole Aaese, Ifver Rørvig og Peder Øye, tillige med Lænsmendene og fleere Almue
som Tinget samme tid Søgte.
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Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Hr: Cancellie Raad Bagers udstedde bøxellseddell paa 20 ¼ Mrk: Sm: 1/20 huud
udj gaarden Schaale till Peder Knudsen dat: 8 Novembr: 1741.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Urbanus Germoshafnen, er Encken Dorothea
Christiansdatter Lamberg udlagt udj Giermoshafnens Giestgiæbergrund og Jordegodz 5 ½
Mrk: Sm: vurd: for 30 rdr: Sønnen Otto Urbanusen udl: i dito Jordegodz for 10 rdr:

Christian Urbanusen lige udl. udj dito godz 10 rdr: og Conrad Urbanusen udlagt udj
Giermoshafnens Grund og Jordegoz 10 rdr: dat: 15 April 1741.
Publiceret Baard Jensen Tvedts udstedde Pandte obligation stor 110 Rdr: som hand af Hans
Hansen Waage till Laans haver beckommet og der for setter til underpandt 1 Løb 2 pd: 2
Mrk: Sm: udj gaarden Tvedt, indtill Capital og Rendter bliver betalt. dat: 19 Octobr: 1741.
Fogden Heiberg lod tilføre at hand till dette Ting hafde ladet indstefne Egte Mand Aamund
Knudsen Bielland af Qvindherretz Skibbrede, at lide Dom till Straf, for begangne Leyermaall
med hans Tieniste Pige Britha Jørgensdatter, og omendskiønt dend over hans Boes formue
Passerede Registrations forretning udviser, at dend bortskyldige gield i Boet, er ligesaa meget
som Boes formue, saa har hand dog till weyebragt og wed godtfolckes hielp betalt en ung
Karls Leyermaals bøder med 12 Rdr: i allerunderdanigst haab for videre straff paa kroppen at
blive befriet, hvilcket Fogden og Sagde, paa {Ap} Høyloflig Rente Cammer Collegio
Approbation at have modtaget, da hand er gandske well beckiendt at nock bem:te Aamund
Bielland, er en fattig Mand som indtet Eier, og paa det hand med æren kand blive udj
æcteskab med hans huustrue som haver efttergifvet hannem Sagen. i hvilcken henseende
Fogden frafaldt sit Stefnemaall, og om hvad som Passeret er, begierede at maatte blive
beskrefven meddelt, som blev bevilget.
Specificationen over det opsagde godz blev oplæst. og Almuen tilbuden om nogen findes at
ville antage gaarderne til brug, men ingen svarede. bøxel Mandtaelet blev oplæst hvor
Fogden haver bort bøxlet d: 13 April 1741 ½ Løb Sm: ½ huud i Fugleberg til Ole Ols: som
bøxelen har bet: med 7 rdr: 48 s: odelskats Mandtalerne for Strandebarms og Qvindherretz
Skibbreder blev oplæst og befandtes Rigtig, hvor fore de blev taget under Rettens forsegl:
Restandsen for Strandebarms Skibbrede beløber ( ope rum ) Restandsen for Qvindherretz
Skibbrede beløber ( ope rum )
Johannes Sinchelberg haver till dette Ting ladet indstefne under officeer Ole Thommesen til
Doms Lidelse at betale 3 rdr: 12 s: som hand till Citanten skall vere skyldig, og dis uden at
betale Processens beckostning.
Stefnevidnerne Søfren Møcklebust og Ole Olsen Houeland hiemlede ved Eed at have
indstefnt under officeer Ole Thom/m/esen till dette Ting med meere end 4re Ugers Kald og
warsell.
Bøigde Procurator Lænsmanden Hans Giøen paa Citantens vegne Producerede et bevis af
Contraparten udgivet paa 2 rdr: 4 Mrk: 4 s: dat: 19 April 1740. det andet beviis paa 2 Mrk: 8
s: dat: 20 April 1741. begge saa lydende. hvor eftter Procurator Giøen paa Citantens vegne
paastod Dom tillige med Sagens forvoldte omckostning.
Contraparten ved Lænsmanden Søfren Møcklebust lod i Rettelegge et bref dat: 23 Janv:
1742 saa lydende.
Eragtet.
Contraparten forelegges till neste Ting
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Laufdag at møde og svare till Sagen.
Fremckom for Retten WelEdle Hr: Capitain Mouritzen og sagde at de 2de Soldattere \No: 22
Jacob Jacobsen Eide og No: 49 Ole Hendrichsen Hiorteland/ under hans anfortroede
Compagnie, var fra ham beordret i afvigte høst 1741 at Reise till Qvindherretz Kircke for at

Exercere som og at anhøre ordre som var indløben, hvor paa Soldatten No: 22 Jacob
Jacobsen Eide hafde med sig sit gevehr og Bajonet, og Soldatt No: 49 Ole Hendricksen
Hiorteland begaf sig paa Reisen \fra gaarden Mundeim d: 27 Octobr: 1741/ till Qvindherretz
Kircke, med sig hafvende et qvinde Menniske paa baaden, da de underveys (…..) en uLøckelig wind floege som Seiglede baaden om (kuld saa) de alle ynckelig bort kom, hvor om
{al} Hr: Capitainen war begiere\n/de Almuen her om wille give sit Sandferdige widnis byrd
till Eet Tingsvidnis Erholdelse.
Almuen her till Eenstemmig svarede, at det forholder sig saaledes udj all Sandhed at ofven
anførte 2de Soldattere som eftter tillagde ordre d: 27 Octobr: 1741 Reisede till Qvindherretz
Kircke, blev underveis omckommen, tillige sit gever og og!! Bajonet som Soldatt Jacob
Jacobsen førte med sig.
Hvor om hvis Passeret er WelEdle Hr: Capitainen var et lov skicket Tingsvidne begierende
som blev bevilget.
Johannes Nernæs hafver till dette Ting ladet indstefne Rasmus Linge at lide Dom, i følge det
for Retten paa Seeniste Høsteting 1741 indgangne forliig, at imodtage Penge for de 1 ½ Løb
Smør udj Linge som Contraparten af Citanten forud kiøbt haver, som og at betale processens
beckostning.
dend indstefnte Rasmus Linge blev paaraabt men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne
till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Hans Hansen Waage og Giert Kierrevig hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Rasmus Linge till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og
warsell.
Citanten møtte udj Retten og Producerede det imellem ham og Contra parten sluttede forliig
eller forEenings verch dat: 18 Octobr: 1741 saa lydende. Hvor eftter Citanten war Dom udj
Sagen paastaaende.
Eragtet.
Siden Contraparten haver faaet lovlig Kald og warsell, saa forelegges hannem Rasmus Linge
Lauvdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Hans Kongelige Mayestets til Danmarck og Norge etc: etc: DEPUTEREDE for
FINANCERNE og samptlig Tilforordnede udi Cammer COLLEGIO. Giør Vitterligt, at, saa
som Eftterskrefne forhen værende Kongl: Oppebørsels betientere og Cautionister sampt andre
Persohner udj Norge, ere til Hands Kongl: M:ts Cassa nogle visse til deels anseelige
Sum/m/er, skyldig blefne, nemlig:
1. Forrige Casserer udj Norge, afgl: Paul Weybye paa hans for den Norske Cassa aflagde
Regnskaber pro Annis 1718, 1719, 1720, og 1721.
2. Erich Walløer, forrige berg Amptskrifver og Casserer ved Kongsberg Sølverk paa hans
aflagde Cassa Regnskaber fra Ao: 1704 til 11te Maanets udgang 1716.
3. Forrige Tolder udj Christiania afgl: Peder Albrect Busch paa de ham allernaadigst
anfortroede Oppebørseler til ultimo Febr: 1729.
4. Forrige Tolder udj Mandal Niels Frandsen, paa de ham til ultimo Decbr: 1736.
Allernaadigst anfortroede Oppebørseler.
5. Forrige Foged over Jedderen og Dahlerens Fogderie Nicolay Lorentz Reutz paa hans
aflagde Regnskab til 1711.
6. (Forrige) Foged over samme Fogderie Ole Ohansen Bruun paa hans (aflag)de Regnskab
till 1716.
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7. Forrige Stiftt Amtskriver over Trundhiems Stiftt afgl: (…. ……) paa hans sidste Aars
Regnskab 1729.
8. Forrige Stiftt Amptskriver over Bergens Stiftt Christopher Johan Moritzen paa hans sidste
Aars Regnskab Ao: 1710.
9. Afgl: Commerce-Raad Jørgen Thormølen for u-jndløste authoriserede Sedler, som udj
Hans Mai:ts Cassa ere jndkomne 1699.
10. Anders Stub for Resterende afgiftt af Bosands Hafn paa Island, 1712, 1713, og 1714.
11. Johan Sohl for afgiftten af Ødefiordshafn paa Island 1714.
12. Peder WindeKilde for afgiftten af Stikkelsholmshavn paa Island 1714.
13. Forrige Cammer-Raad og General Told Forvalter Nordenfields Hans Schrøder
formedelst begangne Forseelse ved den Nordenfieldske Told-Forpagtning.
14. Forrige Feldt Proviantskrifver Friderich Wolfsen paa hans aflagde Regnskaber for 1716,
1717, 1718 og 1719.
15. Forrige Fourage Skriver Johan Christopher Fister paa hans Regnskab pro Anno 1717,
1718, 1719 og 1720.
16. Oluf Madsen Lemmike, som Feldt Fourage Skriver sampt Proviant Forvalter ved
Friderikssteens og Basmøe Fæstninger, paa hans Regnskaber fra 1717 til 1724 Aars udgang.
Denne betient haver haftt følgende Cautionister, nemlig Halvor Thomsen, Niels Stub, Jørgen
Overberg, og Thoer Biørnsen, som alle paa Friderichshald haver veret boesiddende.
17. Forrige constitueret Proviants Forvalter ved Aggerhuus Fæstning, Paul Wisløf, paa sit
aflagde Regnskab pro Ao: 1723.
18. Rasmus Sindsen, forrige Feldt-Faurage-Skriver, paa sine aflagde Regnskaber pro Annis
1718, 1719 og 1720.
Saa vorder det, j følge af Hans Kongl: May:ts allernaadigste befaling af 4de Novembr: sidst
afvigt, herved offentlig bekiendt giort, til dend Ende, at dersom nogen, som ikke ellers eftter
hans betienings Medfør, allereede dertil er forbunden, kand tilforladelig og beviisligen
meddeele Rente Kammeret, nogen her tilforn u-bekiendt Eftterretning, eftter hvilken, paa
foranførte Debitores eftterstaaende Gield, noget med Rette udj Hans Mai:ts Cassa endnu kand
erholdes, skal den, som saadant opdager, af den saaledes indkomnede Sum/m/a; Ti
proCentum, som en belønning for hans vigilance vorde gotgiort.
Imidlertid bliver denne Placat, paa det dens Indhold alle og eenhver kand vorde kundgiort,
udj alle Jurisdictionerne i Danmark og Norge at publicere og assigere, samt udj eenhver
Rættes Protocoll at jndføre.
Rente Kammeret, den 4de Januarij 1742.
Under Cammer COLLEGII Seigl. L:S:
Hans Kongelige Mayestæts til Danmark og Norge etc: DEPUTEREDE for FINANCERNE
og samtlig tilforordnede udi Cammer COLLEGIO; Giøre Vitterligt, at som eftterskrefne
forhen værende Kongel: Oppebørsels betienteres Forpagtere udj Hertug dømmene Slesvig og
Holsteen, ere til Hans Kongl: M:ts Cassa nogle visse og deels anseelige Summer skyldig
blevne Nemlig:
1. Afgl: Commissarius Jørgen Gerkers paa hans aflagde Oldesloiske Told Regenskaber de
Ao: 1681 til 1697. item visse Magazin Fourage, Penge og Material-Regenskabet pao Ao:
1681 til 1700 etc:
2. Afgl: Peder Hey forrige Amts Forvalter udj Hadersleb, paa hans Rgsk: til 1717.
3. Albert Hein forrige Herreds Foged udj Nie Herret, under Hadersleb Huus-Amt, paa
Contributions Penge Ao: 1733.
4. Cancellie-Raad Johan Crane, forrige Land-Skriver i Norder Ditmarsken, Amts Forvalter j
Flensborg, og over Geest Herreder j Tønder Amt, paa hans Regenskaber til 1720.
5. Stephen Bremer, forrige Amt Skriver j Apenrade, paa hans Regnskaber fra Anno 1713 til
1715.

6. Afg: Henrich von Wurtzen, forrige Amts Forvalter til Nyemyester, paa hans Regnskaber
fra Anno 1714 til 1720.
7. Anthon Dahl, forrige Amt Skriver til Cismar, til 1717.
8. Johan Samuel Stricher, forrige Told Forvalter udj Gottorf, til 1720.
9. Afgl: Johan Georg Wyberg, forrige Feldt-Tøy-Skriver, ved det Holsteenske store Reserve
og Feldt Artillerie, paa hans Rgsk: for Aar 1724.
10. Afgl: Theodorus Bochelman, Raadmand i Huusom, Forpagtnings afgiftt til Ao: 1720. for
en i Adopfs-Koeg udj landskabet Eyderstadt, beliggende Gaard.
11. Oberste Lieutenant Johan Wilhelm Neyhofen, paa Satrupsholm s(…) Forpagtnings
afgiftt de Anno 1728 til 1734.
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12. Forrige (….)mand j Sønderborg afgl: Christian Kaadt; Forpagtnings afgiftt af adskillige
Jordegods udj Sønderborg Amt, til 1733.
Saa vorder det i følge af Hans Kongl: M:ts expresse Allernaadigste befaling af 4de Novbr:
sidstafvigt, herved offentlig bekiendt giort til dend ende, at dersom nogen, som ikke ellers,
eftter hans betienings medfør, allereede dertil er forbunden, kand tilforladelig og beviisligen
meddeele Rente-Cammeret nogen her tilforn u-bekiendt Eftterretning, eftter hvilken, paa
foranførte Debitores eftterstaaende Gield, noget med Rette udj hans Mai:ts Cassa endnu kand
erholdes, skal den, som saadant opdager, af den saaledes jndkom/m/ende Summa, Ti
proCentum, som en belønning for hans Vigilance, vorde gotgiort;
Imidlertid bliver denne Placat, paa [det] dets Indhold alle og eenhver kand vorde kundgiort,
udj alle Jurisdictioner j Danmark og Norge at publiceres og assigere, samt udi enhver Rettes
Protocoll at indføre.
Rente Cam/m/eret dend 30de Decbr: 1741.
Under Cammer COLLEGII Seigl L:S:
Hands Kongelige Mayestets til Danmark og Norge etc: DEPUTEREDE for FINANCERNE
og samtlig tilforordnede udi Cammer COLLEGIO; Giøre vitterligt, at saasom eftterskrefne
forhen værende Kongl: Oppebørsels betientere udj Danmark, ere til hans Kongl: Maist: Cassa,
nogle visse og tildeels anseelige Summer skyldig blevne, næmlig:
1. Afg: Commerce-Raad Christian Braem, som Stemplet Papiirs Forvalter, paa hans
Regenskaber til Ao: 1716.
2. Afgl: Hans Ulrich Praeth, Consumptions Skriver ved Kiøbenhavns Toldkammer til Anno
1710.
3. Wilhelm Deichman ligeleedes som Consumptions Skriver ved bemelte Told Cammer til
Ao: 1730.
4. Afgl: Jørgen Olpius paa de hannem, som Material Forvalter ved Bremmerholm, betroede
Materialier, eftter hans Regenskab fra Primo Jan: til Ultimo Aug: 1721.
5. Afgl: Skatte-Kræver Hans Husum, paa hans Reignskaber for nogle af K:hafn paabudne
Skatter de Ao: 1710 til 1718.
6. Friderich Adamsen, som og har været Skattekræver j K:hafn, paa hans Regenskaber pro
Anno 1710 og 1711.
7. Afgl: Jacob From, som Amts Forvalter over Andtvorskov og Corsøer Amter, paa hans
Regenskaber fra 1705 til 1711.
8. Afgl: Anders Andersen, Amts Forvalter og Tolder i Wordingborg, paa hans Regenskaber
de Ao: 1705 til Ultimo Martij 1710.
9. Afgl: Præbiørn Rasmusen, Amts Forvalter og!! (over) Ringsted og Sorøe Amter, paa hans
Regenskaber pro Ao: 1705 til 1712.

10. Afgl: Melchior Folsach, som Amts Forvalter over bemeldte Ringsted og Sorøe Amter,
paa hans Rgskaber fra 1 Janv: 1733 til 19 Novbr: 1734.
11. Afgl: Lauritz Panck, som Regimentskriver ved det andet Sædlanske Regiments Rytter
Godses District, paa hans Regenskaber fra Primo Aprilis 1704 til 16de Maij 1706.
12. Afgl: Hans Barthold Nissen, som Regimentskriver ved Antvorskov DISTICT!!, paa hans
Regenskaber til Ultimo Aprilis 1732.
13. Afgl: Capitain Palemon Lauvberg, ligeledes som Regimentskriver ved bemelte
Antvorskov District til Aarets Udgang 1735.
14. Afgl: Erich Krog, som Ambts Forv: over Haldsted Klosters Amt til 1719.
15. Afgl: Peder Røedsteen jligemaade som Amts Forvalter over bemelte Halsted Klosters
Ambt til 1729.
16. Afgl: Commerce-Raad Just Hansen, som Ambts Forvalter over Skanderborg og Aachier
Amter, paa hans Rgsk: de Ao: 1690 til 1703.
17. Afgl: Niels Hansen, forrige Ambts Forvalter over Coldinghuus Amt, som Proviantz
Forvalter j Fridericia og Slots Foged ved Coldinghuus Slot, paa hans Regenskaber pro Ao:
1705 til 1707.
18. Den afdøde Amts Forvalter j Aarhuus Michel Nielsen, paa hans Regenskaber fra 1708 til
1714. og derforuden.
19. Jacob Nielsen Lillebech forrige Hofbager, resterende Told og Consumption pro Anno
1716.
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Saa vorder det j følge, af hans Kongl: M:ts Allernaadigste befaling af 4de Novbr:
sidstafvigte, herved offentlig bekiendt giordt, til den Ende at dersom nogen som ikke ellers,
eftter hans betiennings medfør, allereede dertil er forbunden, kand tilforladelig og beviisligen
meddeele Rente-Cammeret, nogen her tilforn u-bekiendt eftterretlighed, eftter hvilken, paa
foranførte Debitorers eftterstaaende Gield, noget med rette udj hans M:ts Casse endnu kand
erholdes, skal den, som saadant opdager, af den saaledes indkommende Summa Ti
ProCentum, som en belønning for hans Vigilance, vorde godtgiordt,
Imidlertid bliver denne Placat, paa det dens Indhold alle og eenhver kand vorde kundgiordt,
udj alle Jurisdictioner i Danmark og Norge at publicere og assigere, samt udj eenhver RettesProtocoll at indføre.
dat: 4 Janvarij 1742 under Cammer-COLLEGII Seigl.
L:S:

Ao: 1742 d: 30 og 31 Martij blev holden almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Gielmervig for Schaanevigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget {over} Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Ole
Houge, Thommes Berhoug, Mickell Melckevig, Gundmund Sandvig, Johannes Tvedte, Ole
Handeland, Aamund Eersland og Ole Simmensen Handeland tillige med fleere Almue som
Tinget samme tid Søgte
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Peder Heltbergs paa sin huustrues vegne forfattede skrifttlige ærcklæring at hand
og huustrue ej om Lænsmanden Christopher Gielmervig er andet vidende end det som ærligt
er dat: 30 Martij 1742.

Publiceret Joen Slaackes og Aslack Thoersens udstede bøxelseddel paa 1 Løb 12 Mrk: Sm: i
gaarden Sunde til Christen Ols: dat: 14 Martij 1741.
Publiceret Johannes Larsen med fleere interessentere, deris udstede skiøde paa 23 Mrk: Sm:
udj gaarden Udager till Halfvor Larsen som haver bet: 3 Mrk: for hver marck Smør dat: 13
Novembr: 1741.
Publiceret Fogdens indgifne Dissignation over det ødeliggende Halsnøe Closters godz udj
Fogderiet dat: 10 Febrj: 1742.
Publiceret odelskats Mandtallet for 1741 som af Almuen blev tilstaaet Rigtig at vere, og der
for taget under Rettens forsegling.
Almuen tilstod at ingen bøxler er falden paa Halsnøe Closters godz 1741.
Restandsen beløber sidste Termin 1741 till ( ope rum ) og Restandsen paa 1te Termin 1742
beløber ( ope rum )
Fremckom for Retten Lars Aarthuen, og Christen Olsen Tungesvig paa sin afdøde Broder
Rasmus Olsens wegne, og forestillede at hafve Soldt 2de hester aaret 1739 paa Røldals
Marcket till dend velagte Dannemand Hilje Laagen i Nummedal, som blev accorderet at gifve
for dend hest hand kiøbte hos Lars Aarthuen 8 rdr: hvor om hand fremstillede 2de vidner
Eerick Øfstebøe og Ole Vigcke som godvillig fremstod for Retten og eftter aflagde Eed eftter
Loven wandt og forcklarede, at stod hos og hørdte at Hilje Laagen blev accorderet og lofvede
at betale 8 rdr: for dend hest{e} hand kiøbte af Lars Aarthuen dito aar, med betingning at
betale Pengerne aaret der eftter 1740 da de{tt} vare igien paa Røldals Marcket, og spurde
eftter Sl: Hilje Laagen, og blef svaret hand icke war kommen till Røldals Marcket dito aar.
der eftter fremstillede Christen Olsen Tungesvig 2de vidner som saag og hørdte at Sl: Hilje
Laagen paa Røldals Marcket 1739 sluttede kiøbe accord med \Sl:/ Rasmus Olsen om en hest
som hand kiøbte af ham og for dend gifve 12 rdr:
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Ermelte vidner ere de forbenefnte vidner som under forrige aflagde Eed giorde og aflagde
sin forcklaring at dito aar, og samme dag som Sl: Hilje Laagen sluttede Kiøb med Lars
Aarthuen, stod vidnerne hos og hørdte at, dend Sl: Mand Hilje Laagen liige saa, blev
accorderet at gifve 12 rdr: for dend hest hand kiøbte af Sl: Rasmus Olsen med betingning
Pengerne at betale till nest ckommende aar der eftter paa Røldals Marcket 1740, da Sl: Hilje
Laagen ej møtte eller paa Marckedet var at finde. Widnerne forcklarede ellers at dend hest
som dend Sl: Mand Hilje Laagen kiøbte af Lars Aarthuen, war blacket med Sort Mann. og
dend hest hand kiøbte af Sl: Rasmus Olsen, war af samme Colleur som dend forbenefnte.
Reqvirenterne om hvis Passeret er war af Retten et lovskickcket tingsvidne begierende som
blev bevilget.
Fremckom for Retten Encken Karj Knudsdatter Sl: Tørres Nielsen Tarrildsøens
eftterlefverske og becklagede sig at hun og hindes Sl: Mand havde beboet og brugt gaarden
Tarrildsøen under Matriculens No: 87. skyldende 1 Løb Sm: 1 huud som er deris Eiendoms
gaard, og eftter at hindes Sl: Mand ved døden afgick om Helgemis tider 1741. blev hun
igiensidende med 7 u-forsørgede og dend fleeste deel u-Myndige børn, hvor till dend ældste
hindes Søn Knud Tørresen er odel og aaesæde berettiget, som eftter faderens hindes Sl:

Mandz død blev ud Commanderet till dend Kongelig Garde og for vngefer 14 dager siden
{v} d: 14 Martij blev afsendt till høyEdle og Welbaarne Hr: Briggadier von der Leue for der
fra at Transporteres till Kiøbenhafn, hvilcken war dend Eeniste af hindes Børn som udj hindes
Enckestand till sig og sine mange Børns ophold Gaarden kunde bruge og dørcke, men som
denne hindes Søn hinde nu er frataget, Seer hun sig ingen Raad till at drifve gaardens brug,
men dend med sine smaa Børn maa forlade; Og som denne hindes Søn er Odels og aaesæde
berettiget till gaarden, Producerede Encken sin Sl: Mandz paa gaarden Erhverfvede Skiøde
som hun begierede udj dette Tingsvidne maa inddrages og er dat: 8 Janvarij 1732 saa
Lydende.
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Hvor eftter Encken Sagde war begierende at Almuen her om ville meddeele hinde sit
Sandferdige widnisbyrd om det icke saaledes forholder sig saaledes i Sandhed, till Eet
Tingsvidnis Erholdelse, hvor eftter hun agter at giøre allerunderdanigst ansøgelse till Deris
Mai:ts om hindes Søns løsegifvelse;
Almuen her till Eenstemmig svarede at det forholder sig saaledes i sandhed, at Enckens
Eeniste hielp till hindes Jordebrugs dørckelse {at} der ved at Erhverfve brød till ophold for
sig og sine mange børn, war Sønnen Knud Tørresen {hin} som d: 14 Martij blev ud
Commanderet till dend Kongelige Garde, og siden hun mistede ham, wed de till vished at er
fast hinde u-muelig at kand beboe eller bruge gaarden eftter denne dag, men bliver nød till
formedelst yderlig fattigdom dend at forlade, ønskede der fore at Deris Mai:t allernaadigst
wille løs gifve Encken denne sin Søn Knud Tørresen, som baader!! (baade) er odell og
aaesæede berettiget till gaarden, og tillige dend Eeniste hielp som hun kand nyde till sig og sit
huuses Tarf og ophold.
Encken om hvis Passeret er var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.

Ao: 1742 d: 2 og 3 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Lunde for Fieldbergs og Etnes Skibbreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Gunder Houeland, Lars
Gierrevig, Thoer Heyebøe, Niels Wogen, Hans Eide, Johannes Myren, Thoer Romse, \og/
Rasmus Arnevigen med fleere Almue af begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Eerick NoerEims og Tollef Larsen Bergis udstede skiøde paa 1 pd: Sm: i Berge till
Lars Pedersen som der for har betalt 10 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat: 21 Octobr: 1741.
Publiceret Hr: Koren med fleere interessentere, deris udstedde skiøde paa 1 Løb Sm: ½ tønde
og 2 Voger Koren till Rasmus Siurs: som haver bet: 4 Mrk: for hver Marck Sm: dat: 24
Martij 1742.
Publiceret Halle Tollefsens med fleere interessenteres udstedde skiøde paa 2 Løber 18 Mrk:
Sm: ½ tønde Korn udj gaarden Ramme til Joen Tollefsen som haver bet: 3 Mrk: for hver
Marck Sm: dat: 24 Martij 1742.

Publiceret Helga Siursdatters udstede skiøde paa 1 Løb Sm: i gaarden Støle till Alval Hamre
som der for har bet: 50 rdr: dat: 14 Martij 1741.
Publiceret Jacob Haldors: med fleere interessentere deris udstede skiøde paa 1 Løb 1 pd: 3
Mrk: Sm: udj gaarden Ramsvigen til Halle Tollefsen som har bet: 3 Mrk: for hver Marck Sm:
dat: 24 Martij 1742.
Publiceret Nicklas Bendtsens udstedde skiøde paa 1 ½ Løb Sm: udj gaarden Udbioe til sin
Søn Bendt Nicklasen som der for har betalt 100 rdr: dat: 23 Novembr: 1741.
1742: 58b
Publiceret Hr: Assessor Wallentinsens udstedde bøxelseddel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: udj
gaarden Klungland till Joen Niels: dat: 15 Decembr: 1741.
Publiceret Jesper Larsens udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Øfrebøe, till Lars
Pedersen som der for haver betalt 23 rdr: dat: 24 Martij 1742
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Colbent Dahlen og hans huustrue begyndt d: 28 Martij 1740
og sluttet d: 19 Janvarij 1742 er Fieldbergs Kircke med sine Pertinentier i alt saa og dissen
Jordegods i gaarden Hamersland 1 Løb Sm: 1 huud og udj gaarden Dahlen 1 Løb Sm: 1
huud samt Kirckens tiende med videre i alt udl: paa dend Sl: Mandz 4 børn som er Ingebor,
Walborg, Marithe og Karen Colbendtzdøttre udl: for i alt 400 rdr:
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Eerick Siurs: Nedre Houge er Encken Guroe Larsdatter udl:
½ Løb Sm: 1 ½ huud for 90 rdr: Sønnen Lars Eericksen udlagt ½ Løb Sm: for 36 rdr: og
Siur Eericks: udlagt ½ Løb Sm: for 36 rdr: alt forskrefne udj gaarden Nedre Houge dat: 14
Novembr: 1741.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Stephen Hans: og Sl: huustrue Marithe Hansdatter, hvor
Colbendt Hans: for fordring er udl: 15 Mrk: Sm: for 13 rdr: Colbendt Hansen udl: 3 Mrk:
Sm: for 1 rdr: Siur Knudsen udl: 1 ½ Mrk: Sm: for 3 Mrk: Johannes Knudsen, Halvor
Halvors: Jacob Thors: Knud Thoers: og Anna Thoersdatter tilsamen udlagt 10 ½ Mrk: Sm:
for 3 rdr: 3 Mrk: alt forskrefne i gaarden Sørge!! (Søre) Berge dat: 17 Novembr: 1741.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Anna Johansdatter Søre Berge hvor Rasmus Torgilds: er
udlagt 1 pd: for 6 rdr: Enckemanden Thoer udl: 12 Mrk: Sm: for 3 rdr: alt udj Søre Berge
dat: 13 Novembr: 1742.
Publiceret Johahnes!! Espelandz udstedde Pandte obligation stor 80 rdr: til Gundmund Aarvig
dat: 6 April 1741 hvilcken nu i Retten af Debitor anvises at vere indfriet med Creditors
paategnede qvittering dat: 3 April 1742. til udslettelse i Pandtebogen.
Publiceret Johannes Espelandz udstedde skiøde paa 1 Løb Sm: 2 Voger Korn {till} udj
gaarden Espeland till Knud Vieland som der for haver betalt 120 rdr: dat: 2 April 1742.
Fogden Sr: Heiberg eftter forrige tiltale haver atter indstefnt Samuell Haaim till dette Ting at
anhøre eftterskrefne vidners forcklaring Ole Thoersen Giere, Niels ibid: Mickel Corporal,
Joen Eericksen Giere, Peder Ramme, Tollef Biørnsen ibid: Hans Qvamme, Jacob Ramsvig,

og Britha Larsdatter som og under deris faldzmaall alle er indstefnt deris vidnisbyrd, hvad de
angaaende Sl: Anders Steene, af Samuel Haaim hørt haver till et Tingsvidnis Erholdelse.
Alle vidnerne møtte undtagen Peder Ramme som sagdes at vere gamel og svag, og der for
icke nu kunde møde; saa og vidnet Britha Larsdatter møtte icke saa som hun er et u-myndigt
barn.
Stefnevidnerne Søfren Colbendtsen og Mathias Silde, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Peder Ramme og Britha Larsdatter med mere end 4re ugers Kald og warsell.
Samuell Haaimb møtte for Retten og wedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell til
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dette ting.
hvor eftter widnerne for Retten blev fremckaldet og Eedens forcklaring for dennem af
Lovbogen blev oplæst, hvor eftter de alle blev udviiset og en eftter anden igien paaraabt.
Samuell Haaimb Producerede Knud Krogs skrifttlige indleg saa som hand af
Stifttamtmanden skall vere ordineret till Contrapartens Deffensor hvilcket skriftt blev oplæst
og dat: 2 April 1742 saa Lydende.
Fogden begierte de indstefnte widner som nu møder, maatte Eedfæstes og afhøres.
Samuell Haaim Referede sig till sin Deffensors producerede Indleg og var Rettens Kiendelse
paastaaende.
Eragtet.
de indstefnte vidner paalegges at aflegge sit Sandheds vidne udj Sagen.
Widnet Ole Thoersen Giere, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at en
Løfverdag i førstningen i Korenskaaren 1741 var vidnet med fleere ud at see eftter Mackreell,
og som de kom till Land, blev vidnet seende at Samuell Haaimb Sad i Stranden og holdte
øgcken ved haanden, saa gick vidnet til ham, da de kom til at taele om nogen Magckreell, som
Samuell Haaimb Sagde at Sl: Anders Steene har staaelet fra ham, hvor fore hand Sagde, Sl:
Anders Steene war verdt en blaae Rygg, men vidnet sagde hand var Een Arminge, skulle icke
agte det men føre sin Mackreell hiem da de skildtes ad, og hvad endten Samuell Haaimb
Reiste der op eller icke vidste vidnet indtet om; paa Fogdens Spørsmaall om vidnet vidste at
Sl: Anders Steene var svag, svarede at 14ten dager forud war Sl: Anders Steene Nere ved
Søen, da hand saag armelig ud, og hørte hand klagede sig for mad, men om hand war svag
forstod vidnet sig icke paa, og vidste icke om hand var svag eller ej. Widere havede parterne
dette vidne icke at tilspørge.
det Andet vidne Corporal Mickel som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede,
at en Løfverdag i førstningen i Kornskaaren 1741 war vidnet med fleere udfaret paa Søen for
at See eftter Mackreell, og som de kom til Landz saag vidnet Samuell Haaimb kom Ridende
Ned til Stranden og som vidnet stod i arbeide med Noeden hørte at Samuell Haaimb talte om
Mackreell, og Sagde hand skulle Prygle Sl: Anders Steene, men om hand willet fare der op
dend dag eller anden tid at giøre det, vidste eller hørte vidnet icke noget om. Fogden
tilspurde vidnet om de 2de forhen førte vidner Knud Flaatten og Ole Thoersen Giere, var
Nerverende da disse ord passerede af Samuell Haaimb; Rs: der til vidnet svarede jae.
Videre havde parterne dette vidne icke at tilspørge.
Vidnet Niels Giere eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede ligesom forige
vidne vundet og udsagt haver, undtagen dette vidne forcklarer hørte Samuel Haaimb talte om
Magckreelen og at hand Sagde dend var verdt en blaae Ryg, men Nafnckiendte icke hvem det
war. Videre hafde parterne dette vidne icke at tilspørge.
Widnet Joen Giere eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede ligesom forrige
vidne vundet og udsagt haver saaledes at da vidnet kom til Land med Noeden, {kom} \stod/
Samuell
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Haaim i Stranden og talte om at have mistet Magckreell og sagde at Sl: Anders Steene war
verdt Prygell og et Lif fuldt af hugg; Videre hafde parterne dette vidne icke at tilspørge.
Tollef Biørnsen Ramme eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, ligesom
forrige vidne vundet og udsagt haver {so} dog saaedes!! (saaledes) at vidnet stod og høyede,
paa hvilcken tid Samuel Haaimb kom Ridendes og begierede af vidnets fader og Moder at
maatte slae paa støelen og som vidnet gick til ham og spurde hvor hand kom fra, svarede at
have veret Nere ved Søen eftter nogen Magckreell som hand sagde var afstaaelet, og holdte
en Kiep \eller pidske/ i haanden, og sagde denne har hand Smagt, saa Sagde vidnet, hvor
kunde du vide hand har staaelet dend, svarede Samuel Haaim, joe, Kierringen kom ud
grædendes og sagde at Sl: Anders Steene har Staaelet dend; paa Spørsmaall om Samuell
Haaimb icke Nefnede hvad Kierling det var, Sagde vidnet Nej, men hørdte hand sagde, stod
hos Tollef Eericksen, {og} \hvor/ Kierringen kom ud grædendes og sagde, at Sl: Anders
Steene hafde staalet dend paa spørsmaall om fleere hørdte disse ord blev talt paa dend tid
blev talt af Samuel Haaimn, Svarede at vidnets fader og Moder Peder Ramme og huustrue
Lisbet Samuelsdatter stod hos eller gick og Ragte høy paa same tid, men om de dett hørdte,
vidste vidnet icke. Videre hafde parterne dette vidne icke at tilspørge.
Widnet Hans Qvam/m/e eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede at en Søndag
i førstningen i Koren skaaren 1741 som vidnet kom fra Støele Kircke og Reiste hiem, saag
vidnet Samuell Haaimb kom bærendes med noget fra huusmanden Robbert ved VasEnden,
Spurde hvad hand baer, Sagde Samuel Haaimb Jeg bærer noget staaelet godz, videre hafde
vidnet icke at forcklare ej heller hafde parterne mere vidnet at tilspørge
Widnet Jacob Ramsvig eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Søndagen
eftter dend dag i Kornskaaren 1741 som vidnet hafde hørt Samuel Haaimb skulle have veret i
Clammerie med Sl: Anders Steene, kom vidnet gaaende fra Kircken og Roede over til
VasEnden, og blev seende at Samuel Haaimb kom bærendes med Magckreel som vidnet
spurde hvad det var, hørdte vidnet icke til vished hvad endten Samuel Haaimb Sagde det var
staaelet eller halfstaaelet gods hand bar, men hørdte hand Sagde Jeg strøgck ham og. paa
spørsmaall om icke hørdte at Samuell Haaimb Nefnede nogen ved Nafn, Rs: svarede Nej,
hørdte icke videre end forcklaret er. Videre hafde parterne dette vidne icke at tilspørge.
Fogden begierede at de 2de nu indstefnte men udeblefne vidner, Peder Ramme og Britha
Larsdatter maatte gifves Lauvdag, og forelegges til neste Ting at møde deris Eedelige
forcklaring at aflegge, till hvilcken
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tid hand fandt fornøden end ydermeere at indstefne 3de vidner Nemlig Peder Ram/m/es
huustrue, Lisbet Samuelsdatter Samt Joen og Siur Støele, i hvilcken Anledning hand og
maatte begiere Sagen till dend tid forfløttet.
Samuell Haaimb haver till dette Ting ladet ind stefne Contra vidner i Sagen, saa som widnet
Tollef Eericksen, og Hartvig Skredder;
Stefnevidnerne Søfren Colbendtsen og Mathias Silde, sagde at have indstefnt vidnerne med
4re ugers warsell till dette Ting, hvor paa de \under Eed/ afhiemlede Stefnemaalet med
opragte fingre eftter Loven, forcklarede der hos wel at have indstefnt widnerne med
forbenefnte varsell till dette Ting men icke blev tilsagt at stefne paa hvad vidne skulle bære
vidnesbyrd om, ej heller {indst} hafde ordre at indstefne Sl: Anders Steenes huustrue till at
paahøre vidnernis udsagn.

Eragtet.
Ved Stefnevidnernis afhiemling befindes at vidnerne icke er indstefnt under deris faldzmaall
ej heller er i Stefnemaalets forckyndelse betydet hvad de skall bære vidne om, icke heller er
Sl: Anders Steenes Encke eller vedckommende som vidnernis forcklaring skulle paagielde
indstefnt samme at anhøre, udj hvilcken henseende dette Stefnemaall som u-loflig afvises, og
vidnerne alt saa icke til forhøer kand antages, forinden Samuell Haaimb indretter Sagen og
Stefnemaalet paa lovlig maade, da hans vidner og beviiser skall afhøres og antages. i øfrigt
eftter Fogdens paastand udsettes Sagen till Sommertinget førstckommende, till hvilcken tid og
sted vidnerne Peder Ramme og Britha Larsdatter forelegges under deris faldzmaals bøder at
møde og aflegge sit vidnisbyrd i Sagen.
Fogden i Rettelagde beregning over intradernis afgang af de affeldte gaarder No: 6 Tvedt, og
No: 11 Heggen i Fieldbergs Skibrede, som beløber 19 rdr: 20 2/3 s: hvilcke er opsidderne
godtgiort. Dissignationen over de ledige Jorder Halsnøe Closters gods som blev oplæst
men ingen anmeldte sig at ville antage dem til brug. odelskats Mandtaelet for begge
skibrederne blev oplæst og u-imodsagt. bøxel Mandtalet blev oplæst og taget under Rettens
forsegling. Restandsen af Etne Skibrede for 1741 beløber 73 rdr: 1 Mrk: og for Fieldbergs
Skibrede 50 rdr: 1 Mrk: 9 s: Restandsen for Etnes Skibrede paa 1te Termin 1742 beløber
265 rdr: 2 Mrk: 11 s: og for Fieldbergs Skibbrede beløber 200 rdr: 9 s:

Ao: 1742 d: 5, 6, og 7 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Bielland for Føyens og Fiere Skibbreders Almue ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig, Næll Hyesingstad,
Raamund Aarthuen, Endre Stockvig, Ole Mæeland, Niels Stødtland, Mickel Nøckling, Peder
Steensvog og Biørne Vornes tillige med begge Lænsmændene og Almue fleere som Tinget
samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og befalinger samt høye øfrighedz ordres
ligesom paa forrige Tinge.
1742: 60b
Madame Sl: (………)s udgifne obligation stor 80 Rdr: til Hr: Christen Thunboe, er af hinde
indfriet, og af Hr: Thunboe qvitteret paategnet og der for sam/m/e anviser til udslettelse i
Pandtebogen.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne æctegiftt Mand Gunder Odland, for
begangne Leyermaall med Marj Olsdatter, till Doms Lidelse eftter Loven.
Gunder Odland og Marj Olsdatter møtte begge for Retten og vedstod at have faaet lovlig
Kald og warsell.
Fogden lod tilføere at hun!! (hand) endskiønt det af dend over Gunder Odlands Boe
forfattede Registrations forretning er at fornemme, at hand aldelis indtet er Eiende til bøders
betaling, naar hans skyld og gield er betalt saa har hand dog for at undgaae Straff paa
Kroppen ved godtfolckes hielp til veyebragt en ung Karls Leyermaals bøder 12 rdr: hvor
med Fogden paa høy loflig Cammer Collegio Nermere Approbation acqviecerede og for
denne gang frafaldt Sagen mod hannem, Men over qvinde Menisket Marj Olsdatter som

Endnu icke har kundet tilveyebragt sine Bøder, paastod Fogden Dom eftter Lovens 6 Bogs 13
Capt: 1 art:
Marj Olsdatter møtte for Retten og vedstod at have begaaet Leyermaall med Gunder Odland.
[Eragtet.]
Marj Olsdatter som her for Retten tilstaar at have begaaet Leyermaall og barne Aufling med
Gunder Odland, tilfindes Eeftter Lovens 6 Bogs 13 Capt: 1 art: at betale sine Leyermaals
bøder med 6 Rdr: under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Ole Valvatne og huustrue samt begge
hans døttre som vederdøbere {f} till Doms Lidelse, og dennem indstefnt til at anhøre vidners
forcklaring dis angaaende, som ere Niels Moensen Walvatne og Helvig Torckelsdatter som
iligemaade ere indstefnte under deris falds maals bøder.
Fogden declarerede ellers ickun alleene at have indstefnt Ole Valvatnes døttre Maren
Olsdatter og Zidselle Olsdatter som vederdøbere, og dennem indstefnt at anhøre eftterskrefne
vidner faderen Ole Valvatne og Moderen Anna Andersdatter, Niels Monsen Valvatne og
Helvig Torckelsdatter, som under deris faldzmaal ere indstefnte, till et Tingsvidnis
Erholdelse.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad hiemlede ved Eed eftter Loven
at have indstefnt forbenefnte Persohner till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
warsell, dog icke indstefnt Ole Valvatne og huustrue, under faldz maal, men alleene Niels
Monsen Valvatne og Helvig Torckelsdatter,
Fogden lod tilføere at eftterdj Ole Valvatne icke er stefnt under faldz maall, at vidne, men
hand alleene Præsenterer sig for Retten som forsvar for hans døttre, saa ville Fogden der ved
lade det forblive, og begierede alleene, at de 2de vidner som nu møder, maatte Eedfæstes og
afhøres.
Vidnerne Niels Monsen og Helvig Torckelsdatter møtte for Retten, da Eedens forcklaring af
Lovbogen for dennem blev oplæst og formaenet, at vogte sig for MeenEed
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hvor eftter det Eene vidne blev udviset og det andet
vidne Niels Monsen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at forleden aar
1741 og nogen tid tilforn, hørdte vidnet af Maren Olsdatter hun kaldede Einer Eldøen {og}
for Porlen, og siden haver vidnet hørdt dend anden datter Zidsele Olsdatter kaldte Manden
ved sam/m/e Nafn Porlen, og obriste Grens dreng {har} Knud haver de kaldet Myretinden;
ydermere forcklarede vidnet at disse Nafn beckom Persohnerne saaledes, saa som Einer
Eldøen gick forbj gaarden Walvatne med en hidt eller Sæck Korn, saa siger Maren Olsdatter
til sin Sødster, nu gick Porlen hen at ville Maele, og Een gang som drengen i fruegaarden
Knud gick til {Næs} sin Sødster som boede paa gaarden Næs, hørdte vidnet Zidsele
Olsdatter Sagde till sin Sødster, nu gick Myretinden forbie. Parterne hafde icke mere dette
vidne at tilspørge.
det 2det vidne Helvig Torckelsdatter Eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i
Sommer 1741 var vidnet tillige med Ole Valvatnes døttre paa Støelen og imidlertid som
Controleur Gran Reed der forbje og hafde sin dreng Johannes med sig, hørdte vidnet, de
kaldte drengen for Wasseelen, og en Morgen som de skulle gaae paa Støelen kom Anders
Dæggernes til gaarden Valvatne, som vidnet spurde hvem det war, svarede Zidsele Olsdatter
det var dend vedtle Tue Rusken Anders paa Dæggernes, vidnet har og hørdt at desse Børn
Sagde, om Maans Almaas, hand talt som en grødckieftt. Videre sagde vidnet icke hafde at
forcklare. Parterne hafde heller icke videre dette vidne at tilspørge.

Fogden begierede Sagen udsadt till neste Ting, at hand imidlertid kand undersøge hvor fleere
vidner er at faae;
Eragtet.
Denne Sag udsettes till neste Ting, til hvilcken tid Fogden indstefner widner till Sagens
oplysning.
Fogden haver till dette Ting ladet ind stefne Lars Zackariesen Seyevogen, for fortiilig
sammenleye med sin huustrue, till Doms Lidelse eftter Loven;
Stefnevidnerne Jacob Klubben og Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt Lars Seyevogen, till dette Ting med meere end 14 dagers
Kald og warsell.
Fogden paastod dend indstefnte maatte forelegges Lavdag till neste Ting.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at dend indstefnte haver faaet lovlig Kald og Varsell, Saa
forelegges Lars Seyevogen Laufdag till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Confirmation paa Wallentin Wallentinsens
giestgiæberbref paa Spitzøen dat: 10 Octobr: 17?2.
Publiceret Ingebrigt Løcklings bøxelsedel paa 1 pd: Sm: i Nøckling til Johannes Ingebrigts:
dat: 6 April 1742.
Publiceret Jacob Johansens udstede skiøde paa de i Musterhafn staaende huuser til Anna
Dorothea Rochling Sl: Jens Søfrensens eftterlefverske dat: 4 April 1741.
Publiceret Martha Sl: Knud Ivers: udstede bøxelsedel paa 1 Vet 23 Mrk: Sm: i Fagerland til
Lars Larsen dat: 22 Janv: 1742.
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Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: 1 tde: Korns Landskyld til
Størcker Lars: dat: 3 Janv: 1742.
Publiceret Mad: Sara Sl: Hr: Jesper Ohmsens udstede skiøde paa Muster, Bømelen, Sween
og Bremnes Kircker till Hr: Johan Haaer som der for har bet: 530 Rdr: dat: 10 Janv: 1742.
Publiceret Mad: Inger Bugge Sl: Hr: Peder Hanings udstedde skiøde paa 4 Løber Sm: udj
gaarden Owe til Hr: Johan Koren som der for har betalt 168 Rdr: dat: 18 Novembr: 1741.
Publiceret Frans Sveens udstede skiøde paa 1 Løb 1 pd: Sm: i gaarden Sveen til Joen
Frandsen som der for haver bet: 48 rdr: dat: 6 Novembr: 1741.
Publiceret Herbor Johansdatter Sl: Jacob Haeges eftterleverske udstedde skiøde paa 18 Mrk:
Sm: i gaarden Haege til Thomes Truels: som der for har betalt 16 rdr: dat: 6 Novembr: 1742.
Publiceret Siur Knudsen Hage med fleere Interessentere deris udstede skiøde paa ½ Løb Sm:
i gaarden Hage till Guttorm Guttorms: som der for har bet: 33 rdr: 5 Mrk: dat: 6 Novembr:
1741.

Publiceret Frands Sveens udstedde skiøde paa 1 Løb Sm: 2 Vett: Korn udj gaarden Sveen till
Aanen Frandsen som der for har bet: 56 Rdr: dat: 6 April 1742.
odelskats Mandtallet for Føyens og Fiere Skibbreder blev oplæst og taget under Rettens
forsegling. Specificationen over første bøxlerne paa deris Mai:ts Halsnøe Closters gods
oplæst og befandtes Rigtig. Restandsen for 1741 for Føyens skibrede beløber (ope rum)
Restandsen for Fiere Skibrede 1741 beløber (ope rum) Restandsen paa 1te termin 1742
[for Føyens sk.r.] beløber (ope rum) Restands: for Fiere Skibrede 1742 beløber (ope rum)

Ao: 1742 d: 3 og 4de Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags og Opdals Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Ole Nielsen
Veevog, Eerick Monsen Grasdall, Indre Biønsen Mæeling, Anders Albrigtsen Østevold,
Johannes Nielsen Kalfve, Hans Nielsen Ouckland, Thommes Jacobsen Drifvenes og Johannes
Biørnsen GougsEim tillige med begge Lænsmændene af begge Skibbreder og Almue fleere
som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning om de Latine Skoeler d: 17 Aprilis 1739
udgifne forordnings 61 art: paabudne Examina dat: 21 Maij 1742.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript at Dommere og {Sorensk} Procuratores ej
skall nyde nogen Salario i Tyfs og Dellinqvent Sager dat: 11 Maij 1742.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript at Stifttamtmend, Amtmend, Magistrat,
Provster og Præster, Rectores og Hospital forstandere, at de skall indsende Register over alle
dennem betroede gamle eller nye Testamenter, Stifttelser, gavebreve, eller andet af det slags
etc: dat: 11 Maij 1742. Almuen blev tilspurt om dennem er vitterlig at noget ved Testamente
er givet endten till Kircke, Clostere eller dislige, de saadant vill udsige og ej fordølge, hvor
till Almuen svarede, at dennem om saadanne gaver er aldelis indtet vidende
Publiceret General Weinmans Reschript angaaende 2de Soldatter Nafnlig Anders Larsen
Hou, og Eefvert Olsen, som med sine Koener ere bort Rømte, dat: 18 April 1742.
Publiceret Hr: Estatz Raad Lymes ordre til Fogden Heiberg, at skatterne hos de fattige skall
inddrifves med lemfeldighed dat: 19 Maij 1742.
Publiceret Hr: Estatz Raad Lymes ordre til Fogden at saafremt nogen wal1742: 62
fisk maatte wrag findes (wragfindes), skall finderne icke selge sin biergelse førend walfisken
er auctioneret. dat: 26 Junij 1742.
Publiceret Jens Bech Heibergs udstedde Pandte obligation Stor 250 Rdr: som hand haver
beckommet till laans af Hr: Assessor Jaen von der Lippe, og for Ermelte Capital setter ham
till underpandt 2 Løber Smør 2 huuder med bøxell og herlighed udj gaarden Tyesnes med
underliggende Saaeten, samt gaarden Wernn!! (Vernøen?), skyldende 2 pd: 6 Mrk: Sm: med
bøxel og herlighed dat: 25 Novembr: 1741.

Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Johannes Salomonsen SoelEim af Opdals Skibbrede, hvor
af Barnet Ingebore Johansdatter er udlagt 10 ½ Mrk: Sm: hver Marck Smør vurderet for 1
rdr: lige saa er Marithe Johansdatter udlagt 10 ½ Mrk: Sm: hver Marck Smør vurderet for 1
rdr: alt forskrefne er udlagt i gaarden Nordbust dat: 3 Martij 1742.
Peder Svendsen Øfre Waage fremckom for Retten og gaf tilckiende at ville begive sig udj
æcteskab med afgangne Christopher Olsen Waages eftterladte Encke Maren Olsdatter som
med hin anden udj 2det og 3die Led ere beslegtigede, og der om for Retten fremstillede 2de
vidner Ole Olsen Waage, og Johannes Olsen Hefverøen som godvilligen wille sit udsigende
om disse 2de Persohners slægtskab med Eed Stadfæste; hvor paa vidnet Ole Olsen Waage
eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede
at der boede Een Mand i Waags Skibbrede i Sunds Præstegield Mickel Mickelsen Hille
som udj æcteskab auflede 2de børn 1 Søn og 1 datter Sønnen Torsten Mickelsen og Britha
Mickelsdatter; Sønnen Torsten Mickelsen øfre Vaage auflede udj Egteskab en datter
Nafnlig Baarnj Torstensdatter som kom udj æcteskab med Svend Johansen øfre Vaage hvor
med hun auflede denne Søn Peder Svendsen som agter at begive sig udj æcteskab med
Encken Maren Olsdatter. Datteren Britha Mickelsdatter kom udj æcteskab med Ole Larsen
Stangeland hvor med hun auflede denne datter Maren Olsdatter øfre Vaage som agter at
begive sig udj æcteskab med Peder Svendsen,
Saa at vidnet Ole Olsen Vaage forcklarede, at disse 2de Persohner Peder Svendsen og
Encken Maren Olsdatter som agter at begive sig udj Egteskab, ere ej nermere end udj 2det og
3die Leed med hin anden beslegtigede.
det Andet vidne Johannes Olsen Hefverøen eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og
forcklarede i alle maader, ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Reqvirenten Peder Svendsen om hvis Passeret er, var af Retten et lovskickcket Tingsvidne
begierende som blev bevilget.
Publiceret Lieutenent Ornings udstede Skiøde paa giestgiæber huuserne i Næshafn staaende
till Sr: Peter Olsen Ulvig som der for haver betalt 157 rdr: 3 Mrk: dat: 9 April 1742.
Publiceret Aarent Larsen Hillesvigens udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden
Ferrevog med bøxel til Mickel Mickels: som der for haver betalt 54 rdr: dat: 27 Janvarij
1742.
Fremckom for Retten Jacob Andersen Hefverøen og gaf tilckiende at wille begive sig udj
æcteskab med afgangne Jacob Halfvorsen Hefverøens eftterladte Encke Anna Jacobsdatter,
med hvilcken \dito Enckes Mand Sl: Jacob Halvorsen/ hand sagde at vere udj 2 og 3die Leed
beslegtiget, hvor om hand for Retten fremstillede 2de vidner Jacob Eericksen Stangeland og
Johannes Olsen Hefverøen, som erbød sig godvillig at ville aflegge sit Eedelig vidnes byrd,
hvilcke hand paastod maatte blive
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afhørdte till et lovskicket Tingsvidnes Erholdelse. Widnet Jacob Eericksen Stangeland eftter
aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede
at der boede en qvinde Nafnlig Ingebor Larsdatter som hafde till æcte Ole Ingemundsen
Hiorteland i Qvindherrets Skibbrede beliggende hvor med hun auflede 1 datter Nafnlig
Magdele Olsdatter, som kom udj æcteskab med Jacob Niels: Hefverøen, som auflede tilsamen
1 datter Nafnlig Marithe Jacobsdatter, som hafde till æcte {Jacob} \Anders/ Nielsen

Weyvogen, hvis Søn Jacob Andersen er, som agter at begifve sig udj æcteskab, med sin
afdøde frende eller fetter Sl: Jacob Halfvorsens Eftterladte Encke Anna Jacobsdatter. Og
som Ole Ingemundsen ved døden afgick, saa kom Encken dito Ingebor Larsdatter udj andet
Egteskab med Joen Størcksen Hiorteland, hvor med hun auflede et barn Nafnlig Marj
Joensdatter som kom udj æcteskab med Halfvor Nielsen Hille hvor med hun auflede Sl:
Jacob Halfvorsen som hafde till æcte nu verende Encke Anna Jacobsdatter, Som agter at
begive sig udj æcteskab med Jacob Andersen, der eftter vidnets forcklaring er ej nermere end
udj 2det og 3die Leed med Sl: Jacob Halfvorsen er beslægtiget, hvis eftterladte Encke Anna
Jacobsdatter Ermelte Jacob Andersen agter at begive sig udj æcteskab med.
det Andet vidne Johannes Olsen Hefverøen eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og
forcklarede i alle maader, ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Publiceret Peder Olsen Ulvigs udstedde Pandte obligation Stoer 116 Rdr: som hand haver
beckommet till laans af Hr: Edvart Christi og der for setter til underpandt de ham sig
tilforhandlede huuser i Næshafn staaende, indtil Capital og Rendter vorder betalt. dat: 17
Aprilis 1742.
Publiceret Knud Knudsen Tvedte med fleere Interessenteres skiøde paa 1 pd: 18 Mrk: Sm: ¼
huud udj gaarden Nedre Leevog till Indre Tarralds: som der for haver betalt 20 rdr: 4 Mrk: 8
s: dat: 10 Junij 1742.
Mickell Neusheller fremckom for Retten og sagde at have ved Isack Halfvorsen Drønnen,
Niels Rasmusen Drønnen og Haagcken Isacksen Drønnen, ved mundtlig Kald og Varsell ladet
indstefne wisiteurer Halfvor Dahl og Tollef Gabrielsen Bucken at anhøre eftterskrefne vidner
Ole Knudsen Hougeland, Vindsians Monsen Drønnen, Niels Olsen Lille Carlsøen, Baard
Johansen ibid: og Niels Joensen ibid: deris Eedelige udsagn {om de} at det er en wedtagen
maade og Skick over alt at udj alle Silde fiskerier ordineres Een wagt baad som skall paa silde
fiorderne Patrolere, om nogen indfinder sig at Tiende sild af de udsadte Sildegarn, under
prætext at udsette sine Eegne Silde garn, da om wagtbaaden forefinder saadan baad med folck
udj, saa bliver samme baad af vagtbaaden Mercket, for at vere Kiendelig om Morgen hvad det
er for folck som bruger saadan u-lovlig Nadte fiskerie, hvor om vidnerne i ligemaade ere
indstefnte under deris faldz maals bøder at møde, og aflegge sit vidnesbyrd udj Sagen; og war
Contra Citan1742: 63
ten paastaaende at stefnevidnerne maatte afhiemles eftter Loven saa fremt Citanterne ej Self,
og heller icke nogen paa deris vegne skulle møde eller møde lade;
Procurator Ottesen fremstillede sig paa hoved Citanternes vegne, og wedstod at hans
Principaler Wisiterer Dall og Tollef Gabrielsen Bucken haver faaet lovlig Kald og warsell
till dette Ting, og ellers svarede til Stefnemaalet, at det hvor om vidnerne er Stefnt til
forcklarings afleggelse, kand icke vere till nogen nøtte i Sagen, thj det kand icke tilckomme
nogen af Almuen at giøre saadanne Vedtegter, som ere lovstridige, og hvor paa kunde følge
farlige Svitter, i henseende till at naar de skulle have og vere tilladt frihed, till at mercke Een
eller andens baad, eller slae stefnen af, kunde det lettelig ske, at Een baad som var gammell
der ved kunde Refne i støckcker, og folckene der ved sadt i Lifs faere, men wille formoede at
Retten uden saadanne Sagen u-Vedkommende vidners afhørelse Expederer Sagen med
Endelig Dom, eftter hvis forhen af hofvet Citanterne er i Rette kommen ligesom hand og til
dend Ende indgaf hans skrifttlige forestillelse og paastand, dat: 30 Junij 1742 saa lydende.

Contra Citanten Michel Nøsheller war paastaaende at hans indstefnte widner maatte Eed
fæstes og afhøres;
de indstefnte vidner blev paaraabt som fremstod for Retten, da Eedens forcklaring af Lov
bogen for dennem blev oplæset, og formaenet at sige sin Sandhed. hvor eftter
widnet Ole Hougeland blev paaraabt, som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, at vere 57 aar gammell ved ej andet end i ald dend tid hand har søgt fiskeriet, at
det joe har veret en almindelig brugelig maade, at eftter Almuen i fiskeverret har i
Sildefiskeries tider, udsadt sine Sildegarn om Afttenen, da for at ej gaernene skall
Sam/m/envigckles og ingen om Natte tide der eftter, skall Tiende eller tage sild der af, er det
af dend fiskende Almue \een/ vedtaget brugelig Maade at en wagt baad bliver udstyret med
Eendell Persohner udj som skall holde vagt og Patrolere paa Sildefiorden \om Nattetider/ og
naar dend da finder Een eller fleere som \udsetter silde garn og/ holder Sildegarn\ene/ paa sin
baad, og Tiender Sild der af, saa haver de holdt sine garn paa baaden hos sig indtill vagt
baaden kommer, da dend mercker garnet og kaggerne, for at Erfare om Morgenen, om det har
veret deris Eegne, eller andre folckes garn de haver handteret, men naar som vagt baaden
haver om Nadte tider forefundet folck ved de Sildegarn{ene} som de haver holdt paa sin
baad, og samme udckastet forinden wagt baaden maatte mercke dennem, saa haver
wagtbaaden eftter dend almindelige Silde fiskeries brugelig maade, mercket {de} saadanne
eller disse folckes baad med at slae en brist udj deris baade Stafn, som enhver haver ladet vere
u-paa ancket.
Windsians Drønnen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede i allemaader
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, med dette tilleg, at naar wagtbaaden om
Nattetider forefinder nogen som endten udsetter Sildegarn eller Tiender Sild der af, og de
holder Silde garnene paa sin baad indtil at wagtbaaden kand mercke garnene eller kaggerne,
saa at de kand vere kiendelig om Morgenen
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hvem garnene tilhører, saa bliver saadan baad og folck u-Rørt og u-Mollesteret, men naar som
dislige Natte fiskere udckaster sine Sildegarn, forinden wagtbaaden kand faae mercke garnene
eller garnckaggerne, saa {er det} pleyer vagt baaden eftter dend almindelige fiskeries
brugelige maade at mercke saadanne Natte fiskeres baad med at slae en brist udj deris
baadestafn, videre hafde dette vidne icke at forcklare;
widnet Niels Olsen Lille Carlsøen, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede i
allemaader ligesom forrige widne wundet og udsagt haver.
Vidnet Baard Joensen Lille Carlsøen, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Vid: Niels Joensen Lille Carlsøen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Alle vidnerne paa Spørsmaall forcklarede ellers at i fiskeries tider er det u-forbigiengelig
fornøden at saadan wagtbaad maa Patrolere \paa silde fiorden/ eftter at Almuen haver udsadt
sine Sildegarn, og om de icke skulle vere eller blive tilladt saadan frihed at hindre dislige
Natte fiskere, med at mercke deris baader til Straf, saa foraarsagede saadanne Natte fiskere, at
Almuens garn bleve ved dend mangfoldige Mengde, til dels sammenviglede til dels [i]
Støckerskaaret og i slige tilfelde dend almindelige Almues Næring forspildet till allerstørste
Ruin og skade, thj at udsette sine Silde garn, er overalt brugelig at skall og blive udsadt med
dagen, og aldelis ingen hvercken maa eller bør udsette sildegarn silde paa afttenen i mørcke
eller Natte tider, saa at om det end var en Mand der aldrig hafde forsedt til at giøre de udsadte
garn skade, saa i hvor gierne hand vill vogte sig der for, skeer det dog, i henseende hand icke i
Mørck og Mulm kand hvercken udsette sine Eegne, ej heller Precavere de udsatte garn, uden

at beskadige dennem, saa at Retten her af kand befinde og Erfare at saadan Natte fiskere bør
uden all undskyldning afstraffes.
Contra Citanten war Endelig Dom udj Sagen paastaaende.
Eragt.
Sagen beror till i Morgen siden det er nu saa silde paa Afttenen, da og Parterne haver at
møde, da Dom udj Sagen skall blive afsagt.
Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: udj Sandtorf, till Arne Larsen
dat: 20 Novembr: 1741.
Publiceret Nathanaell Mathiesens udstedde bøxelseddel paa 2 ½ Spansteig i gaarden
GougsEim til Torckel Lars: dat: 30 Junij 1742.
Om Morgenen d: 4 Julij blev Retten atter Sadt igien med forbem:te Laugrettes Mend, da
begge parter udj Retten Comparerede og blev tilspurt om de hafde
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noget mere paa endten af siderne til Sagens oplysning at Producere, de da ville fremckomme
der med, hvor imod begge Parter Svarede Nej hafde ej videre at indgive, men paa begge sider
war Endelig Dom paastaaende.
Hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Det bliver u-modsigelig at det i almindelighed i Silde fiskeries tider, er for dend almindelige
og meenige Mand beckiendt og oplyst samt vedtaget, at eftter Almuen om dagen hafver i
Søen Nedsadt sine \silde/ garn, maa ingen om mørcke aftten eller om Natten, udsette
Sildegarn, icke heller Tiende Sild der af, og ej Sildegarnene Sammenvigckle till
vedkommendes skade og præjudice, og i henseende til saadan vedtagen brugelig maade, har
Contra Citanten Mickel Nøsheller eftter Almuens forlangende, som i Silde fiorden Glesvig
ved Bachesundet da var beliggende om Kyndelsmisse tider 1741 Klocken ungefer 10 slet om
afttenen, eftter at alle fiskeries folck sine Sildegarn haver udsadt, taget Een baad med Eendell
Mandskab udj, og udfaret paa Silde fiorden og forefandt Citanternes folck at holde Sildegarn
paa sin baad, men forinden wagtbaaden kunde komme dennem Næer, udckastede
Sildegarnene samt Touf og Kagger, hvor om de blev tilspurt, af hvad aarsage de icke eftter
dend almindelige fiskeries Skick, holdt Sildegarnene paa baaden, indtill wagtbaaden kunde
have mercket dennem, for om Morgenen ved lyes dag, at Erfare, om det var deris Eegne eller
andre folckes Sildegarn de hafde optaget, Ligesaa blev {de tilspurt} Citanternis folck tilspurt,
hvor de hafde faaet dend Sild de hafde i baaden svarede til det første, om de skulle spørge
nogen der om, og til det sidste Sagde, at da de hafde udsadt sine garn, blev det tilsamen
vigcklet med andre Sildegarn, hvor for de maatte optage dem igien, hvor af de Self har
tilstaaet at have af Tiendet og taget dend Sild de hafde i baaden; Citanterne som saaledes
imod dend almindelige udj Sildefiskeries tider brugelige vedtagen maaede, haver eftter at all
dend der i Gleswig verende Almue der sine Sildegarn forud om dagen haver udsadt,
indfundet sig paa dito Sildefiord at udsette sine garn om Natte Tider, og der paa strax dennem
optaget og der af Tiendet Sild, som befandtes udj deris baad eftter 4re af widnernis der om
Eenstem/m/ige aflagde forcklaring, og icke holdte garnene paa sin baad indtil vagtbaaden
dennem kunde mercke, befinder Retten at vere hoved aarsagen till denne yppede og øfvede
Tumult, hvor af Contra parten Mickell Nøsheller har taget anledning at slae en bræst i
Citanternis baadestafn \som hand bør Erstadte/ dog baaden i andre maader u-beskadiget,
hvor fore Contra Citanten Mickel Nøsheller for saadan sin brugte u-loflig omgang at hefne sig
Self, tilfindes at betale till deris Mai:ts Cassa 12 Rdr: og Citanterne for deris øfvede Natte

fiskerie og u-Loflige brugte omgang, {imod} tilfindes at betale til deris Mai:ts Cassa 4 Rdr:
og Processens omckostninger paa begge sider ophæfves. forskrefne Bøder tilfindes enhver af
Parterne at udrede under Namb og Excecution udj deris Boe 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse.
Jens Hansen Meyer hafver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne widnerne Niels
Drifvenes og Ole Nielsen Stangeland, hvilcke{t sidste som var paa baaden} \vidne Niels
Drivenes/ med Citanten skall bære vidne om icke Lars Rabben befalede med de andre at Jens
Hansen Meyer skulle Stefnis fordj at hand haver Nedsadt Torskegarnene, og vidnet Ole
Nielsen Stangeland
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som war paa baaden med Citanten skall bære vidne om, hvem der gaf ordre at optage
Citantens Torskegarn;
Procurator Preus fremstillede sig for Retten og tilckiende gaf at hand for Lars Olsen øfre
Rabben, Jacob Larsen Steenevigen og Joen Larsen Dybevogen, samt afgangne Niels
Salthellens Encke og fleere med disse besagde Persohner er formaaet at staae i Rette for
dennem udj denne Sag, og hvor hos Comparenten maatte beckiendtgiøre, at Sagens
anleggelse af første instantio er Comparenten end nu fremmet uden for saa vit {h} at berørte
hans Principaler har overleveret hannem diverce ober og under Rettes Domme og andre
instrumenter, hvor med de formeener at forfegte deris Redt imod Jens Hansen Meyer udj
denne Sag, men icke disto mindre da Comparenten just Erfarer at Sr: Meyer haver ladet
indkalde Eendell vidner som hand attraaer til Eedelig forcklaring af Retten admitteret og
Comparenten med hans Principaler befinder sig u-Kyndig hvor om de skall bære vidne, saa
udEskede Preus Stefnevidnernis afhiemling om Stefnemaalet, og tillige hvor om vidnerne ere
indstefnte at bære vidne. hvor nest Comparenten vill nermere skride till Sagens Proceduer.
Jens Hansen Meyer møtte Self som Sagde at have givet Lænsmanden Salomon Johansen
Vindenes Mundtlig ordre at Stefne Contraparterne til at anhøre vidnet Ole Niels: Stangelands
og Niels Drifvenesses Eedelige forcklaringer, hvad dennem om Sagen er vidende og
beckiendt, men hvad endten Lænsmanden saadant kand have forsømt, eller og hand icke
skulle have givet agt paa Citantens forlangende, er icke Citantens skyld, ofver alt, saa har
hand fornummet at vederparterne ved det at de till dette Ting udstedde stefnemaall har
ligesom antaget sig Sagen at forfegte, og saaledes Self oplyst at vere de Sande Sagskyldige, til
hvilcken Ende hand ogsaa begierede, at de for Retten maatte fremckaldes, og endten benegte
eller tilstaae, at vere dem, der haver formastelig saa lovstridig opdraget og optaget Citantens
paastefnte Torske garn, paa det mand der af kunde fornemme om vidners førelse behøves eller
icke;
Procurator Preus kortelig Replicerede at hand undseer sig for at Raisonere om dend
begierlige Myndighed, Sr: Meyer will tage sig over dend beskickede Lænsmand hvis
øfrighedz ordre bør følges i alle slags lovlige tilfelde men der imod Jens Hansen Meyer at
besørge sin Sag eftter Lovens forskriftt, og naar dend velvise Dommer haver afhørt Jens
Hansens Meyers stefne vidners afhiemling saa bliver det tid nock for {dito Meyer}
Comparenten udj hoved Sagen og der under vidnernis førelse sig at begive;
der nest lod Sr: Meyer ved Procurator Ottesen Referere sig til sit forrige, og udbad sig
Rettens bifald saa som vederparterne Self Persohnlig er tilstede, og er noget som hensigter till
Sagens forckortelse. og Ellers Producerede Citanten sin skrifttlige fremstillelse af dat: 3 Julij
1742. saa lydende.
Jens Hans: Meyers Stefnevidner blev paaraabt som er, og da hand maa
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fornemme at Stefnevidnerne icke skall have stefnt vederparterne till vidners anhørelse, saa
ville hand der med lade beroe, indtil hand af Sagens nermere Proceduer kand udfinde, hvad
endten hand fleere {ha} vidners førelse end allerreede førte ere, skulle behøve eller icke.
Preus paa sine Principalers Side nest at Reservere Reservanda og alle Lovens Benefica,
sagde at ben:te hans Principaler eftter tilckiende givelser for ham, til denne tid og for denne
Redt, skall have begiegnet deris vederpart Sr: Meyer med Mundtlig Stefnemaall, og der ved
haftt hensigt, deris Sag og Redt ved vidner at faae oplyst, men da Comparenten befinder
Sagen af dend Nattuer og Eegenskab, at dend ved skrifttlig stefnemaall som de agtede vidner,
og fornem/m/elig Dom/m/eren til sidst, maa grundes og illustreres, saa protempore frafalt
Comparenten det stefnemaall som til \i/ dag er sked, med forbeholdenhed at lade sam/m/e
lovmæssig for vedkom/m/ende blive begiengnet til anstundende Høsteting, til hvilcken Ende
{war} Preus begierede Sagens udfløttelse till nest anstundende Høsteting, men imidlertid
udbad Preus sig paalidelig Communication af Protocollen, af hvis der endten Mundtlig eller
skrifttlig er Passeret till denne tid.
Procurator Ottesen u-agtet om dend af wederparternis Fuldmegtig til videre Stefnemaals
begierede anstand Urgerede paa Sagens Expedition og at vederparterne som deris Mundtlige
stefnemaall har frafalden, til dend Ende vorder paalagt at tage til forsvar, uden videre udflugt
till hvis af Citanten Meyer er vorden forestillet og i Rette ført.
Eragtet.
at Contraparten kand faae sine widner førte, udsettes Sagen till Høstetinget, imidlertid skall
det begierte udtog af Protocollen, Mons:r Preus beskreven meddelis.
Publiceret Encken Sl: Møinichens udstede bøxelsedel paa ¼ Løb Sm: ¼ huud i gaarden
Hedemarch till Jacob Ols: dat: 23 Novembr: 1741.

Ao: 1742 d: 6 og 7 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Haavig for Strandvig og Ous Skibbreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Christian Tvedt,
Ole Hiertager, Taarbiørn Skaatte, Hans Eegeland, Joen Haaevig, Joen Dalland, Samsonn!! og
Ole Foor, tillige med Lænsmændene af begge Skibbreder og Almue fleere som Tinget samme
tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Ole Hansen Steensland i Ous Skibrede [hvor] Engel
Hansen er udlagt 7 ½ Mrk: Sm: som i Skiftte Sal: indløst 3 Mrk: Sm: Knud Tøsse udlagt 1
½ Mrk: Sm: alt udj gaarden Steensland vurd: hver marck Smør for 1 rdr: 3 Mrk: dat: 20
Janvarij 1742.
Publiceret Ole Hans: Litlelie med fleere interessentere deris udstede skiøde paa 2 Løber Smør
1 huud og 1 giedskind med bøxel og overbøxell til 18 Mrk:r Sm: Ous Præsteboell
Beneficered dat: 28 Febrj: 1742.
Publiceret Ole Joensen Foor og Ole Engelsen Foor, deris med hin anden oprettede Contract
om 14 ½ Mrk: Sm: i gaarden Foor dat: 27 Febrj: 1742.
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Publiceret Anna Olsdatter Sl: Anders Jacobsens eftterlefverske med fleere Interessentere
deris udstede skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Sandvig till Eerick Pedersen dat: 27
Febrj: 1742.
Publiceret Knud Hans: Sæfvels udstede skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud med fleere
interessentere deris udstede skiøde paa gaarden Sandvig til Jacob Johans: dat: 27 Febrj:
1742.
Publiceret Svend Hans: Haeges udstede bøxelsedel [paa] 18 Mrk: Sm: i gaarden Rolsvog til
Niels Nielsen dat: 6 Julij 1742.
Publiceret Svend Hans: Hages udstede skiøde paa 12 Mrk: Sm: i gaarden Rolsvog til Niels
Niels: dat: {1}8 Martij 1742.
Publiceret Ole Engelsen Nordtvet og Gidtle Ols: Hoepes udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: ¼
huud i gaarden Store Baldeseim till Joen Engelsen som der for har betalt 100 Rdr: dat: 11
Martij 1742.
Publiceret Steen Anders: Lillevigs udstedde skiøde paa 60 rdr: 4 Mrk: 8 s: hvor fore hand
selger 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: i Lillevig til Steen Anders: Vandvig dat: 28 Febrj: 1742.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen haver till dette Ting indsteft, Hans Skielbrigt, Niels Niels:
ibid: Johannes Haaeland, Jaen Giøen, Gidtle øfre Boelstad, Johannes Engelsen Nedre
Boelstad, Torgils Brathuus og Ole Uglehuus til dette Ting indstefnt till Doms Lidelse for de
eftter tilsigelse ej Comparerede at skydse Sessionens Deputerede fra Strandebarm til Færøen
indeverende aar, for hvilcken aarsage Citanten har maattet i deris sted leyet andre folck, {hv}
om hvilcket alt de tillige er indstefnt at anhøre widnerne Johannes Hougervold og Brynild
Tomre, som i ligemaade er indstefnt under deris faldz maals bøder at møde, og der eftter at
anhøre Dom till Processens omckostninger.
Stefnevidnerne Nieklas Hansen og Povel Larsen Giøen, hiemlede ved Eed eftter Loven, at
have indstefnt alle forbenefnte till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell,
hvilcke alle ere af Strandvigs Skibrede.
Gidtle Boelstadz huustrue betalte godvillig sin skydz med 2 Mrk: hvor fore hun er
frjfunden; Ole Uglehuus betalte 2 Mrk: 12 s: og saa frj for videre tiltale; de øfrige saa som
Jaen Giøen betalte 2 Mrk: 12 s: og for videre tiltale frj; de øfrige paastod Lænsmanden
maatte lide Dom. Hans Skielbrigt betalte 2 Mrk: 12 s:
Restandsen for {Opdals} \Waags/ Skibrede blev oplæst som beløber 121 rdr: 3 Mrk: 3 s:
Restandsen for Opdals Skibbrede 515 rdr: 4 Mrk: 1 s: Restandsen for Ous Skibrede
beløber 240 rdr: 5 Mrk: 71 s: Restandsen for Strandvigs Skibrede beløber 211 rdr: 11 s:

Ao: 1742 d: 9 og 10 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
øfre Waage for Strandebarms og Qvindherrets Skibbredes Almue, oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heibergs fuldmegtig Mons:r Sæbye med eftterskrefne
Laugrettes Mend, Anders Svi\n/dland, Herlouf Skielnes, Johannes Nernes, Ole Ohma, Baard

Tvedt, Peder Øye, Niels Indre BørsEim og Ole Aaese, tillige med begge Lænsmendene og
Almue fleere af begge Skibreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Johanna Andersdatter Traae, hvor Enckemanden Samson
Larsen er udlagt udj gaarden Svinland 2 pd: 6 Mrk: Sm: ½ hud (for .. rdr:) udj gaarden
Schielnes 2 Mrk: Sm: for 3 rdr: for 3 rdr: udj Hisdals Skougeteig 10 rdr: udj Dybedals
skougeteig 10 rdr: {dat:} Anders Samsonsøn og Lars Samsonsøn og (…..) Samsonsøn
tilsamen udl: 1 ½ Løb Sm: i gaarden Børsem for 90 rdr: dat: 9 Octobr: 1741.
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Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Clemed Clemeds: Roalstvet, hvor Encken Eelj Olsdatter er
udlagt 29 Mrk: Sm: \á 1 rdr: Marcken/ Søn/n/en Clemed Clemeds:, Ole Clemeds: Hans
Clemeds: Johan/n/a Clemedsdatter, Anna Clemedsdatter og Christj Clemedsdatter er
tilsammen udlagt 29 Mrk:r Sm: for 29 rdr: alt udj gaarden Roalstvet dat: 8 Maij 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Isack Clemeds: Roalstvet hvor udj Encken Guroe Olsdatter
er udlagt 6 Mrk: Sm: ½ huud for 24 rdr: Rasmus Clemeds: Clemed Clemeds: og Gyrj
Clemedsdatter tilsamen udlagt 1 pd: Sm: i Roalstvet [for] 24 rdr: dat: 8 Maij 1742.
Publiceret Lars Boesnesses udstedde skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: i gaarden Lille
Møchlebust, till Jens Mathies: som der for bet: 95 rdr: dat: 16 Decembr: 1741.
Publiceret Hans Vaages udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Berthuun till Anders
Taarbiørns: dat: 12 Octobr: 1742.
Publiceret Encken Britha Mickelsdatters med fleere deris udstede skiøde paa 2 pd: 4 ½ Mrk:
Sm: i gaarden Øye till Peder Niels: som der for har bet: 1 rdr: for hver Marck Sm: 1 rdr:!!
dat: 5 Martij 1742.
Publiceret Encken Gertrud Andersdatters med fleeres udstede skiøde paa 1 Løb Sm: i gaarden
store Fosse til Samson Johans: der for bet: 84 rdr: 2 Mrk: 10 s: dat: 5 Martij 1742.
Publiceret Siur Spilde og Peder Spildes deris udstede bøxelsedel paa 1 pd: 9 Mrk: Sm: i
gaarden Scharvethuun til Anders Lars: dat: 12 Martij 1742.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Taarbiørn Taarbiørnsen Backcke for hand
haver {aufle} besvangret sin huustrues {Marj} Britha Maansdatters kiødelige Sødster Marj
Maansdatter, begge till Doms Lidelse eftter Loven.
begge Dellinqventerne møtte for Retten og paa Spørsmaall tilstod at have faaet lovlig Kald
og warsell till dette Ting.
der nest Producerede Fogdens Fuldmegtig høyeEdle og Welbaarne Hr: Stiftts Befahlings
Mand Lyms ordre og Resolution for Godtskalck Sundall som beskickcket forsvar for
Dellinqventen Taarbiørn Taarbiørnsen Bache dat: 28 Junij 1742 saa Lydende.
Dellinqventens forsvar Godtskalch Sundal blev paaraabt, men af Almuen svaret at hand
nyelig for tingets holdelse er bleven Syg og Sengeliggende, og dis formedelst ej kand
Comparere for Retten eftter dend ham tillagde ordre, og i hans sted, fordj Sagen ej kunde der

for udsettes, til forhael, blev af Fogdens Fuldmegtig beskickcket dend ordinerede bøigde
Procurator Hans Engelsen Giøen som for Retten var Nerverende, til Dellinqventens forsvar.
Nock blev Produceret høyEdle Hr: Estatz Raad Lymes ordre for Samson Sundall, at vere
forsvar for Dellinqventinden Marj Maansdatter, hvilcken for Retten møtte og war tilstede,
hvilcken ordre dat: 28 Junij 1742.
Taarbiørn Taarbiørnsen Bache paa Spørsmaall tilstod at \have/ haftt legemlig omgiengelse
med sin huustrues kiødelige Sødster Marj Maansdatter {om} nest for Allehelgens tider 1741
samt tilstod at vere Barnefader till det Barn hun gaaer frugtsommelig med;
Marj Maansdatter som er 21 aar gammell, tilstod at have haftt legemlig omgiengelse med
sin kiødelige Sødsters Mand Taarbiørn Taarbiørnsen Backcke og hand er {h} dend Rette
Barnefader till det foester hun gaaer frugtsommelig med;
Dellinqventen Taarbiørn Taarbiørnsen Backes forsvar, Lænsmanden og Bøigde Procurator
Hans Engelsen Giøen lod tilføere at som Dellinqventen Taarbiørn Taarbiørnsen eftter Eegen
giorde beckiendelse haver besvangret sin huustrues kiødelige Sødster Marj Maansdatter, er
øyensiunlig en Eenfoldig Bundemand, der alt for lidet dis(verre)
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er oplyst, hvercken udj Guds, Kongens eller Natturens Lov, saa havde welbem:te Dellinqvent
icke forstand eller efttertancke, paa denne hans begangne forseelses Straff som paa kunde
følge, saa ville hand paa Dellinqventens wegne, udbede at Dommeren med god Skiønsomhed
wille overveye Dellinqventens slette oplysning, og at denne hans forseelse, paa beste og
føyeligste maade maatte blive lindret, og icke forhaardt mod hannem at udføres;
Samson Sundall forestillede at Dellinqventinden der er et ungt Menniske, ickun 21 aar
gammell gaaet 3 â 4 ganger till guds bord, er et Eenfoldig Menniske, og haver begaaet
Leyermaall med sin kiødelige Sødsters Mand Taarbiørn Taarbiørnsen, som hand formente
Retten tager udj betragtning at saadan gierning af dennem begge allene af ungdoms ufornufttighed, saa som Dellinqventen Taarbiørn Taarbiørnsen Backe og ickun er vngefer 34
aar gammell det hand og tilstod ej er af meere eller høyere alder;
Fogdens Fuldmegtig Mons:r Sæbye paastod Dom over Dellinqventerne eftter Loven og at
deris Boes Lod till Kongen maatte vere forbrudt.
Dellinqventernis forsvar Replicerede, at de siuntes Monsieur Sæbyes i Rettesettelse er noget
for haard, og i øfrigt Refererede sig till sit forrige, og hafde ellers indtet videre at producere i
Retten til Dellinqventernis forsvar, uden at de underckastede Sagen till Rettens Moderateste
Dom og Kiendelse.
Hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Dellinqventen Taarbiørn Taarbiørnsen Backe \har/ tilstaaet frivilig og aabenbare for
Retten at have besvangret Dellinqventinden Marj Maansdatter som er hans huustrues
kiødelige Sødster, det hun og paa sin side iligemaade tilstaar at have haftt legemlig
omgiengelse med hannem og at hand Taarbiørn Taarbiørnsen er {den} Rette barnefader till
det føester!! (foester) hun gaaer frugtsommelig med, Saa Kiendes og Dømmes for Redt at
begge Dellinqventerne Taarbiørn Taarbiørns: Backe og Dellinqventinden Marj Maansdatter
bør miste deris Liv og deris hoved er at afhugges med Sverd eftter Lovens 6te Bogs 13 Capt:
14 art: og begrafves eftter forordningen dat: 9 Aug: 1737 og begge deris Boeslodder bør vere
deris Mai:t hiemfalden. hvilcken wores Dom insinueris till ober Rettens Skiønsomhed.
Johannes Nernes haver till dette Ting atter ladet indstefne Rasmus Hansen Store Linge at lide
Dom, eftter dett for Retten mellem dennem oprettede forliig at give skiøde fra sig paa det af
Citanten sige!! (sig) tilckiøbte i Store Linge, tillige med Sagens forvoldende omckostninger.

paa Rasmus Hansen Store Linges vegne møtte hans Svigerfader Hans Giøen som vedtog
lovlig Stefnemaall men lod der hos tilføre, at hand i anledning (…. ..)nd forEening med
Johannes Nernes, erbød sig paa sin
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Svoger Contrapartens vegne, at imodtage Pengerne for de 1 ½ Løb Smør i Store Linge, dog
med de udtrøckelige vilckaar at hand vill have sig sin odels og Løsnings Redt Reserveret til
paa ancke udj beleylig tid, samt at hans Svoger Rasmus Linge bliver eftter forEening meddelt
bøxelseddel paa de 1 ½ Løb smør i Store Linge, disligeste at Johannes Nernes svarer
Rendterne af Kiøbs Summens Capital fra Høsteting d: 17 og 18 Octobr: 1741 da dend
ommeldte forEening blev sluttet, og til d: 16 Janv: 1742 da Pengerne ved Lænsmanden og
Mend først blev ham tilbuden, men i fald, Johannes Nernes ej dette hannem giorde tilbud vill
imodtage, Protesterede Comparenten denne sinde imod Doms afsigelse, men paastod at Sagen
en føye tid maatte vorde udsadt, paa det hans Svoger, kunde formere Sagen med Contra
Stefnemaall for da at Erhverfve et lovskickcket Tingsvidne, at bevise sit tilbudz Rigtighed
med;
Johannes Nernes Refererede sig til dend forEening som for Retten sluttet er, og udj Sagen
war u-opholdelig Dom paastaaende.
Hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt.
Contraparten Rasmus Linges fuldmegtig under paaskud at ville blive tilbøxlet de omtvistende
1 ½ Løb Sm: i Store Linge, saa ville hand eftter forEeningen skiøde gaarden til Citanten, hvis
icke wille hand have Sagen udsadt til Tingsvidnets søgelse bøxelen betreffende, som \alt/ er
hoved Sagen i sig Self u-Vedkommende, og udj hvilcken henseende Retten ej heller
understaar sig dend med fleere udsettelser end sked er paa saa løst fundament at udsette, thj
Kiendes for Redt at Rasmus Linge bør imodtage sine udtalte Penge for de 1 ½ Løb Smør i
Store Linge 186 Rdr: hvor imod Citantens der paa udstede skiøde Mortificered, og Rasmus
Linge imod Pengernis annammelse {af C} tilfindes at fra sig give et lovligt skiøde eftter dend
mellem Parterne sluttede forEening; der nest saa fremt Contraparten trøster sig till at paasøge
tingsvidne angaaende vidners førelse om disse 1 ½ Løb smørs tilbøxelse, da Reserveres og
gives ham tid till neste Ting at søge, hvilcket og hand skall nyde Rettens Assistence till saa vit
ske bør, Processens beckostning betaler Rasmus Linge med 2 rdr: hvilcket alt hand
Contraparten tilfindes at udrede og eftterckomme Under Namb og Excecution 15 dager eftter
denne Doms lovlige forckyndelse.

Ao: 1742 d: 27 og 28 Julij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Sioe for Schaanevigs Skibbredes Almue samt for Halsnøe Closters Almue udj Opdals
Skibbrede beliggende oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas
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Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Johannes Sioe i steden for Taarbiørn
Lande, Johannes ibid: Maans Toftte, Anders ibid: Hagtor Lande, Jens ibid: Niels Madsen
Floernes, og Ole Skiellevigen, tillige med [de] 3de Lænsmændene og Almue fleere af begge
Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres lige som paa de forrige Tinge.

Publiceret Peder Waldres udstede Skiøde paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: udj gaarden Waldre till Hr:
Johan Koren som der for har betalt 45 rdr: dat: 3 Decbr: 1742.
Publiceret Hugne Tors: Vigckes udstede skiøde paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: i gaarden Viche til
Fogden Heiberg som der for har betalt 50 rdr: dat: 31 Martij 1742.
Sr: Hans Seehuuses udstede obligation paa 70 Rdr: til Fogden Heiberg dat: 15 Septembr:
1741 blev nu i Retten anvist med Fogden Heibergs paategning at vere betalt d: 28 Julij 1742,
hvor fore dend nu i Retten blev anvist til udslettelse i Pandtebogen.
Publiceret Birgitha Jacobsdatters gave brev til Hans Seehuus, paa 100 rdr: dat: 14 Junij 1742.
Publiceret Ole Siurs: Enches udstede skiøde paa 2 pd: 12 Mrk: Smør i gaarden Wiche til Ole
Eericks: som der for har bet: 30 rdr: dat: 30 Martij 1742.
Publiceret Fogden Heibergs Dissignation over Eendel Jordegodz hand setter Deris Mai:t til
underpant dat: 27 Julij 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Job Eebne, hvor Encken Gundele Biørnsdatter er udl: udj
gaarden Ebne ½ Løb Sm: 1 huud med bøxel for 72 rdr: og udj gaarden Hegland 5 Mrk: Sm:
for 3 rdr: 2 Mrk: Johannes Jobsen er udl: 12 Mrk: Sm: 1/3 hd: Luesi Jacobsdatter udl: 6
Mrk: [Sm:] 1/6 huud Herbor udl: 12 Mrk: Sm: Marithe udl: 12 Mrk: Sm: Guroe udl: 12
Mrk: Sm: alt udj gaarden Ebne for 1 rdr: hver Mrk: Sm: dat: 29 Martij 1742.
Fogden i Rettelagde Specificationen paa de øde gaarder i Skaanevigs og Opdals Skibbreder,
om nogen sig dem paa goede Conditioner ville antage men ingen hørtes eller anmeldte sig at
ville tage dennem til brugs, det Fogden begierede Retten ville attestere som og skede.
Fogden i Rettelagde dend paa gaarden Fatland udstedde affeldings forretning med Spørsmaall
til Almuen om dem er beckiendt dend skade af Elfvebrud og fieldskrede som samme gaard
har taget, om dend for saadan Erlidt skade behøver det passerede aftag i Jordskylden; hvor til
Almuen Eenstemmig svarede, at dem alle er vel beckiendt og vitterligt at denne gaard har
taget saa stor og u-boedelig skade, af fieldskrede og Elve brud som aldrig staar meere til at
opRødde eller forbedre, at nesten dend halve deell af gaardens herlighed, hvor af skattes og
skyldes bør, er baade beskadiget, og at gaarden u-imodsigelig maatte stedse blive ødeliggende
om dend icke skulle nyde dend anførte affelding.
Fogden om hvis passeret er var af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.
Ligeledes i Rettelagde Fogden dend affelds forretning paa gaarderne øfre Waage og Mit
Waage Halsnøe Closters gods, med spørsmaall till Almuen om dem er beckiendt dend skade
af Elfvebrud og fieldskrede som disse 2de gaarder har taget, og om de for saadan Erlidte
skade behøver dend passerede aftag i Jordskylden; hvor til de Eenstemig svarede, at dem alle
er gandske vell vitterlig at disse 2de gaarder, har taget saa stor og u-boedelig skade af
fieldskrede og Elfvebrud, som aldrig staar mere til at opryde eller forbedre, at mere end dend
halve deell af gaardens herlighed, hvor af skattes og skyldes bør, er borte og be(skadiget,) og
at gaardene u-modsigelig, maatte stedse blive ødeliggende (om de icke) skulle nyde de anførte
affeldinger: hvor om Tingsvidne blev udsted.
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Restandsen for Skaanevigs Skibrede beløber 111 rdr: 2 Mrk: 12 s: (….)aa anføres
Restandsen for Strandebarms skibrede 191 rdr: 13 s: og Restandsen for Qvindherrets
Skibrede 223 rdr: 2 Mrk: 12 s:

Ao: 1742 d: 30 og 31 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Fiddie for Fieldbergs og Etnes Skibbreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Tollef LoufverEide, Rasmus
Haaeland, Samuell Haaeland, Alvall Haaeland, Taarbiørn Sande, Ifver Skieldall, Lars Caldem
og Ingebrigt Oesnes, tillige med Lænsmendene og Almue fleere af begge Skibbreder som
Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: forordninger Reschripter og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige
Tinge.
Publiceret Fogdens udstedde Dissignation over Eendell Jordegodz hand Setter deris Mai:t till
underpandt dat: 27 Julij 1742.
Publiceret Hr: Jochum Althands udstedde bøxelseddell paa 1 pd: Sm: udj gaarden Kaldem til
Lars Abelsen dat: 28 Martij Ao: 1742.
Fogden gaf tilckiende at hand afvigte aar 1741 d: 15 Martij har ved Militair Excecution ladet
udsøge de Resterende Kongl: Skatter for 1740 hos Ole Jørgensen Tesdal beløbende sig for
samme aar 10 rdr: 1 Mrk: 13 s: Men da Executanterne hvercken kunde naae Contant betaling
ej heller finde nogenslags Løsøre, hvor udj de kunde giøre hans Mai:t indførsell for de
Resterende Skatter, har Executanterne følgelig Executions forordningens 9de Post,
Seqvestreret bem:te Ole Jørgensens Eiende og paaboende gaard Tesdal skyldende i aarlig
Landskyld 2 Løber Smør og 1 huud og til ydermere forsickring, og for hans Mai:ts har
bem:te Ole Jørgensen leveret fra sig till Executanterne under for bem:te Seqvestration hans i
hendehafvende Skiøde paa forommelte 2 Løber Sm: 1 huud dat: 19 Julij 1735 og Publiceret
til tinge 20de ejusdem, om hvilcket alt Fogden Heiberg i Rettelagde dend udskickckede
Executant Eylert Ram, hans indkomne Raport af 15 Martij 1741. attesteret af Compagniets
Cheff Sl: Capitain Ram, og hvor af Fogden forlangede i denne Auctions Act inddragen, saa
vit der udj angaaende Ole Jørgensens Debet er antegnet; saa og det overleverede skiøde dat:
(ope rum) Ligesaa Proponerede Fogden at hand endog for nestleden aar 1741 har Søgt ved
Militair Execution at faae indreven dito aars Kongl: skatter hos Ole Jørgensen Tesdal der
beløber sig 10 rdr: 2 Mrk: 12 s: Men eftter dend Militaire Executant Sergiant Rams
indkomne Raport af 20 Martij 1742 som Fogden i Rettelagde, og og!! begierede at maatte
blive Extraheret saa vit denne post vedkom/m/er har da heller indtet andet hos Ole Jørgensen
veret at beckom/m/e end dend forhen till hans Mai:ts Sickerhed, Seqvestrerede gaard. for
indeverende aar 1742 er de Kongl: skatter ligeledes 10 rdr: 2 Mrk: 12 s: hvor for og indtet
andet vides till betaling end sam/m/e Seqvestrerede Jordegodz, og saaledes er da dend Kongl:
Prætention tilsamen 31 rdr: 1 Mrk: 5 s: som da dette Seqvestrerede Jordegodz har staaet
bem:te Ole Jørgensen till Løsning over aar og dag, eftter dend Allegerede art: i Executions
forordningen, {har} og hand des u-agtet icke har indfunden sig, med mindste Skillings
betaling som kunde kom/m/e til afdrag paa de Resterende skatter, Saa har Fogden til hans

Mai:ts Sickerhed, veret foraarsaget følgelig Executions forordningen at tage det
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godz, i fuldkommen Possesion og at lade samme paa dette Ting ved offentlig auction giøres i
Penge, hvilcken auction hand ved en Sirculair ordre til bøigdeLænsmændene over det gadske
Fogderie under d: 19 Junij dette aar paa Kirckebagckerne till de løsthavendes eftterretning
haver ladet devoilere, hvilcken ordre blev i Rettelagt og dat: 19 Junij 1742 saa Lydende.
Men førend auctionen bliver Effectueret, ville Fogden have Ole Jørgensen tilspurt som nu
for Retten var tilstede, om hand paa nogen Anden maade, ved at faae Deris Mai:t betalt for de
Resterende skatter, eller om hand der for kand stille nogen goed eller vederhefttig Mand til
Caution; Ole Jørgensen her till svarede, hand icke er goed for at skaffe nogen slags Caution,
langt mindre paa anden maade ved at afbetale de Kongl: skatter, uden at gaarden maa
auctioneres og giøres i Penge, till hvilcken ende hand og godvillig har till Executanterne
leveret Skiødet paa gaarden til forsickring for de Kongl: skatters betaling;
Fogden der paa begierede at med auctionen maa fortfares, paa saadanne Conditioner, at dend
høystbydende skall blive Eiendommen tilslagen, som fra denne dato forbliver for Kiøberens
Resico, og kand Kiøberen nestckom/m/ende aars faerdag træde till gaarden till brug og
beboelse, dend Summa som udlofvet bliver, betalis inden 6 uger fra dato og imidlertid stilles
nøyagtig Caution for budet, Stemplet Papir med skiødets beckostning betaler dend Kiøbende.
Gaarden Tesdal skyldende 2 Løber Smør 1 huud opbuden for 3 Mrk: Marcken Men ingen
bud hørtes, der eftter blev dend indsadt og opbuden for 2 Mrk: 8 s: Marcken, men ingen bud
hørtes, der nest blev dend indsadt for 1 Mrk: 14 s: Marcken, og eftter nogen tidz opbud blev
dend Mons:r Knud Krog som høystbydende tilslagen for 2 Mrk: Marcken.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne ved skrifttlig Kaldseddell {Joen} Siur
Svendsen Udbioe til Doms Lidelse eftter Loven fordj hand skall have dræbt sin Eegen Søn
Hans Siursen og igiennemstucket ham med en Knif, og der om indstefnt at anhøre vidner
eftter dito stefnemaals formeld dat: 19 Junij 1742 saa lydende. Ligesaa er Dellinqventens
Moder Daarthe Tollachsdatter og Dellinqventens huustrue Anna Hansdatter indstefnt med
Mundtlig Kald og warsell til Vedermæele udj Sagen, og at anhøre vidnernis udsagn,
Dellinqventen Siur Svendsen Bioe blev fremstillet for Retten u-staacket og u-blaacket, blev
tilspurt om hand haver faaet lovlig Kald og Varsell, hvor till hand Svarede det kand vell saa
vere;
Stefnevidnerne Lænsmanden Pofvell Nordhuus og Siur Nordhuus hiemlede ved Eed eftter
Loven, at have ind stefnt Dellinqventen Siur Svendsen Udbioe till dette Ting med meere end
4re Ugers Kald og warsell, som og at anhøre eftterskrefne vidners forcklaring saa som Siur
Nielsen Udbioe, Lars Larsen ibid: Joen Sams: Magdele Svendsdatter, Bendt Nicklars: ibid:
Niels Tollefs: ibid: Svend Siurs: Udbioe, Knud Svaaeland, Anders ibid: og Lars ibid: at
udsige hvad de om denne Sag kand vere vidende, alle indstefnt under deris faldz maals bøder.
Hvor eftter Dellinqventen blev tilspurt om hand hafver stucket sin Søn død med Een Knif
og af hvad aarsage, Svarede Gud bedre ham saa vist han har stucket sin Søn i hiell, af uforstandighed,
1742: 69
Dellinqventens forsvar Johannes Kiellesvig møtte for Retten og sagde at vere af høyEdle og
welbaarne Hr: Stiftts befalings Mand Jonas Lynn!! (Lym) ordineret till Dellinqventens
Deffensor, men dend ham tillagde og anbefalede ordre haver hand glemt eftter sig i sit huus,

og har dend nu icke at i Rettelegge. Fogden Heiberg Sagde der hos at det er ham beckiendt at
Johannes Kiellesvig er af Stiftts Befallingsmanden ordineret till Dellinqventens forsvar.
Dellinqventen Siur Svendsen Bioe forcklarede ydermere at for vngefer 7 uger siden paa en
Taarsdag, skulle hand med sine 2de Sønner Rifve en floer eller fæehuus, tog saa en Kniv at
ville mercke bordtaget med, og dend ældste Søn \Svend Siursen/ sider paa Marcken frem for
hans føeder, saa siger Sønnen med onde ord og forbandelse til faderen fordj hand dend dag
har taget et par buxer paa [som til]hørte Sønnen Svend Siursen, hvor til faderen
Dellinqventen sagde, bande mig nu icke, du haver nock bandet mig tilforne, spendte ham saa
lidet i Ryggen, da dito Søn stod op tog en staur og slog faderen i hovedet med, der nest sloeg
stouren af, paa faderens arm, hvor paa begge Sønnerne tog fadt paa faderen og lagde ham
baglengs ned paa noget tømmer som laag der strax hos, imidlertid holdte Dellinqventen
Knifven i haanden som kom i Mafven paa dend yngste Søn, Siger der hos har icke villet
dræbt sit Eeget barn, men denne u-Løcke skeede imod hans wilje, forcklarede der hos at dend
døde Søn var 21 [aar] gammell, og imidlertid dette passerede var indtet andet Menniske
Nerverende, end Dellinqventen og hans 2de Sønner.
der nest blev vidnerne fremckaldet for Retten da Eedens forcklaring af Lov bogen blev
oplæst, og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed.
Dellinqventens huustrue Anna Hansdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig
warsell,
Stefnevidnerne under forrige Eed forcklarede at have forbenefnte tid indstefnt
Dellinqventens Moder Daarte Taallacksdatter, som ved stefnemaalets forckyndelse sagde at
vere en gamel bedaget Koene, og icke kand møde, hvilcken og eftter paaraab ej var tilstede,
men blev sagt hun i gaars dag var Sengeliggende.
Widnerne blev der nest udviset og siden en eftter anden paaraabt;
Vidnet Dellinqventens Søn, Svend Siursen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede; vngefer for 8 â 9 Uger siden paa en onsdag skulle vidnet med sin Yngre broder
Rifve en floer Ned hvor hos var en Skuck {af bor} hvor hos war bordtag, og faderen ville
vere med, som vidnet med broderen vegrede og bad at faderen ville vere hiemme, med
tilsagn det skulle alligevel af den/n/em blive forrettet, gick saa vidnet med broderen der hen,
og {førend} \da/ de begyndte at arbeide {kom} paa stourebolcken, og kastet dend under en
anden weg, kom faderen eller Dellinqventen till dem med banden og skienden, sagde at de
icke ville lyde ham, men giøre eftter deris Eeget hovet, talede og om en Syg Mand Nafnlig
Haagcken SoelEim som skulle føres 2 â 3 Miile der fra, som hand sagde vidnet skulle føere,
det og vidnet sagde var villig till, men faderen sagde, du skall føre ham og faae skam till, med
mere taele som falt dem imellem, om bordtaget for Sv(…) som hand sagde at ville mercke
(…..)
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hand treckede Knifven ud {for at mercke bordtaget}, men Saag icke hand merckede noget der
af, saa siger vidnet til ham at have taget hans buxer paa, skall dog Reise alligevel, og i
den/n/e Toemult at denne banden og skienden stod paa satte vidnet med sin Broder sig ned
paa Marcken, da faderen spendte vidnet i Ryggen, tog saa op en stour Ende og sloeg vidnet i
hovedet og paa axelen, da vidnet Reiste sig op for at ville tage Stour Enden fra ham, i det
samme kom dend yngre Broder og tog faderen over Lifvet og tog Stouren af ham, og sagde
K:!! (Kiære) fader giør icke dette, da faderen sagde til ham fuur dig eller gaae her fra, men
dend yngste Søn sagde, kunde icke staae og see paa at hand skulle slae vidnet, med
formaening at vidnet skulle springe der fra som og skeede, blev heller icke waer at faderen
paa dend tid hafde Knif udtrecket, men som vidnet noget var bortløbet der fra og saag sig
tilbage, blev seende at faderen hafvde Kniven blaat i haanden, saa sprang vidnet till at ville

hielpe broderen som da slap faderen der kom Springende mod vidnet og Sagde at ville
stickcke Kniven i ham, da vidnet af forferdelse med dend stourEnde hand holdte, slog faderen
over haanden at Kniven faldt ned paa Jorden, som dend yngre broder optog og forvarte,
imidlertid holde faderen vidnet i haaret med begge Næfverne, som dend yngre broder sprang
till og løesede faderens hender af vidnets haaer, hvor eftter vidnet hørte at dend yngre broder
Sagde Gud trøste og bedre mig, See hvad hand faderen haver giort med mig, imidlertid hand
holdte ham om Livet, og vidnet saag at Sl: Broderen var stucket med Knifven i dend Vendstre
Side tet under Rebbeenene som da blødde noget, Sprang dog der eftter ud paa Marcken
Raabte og formaenede vidnet at flye bort, som og Sprang lengst op paa Marcken eller
Engebøen fra faderen. Vidnet blev tilspurt om faderen før denne u-Løcke skede, har \icke/
veret ved sin forstand, svarede, at have veret ond og arg, bandet og larmet med unde ord og
dislige, saa vidnet siunes hand icke har veret ved sin forstand; om faderen naar hand talede
med fremmede folck, om hand da icke, taelede viiselig; Svarede har hørt hand taelede baade
galt og viiselig, stundom sagde at Moderen, saa vell som hans huustrue og børn, har giort det
paa ham at hand var falden paa mistancke, naar som heldst at fremmede folck formaenede
ham at leve skickelig, og ellers naar hand taelede med fremmede folck som icke giorde ham
fortred har vidnet icke fornummet af ham andet, end hand taelede og opførte sig i blant folck
som en viiselig og skickelig Mand; forcklarede der hos at for 3 ½ aar siden var faderen uRoelig skendte og bandte, truede at ville slaae alle de ham (….)eckom, gick og dref om
Nattetider, saa at folck maatte skye ham, tog en stour i haanden gick ind i stuen og jagede
sine huus folck ud og granden som var i stuen med maatte ud,
1742: 70
og formedelst saadan hans u-Roelighed maatte de paa dend tid sette ham i Jern om dend Eene
foed, og slog ham fast i veggen, hvilcket war noget for Juell og siden blev saaledes holdt i
Jern till imod Sancte Hans dags tider der eftter, da hand slap af Jernene, men siden har hand
icke veret saa u-Roelig; dog siden dend tid som er nu 4re aar siden, har hand veret mellem
stunder saaledes veret u-Roelig icke villet Sofve men Vaaget somme tider 1 nadt, da hand
har veret ond og arg om dagen, der eftter slaget sig til Roelighed, weret viiselig og skickckelig
nogle dager, og der eftter nogle dager u-Roelig igien, kand ellers icke sige at paa disse tider
haver veret ond og arg mod fremmede folck, som hand haver talt baade viiselig og galskab
med mellemstunder, som vidnet siger har Continueret indtill et par dager før u-Løcken
skeede, da var hand noget ond og arg, som og dend Morgen u-Løcken blev giort. Videre
Sagde vidnet icke hafde at forcklare.
det Andet vidne Siur Nielsen Udbioe, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede;
widnet blev qvæstioneret, først hvor lenge det er siden Siur Svendsen Udbioe forøvede det
paastefnte drab paa sin Søn, Hans Siurs:, Rs: omtrent 7 â 8 uger siden. 2. om vidnet var
Nerverende da u-Løcken skede, Nei, 3die om hvor lenge eftter u-Løcken var sked, vidnet
hørte eller saag at Siur Svendsens Søn var bleven stuckcket i Livet; Rs: svarede Gierningen
skede om Middags tider, og om afttenen hand kom hiem af Marcken fick hand høre det. 4de:
hvad tid vidnet saag dend skade dend afdøde hafde faaet, og om hand hørdte endten af faderen
eller af dend afdøde søn, hvem skaden hafde giort, Rs: at 3die dagen eftter skaden var giort,
saag vidnet skaden, {men} at dend afdøde var stucket med Een Knif paa Mafven under
Rebbeenene, men hand hørte hvercken af faderen eller Sønen hvem der hafde giort det, førend
Naboerne hafde arresteret ham, da vidnet \hørte Dellinqventen/ barmede og klagde og sagde,
Gud bedre ham for dend gierning hand hafde giort. 5. om det var lenge eftter skaden skeede
førend dend afdøde dreng gick till Sengs, og hvorlenge hand levede der eftter, Rs: svarede
maatte strax gaa til sengs og døde 3die dag om afttenen, Klocken 5 â 6 slet. 6. om vidnet da
kunde see, at det var en dødelig blesseur, dend afdøde hafde faaet Rs: det var u-synlig for

vidnet hvad om det var dybt, saa som saaret var ej større at see till end mand kunde sette sin
lille finger udj; 7. hvad vidnet ved at forcklare om Dellinqventens lif og lefnet, og om hand
nogen tid har fornummet hannem, at vere gael eller fra sin forstand; Rs: har ej fornummet
andet end imod alle frem/m/ede folck haver Dellinqventen all sin tid veret fornufttig og
viiselig, men saa snart hand har veret hos sit Eeget huuses folck, har vidnet baade seet og hørt
undt af ham, med banden og skienden, og disliige; 8. hvor lenge Dellinqventen har veret saa
arg og und mod sit huus folck, Rs: Vngefer 9 â 10 aar og for dend tid levede hand Roelig
og stille som en anden Mand. 9. om vidnet noget ved, hvor af saadan hans undskab imod sit
huus folck har sin oprindelse; Rs: vidste det icke.
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10. paa Spørsmaall svarede vidnet, paa sine tider at have talt med Dellinqventen, formaenet
ham at give sig tilfredz have Gud for øyen og icke vere saa vanskelig mod sit huus folck,
hvor paa hand sagde at de haver slaget hans brøst i støcker med mange fleere saadanne ord;
11te om vidnet icke ved, hvad endten saadan Dellinqventens u-Roelighed, har veret af
galenskab og Sindets forvirrelse, eller og af et forbittret Sindelaug, imod sine Eegne folck.
Vidnet svarede her Paa som, svaret paa dend 7de qvæstion; 12te: hvor lenge det er siden
Dellinqventen {blev} søgte Herrens Nadver, og om hand med dend øfrige Almue har Søgt
Kircken og Guds huus, eller hvor for hand sig der fra har entholdet. Rs: 3de aar siden hand
gick till guds bord, og sielden har hand søgt Kircken og Guds huus, og kand icke vide
aarsagen der till. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
det 3die vidne Lars Olsen Udbioe, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede;
paa 1te qvæstion at u-Løcken skeede Vngefer 7 uger avigte onsdag siden. paa 2den
qvæstion svarede, var paa dend tid i Byen og der fra kom hiem Løverdagen eftter at uLøcken var giort, da Sønen var død. 3die qvæstion om vidnet saag skaden paa det døde
Legeme, og var stuckcket under Rebbeenet, og var ej hullet større end kunde sette sin lille
finger der udj; till 4de qvæstion svarede at da Dellinqventen var sadt i Jern, gick vidnet til
ham for at siunge og læese afttenbønnen for ham, og foreholdte ham om det icke fortryder
ham at have giort denne u-Løcke paa sin Søn, svarede hand vidste alt for meget af det. till
5te qvæstion vidste vidnet icke at svare, saa som var paa dend tid i Byen. till 6te qvæstion
svarede, at Saaret eftter vidnets siun var dødelig. till 7de qvæstion svarede lige som forrige
vidne vundet og udsagt haver. till 8de qvæstion svarede 8 â 9 aars tid. till 10de qvæstion
sagde oftte have formaenet ham till Roelighed, og der til svarede at ville saa giøre, men alle
tider klagede paa Koene og børn, icke hafde fred i huuset for dem; Dellinqventen var ellers
med vidnet og fleere {som} i foraaret, at opsette gierdesgar, og fornam ej andet end alt
skickeligt og søm/m/eligt af ham. till 11te qvæstion svarede vidnet, at Dellinqventen mod
fremmede folck har alletider skicket sig Søm/m/elig og viiselig, men hans undskab imod sine
Eegne huusfolck, meente vidnet kunde vell maaske vere af sindets u-Roelighed. till 12te
qvæstion svarede vidnet icke paa 3de aar har gaaet til guds bord, og forhen har hand gierne
villet Søgt guds huus saa oftte tieniste har veret holdet i Kircken, men nu paa meere end et aar
haver hand icke søgt Guds huus, og naar som vidnet har spurt hvor for hand icke Søger
Kircken har hand svaret, bestiller indtet der, dend hellig aand er icke hos ham. Videre hafde
dette vidne icke at forcklare.
det 4de vidne Joen Samsonsen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa 1te
qvæstion ligesom nest forrige vidne vundet haver. till 2den qvæstion svarede ligesom nest
forrige vidne vundet haver; till 3die qvæstion svarede lige som nest forrige vidne vundet
haver.
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till 4de qvæstion svarede hørdte icke Dellinqventen klagede sig endskiønt vidnet var nogle
gange hos ham. til 5te qvæstion svarede ligesom nest forrige vidne vundet og udsagt haver.
till 6te qvæstion svarede ligesom nest forrige vidne vundet haver. till 7de qvæstion svarede,
som det {første} andet vidne vundet og udsagt haver. till 8de qvæstion svarede ligesom det
andet vidne vundet og udsagt haver. til 9de qvæstion svarede lige som andet vidne vundet
haver. till 10de qvæstion svarede, at naar grander og Naboer formaenede og talte for ham at
vere skickelig og bede gud bevare sig, saa blev hand stundum mere arg og und, imod sit
huusgesinde end ellers, dog var hand imod alle {folck} fremede folck, alle tider søm/m/elig
og skickelig. till 11te qvæstion svarede vidnet lige som det andet vidne paa 7de post
forcklaret haver. till 12te qvæstion svarede kand icke Erindre hvor lenge det er siden at
Dellinqventen gick till Guds bord, men Vngefer paa 2de aar har hand icke søgt Kircken, og
naar hand har bleven tilspurt hvor for hand icke søger Guds huus, svaret, fordj Gud er komen i
fra ham. forcklarede ellers {hand} at Dellinqventen i mange aar forud har haftt det Mundheld
hand skulle sticke dem i hiell, og det skall skee i hvor lenge det varer, ja skulle skiere hovedet
af sin huustrue som af en kalf; Widere blev vidnet qvæstioneret, om icke er vitterlig at
Dellinqventen for 4re aar siden har sidet fengslig i Jern fra Jueletider till Sancte Hansdags
tider, og om vidnet ej ved om det var af Raeserje!! (Raserie) eller gallenskab, Vidnet svarede,
Dellinqventen var paa dend tid icke meere af med sin forstand da, end hand nu er, eller hand
nogen sinde har veret, war da paa dend tid lige som forhen søm/m/elig og skickelig imod alle
frem/m/ede folck, men for hans undskab bulder og allarm mod sit Eeget huusgesinde, maatte
de sette ham i Jern; Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 5te vidne Magdela Svendsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa
1te qvæstion, {svarede} som forige eller andet vidne forcklaret haver till 2den qvæstion
svarede, at da dend døde Søn hafde faaet skaden kom der eftter ind i stuen og hørte hand
klagede sig hafde undt, da hand af andre folck som var i stuen blev tilspurt hvem som har
giort ham skade, hørdte vidnet at dend døde Hans Siurs: Sagde at faderen har stucket ham
med en Knif; till 3die qvæstion svarede saag skaden at hand var stuckcket i wegelifvet
under Rebbeenet paa Mafven, og hullet var ej større end kunde sette lille fingeren der udj; til
4de qvæstion svarede, har icke talt med Dellinqventen siden hand giorde denne u-Løcke, og
har heller icke tordet taele med ham. till 5te qvæstion svarede, at dend afdøde gick strax till
Sengs eftter hand hafde faaet skaden; til 6te qvæstion svarede ligesom det andet vidne
vundet og forcklaret haver. till 7. qvæstion svarede lige som det andet vidne vundet og
udsagt haver.
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till 8de qvæstion svarede, lige som andet vidne vundet og udsagt haver. till 9de qvæstion
svarede lige som andet vidne vundet haver. till 10de qvæstion svarede ligesom andet vidne
forcklaret haver. till 11te qvæstion svarede ligesom forcklaret er paa dend 7de qvæstion;
med tillæg at som/m/etider kunde hand Dellinqventen snacke galt blant andre fremmede
folck med. till 12te qvæstion svarede lige som nest forige vidne vundet haver, og for Resten
forcklarede dette vidne ligesom \nest/ forige vidne under eller nest{er} eftter 12. qvæstion
forcklaret haver. Videre hafde dette vidne ej at forcklare.
det 6te vidne Bendt Nicklasen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, paa
første qvæstion lige som det andet vidne udsagt haver. till 2den qvæstion svarede, Nej var
icke paa dend tid tilstede; till 3die qvæstion svarede at saag skaden, war stuckcket i weege
lifvet under Rebbenet; till 4de qvæstion svarede {Nej} saag skaden anden dag der eftter, og
hørte icke dend døde søn klagede eller Nafngaf hvem der har stucket ham, men hørte hand
anckede og klagede sig at have undt; till 5te qvæstion svarede var icke hiemme vidste icke

der om, men døde 3die dag om fredagen mod afttenen eftter at hand hafde faaet skaden. till
6te qvæstion svarede lige som forige vidne vundet haver. till 7de qvæstion svarede svarede!!
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver. till 8de qvæstion svarede, har veret slem imod
sine huusgesinde i mange aar, men hvor lenge vidste vidnet icke, till 9de qvæstion svarede,
ligesom forige vidne vundet og udsagt haver. till 10de qvæstion svarede, at Dellinqventen
har lovet at vile!! (ville) give sig til fredz og leve fredelig med sit huus, men hand har dog
icke giort der eftter. till 11 qvæstion svarede, at Dellinqventen har veret nocksaa fornufttig
paa sit arbeide og saa viiselig har vidst at skicke sig imod frem/m/ede folck som nogen
anden, men hans undskab og arghed har ej beroed udj andet end imod hans Eegen huusfolck,
og hvad endten det har veret af gallenskab, eller af puur ondt forsædt imod sit Eeget huus
folck vidste vidnet icke; till 12te qvæstion svarede ligesom forige vidne vundet og udsagt
haver; og nogen tid førend u-Løcken skede hørte vidnet at Dellinqventen lovede undt og
sagde, hafde hue till at dræbe folck som staerr, og eftter hand nu blev sadt fast i Jern, hørdte
vidnet hand sagde, tvj vore daacker nu skall Jeg brende daacker alle op, og førend u-Løcken
skede, naar vidnet mødte ham, klagede hand icke at faae Roe udj sit huus, for dend Eene saa
vell som dend anden abede eftter ham. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
det 7de vidne Niels Tollefsen Udbioe, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede
paa 1te qvæstion, at vere vngefer 9 uger siden at u-Løcken skede; till anden qvæstion
Svarede Nej var icke til stede dend dag: till 3die qvæstion svarede som nest forrige vidne
vundet haver. till 4de qvæstion svarede ligesom
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nest forrige vidne udsagt haver. till 5te qvæstion svarede, kand icke andet Erindre end dend
afdøde gick til sengs sam/m/e dag hand fick skaden. till 6te qvæstion svarede, kunde icke
andet See, end det var et dødelig Saaer. till 7de qvæstion svarede, lige som det andet vidne
paa den/n/e qvæstion forcklaret haver. till 8de qvæstion svaret ligesom forrige vidne udj 9
aars tid. till 9de qvæstion svarede, ved det icke. till 10de qvætion!! svarede som andet vidne
vundet haver. till 11te qvæstion svarede, at Dellinqventen imod ham vidnet, og alle andre
fremede folck, har hand opført sig i taele, omgiengelse, og arbeide saa skickelig og Sømmelig
som et andet forstandigt Menniske, men mellemstunder haver vidnet hørt Dellinqventen har
udladt sig med anckende ord om sit huus folck, dog ej anderledes end hand har klaget over sin
Koene og børn at de er ham u-Lydig og icke vill giøre som hand foresiger. till 12 qvæstion
svarede, at det er 3 aar siden hand Dellinqventen gick till Gudz bord, og paa mere end et aars
tid har hand icke Søgt Kircken, saa som hand har sagt dend hellig aand er viget fra ham, og
eftter at u-Løcken var giort Dellinqventen var sadt i Jern, hørdte vidnet hand Sagde, der verte
daacke en u-Løcke udbioegaer. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
det 8de vidne Knud Svaaeland eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, vngefer
7 uger siden; till 2den qvæstion Svarede Nej. till 3die qvæstion svarede, anden dagen med
fleere folck var vidnet hos dend døde søn som da levede, og spurde hvor hand hafde faaet
stinget i Mafven eller Veeglifvet under Rebbeenet, da Sønnen Sagde at imedens hand skulle
mercke Ned en floer, stack faderen ham med en Knif, blev og tilspurt om hand hafde anck til
sin fader, svarede Nej, men troede det var hans Lagna, hand skulle saa falde, anckede og
klagede over sin Svaghed, bad Gud hielpe sig; till 4de qvæstion svarede, vidnet var med at
sette faderen i Jern, da hand blev tilspurt om hand Dellinqventen har giort dend u-gierning
og stuckcket sin Søn med Een Knif, hvor til hand svarede Jae at have giort det, som var
dagen eftter u-Løcken var sked. til 5te qvæstion svarede, vidste icke hvor lenge eller hastig
dend afdøde Søn gick til Sengs eftter hand haver faaet skaden, saa som vidnet icke var der
tilstede førend dagen der eftter, og døde 3die dag eftter hand var stuckcket. till 6te qvæstion
svarede vidnet, kunde icke see at Saaret var større end kunde sette lille fingeren der udj, men

hørte at Sønnen klagede sig ynckelig till døden. till 7de qvæstion svarede ligede som andet
vidne til denne qvæstion forcklaret haver, og naar som Dellinqventen har veret i vertzskab
med vidnet og saa lenge hand har veret ædrue, har hand veret saa sædelig og skickelig som
andre skickckelige folck, og naar hand har bleven noget drucken, begyndt at taele med vidnet,
om hans Koene og børn at de har veret ham u-Lydig, har vidnet foreholdt ham med god
formaening at give sig tilfredz har Delinqventen villet give vidnet hugg. till 8de qvæstion
svarede, vngefer 10 aar hand har veret saa arg imod sit huus gesinde, og forhen som en anden
brav Mand levet skickckelig med sit huus. {9.} til 9de qvæstion svarede ved icke nogen
aarsag till hans unde opførsel mod sit huus. till 10de qvæstion, Refererede sit svar til 7de
qvæstion. till 11te qvæstion svarede at for 8te aar siden vidste vidnet at Dellinqventen var
for øyen at see, meget svagelig af sig, gick til gaarden hvor vidnet er boende paa Svaaland, og
anstillede sig, lige som hand icke Self vidste hvor hand vilde vere, men siden dend tid veret
viiselig og skickelig mod alle fremmede folck, undtagen mod sin M(oder?) og Koene og børn
har hand stedse haftt fortrydelse over.
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till 12te qvæstion svarede Nej er der om icke noget vidende, saa som vidnet er boende langt
der fra. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
det 9de vidne Anders Svaaeland eftter aflagde Eed eftter Lofven wandt og forcklarede, til 1te
qvæstion at det er 7 uger siden u-Løcken skede; til 2den qvæstion Svarede Nej. til 3.
qvæstion svarede. till 3die qvæstion svarede, ved aldelis indtet om. til 4de qvæstion sagde
vidnet, var anden dagen eftter u-Løcken var giort hos Dellinqventen at sette ham udj Jern, da
faderen blev tilspurt om hand hafde giort dend u-Løcke og stucket sin Søn Hans Siurs: da
Dellinqventen tilstod gierningen og sagde Gud bedre ham saa sandt hand har Ret giort det.
til 5 qvæstion vidste vidnet indtet at forcklare, uden at Sl: Hans Siurs: levede till paa 3die dag
eftter hand haver faaet skaden da hand døde. till 6te qvæstion svarede vidnet Nej; till 7de
qvæstion svarede som andet vidne paa denne qvæstion forcklaret haver, men stundum har
Dellinqventen klaget paa sin Koene, og Børn, og sagt at de har veret ham u-Lydig og at hans
Naeboer paa gaarden ville dræbe ham, saa hand faaer icke fred at vere paa gaarden; till 8de
qvæstion svarede udj 10 aars tid. till 9de qvæstion svarede Nej ved det icke; till 10de
qvæstion Refererede vidnet sig til sit svar paa dend 7de qvæstion. till 11te qvæstion svarede
Nej ved indtet der om. till 12te qvæstion svarede, at Dellinqventen har icke paa 3de aar
gaaet til Guds bord, ved heller icke hvor oftte hand Dellinqventen i disse aarringer har søgt
Guds huus og hørt Prædicken; videre vidste dette vidne ej at forcklare.
det 10de vidne Lars Svaaeland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa 1te
qvæstion, at vere vngefer 7 â 8 uger siden u-Løcken skede. till 2den qvæstion, svarede Nej.
till 3die qvæstion svarede var hos {v} Sønnen dagen eftter u-Løcken var sked, talte med ham
og spurde ham hvem der har stucket ham, svarede at faderen stack ham med en Knif og
hullet for vidnets øyen var ej større end kunde sette lille fingeren der paa; Vidnet samme dag
sadte faderen i Jern, som tilstod for vidnet at have giort dend u-Løcke og stucket ham som
hand icke har tengt saa ilde, men agtet dend ældste Søn denne u-Løcke; forcklarede og at Sl:
Sønnen Sagde, imidlertid hand holdte faderen om Livet, for hand icke skulle slae hans ældre
Broder, tog faderen op Kniven og stack ham i siden. til 4de qvæstion svarede vidnet som paa
3die qvæstion forcklaret er. til 5te qvæstion svarede Nej. till 6te qvæstion svarede, for saa
vit vidnet kunde see, var det dødelig saaer, Sl: Hans Siurs: hafde faaet. till 7de qvæstion
svarede, ligesom andet vidne paa dito qvæstion forcklaret haver. till 8de qvæstion svarede, at
paar!! (paa) 9 aars tid har hand veret saa arg imod sine Eegne huusgesinde. til 9de qvæstion
svarede vidste icke nogen aarsag der till; till 10de qvæstion svarede har oftte hørt hand har
klaget over Koene og børn, at de haver veret u-Lydig mod ham, tillige sagt de ville slae ham,

kand icke have fred for dem med mere, som er sked for mange tider siden, og ellers for faae
tider siden har vidnet hørt ligeledes hans vanskelighed imod sine Eegne huus gesinde, men
ellers naar Dellinqventen har veret endten i Kiøb eller Saell, i Vertzskab eller Samqvem, har
hand i (slige) ting opført sig saa skickelig som nogen braf bundemand endskiønt hand haver
veret noget drucken, men saa snart nogen har (……) huuses folck paa Dischours, saa har hand
strax bleven
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und og arg. till 11te qvæstion svarede ved icke, der om. till 12te qvæstion svarede lige som
nest forige vundet haver. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Fogden tilspurte de samtlige førte vidner om de da icke ved nogen anden som haver veret
Nerverende, da denne u-Løckelige gierning skede, end alleene dend igienlefvende Søn Svend
Siurs: eller og om nogen anden skulle kunde give nogen yderligere oplysning, endten om det
passerede drab, eller om det formentlige gallenskab, hvor udj Dellinqventen skall vere
geraaden; der till vidnerne svarede Nej de aldelis indtet er vidende om fleere var tilstede da
u-Løcken skede end Sønnen Svend Siursen ved heller icke om nogen anden har videnskab
her om, icke heller ved de Rettere og Sandere om Sagen at udsige, end som forhen af dennem
forcklaret er; undtagen at vidnet Knud Svaaeland under forhen aflagde Eed ydermere
forcklarede, at anden dagen eftter u-Løcken var giort hand tillige med Lars Svaaeland skulle
sette Jernene paa faderen, hørte de at Dellinqventen sagde hand icke villet stuckcket dend
yngste søn som er død, men hand har agtet dend ældre Søn, dend skade som dend yngre Søn
treffede.
Dellinqventens forsvar Johannes Kiellesvig Sagde at have paa Dellinqventens vegne
indstefnt Dellinqventens Moder Daarthe Tollacksdatter og hans huustrue Anna Hansdatter for
deris forhold imod Dellinqventen, og der om indstefnt dennem at anhøre eftterskrefne vidners
forcklaring saa som Colbendt Harraldsen Udbioe, Britha Samsonsdatter, Johanna
Nicklasdatter, Malleene Harraldzdatter, Magdela Knudsdatter og Malleene Hansdatter, som
alle ere indstefnte under deris faldz maal at møde \og tilige at vidne hvad de om hoved sagen
kand vere vitterlig/
Dellinqventens Moder Daarthe Tollacksdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, {ej
heller nogen paa hindes} men Lænsmanden Niels Lunde møtte i Retten paa hindes vegne og
vedstod at hun haver faaet lovlig Kald og Varsell.
Fogden tilstod iligemaade at have faaet lovlig Varsell till at anhøre vidnernis udsagn;
Dellinqventens huustrue Anna Hansdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig
Kald og warsell.
Dellinqventens forsvar Johannes Kiellesvig paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes
og afhøres. der nest blev vidnerne for Retten fremckaldet og Eedens forcklaring for dennem
oplæst, og formaenet at sige sin Sandhed, og vogte sig for MeenEed. hvor paa
vidnet Colbendt Harraldsen 31 aar gammell \eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede/ till 1te qvæstion svarede at vere 7 eller 8 uger siden. til 2den qvestion svarede
Nej war icke tilstede; till 3die qvestion svarede saag icke Sl: Hans Siursen forend 3die dag
eftter hand hafde faaet skaden da hand var maael løes, og som hand døde imidlertid vidnet
var tilstede, saag vidnet at hand var stucken i dend venstre side i veegelifvet; hørte ellers icke
blev talt om hvem der har giort u-Løcken, men faderen var da alt fengslet. till 4de qvæstion
Refererede vidnet sig til sit svar paa 3die qvæstion. til 5te qvæstion svarede at strax eftter
Sønnen fick dend skade hand var stucken maatte hand strax till Sengs. til 6te qvæstion
svarede, at paa det sted som saaret var, saag det ud til at vere farligt og dødeligt, till 7de
qvæstion svarede ligesom det andet vidne vundet og udsagt haver. till 8de qvæstion Svarede
hand har veret saa und og arg imod sine Eegne huus gesinde 8 â 9 aars tid. till 9de qvæstion

svarede Nej ved det icke uden at Moderen og huustruen har oftte gremmet sig over hans
vanskelighed, men var aldrig fornøyet med Børnenes arbeide, hvor over de og lidet agtede
ham: til 10de qvæstion svarede at for 4re aar siden var Dellinqventen paa baad med vidnet
till
1742: 73b
Byen, og imidlertid var hand baade viiselig og skickckelig, undtagen nogle dager føer de
Reiste af byen var hand noget drucken, ville hand ind udj hver Cramboe hand gick forbie, at
ville kiøbe Jern, som vidnet fick holde ham fra, kom saa op i Muuren til vidnet med en
bom/m/e som hand sagde, war dyrere end deris føering paa baaden, og der for skyndede paa
vidnet at skulle strax Reise af Byen som og skede dend sam/m/e dag, da hand og var noget
drucken; till 11te qvæstion svarede at naar fremede folck er komen i hans huus, har hand
veret nock som skickelig og høflig at ingen kunde have noget at fortryde paa ham, men saa
snart de fremmede folck enten Præsten eller andre folck som har veret hos og Reist bort, har
hand strax der eftter holdt samme allarm med banden og skienden ligesom tilforne saa at
vidnet kand icke sige hand er Reent gaell, men af et forherdet sindelaug, siunes og hand icke
kand have alle sine Sandser, siden hand er saa und og arrig, men imod frem/m/ede folck er
hand gandske skickelig og viiselig. til 12te qvæstion svarede at det er nock 3de aar siden
hand gick til Gudz bord, dog søgt Kircken og Gudz huus, undtagen nu paa et aars tid eller
meere, har hand icke Reist til Kircke, og sagt det giør ham icke godt, dend hellig aand er viget
fra ham. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Britha Samsonsdatter 30 aar gammell og eftter aflagde Eed eftter Loven
vandt og forcklarede paa 1te qvæstion svarede for vngefer 8 Uger siden. til 2den qvæstion
svarede Nej. till 3die qvæstion svarede Nej, til 4, 5te og 6te qvæstioner vidste vidnet icke at
svare till, saa som vidnet er verende ½ Miill der fra, Men till 7de qvæstion svarede at have
tient hos Dellinqventen udj 9 aars tid, da hand levede vell med sit huus og var som en
skickckelig Mand siden kom hun der fra, og for 3 aar siden kom vidnet af tienisten hos
broderen Joen Samsons: Udbioe som hun tiente i 3de aar, hørdte paa de tider meget undt af
ham med skenden og banden, og naar fremede folck kom till ham, eller talte med ham, war
hand baade viiselig og skickckelig, saa ingen kunde andet formercke paa ham uden det som
viiselig og sømmeligt var; til 8de qvæstion svarede, vngefer 9 aars tid hand har levet saadant
undt levenet med sine huus gesinde. til 9de qvæstion vidste vidnet icke at svare. till 10de
qvæstion svarede, har oftte seet Dellinqventen har slaget sine huusgesinde, Koene og Børn,
men aldrig seet at de haver slaget ham, alligevel har hand dog sagt for andre folck at de haver
slaget ham, og joe heller de har med goede formaenet ham at vere skickelig, joe heller haver
hand veret mere und og arg; till 11te qvæstion svarede vidnet, at mod alle fremede folck er
hand skickelig og søm/m/elig som andre fornufttige bundemend, undtagen mod hans Eegne
huus folck som hun ej kand vide hvad endten det er af gaelenskab eller af et forherdet
Sindelaug. till 12te qvæstion svarede, at det er vngefer 3 aar siden hand Dellinqventen gick
till Guds bord, og nu paa et aars tid eller meere har hand icke søgt Guds huus for dend skyld
hand siger bestiller indtet der, dend Hellig Aand er i fra ham; videre hafde dette vidne icke
at forcklare.
det 3die vidne Johanna Nicklasdatter 18 aar gammell, haver gaaet 3 â 4 gange til Guds bord,
og eftter at hun sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forcklarede, paa 1te qvæstion at
vere vngefer 7 â 8 uger siden u-Løcken skede; till 2den qvæstion Svarede Nej. till 3die
qvæstion svarede Nej. till 4de qvæstion svarede at i self sam/m/e stund Paa dagen som uLøcken var giort, saag vidnet begge brødrene kom springende ned eftter veyen, Raabte og bad
Gud bedre sig, og videre vidste vidnet [icke]? her om. til 5te qvæstion svarede, at eftter dend

døde Søn fick skade, gick hand til Sengs sam/m/e dag. til 6te qvæstion svarede Nej saag
icke Saaret. til 7de
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qvæstion svarede som det andet vidne forcklaret haver. til 8de Post svarede som forrige
vidne vundet og udsagt haver. till 9de qvæstion svarede vidste det icke; till 10de qvæstion
svarede, Nej ved indtet der om. till 11te qvæstion svarede vidnet Nej vidste indtet der til at
svare. til 12te qvæstion svarede, at paa 3de aar til vished har hand icke veret til guds bord,
heller icke paa et aar eller mere har hand søgt guds huus; videre hafde dette vidne icke at
forcklare.
det 4de vidne Malleene Harraldsdatter 23 aar gammell, og eftter at hun sin Eed eftter Loven
haver aflagt, vandt og forcklarede, paa 1te qvæstion at det er 8te Uger siden u-Løcken skede.
til 2den qvæstion svarede Nej. till 3die qvæstion svarede blev hinde sagt af andre folck at uLøcken var sked, men vidste icke videre der om at forcklare. til 4de qvæstion svarede, Nej
vidste indtet der til at svare. till 5te qvæstion svarede at Sønnen gick til sengs, saa snart hand
hafde faaet skaden som var paa onsdag, og døde fredagen der eftter som var paa 3die dag.
til 6te qvæstion svarede, Nej, ved indtet der om at forcklare. till 7de qvæstion svarede
ligesom forrige vidner vundet og udsagt haver. till 8de qvæstion Svarede Nej vidste eller
mindes det icke. til 9de qvæstion svarede vidste det icke; till 10de qvæstion svarede vidste
indtet uden have hørt at hand har veret af andre folck formaenet til skickelighed, men hand
har veret dend Selfsamme naar hand kom fra dem. till 11te qvæstion svarede, vidste indtet
her om, uden at hand Dellinqvendten var viiselig mod alle frem/m/ede folck men und og arg
mod sit Eeget huus folck; till 12te qvæstion svarede, at for 3de aar siden har har!!
Dellinqventen icke gaaet till Gudz bord, og meere end et aars tid siden hand icke har søgt
Kircken. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 5te vidne Magdela Knudsdatter 23 aar gamell, eftter at hun sin Eed eftter Loven haver
aflagt, vandt og forcklarede, paa 1te qvæstion at vere 8te uger siden u-Løcken skede. til
2den qvæstion svarede Nej, till 3die qvæstion svarede Nej. til 4de qvæstion svarede, at som
vidnet kom hiem af Marcken same dag som u-Løcken skede, hørdte hun at Sønnen laae til
Sengs; til 5te qvæstion svarede at Sønnen levede paa 3die dag da hand døde. till 6te
qvæstion Svarede Nej. till 7de qvæstion svarede, at var nyelig kommen til tieniste paa
gaarden Udbioe \i dette foraar/ og ved indtet uden at have hørt hand Dellinqventen har gaaet
og skiendet og bandet i gaarden paa Koene og Børn, men imod fremede folck var hand høflig
og skickelig. til 8. qvæstion svarede vidste indtet der om. til 9de qvæstion svarede vidste
det icke; till 10de qvæstion svarede.!! till 10de qvæstion svarede, at paa en Søndag kom
hand ind hos sin huustrue, bandte og bestyrdte, da hørte vidnet som saed inde i stuen, at
huustruen formaenede ham med gode ord at vere skickckelig, og at hand skulle som andre
Naboer paa gaarden vere stille og Roelig, saa sadte hand sig til at læese og Siunge en stund,
og strax eftter sprang hand paa gulvet bandte og skiendte paa Koenen, og gick saa ud; till
11te qvæstion svarede vedste det icke. till 12te qvæstion svarede har icke seet ham til
Kircke siden i vaar hun kom til gaarden at tiene. Videre vidste dette vidne icke at forcklare.
det 6te vidne Malleene Hansdatter 23 aar gammell, eftter at hun sin Eed eftter Loven haver
aflagt vandt og forcklarede paa 1te qvæstion at det er 8te uger siden u-Løcken skeede till
2den qvæstion svarede, at {Dell} begge Sønnerne skulle Rifve paa en floer, imidlertid saag
vidnet at faderen gick til dem, og nogen stund der eftter saag vidnet at begge Sønnerne kom
springende med Raab og skrig, og Sagde Gud bedre og trøste dem, og blev seende faderen
sprang eftter dend ældste Søn, men naaedde ham icke; till 3die qvæstion svarede svarede!!,
saag icke Saaret. til 4de qvæstion Svarede at saa snart hand hafde faaet skaden gick hand til
Sengs og hørte vidnet hand klagede sig og Sagde at faderen hafde
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Stuckcket ham; till 5te qvæstion Svarede, at paa onsdag i ugen skede u-Løcken og døde paa
3die dag der eftter som var {fr} nest paafølgende fredag. till 6te qvæstion, svarede vidste
indtet derom. till 7de qvæstion svarede ligesom forige vidne udsagt haver. till 8de qvæstion
svarede ved det icke; till 9de qvæstion svarede ved det icke; till 10de qvæstion svarede, at
grander og Naboer saa vell som andre har foreholdt ham at vere skickckelig, som hand og har
lovet dennem, men saa snart hand har kommen til sit huuses folck har hand ført samme
bulder med onde ord og dislige som tilforne men imod andre frem/m/ede folck har vidnet
hørt hand har veret skickckelig og fornufttig. till 11te qvæstion svarede vidnet vidste der om
indtet at forcklare. till 12te qvæstion svarede at Paa 2de aar ved vidnet icke at Dellinqventen
har gaaet til Guds bord, og i dend tid har hand heller icke søgt Guds huus eller villet Reise till
Kircken. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
Dellinqventen blev tilspurt om det icke forholder sig saaledes som hans Sl: Søn har
beckiendt at hand som hans fader Stack ham med en Kniv, der til faderen sagde hand war
liige wiis hvordan hand fick Kniv stinget, Ligeledes blev tilspurt om det icke forholder sig
saaledes som vidnerne forcklaret haver, hvor til hand svarede, hand ved icke, hvad enten det
er saadan eller icke, saa som hand har gaaet lige som hand har veret forladt; blev tilspurt om
hand icke lenges eftter Præsten, svarede jae, Præsten har veret hos ham 2 â 3 gange siden
hand kom till Nordhuus at sidde udj fengslig forvaring;
Dellinqventens forsvar Johannes Kiellesvig proponerede og sagde at eftter hans formeening
er denne u-Løcke skeed af Dellinqventens Raeserie, og der fore paastaar hand {at icke} bør
Dømmes eftter Lovens 6te bogs 6 Capt: 17 art:
Fogden lod tilføere at siden det saa vell med Dellinqventens Eegen tilstaaelse her for Retten
som og for de 2de vidner Knud [og] Lars Svaeland der satte ham i fengsell da u-Løcken var
Passeret, har tilstaaet at have begaaet Mord paa sin Eegen Søn, og at hand hafde agtet sin
ældre og icke sin yngere Søn dend skade som sked er, saa at det Passerede drab eftter Lovens
6te Bogs 11 Capt: 1 og 5te art: icke kand ansees for nogen Vaade gierning, hand heller icke
kand ansee Dellinqventen saa aldelis Raesende eller afsindig at hand joe ved at vogte sig for
at giøre u-Løcke, lige som hand og her for Retten har villet undskylde sin Misgierning, Saa
satte Fogden paa Justitiens vegne i Rette over Dellinqventen Siur Svendsen Udbioe, eftter
Lovens 6 Bogs 6 Capt: 1 art: samt forordningen af 16 Octobr: 1697 Samt dat: 5 Febrj: 1694.
og paastod Dom.
Dellinqventens forsvar blev tilspurt om hand paa sin Side, hafde noget widere til Sagens
oplysning at indkomme med, hvor til hand svarede haver indtet videre i Sagen at indvende
uden hvad som allerreede Passeret
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er, og var Dom udj Sagen paastaaende.
Hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Widnerne forcklarer at Dellinqventen Siur Svendsen paa en 9 â 10 aars tid, har levet et
forargeligt lefnet med skienden og banden paa sin huustrue og børn, og i saadan u-Christelig
opførsell, er hand tillige henfalden till dend undskab at hand vngefer paa 3de aar icke har Søgt
Herrens Nadvere, som \og/ paa et aar eller meere icke Søgt Guds ords hørelse, men endtholdet
sig derfra ved Mundheld at dend hellig Aand er viget fra ham, da som nesten alle vidnernis
forcklaringer betyder, at Dellinqventen i sit Eeget huus, som og i vertzskab og andre folckes
huuser hvor hand hafver i fornefnte aarringer omgaaets fremmede folck, skickcket og
forholdet sig fornufttelig som andre forstandige Almue Mend saa at denne Ret finder at dette

af Dellinqventen begangne Mord paa sin yngste Søn Sl: Hans Siursen, er icke sked udj
Raeserie eller gallenskab men af et undt forsedt, som hand for de der fengslede ham, har
Rundt ud beckiendt, hand icke hafde agtet dend yngste Søn, men dend ældre Søn dend skade;
Saa eftterdj det er baade med Dellinqventens Eegen tilstaaelse for Retten, som og for Eendell
af vidnerne samme Mord tilstaaet, at have Stuckcket sin yngste Søn i Lifvet med Een Knif,
hvor af Sønnen 3die dag der eftter døde; Saa Kiendes og Dømmes for Redt at Dellinqventen
Siur Svendsen Bioe bør miste sit Lifv og hans hovet at afhugges med Sverd eftter Lovens 6
Bogs 6 Capt: 1te art: og begrafves eftter forordningen af 9 Aug: 1737 samt hans hofved Lod
af Løsøre og Jordegodz eftter Lovens pag: 916 art: 1te og eftter forordningen af 6 Febrj:
1694. bør vere Deris Mai:t hiemfalden, hvilcken Vores Dom insinueres till ober Rettens
Skiønsomhed.
Publiceret Mickell Ouestadz med fleere interessentere deris udstede Skiøde paa 1 ½ Løb 15
½ Mrk: Sm: i gaarden Kaldem till Thoer Thollefsen som der for har betalt 60 rdr: dat: 2
April 1742.
Publiceret {Siur Biørnsen,} Niels Eericks: med fleere interessentere deris udstede skiøde paa
1 ½ Løb Smør udj gaarden Søre Berge till Siur Biørns: som der for har betalt 1 Mrk: 8 s: for
hver Marck Sm: dat: 1 Junij 1742.
Publiceret Hans Hoflandz og huustrues udstede gafve bref dat: 2 Apr: 1742.
udj Continuation af forrige paastefnte Sag \mod Samuel Haaim/ haver Fogden Heiberg till
dette Ting indstefnt Peder Ramme, hans huustrue Lisbeth Samuelsdatter, Siur Støele, Joen
Støele og Britha Larsdatter Steene, under deris faldz maaell at møde for at aflegge deris
ædelige vidnes byrd, om hvis de udj dend Sag betreffende Samuel Haaim og afdøde Anders
Steenes verende u-Eenighed og slagsmaall kand vere vidende, till hvilcke vidners udsagn at
anhøre Samuell Haaimb er indstefnt, till Eet Tingsvidnis Erholdelse.
Samuell Haaims forsvar Mons:r Knud Krog møtte for Retten og i Rettelagde dend
Constiturede Stiftts Befahlings Mand høyEdle og Velbaarne Hr: Estatz Raad Lynns!! (Lyms)
skrivelse til Fogden Heiberg dat: 19 Janv: 1742 saa Lydende, Samt Fogden Heibergs ordre
till Comparenten dat: 16 Febrj: 1742. udj hvis følge hand nu fremstillede sig for Retten som
beskickcket forsvar for Samuel Haim!! (Haaim) og vedtog lovlig warsell, og ville saa først
høre hvad vidner Fogden først hafde mod Samuel Haaim at føre.
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Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres; hvor eftter vidnerne for
Retten blev fremckaldet da Eedens forcklaring af Lovbogen for dennem blev oplæst, og
formaenet at udsige Sandhed og vogte sig for MeenEed. hvor eftter vidnerne blev igien
udviset og en eftter anden indkaldet, hvor da blev i Rettelagt Præsten Hr: Jockum Althands
attest om hvad alder vidnet Britha Larsdatter haver, hvilcken er saa Lydende hvorpaa
Vidnet Britha Larsdatter fremstod for Retten der ickun er \et/ vngt barn, vngefer 15 aar
gammell som blef antagen til forcklaring uden Eeds afleggelse siden hun icke har gaaet till
Guds bord. Knud Krog Protesterede imod Britha Larsdatter, hun icke maa till forcklaring
antages siden hun er dend afdøde Anders Steenes Stifdatter og Enckens Rette Datter
allerheldst saa mange vidner tilforne er ført i denne Sag, og fleere ere endnu af Fogden
indstefnte.
Eragtet.
Widnet paalegges at aflegge sit Sandhedz vidne udj Sagen.

hvor paa vidnet Britha Larsdatter uden Eeds afleggelse giorde saadan forcklaring, at en
Løfverdag i Slaattetiden 1741 kom Samuel Haaim til gaarden Steene hvor vidnet stod i
gaarden som hand spurde om Sl: Anders Steene var hiemme, der till vidnet svarede Jae hand
ligger syeg oppe i Sengebuen, og der paa siger til vid: at gaae till ham at hand skall komme
ud Samuel Haaim ville taele med ham som og skede, {og} at faderen Sl: Anders Steene
kom ud, da Samuel Haaim {Siger} hilser først god dag, og siden siger till ham at hand hafver
taget af hans Magckreell, som faderen negtede icke har taget, da Skufvede Samuell Haaim
ham til Jorden og Slog ham med en Kiep ofver Ryggen eller axlerne, og saa snart hand stod
op tog Samuel Haaim anden gang fadt paa ham og skufvede ham til Jorden og med det
sam/m/e slog ham over axlerne, {saa} med Kieppen hand holdte i haanden som {var} hun ej
til vished kunde sige hvor tyck dend var, men eftter hindes skiøn saa tyck som en Mandz
finger, gick saa vidnet der fra og satte sig til at græde, og paa tilspørgelse sagde gick saa
afsides at hun icke kunde see \endten moderen eller/ hvem siden kom til dem. Knud Krog
lod tilføere at eftterdj Encken er angiver i Sagen og lettelig kand have overtaelet med dette sit
u-Myndige Barn, der hvercken har veret til Guds bord eller ved hvad Gud eller et vidne at
forcklare noget som kand bestørcke hindes u-Rigtige angivende, og inden Retten giorde
forcklaring saa Protesterer Comparenten endnu som føer mod dette vidne, og paastod det som
et Null maatte ansees, Lige som Samuel Haaim in Totum benegter hendes forcklaring.
det 2det vidne Peder Ramme eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at en
Løfverdag i slaatten 1741 som vidnet med sine folck stod og høyet paa Eendell (bø)e, kom
Samuell Haaimb Ridendes og Spurdte vidnet om hand maatte faae slaae op i Støele fieldet,
hvor om de nogen stund taelede, og andet snack hørt vidnet icke af ham.
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det 3die vidne Lisbeth Samuelsdatter, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede,
at paa en Løfverdag i slaatten 1741 som vidnet stod og høyede paa Engebøen kom Samuel
Haaim Ridende og talede med hindes Mand om en fieldstøell hand ville slaae, hvor eftter
vidnets Mand tillige med Samuel Haaim kom till vidnet hvor hindes Søn Tollef stod hos og
talede om fieldstøelen, da vidnets Mand gick der fra til sit arbeide igien, imedens spurde
vidnets Søn hvor hand kom fra, svarede Samuell Haaimb at hand var Nere ved Søen at skulle
hendte nogen Magckreell som hand sagde var af dend staalet og hørte hun ham sige at
Anders Steene har taget af dend, og holdte Een Kiep i haanden, sigende hand har smagt dend.
Videre hafde dette vidne icke at forcklare,
{Joen} Vidnet Joen Støele eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at forleden
aar paa en Søndag som var neste Søndag førend Anders Steene døde 1741. kom Sl: Anders
Steene til vidnet noget før Soelens nedgang og taelede med vidnet om et qvarter Rug som
vidnet har kiøbt og ført hiem fra Byen till ham, men talte hvercken om Samuell Haaimb eller
om dend allarm som har veret imellem ham og Samuel Haaimb, {men} og Sagde der nest at
ville Reise till Camboe og taele med Ingemund Camboe om nogle Penge som hand hafde
laant ham, og vidnet saag hand Reed der hen, var ellers icke af øgcken imedens hand var hos
vidnet. Fogden tilspurde hvor langt det er fra Steene til Camboe, svarede det er vngefer en
liden ½ fierding, dog god slet vey; blev tilspurt om hørte Anders Steene klagede sig syg;
Nej, {men ha} Widere hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge;
Widnet Siur Støele eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Søndagen førend
Sl: Anders Steene døde, blev det vidnet sagt af sine grander at hand Anders Steene var paa
gaarden Støele fornefnte Søndag i Slaatten 1741 men vidnet hvercken saag eller talte med
ham dend dag. Knud Krog tilspurte om icke vidnet ved at Anders Steene var svag forleden
Sommer hand døde; hand vidnet saag Anders Steene saag ilde ud, og hørte af sin huusmand
som var med ham til Byen, at Anders Steene var saa Svag, hand maatte underveis legge op i

Land med ham all som oftteste for hand var icke god for at Roe. Videre hafde parterne dette
vidne icke at tilspørge.
Knud Krog gaf tilckiende at hand paa Samuel Haaims vegne haver ladet indstefne Contra
vidner, saa som Hartvig skredder, Tollef Eericksen Giere, Maans Støele og Ingerj Camboe,
hvad de om denne Sag kand vere vidende, som og indstefnt under deris faldz maall.
Fogden tilstod at vere indstefnt lovlig at anhøre widnernis udsigende.
Knud Krog Proponerede at siden indstefnte Hartvig skredders vidnetsbyrd, paarører Anders
Steenes Enckes taele med ham og fleere siden hendes Mandz død og hand nu af
Stefnevidnerne maa fornem/m/e at Encken icke er Stefnt samme vidnes udsagn at anhøre, saa
maatte hand denne gang gaae det forbie, og begierede alleene at de øfrige vidner maatte
Eedfestes og afhøres hvor eftter vidnerne for Retten blev fremckaldet da Eedens forcklaring
for dennem blev oplæst, og formaenet at sige
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sin Sandhed og vogte sig for MeenEed. hvor eftter
Vidnet Tollef Eericksen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at forleden aar
1741 i slaatten betingede Samuell Haaimb vidnet at hendte et qvarter Magckreell fra gaarden
ud stoene!! (Støle?), som vidnet og giorde, og satte det ind udj sit Eeget baade Nøst ved Søen
paa en Mandag, med saadan aftaele at Samuell Haaimb skulle hendte det der fra dagen eftter
som var tiisdagen, men blev staaende 3de uger mindre 1 dag; og 14 dager der eftter kom Sl:
Anders Steene med et qvarter Magckreell som hand ligesaa begierede at vidnet ville tillade
ham maatte blive staaende udj vidnets baade Nøst som var paa en Søndag, det vidnet gaf ham
forlof till, og Mandagen der eftter hendtede Sl: Anders Steene sit qvarter Magckrel der fra;
Knud Krog hafde ej videre dette vidne at tilspørge. eftter som vidnet declarerede ej videre om
denne Sag at vere vidende.
Vidnet Maans Støele eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at Søndagen før
Sl: Anders Steene døde, var hand paa gaarden hos vidnet at ville kiøbe 1 Vog Korn, som hand
icke beckom, og Reiste saa der fra til Camboe uden at taele noget om Samuell Haaim, eller
dend allarm mellem dennem har passeret. Fogden tilspurte vidnet om hand icke da saag at
afdøde Anders Steene var endten blaa flecket eller blodspraglet slagen i Ansigtet, eller saa vit
hand kunde See, svarede saag icke hand var blodspraglet i Ansigtet, men under det Eene
øye, saag hand Eet lidet Risp i huuden som af en qvist;
Fogden begierede at det forhen førte vidne Joen Støele maatte fremckaldes og under sin
forhen aflagde Eed svare till denne qvæstion, vidnet Joen Støele blev icke waer enten blaat
eller Striblet i Sl: Anders Steenes Ansigt, uden hand siuntes hand var dend gang som hand
pleyer at vere; videre hafde parterne disse 2de vidner icke mere at tilspørge.
Widnet Ingrj Kamboe eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at Søndagen i
slaatten 1741 før hand Anders Steene døde, kom hand til Kamboe for at ville taele med
vidnets Mand om nogle faae Penge hand hafde til gode hos ham, og som Manden ej var
hiem/m/e Sagde vidnet icke kunde giøre ham nogen Reede for fordringen paa dend tid, og
sagde till ham, bliver du endnu icke goed, Jeg meener du døer snart, svarede Gud give saa
var, Jeg har icke bedre at med drages, videre forcklarede vidnet at Sl: Anders Steene 2de
gange forud forleden Sommer kom der op, da hand var meget svag og saag ilde ud, paa
Spørsmaall svarede vidnet, at seeniste gang Sl: Anders Steene var paa Camboe, kunde vidnet
icke See at Sl: Anders Steene var endten blaae eller striblet i Ansigtet; videre hafde dette
vidne icke at forcklare.
Knud Krog lod tilføre at hand end nu med Hartvig skredder og hans huustrues vidnes byrd,
skall kunde bevise at Sl: Anders Steenes huustrue eftter hindes Mandz død haver declareret
Samuell Haaimb u-skyldig og sagt {paa} at hindes Mand icke hafde noget paa ham at klage.
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hvilcke vidner hand agtede till neste Ting at føre, begierede og at hannem denne tingsvidne
sag till dend tid maatte udsettes.
Fogden Replicerede at det icke kand vere Sr: Krog eller Samuel Haaim formeent at føre saa
mange vidner de ville og der om at tage Tingsvidne, men hand begierede at hvis nu passeret
er maatte hannem under Rettens Seygl gives hannem beskrefven, paa det hand kunde faa
Sagen till Doms indstefnt.
Eragtet.
Tingsvidnet for saa vit till denne tid passeret er, skall Fogden formelig gives beskreven, og
hvad fleere vidner Sr: Krog finder fornøden at føre, skall eftter lovlig omgang blive afhørte.
Restandsen for Etnes Skibbrede beløber 476 rdr: 1 Mrk: 13 s:
Skibrede beløber 391 rdr: 5 Mrk: 1 s:

Restands: for Fieldbergs

Publiceret Peder Heltbergs odels Lysnings Redt till 4 ½ [??] Sm: i gaarden Frette som hand
siger at vere sit Rette og Sande odel som hand agter til sig at ville indløese, saa snart hand saa
mange Penge kand beckome.

Ao: 1742 d: 2, 3 og 4 Aug: blev holden almindelig Somer Skatte og Sageting paa gaarden
Bielland for Føyens og Fiere Skibbreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget {over} Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Haldor Størckersen
Waage, Ole Ingebrigtsen Mæeland, Peder Hans: Steensvog, Mickell Ingebrigts: Løckling,
Indre Povels: Stockvigen, Niels Stoutland, Raadmund Northun og for Biørne Wornes i hans
sted Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, tillige med fleere Almue af begge
Skibbreder som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret dend af Jørgen Neumand udstede obligation stor 122 rdr: til Sr: Henrich Fasmer,
hvilcken nu findes paategnet at vere betalt og der fore anvises til udslettelse i Pandtebogen
qvit: dat: 16 Maij 1742.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Gunder Hiljesen Ulfverager udj Fiere Skibbrede Hvor
Encken Marithe Eericksdatter er udlagt 1 Løb 1 pd: Sm: 1 Vog Korn i Ulfverager for 35 rdr:
Hilje Gunders: udlagt 2 ½ Mrk: Sm: ¼ huud i gaarden Westvig for 4 Mrk: Marcken, Søfren
Gunders: udl: 7 Mrk: Sm: 1/8 huud, Brithe Gundersdatt: udlagt 6 Mrk: Sm: Anna
Gundersdatt: udl: 6 Mrk: Sm: og Ingebor Gundersdatter udl: 6 Mrk: Sm: alt forskrevne udj
gaarden Vestvig for 4 Mrk: Marcken dat: 26 Junij 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ellef Hofversholm, hvor Malleene Ellefsdatter er udl: 1 Løb
Sm: 1 huud 2 Voger Korn i gaarden Nedre Egeland for 63 rdr: dat: 19 Junij 1742.
Publiceret Hans Vigckenesses Revers paa 4 Kiør hand haver faaet paa Leye af Cancellie Raad
og Sorenskriver Randulff dat: 25 Julij 1742.

Publiceret Hr: Haars udstede bøxelsedel paa halfdeelen i Gissøen til Jens Esseckiel Vigcke
dat: 15 Septembr: 1741.
Publiceret Britha Sl: Reinert Mæckelandz Encke udstede skiøde paa 2 pd: 14 Mrk: Sm: udj
gaarden Mæcheland til Reinert Reinerts: som der for har betalt 62 Rdr: dat: 28 Martij 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj Nordhugelen til
Peder Anders: dat: 9 April 1742.
Publiceret Hr: Johan Haars udstede Skiøde paa Bøm/m/elens Kircke til Andbiørn Espever,
Carsten Tiong, Etzechiel Wigcke og Jørgen Callevog hvor for de har betalt 180 Rdr: dat: 7
Martij 1742.
Publiceret Otte Odlandz udstede skiøde paa 1 pd: 7 Mrk: Sm: i gaarden Odland til Andfind
Ottes: som der for har bet: 31 rdr: dat: 27 Martij 1742.
Publiceret Martha Sl: Knud Ifvers: og Lars Melboes udstede skiøde (paa .. … Sm:)
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udj gaarden Peterteigen till Lars Stephensen som der for har betalt 20 rdr: dat: 27 Janvarij
1742.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Hans Gilje till Doms Lidelse for
begangne Leyermaall udj sit æcteskab med et qvinde Menniske nafnlig Allis Joensdatter, og
som de indstefnete ej møtte for Retten saa bliver Sagen her eftter foretagen.
Publiceret Aslack Elgeraasses udstedde Skiøde paa 2 pd: 15 Mrk: Smør udj gaarden Elgeraas
till Indre Joensen Rødvehr som der for har betalt 73 rdr: 3 Mrk: dat: 6 Novembr: 1741.
Publiceret Hr: Haars udstedde bøxelseddell paa en part i Fylchesnes till Hans Taarbiørns: dat:
4 Aprilis 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Wespestad til Rasmus Anders: imod bøxel 7 rdr: 3 Mrk: dat: 4 Novbr: 1741.
de indstefnte blev der nest paaraabt da Hans Indresen Gilje møtte for Retten og vedstod at
have faaet lovlig Kald og Varsell.
paa Alles Joensdatters vegne møtte faderen Joen Pedersen Mæeland og tilsagde godvillig
eller i Mindelighed paa hindes vegne bøderne betale, alt saa frafaldte Fogden Sagen, dette
qvinde Menniske betreffende,
Hans Indresen Gilje paa tilspørgelse tilstod at have besvangret Pigen Alles Joensdatter.
Fogden tilspurte Leyermaals begiengeren om hand hafde noget till bøderne at betale, eller
kunde stille borgen i Mindste for ung Karls bøder; hvor till dend indstefnte svarede hafde
aldelis indtet at betale med, kand icke heller faae nogen till at stille Caution, ihenseende hand
aldelis indtet er Eiende.
Fogden tilspurte Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, saa vell som dend Tingsøgende
Almue, om de er vitterlig at Leyermaals begiengeren haver nogen formue eller Eiendeeler at
bøde med, hvor till de Samtlig og Eenstemmig svarede Nej at de er icke vidende hand er det
allermindste Eiende till bødernis betaling.

Fogden lod tilføre at hand vell burde Sette i Rette over Leyermaals begiengeren Hans Gilje
eftter Lovens 6te Bogs 13 Capt: 25 art: men siden hand aldelis ingen formue haver og dog
icke for slig hans forseelse bør aldelis icke vere ustraffet, saa paastod Fogden at hand i
mangell af bøder maatte Dømmes till straff paa Kroppen og at udstaae Kirckens Diskiplin,
hvor om hand begierede Dom.
hvor eftter Saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som det er bevist med dend indstefntes tilstaaelse, at hand {haver be} som en æctegiftt Mand
haver haftt legemlig omgiengelse og besvangret Pigen Allis Joensdatter, Saa tilfindes hand
\Hans Gilje/ i følge Lovens pag: 965 art: 1te at udstaae Kirckens Dischiplin, og siden hand
haver ærcklæret indtet till Bødernis betaling at vere Eiende, saa insinueres till høyEdle og
welbaarne Hr: Stiftts Befalings Mandens godtfindende hvad straf hand i følge Forordningen
dato 11 Aug: 1725 i mangell af Bødernis betaling bør udstaae hvilcket \foranførte/ bør af
Hans Gilje eftterckommes under Lovens adferd.
Pastor Johan Christopher Haar hafver till dette Ting ladet indstefne Joen Frandsen Sveen, og
Aanen Frandsen ibid: til Doms Lidelse formedelst de skall hafve ladet sine øgckebester
Sprunget over Engebøe garen paa gaarden Aase, Findaas Præsteboell Beneficeret,
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hvor udj Hr: Pastor Self brugte 1 Løb 1741, hvilcke skall vere indkom/m/en i ageren, og giort
temmelig skaede, og der om indstefnt Contraparterne at anhøre vidnerne Hans Aaese, og
Indre Knudsen Bierckelands udsigende, hvilcke iligemaade er indstefnt under deris
faldzmaall, {og der} hvilcken tilføyede agerskade Citanten haver ved 2de Mend ladet
besigtige og Taxere, og som dito Taxations Mend der eftter ved døden er afgangen, saa
formeener hand at vidnerne som paa dend tid tillige var tilstede, skall nu ved sit vidnis byrds
afleggelse, forcklare alt hvad de om denne Sag er vitterlig og vidende.
Contraparterne blev paaraabt og møtte Joen Frandsen Sveen paa Eegne og sin fraverende
Broder Aaenen Frandsens vegne, og tilstod at have begge faaet lovlig Kald og warsell.
Hr: Pastor Haaer paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Stefnevidnerne Lænsmanden Tollef Houeland, Johannes Emberland og Siur Emberland,
hiemlede ved Eed eftter Loven, at have indstefnt Joen Frandsen Sveen, og Aanen Frandsen
Sveen, samt widnerne Hans Aaese og Indre Knudsen Bierckeland, till dette Ting med mere
end 3de Ugers Varsell, og indstefnt vidnerne under deris faldzmaall eftter Loven at møde.
Vidnerne blev paaraabt saa som Ingebrigt!! (Indre) Knudsen Bierckeland eftter Loven, men
møtte icke, blev ellers forcklaret af Stefnevidnerne at dette vidne er boende i Ryfylche
Fogderie, og er Sorterende under Stavanger Jurrisdiction, i hvilcken henseende, og som dette
vidne ej heller haver faaet dend varsell som Loven foreskriver, kand denne Redt icke
paadømme eftter forordningen dend Mulct, som hand burde lide, for sin udeblivelse, om hand
under denne Jurrisdiction haver veret Sorterende.
det andet vidne Hans Aaese, blev paaraabt som fremstod for Retten da Eedens forcklaring af
Lovbogen for han/n/em blev oplæst, formaenet at sige sin Sandhed og wogte sig for
MeenEed. Vid: Hans Aaese, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede paa de af
Hr: Pastor Haar fremsadte qvæstioner, saa som 1. om vidnet icke avigte høst 1741 saag at
Joen Frandsen og Aaenen Frands: ibid:s øgcker, war kommen ind paa Præstens ager og Eng
paa gaarden Aaese, og sammestedz giorde Præsten skaede, Rs: udj Korn skaaren og før
Kornskaaren, har hand Seet Contraparternes 2de øgcker i ageren Præsten Hr: Haaer
tilhørende, dend første gang war en hestefølje 2 aar gammell {med} vidnets Søn tilhørende,
med Contraparternis øgcker i ageren; forcklarede der hos at Contraparternis øgcker har
Sprunget over Engebøe Gaeren; 2. om vidnet kand vide, hvor mange tønder Korns skade,

Præsten haver taget, i beregnet hvad øgckerne haver opædet og nedtraad, som tillige er bleven
bederfvet. Rs: at der var taget 2de Mend at besigtige skaden afvigte høst, da all skaden blev
Taxeret for all gaarden til 6 Tønder, der af will vidnet meene at Præsten tog skade paa 4re
tønder hafre; Taxations Mendene vare Ifver Hinderlie og Peder Nordskoug, som begge udj
foraaret ved døden ere afgangne. 3die qvæstion om icke Joen Frands: Sveen og Aanen
Frands: ibid: var ofververende da Taxationen og besigtelsen skede over dend tagne skade;
Rs: jae saa og vidnets huustrue Britta Hansdatter, og datteren Lisbeth Hansdatter. 4de om
der var fleere end vidnet alleene som saag at Joen og Aaenen Sveens øgcker giorde skade paa
Præstens ager, Rs: hans huustrue og datter saag det tillige. 5te om vidnet icke satte
øgckerne ind, da de hafde giort skade, og Sendt Joen og Aanen Sveen bud der om, og hvad de
da svarte. Rs: baade første og anden gang tog vidnet begge øgckerne ind og satte dem ind
første gang, men tog (….. ……) anden gang
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saa sendte dem bud at hendte øgckerne, som og skeede, da vidnet fortalte dem at {de}
øgckerne giorde skade paa ageren, hvor til de indtet svarede, men tog dem med sig, da de om
et par dager kom atter igien og giorde lige saa, alskiønt vidnet leverede dem vidier til at binde
øgckerne med, samt tilsagt at lade dennem gaae {paa} at beite paa østre side ved sin Eegen
gaard, der til de svarede, skulle de lade dem der blive gaaende, kom øgckerne over dem Self;
videre hafde Præsten icke dette vidne at tilspørge men begierede Sagen till neste Ting
udsadt, for at faae de øfrige vidner da afhørte.
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting {da} for at Hr: Pastor \Haar/ till dend tid eftter lovlig omgang
kand faae sine vidner afhørte; iligemaade till forbemelte tid og sted forelegges Contraparterne
Laufdag at møde og svare til Sagen.

Ao: 1742 d: 5 og 6te Octobr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Ole Nielsen Veyvogen, Eerick
Monsen Grasdahl, Indre Biønsen Mæeling, Anders Albrigtsen Oustevold, Hans Nielsen
Ouckland, Johannes Nielsen Kalfve, Thommes Jacobsen Drifvenes, og Johannes Biørnsen
GougsEim, tillige med Almue fleere som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste General Pardons Patent for det saa vell fra Landleggene
før Enroulerings forordningen af 30 Septembr: 1739. som fra Søe Limitterne og Divisionerne
for og eftter samme forordnings dato undvigte Mandskab og er dat: 8 Aug: 1742, hvor af
Fogden leverede en ligelydende gienpart till Lænsmanden Salomon Johans: Vindenes at
opslaa paa Kirckedøeren.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript angaaende de Persohner som eftter Ergangne
Domme, for gield, begive sig enten under sammestedz Garnisons Compagnie eller Artellerie
Compagnier, Hvor om saadanne skall tilholdes eftter forordningen af 28 Decembr: 1678 og
er dat: 24 Aug: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa 1 pd: Sm: ½ huud udj gaarden
Saatendal til Christopher Hans: dat: 4 Julij 1742.

Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa ¼ Løb Sm: og 1/8 huud i gaarden
Søre Fonden till Christopher Salomonsen dat: 30 Junij 1742.
Publiceret Mathias Dals bexelsedel paa 3 Spd: Sm: 3 skilling Penge i gaarden Houchenes til
Lars Albrigtsen dat: 9 Julij 1742.
Publiceret Madame Angnete Sl: Mag:r Samuel Schrøders udstede Skiøde paa endel
Jordegodz og Laxevoger til Sr: Lambert von der Ohe som der for har betalt 1450 Rdr: dat: 9
Febrj: 1742.
Madame Angnete Sl: Mag:r Schrøders udstede Pandte obligation stor 50 rdr: som hun af Sr:
Madz Formand til Laans haver beckommet er af hinde indfriet og af Sr: Formand paategnet
at have betalt Capital saa vel som Renter, hvor fore dend nu anvises i Retten til udslettelse i
Pandtebogen dat: 6 Maij 1734.
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Publiceret Peter Krogs udstedde bøxelsedel paa Hatlevigen til Johannes Olsen dat: 1 Maij
1742
Publiceret Nathanaell Mathiesens udstede bøxelsedel paa 3 Spansteiger udj gaarden
Steenevigen til Lars Niels: dat: 4 octobr: 1742.
Publiceret Bent Olrichs udstede bøxelsedel paa 1 ¼ Spand fisk udj Hefverøen till Jacob Niels:
dat: 4 Octobr: 1742.
Publiceret Jens Thomes: Børnesses udstede bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden
Ouchland til Abraham Johans: dat: 19 Septembr: 1742.
Publiceret Bendt Olrichs udstede bøxelsedel paa 3 Spand fisk i Hefverøen til Jacob Anders:
dat: 4 Octobr: 1742.
Procurator Ottesen i Rettelagde sin Principal Jens Hansen Meyers udtagne Stefnemaall udj
Sagen Contra Lars Rabben, Jacob Steenevigen, Niels Salthellens Encke og Joen Larsen
Dybevogen at anhøre vidnet Ole Niels: Hæfverøens forcklaring, angaaende Taarskegarnet de
skall have optaget, saa vell som vidnet Nathanaell Mathiesen, Ole Olsen Waage, Johannes
Hefverøen og Jacob Eericksen Stangeland, Peder Svendsen Vaage, Simen Waage, deris
ædelige forcklaring om icke Torskegarn er brugt i mange aar, med videre dat: 1 Septembr:
1742.
Procurator Preus møtte udj Retten paa de indstefnte Contraparters vegne, og vedstod at
Stefnemaalet er for hans Principaler loulig forckyndt:
Widnerne blev paaraabt som alle for Retten Comparerede.
Procurator Ottesen paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfestes og afhøres. hvor eftter
vidnerne blev fremckaldet en eftter anden, og ellers Eedens forcklaring blev for dennem
oplæst, hvor paa
Vidnet Ole Niels: Hæfverøen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, paa 1te
qvestion hvad tid det war Jens Hans: Meyers Torskegarn blev optagen og af hvem. Rs: at
forleden aar 1741 i Vindter fiskeriet; vidnet blev tilspurt paa hvad sted Torskegarnet var
Nedsat, Rs: at det var Nedsadt fra fastelandet Gouchen og till Waholmen. blev vidnet

tilspurt om det sted hvor Torskegarnet stod, om det var samme sted hvor den almindelige
Almue fiskede med Angelsnøre. Rs: Jae; vidnet blev tilspurt om hørte imidlertid at
Torskegarnet var udestaaende i Søen, om vidnet da hørte af Almuen som fiskede med
angelsnøre at de anckede og klagede \over/ at det udsadte Torskegarn var dennem till skade
og hinder, udj deris fiskerie. Rs: Jae hørte at Almuen anckede der paa, og for dend skyld
blev det optagen. Vidnet blev tilspurt om icke hørte, af hvad aarsage Almuen anckede over
Torskegarnets udestaaende i Søen, Rs: hørte icke de klagede andet end at de meente fisken
bed icke paa angelen, siden Torskegarnet var udestaaende i Søen. Vidnet blev tilspurt paa
hvad dag i ugen Torskegarnet blev udsadt. Rs: at var en med Kipper Ole Larsen og Lars
Kipper, og eftter Jens Hansen Meyers ordre som Self var med paa baaden, blev Torskegarnet
første gang udsadt {eftt} en Søndags aftten eftter at Soelen var nedgangen, og om Mandags
Morgenen fandt vidnet og huusbonden, Torskegarnet optagen og war lagt paa landet
Gouchen, men hvem samme har optaget og lagt paa land, vidste vidnet icke; hvor (…)
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vidnet Sagde a(t Torskegar)net eftter Jens Hansens ordre blev af vidnet og forbem:te
Persohner atter udsadt, om Mandags afttenen, ganske mulm og mørckt, Roede saa der fra til
Salthelleholmen hvor de opholdt sig vngefer 1 Times tid, Roede saa atter hen at ville see till
Torskegarnet, hvor vidnet med sit følge befandt 3de baader der Torskegarnet var staaende,
hvor da dend baad som Jacob Steenevigen var Self 3die udj, arbeidede og opdrog
Torskegarnet, som var de 2de Mend der var paa baad med ham, de vidnet paa dend tid icke
kiendte, siden det var Mørckt, men Jacob Steenevigen saag og kiendte vidnet saa som hand
Roede og andøfvede imedens de 2de paa baaden med ham optog Torskegarnet. Procurator
Ottesen tilspurte vidnet, om icke vidnet siden eller eftter dend tid at Torskegarnet var optagen,
har hørt eller faaet at vide, hvem de andre 2de Mend ware som var i baad [med] Jacob
Steenevigen. Rs: Nej. for det 2det: om vidnet icke har hørt eller ved, hvad Mend det var
paa de andre 2de baader. Rs: Nej. Procurator Preus tilspurte vidnet, om ej hørte at der blev
paa ancket og af hvem, at Jens Hansens Meyers Torske garn var udsadt udj indløbet for
fisken. Secundo, icke ved eller er beckiendt eller og hørte paa at der tillige blev paa ancket,
at Torsken tager afskye fra indløbet, for saadanne Torskegarns udsettende. till 1te qvestion
svarede vidnet jae, dog hørte det icke samme aftten at Torske garnet blev optaget, men hørte
at Almuen anckede der paa imidlertid fiskeriet varede, svarede ligesaa til anden qvestion.
svarede ellers paa spørsmaall at fisken kunde have sit indløb saa vell Norden som Synden for,
hvor Torskegarnet var staaende. Videre hafde parterne dette vidne icke at tilspørge;
Vidnet Nathanaell Mathiesen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at hafve
med fleere Almue brugt Torskegarn i Bechervigsundet, Jae over 20 Torskegarn hver Nadt i
fiskeries tider udsadt, uden nogen paa anckning af Almuen, som er i streckning vngefer ½
Miill fra dend sted Jens Hansen Meyers Taarskegarn var staaende som har Continueret i 8 â 9
aars tid vidnet har boet i Bechervigen, som og imedens er fisket med angellsnøre, og fiskeriet
paa dette sted har Continueret lengere, end paa de steder hvor {icke} Torskegarn icke har
veret brugelig, og er dette sted Bechervigsundet, et lige saa almindelig fiskested hvor fiskes
med angell, ligesom i Qvalvogen.
Vidnet Ole Olsen Vaage eftter aflagde Eed eftter Loven vant og forcklarede at have brugt en
liden Mælle Torskegarn paa 40 fafner ved (….)linelandet ickun 2 â 3 aar. Forcklarede der hos
at det har veret en brugelig maade af Almuen i Bechervigsundet at have brugt Torskegarn, saa
vell for vidnes tid,
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som i dend tid vidnet kand mindes der nu er 48 aar gamell, og i dend tid fiskes baade med
garn som angelsnøre, og paa de tider som fiskeriet falder i Bechervigsundet, bliver fiskeriet
paa forommelte maade brugt almindelig. Dette vidne hafde parterne icke at tilspørge.
Vidnet Johannes Hæfverøen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i alle
maader som forrige vidne vundet og udsagt haver. Videre hafde Parterne dette vidne icke at
tilspørge.
Vidnet Jacob Stangeland eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at have brugt
Torskegarn / Nodt, og icke videre, indeverende aar, men Naboerne ved vidnet at have brugt
Torskegarn ved Stolmen, haver og hørt at Almuen bruger saa vell Torskegarn som angelsnøre
i Bechervigsundet og uden nogen ancke eller klagemaall. Videre hafde Parterne icke dette
vidne at tilspørge.
Vidnet Peder Voge eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at har veret paa
Stolmen et aar, og imidlertid brugt Torskegarn, ligesaa og tient Wisiteur Allerup i 4 aar, og
brugte imidlertid Torskegarn ved Windenes oesen eller Bechervigsundet. Videre hafde
Parterne icke dette vidne at tilspørge.
Vidnet Simen Vaage eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at have brugt
Torskegarn i 2de aar ved Stolmen, {i 2de aar;} er og viden!! (vidende) at Almuen bruger
Torskegarn i fiskeries tider i Bechervig sundet eller Windenes oesen.
Procurator Preus der paa fremstod for Jacob Steenevigen, og Lars Olsen Rabben og fleere af
Almuen deris vegne, og fremlagde deris Continuations Contra Stefning af 17 Septembr:
sidsteleden hvor ved til vidne var kaldet Niels Valhamer, Johannes Nofven, Johannes Indre
Rabben, Villum og Mickel Kalfvenesset, samt Niels Stangeland, de andre i stefningen
benefnte, Jacob Steenevigen og Joen Dybevogen frafaldes i henseende till at de er Sigtede af
Jens Hansen Meyer, og dis aarsage sig imod ham maa forfegte, i Sæer tilckiendegaf hand for
Lars Rabben, at hand Refererer sig til dend forcklaring som hans Søn paa hans Side her for
Retten d: 30 og 31 Octobr: 1741 haver Deponeret, allerheldst Lars Rabben icke haver weret
med dem som optog Citantens garn, men hand følger Almuen i dend formeening at Jens
Hansen er u-beføyet sit Torskegarn, paa det sted som nu omtrettes, dennem til fornermelse og
fortrengsell \at udsette/.
Procurator Ottesen paa Jens Hansen Meyers vegne vedtog Stefnemaalets lovlige
forckyndelse, men som samme er underskrevet af Procurator Sr: Preus som fuldmegtig paa
Lars Rabben og Samtlig Almuens vegne, saa paastod hand at bem:te Preus vorder paalagt at i
Rettelegge lovlig fuldmagt paa det der af kand sees, hvem Eegentlig hans Princi1742: 80b
paler er, eller og i det mindste Nafn give dennem, der har gifvet ham ordre, till Sagens driftt
og Proceduer;
Preus der til svarede at de af Almuen som haver givet ham ordre at staae i Rette, haver hand
benefnt seeniste Sommerting, hvilcke og anmeldes udj Meyers Citation, og hvilcke undtagen
Niels Salthellens Encke nu Erskinner for Retten der formoedentlig vedstaar at Sagen er
Comparenten opdragen og følgelig der af bliver det Comparenten fuldmagt nock, ligesom
Comparenten for den Meenige Almue icke forfegter andet end hvis Almuen formeen, at
Torske fiskegarn ej maa bruges, hvor almindelig fiskes med fiskesnøre, men for saa vidt her
tvistes om Meyers garns optagelse, dis angaaende staar hand i Rette for de af Almuen som
Jens Hansens Stefnemaall benefner, alt saa formoder hand at Ottesens exception bortsvinder
af sig Self;
Ottesen vedblev sit forrige, og angnocerede aldelis icke Procurator Preuses Rettergang for
dend Samtlige Almue, uden Ligitimation, men alleene for saa vit de af Meyer indstefnte

Persohner angaar, thj ellers maatte joe Comparenten excipere mod de af Preus indstefnte
vidners førelse; som og er af Almuen
Preus Erindrede at Dommeren Considererer vel at Jens Hansen Self i denne Sag, haver
benøttet sig af Almuens vidnes byrd, mod hvilcke Preus kunde haftt mere føye at Protestere,
men Preus inClinerer aldelis icke for at faae Sandhed skiult, men skulle Ottesen inClinere for
at legge skiuell paa Sandhed, da bliver det Preus Resserveret i beleylig tid at føre vidner i
andet Skibrede. Preus lod tilføere at end skiønt hans udstede Stefnemaall formelder at
paasøge denne Sag paa Samtlig Almues vegne, saa strecker hans meening ickun till Eendeel
af Waags Skibbredes Almue, saa som Lars Rabben, Knud RemberEide, Ole Nielsen
Veyvogen, Abraham Joensen Ouckland, svarede at ville vere vel tilfreds med at
Torskegarnenes brug kunde blive afskaffet men ville icke der for underckaste sig nogen
Proces, saa og Svarede dend tilstede verende Alme, at de (gier)ne ville see Torskegarnenis
afskaffelse men der om ej ville føere nogen Proces; Preus der imod Replicerede i slig
leylighed maa forfegte (Sag)en, baade om Torskegarnets optagelse, som og
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samme garns afskaffelse, og det alleene for de 4re infstefnte Nafngifne Persohner, hvor fore
hand haabede at de indstefnte vidner til forcklaring admitteres.
Ottesen i saadan leylighed skulle formoede at Dom/m/eren grandgifvelig kand fornemme, at
de paaberaabte vidner som nu agtes at føeris, icke kand vere andre end af de Mend som vill
have Torskegarnene afskaffet, hvor fore hand endnu som føer Protesterede imod deris
vidnesbyrds antagelse som i deris Eegen Sag.
Preus udbad sig Rettens Eragtning.
Eragtet.
de indstefnte vidner paalegges at aflegge sit vidnisbyrd i Sagen.
Vidnet Niels Vaelhammer eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, aldrig at
have brugt Torskegarn i fiskeries tider ved Salthellen {eller} icke heller imellem Gouchen og
Wa{l}holmen ej heller kand vidnet mindes at Torskegarn paa disse ommelte steder har veret
brugt af nogen Almue nu hand er 60 aar gammell, førend Jens Hansen Meyer dem optog at
bruge, har ellers hørt at Sl: Mathias Gedionsen Qvalvogen skall have brugt dem og er nu
vngefer 40 aar siden hand ved døden afgick, men har aldrig seet at hand haver brugt dem.
Parterne hafde icke mere dette vidne at tilspørge.
Vidnet Johannes Indre Rabben eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver,
disse forbenefnte 2de vidner forcklarede og at paa det sted som Jens Hansen Meyer udsadte
sine Torskegarn, var liige paa det sted hvor dend almindelige Almue fiskede med Angelsnøre,
som de formeente at blive dem til hinder udj deris fiskerie, hvor fore Torskegarnet blev
optagen. Videre hafde {disse} parterne icke disse vidner at tilspørge,
Vidnet Villum Kalfve Næsset eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen dette vidne ej vidste noget
om at Jens Hansen Meyer udsadte sit Torskegarn Saag det heller icke, men nogen tid der
eftter har hand hørt taele der om. Parterne hafde icke mere dette vidne at tilspørge.
Vidnet Mickell Kalfvenæsset eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i
allemaader ligesom nest forrige vidne vundet og udsagt haver. Videre hafde Parterne dette
vidne icke at tilspørge.
Vidnet Niels Stangeland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i allemaader
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver. Videre hafde Parterne icke dete vidne at
tilspørge.
Preus Eskede icke det udeblefve vidne Johannes Naavens forcklaring.

Pr: Ottesen under vedbør1742: 81b
lig forbeholdenhed fremlagde Meyers skrifttlige forestillelse og svar til Contra Stefningen,
dat: 6 Octobr: 1742 saa Lydende der nest anviste Statz Hauptmand Jean von der Velde og
de 16 Mendz gifne betenckning af 23 Septembr: sidst avigt paa bem:te Meyers Reqvisition af
16 ejusdem, og hvor af hand videmerede Copie fremlagde,
Procurator Preus fandt sig anlediget ej alleene af de i dag førte vidners forcklaring, samt og
hvis skrifttlig er indkomen paa Sr: Meyers side, at begiere Communication saa vell till dessen
besvarelse, som og at beslutte Sagen till Endelig Dom, og at hand till dend Ende maa forundes
anstand til neste Vaarting.
Ottesen Protesterede, imod dend begierte udsettelse, og urgerede paa Sagens Expedition, til
hvilcken Ende hand begierede at Preus maatte paalegges, end nu at i Rettelegge hvad hand till
Sagens Tarv paa sine Principalers side kand have;
Preus Sagde at hand uden Ottesens Erindring skall vide at i Rettelegge hvis hand agter i
Sagen til sin partes Tarv ved sin skrifttlige deduction frembringe til forbesagde tid, som hand
forhaaber at Retten billiger.
Ottesen vedblev sin forrige paastand.
Preus ligesaa men for at forckorte sagen og fornøye Ottesen, at tage Ide af de Documenter i
Sagen hand ville benøtte sig af, Producerede først en Hiemtings Dom passeret 1702 d: 6 og 7
Octobr: der nest en Laugtings Dom af 1703 d: 20 Junij og hvor vidt hand ville have samme
i acten indført skal hand anmelde til første Ting. Ydermeere lagde hand i Retten en
Resolution af Stiftt Amtmanden af 7 Junij 1703, der grunder sig paa de fremlagde Domme,
hvilcken og befandtes Tinglyst d: 9 Novbr: samme aar. End ydermere lagde hand i Retten en
Reqvisition til Fogden med hans paategning angaaende det optagne Torskegarn dat: 12 April
1741 saa Lydende. dend der nest Lænsmand og Mends siuns forretning dat: 14 April 1741
saa Lydende.
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Ottesen paastod endnu som føer at Preus maatte paalegges at slutte Sagen.
Eragtet.
Sagen udsettes eftter Preuses paastand till Vaartinget førstckommende, imidlertid skall dend
begierte gienpart af hvad Passeret er meddelis.
Almuen blev tilspurt om de anførte Poster, om Wrag og Strandet gods og dislige, svarede
Nej. Fogden foretog sig at Examinere giestgiæberstederne, hvad enhver af dennem kand
give i Recognition i steden for Consumption folcke og familie skat. Odelskats Mandtaelet
blev oplæst og af Almuen tilstaaet Rigtig at vere. Restandsen for Waags Skibrede blev
oplæst og tilstaaet Rigtig at vere 174 rdr: 4 Mrk: 21 s: Almuen tilstod at have beckom/m/et
Tingskydsens betaling.

Ao: 1742 d: 9 og 10 Octobr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig for Ous Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Pofvell Hansen Hegland,
Hans Jacobsen Ferstad, Hans Nielsen Gielle, Ole Indresen Sundøen, Peder Olsen

Søerestrøenen, Johannes Joensen øfre Boege, Ole Larsen Holmefiord og Hans Hansen
Lundervig, med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Anordninger som paa forrige Tinge.
Publiceret Anders Knudsen Gieres udstede skiøde paa 1 pd: ¼ Mrk: Sm: udj gaarden Giere til
Mickel Joensen som der for haver betalt 50 rdr: dat: 1 Martij 1742.
Publiceret Mickel Rasmusen øfre Boeges udstede skiøde paa ½ Løb Sm: udj gaarden øfre
Boege till Maans Niels: Vooge (Vaage) og Willem Niels: Tangeland som der for har betalt
56 rdr: dat: 28 Febrj: 1742.
Publiceret Idus Gerdings udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: 1 g:skind udj gaarden Waage til
Niels Mons: dat: 4 April 1742.
Publiceret Samuel Udskaats udstede bøxelseddell paa 1 Løb Smør udj gaarden Nedre Qvernes
til Hans Samuels: dat: 9 Octobr: 1742.
Publiceret Hans Oustestads udstede bøxelsedel paa ½ Løb 3 Mrk: Sm: ½ huud 5/16 g:skind
{til} udj gaarden Storem til Niels Eevens: dat: 9 Octobr: 1742.
Publiceret Biscop Bornemandz udstede bøxelsedel paa 2 pd: 8 Mrk: Sm: udj gaarden
{Waage} Houeland til Rasmus Vermunds: dat: 9 April 1742.
Publiceret Henrich Foermands udstedde bøxelseddel paa 1 pd: Sm: ¼ h:d ½ g:skind udj
Hofland til Joen Joens: dat: 27 Aug: 1742.
Publiceret Knud Pedersen Tøsses udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Høyseter,
og ½ Løb Sm: og ½ giedskind udj gaarden Børdalen til Peder Thomes: Langeland som der
for har bet: 140 rdr: dat: 28 Febrj: 1742.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i gaarden Houe til Joen
Olsen dat: 8 Octobr: 1742.
Publiceret Idus Gerdings udstede bøxelsedel paa ½ Løb sm: 1 giedskind udj gaarden Wafet
til Lars Taarbiørns: dat: 1 Junij 1742.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud udj gaarden
Røttingen til Johanes Olsen dat: 8 Octobr: 1742.
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Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Svend Mons: Hafskaar, hvor udj Encken Anna Larsdatter er
udlagt 13 ½ Mrk: Sm: 3/16 huud for 19 rdr: 3 Mrk: Mons Svendsen er udlagt 9 2/3 Mrk:
Sm: og Anna Svendsdatter udlagt 4 5/6 Mrk: Sm: alt forskrefne udj gaarden Søre
Holmefiord hver marck Sm: vurderet for 1 rdr: dat: 6 Junij 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Christj Hansdatter Kleppe hvor Enckemanden Mons Siurs:
er udlagt udj gaarden Kleppe ? Mrk: Sm: 1 huud Siur Mons: udl: 13 Mrk: udj {Kleppe}

\Udskaatt/!! (Mrkn: Likevel Kleppe?) for 1 rdr: Mrk:en udj Udschaatt 9 Mrk: Sm: hver
marck Sm: vurd: for 2 rdr: Britha Monsdatter {og} udl: i Udschaat 5 Mrk: Sm: for 10 rdr:
og udj Kleppe 7 Mrk:r Sm: for 7 rdr: og Anna Monsdatter udj Kleppe 7 Mrk: Sm: for 7 rdr:
og i Udschaatt 4 Mrk: Sm: for 8 rdr: dat: 5 Junij 1742.
Publiceret Joen Houge og Knud Tøsses udstede Skiøde paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud og ½
g:skind udj gaarden Steensland till Engell Hans: som der for haver betalt 12 rdr: 1 Mrk: 8 s:
dat: 27 Febrj: 1742.
Bøigde Procurator Hans Giøen møtte paa Hans Hansen Udskaattes vegne, der haver till dette
Ting og for denne lovlige Redt, ladet indstefne Maans Siursen Kleppe for Eendeell
Skoughugster, som hand haver hugget udj hans for lang tid tilfaldende aaesæde udj gaarden
Udschaats Skoug, samt der om at anhøre widnerne Knud Isacksen Slocksøyen og Rasmus
Isacksen ibid: deris udsagn dis angaaende som iligemaade under deris faldz maall ere
indstefnede ydermere er Stefnet till Vedermæele udj Sagen Citantens Stiffader Samuel
Hansen Udschaatt og Moderen Anna Torgilsdatter, alt till Eet lovligt Tingsvidnis Erholdelse.
dend indstefnte Maans Siurs: Klæppe møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og warsell.
Samuel Hansen Udskaatt møtte for Retten og Sagde at hand og huustrue er icke Stefnt till
wedermæele udj Sagen, dog alligevell møder nu og wil tage godvillig paa Eegne og huustrues
wegne till gienmæele udj Sagen.
Procurator Hans Giøen paa sin Principals vegne paastod at de indstefnte vidner maatte Eed
fæstes og afhøres, thj blef vidnerne for Retten fremckaldet {som} hvor da Eedens
forcklaring for Retten blev oplæst;
Vidnet Knud Isacksen blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, og møtte paa hans vegne
faderen Isack Johansen Slocksøen som Sagde at vidnet eller Sønnen Knud Isacksen tiener
hos Asbiørn Rasmusen Lien, med hvilcken hands huusbund hand war paa Reisen till Byen og
meente at skulle komme hiem till Tinget.
1742: 83
Stefnevidnerne Johannes Joensen øfre Boege og Niels Pedersen Nedre Boege hiemlede ved
Eed eftter Loven, at have indstefnt vidnet Knud Isacksen till dette Ting med med!! 14 dagers
Kald og Varsell, og talte med ham Self Persohnlig; Stefnevidnerne under samme Eed blev
tilspurt om vidnet Rasmus Slogsøen er indstefnt, hvor til de svarede at have dennem begge
vidnerne indstefnt til dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell som og tillige indstefnt
widnerne at møde under deris faldz maall.
Widnet Rasmus Isacksen Slocksøen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
hafve tient hos Maans Kleppe i 5 aar, og kand icke Rettelig Erindre hvor mange træer aarlig
blev huggen, Erindrer dog at vidnet Eendell aarringer eftter sin huusbunds ordre blef befalet at
Reise hen at hugge Eendeell træer i gaarden Udschaats Skoug som skeede 2 â 3 gange om
aaret hand iblandt Reiste alleene der hen og kunde da icke føere mere end 2 â 3 Træer der
fra, og somme tider icke meere end 2 træer, lige som Træerne ware stoere eller smaa, og
mellemstunder var hans huusbund Maans Klæppe med, da de begge kunde hver Reise føre der
fra 4 â 5 træer, hvilcket vidnes forcklaring {M} Siur Coldall paa sin Søn Mons Kleppes
vegne tilstod at forholde sig saaledes i Sandhed, og at Sønnen haver hugget er af dend
aarsage at {Sl:} Mons Kleppes Sl: huustrue er arfvelig udj \Sl:/ fader arf tilfalden 18 Mrk:
Smør i gaarden Udschaatt og i dend henseende hafver hand som LodsEiere hugget i Udschaat
Skouen eftter sin anpart,
Eragtet

siden det andet vidne \Knud Isacksen/ nu icke møder og faderen Isack Johansen meener hand
endnu skulle møde, saa opsettes Sagen till i Morgen, da dend igien skall foretages.
d: 10de hujus blev Retten atter Sadt med forbemelte Laugrettes Mend, da Citantens
fuldmegtig, Procurator Hans Giøen og paa Contrapartens vegne faderen Siur Coldal, for
Retten Comparerede.
Procurator Hans Giøen lod tilføre at i anledning af Siur Coldals Eegen tilstaaelse paa
Contraparten sin Søn Maans Kleppes vegne, at have hugget udj Gaarden Udschaats Skoug,
Siuntes hand det icke giordes nødig at føre det udeblefne widne, Knud Isacksen, men fra falt
denne sinde sit Søgemaall for saa vit vidnets udsigende betreffer, og eftter hvad Passeret er,
war af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende, Som blev bevilget.
Her i Skibbredet findes ej fleere Krem/m/ersæder [end] Qvalesundet, som paa denne tid er
øde, og ligger et Kremersæde strax hos kaldes Qvernevigen, naar disse 2de af Een beboere
bruges, kunde det ansees at samme burde svare udj Recognition til Deris Mai:t 4 rdr: (men)
1742: 83b
som nu allene (… ..est..) beboes hvor et fattigt handell holdes kand der af ej meere svares
aarlig end 2 rdr: af de omspurte Persohner som bruger handell findes icke; Almuen
tilstod at de alle ere betalt Tingskydsen saa mange af Almuen som haver skydset til og fra
Tingene dette aar. odelskats Mandtallet blev oplæst og befandtes Rigtig at vere.
Restandsen beløber 42 rdr: 3 Mrk: 1 s:

Ao: 1742 d: 12 og 13 Octobr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Haavig for Strandvigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Christian Tvedt, Joen Dalland, (Ha?)ns
øfre Eegeland, Svend Haege, Taarbiørn Skaattuen, Ole Hiertager, Ole Hadtletvedt, og i steden
for afdøde Thommes Hadtletvet, Joen Haaevig, tillige med fleere Almue som Tinget samme
tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Anordninger ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj Windenes til
Lars Jostesen dat: 24 Janv: 1742.
Publiceret Povell Kiilen, Hans Lassesen Oustestadz og Engel Christophersens oprettede
Contract, om Mit Røe, Rennesvigen, samt Indre Røe og Mit Røe, paa dend anden side,
angaaende en skifttes gaer som tager sin begyndelse ved vandet, dend Syndre bæck, dat: 12
Octobr: 1742.
Publiceret Andreas Heibergs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ½ giedskind udj gaarden
Toft, till Fridrick Danielsen dat: 8 Septembr: 1742.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 1 ½ pd: Sm: 1 ½ g:skind udj gaarden
Schaatum till Ole Olsen dat: 8 Octobr: 1741.

Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Dalland til Jacob Mathiesen dat: 5 Janvarij 1741.
Publiceret Morten Niels: Nordtvets udstede Pandte obligation Stor 296 Rdr: som hand af
Gidtle SkougsEide til Laans beckomet haver og setter der for til underpandt 1 Løb Sm: udj
Schougseide dat: 10de Junij 1742.
Publiceret Morten Gidtlesen, Gidtle Niels: SkougsEide, Anders Haldors: og Gidtle Haldors:
udstede afckald dat: 17 Maij 1742.
Publiceret Joen Joens: Haavigens udstede Pandte obligation stor 100 rdr: som hand af
Winsentz Vindenes til Laans beckomet haver og setter til underpart!! (-pandt) 1 Løb Sm: i
Haavig dat: 6 Julij 1742.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøens udstede Pandte obligation Stoer 240 rdr: dat: 3 Janvarij
1735 blev i Retten anvist at vere betalt og, for at udslettes i Pandteboegen.
Publiceret Johannes Lars: Henangers Contract paa 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: udj gaarden
Henanger, till Ole Engels: dat: 8 Junij 1742.
Publiceret Ole SæfverEides udstede Skiøde paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden SæfverEide til
Haldor Hans: som har bet: 60 rdr: dat: 12 Martij 1742.
Publiceret Hans Engels: Giøens udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: ½ huud udj gaarden
Giøen til Engel Hans: dat: 12 Octobr: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Johanes og Sl: Helene Miaanes hvor obriste Lieut: Segelke
er udlagt 2 Mrk: Sm: udj Miaanes for 4 rdr: 3 Mrk: 4 s: Anders Johansen og Ole Johans: er
udl: 7 Mrk: Sm: i Miaanes for 15 rdr: 5 Mrk: 6 s: dat: ?? Maij 1742.
1742: 84
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Taarbiør Nielsdatter (Had?)tletvet hvor udj Niels Villums:
er udlagt 4 Mrk: Sm: med overbøxel eftter anpart udj 13 ½ Mrk: Sm: for 7 rdr: 3 Mrk: dat:
28 April 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Marithe Taarbiørnsdatter Foor, hvor udj Enckemanden
Anders Nielsen er udl: 9 Mrk: Sm: 1 huud for 45 rdr: Niels Anders: Anna Andersdatter,
Guroe Andersdatter, Marithe Andersdatter og Karj Andersdatter er udl: tilsamen ½ Løb Sm:
for 36 rdr: dat: 31 Maij 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Niels Biøndal, hvor udj Encken er udl: 18 Mrk: Sm: ¼ huud
for 27 rdr: Niels Niels: udl: i Biøndal 18 Mrk: Sm: ¼ huud for 27 rdr: dat: 2 Junij 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Synnefve Joensdatter Aachre hvor udj Moderen, Marj
Mickelsdatter, Sygnj Mickelsdatter tilsamen er udlagt 1 pd: 6 Mrk: Sm: for 30 rdr: dat: 23
Maij 1742.

Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Joen Steensen Houge, hvor udj Encken, Torbiøen!!
(Torbiørn) Engelsen, og Christj Joensdatter tilsamen er udlagt 2 pd: 7 3/8 Mrk: Sm: og ½
huud for 110 rdr: 6 s: dat: 22 Maij 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Martha Steensdatter Henanger, hvor udj Enckemanden Engel
Ols: er udl: ¾ huud for 40 rdr: 3 Mrk: udj gaarden Fladebøe 13 Mrk: Sm: for 13 rdr: Ole
Engelsen udl: i Henanger 18 Mrk: Sm: for 27 rdr: udj gaarden Fladebøe 8 Mrk: Sm: for 8 rdr:
Johannes Engelsen ligesaa udj Henanger 15 Mrk: Sm: for 22 rdr: 3 Mrk: udj Fladebøe 8 Mrk:
Sm: for 8 rdr: Karj Engelsdatter, Christj Engelsdatter og Marithe Engelsdatter tilsamen udj
Henanger udl: 21 Mrk: Sm: for 31 rdr: 3 Mrk: udj Fladebøe er enhver af dem udlagt 4 Mrk:
Sm: for 1 rdr: Marcken. Steen Steensen udl: i gaarden Houge 6 7/8 Mrk: Sm: Ingel Steens:
6 Mrk: Sm: Joen Steensen, Magdele Steensdatter, Marithe Steensdatter tilsamen udl: i
Houge 12 Mrk: Sm: hver Marck smør for 1 rdr: 2 Mrk: 8 s: dat: 26 Maij 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Kari Engelsdatter Haavig, [hvor udj] Enckemanden Haldoer
Haavig er udl: 18 ½ Mrk: Sm: i Hiertager for 18 rdr: 3 Mrk: udj gaarden Løningdal 2 pd: 6
Mrk: Sm: for 109 rdr: 9 s: udj gaarden Age 1 Løb 22 Mrk: Sm: [for] 94 rdr: Joen Haaevig
udl: i gaarden Haavig 2 pd: 6 7/12 Mrk: Sm: 1 ¼ huud for 148 rdr: 5 Mrk: 4 s: og Ingebor
Joensdatter udl: i gaarden Age 2 pd: 2 Mrk: Sm: for 50 rdr: dat: 30 Maij 1742.
Siur MundEim haver till dette Ting ladet indstefne Hans Torgildsen Giøen, till Doms Lidelse,
at modtage de Penge som hand till Sl: Knud Nernes laant haver, for hvilcke Penge ham
Jordegods udj gaarden Nernes er udlagt, myndtlingen Knud Knudsen tilhørende, samt at
betale Processens beckostning.
Stefnevidner Lænsmanden Hans {Torgilsen} Engelsen Giøen og Johannes Kiøen, hiemlede
ved Eed eftter Loven at have indstefnt Hans Torgelsen Giøen till dette Ting med mere end 14
dagers Kald og warsel.
Dend indstefnte Contrapart Hans Torgildsen Giøen blev paaraabt eftter Loven men møtte
icke ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at svare.
Citanten møtte for Retten og Sagde at de Penge som Contraparten Hans Torgilds: Giøen paa
skifttet fordrede er 116 rdr: hvor fore hand fick udleg 1 pd: 18 Mrk: Sm: i gaarden Nernes,
som Citanten paastod at ville paa myndtlingens vegne indløese, og til dend Ende er hand
paastaaende at Contraparten maa blive til funden at {betale} imodtage sine penge med
paaløbende Renter i alt 139 rdr:
Eragtet.
Som Contraparten befindes at have faaet lovlig Kald og warsell saa foerelegges ham Hans
Torgils: Giøen Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
1742: 84b
Aagaathe Jørgensdatter hafver till dette Ting ladet indstefne Niels SkoegsEide till Doms
Lidelse at betale hinde 3 rdr: 2 Mrk: som hun eftter Skifttebref dat: 13 Novembr: 1708 eftter
Sl: Anders Monsen Biøndall er udlagt der for 1 underseng 1 rdr: 4 Mrk: 1 gryde 1 Mrk: og
3 gieder â 3 Mrk: er 1 rdr: 3 Mrk: som Niels SkoegsEide til sig skall have annammet;
paa Contraparten Niels SkougsEides vegne møtte Niels Gidtlesen SkougsEide som vedstod
at hand Contraparten hver faaet lovlig Kald og Varsell.
Citantinden paastod at Niels SkougsEide maatte blive tilfunden at betale hinde de paastefnte
3 rdr: 2 Mrk: naar fradrages dend gryde hand lod hinde beckomme for 1 Mrk: og 1 Vog
Korn eller Hafre for 2 Mrk: for 12 aar siden;

Eragtet.
Niels SkougsEide forelegges Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Knud Boelstadz udstede gafvebref paa 1 pd: 9 ¾ Mrk: Sm: udj gaarden Nedre
Boelstad til Jan Knuds: dat: 12 Octobr: 1742.
Publiceret Niels Hadtletvets udstede bøxelsedel paa 15 Mrk: Sm: udj Hatletvet till Hans
Aaese dat: 12 Octobr: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs fredlyesning over gaarden Eides skoug dat: 12 Octobr: 1742.
Publiceret Engel Niels: Røsaaeses udstede Skiøde paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden Røsaas
til Daeg Ellings: som der for har bet: 80 rdr: og dat: 6 Octobr: 1742.
Publiceret Dag Ellingsen og Størck Olsen Amlandz udstede skiøde paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: udj
gaarden Refne till Johannes Niels: som der for har bet: 60 rdr: dat: 6 Octobr: 1742
udj dette Skibbrede findes ej fleere Kroer end Biscopshafnen som Jens Lande beboer og der
af bør svare Recognition 1 rdr: Almuen blev tilpurt om her er funden Wrag eller Strandet
gods dette aar, der til Almuen svarede Nej, og at ingen bønder Sønner bruger handell uden
Joen Haaeland. Almuen tilstod at Ting skydsen er dennem betalt saa mange som har
skydset til og fra Tingene dette aar 4 s: Miilen; Ledingens afgang paa det affelte paa
gaarden Sandal 14 8/15 s: Aftags forretningen paa gaarden Sandal 1 pd: Sm: ½ huud.
Odelskats Mandtallet for Strandvigs skibbrede tilstod Almuen at forholde sig som oplæst
Rigtig. Restandsen beløber 24 rdr: 5 Mrk: 14 s:

Ao: 1742 d: 15 og 16 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Hummelvig for Opdals Skibbredes Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Lars Sæed, Niels SøerEide,
Christopher ibid: Jacob Støele, Anders Malchenes, Lars ibid: Ole Røen og Siur Sunde, tillige
med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Anordninger lige som paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Biørne Andersen Næsse, hvor Encken Marithe
Andersdatter er udlagt i gaarden Nesse 1 huud 1 s: Penge med helftten i underligende
1742: 85
Klubben for 42 rdr: Sønnen Anders Biørns: vnge (Anders Biørn)s: Siur Biørns: Lars
Biørns: Inger Biørnsdatter, Anders Mickelsen og Inger Mickelsdatter tilsamen udlagt i
gaarden Næsse med underliggende Klubben 1 pd: 15 3/7 Mrk: Sm: for 1 rdr: Marcken er 39
rdr: 2 Mrk: 7 s: dat: 8de Junij 1742.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Jacob Thomes: Nedre Drange, hvor udj Encken Eelj
Hansdatter er udlagt ½ Løb Sm: ½ huud for 14 rdr: 2 Mrk: 8 s: Hans Jacobs: og Thom/m/es
Jacobs: er udlagt 18 Mrk: Sm: for 15 rdr: dat: 9 Junij 1742.

Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Niels Thom/m/es: Høfviskeland, hvor Encken Rangnille der
udj er udl: 12 Mrk: Sm: ¼ huud for 21 rdr: og udj Kleppe 3 Mrk: Sm: for 3 rdr: Thommes
Niels: og Carl Niels: er udlagt 1 pd: Sm: i Høfvischeland for 24 rdr: dat: 12 Junij 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Lisbeth Hansdatter Tvet, hvor udj Ole Myrdal for laante
penge er udlagt 12 Mrk: Sm: for 10 rdr: Peder Epland udlagt for laante Penge 12 Mrk: Sm:
udj Tvedt for 10 rdr: Baarnj Hansdatter for laante Penge er ligesaa udlagt 12 Mrk: Sm: 1/6
huud for 15 rdr: Povel Hans: er udlagt for lante!! (laante) Penge 1/3 huud for 10 rdr: dat: 18
Maij 1742.
Publiceret Madame Sl: Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ hud 1 giedskind udj
gaarden Belt til Mons Størcksen dat: 15 Octobr: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedell paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: ¾ huud, i gaarden øfre
Houchefer, till Torben Svends: imod bøxell 4 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 24 Septembr: 1742.
Publiceret Ole Peders: Anderslandz udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: udj gaarden Andersland
til Jacob Niels: som der for har betalt 40 Rdr: dat: 19 Septembr: 1742.
Publiceret Anders Biellandz med fleere Interessentere, deris udstede Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk:
Sm: till Engel Ellings: som der for har betalt 48 rdr: dat: 18 Septembr: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Haalandsnesset til
Endre Olsen dat: 15 Octobr: 1742.
Publiceret Siur Sunde og Tarrald Kongsvigs udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i
Høfviskeland og 18 Mrk: Sm. i Kleppe til Johanes Thom/m/es: dat: 19 Septembr: 1742.
Publiceret Siur Coldals udstede bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: \i Teigland/ til Johan
Samsons: dat: 1 Octobr: 1742.
Publiceret Rasmus Snærings udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Grødteide til Berent
Jacobsen dat: 13 Octobr: 1742.
Publiceret Knud Tøssøen udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Landerøen til Anders
Næsse dat: 12 Octobr: 1742.
Publiceret Hans Hiartnesses udstede bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: ½ huud udj gaarden
Gripne till Clem/m/et Niels: dat: 28 Septembr: 1742.
Publiceret Hans Hiartnesses udstede bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: ½ huud udj Gripne till
Salomon Niels: dat: 8 Octobr: 1742.
Publiceret Christopher Godøens udstede skiøde paa 1 pd: Sm: i Lille Godøen til Niels
Christophers: som der for har bet: 24 rdr: dat: 2 Martij 1742.
Johannes Hammersvigen haver till dette Ting ladet indstefne Hans Støele at lide Dom til
bøder og Straff for hand skall hafve skieldet Citanten med Nærgaaende ord, og der om
indstefnt Contraparten at anhøre vidnerne Anders Holme og Marj Støele \samt Anna Støele/
som og ere Stefnede under deris faldz maals bøder at møde,

Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Hans: Møcklestad og Jacob Støele, hiemlede ved Eed
eftter
1742: 85b
Loven at have indstefnt Contraparten Hans Støele, som og vidnerne Marj Støele og Anna
Støele under deris faldz maall med 14 dagers Kald og warsell, saa og Stefnevidnerne
Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt vidnet Anders Holme {till} under faldz maall till dette Ting med 14 dagers Kald og
Varsell.
Contraparten blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne till
Sagen at Svare. Widnerne blev ligesaa paaraabte eftter Loven, men ingen af dennem møtte;
Eragtet
som Stefne vidnerne haver afhiemlet at Contraparten saa vell som widnerne, till dette Ting
haver faaet lovlig Kald og warsell, Saa forelegges vidnerne Laufdag till neste Ting, under
deris faldz maall, at møde, og aflegge sit vidnesbyrd, till samme tid og sted forelegges Hans
Støele Laufdag at møde og svare til Sagen.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste giestgieberlige Privilegium paa Godøesundet til
Johannes Qvalheim dat: 13 Julij 1742.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Nedre
Lunde till Johannes Larsen dat: 16 Octobr: 1742.
Publiceret Hr: Edvart Christi udstede bøxelsedel paa 22 ½ Mrk: Sm: ¼ hud ½ g:skind udj
gaarden Store Belt til Samson Joens: dat: 12 Octobr: 1742.
Haldies Larsdatter Andersland haver till dette Ting ladet indstefne Lars Walle p: 26. for
Resterende tienisteløn 3 rdr: 2 Mrk: till Doms Lidelse og omckostning at svare.
Lars Walle blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne til
Sagen at svare;
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Lars Walle til dette ting med meere end 14 dagers Kald og
warsell.
Eragtet.
Som Lars Walle eftter Stefnevidnernis afhiemling haver faaet lovlig Kald og Varsell, saa
forelegges hannem Laufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Mad: Sl: Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb sm: ½ huud 1 g:skind i gaarden
Belt til Mons Størcksen dat: 15 Octobr: 1742.
Almuen blev tilspurt om icke er funden Wrag eller Strandet godz her i Skibredet dette aar,
svarede Nej, med videre. Almuen tilstod at saa mange som haver skydset til og fra Tingene
dette aar, haver nødt sin betaling. Almuen svarede at ingen bøxel er falden af gaarden
Klepe!! (Kleppe) i dette aar ej heller i mandz minde. af Kleppe er dette aar svaret gresleye
64 s: Odelskats Mandtallet blev af Almuen tilstaaet Rigtig at vere.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1743 ere, Siur Opdall, Lars Thoe, Ole Skiolde,
Sæbiørn Singelstad, Ole Bruntvet, Rasmus Kaldefos, Villum Vaage og Ole øfre Gierstad,

saa (……) Laugrettes Mendene for Waags Skibbrede anført
1742: 86
som skall besidde Retten 1743. Niels Knuds: Dri(venes, ….. ….)rs: Vevog, Niels Rabben,
Lars Iversøen, Samson RemberEid, Lars Joens: Viig, Niels Jens: Tislevold, Anders
RemberEid.
Ligesaa blev Laugrettes Mendene for Ous Skibbrede som for dito Tinglaug skall besidde
Retten 1743 anført saa som Ole Ellings: Røttingen, Lars ibid: Rasmus Hougeland, Mickel
Kuven, Eevind Hedtleflot, Gamle!! Joen Hofland (Mrkn: Gml. Joen?, eller Gamle Laugr.m.?),
Niels Giemdal og Niels Storem.
Lige saa blev Laugrettesmendene for Strandvigs skibrede som skall besidde Retten 1743 som
ere Engell Giøen, Rasmus Marckhuus, Mickel Tvedt, Isack Aarre, Ole Skaattuun, Lars
Vindenes, Hans Lillevig og Ole Leygland.
Restandsen for Opdals Skibrede beløber 240 rdr: 3 Mrk: 7 s:

Ao: 1742 d: 19 og 20 Octobr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Møcklebust for Qvindherretz Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Jens Muusland,
Jacob Lille Dale, Hans ibid: Ole Berje, Ole Løening, Eelias ibid: Anders Huuse, Joen Daele,
tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Anordninger som paa forrige Tinge.
Publiceret Sverus Barnsøns udstede Skiøde paa giestgieberhuuserne i Tærøen til Sr: Andreas
Lamberg som der for har betalt 400 Rdr: dat: 24 Julij 1742.
Publiceret Andreas Lambergs udstede obligation Stor 200 Rdr: som hand af Fogden Sr:
Andres!! (Andreas) Heiberg til Laans haver beckommet og der for setter til underpandt
Tærøens giestgieber huuser dat: 9 Julij 1742.
Publiceret Hr: Lieutenent Ehlyes udstede obligation Stoer 105 rdr: 3 Mrk: som hand til
Fogden Heiberg er skyldig dat: 24 Martij 1742.
Publiceret, Hr: Edvart Christi med fleere Interessentere udstede Skiøde paa 3 ½ Løb Sm: i
Røsseland og 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Rødsteen till Marithe Johansdatter og Britha Johansdatter
dat: 18 Novbr: 1741.
Fogden Heiberg gaf tilckiende, at hand i underdanigst følge, høyloflig Cammer Collegii til
ham Ergangne ordre af 24 Martij 1742, hafde till dette Ting, tid og sted, ladet indstefne med
Mundtlig Kald og Varsell, de 2de Mend Anders Hille og Johannes Fædt, for at lide Dom til
straf, fordj de udj aaret 1737 skall have handlet med de 2de i Bergen arresterede Tyve,
Christian Jensen og Søfren Ellingsen, af hvilcke Tyve, Anders Helle skall have kiøbt 7 Voger
Staaelen hamp, og Johannes Feedt 2 Voger dito. ben:te Cammer Coli: ordre blev in originalj
i Rettelagt dat: 24 Martij 1742 saa lydende: ydermere i Rettelagde Fogden en under Hr:
Renteskrifver Olrochs werification tagen Extract af det over forbmte: Tyve, d: 11 Febrj: 1737

ved Bergens Byeting holdte forhøer dat: 24 Martij 1742 og ville saa Fogden først
fornem/m/e, hvad de indstefnte til deris forsvar kunde have at frem føre;
Contraparterne Anders Helle og Johannes Fedt, Comparerede for Retten \og Sagde/ at have
det aar 1737 ej med deris vidende kiøbt i Bergens Bye 12 Mrk:r hamp end sige 2 Voger, har
ellers Sædvanlig saa oftte de haver haftt hamp nødig, kiøbt dend hos Borgerne eller
Kræmmerne i Bergen, og aldrig kiøbt hamp hos Bønderckarle, eller bønder folck, haver ellers
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ingen Kiendskab til disse benefnte 2de Tyfver Søren Ellingsen og Christian Jensen, wed
heller icke at have seet dennem med sine øyne, langt mindre holdt nogen kiøbmandskab med
dem, det de med Eed ville stadfæste, til med hvad udsigende {saa} eller beckiendelse
saadanne troeløese Mennisker haver giort om dennem, paa deris Bag og udj deris fraverelse,
hvor de icke haver veret indkaldet till at paahøre deris beckiendelse, formeener og paastaar
de, at saadan deris u-sandferdige udsigende, ej kand paaheftte dem Contraparterne till
allermindste last eller nackdeell;
Fogden lod tilføere, at hand baade ved Conferensen, med forige Byefoeget Niels Myere, som
og ved efttersiun udj Byetings Protocollen imedens dend har veret under Revision af Hr:
Borgemester Mathiesen, nøye har inqvireret om der maatte vere noget bevis at udfinde om
disse 2de Tyfves udsagn og beskyldning mod de indstefnte, men som hand ingen ydermere
vished har kundet Erholde, og Tyfvene ere borte, saa ingen ved hvor de nu er at opspørge, saa
maatte Fogden, som icke kunde vendte, at faae de indstefnte till Eeds, eftter en blaatt og paa
deris bag og fraverelse, af Tyve giort beskyldning og paaskud, allene paastaar Dom eftter
Sagens beskaffenhed.
thj blev saaledes udj Sagen Kiendt Dømt og afsagt.
de 2de Tyfve Christian Jensen og Søren Ellingsens, udsigende og beckiendelse 1737 at de
{Indstefnte} till de indstefnte skall have Soldt nogle Voger hamp, till hvilcke Tyfves
udsigende, de indstefnte ej paa dend tid, war kaldet till Vedermæele, samme deris forcklaring
at anhøre, og dis aarsage kand denne Redt Tyfvernis udsigende ej anderledes ansee, end som
et løes paaskud, som ej bør eller kand heftte paa de indstefnte till mindste last eller præjudice,
og alt saa Anders Helle og Johannes Fed, for dette Søegemaall her med frifindes.
Singchelberg haver atter udj forrige Sag, indstefnt Under officeer Ole Thommesen
Handeland, at lide Dom, till at betale ham de Penge hand till Citanten er skyldig, samt at
betale Processens beckostning.
Lænsmanden Søfren Møcklebust møtte paa Contrapartens vegne og vedstod lovlig Kald og
Varsel, og i Rettelagde dend indstefntes Eegenhendige Regning dat: 19 Octobr: 1742.
Citanten Singchelberg møtte for Retten, og sagde hvad sig dend af Contraparten i Rettelagde
Regning er betreffende, da er sam/m/e forud imellem dennem afgiort, dette paastefnte
søgemaall u-Vedkommende, hvor om hand nu udj Sagen war Endelig Dom paastaaende.
hvor eftter Saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Contraparten Ole Thommesen tilfindes eftter {sit} \sine/ udgifne beviiser at betale till
Citanten Singchelberg dend paastefnte fordring med 3 rdr: 12 s: samt udj Processens
beckostning 2 rdr: under Nam og Excecution udj hans
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Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.

Tørres Eeg haver till dette Ting indstefnt, Johannes Fed og Knud Fed, til Doms Lidelse,
formedelst at deris Creatuurer i denne Høst, skall have indkommen i hans ager, og opædet
Eendell Korn for ham, hvor om de ere indstefnte at anhøre vidnerne Abell Helvigen og
Hermand Andersen Helvigen som i ligemaade ere indstefnte under deris faldz maall; Lige
saa haver Citanten indstefnt Endnu 2de vidner Niels Møcklebust og Halfvor Møcklebust
under deris faldz maall at forcklare, angaaende dito agerskade;
dend indstefnte Johannes Fed møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell. Contraparten Knud Fed blev paaraabt, men møtte icke;
Stefnevidnerne Johannes Døsseland og Isack Døesland, hiemlede ved Eed eftter Loven at
have Indstefnt Johannes og Knud Feed, till dette Ting som og vidnerne med mere end 14
dagers Kald og Varsell, Sagde der hos icke at have indstefnt vidnerne at møde under deris
faldz maall.
Lænsmanden paa Citantens vegne war paastaaende at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes
og afhøres.
Eragtet.
Siden Stefnevidnerne under Stefnemaalets afhiemling, icke haver indstefnt vidnerne under
deris faldz maall, saa kand de denne sinde icke Eedfæstes eller afhøres, førend Citanten ved
nydt stefnemaall forfrisker Sagen, og det eftter forordn: 3 Martij 1741 indretter.
Lars Samsonsen Stufveland fremckom for Retten og lyesede sin Odels og Pengemangels
Lyesnings Redt till 1 Løb 9 Mrk: Sm: i gaarden Stufveland som hans broder Thoer
Samsonsøn paaboer, hvilcket er ham og hans Børns Rette og Sande odell, som hand eller
børnene agter til sig at indløese, saa snart de saa mange Penge kand beckomme.
Almuen blev tilspurt om dette aar er funden noget Wrag eller Strandet godz, hvor til de
svarede Nej, icke heller findes nogen u-skyldte Rødnings Pladser, qverner, skouge, laxe
eler!! (eller) Sildevoger. ej heller findes fleere Sauger, end de der udj Skibredet fra
gam/m/el tid haver veret. udj dette Skibrede findes ej fleere giestgieberier end Tærøen som
er ansadt at svare udj Recognition aarlig 6 rdr: aftaget paa Møcklebust, er opsidderne
godtgiort som og ledingen; saa mange af Almuen som har ført eller skydset til og fra
Tingerne, tilstod at have nødt deris betaling 4 s: Miilen. odelskats Mandtallet tilstod
Almuen at forholde sig saaledes Rigtig. Restandsen beløber 144 rdr: 5 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckomende aar 1743 ere, Rickert Kierland,
Jens Mathiesen Møcklebust, Ole Fugleberg, Samson Lars: Store Omvig, Hermand Anders:
Helvigen, Niels Lars: Bielland, Johannes Nielsen Tvedt, og Ole Olsen Lille Røsseland.
Ole Larsen Bielland som formynder for Myndtlingerne Eefven Aslacksen, Ingebor
Aslacksdatter, og Berthe Aslacksdatters arvemidler som beløber 9 rdr: 3 Mrk: 6 s: blev
opbuden inden Tinge om nogen ville antage dem paa Rente og som ingen anmeldte sig, saa
blev de af Sorenskrifveren forseglet, og ham igien leveret.
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Ao: 1742 d: 22 og 23 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
øfre Waage for Strandebarms Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Neml: Anders Svinland,

Ole Ohme, Hans ibid: Isack Leersteen, Peder Tvedt, Peder Øye, Niels BørsEim, og Ifver
Rørvig tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Anordninger, ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Lars Lassesen Øfsthuus, hvor udj Encken Guroe
Eeliasdatter er udlagt 2 Mrk: Sm: 1/3(?) huud, Lars Larsen, Guroe Larsdatter og Magdela
Larsdatter er tilsammen udlagt 14 Mrk: Sm: udj gaarden Øfsthuus â 1 rdr: Mrk:en dat: 18
Junij 1742.
Rasmus Linges udstedde Pandte obligation stor 60 rdr: til Fogden Heiberg med hans
paategnet qvittering at vere betalt d: 18 Aug: 1742 anvises nu i Retten til udslettelse i
Pandtebogen.
Publiceret Johannes Johans: BørsEims udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: udj gaarden Store
Fosse til Lars Siurs: dat: 13 Julij 1742.
Bøigde Procurator Hans Giøen haver paa Rasmus Linges vegne indstefnt Johannes Nernes,
till at paahøre vidners udsagn, angaaende at hand Contraparten skall have lovet at ville bøxle
sin Einde!! (Eiende) 1 ½ Løb Sm: i gaarden Linge til Citanten hvilcket det i Rettelagde
skrifttlige Stefnemaall dat: 4 Septbr: 1742 nermere udviser, saa lydende.
Contraparten Johannes Nernes blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ej heller nogen
paa hans vegne til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Anders Hansen Vaage, og Knud Knudsen Store Linge, hiemlede ved Eed
eftter Loven, at have forbmte: Stefnemaall for Johannes Neernes og vidnerne forckyndt for
mere end 4re Uger siden.
Procurator Hans Engelsen Giøen paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og
afhøres.
Thj fremstod vidnet Hans Hansen Øfre Vaage, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver
aflagt wandt og forcklarede, at afvigte aars Høsteting 1741 da Johannes Nernes og Rasmus
Linge, var i Process med hin Anden om 1 ½ Løb Smør i Store Linge, gick begge Parter, tillige
med Fogden Heiberg og vidnet hen i en anden Stue, da disse Stridige Parter bleve af Fogden
saa vel som vidnet formaenet at forEene{s om} dend Sag de tvistede om i Retten, saa Sagde
Lænsmanden Hans Giøen til Johannes Nernes, at der som hand ville bøxle de 1 ½ Løb Smør i
Store Linge till Rasmus Linge, saa skall hand Rasmus Linge tage sine Penge igien og give
Contraparten Skiøde paa gaarden, saa hørte vidnet at Johannes Linge der til svarede, ja saa
snart till ham som en Anden. Videre hafde Parterne
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icke dette vidne at tilspørge.
Widnet Fogden Heiberg eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at afvigte aars
Høsteting, da Sl: Peder Rasmussen Linges Søn, hafde indstefnt Rasmus Hansen Linge, at
modtage Penge for dend Jordepart udj gaarden Store Linge, som bem:te Rasmus Hansen sig
hafde tilckiøbt af Johannes Nernes og der inden Retten blev Proponeret et forliig mellem
Parterne, blev Deponenten begieret af Een, hvem det var kand hand nu icke Erindre, at
komme ud i en anden Stue, hvor de stridige Parter da vare udgaaen, og passerede da der i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, alleene at Deponenten icke Rettere
kand Erindre, end at Rasmus Hansen Linge, icke ville indgaae saadant forliig, at lade dend
kiøbte Jord fra sig, med mindre Johannes Nernes, tilstod ham at vere nermeste at bøxle

gaarden igien, hvilcket og Johannes Nernes, det Deponenten icke Rettere kunde Erindre,
tilstod Rasmus Hansen, og hvor paa saa vell Deponenten igientog sit Sæde i Retten og de
stridige Parter ginge i Rette og bleve forligte. Widere hafde vidnet icke at forcklare.
Lænsmanden Procurator Hans Giøen om hvis Passeret er, var af Retten et lovskickcket
Tingsvidne begierende som blev bevilget.
Fogden fremstillede for Retten en omstrippende Landstryeger, der lader sig kalde Jørgen
Halfvorsen, men i hvor vell, Fogden hafde advaret Lænsmanden at have agt paa hannem og
holde hannem tilstede, indtill forhør, inden Retten, over hannem kunde blive holdt, og det
endog i dag, da dette Menniske var her tilstede, saa fremckom dog Lænsmanden Hans Vaage
nu for Retten, og forestillede, at hand var borte, og icke kunde fremstilles, hvor fore
Lænsmanden blev tilholdt og betydet, at hand strax maatte skaffe ben:te Persohn tilstede
igien, paa det med hannem kunde fortfares eftter Kongl: allernaadigst og høye øfrigheds
giorte foranstaltninger.
Publiceret Hr: Capitain Butlers udstede Pandte obligation Stoer 50 rdr: som hand haver
beckom/m/et till Laans af Hans Hansen Waage, og setter der for til underpant 1 Løb Sm: i
Kysnes dat: 22 Octobr: 1742.
Almuen blev tilspurt om her findes nogen bøndersønner som bruger handell der til de svarede
Nej. om her findes nogen forbrudte boesloder, 6te og 10de Penge for uden Rigs førte
Midler. Saa mange af Almuen som haver skydset til og fra Tingerne dette aar, tilstod at
have nødt deris betaling 4 s: Miilen, saa vell af Fogden som Sorenskrifveren. Odelskats
Mandtallet blev oplæst og af Almuen tilstaaet Rigtig at vere. udj dette skibbrede findes ej
fleere giestgieberier end Giermudts Hafnen, hvilcken Næring der er gandske liden, kand ej
imedens Encken dend beboer ansees høyere at give udj Recognition
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end 2 rdr.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1742!! (1743) ere, Hans Torgiersen Nedre
Brue, Lars Sverckesen Store Fosse, Hans store Fosse, Ole Samsonsøn Nerhuus, Knud
Hendricks: Tvedt. gamle, Mickel Fladebøe, Jens Fladebøe og Samson Sundall.
Restands: beløber (ope rum)
Ao: 1742 d: 24 og 25 Octobr: blev Retten betient paa gaarden øfre Linge med eftterskrefne
Laugrettes Mend Anders Svinland, Eerick Aackre, Herlof Skielnes, Samson Traae, Henrick
Dybsland, Eerick Dybsland, Ifver Rørvig, og Baard Andersen Tvedt, udinden en Skougehugst
udj gaarden Linge Johannes Nernes tilhørende, som Rasmus Hans: Linge skall have forøfvet,
hvor om Eieren Johannes Nernes, hafver udtaget Stefnemaall og indstefnt Contraparten
Rasmus Linge, till at vere oververende en lovlig tagen siun og besigtelses forretning over dito
skoughugst, og der om hannem indstefnt at anhøre widners forcklaring, og der nest at lide
Dom eftter Sagens beskaffenhed samt at betaele denne Processes beckostninger, med videre
som det udtagne skrifttlige Stefnemaall dat: 4 Septembr: 1742 formelder.
Citanten war begierende at hans Contrapart maatte paaraabes, for at fornem/m/e om hand
noget mod stefnemaalets lovlige forckyndelse, havde at modsige

Contraparten Rasmus Linge blev paaraabt som fremstod for Retten, og wedstod at have
faaet lovlig Kald og warsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner saa mange som nu møder, maatte Eed fæstes og
afhøres.
Procurator Hans Giøen paa Contraparten Rasmus Hansen Linges vegne, lod tilføre kunde ej
tage till gienmæele udj Sagen førend det opnefnte Laugret eller medDoms Mend, blev
Examineret, {og} om Eendell af dennem icke befindes at vere beslegtigede till Endten af
Parterne.
dend Eene Medoms Mand Baard Andersen Tvedt paa tilspørgelse Sagde at vere udj 3die og
3die Liige Leed till Contraparten Rasmus Hansen Linge beslegtiget og udj 3die og 4de Leed
beslegtiget till Citantens huustrue;
Lænsmanden Hans Giøen Protesterede imod all Rettergang denne sinde, dis angaaende (..
…..) at Loven Stricte befaler at det skall vere
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u-partische og u-beslegtede, og som her (…… ……..) i (…….) Meddoms Mendene som er
beslegtiget med begge Parter, saa formente og paastod Lænsmanden Hans Giøen, at Retten
denne sinde vorder ophæfvet, og at Citanten maa vorde tilpligtet at forfriske Sagen med Nydt
Stefnemaall til Een Anden beleilig tid.
Citanten der imod Sagde, at det Contraparten protesterer mod Rettergangen, formedelst dend
Eene af meddoms Mendene er saa vell til Comparenten som Contraparten lidet eller langt ud
beslegtiget, meener hand icke anderledes kand ansees, end som et løst paaskud, alleene for at
prolongere Sagen, til u-nøttig ophold, dog icke dismindre siden Contraparten paa dette
fundament, vil aldelis Protestere og paastaae Rettergangen ophæfvet, saa maa hand her imod
som og her med skeer, i krafttigste maader protestere, i henseende at siden her er i
stefnemaalet Termineret 2de dager till Sagens afgiørelse, saa war hand paastaaende at
forundes tid at indhendte fogdens opnefnelse {till} till en anden Mand udj dend beslegtiges
sted, som hand meener at Erlange i Morgen, til hvilcken tid hand begierer sagen udsadt, med
paastand at Sagen da igien maatte blive foretaget.
Eragtet.
eftterdj till Sagens udførelse er berammet 2de dager, hvor till Contraparten er lovlig
indckaldet, saa for at Citanten kand indhendte en u-partisk Meddoms Mand, i dend
beslegtiges sted, saa bliver Sagen opsadt {igien} till i Morgen, og skulle da fogdens
opnefnelse til dend tid indløbe, skall Sagen {da} igien foretages, og saa vit skee kand
fuldføres.
Om Morgenen d: 25 hujus blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend, da
begge Parter møtte for Retten, og Eftter videre mellemtale bleve Parterne med hin anden
foreenede saaleedes: At Citanten Johannes Nernes efttergiver sin prætention angaaende
Skoug hugsten, imod at Contraparten Rasmus Linge tillader Amund Sverckesen at beboe og
bruge de 1 ½ Løb Smør som Citanten er ejende i gaarden Store Linge imod skat og
Rettigheds svarelse hvilcket brug Contraparten forud hafde Citantens løftte paa at nyde til
bøxel, Lige saa hafde Contraparten Odels prætention paa ermelte Jordepart, Samme hans
formerede prætentioner, baade angaaende bøxelen, og formeenende Odels Ret til ovennevnte
Jordepart, hand Rasmus Linge eftter gifver og afstaar, paa de Conditioner, at Citanten ej
alleene sckal have eftter givet sin paa anckning Skoug hugsten betreffende, men end og
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Contraparten at være befriet for beckostningen til Dommerens Salarium som Citanten selv
betaler Og saaledes sckal ald Lovmaal angaaende Skoug hugsten, sampt Odels Retten til
oven benefnte 1 ½ Løb Smør i alle maader aldehles være ophæfvet død og magtesløs, Saa at
de 1 ½ Løb Smør som Citanten Johannes Pedersen Nærnæs og de 2 ½ Løb Smør som
Contraparten Rasmus Hansen udj Store Linge er ejende, sckal tillhøre enhver af Parterne og
deris Arvinger til Ævindelig odel og Ejendom, u-kiert og u-ancket paa endten af siderne

Ao: 1742 d: 13 og 14 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Gielmervig for Schaanevigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Lars Næse, Ole
Simens: Handeland, Mickell Melckevig, Gundmund Sandvig, Lars Tielde, Ole Larsen
Handeland, Johannes Tvedte og Aamund Ersland, tillige med fleere Almue som Tinget
samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: ordres og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge;
Publiceret deris Kongl: Mai:ts Placat angaaende de Skippere som ved Ind og udseglingen til
og fra Toldstederne udj Norge dat: 11 Septembr: 1742.
Publiceret deris Mai:ts allernaad: ordre og befaling, at en Persohn ved Nafn Peter Johan
Collindre, eftter dend Svenske Minstre!! (Minister?) Palmstierna forlangende, skall
efttersettes dat: 28 Septembr: 1742.
Publiceret Stiftts Befalings Manden Hr: Estatz Raad Lyms ordre at en Persohnn!! Tater Lars
med fleere skall efttersøges dat: 10 Octobr: 1742.
Publiceret Johanes Jobsens udstede Pandte obligation Stoer 85 rdr: som hand af Forvalteren
Mathias Dahl haver beckomet til Laans, og Sedter der for til underpant 1 ½ Løb Sm: i gaarden
Ebne dat: 17 Octobr: 1742.
Publiceret Hr: Willum Frimands udstede bøxelsedel paa 2 ½ Løb Sm: udj gaarden Molnes til
Tollef Siurs: dat: 21 Martij 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anna Olsdatter Holmedall, [hvor udj] Enckemanden Heine
Hagtorsen er udl: i gaarden Holmedal 1 Løb Sm: 1 buckskind for 44 rdr: Hagtor Heinesen
og Halvor Heines: er udlagt ½ Løb Sm: for 18 rdr: Ingebor Heinesdatter, Gurj Heinesdatter,
Allis Heinesdatter og Anna Heinesdatter er tilsamen udlagt ½ Løb Sm: i Holmedal for 18 rdr:
dat: 3 Julij 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Christj Rasmusdatter yttre Tungeswig, [hvor udj] Enckemanden
Ole Tierans: er udl: udj gaarden Haaland 15 Mrk: Sm: for 10 rdr: udj Strand øde 9 Mrk: Sm:
for 13 rdr: 3 Mrk: dat: 13 Septembr: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Siur Ellingsen Rullestad, hvor udj Encken Gertrud
Torbiørnsdatter er udl: 9 9/14 Mrk: Sm: for 8 rdr 3 ½ s: Elling Siurs: og Karj Siursdatter er
udlagt 9 4/7 Mrk: Sm: for 8 rdr: 3 ½ s: dat: 7 April 1742.

Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Tørres Niels: Tarraldsøen, hvor udj Encken Karj
Knudsdatter [er udlagt] (? pd: ?) Mrk: Sm: 1 huud for 51 rdr: 3 Mrk: Knud Tørresen, Niels
Tørres: og Halvor Tørres: er udlagt i gaarden Tarraldsøen 1 pd: 8 Mrk:!! 2/5 Mrk: Sm: for 30
rdr: 5 Mrk: 4 4/5 s: Ingrj
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Tørresdatter, Malleene Tørresdatter, Karj Tørresdatter, (…….. Tør)resdatter er tilsamen udl: i
gaarden Tarraldsøen 21 3/5 Mrk: Sm: for 20 rdr: 3 Mrk: 9 3/5 s: dat: 18 Julij 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Peder Andfinds: Mortvet, hvor udj Encken Lusie Jobsdatter
er udlagt 12 ½ Mrk: Sm: for 8 rdr: 2 Mrk: og Britha Pedersdatter udl: 12 ½ Mrk: Sm: i
Mortvet for 8 rdr: 2 Mrk: dat: 12 April 1742.
formynderen Colbendt Leyte som formynder for sin Myndtling Christj Ifversdatters arvelod 3
rdr: 4 Mrk: 8 s: lod ved Eelias Pedersen Lecknes, opbyde dito arvelod om nogen af Almuen
wille antage dem paa Rente imod underpant, men som ingen anmeldte sig at ville modtage
dennem saa blev eftter hans forlangende Pengerne forseglet af Sorenskriveren og Eelias
Lecknes Pengerne tilbage leveret.
Fogden hafde till dette Ting tid og sted med Mundtlig warsell ladet indstefne Joen Hegland at
lide Dom till straf, for hans nestleden Sancte Hans dags tider dette aar udj Brøllupet paa
gaarden Matre forøfvede slagsmaall, imod Askell Siurs: Wigcke, samt der om at anhøre
vidnerne Lars Dahlen, Askill Askilsen Matre, saa og Marthe Nielsdatter og Anna Olsdatter,
hvilcke vidner i ligemaade er indstefnt under faldz maall at møde, deris Eedelige forcklaring
udj Sagen at aflegge;
dend indstefnte Joen Hegland, tillige med vidnerne blev paaraabt men ingen af dennem
mødte,
Stefnevidnerne Aamund Hegland, og Tollef Hegland hiemlede ved Eed eftter Lofven at have
indstefnt Joen Hegland, samt vidnerne under faldz maall med mere end 14 dagers Kald og
Varsell till dette Ting.
Eragtet.
Som Joen Hegland eftter Stefnevidnernis afhiemling haver faaet lovlig Kald og warsell, saa
forelegges hannem Lauvdag till neste Ting at møde og svare till Sagen, iligemaade forelegges
vidnerne Lars Dahlen, Askell Askelsen, Marthe Nielsdatter og Anna Olsdatter under deris
faldz maals bøder at møde till neste Ting, og udj Sagen at aflegge deris Sandhedz forcklaring.
Endnu gaf Fogden tilckiende at hand till dette Ting tid og sted med Mundtlig Kald og
warsell, har ladet indstefne Siur Ørjensen Matre, at lide Dom till Straff, fordj hand udj
Brøllupet paa gaarden Matre nestleden Sancte Hans dags tider, har skieldet Haldor Eericksen
Mattre for Tiuf og med andre u-beqvems ord samt der om at anhøre vidnerne Lars Dahlen,
Askell Askelsen, Marthe Nielsdatter og Anna Olsdatter, hvilcke vidner iligemaade er indstefnt
under deris faldzmaall deris Eedelige forcklaring at aflegge;
dend indstefnte Siur Ørjensen Mattre, tillige med vidnerne blev paaraabt eftter Loven, men
ingen af dennem møtte, ej heller nogen paa deris vegne;
{thj blev Eragtet.} Stefnevidnerne Aamund og Tollef Hegland hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Siur Ørjesen Mattre, som og forbenefnte vidner under deris
faldzmaall, till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell;
Eragtet.

Eftterdj Stefnevidnerne haver afhiemlet at Contraparten, som og widnerne, till dette Ting
haver faaet lovlig warsell, saa forelegges Siur Ørjensen Mattre Lauvdag till neste Ting at
møde; og widnerne Lars Dahlen, Askell Askelsen Mattre, Marthe Nielsdatter og Anna
Olsdatter forelegges till neste Ting under deris faldzmaall, at møde og aflegge sit vidnisbyrd
udj Sagen.
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Fogden gaf endnu tilckiende, at hand med Mundtlig Kald og warsell till dette Ting har ladet
indstefne, Haldoer Eericksen Mattre, at lide Dom till straf, fordj hand nestleden Sancte Hans
dags tider, udj et brøllup paa gaarden Mattre, har overfaldet Siur Ørjensen Mattre med hug og
slag og der om at anhøre vidnerne Lars Dahlen, Askell Askelsen Mattre, Marthe Nielsdatter
og Anna Olsdatter, som alle ere indstefnte under deris faldz maall;
dend indstefnte Contrapart Haldoer Eericksen Mattre som og widnerne blev paaraabt eftter
Loven, men ingen af dennem møtte, ej heller nogen paa deris vegne:
Stefnevidnerne Aamund og Tollef Hegland hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt
Contraparten Haldoer Eericksen Mattre, som og vidnerne under deris faldzmaall till dette
Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Eragtet.
Under Stefnevidnernis afhiemling er forcklaret at Contraparten Haldoer Eericksen Mattre,
tillige med vidnerne haver faaet lovlig Kald og Varsell til dette Ting, hvor fore Haldoer
Eericksen Mattre forelegges Lauvdag till Neste Ting at møde og svare til Sagen, Saa og till
forbem:te tid og sted forelegges widnerne, Lars Dahlen, Askell Askelsen Mattre, Marthe
Nielsdatter og Anna Olsdatter at aflegge deris vidnis byrd under deris faldz maaell eftter
Loven.
Endnu hafde Fogden med Mundtlig Kald og Varsell til dette Ting ladet stefne Tollef
Haldoers: Hegland, og som Stefnevidnerne sagde icke at have indstefnt ham, saa fra faldt
Fogden sagen for denne gang.
Fogden hafde ligeledes till dette Ting ladet indstefne Thoer Aslacksen Sunde, at lide Dom till
straf, fordj hand denne Sommer, har holdt sit brøllup paa en hellig daeg, med drick giestebud
og Spill, samt faret til Kircken med Spill skud og Tromme Leeg, og der som dend indstefnte
icke Self, godvillig vill tilstaae sin forseelse, har Fogden sig Resserveret der om till neste Ting
at indstefne vidnerne, Christen Ols: Sunde, Anders Lien, og Thoer Larsen Boue, af hvilcke
vidner Anders Lien End og till dette Ting er indstefnt under faldz maall at møde,
dend indstefnte Thoer Aslacksen Sunde, som og vidnet blev paaraabt eftter Loven, men
ingen af dennem møtte, ej heller nogen paa deris vegne;
Stefnevidnerne Aamund og Tollef Hegland, hiemlede ved Eed eftter Loven, at have indstefnt
Contraparten, som vidnet under sin faldz maall, till dette Ting med mere end 14 dagers Kald
og warsell.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at Contraparten, som og vidnet, till dette Ting, har faaet
lovlig Kald og warsell, Saa forelegges Thoer Aslacksen till neste Ting Laufdag at møde,
Ligesaa forelegges vidnet Anders Lien under sit faldzmaaell, till forbemelte tid og Sted at
aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen.

Ole Tierransen Ebne og Ole Thorckelsen MitEbne vare indstefnte for de haver holdt brøllup
paa Søndag samt Spill og Leeg, hvilcke i Mindelighed betalte til Fogden enhver for sig 1 rdr:
3 Mrk: tilsammen 3 rdr: som er hellig brøde eftter Loven.
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At aftagerne paa Rullestad og Milie er bleven opsidderne godtgiort, ligesaa ledingen,
Almuen sagde at ingen bøxell er falden af Blaateigen, af Blaateigen som er ødeliggende er
dette aar svaret gresleye 40 s: yttre Bouge haver Fogden bortfæstet paa saadanne
Conditioner at skatterne skall svares, og opsidderen frj for Landskyldz svarelse. Almuen
svarede at indtet wrag eller Strandet godz er funden dette aar, icke heller nogen handels
Karler, og ej fleere Sauger end Tingsvidnet indeholder. Almuen tilstod at have nødt sin
betaling saa mange som haver ført til og fra Tingene 4 s: Miilen. odelskats Mandtalet
tilstod Almuen at vere Rigtig. udj dette Skibrede er ej fleere giestegieberier end Wahlen
hvor Otto Capel er boende som ickun kand bruge en gandske liden Næring Taxeret at betale
aarlig Recognition 4 rdr: Restandsen beløber 193 rdr: 13 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1743 som ere Christen Sunde, Johannes Siurs:
Vig, Taarbiørn Mortvet, Tollef Siurs: Molnes, Haldor Storhaag, Torckell Tollefs: Indre Næs,
Eerick Rasmus: Tvedt, og Østen Eilervig.
Fogden fremstillede til forhøer for Retten, 2de omstrippende Mennisker en Mand og en
Qvindes Persohn, der kalder sig Jørgen Halfvorsen, og Joroene Olsdatter, som hand siger at
vere sin Huustrue, hvilcke Lænsmanden i Strandebarms Skibbrede Hans Waage, haver
tilskickcket Fogden at med den/n/em kunde fortfares eftter de Ergangne høye ordres, og eftter
at Qvinde Mennisket var udvist og Separeret fra Retten fremsatte Fogden til Mandz
Persohnen følgende qvæstioner. 1. om hans Rette Nafn er Jørgen Halfvorsen, paa hvad sted
hand er føed, og hvad bevis hand der om kunde forskaffe, Rs: hans Nafn er Rettelig Jørgen
Halfvorsen, og døbt af Præsten Hr: Jørgen i Sæedterdahl i Nedre Tellemarcken; 2. hvor
hand har opholdt sig tilforn, og af hvad aarsag hand er komen her i Fogderiet. Rs: da hand
var 16 aar gammell Reiste hand fra Sædterdaell til Christiania, hvor hand kom i læere hos en
Kypper Nafnlig Hans Smit i 5 aar, der fra Reiste hand till Fridrichshald samt paa Wiigsiden
ind i Sverrig hvor hand forblev i 3de aar, og foer fra Gødteborg til Skibs till Spanien som
Kypper i 13 Maaneder og en anden Reise paa 9 Maaneder, da Skibet foru-løckedes paa
hiemreisen, og Reiste saa til Fridrichshald og der fra til Tellemarcken, hvor hand stedse har
opholdet sig vngefer 9 â 10 aar, indtil eftter Sancte Hans dags tider indeverende aar, hand
Reiste her hid og foer over fieldet \og/ kom Ned i Suldal og Reiste omckring indtil hand kom
till Byen, hvor hand nogle faae uger opholdte sig og icke kunde faae stendig arbeide ved sit
handtverck, Reiste saa der fra till Samnanger i Ous Præstegield hvor hand var 3de uger, og
siden af samestedz Lænsmand hefttet og ført til Lænsmanden Hans Engelsen Giøen og der
fra blev ført til Lænsmanden Hans Hansen øfre Waage, hvor hand arbeidede og opholdte sig
vngefer 3 â 4 uger For det 3die paa hvad sted i Hitterdal hans forældre boede Rs: hans
forældre var huusmend og hafde et pladz, under gaarden Tinde ved Hitterdals Kircke i Sems
Sogn; 4de hvad der har anlediget ham till saaledes at strippe omckring og icke taget sig
noget vist ophold. Rs: der er indtet som har trengt ham at Reise der fra, uden alleene {at}
dend dyre og knappe tid, som der har veret paa 2 â 3 aars tid, saa at endskiønt der har veret
Eendell
1742: 91b

som har haftt hans arbeide fornøden, har de icke haftt Raad eller Leylighed till at underholde
ham, af hvilcken aarsage hand var nød til at Reise her hid. 5te hvor hand sidst opholdt sig
førend hand Reiste her til Bergenhuus Lehn, Rs: opholdte sig i Widtesøe Præstegield hos en
Mand Nafnlig Halfvor Nordbøe, i Nissedals Annex. 6te hvor hand er komen till det Qvinde
Menniske hand føerer med sig og hvor hun er føed. Rs: hans huustrue er føed i Hitterdal
paa en gaard kaldes Tinnæs, og siden tiente hun i Scheen og der eftter Reiste hun hiem til sin
Moder \som endnu lever/ hvor fra hand førte hinde til Porsgrund, hvor Præsten til Edanger
Hr: Fridrich Meyer Copulerede ham, hvilcket war 5 aar sidstleden {Sact} Sancte Hans dag
siden. 7de qvæstion hvor hand er komen til Præste attest under Nafn af Bloch dat: Widesøe
d: 22 Maij 1742, med et Zignet som udtrøckelig viiser sig at vere falsk, eftterdj Stickningen
baade gaaer ind i Lacket, og wiiser sig Nafnet i Lacket \lige som er/ {er} Rispet med en
Knifv. Rs: hafver opholdet sig i 5 aar med sit handtverck udj Hvidesøe Præstegield hvor
Hr: Hans Bloch er Sogne Præst, og som hand fick i sinde at wille Reise Nord eftter til
Bergenhuus Lehn war hand begierende af Præsten denne attest som ham blev meddelt.
der nest blev qvinde Mennisket fremckaldet, og tilspurt hvad hendes Rette Nafn er, hvor hun
er føed, og hvor hindes forældre opholder sig. Rs: Hun er føed paa et Pladz under gaarden
Tinnes, og hindes Nafn er Rettelig Jorahn Olsdatter hindes Rette Nafn, og var hindes forældre
Ole Olsen, hindes Stiffader Men hindes Rette faders Nafn er Ole Larsen, og Moderens Nafn
Sirj Torgiersdatter, boende i Hitterdals Præstegield hvor hun opholdte sig med at tiene hos
Thoer Hansen Tinne i 8te aar og der fra kom i Tieniste hos Aanon Tinnes hvor hun forblev i
3 aar, der eftten!! (eftter) kom hindes Mand Jørgen Halvorsen og hendtet hinde der fra, till
Scheen, hvor hand opholdte sig med arbeide og imidlertid tiente hun fra foraaret til Pinstj
tider, Sagde der nest hun opholdte sig ickun vngefer 14ten dager \der/ og siden Reiste till
Porsgrund, hvor hun blev Copuleret med sin Mand af Præsten Hr: Fridrich Meyer for 5 aar
siden nestleden Sancte Hans dags tider. Sagde ellers at da hun Reiste fra Hitterdal med sin
Mand til Scheen war hindes Stiffader død. der nest Reiste de der fra Porsgrund til Nissedals
annex i Widesøe Præstegield paa en gaard kaldes Nordbøe, hvor fra de Reiste her hid 8te
dager eftter Sancte Hans dags tider indeverende aar.
Fogden formaenede dennem begge at udsige deris Sandhed hvor for de saaledes er
omstrippende og foreholdt dem deris u-overEens Stemmelse eller beckiendelse, men som de
icke var at bringe til nogen anden forcklaring begierede Fogden en Extract af Protocollen af
hvis Passeret er.
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Ao: 1742 d: 16 og 17 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sage ting paa
gaarden Fiddie for Etnes Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Tollef LoufverEide, Alvall
Haaeland, Samuel Haaland, Lars Caldem, Ifver Skieldall, Ingebrigt Oesnes, Taarbiørn Sande,
og Rasmus Haaeland, tillige med fleere Almue, som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste ordre og høye øfrighedz ordres ligesom paa
forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anna Knudsdatter Kaldem, Self Eieris godz hvor udj
Enckemanden Biørne Tollefsen er udlagt 1 Tønde Korn og 1 ¼ huud og Taarbiørn Biørns:
udlagt 1 Løb 22 ½ Mrk: Sm: i Kaldem dat: 4 Julij 1742 alt tilsamen for 50 rdr: 4 Mrk: 10 s:

Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb 2 pd: 18 Mrk: Sm: udj gaarden
Øyen till Tørres Ols: dat: 29 Novembr: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa 1 Løb 1 pd: Sm: udj gaarden Gierde til
Niels Truels: dat: 17 Aug: 1742.
Publiceret Sr: Foermands udstede bøxelsedel paa 12 Mrk: Sm: 2 Vog:r Korn udj gaarden
Huustoft til Lars Mickels: dat: 17 Maij 1742.
Publiceret Hr: Jochum Althands udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: i gaarden Flochetvet til
Knud Mons: dat: 28 Martij 1742.
Fogden Heiberg haver udj forrige indstefnte Sag atter ved skrifttlig stefnemaall ladet
indckalde Samuel Haaim till Doms Lidelse hvilcket stefnemaall er dat: 27 Aug: 1742 saa
Lydende.
Stefnevidnerne Søfren Colbendtsen og Ifver Hansen Skieldall hiemlede ved Eed eftter
Loven, at have forckyndt denne Stefning for Samuell Haaimbs huustrue udj hindes huus med
5 ugers warsell till dette Ting, paa hvilcken tid Samuel Haaim var i!! paa Reisen till Bergen.
Anders Steenes huustrue blev paaraabt eftter Loven men møtte icke,
Stefnevidnerne Søfren Colbendtsen Comparerede for Retten, men det andet Stefnevidne
Johannes Eefvensen Grindem blev paaraabt men møtte icke.
Samuel Haaim møtte udj Retten, og Producerede sin Deffensors skrifttlige forsædt dat: 14
9br: 1742 saa Lyd:
Fogden lod tilføere at hand vill have sig Reserveret sin lovlige tiltaele till Stefnevidnet
Johannes Eefvensen Grindem der icke møder, at afhiemle Stefningens lovlige forckyndelse
for Anders Steenes Encke som foraarsager Sagens ophold, og hvad Citanten paa Justitiens
vegne icke denne gang kand slutte sagen paa sin Side, ellers Sagde Fogden, at som hand af
Knud Krogs indkomne skrifttlige Indleg fornem/m/er at Samuell Haaimb, er Self skyld udj at
hans beskickede forsvar icke møder og fuld fører Sagen paa sin Side, Saa paastod Fogden at
Samuel Haaim maatte af Retten paalegges til neste Ting at forskaffe sin beskickede Deffensor
til Tinge og for Retten Saa fremt der da icke skall gaae Dom eftter hvis
1742: 92b
i Rettelagt (.. ……)e nu ellers fornemme om Samuel Haaim Self, haver noget til sin Sags
forsvar at i Rette føere.
Samuel Haaim haver till dette Ting ladet indstefne Sl: Anders Steenes huustrue Anna
Knudsdatter, till at anhøre widnerne Hartvig Skredder og hans huustrue Marie Etters von
Dimens deris udsagn, angaaende hvad hun skall have fortalt for vidnerne, om det imellem
hindes Sl: Mand og Samuel Haaim Passerede Slagsmaall med videre.
Sl: Anders Steenes huustrue Anna Knudsdatter blev paaraabt eftter Loven.
Stefnevidnerne Søfren Colbendtsen møtte for Retten, men det andet Stefnevidne Ole Larsen
Gierde møtte icke, og blev sagt hand for 2 â 3 dager siden var Reist till Bergen.
Eragtet.
Siden Stefnevidnerne ej møder at afhiemle Stefnemaalet, saa at ej kand Erfares om Sl: Anders
Steenes huustrue er lovlig Stefnt at anhøre widnernis udsagn, saa kand ej widnerne denne
sinde afhøres forinden Samuell Haaim besørger lovlig omgang med disse widners førelse till
neste Ting. Ligesaa paalegges Samuel Haaim at forskaffe sin Deffensor, de fornødne

Reqvisita till Sagens driftt for at till Ende bringe dend till neste Ting, hvor till ham gifves
Laufdag at møde og indkomme med alt hvis hand till Sagens oplysning agter fornøden.
Fogden gaf tilckiende at hand i underdanigst følge høylofl: Cammer Collegii till ham
Ergangne ordre, af 24 Martij dette aar, haver till dette Ting, tid og sted ladet indstefne Samuel
Haaim, at lide Dom till Straff fordj hand udj aaret 1736 eller 1737 skall have handlet med de
2de i Bergen arresterede Tyfve Christian Jensen og Søfren Ellingsen, at hvilcke Tyfve bem:te
Samuel Haaim skall have tilckiøbt sig 1 Vog Staaelen hamp.
Samuel Haaim møtte for Retten og wedtog at have faaet lovlig Kald og Varsell till dette
Ting.
Fogden i Rettelagde ydermere Een under Hr: Renteskrifver Olrochs werefication tagen
Extract af det over forbem:te Tyfve for Bergens Byetings Redt d: 11 Febrj: 1737 holdte
forhøer dat: 24 Martij 1742 saa lyd: Lige saa Blev i Rettelagt høyloflig Cammer Collegii
skrivelse dis angaaende dat: 24 Martij 1742 saa Lydende.
Samuel Haaim her till Svarede, at hand for nogle aar siden war i Bergen og kiøbte 1 Vog
hamp af en Kremmer eller Borger, men Erindrer nu icke eftter saa lang tids forløb hvad dends
Nafn er, og hvad sig ommelte 2de
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Tyfve angaar, Sagde hand aldrig ved at (hafve? seet langt) mindre kiøbslaaet med, saa deris
udsigende i saa maade medfører ej andet end puur u-Sandferdighed.
Fogden lod tilføere at siden hand eftter nøye undersøgning icke har kundet Erholde nogen
nermere eller bedre oplysning i Sagen end hvis allerreede i Rettelagt er, saa maatte hand
begiere Dom eftter Sagens beskaffenhed.
hvor eftter Saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Endskiønt de 2de Tyfve Christian Jensen og Søfren Ellingsen haver ved forhøret for Bergens
Byetings Ret d: 11 Febrj: 1737 udsagt og beckiendt at Contraparten Samuel Haaim skall have
kiøbt af dennem 1 Vog hamp, saa har dog icke paa dend tid ej heller nogen tid der eftter
Samuel Haaim veret indkaldet forbem:te Tyfves udsigende at anhøre, i hvilcken henseende
Retten ej finder at saadan de 2de Tyfves løese paaskud kand heftte paa Contra parten till
nogen slags last, men Samuel Haaim for dette Søgemaall i følge Lovens pag: 33 art: 1te her
med frifindes.
Publiceret Ole Herims udstede skiøde paa 1 pd: 6 1/16 Mrk: Sm: udj gaarden Indre Haaland
til Halfvor Tvedt som der for har bet: 22 rdr: 3 Mrk: 4 s: dat: 9 9br: 1739.
Publiceret Siur Tollefs: med fleere Interessentere deris udstede skiøde paa 3 Løber Sm: 1
Vog Korn udj Lille Dale till Lænsmanden Johannes Ericksen Fiddie som haver bet: 3 Mrk:
for hver Marck Smør dat: 17 Septembr: 1742.
Publiceret Sl: Hans Skieldals Encke Karj Holgersdatters med fleere Interessentere deris
udstede skiøde paa 1 Løb Sm: ½ t:de Korn till Lænsmanden Johannes Fiddie som der for har
bet: 60 rdr: dat: 16 Novembr: 1742.
Tollef LaufverEide haver till dette Ting indstefnt dend forhen over Ole Jørgensen \Tesdal/
Erhverfvede Hiemtings Dom dat: 11 Julij 1741. till fornyelse, og der om indstefnt Ole
Jørgensen Tesdal till wedermæele som møtte for Retten og Protesterede imod Rettergen!!
(Rettergangen) i henseende hand icke haver faaet lovlig Kald og Varsell.

Stefnevidnerne Søfren Colbendtsen og Jacob Tesdal, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Ole Jørgensen Tesdal til dette Ting med 13 dagers varsell.
Eragtet.
Som Ole Jørgensen Tesdall ey haver faaet dend varsell som Loven dicterer, saa kand ej dend
indstefnte om denne sinde ved Dom fornyes, førend Citanten ved Nydt stefnemaall og lovlig
omgang forfrisker Sagen.
Madame Sl: Hr: Camstrups haver till dette Ting ladet indstefne Ingemund Ingelsgier til
Doms Lidelse fordj hand uden Citantindens forespørsell, haver i stilhed villet feste hindes
tienistepige Sirj Monsdatter i sin tieniste, som og at betale Sagens foraarsagede
omckostninger.
Ingemund Ingelsgier {hafver} blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen
paa hans vegne.
Stefnevidnerne Søfren Tollefsen, og Johannes Colbendtsen Østrem hiemlede ved Eed eftter
Loven at have
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Indstefnt Ingemund Ingelsgier till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og Varsell.
Citantinden lod ved Lænsmanden sige at Contraparten paa en Søndag i Sommer kom
stiltiende op til hindes gaard og betingede hindes tieniste pige i sin Tieniste og gaf hinde 8 s: i
festepenge, og endskiønt hun har hindret ham her udj, at hand icke har faaet hinde i sin
tieniste saa formeente og paastod hun at hand for brugte u-Loflige omgang maa tilfindes at
bøde, og betale Processens beckostning.
Eragtet.
Eftterdj der befindes ved Stefnevidnernis afhiemling at Contraparten haver faaet lovlig Kald
og Varsell, Saa forelegges Ingemund Ingelsgier Laufdag til neste Ting at møde og svare til
Sagen.
Almuen blev tilspurt om her findes noget Wrag eller Strandet gods om her er falden nogen
forlofs penger, og om her er handelsckaerer eller handvercks folck som bør at skatte til
Kongen. Almuen der till svarede Nej; udj gaarden Gundegier 1 Løb Sm: 1 Væt og 1 Vog
Næver i Landskyld, bortfestet till Ole Larsen Ohnesteen, paa Conditioner at vere fri for
Soldat, uden bøxel, frie for Landskyld og aarlig Taege, og arbeidz penge, og alleene at svare
Contributionerne. af Kongens beholdne Strøegodz 2 ½ Løb Sm: 9 Spand Korns
Landskyld, hvor af dend største del ligger øde og om det blev ledig er det saa slet at det
besverlig skulle kunde bringes i brug der af svares gresleye 3 rdr: Mandtalet ofver aftagene
paa gaarderne Birch, og Gierde, samt Flaaden, med videre, er vedkomende godtgiort 1 dito
Specification over Ledingens afgang paa det affelte godz. Nock en Specification over
Landskyld og aarlig tagens samt arbeidz pengernis afgang for det affelte Halsnøe Closters
gods. Almuen tilstod at skydz pengerne er dennem betalt 4 s: Miilen saa mange som har
skydset til og fra Tingene. Etnes giestgieberie ansees at svare i Recognition til Kongen
aarlig 1 rdr: 12 s: odelskats Mandtallet sagde Almuen befandtes Rigtig, Restandsen blev
oplest og beløber 338 rdr: 15 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckomende aar 1743 ere, Thoer Kaldem,
Tieran Ousvog, Joen Larsen Skindzvold, Ole Lars: Gundegier og Knud Monsen Flocketvet;
gamle Taarbiørn Liusnes, Lars Lunde og Halfvor Biørck.

Ao: 1742 d: 19 og 20 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Lunde for Fieldbergs Skibbrede\s/ {beliggende} Almue, ofververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig
Lænsmanden Niels Lunde, Gunder Houeland, Hans Øster Eide, Johannes Lille Gierrevig,
Niels Vogen, Thoer Heyebøe, Rasmus Arnevig, og Lars Gierrevige, tillige med fleere Almue
som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: anordninger og høye øfrighedz ordre ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ma(…) Harraldzdatter Siovangen, hvor udj Fogden Heiberg
er udlagt 13 Mrk: Sm: 1 giedskind for 22 rdr: Ole Fadtland udlagt 23 Mrk: Sm: for 23 rdr:
dat: 17 Julij 1742.
1742: 94
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Britha Nielsdatter (Tvedt?, hvor) udj Taarbiørn Knuds: er
udlagt 2 pd: 11 Mrk: Sm: for 39 rdr: 2 Mrk: og Enckemanden Tarrald Knuds: er udlagt
Resten i gaarden Tvedt 13 Mrk: Sm: for 8 rdr: 1 Mrk: dat: 18 Julij 1742.
Odelskats Mandtaelet blev oplæst som befandtes Rigtig. Fogden i Rettelagde aftags
forretningen paa gaarden Tvedt, gaarden Døreim, med videre, hvilcket aftag er opsidderne
godtgiort udj Contributionerne som og udj Landskyld og 3die Taegen. Ligeledes er Ledingen
for aftaget dennem godtgiort. Gaarden Lien skyldende 1 Løb Smør, dette aar ligget øde,
uden at der af er svaret græsleye. Stephens brug i Indbioe 2 Løb: 2 pd: 6 Mrk: Sm:
ødeliggende, og af gaardens opsiddere svaret græsleye. Ole Nielsens brug 1 Løb 1 pd: 3
Mrk: liget øde, og af gaardens opsiddere svaret græs leye 60 s: Svaland 1 Løb 1 pd: 3
Mrk: Sm: overdraget gaardens opsiddere med 5 aars skat og Landskyldz frihed. øfre Axdal
og Sundnes 2 Løb: 16 Mrk: Sm: ødeliggende, men Ole Fatland som har veret tilladt at slae
græsset, har lagt Nydt Nævertaeg paa høe og Kornladen Almuen tilstod at have beckomet
skydzpengene, saa mange som har skydset til og fra tingerne dette aar. Almuen svarede at
dette aar er ej funden hvercken Wrag eller Strandet godz med widere og icke anderledes end
det Fogden meddelte Tingsvidne over de fremsadte Poster, indeholder. Restandsen beløber
317 Rdr: 12 s: giestgieberen i dette Skibbrede er tilsagt at betale udj Recognition.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1743. Pofvell Espeland, Bendt Nicklas: Bioe,
Ole Ingebrigtsen Skaedtland, Torckell Knuds: Svaaland, gamle, Knud Frønsdall, Halfvor
Fafnebøe, Eelias Viland og Thoer Hetland.
Harrald Johansen Hougen, hafver till dette Ting ladet indstefne Knud Sioevangen og Ole
Fadtland, til Doms Lidelse, at modtage Penge for gaarden Siovangen eftter wurdering, samt at
betale Processens omckostning.
Knud Sioewangen og Ole Faedtland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Citanten møtte for Retten og sagde at vere odels berettiget til gaarden og der fore paastod at
Contraparterne maatte tilfindes at modtage Penge for gaarden Siovangen eftter vurderingen.
Contraparterne negtede ej wille modtage Penge førend udj Sagen bliver Dom afsagt eftter
Loven
Eragtet.

Som Sagen Dependerer af odels Løsnings Redt, saa henvises Citanten at indstefne Sagen till
aaesteden i følge Loven, da Dom udj Sagen skall blive afsagt.
Anders Hansen Fadtlands udstede obligation stor 500 rdr: til Sl: Svanenhielm, blev anvist til
udslettelse i Protocollen dat: 21 Junij 1719.
Torckell Knuds: Svaaland, Taarbiørn Johans: Sandvigen og Hilje Siursen Aasboe, anviste en
biørnefeld for Retten som de sagde at have skudt sidstningen i slaatten udj Svaaland og
Aasbøe Marcken hvor fore Fogden betalte dem 2 rdr:

Ao: 1742 d: 22 og 23 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for {Føyens} Fiere Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
1742: 94b
(….. ………, …..)f Houeland(?) i steden for Sl: Peder Nordskoug, Johannes Qvalvog i steden
for Niels Apland, Aslack Wahlen, Wier Enstavold, Roall Biordall, Ole ibid: Ole Tarraldsen
Lindaas, Ingebrigt Berge i steden for Eefven Lier tillige med fleere Almue som Tinget
samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa de Andre Tinge.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Ordre om Marckederne som indfalder paa Sabat og
hellige dage dat: 12 Octobr: 1742.
Publiceret Halfvor Eegelandz udstede skiøde paa 2 pd: ¾ Mrk: Sm: i gaarden Allendal til
Daniell Danielsen som der for har bet: 40 rdr: 4 Mrk: 8 s: og er dat: 22 Novembr: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede {Skiød} bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden
Nedre Domesnes til Mons Norhuus som bøxelen skal bet: med 16 rdr: dat: 17 Janv: 1742.
Publiceret Lisbet Olsdatters og Joen Alnesses udstede Skiøde paa 1 Løb Sm: 1 huud udj
gaarden Domesnes til Mons Søfrensen som der for har bet: 27 rdr: dat: 30 Janv: 1742.
Publiceret fogd: Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj Øchland till Tøres
Halvors: dat: 4 Aug: 1742
Publiceret Hening Irgens udstede obligation Stor 100 rdr: som Fogden Heiberg hannem laant
haver og setter der for til underpandt Mølstre vaagens og Kiernagelens ham tilhørende og
paastaaende huuser dat: 12 Septembr: 1742.
Publiceret Bertel Wadbechs udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: udj gaarden Sønstabøe till Ole
Ols: som der for har bet: 34 rdr: dat: 12 Novembr: 1742.
Ole Eltrevog haver slaget en ulfunge i denne Sommer, hvilcket Skind hand i Retten lod anvise
ved Aslack Ingebrigtsen Nordskoug hvor fore Fogden betalte ham 3 Mrk:

af Mølstrevogens giestgieberie svares Recognition 4 rdr: og af Kiernagelens giestgieberie 2
rdr: odelskats Mandtallet for Fiere Skibrede tilstod Almuen at vere Rigtig. udj gaarden
Flatnes 2 tønder Korn, har liget øde og der af svaret ingen bøxel. udj gaarden Hofde 2 pd:
Sm: og der af ej nogen græsleye dette aar svaret. gaarden Møchlevold 2 Løb 1 pd: Sm:
der af ej nogen græsleye beckomet. Østvig 1 Løb 9 Mrk: af Erick Østvig svaret gresleye 1
rdr: Nore Apland 2 Løber Sm: der af fæstet til Niels Olsen 1 Løb Sm: 1 huud med 6 aars
Skat og Landskyldz frihed. Rindem 1 pd: Sm: øde og en fattig Mand Torben Lars:
overdraget for gresleye 48 s: Aftagene, som og Ledingen samt skatterne opsidderne
godtgiort. saa mange af Almuen som haver skydset til og fra Tingene har faaet skydsen bet:
med 4 s: Miilen. Wrag og Strandet godz ere ej funden i dette aar. Restandsen beløber 222
rdr: 5 Mrk: 9 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1743 ere, Tørres Øckland, Ole Førde, Troen
Lier, Eelias Erfve, Johannes Sundføre, Reinert Mægckeland, Lars Fagerland og Hilje Haavig.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Johanes Thorsvold, hvor udj {Encken} Moderen Sirj
Siursdatter er udlagt 2 110/117 Spand Korn ?/? Mrk: Sm: for 1 rdr: 3 Mrk: Marcken,
Aamund Simens: udj Kalveland 1 Spand Korn
1742: 95
Biørn Simens: 1 Spand Korn for 1 rdr: 2 Mrk: Marcken, (Britha? Simensdatter? .. …. …...
udj Thors?)vold 5/6 Spd: Korn 2 ½ Mrk: Sm: Sirj Simensdatter ½ Spd: Korn 1 ½ Mrk:
Sm: Guttorm (……) udl: 2 1/3 Spand Korn og 7 Mrk: Sm: for 1 rdr: 2 Mrk: Marcken dat:
19 Junij 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Inger Houchaas hvor udj Enckemanden Ole Eellends: er
udl: 9 Mrk: Sm: for 6 rdr: Lars Mickels: udl: 6 Mrk: Sm: for 4 rdr: Mickel Rasmus: udlagt
4 Mrk: Sm: for 2 rdr: dat: 12 Julij 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Hans Ols: Dynjebachen hvor udj Encken Sirj Aslacksdatter
er udlagt udj huus aaeboed og begravelse beckostning 14 ¼ Mrk: Sm: for 9 rdr: 3 Mrk: og
Ole Hans: udl: 3 ¾ Mrk: Sm: for 2 rdr: 3 Mrk: dat: 11 Julij 1742.

Ao: 1742 d: 23 og 24 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Føyens Skibbredes Almue ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Indre Stockvigen,
Niels Stødtland, Raamund Nordthuen, Mickel Løckling, Peder Steensvog, Haldoer Vaage,
Ole Mæeland og Halfvor Gietung i steden for afdøde Biørne Wornes, tillige med fleere
Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret aller!! (alle) Kongl: Anordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste giestgieberlig Privilegium for Wallentin Wallentinsen,
for Musterhafn dat: 21 Septembr: 1742.
Publiceret Bertel Wadbechs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud udj gaarden
Nordthuun till Mickel Joens: dat: 12 Novembr: 1742.

Publiceret Bertell Wadbechs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud udj gaarden
Nordthuun till Anders Olsen dat: 12 Novembr: 1742.
Publiceret Maren Larsdatter Sl: Gunder Johansens eftterlefverske, hindes udstede gavebrev
till sin datter Gurj Gundersdatter paa ½ Løb Sm: 1 huud dat: 23 Novembr: 1742.
Publiceret Jacob Hynemeurs udstede skiøde paa 27 ½ Mrk: Sm: i gaarden Nord Habestad til
Anders Olsen dat: 13 Octobr: 1742.
Publiceret Gabriel Aarskougs udstede Skiøde paa 18 Mrk: Sm: i gaarden Sortland til Ole
Gabriels: Alsvog dat: 20 Novembr: 1737.
Publiceret Jacob Hynemeurs udstede skiøde paa sin Anpart udj gaarden Gietung til 50 rdr: til
Michel Olrich dat: 6 Novembr: 1742.
Publiceret Jochum Hynemeurs udstede skiøde paa sin anpart udj gaarden Gietung 50 Rdr:
som Michel Olrich haver betalt dat: 6 April 1742.
Publiceret Hr: Haars udstede bøxelsedel paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: i gaarden Gaaseland {i Føy}
til Eerick Hansen dat: 4 Janvarij 1742.
Publiceret Hr: Londemands udstede bøxelseddel paa Førland til Lars Olsen Hyesingstad dat:
24 Octobr: 1742.
Publiceret Birgitha Sl: Hans Bangs udstede bøxelsedel paa 7 Mrk: Sm: i Mæckebache til
Lars Niels: dat: 6 Aug: 1742.
Publiceret Mad: Sl: Hans Bangs udstede bøxelsedel paa 7 Mrk: Sm: til Rasmus Olsen dat: 6
Aug: 1742.
Publiceret Hr: Londemands udstede bøxelsedel paa ½ Løb 6 Mrk: Sm: i gaarden Staveland til
Torckild Rasmus: dat: 9 Julij 1742.
Publiceret Hr: Londemands udstede bøxelsedel paa ½ Løb 6 Mrk: Sm: i gaarden Hallerager til
Lars Rasmus: dat: 9 Julij 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Maans Søevold, hvor udj Eerick Monsen er!! (og) Johannes
Mons: og Mallene Maansdatter og Karj Olsdatter er udlagt tilsam/m/en 1 pd: 2 8/11 Marck
Sm: for 26 rdr: 4 Mrk: 2 s: og Johannes Mons: er udl. i Grudtle 12 Mrk: Sm: for 12 rdr: dat:
4 Aug: 1742.
1742: 95b
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Jørgen Kallevog, hvor Encken Britha Pedersdatter med sine
børn er udlagt helftten i Bøm/m/elens Kircke med sine Børn!! og Anpart i Jordegodset for 45
rdr: dat: 3 Aug: 1742.

Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Zidsele Nielsdatter Vestvig, hvor Peder Torckelsen, Joen
Torckels: Anna Marie Torckelsdatter og Daardj Torckelsdatter ere tilsamen udl: 8 ¼ Mrk:
Sm: i gaarden Berje for 8 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 24 Aug: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Peder Rasmus: Nordthuuen, er Britha Pedersdatter udlagt 7
½ Mrk: Sm: for 5 rdr: dat: 6 Aug: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Lisbeth Larsdatter Ersland er Enckemanden Heine Joens:
udl: 17 5/11 Mrk: Sm: i gaarden Ersland for 8 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat: 8 Aug: 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Johannes Alswog er Enckefattig huuset udl: 9 Mrk: Sm: i
Alswog for 10 rdr: 3 Mrk: Lars Rasmusen er udl: 1 Mrk: Sm: Villum (…)øller udl: 2 Mrk:
Sm: Encken udlagt 12 Mrk: Sm: for 14 rdr: dat: 7 Aug: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Gabriels: Alsvog, hvor Gabriel Olsen er udl: i Lindøen 9
Mrk: Sm: for 9 rdr: og eftter andel i Laxevogen 26 rdr: Colbendt Ols: udl. i gaarden Alswog
9 ¼ Mrk: Sm: for 9 rdr: 1 Mrk: 8 s: og udj gaarden Sortland 1 pd: 2 Mrk: Sm: for 21 rdr: 4
Mrk: og Eerick Ols: er udl: i Gietung 11 ½ Mrk: Sm: for 7 rdr. 4 Mrk: udj Sortland 10 Mrk:
Sm: for 8 rdr: 2 Mrk. dat: 8 Aug: 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Karj Jørgensdatter Nyesædter, hvor udj Enckemanden
Mathias Lars: er udl: 1 pd: Sm: 1 g:skind for 33 rdr: Jørgen, Lars er udl: i Nyesædter 8 Mrk:
Sm: for 8 rdr: og i Lunde 8!! (16?) Mrk: Sm: for 5 rdr: 2 Mrk: Erick Mathiesen udl: i
Nyesædter 3 Mrk: Sm: for 3 rdr: og i Lunde 8 Mrk: Sm: for 2 rdr: 4 Mrk: Mathias udl: i
Nyesædter 3 Mrk: Sm: for 3 rdr: i Lunde 8 Mrk: Sm: for 2 rdr: 4 Mrk: Berent Mathies: i
Nyesædter udl: 3 Mrk: Sm: for 3 rdr: i Lunde 8 Mrk: Sm: for 2 rdr: 4 Mrk: Johannes
Mathies: lige saa 3 Mrk: Sm: i Nyesædter for 3 rdr: i Lunde 8 Mrk: Sm: for 2 rdr: 4 Mrk:
Britha Mathiasdatter i Nyesædter 2 Mrk: Sm: for 2 rdr: og i Lunde 3 Mrk: Sm: for 1 rdr:
Zidsele Mathiasdatter udl: i Nyseter 2 Mrk: Sm: for 2 rdr: og i Lunde 3 Mrk: Sm: [for] 1 rdr:
dat: 10 Aug: 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Thom/m/es Mæckebacken er Encken udl: 7 Mrk: Sm: i
Saxeide for 4 rdr: 4 Mrk: udj Culleseid 1 Mrk: Sm: for 2 Mrk: Marithe Thomesdatter udl: i
Børøen 2 ½ Mrk: Sm: for 2 rdr: 3 Mrk: og Inger Thomesdatt: 2 ½ Mrk: i Børøen for 2 rdr: 3
Mrk: dat: 21 Novembr: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Zidsele Mathiasdatter Lillebøe hvor Hans Mathiesen er udl:
i Nyesædter 1 Mrk: Sm: for 1 rdr: Karj Madsdatter i Nyesædter 1 Mrk: Sm: for 1 rdr: og
Mallene Madsdatter i Lunde udl: 3 Mrk: Sm: for 1 rdr: dat: 2 Aug: 1742.
Zisilia Tørresdatter Sl: Sl:!! Helge Torckelsen Toedtlandz eftterlefverske, lader lyese sin
odels og Pengemangels Lyesnings Redt till dend Jordepart udj gaarden Holme som
opsidderen Niels Torckelsen paaboer og bruger, hvilcken hun eftter sin skrifttlige
Anmoedning dat: 21 Novembr: 1742 siger at vere hindes Rette og Sande odell, som hun sagde
at hindes Børn till sig wille indløese saa snart de saa mange Penge kand beckomme.
Publiceret Martha Sl: Knud Ifversens udstede Pandte obligation Stoer 50 rdr: som hun haver
beckommet till Laans af Fogden Heiberg og Sedter der for til underpant 1 ½ Løb Sm: 1 huud
i Deggernes. dat: 10 April 1742.

Publiceret Indre Haaevigens udstede bøxelsedell paa 1 pd: 1 Mrk: Sm: i gaarden Huuse til
Johannes Knuds: dat: 23 Novembr: 1742.
1742: 96
Publiceret Hans Larsens udstede bøxelsedel paa (. …. ... …… udj gaarden) Røgsund til Thoer
Thoersen dat: 12 Septembr: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede Caution paa Capital 305 rdr: som hand till forsickring
for opebørslerne setter Deris Mai:t dat: 27 Julij 1742.
Almuen blev tilspurt om wrag eller Strandet godz er funden dette aar, hvor til de svarede Nej.
ingen forlofs penge dette aar er falden. paa deris Mai:ts beholdne Strøe godz 1 Løb Sm: 1
Vog fisk i gaarden Sæle, er ingen bøxell falden dette aar. Saa mange af Almuen som haver
skydset til og fra Tingene dette aar, tilstod at have nødt sin betaling 4 s: Miilen; odelskats
Mandtallet tilstod Almuen at vere Rigtig. Restandsen beløber 226 Rdr: 2 Mrk: 14 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckommende aar 1743 ere, Eerick Søevold,
Niels Breckcke, Ole Gaaeseland, {Ingebrigt Ouckland,} Jens Nesse, Halfvor ibid: Lars
Øyjorden eller Sæfverud, og Hans Hollund og Lars Mæckebacken.
giestgieberierne saasom Brandesund der nu besiddes og bruges af Jacob Hasse Hynnemeuer,
svares foruden Kremmersædes aarlige skat, 2 rdr: naar Consumptionen ophører aarlig 9 Rdr:
af Øchlands Wogens Kremmersæde, svares udj aarlig Recognition 6 rdr: af Sundstabøe
Wogen et Ringe giestgiæberie kand svares udj Recognition 4 rdr: Hidschens
Kremmersæde som Michel Olrich beboer, kand svare aarlig udj Recognition 12 rdr:
Bømmelhafnen og Espever som af Sr: Buddes huustrue er Priviligeret, svares udj
Recognition aarlig som forhen er svaret Consumption. Musterhafnens giestgieberie som er
tillagt Spitzøen som Wallentinsen beboer og bruger til dels ej anden handel end som en
giestgiæber, er anseet at kand svare udj Recognition aarlig 9 rdr: Folgerøen som beboes af
giestgiæber von Høven, ansees aarlig for sin havende giestgiæberhandel at kand svare aarlig
Recognition 5 rdr: Leervigens giestgiæberie som af Knud Krog (Krag) besides kand i
høyeste ansees at svare aarlig udj Recognition 6 Rdr:

Ao: 1742 d: 26 og 27 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Søer Huglen for Halsnøe Closters Almue af Føyens og Waags Skibbreder,
oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemblig, Simen Brandvig, Johannes Olsen Tvedt, Johannes Heljesen ibid:
Torsten Ols: NordHugelen, Anders Hofland, Maans Grofv, Ole Vold og Johannes Skomsnes,
tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: ¾ huud udj gaarden
Mit Hofland til Endre Larsen dat: 4 Aug: 1742.

Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Tvedt til
Hans Johans: dat: 10 Martij 1740.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddell paa 1 rdr:s Landskyld i gaarden Settervig
till Jørgen Arnesen dat: 4 Augustij 1742.
1742: 96b
(…. …. …emse?....) 1 ½ Løb Sm: ødeliggende og dette aar af Lars Lars: svaret gresleye 1
Rdr: 1 Mrk: Urrang skyldende 1 ½ Løb Sm: ødeliggende og af Jacob Hynemeur svaret
gresleye dette aar 2 rdr: Mæland, ødeliggende, men af opsidderne som i u-tide det har
opsagt skall svares skat og Rettighed. Schomsnes i Waags Skibrede skyldende 1 pd: 21
Mrk: Sm: ødeligende, der af Jockum Roggen svaret gresleye 1 rdr: 1 Mrk: gaarden Fedt
skyldende 2 pd: 6 Mrk: Sm: ødeliggende og af Encken Anna Sl: Witmands svaret gresleye
1 rdr: Ting skydsen tilstod Almuen at vere betalt 4 s: Miilen, Wrag og Strandet godz er ej
dette aar funden. Restandsen beløber 117 rdr: 1 Mrk: 11 s:
Laugrettes Mendene som skall betiene Retten for Føyens og Waags Skibbreders Halsnøe
Closters gods 1743, Povell Houchenes, Jacob Raasbøe, Peder Andersen NordHuglen, Mickell
Lande og Johannes øfre Leevog, og som ingen fleere Nye var at findes, saa blef udnefnt
gamle Lovrettes Mend Ole Eide, Aslack Eide og Peder Lodden.

Ao: 1742 d: 29 og 30 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Sioe for Halsnøe Closters Almue af Schaanevigs og Opdals Skibbreder, oververende
udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemblig Niels Floernes, Ole Skiellevigen, {Nie} Hagtor Lande, Jens Lande, Torbiørn Lande,
{Johannes} Anders Toftte og Maans Toftte og Rasmus Sæbøe, tillige med fleere Almue som
[Tinget] sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste giestgieberlig Privilegium for Otto Hansen Cappel at
holdes i Toftte Vogen dat: 6 Julij 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 2 pd: Sm: 1 giedskind udj gaarden
Eegeland [till] Poul Olsen dat: 14 Julij 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: 1 buckeskind i
Schiellevigen till Ole Olsen dat: 17 Janvarij 1741.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: 2 huuder i gaarden
Yttre Tungesvig till Niels Siurs: dat: 13 April 1742.
Almuen blev tilspurt om her i Skibbredet dette aar er funden Vrag eller Strandet godz, hvor til
de Svarede Nej. Almuen saa mange som har skydset til og fra Tingene dette aar, har nødt
skydz pengene godtgiort, saa vel af Fogden som Sorenskrifveren. Almuen tilstod at aftaget
2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Nedre Waage er opsideren godtgiordt. yttre Bouge skyldende 1

½ Løb Sm: er d: 31 Martij 1742 bortbøxlet til Thoer Larsen uden bøxell og med frihed for
Jordebogens Indkomster eftter Kongl: Resolution dat: 16 Maij Ao: 1735 og Cam/m/er
Collegii ordre af 21de ejusdem.
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gaarden \No: 28./ Bøgstøe!! (Bogstøe) skyldende 2 Løber 18 Mrk: Sm: dette a(ar
ødeliggende, der af Ma)jor Richelieu svares gresleye 1 rdr: gaarden No: (.. Wa)ttendal
(….. ……) Wattendal 2 Løber 18 Mrk: Sm: aldelis dette aar ligget øde, og ej svaret nogen
gresleye i gaarden øfre Waage No: 9. skyldende 2 pd: 18 Mrk: Sm: i landskyld 1 Løb Sm:
½ huud de 2de Leylendingers brug som er dend halve gaard, har uden nogen afgiftt ligget
aldelis øde, og samme brug {Ley} dend 3die Leylending Lars Johans: overdraget uden nogen
afgiftt. No: 10 Mit Waage skyldende 3 Løber Smør, er bortbøxlet 1 Løb 1 pd: 6 Mrk: Sm:
samt det som tilhører Onerims Kircke ½ Løb 6 Mrk: Spand!! Korn med 4re aars skatt og
Landskyldz frihed som Expirerer ved 1742 aars udgang, men af de øfrige 1 pd: 18 Mrk: Sm:
1 huud har ingen afgiftt veret at beckom/m/e. aftaget paa gaarden Nedre Waage er
opsiderne godtgiort. Ligeledes er Ledingen vedkomende godtgiort.
Johannes Fedt haver skudt en Ulf i Uschedalen i Qvindherrets Skibbrede, hvis skind hand ved
Axell Fielland for Retten lod anvise, hvor for Fogden betalte 2 rdr:
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxellsedel paa 1 Løb 1 pd: Sm: i gaarden Hougstøl till
Siur Torgiersen dat: 29 Decembr: 1740.
Siur Heljesen Opsanger som formynder for Myndtlingerne Aasmund Mickelsen, Lisbeth
Mickelsdatter og Anna Mickelsdatters Arvemidler beløbende 9 rdr: 3 Mrk: 6 s: fremckom
for Retten og tilbød om nogen af Almuen wille modtage disse penge imod Renters svarelse,
Men som ingen anmeldte sig at ville antage dem paa Rendte, war hand begierende at
pengerne maatte forsegles som og blev af Sorenskrifveren forseglet og formynderen igien
leveret.

Og hermed er året 1742 ferdig avskrive.
Tingbok nr. I. A. 35 1741-1746 for Sunnhordland
Året 1743

(1743: 97)
Ao: 1743 d: 1 og 2 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Hummelvig for Opdals og Waags Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Siur Opdall, Lars
Thoe, Ole Skiolde, Sæbiørn Singelstad, Ole Bruntvet, Rasmus Kaldefos, Willum Waage og
Ole øfre Gierstad tillige med begge Lænsmendene, og Almuen af begge Skibbreder.
Publiceret Skatte Forordningen for aar 1743.

Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Patent om høyeste Ret 1743.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning angaaende adskilligt til Cammer Rets
ordningens desto nøyere eftterlevelse dat: 31 Decbr: 1742.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning angaaende Tyfverie som begaaes ved at
afskiere Man og Rumpe af andres heste dat: 26 Octobr: 1742
Publiceret Deris Mai:ts Placat at ingen skipper udj Danmarck og Norge maa udj sit fartøy fra
Nye aar 1743 have hem/m/elige eller fordulte Luger dat: 12 Novembr: 1742.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste forbud paa hingsters, hesters, og hoppers udførsell dat:
10 Janv: 1743.
Publiceret deris Excellence og Samtlige høye herrer udj Cammer Collegio deris udstede
Patent om adskillige Regenskabs betientere i Dannemarck som er skyldige anseelige
Sum/m/er til deris Mai:ts Cassa dat: 9 Janv: 1743.
Publiceret 1 dito lige lydende for Regenskabs betientere i Norge og er dat: 9 Janv: 1743.
Publiceret Nathanael Bechervigens udstede bøxelseddell paa 3de Spansteiger udj gaarden
Fagerbache till Lars Jørgensen dat: 22 Martij 1742.
Publiceret Maans Olsen Bruntvets udstede Skiøde paa 1 Løb Sm: og 1 huud udj gaarden øfre
Bruntvet till Mons:r Jens Bech
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som der for haver betalt (.. Rdr:) dat: 2 9br: 1742.
Publiceret Samson Torgersen Med fleere interessenteres udstede skiøde paa 1 Løb Smør ½
huud udj gaarden Klette till Hagtor Axelsen som haver betalt 3 Mrk: for hver Marck Smør
dat: 9 Martij 1742.
Publiceret Siur Sunde og Morten Gierstadz udstede bøxelseddell paa gaarden!! 1 Løb 9 Mrk:
Sm: udj gaarden Nedre Gierstad till Johannes Joensen dat: 1 Martij 1743.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Salomon Maansen Soleim hvor udj Encken Karj
Johansdatter er udlagt 9 Mrk: Sm: ½ huud for 27 rdr: udj gaarden Schartvet er hun udlagt 9
Mrk: Sm: ½ huud for 13 rdr: 3 Mrk: Søn/n/en Haagcken Salomons: er udl: i gaarden Soleim
12 Mrk: Sm: for 12 rdr: Ingebor Johansdatter udl: i gaarden Schartvet 6 Mrk: Sm: for 3 rdr:
Marithe Johansdatter udl: i gaarden Schartvet 6 Mrk: Sm: for 3 rdr: Niels Salomons: udl. 6
Mrk: Sm: udj gaarden Soeleim for 6 rdr: og udj Schartvedt udl: 9 Mrk: Sm: for 4 rdr: 3 Mrk:
Mari Salomonsdatter udl: i gaarden Soeleim 3 Mrk: Sm: for 3 rdr: Karj Salomonsdatter udl: i
gaarden Soleim 3 Mrk: Sm: for 3 rdr: og udj Schartvet 3 Mrk: Sm: for 1 rdr: 3 Mrk: og
Guro Salomonsdatter udl: i gaarden Soleim 3 Mrk: Sm: for 3 rdr: og udj Schartvet 3 Mrk:
Sm: for 1 rdr: 3 Mrk: dat: 5 Septembr: 1742.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Christj Olsdatter Haarnenes hvor udj Enckemanden Ole
Ifvers: er udl: indtet. Iver Ols: er udl: i gaarden Haarnenes 7 Mrk: Sm: for 7 rdr: Ole

Ellends: Ellend Ellends: og Britta Ellendsdatter tilsamen udl: 20 Mrk: Sm: i gaarden
Haarnenes for 20 rdr: dat: 18 Septembr: 1742.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Johannes Lars: Sandtorfv hvor udj Encken Anna Larsdatter
er udl: 13 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Sandtorv for 13 rdr: 3 Mrk: dat: 27 Septembr: 1742.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Anders Niels: Gierstad er Taarbiørn Anders: og Karj
Andersdatter tilsamen udlagt 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Gierstad for 45 rdr: dat: 6 Octobr:
1742.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Anna Johansdatter Vermedall hvor udj Enckemanden Hans
Anders: er udl: {9 Mrk: Sm: for 7 rdr: 3 Mrk:} 1 pd: 9 Mrk: Sm: og ½ huud udj Wermedal for
42 rdr: 3 Mrk: dat: 6 Septembr: 1742.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Rangnele Nielsdatter Høfvischeland hvor udj Thomes
Niels: og Carl Niels: er udl: tilsamen 21 Mrk: Sm: for 21 rdr: og Thomes Taralds: er udl: 12
Mrk:r Sm: i gaarden Kleppe for 3 rdr: dat: 8de Octobr: 1742.
Publiceret [Skifttebrefvet eftter Sl:] Anna Mortensdatter Gierstad Hvor Børnene Siur Niels:
Morten Niels: Taarbiørn Andersen, Karj Andersdatter, Thomes Niels: Carl Niels: og Britha
Nielsdatter er tilsamen udl: 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Gierstad for 45 rdr: dat: 11 Octobr:
1742.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Mickel Landerøen, hvor Sønnen Anders Mickelsen og Inger
Mickelsdatter tilsamen udl: 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden Flyensfer for 22 rdr: 3 Mrk: dat: 10
Octobr: 1742.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Ingebor Haagensdatter RemberEide hvor udj Enckemanden
\q/ er udl: 7 ½ Mrk: Sm: for 7 rdr: 3 Mrk: og Guroe Larsdatter er udl: i RemberEide 7 ½
Mrk: Sm: for 7 rdr: 3 Mrk: dat: 18 Octobr: 1742. \q/ Enckemanden Lars Anders:
RemberEide.
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Publiceret Ingebrigt Backes udstede skiøde paa ? Løb Sm: udj gaarden Bache til Johannes
Ols: som der for har betalt 50 rdr: dat: 1 Martij 1743.
Publiceret Johannes Abels: Teiglandz udstede Pandte obligation Stoer 27 rdr: 4 Mrk: 8 s: som
hand haver faaet till Laans af Ole Lars: Siglevig og setter der for til underpant 2 pd: 6 Mrk:
Sm: udj Teigland dat: 1 Martij 1743.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Hans Støele og hans huustrue for øvede
Skieldzord imod Johannes Meham/m/ersvigen, {till vidne} og der om at anhøre widnerne
Anders Holme, Anna Støele og Marj Støele som ere indstefnte under deris faldz maals bøder
at møde;
de indstefnte Hans Støele og huustrue Marj Salomonsdatter blev paaraabt eftter Loven, men
møtte icke ej heller nogen paa deris vegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne Jacob Opdall og Lænsmanden Christen Møcklestad hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Hans Støele og huustrue till dette Ting at anhøre oven anførte vidners

udsagn, angaaende de imod Johannes Mehammersvigen øfvede skieldz ord, og der eftter at
lide Dom, med mere end 14 dagers Kald og warsell till dette Ting, ligesaa er widnerne
indstefnt at møde under deris faldz maals bøder.
Hvor paa Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres.
Widnet Anders Holme eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at forleden aar
1742 nogle eller vngefer 14 dager for Sancte Hans dags tider var vidnet paa gaarden
Høfviskeland hos samestedz boende huusmands Pladz Møllevigen kaldet og giorde noget
Smide arbeide for sig Self, og imidlertid kom Hans Støele der hen og sagde nu ved Jeg hvem
som har taget brendeveden i vogen, og som vidnet spurde hvem det var som brendeveden har
taget, svarede Hans Støele og sagde at Johannes Mehammersvigen haver taget dend,
forcklarede der hos at dette passerede imellem ham og vidnet da de var alleene og ingen fleere
hos verende. dette vidne hafde Fogden icke mere at tilspørge.
Vidnet Anna Støele eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at Sancte Hans
dags aftten 1742 var vidnet paa Støele udj Hans Støeles Røgstue, hvor vidnet Marj Støele var
indesidende, og som Hans Støeles huustrue Marj Salomonsdatter og Johannes
Meham/m/ersvigens huustrue Britha Hansdatter talede om nogen brendeved, som var af floen
eller Søen udtaget, og Reckcket till till!! Landz i SøerEids Vogen, hvor Hans Støeles huustrue
Sagde till Johannes Mehammersvigens huustrue at de har taget brendeveden, hvor paa
Johannes Meham/m/ers Vigens huustrue skiød de Nerverende till vidne; dette vidne hafde ej
fogden mere at tilspørge;
Vidnet Marj Støele eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede i allemaader ligesom
forrige vidne wundet og udsagt haver.
Fogden paastod at som Hans Støele nu icke møder, maatte forelegges Laufdag till neste Ting
at møde.
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Eragtet.
Som Stefnevidnerne hafver afhiemlet at Hans Støele med sin huustrue till dette Ting hafver
faaet lovlig Kald og Varsell, saa forelegges dennem Laufdag till neste Ting, at møde og Svare
till Sagen.
Fogden hafver till dette Ting ladet ved Mundtlig varsell indstefne Jacob Olsen Fiddie at lide
Dom till Straf for hans forøfvede Slagsmaall og Skieldzord mod Elling Torgilds: Fiddie, og
der om at anhøre widnerne, Samson RemberEide, Christopher ibid: Mette Hansdatter, samt
Mickell og Thommes Fiddie, hvilcke vidner iligemaade er indstefnt under faldzmaall deris
Eedelige forcklaring at aflegge.
dend indstefnte Jacob Fiddie møtte for Retten og vedstod at have faaet Kald og warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner saa mange som nu møder, maatte Eed fæstes og
afhøres.
Vidnet Samson RemberEide eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at forleden
Sommer i sidstningen i høeslaatten, kom Ellend Fiddie op till RemberEide og bad vidnet
tilligemed Christopher RemberEide at følge med sig ned til Fiddie, da de skulle see hand fick
ingen fisk, da de fuldte med ham, indtill Jacob Olsen Fiddie, da dend Mackreell som Ellen
Fiddie skulle have paa sin Lod paa gulfvet, saa Sagde Jacob Fiddie har dj bedre Redt till
fisken end JordEieren, saa kand I tage dend, imidlertid sider Jacob Fiddie og skierer op
Magckreelen, blev der talt noget men hvad det var, ved vidnet icke, da Jacob Fiddie springer
op med Knifven i dend Eene haand og fiskesloet i dend anden haand, da Jacobs Koene sprang
imellem ham og Ellend og skufvede ham ud af døeren, da Jacob mueligens hafde i sinde at
ville kaste Sloet paa Ellend men Ramte vidnet der med i Nacken, og kastede Knifven af

haanden paa ofnen, saa hørte vidnet at Jacob Sagde till Ellend at hand var en Luusefandt og
bedrager
Fogden lod tilføre at siden hand nu er komen i Erfaring hvad det er for Een Persohn, som
Jacob Fiddie skulle have foruRettet, og ham er beckiendt at denne Elling Fiddie icke alleene
har forckortet sin Eiere Hr: Justitz Raad Krog hans Rettigheder men end og de andre Eiere,
hvis Jorder hand har brugt, Fogden ogsaa fornem/m/er af vidnerne, at der aldelis indtet
slagsmaall er forøfvet af Jacob Fidie, Men at hand har haftt ordre, at tilholde sig paa Justitz
Raad Krogs vegne, dend Magckreell som Ellend Fiddie prætenderede at ville have, saa frafalt
Fogden sit Søgemaall, og ville lade Ellend Fiddie Self paatale sin Sag i [hvad maade]? hand
der til finder sig beføyet.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Hans Flyensfer for øfvede slagsmaall
imod Maarten Aaese, og der om indstefnt at anhøre vidnerne Johannes Flyensfer og Vermund
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Frøgckedall.
dend indstefnte Hans Flyensfer møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Vidnet Johannes Flyensfer eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at var paa
gaarden Frøchedal hos opsidderen Vermund i Barsell Marie besøgelses dag 1742, som vidnet
sider med de andre hos verende i Stuen, blev der spurt eftter Hans Flyensfer, som blev sagt
laag ude paa Marcken, da Maarten Aaese gick till ham bærende med sig et Støb øell, og en
liden Stund kom de begge ind i Stuen, da der begyndtes u-Venskab imellem den/n/em med
adskillige ord om noget arfve godz, hvor paa de gick ud af stuen da Hans Støele!! (Flyensfer)
tog op en steen og kastet eftter Maarten Aaese, men Ramte ham icke, tog saa der nest et
{half} et!! støcke træe af en Stige som laag paa Marcken, og slog Morten Aaese i hovedet
med, saa hand blødde; videre hafde dette vidne icke at forcklare,
Widnet Wermund Frøckedall, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede i
allemaader ligesom forrige widne vundet og udsagt haver.
Vidnerne, saa vell som Almuen sagde at denne Hans Flyensfer er en meget fattig Mand og
haver aldelis ingen formue till at betale bøderne med
Fogden lod tilføere, at siden ham er beckiendt at dend indstefnte Hans Aaese!! (Flyensfer),
har haftt et svagt hoved, siden hand for nogle aar, war falden i en sterck Svaghed og at hand
er en meget fattig Mand, saa kunde Fogden for Samvittighed skyld icke giøre i Rettesettelse
paa det haardeste eftter Loven, icke dis mindre paastod hand dog at Hans Flyensfer maatte
tilfindes at betale en wilckaarlig Penge Mulct till deris Mai:ts Cassa, for hans forøfvede
Clammerie og sleme!! (slemme) opførsell paa en hellig dag, andre till afskye og Exempel,
hvor om hand begierede Dom.
Hvor eftter udj Sagen saaledes blef Kient Dømt og afsagt;
det er med widnernis forcklaring fuldstendig nock bevist, at Hans Flyensfer paa Marie
besøgelses dag i Barselet hos Wermund Frøckedal, haver med et støcke \Træe/ slaget Maarten
Aaese i hofvedet saa at hand blødde, hvor fore hand i følge Loven burde straffes tilstreckelig,
men som det er beckiendt hand er en fattig Mand, saa blifver hand for denne gang for
ovenmelte øfvede Tumult tilfunden at betale udj!! (til) Deris Mai:ts Cassa 2 rdr: under Namb
og Excecution eftter Loven, dog med tilhold hand her eftter icke øver saadan overlast imod
nogen, med mindre hand vill vendte at blive ydeligere anseet.
Haldis Larsdatter haver atter ladet indstefne Lars Walle till Doms Lidelse at betale hindes
Resterende tienisteløn 3 rdr: 2 Mrk: samt Processens omckostning.

Lars Valle møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell, og sagde at have
ladet hinde beckomme Eendell Klæder, som Lænsmanden modsagde, at hvad hun haver faaet
i Klæder fordrer hun icke, uden hvad som hun Rester paa sin Løn og Klæder i de 1 ½ aar og
3de uger hun haver tient ham.
Hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kient dømt og afsagt.
Som Lars Walle icke kand nægte at Haldis Larsdatter joe haver tient ham i 1 ½ aar, og heller
icke kand benegte dend tienisteløn og Klæder
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som hun der for pr(æjudicer?)er, Saa tilfindes Lars Walle at betale Haldis Larsdatter sin
fordrende tienisteløn og Klæder udj alt med 3 rdr: 2 Mrk: samt udj Processens beckostning 1
rdr: 4 Mrk: alt forskrefne at udrede under Namb og Excecution udj hans Boe 15 dager eftter
denne Doms lovlige forckyndelse.
Johannes Flyensfer haver till dette Ting ladet indstefne Boetell Flyensfer for øfvede
Skieldzord imod Citanten, og der om hannem indstefnt at anhøre widnerne Lars Flyensfer,
Jacob ibid: og Maarten ibid: som er indstefnt under deris faldz maall at møde.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Jacob Opdall, hiemlede wed Eed
eftter Loven at have Contraparten tillige med widnerne indstefnt till dette Ting med mere end
14 dagers Kald og warsell.
Contraparten blev paaraabt, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at
svare.
Vidnerne blev ligesaa paaraabt men ingen af dennem møtte.
Eragtet.
Stefnevidnerne haver afhiemlet at Contraparten, saa vell som vidnerne haver faaet lovlig Kald
og warsell, hvor fore widnerne Lars Flyensfer, Jacob ibid: og Morten ibid: forelegges
Lauvdag till neste Ting under deris faldz maall at møde og aflegge sit vidnes byrd, til
hvilcken forbem:te tid og sted Contraparten Boetell Flyensfer forelegges at møde og svare til
Sagen.
udj dend Sag imellem Jens Hansen Meyer og Eendell Bønder af Waags Skibbrede, angaaende
bemelte Meyers Torskegarns u-Loflige optagelse, møtte Procurator Ottesen paa dito Jens
Hansen Meyers wegne, og som Retten sidstholdte Høsteting paa Windenes imod hans
Protestation har bevilget Contraparterne udsettelse till dette Ting, saa maatte hand tage
Meyers Redt i alle tilfelde forbeholden, imidlertid Producerede Comparenten till Sagens
ydermere bestørckelse paa hans Principals Side, Stadtz Hauptmand Jan von der Veldes og 14
af de 16 Mend, Meyer paa hans Reqvisition dat: 16de Septembr: Anno passato gifne
declaration af 25 dito saa Lydende. Saa og dend Constituerede Stiftt befahlings Mand
høyEdle og Welbaarne Hr: Estatz Raad Lyms paa dito Meyers Reqvision af 28 Aug: dito aar
gifne Resolution dat: 16 Janv: 1743 saa Lydende. Men for saa vidt Retten fandt dend forhen
Producerede gienpart af Stadz Hauptmanden og de 16ten Mendz orriginale betenckning eller
Resolution, Conform med dend nu i Rettelagde original, saa blev bemelte orriginal
Comparenten eftter forlangende tilbage leveret; i øfrigt wille Comparenten have sig Refereret
till hans forhen førte Proceduer, i dend visse forhaabning at de af wederparterne i Rettelagde
Domme
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eller øfrighedz Resolution icke i denne Sag (………) følg(…. ……..) vell i henseende till at
samme icke Consernerer nogen af de(… …)deris eller Skibbredes Almue, uden alleene for
saa vidt at fiskerne ner ved Byen i Nordhordlehns Fogderie kand vedckom/m/e, men end og i
henseende till at det icke er andres Domme eller øfrighedz Resolutioner, men Kongens Lov
og Forordninger som bør vere Dommeres fornefnte Rettesnoer, i saadan henseende, urgerede
Comparenten endnu som føer, Endelig Dom udj Sagen, med ydermere paastand at Jens
Hansen Meyer af hans vederparter maatte ved Dom oprettes hans tagne skade ved fiskespilde
udj 3de aars Waar og Sommerfiske med 300 rdr: saa vell som garnene som nu icke eftter saa
lang tidz forløb, kand vere till nogen nøttig brug vorder ham betalt med 40 rdr: og Endelig
at erstatte Processens omckostninger og indberegnet Procurator Ottesen 4 Reises
beckostninger Travalie og tidz forsømmelse, i det mindste med 60 rdr: og under all vedbørlig
paa ancke for u-forsvarlig ophold Protesterede imod widere udsettelse, og paastod Dom.
Citanten eller Hofved Manden udj Sagen Jacob Steenevigen møtte udj Retten og Sagde at
vere Eenfoldig udj Landz Lov og Redt, og der fore har antaget sig Procurator Preutz til sit
forsvar, som hand fornemmer nu icke møder, hvor till dette u-Roelige veirlig till dels er
hinderlig, alt saa kand hand Comparenten som Eenfoldig og u-oplyst i Landz Lov og Redt
nu icke i nogen maade svare till Sagen, men begierede hand ej med Retten maatte ofveriiles,
og forlangte at Sagen till Sommertinget maatte udsettes, for at till dend tid hans antagne
fuldmegtig kand indckomme med sit tilsvar, saa vell over hvad som Seeniste Høsteting, som
og paa dette Ting, af Contraparten Produceret, og der eftter slutte Sagen paa sin Side til
Endelig Dom.
Joen Larsen Dybevogen møtte for Retten og frasagde sig Sagen, at hand der med icke haver
at bestille og er der udj icke interesseret.
Eragtet.
Procurator Preus Seeniste afvigte Rettes dag begierede anstand udj Sagen till at faae besvaret
{hvad} till dette Ting, hvad seeniste Høsteting blef Passeret, og som hand nu icke møder
anseer Retten at dette u-Roelige weyrlig der till er hinderlig, til med undskylder hans Principal
Jacob Steenevigen sig med Eenfoldighed hand icke denne sinde kand Svare til Sagen men
begierer dend udsatt til neste Ting, Saa i henseende till hans paaberaabte Eenfoldighed,
bevilger Retten ham dend begierte anstand i Sagen till neste ting, med tilhold at Jacob
Steenevigen tillige med sin fuldmegtig da fremckommer med alt hvad hand til Sagens
oplysning og Endelig slutning nødig Eragter, og i mangell
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der af bliver udj Sagen afsagt Dom. till forbem:te tid og sted forelegges Jens Hansen Meyer
iligemaade Lauvdag at møde og svare till Sagen.
Publiceret Arnold Meyers udstede Skiøde paa de i Godøesundet Staaende huuser, som hand
haver Solt til sin Svoger Johannes Monsen Qvalheim som der for har bet: 600 rdr: dat: 5
Decembr: 1742
Publiceret Johannes Maansen Qvalheims udstede obligation till Fogden Heiberg Stor 200 rdr:
som fogden Heiberg hannem laant haver, og der for setter till underpant sine i Godøesundet
Staaende giestgieber huuse, dat: 8 Decembr: 1742.
Almuen af Opdals Skibrede blev tilspurt om der paa Halsnøe Closters godz {udj} er falden
fleere Midler end af Nedre Vaage, 1 pd: Sm: ½ huud og udj gaarden Hetlelie 18 Mrk: Sm:
¼ huud hvor af bøxelen eftter Loven er betalt. udj Waags Skibbrede er ingen bøxler falden
paa Halsnøe Closters godz, Restandsen for 1742 af Waags Skibrede beløber ?8 rdr: 5 Mrk:

8 s: og Restandsen af Opdals Skibrede for 1742 beløber 86 rdr: 2 Mrk: 3 s: dend 1te
Termin af Restandsen for Waags Skibrede beløber 158 rdr: 5 Mrk: 8 s: tilstod Almuen at vere
Rigtig, Restandsen for Opdals Skibrede beløber 317 rdr: 2 s:

Ao: 1743 d: 4 og 5 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig for Ous og Strandvigs Skibbreders Almue ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Ole Ellingsen Røttingen,
Joen Larsen ibid: Rasmus Houeland, Mickel Kuven, Eefven Hedtleflott, gl: Joen Hofland,
Niels Hiemdall og Niels Eefvensen StorEm tillige med begge Lænsmændene og Almuen af
begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Magdela Villumsdatter med fleere interessenteres udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm:
½ huud udj gaarden Schielbrigt till Axel Pedersen som der for har betalt 57 rdr: 4 Mrk: 9 s:
dat: 4 Martij 1743.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 1 pd: Sm: 12 Mrk: skindtill!! udj
gaarden Servold till Niels Baards: dat: 6 Septbr: 1742.
Publiceret Encken Sl: Peder Hans: udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: udj gaarden
Qvittingen till Knud Niels: dat: 12 Decembr: 1742.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa ½ Løb 4 Mrk: Sm: ¼ huud udj
gaarden Syndøen til Ole Johans: dat: 6 Septembr: 1743.!! (1742?)
Publiceret Lars Gaupholms udstede bøxelsedel paa 1 pd: 18 Mrk: Sm: i gaarden Frøland till
Knud Johans: dat: 3 Martij 1743.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Steen Niels: Lille Baldeseim hvor udj Anders Niels: er udl:
5 Mrk: Sm: for 6 rdr: 4 Mrk: og Engel Niels: udlagt i gaarden Bache 6 27/32 Mrk: Sm: for 9
rdr: 12 s: dat: 22 Octobr: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Niels Niels: Skilbrigt er Encken Magdela Villumsdatter
udlagt 18 Mrk: Sm: ? huud udj gaarden Schilbrigt for 27 rdr: og Zidsele Nielsdatter udl: 18
Mrk: Sm: ? huud for 27 rdr: og dat: 24 Octobr: 1742.
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Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: (Anders Steensen og hans Sl: huustrue Mari)tha
Johansdatter Opsall, hvor udj Vindsentz Vindsendsen, ……., ……… og Dor)die
Vindsensdatter er udj gaarden Opsael udl: 6 Mrk: Sm: for 7 rdr: og Anna (….datter) er udl:
udj gaarden Opsal 1 pd: 9 Mrk: Sm: for 38 rdr: 3 Mrk: dat: 20 Septembr: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Christie Joensdatter Houge, hvor udj Steen Steens: er udl: 6
¾ Mrk: Sm: ¼ huud for 23 rdr: 3 Mrk: 12 s: Engel Engels: og Joen Steens: er udl:

tilsam/m/en 10 Mrk: Sm: ½ huud udj Houge for 42 rdr: Magdele Steensdatter og Marithe
Steensdatter er udl: i gaarden Houge 14 Mrk: Sm: [for] 21 rdr: dat: 22 Septbr: 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Karj Torgildsdatter Goupholm er Enckemanden Lars
Goupholm udl: 18 Mrk: Sm: ½ huud udj Goupholm for 54 rdr: og udj Elsnes 1 pd: 3 Mrk:
Sm: for 27 rdr: Engel Lars: udl: udj gaarden Svendsdalen 1 pd: Sm: ½ g:skind for 23 rdr: 4
Mrk: 8 s: og udj gaarden Hammersland 4 ½ Mrk: Sm: for 3 rdr: Hans Lars: udl: i gaarden
Svendsdalen 1 pd: Sm: ½ g:skind for 23 rdr: 4 Mrk: 8 s: og udj gaarden Ham/m/ersland 4 ½
Mrk: Sm: for 3 rdr: Torgils Lars: og Anders Lars: er udl: i gaarden Frøland 2 pd: 6 Mrk: for
54 rdr: dat: 4 Octobr: 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Martha Torstensdatter Nedre Boege er Mogens Ols: udl: 4
10/11 Mrk: Sm: udj Nedre Boege for 4 rdr: 5 Mrk: 7 s: dat: 3 Octobr: 1742.
Publiceret obriste Lieut: Segelkes udstede bøxelsedel paa 1 pd: Sm: 6 s: udj gaarden Nedre
Boege til Maans Olsen dat: 31 Octobr: 1742.
Publiceret Hr: obriste Segelkes udstede obligation Stoer 100 rdr: som hand hafver
beckommet til Laans af Hr: Niels Leganger og settes ham der for till under underpant Fuuse
Kircke dat: 10 Janv: 1741.
Publiceret Hr: Major Pritziers udstede obligation stor 580 rdr: som hand haver beckomet til
Laans af Hr: Niels Leganger og setter der for til underpant Molde og Klyve med paastaaende
huuser etc: dat: 1 Febr: 1743.
Publication Stiftt befalings Mandens Resolution at forprangerne maa icke opckiøbe dend
fiske aufvell som fanges førend Almuen som betim/m/elig indfinder sig, er bleven forsiunet
til huus fornødenhed dat: 21 Aug: 1741.
Publiceret Hans Christian Thunees udstede Pandte obligation Stor 60 rdr: som hand haver
beckomet till Laans af Ole Lars: Søre Holmefiord og setter der for til underpant 1 pd: 21
Mrk: Smør udj gaarden Nordre Holmefiord dat: 27 Novembr: 1742.
Almuen af Strandvigs Skibbrede blev tilspurt om der er falden nogen bøxel paa deris Mai:ts
Halsnøe Closters godz uden af 18 Mrk: Sm: ½ g:skind udj gaarden Toftt som er bøxlet til
Fridrick Danielsen imod bøxell 3 rdr: 12 s: Almuen svarede at ej fleere første-bøxler paa dito
godz er falden avigte aar 1742. Restandsen for 1742 af Ous Skibrede beløber 9 rdr: 2 Mrk:
1 s: og af Strandvigs Skibrede 1 rdr: 5 Mrk: 13 s: Restandsen paa dend 1te Termin i Ous
skibrede er 121 rdr: 2 Mrk: 1 s: og udj Strandvigs skibbrede beløber Restands: paa 1te
Termin 172 rdr: 9 s:

Ao: 1743 d: 7 og 8 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibbreders Almue, ofververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget over!! Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Neml:
Samson Sundall, Jens Fladebøe, Mickell ibid: Hans Torgiersen Brue, Lars Sverckesen Store
Fosse, Hans ibid: Knud Hendricksen Tvedt, og Ole Samsonsen Neerhuus, tillige med begge
Lænsmendene og Almuen af begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
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Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Hans Rasmusen Brue og Johannes BørsEims udstede bøxelsedel paa 21 Mrk: Sm: i
gaarden Giersteigen til Lars Eericks: dat: 21 Febrj: 1743.
Publiceret Lænsmanden Hans Waages med fleere interessenteres udstede bøxelseddell paa 2
pd: 6 Mrk: Sm: ½ huud i gaarden Giere till Sæbiørn Olsen dat: 4 Martij 1743.
Publiceret Hr: Wilhelm Frimands udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: udj gaarden Øyjorden til
Ole Olsen dat: 30 Decembr: 1741.
Publiceret Anders Anders: Kaldestadz udstede Skiøde paa 1 Løb sm: 1 huud udj gaarden
Kaldestad til Johannes Knudsen Josnes som der for haver betalt 104 rdr: dat: 7 Martij 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Britha Furhofde hvor udj Peder Peders: og Aamund
Pedersen tilsamen udlagt 3 6/7 Mrk: Sm: for 5 rdr: 4 Mrk: 12 s: samt Magdele Pedersdatter
og Johanne Pedersdatter tilsamen udl: udj en Skougeteig kaldet Werhofde for 4 rdr: dat: 7
Novembr: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Peder Taarbiørns: Houchenes hvor udj Sønnen Taarbiørn
Peders: er udl: ¼ huud for 6 rdr: dat: 23 Octobr: 1742.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Siur Gidtles: Mundem, hvor udj Encken Marithe
Engelsdatter er udlagt 15 ½ Mrk: Sm: 5/8 huud for 38 rdr: og Gidtle Siurs: er udl: i gaarden
Mundem 1 pd: 5 ½ Mrk: Sm: for 29 rdr: 3 Mrk: Knud Siurs: er udl: i gaarden Fladebøe 4
Mrk:r Sm: for 4 rdr: Karj Siursdatter og Marithe Siursdatter er udl: tilsamen udj gaarden
Henanger med underliggende Hiorte{land}dal 4 Mrk: Sm: for 6 rdr: dat: 2 Novbr: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Lille
Røsseland till Joen Frandsen dat: 7 Martij 1743.
Publiceret Ole Ols: Gronings!! (Grønings) udstede skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud udj
gaarden Grøning till Torger Torgers: Brue som der for haver betalt 66 rdr: dat: 7 Martij
1743.
Publiceret Aarne Hofvers: Berges udstedde Skiøde paa 1 pd: 12 Mrk:r Sm: till Lars Mathies:
som der for har bet: 30 rdr: dat: d: 8 Martij 1743
Publiceret {paa et alm} Hans Torgilds: Giøens udstede skiøde paa 1 pd: 18 Mrk: Sm: i
gaarden Nernes till Johannes Peders: Nernes som der for har bet: 116 rdr: 4 Mrk: dat: 7
Martij 1743.
Fogden Heiberg i Rettelagde Lænsmanden Hans Waages qvittering for de 2de Dellinqventer
Taarbiørn Backcke og hans huustrues Sødster Marj Monsdatter som formedelst barne aufling,
som hand haver underholdet fra d: 12 Junij 1742 til d: 6 Decembr: som er 25 uger ugentlig
for hver af dem 48 s: er 25 rdr: som Lænsmanden Persohnlig for Retten tilstod at have
beckom/m/et, samt for at ware og spiise de fangne â 1 Mrk: 8 s: ugentlig tilsammen 12 rdr:

48 s: Ligeledes Knud Kirckhuus, Anders Hans: Knud Christians: og Torckel Knuds:
tilstaaelse at hver af dem haver faaet 4 Mrk: for Dellinqventernes Skydz till Laugtinget i
Bergen, hvor om alt fogden begierede Tingsvidne som blev bevilget. Ligesaa blev Almuen
tilspurt hvad tid Dellinqventerne blev hos Lænsmanden Hans Waage arresteret og fengslig
forvaret der til Almuen svarede at avigte aar 1742 dend anden onsdag for Sancte Hans dag
blev forbem:te 2de Dellinqventere for deris Misgierning paagreben og Sadt i fengsel hos
Lænsmanden Hans Waage, og af han1743: 102
nem underholdet till de blev leveret i Bergen, (…. . al)len wadm(el for .. …….) Nock dito 2
alen for 10 s: Sagde Lænsmanden og Almuen, at begge de(….) er(......) till Klæder till
Dellinqventinden, saa vell i Fengslet som til henreisen til (….)hien; hvor om Fogden
tingsvidne var begierende som blev bevilget.
Restandsen for 1742 i Strandebarms skibrede beløber 6 rdr: 4 Mrk: 10 s: og Restandsen for
1742 udj Qvindherretz Skibrede beløber 19 rdr: 1 Mrk: 3 s: Almuen og Lænsmanden af
Qvindherretz Skibrede, paa tilspørgelse Sagde ej er vitterlig at nogen bøxell paa Halsnøe
Closters godz er falden 1742. hvor om Fogden Tingsvidne war begierende som blev
bevilget. Restandsen paa 1te Termin 1743 beløber 133 rdr: 5 Mrk: 6 s: og Restandsen af
Qvindherretz Skibbrede 1te Termin 1743 beløber 148 rdr: 3 Mrk:
Eerick Larsen Tvet af Strandebarms Skibrede, lod anviise for Retten et halfvoxen ulfveskind
som hand haver dræbt for 3 â 4 dager siden, hvor fore Fogden betalte 1 rdr:

Ao: 1743 d: 29 og 30 Martij blev holden Almindelig Waar- Skatte og Sageting paa gaarden
Gielmervig for Schaanevigs Skibbredes Almue ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Johannes Kalvig i
steden for Haldoer Stoerhaag, Niels Kaldvig i steden for Eerick Tvedt, Christen Sunde,
Torckell Indrenes: Tollef Molnes, Taarbiørn Mortvet, Johannes Wigcke og Østen Eilervig
tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: udj gaarden Wiche till
Johannes Siurs: som bøxell og Støfvelhuud haver betalt med 13 rdr: 3 Mrk: dat: 31 Martij
1742.
udj gaarden Eegeland er d: 14 Julij af Fogden bortbøxlet til Povel Ols: 2 pd: Sm: 1 b:skind
imod bøxel 9 rdr: 1 Mrk:
udj yttre Bouge No: 27 Anderses brug som 1741 laae øde skyldende i skatt og Landskyld 1
½ Løb Smør, hvor af Halsnøe Closter Eier ½ Løb Sm: og overbøxel til 1 Løb Sm: som er
deris Mai:ts Strøe godz, d: 31 Martij 1742 overdraget til Thoer Lars: uden bøxel og med
frihed for alle Jordebogens indckomster, hvor imod hand haver forpligtet sig icke alleene at
svare, de fulde skatter og Landskyldz Rettigheder af sit forige brug i gaarden 2 pd: 6 Mrk:
Sm: ½ huud, men end og skatterne af dette nu antagne brug 1 ½ Løb Sm: samt holde
gaardens huuser i lovlig Stand.

No: 28 Bougestøe med Bougstøe ødegaard Sætved kaldet skyldende i skatt 2 ½ Løb Sm:
Men i Landskyld 2 Løber 2 pd: 6 Mrk: Sm: hvor af Schaanevigs Kircke Eier med bøxel ½
Løb Sm: og Halsnøe Closter 1 ½ Løb Sm: med bøxel, samt overbøxel til 2 pd: 6 mrk: Sm:
Proprietarie og bundegodz som 1741 af opsidderen blev opsagt og 1742 liget øde og nu
overdraget Lars Joens: Wig som vil svare af Kirckegodset ½ Løb Sm: item af Halsnøe
Closters godz 18 Mrk: Sm: med bøxel samt 2 pd: 6 Mrk: Sm: proprietarie godz hvor til
Halsnøe Closter er bøxel Raadig tilsamen 1 ½ Løb Sm: i skatt og Landskyld, hvor af hand vil
svare bøxelen med 15 rdr: som tages af aaeboeden som forrige Leylending udlagde, og tillige
at holde alle gaardens huuser udj loufføer Stand, med saadan Condition at dend øvrige
gaardens skyld 1 Løb Sm: og i Landskyld {18 Mrk:} 1 Løb 18 Mrk: Sm: Halsnøe Closters
godz med bøxel, fri for skatt og Jordebogens Rettigheder.
Publiceret Knud Halfvors: Sundes udstede Skiøde paa 1 Løb 12 Mrk: Sm: udj gaarden Sunde
till Thoer Aslacks: som der for har betalt 42 rdr: dat: 30 Martij 1742.
Publiceret Peder Heltbergs udstede bøxelsedel paa 1 pd: Sm: i gaarden Schaalnes til Mons
Ifversen dat: 29 Martij 1743.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Beate Pedersdatter Tvedten hvor udj Enckemanden
Johannes er udlagt 15 Mrk: Sm: ½ huud for 33 rdr: og Børnene Anders Johans: Tormoed
Johansen, Siur Johans: og Margrethe Johansdatter er tilsamen
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udlagt i gaarden Tvedten (…end?) 15 Mrk: Sm: for 33 rdr: dat: 5 Octobr: 1742.
Fremckom for Retten Opsidderen Hilje Nielsen Ølvestvet under Matriculens No: 31.
skyldende i skatt 1 Løb 12 Mrk: Sm: men i Landskyld ½ Løb Smør 1 buckeskind Deris
Mai:ts Halsnøe Closters gods og tilspurde dend meenige Almue om det icke er dennem alle
vitterlig at hans gaardz huuser ved Een u-Løckelig ildebrand vngefer 8te dager eftter hellig 3
Kongers tider indeverende aar 1743 blev {antent} Pludselig antent og lagt i aske Røgstuen,
Ildhuus, Sengeboe, nock 1 liden Boe, samt en weed eller brendeveds Skued og en Cofve som
var bygd langs ved Røgstuen, og alle hans fattige Eiendeeler, undtagen nogle faae
Sengecklæder og lidet Madvarer bierget, lige saa blev 1 par gamle og 1 par Nye Munderings
Skoe for Soldatt Lars Olsen Lægs No: 44 udj samme ildebrand opbrent hvor om hand
Almuens widnisbyrd till et Tingsvidnes Erholdelse war begierende for der eftter at giøre
allerunderdanigst ansøgning till Deris Kongl: Mai:t om nogle aars Skatte frihed.
Almuen af Schaanevigs Skibbrede her til Eenstemmig svarede, at det dennem er disverre alt
formeget beckiendt at opsidderen Hilje Nielsen Ølfvestvets gaards huuser saa som 1 Røgstue
med en lang Cofve hosbygt, 1 Ildhuus, 1 Sengeboe, Nock 1 liden Boe samt 1 brendeveds
Skued, af en u-Løckelig Ildebrand 8te dager efter hellig 3 Kongers tider 1743 blev andtendt
og lagt i aske, samt all anden hans fattige Eiendeeler, tillige med 1 par gamle og et par Nye
Munderings Skoe, aldelis blev opbrendt og i aske lagt, og fick indtet bierget uden nogle faae
Sengecklæder og Madvarer, saa det war at ønske, at Deris Mai:t allerunderdanigst wille
forunde ham dend fattige opsider, nogle aars Skatte frihed, till nogenledes hielp, at hand
gaarden till brug igien kunde antage og dørcke, til sig sin fattige huustrue og børns
underholdning,
hvor om opsideren Hilje Nielsen Ølfvestvet, om hvis Passeret er, war af Retten et lofskicket
Ting Vidne begierende som blev bevilget.

Thoer Aslacksen Sunde haver 1742 holdt Spill og Leeg i sit brøllup og der for godvillig
betalte hellig brøde til Sorenskriveren med 1 rdr: 3 Mrk:
Nock Askell Mattre og Tollef Haldors: Hegland ligeledes for Spil og Leeg i brøllupet paa en
Søndag til Kircken betalt tilsamen helligbrøde 3 rdr: som Sorenskrifveren annam/m/ede til
sig.
Fogden hafde till dette Ting tid og sted ladet med Mundtlig varsel indstefne Joen Johans:
Hegland, eftter forrige tiltale at lide Dom till Straf for begangne Slagsmaall mod Askel
Siursen Wigck, og der om at anhøre vidnerne Lars Dahlen, Askell Askels: Marthe Nielsdatter
og Anna Olsdatter hvilcke vidner {under} sidstleden Høsteting har faaet Rettens
foreleggelse under faldz maall till dette Ting at møde, som dennem med mere end 14 dagers
warsell er forckyndt;
dend indstefnte Joen Johansen Hegland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og Varsell till dette Ting.
Widnerne møtte iligemaade, som Fogden paastoed maatte afhøres, da Eedens forcklaring for
dennem blev oplæst og formaenet at vogte sig for MeenEed: hvor da
widnet Lars Dahlen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og for1743: 103
cklarede, at i brøllupet hos Askell Mattre, noget for (…… 1742), sad (vidne)t i bencken med
Askell Askelsen, blev seende at Joen Johans: Hegland og Askell Siursen Wigck holdte hin
anden i haaret, da vidnet tillige med vidnet Askell Askelsen skildte dem ad, men hørdte icke
hvorledes eller hvem Clammeriet begyndte, icke heller {ved} hørdte vidnet at der passerede
nogen skieldz ord imellem dennem hvercken føer eller siden, undtagen at de ware begge
overstadige druckne, og blev {nu} strax lagt till Sengs. dette vidne hafde ej mere at
forcklare.
2det vidne Askel Askels: eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede i allemaader
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
3die vidne Marthe Nielsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, da hun
forbem:te tid kom ind i brøllups Stuen, saa og hørte hun at Joen Hegland og Askell Siurs:
Wigck ware u-Venner, og kramset hin anden i haaret, imedens de sade i bencken, og ware
druckne, men ved icke oprindelsen eller aarsagen till deris Klammerie. Videre hafde dette
vidne icke at forcklare.
4de vidne Anna Olsdatter, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede at hun
hvercken haver hørt eller seet noget om dette Clam/m/erie, imellem Joen Hegland og Askell
Wigck at vere passeret.
Joen Hegland sagde at hand intet til sit forsvar hafde at fremføere, uden at hand er en fattig
Mand og Eier indtet till at leve af, langt mindre till bøders betaling, er ellers en gammell
Mand og war saa drucken at hand ej kand Erindre, at hand war i Clammerie.
Fogden paastod Dom eftter Sagens beskaffenhed.
Hvor eftter udj Sagen saaledes blev dømt og afsagt.
Well haver de 3de vidner Eenstemmig forcklaret, at have seet at Joen Hegland og Soldat
Askell Siurs: Wigck holdte hin anden udj haaret i Brøllupet paa Matre 1742, da de begge ware
meget druckne, saa i henseende {at} til Joen Heglandz alderdom og fattigdom formaaer hand
ej uden Ruin at udrede bøder Loven i slige tilfelde paabyder de skyldige at udrede, Saa i
henseende til hans fattigdom tilfindes hand at betale til deris Mai:ts Cassa 2 rdr: med tilhold
hand her eftter ej øfver saadan Tumult mere, uden saa er hand vill vendte yderligere at blive

anseet, og haver hand fornefnte bøder at udrede og betale under Namb og Excecution 15
dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse. Hvad sig Soldatten Askell Siurs: Vigck er
belangende, da bør hand for sit forhold, søges og tiltales for dend Militaire Jurisdiction.
Fogden hafde till dette Ting ladet indstefne Taarbiør Torgersdatter for begangne Leyermaall
paa Schaanevigs Præstegaard med Soldatt Taarbiørn Knudsen, till doms lidelse eftter Loven.
Qvinde Mennisket møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell;
Taarbiør Torgersdatter paa tilspørgelse Sagde at Soldatt Taarbiørn Knuds: er hindes
Barnefader, og blev Leyermaalet begaaet paa Præstegaarden.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og Afsagt.
Som Taarbiør Torgersdatter tilstaar at hafve begaaet Leyermaall med Soldatt Taarbiørn
Knuds: paa Præstegaarden, saa tilfindes hun at betale sine Leyermaals bøder till fattige Præste
Encker med 6 rdr: eftter Loven under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse
Fogden Contra Siur Ørjesen Mattre, eftter forrige tiltale, indstefnt at anhøre vidnet Lars
Dahlen, Askell Askels: Marte Nielsdatter og Anna Olsdatter; angaaende Eendel skieldz ord
hand skall have begiegnet Haldor Eericks: Mattre.
dend indstefnte Siur Ørjensen Mattre og Haldoer Eericks: Mattre møtte begge for Retten og
vedstod at have
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faaet lovlig Kald og Varsell,
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. Hvor paa
vidnet Lars Dahlen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at war i brøllupet
paa Matre nyelig eller i begyndelsen af slaatten 1742, men hvercken hørdte eller Saaeg disse
Persohner, langt mindre ved om nogen skieldz ord mellem dennem passerede.
2det vidne Askell Askels: eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at sprang og
dansede blant ungdom/m/en i brøllupet, men hørte ingen skieldz ord {af} imellem de
indstefnte passerede.
3die vidne, Marithe Nielsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede,
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
4de vidne Anna Olsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at i
Brøllupet paa Matre nestleden Sommer 1742 hørdte vidnet ude paa gaarden, at Siur Ørjesen
Mattre Sagde, at Haldor Eericksen Mattre Staell goupeskindet af hans huus, som en Tiuf,
videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Fogden begierede Sagen udsadt, at hand nermere kand undersøge Sagen, og om mueligt faae
overEens stem/m/ende vidner der udj;
Eragtet.
Sagen eftter Fogdens paastand udsettes til neste Ting, for at hand til dend tid kand faae de
fornødne vidner til forcklaring indstefnte, till hvilcken tid og sted Siur Ørjesen Mattre
forelegges Laufdag at møde og svare till Sagen.
Fogden Contra Haldoer Mattre eftter forrige tiltaele, angaaende det forøvede Slagsmaall imod
Siur Ørjensen Mattre, hvor om de ere indstefnte vidner at anhøre, Lars Dahlen, Askell Askels:
Marthe Nielsdatter og Anna Olsdatter.
begge de indstefnte Haldor Matre tillige med Siur ibid: møtte for Retten og vedstod at have
faaet lovlig Kald og warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner som nu møder, maatte Eedfæstes og afhøres.

Vidnet Lars Dahlen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at hand hvercken
saa eller hørdte noget slagsmaall imellem Haldoer og Siur Mattre
2det vidne Askell Askels: eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, ligesom
forige vidne vundet og udsagt haver.
3die vidne Marthe Nielsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede ligesom
forige vidne vundet og udsagt haver.
4de vidne Anna Olsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede ligesom
forige vidne vundet og udsagt haver.
Fogden paastod at Sagen maatte udsettes til neste Ting.
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting at Fogden kand widner til Sagens oplysning indstefne, till
hvilcken tid og sted Haldoer og Siur Mattre forelegges at møde og svare til Sagen.
Restandsen for 1742 blev oplæst og beløber 124 rdr: 5 Mrk: 13 s: og Restandsen paa dend
1te Termin 1743 beløber 277 rdr: 1 Mrk: 4 s:

Ao: 1743 d: 1te og 2den April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
øfre Lunde for Etnes og Fieldbergs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Knud Frønsdall,
Halfvor Fafnebøe, Eelias Viland, Thoer Hetland, Povel Espeland, Ole Skartland, Bendt
Udbioe og Asckell Svaeland tillige med fleere Almue af begge Skibbreder som Tinget
sam/m/e tid Søgte.
1743: 104
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa
forrige Tinge.
Publiceret Alvall Hamres udstede bøxelsedel paa 2 pd: 15 Mrk: Sm: i gaarden Stangeland till
Lars Larsen dat: 1 April 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Siur Bioe hvor hans Koene Anna Hansdatter er udlagt 1 pd: 5 ½
Mrk: Sm: ¼ huud for 25 rdr: 4 Mrk: og hans Mai:ts tilfaldne Boeslod i gaarden Udbioe 1
pd: 5 ½ Mrk: Sm: og ¼ huud for 25 rdr: 4 Mrk: dat: 8 Septbr: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Niels Tollefsen Ramme
Mons:r Knud Krog haver till dette Ting ved Mundtlig warsell ladet paa sin Principal Samuel
Haaims vegne ladet indstefne, Hartvig Skreder, till at forcklare under Eed, og faldz maal,
hvad hand hafde hørt Sl: Anders Steenes huustrue Anna Knudsdatter, hafde talt om bem:te sin
Sl: Mand og Samuel Haaim, og till samme vidnes anhørelse, er Sl: Anders Steenis huustrue
indstefnt
dend indstefnte Sl: Anders Steenes huustrue møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig
Kald og warsell.
hvor eftter widnet Hartvig Skredder blev paaraabt, som blev af Knud Krog Svaret, icke
Persohnlig møder, i henseende till hans alderdom og Kranckhed, men som hand kand Self

skrifve og læese Skriftt, haver hand forfattet sit widnesbyrd i Pennen, som hand ved
Lænsmanden Johannes Fiddie, lod i Rettelegge, hvilcket er dat: 1 April 1743 saa Lydende.
der eftter i Rettelagde Mons:r Krog sit skrifttlige Indleg dat: 1 April 1743. saa Lydende.
der nest i Rettelagde Mons:r Krog det af Samuel Haaim Erhverfvede Tingsvidne, till
efttersiun dat: 21 Novembr: 1741.
Fogden lod tilføere at om endskiønt hand icke kand benøtte sig af dend afdøde Anders
Steenes huustrues vidnisbyrd, eftterdj det under Proceduren er befunden at hun er Samuel
Haaims Ancklager og Angifver, saa dog eftterdj det med Eenstemmige vidner er af bevist, at
Samuel Haaim med oplagt Raad har faret till gaarden Steene for at slae dend afdøde Anders
Steene, saa og beskyldet dend afdøde for Tyfverie som hand icke har kundet beviise og
endelig Self, for adskillige som møtte ham paa veyen fra Steene, har fremvist dend Pidske
eller Kiep hvor med hand hafde slaget dend afdøde, Saa ville Fogden formoede at Samuel
Haaimb ved Dom, for saadan hans formastelige adferd, blifver anseet med en arbitrair Straf;
Mons:r Krog Refererede sig til sit skrifttlige Indleg, og war begge Parter Dom udj Sagen
paastaaende.
Eragtet.
Vidnet Britha Larsdatter som eftter Præsten Hr: Althands attest nu snart opnaar sine fulde
alders 16 aar, anseer Retten fornøden, inden denne Sag ved Dom kand sluttes, at maa sin
inden Retten giorde forcklaring Eedelig beckreftte, udj hvilcken hen1743: 104b
seende (det?) fordres, (…..) Præst Hr: Jochum Althands flid og Nidckierhed, at besørge dette
Menniskes undervisning om Guds hellige ord saa at hun kand admitteres till det hellige
Altarens Sacramente og saa snart det er eftterckommet, meddeler Præsten sin attest at vidnet
er saaledes oplyst, at hun ved og forstaar hvad hindes Siell og Sahlighed betyder, og naar da
vidnet der eftter bliver indstefnt Eedelig at befeste, sin forhen giorde forcklaring samt
vedckommende samme at anhøre, saa skall udj Sagen u-opholdelig blive Dom afsagt.
Madame Sl: Hr: Korens hafver till dette Ting ladet indstefne Encken Britha Sl: Otto
Kremmers, {for} til at betale hinde 10 rdr: som Citantinden haver laant Contrapartinden, som
og at betale Processens omckostning.
Encken Sl: Otto Kremmers blev paaraabt eftter Lofven, men møtte icke, ej heller nogen paa
hindes vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Johannes Fiddie og Søfren skydzskaffer hiemblede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Encken Sl: Otto Kremmers till dette Ting med mere end 4re
ugers Kald og Varsell, og talte med hinde Self Persohnlig i hendes boepæel ved Søen.
Fogden paa Madame Sl: Hr: Korens vegne begierede Laufdags foreleggelse for dend
udeblivende
Eragtet.
Wed Stefnevidnernis afhiemling er forcklaret at Encken Sl: Otto Kremmer haver faaet lovlig
Kald og warsell till dette Ting, udj hvilcken henseende Contrapartinden forelegges Laufdag
till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Encken Sl: Otto Kremmers hafver till dette Ting ladet indstefne eftterskrefne som er hinde
skyldig for Crediterede varer; Nemlig Knud Sæbøe skyldig 5 Mrk: Torger Dønjebacken
skyldig 1 rdr: 2 Mrk: Tørres Hougen 3 Mrk: 8 s: Povell Hougen 3 Mrk: Knud Mickelsen 1
Mrk: 4 s: Joen Eericksen 1 rdr: 2 Mrk: Johannes Grindem 2 Mrk: Mathias Silde 1 Mrk: 14
s: alle forskrefne udj Etne Skibrede boende, og Niels Dræggernes af Fieldbergs skibbrede

skyldig 2 Mrk: 4 s: hvilcke alle ere indstefnte till Doms Lidelse, samt at betale Processens
beckostning
af de indstefnte møtte for Retten Knud Mickelsen som tilstod at vere skyldig 1 Mrk: 4 s:
Povell Hougen tilstod iligemaade at ville betale de fordrende 3 Mrk: endskiønt hand
formeener nesten saa meget hinde at komme tilgoede, som hun nu fordrer, Johannes
Grindem mener indtet at vere eller blive hinde noget skyldig paa hindes fordring, saa som
hand hafver laant hinde hest til Biøndalen, og Reyet hinde Self, hvor fore hand paastaar 1
Mrk: som og optræsket hindes Korn der for lovet hun at godtgiøre og betale ham 1 Mrk: og
saaledes formeener, indtet at vere hinde skyldig; disse 3de forbenefnte tilstod at have faaet
lovlig Kald og Varsell.
de øfrige indstefnte blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa deris vegne til Sagen
at svare
Mons:r Krog paa Encken Otto Kremmers vegne paastod Laufdags foreleggelse fore!! (for)
de udeblivende;
{Eragtet.} Stefnevidnerne Søfren skaffer og Eerick Silde hiemlede ved Eed at have indstefnt
de udj Etne Skibbrede boende till dette Ting med 4re
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ugers Varsell; men Mons:r Krog Sagde (at Niels Dregernes af) Fieldbergs Skibbrede er icke
til dette Ting indstefnt.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at de indstefnte Debitorer {af} \i/ Etne Skibbrede
boende, haver till dette Ting faaet lovlig Kald og varsell, saa forelegges de samtlig Laufdag
till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden fremlagde bøxel Mandtaelet hvor udj No: 10 Gundegier skyldende i skat 1 Løb 12
Mrk: Sm: og i Landskyld 1 Løb Sm: 3 Voger Næver, er d: 30 Julij 1742 bortfæstet til Soldatt
Ole Larsen Ohnsteen, uden bøxell, og med frihed for Jordebogens Indkomster sin lives tid
saalenge ingen anden vill antage dend for høyere afgiftt, og holde gaardens huuser i Loufføer
Stand, samt svare de Kongl: Contributioner. Gierde 1 Løb 1 pd: Sm: d: 17 Aug: bortbøxlet
til Niels Truels: imod bøxel 13 rdr: 2 Mrk: Schiedsvold 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: er d: 18 Aug:
bortbøxlet til Joen Ohnsteen imod bøxel 17 rdr: 3 Mrk: No: 6 Tvedt i Fieldbergs Skibrede
skylder 2 pd: 6 Mrk: Sm: bøxlet til Eerick Svends: med saadanne Conditioner at hand ogsaa
skall antage uden bøxell dend halve del af gaarden Lien No: 3. ½ Løb Sm: og der af fra 1743
aars begyndelse at svare de fulde Rettigheder af dito brug i Lien, bøxelen af de 2 pd: 6 Mrk: i
Tvet er betalt med 7 rdr: 3 Mrk: No: 7 Dørreim er 27 Janv: 1742 bøxlet til Joen og Hans
ibid: 2 pd: 21 Mrk: Sm: og der af bøxelen betalt med 9 rdr: 3 Mrk: 8 s: No: 23 Indbioe
skyldende 1 Løb Sm: 7/8 huud d: 31 Aug: 1742 for tilckomende aar 1743 bortfestet till Siur
{Polsen} Tollefsen Tambour, uden bøxels erleggelse, dog forpligtet sig at svare de fulde
Rettigheder der af; No: 26 Svaland der udj d: 31 Julij 1742 bortbøxlet til Torckel Knudsen
1 Løb Sm: 1 huud, {som Joen Torbens;} hvor af eftter opbud til Tinge ej var mere at
beckomme end de 2/3 deele bøxel som er 10 rdr: No: 36 Sundnes skyldende 2 Løber Smør
2 huuder, 1742 ligget øde, og bortbøxlet til Siur Johans: Eentvet uden bøxell og fri for
Jordebogens indckomst det 1te aar, og fra 1744 aars begyndelse de fulde Jordebogens
Rettigheder at svare, som beroer paa Cam/m/er Collegii nermere Approbation.
Fogden fremførte for Retten en Landstryger ved Nafn Lars Odsen en huusmandz Søn \paa
gaarden Øglands grund/ fra Gielmelands Præstegield paa Omboe i Ryfylche Fogderie som
er bleven angreben af de 3de Soldattere, Tørres Nielsen, Didrick Tørresen Rifaaesen, og

Ingebrigt Peders: Houge, formedelst at bem:te Landstryger først har givet sit!! (sig) et falsk
Nafn, hvor hand har fremfaret, for det Andet er befunden, at have Staaelet en baad i Carsund,
hvor med hand omstripper, og for det 3die: at hand har benøttet sig af et Schartech eller en
Copie af et Stefnemaall udsted af Hr: Tolder Ebel i Stavanger d: 5 Junij 1741. som hand har
indbildet Eenfoldige bønder at vere hans Reise pas hvilcket blev i Rettelagt og lyder saaledes
og ved dette forhør bliver in originalj følgagtig.
i anledning af alt dette, fandt Retten fornøden at qvæstionere ben:te Lars Odsen, 1te hvor
hand er føed hvor hans fader er boende, Rs: er føed paa Omboe i Gielmelands Præstegield
paa gaarden Øgelands Grund, hvor hans fader Odden Naasen tilforn veret huusmand og nu
boende ved Halsnøe Søen i Fister Sogn i dito Præstegield. 2. hvor lenge det er siden hand
Reiste der fra, og hvor hand siden har opholdt, indtil hand kom her i Sundhords Fogderie,
Rs: Reiste Synden fra nestleden Høst om Michaelj tider 1742 lige till Bergen, hvor hand
forblev i 8te dager, Reiste saa der fra till en gaard Dalen kaldet i Fieldbergs Skibbrede
beliggende om Jueletider hvor hand opholdt sig 3de ugers
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tid, Reiste saa der fra giennem Skioldz Præstegield till Carsund i Skaare Skibbrede og
Torvestadz Præstegield hos en Mand Nafnlig Claus Olsen Dahle hos hvilcken hand var i
tieniste fra Nye aar indtil nestleden Taarsdag 8te dager siden, og tog baaden og Seglet fra ham
og Reiste her hid fra hans huusbonde som icke betalte ham hans tienisteløn for dend tid hand
tiente ham; for det 3die hvor lenge hand hvar!! (var) accorderet med Claus Dahle at skulle
tiene ham, {og} eller arbeide for ham, Rs: fra Nye aar till Vorfrue dag d: 25 Martj 4de
hvorfor hand icke blev tiden ud hand kunde nyde sin belønning. Rs: hand var sin tid ud i
hans huusbonds arbeide, og som hand icke betalte ham hans accorderede Løn for hans tieniste
i Silde og Torskefiskeriet 3 Rdr: saa tog hand en ferringsbaad med Seygl og Redskab og
Reiste bort med. 5te om icke baaden stod under Laas og Luckelse da hand tog dend; Rs:
(Nej) den laag ude paa flaatt, men Seyglet laag under Luckelse i Nøstet hvor hand krøb
under Svillen og saaledes opluckede Nøstedøren og tog Seyglet med sig tillige med baaden.
6. om nogen vidste at hand Reiste saaledes bort; Rs: Nej. 7de hvad Nafn hand gaf sig, da
hand nu sidst kom her til Fieldbergs Skibrede, Rs: hand skammede sig at vere beckiendt for
de folck hand hafde veret hos her paa steden tilforn, og der for gaf sig det Nafn Ole; 8de
hvor hand hafde faaet det Papir, hvor af hand benøttet sig til et pas at omreise med og om det
icke er det samme, som nu her i Retten er fremlagt. Rs: da hand tog Seyglet af Nøstet, laag
dette Papir paa Nogle Tønder hvilcket hand har Sagt for de hand talte med at det var hans
Pass, hvilcket er det hand nu haver i Rettelagt;
Fogden ordinerede der paa Lænsmanden og de 2de Mend Eelias Vacke og Torgier Lunde, at
besigte og Taxere baaden med dendz Redskab som eftter at de hafde taget alting udj
øyensiun fremstod for Retten og gaf tilckiende at baaden var gamel og lappet ferrings baad
med \et/ gamellt Seygldugs Spritseygl og fockcke Taxeret for 1 rdr: 4 Mrk: indberegnet
baadens Redskab, som er Toftter, Tilier og en Rød Maelet Master som Fogden tog i sin
forvaring till Sagens uddrag, begierede ellers om hvis Passeret er, til Justiens!! (Justitiens)
befordring, en Extract af Protocollen, under Rettens forsegling beskreven.
Gundmund Aarvig fremlagde Siur Gulleifsen Viig og Hans Siurs: udstede obligation stor 40
rdr: till Sl: Otto Eericksen udgivet til udslettelse i Pandtebogen
Fogden hafde till dette Ting følgelig Antegnelserne udj hans allerunderdanigste Regenskab
pro Ao: 1741 med Mundtlig warsell ladet indstefne Martha Hansdatter Gierde af Etne
Skibbrede at lide Dom til Straff for hendes begangne Leyermaall med Sergiant Eylert Ram.

dend indstefnte blev paaraabt, og Paa hindes vegne møtte hindes Broder Jens Hans:
Bierckeland, som vedtog lovlig stefnemaall paa sin Sødsters vegne, og tilstod hindes
begangne Leyermaall med fornefnte Sergiant Ram, hvor for hun har udstaaet
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Kirckens Dischiplin, men becklagede der hos, a(t hun er indtet) Eien(de det) allermindste till
Bødernis betaling, eller til sig (og de)t Spæde barns underholdning uden de gandske Ringe
Klæder, hvor med hun skiuler sit Syndige Legeme, icke dismindre, og der som høye øfrighed
ville bevise hende saadan Naade at hun maatte blive forskaanet for straff paa Kroppen, og
undgaae saadan Skam, som slig straf medbringer i blant Almuen, wille hand og fleere till ham
af Christen medlidenhed til weyebringe de 3 rdr:s bøder for hinde, hvilcke hand og nu paa
forestaaende Condition til Fogden overleverede;
Fogden tilspurte Lænsmanden Johannes Fiddie og dend tingsøgende Almue som tilstede war
om de er vidende at Qvinde Mennisket Martha Hansdatter, endten her eller andenstedz er
Eiende noget, hvor af hand de fulde bøder kunde udsøge; Lænsmanden og Almuen af Etnes
Skibrede her till Eenstemmig svarede, at hun Qvinde Mennisket Martha Hansdatter Gierde
war icke saa mange Klæder Eiende at hun kunde søge Kircken, uden at laane dem, langt
mindre er hun saa meget Eiende at bøderne kand betalis med.
Fogden Resolverede der paa, i anledning af Forordningen af 11 Aug: 1725. og paa Cammer
Collegii nermere Aprobation at giøre optingning med Leyermaals begengnerinden for hendes
bøder og modtage de af hendes Broder fremlagde 3 rdr: begierede ellers at hvis nu Passeret
er, maatte hannem till beleg ved Antegnelsernis besvarelse beskreven meddeelis, Som blev
bevilget.
Lænsmanden Niels Christensen Lunde haver till dette Ting wed skrifttlig Stefnemaall ladet
indstefne welærværdig Hr: Hans Abel Sogne Præst till Wigedals Præstegield, till at anhøre
widners forcklaring angaaende Eendel Nergaaende ord hand skall have udladt sig med, da
hand d: 11 Novembr: 1742 giorde brudevielse till Citantens Sødster som beckom till æcte
Johannes Larsen med videre som dito stefnemaall formelder dat: 4 Febrj: 1743 saa Lydende
eftter paaraab møtte for Retten Ole Aasmundsen Haarde som paa velærværdig Hr: Pastor
Abels vegne i Rettelagde hans skrifttlige Indleg dat: d: 30 Martij 1743, som læst blev og lyder
saaledes.
Stefnevidnerne blev paaraabt saa som Knud Hiljesen Nore Stuemoe, Pofvell Larsen Lunde
og Lars Gundersen Houge, hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve forckyndet denne
skrifttlige stefning for welærværdig Hr: Hans Abel udj hans Persohnlig paahør med 8te Ugers
Kald og varsell till dette Ting.
Lænsmanden paastod at de indstefnte widner maatte Eed fæstes og afhøres.
Eragtet.
de indstefnte widner paalegges, deris vidnisbyrd udj Sagen at aflegge.
der eftter blev vidnerne paaraabt som alle tilstod at have faaet lovlig Kald og warsell, da
Eedens forcklaring for dennem blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed og wogte sig for
MeenEed, og siden blev widnerne udviiset og en eftter anden paaraabt, hvor det
1te vidne Haldoer Stangeland {blev paaraabt} \fremkom/, som eftter aflagde Eed eftter
Loven forcklarede, paa 1te qvæstion om icke Præsten Hr: Hans Abels taele war till bruden
Anna Christensdatter, hun haver opført sig meget slet, i sit forrige Egteskab eller imod sin
første Mand og Sviger Moder, at hun hafver ladet dem henligge, lige som Aesen og skaffet
dem et Aesens begrafvelse, og ført et meget slet Lefnet. Rs: Jae 2den qvæstion om icke
Præsten Sagde till bruden, at hand kunde See, hun var komen af Een und Roed. Rs: dertil

svarede jae; till 3die om vidnet hørte at Præsten Sagde til bruden, at hun haver levet udj løst
Lefnet. Rs: Vidnet
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Sagde (…. ….. ………) 4re om vidnet icke hørte at Præsten Sagde, a(t hafde hun kundet)
veret Præsten foruden i denne brudevielses forretning, saa vell som i det andet, da hafde hun
det gierne {giort} \Seet/. Rs: Svarede jae. 5te om vidnet hørte at Præsten Sagde till
bruden, hun skulle beflitte sig paa et bedre Lefnet med dend hende nu tilstundende æctemand.
Rs: Jae. 6te om icke vidnet {hørte at Præsten,} ved hvad tid og sted brøllupet stod Rs: at
brøllupet stod vngefer 6 uger for Juell \1742/ paa gaarden Helgeland eller Fieldet i Ryefylcke
Fogderie i Wigedals Præstegield og SandEids Annex, hvor vidnet med de øfrige vidner var i
brøllupet. Videre hafde Citanten icke dette vidne at tilspørge.
det 2det vidne Torgier Nedre Lunde, eftter aflagde Eed eftter Loven, till 1te qvæstion
svarede, jae. till 2den qvæstion svarede Nej. til 3die qvæstion svarede Nej. till 4de
qvæstion svarede jae; til 5te qvæstion svarede jae. till 6te qvæstion svarede jae. Vidnet
blev tilspurt om er i Slægtskab med Citanten, svarede ja, men hvor nær slegtskabet er, ved
hand icke.
3die vidne Niels Eide eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, og til 1te
qvæstion svarede jae. till 2den qvæstion svarede, jae; till 3die qvæstion svarede Nej; till
4de qvæstion svarede ja; til 5te qvæstion svarede jae. till 6te qvæstion svarede jae.
det 4de vidne Johannes Lille Gierrevigen eftter aflagde Eed eftter Loven svarede till 1te
qvæstion jae Præsten Sagde at hun bruden skaffede sin Sl: Mand og Sl: Vermoder, et Aesens
begrafvelse ligesom Joachims. till 2den qvæstion svarede jae. till 3die qvæstion Svarede
jae. till 4de qvæstion svarede, svarede!! jae. til 5te qvæstion svarede jae. till 6te qvæstion
svarede jae. forcklarede ellers at were udj 2 og 3die Leed beslægtiget med Citanten.
det 5te vidne Eelias Wacke, eftter aflagde Eed eftter Loven vand!! (vandt) og Svarede till 1te
qvæstion, jae. till 2den qvæstion svarede jae; till 3die qvæstion Svarede jae; till 4de
qvæstion svarede, at Præsten Sagde, at der som hun har kundet vell veret Præsten foruden i
dette, som i det forrige, da hafde hun gierne seet det. til 5te qvæstion svarede jae: till 6te
qvæstion svarede jae.
det 6te vidne Tørres Underhougen eftter aflagde Eed eftter Loven till 1te qvæstion svarede
jae; till 2den qvæstion svarede jae; till 3die qvæstion svarede Nej. till 4de qvæstion
svarede jae. till 5te qvæstion svarede jae. till 6te qvæstion svarede at brøllupet stod paa
forbenefnte sted 5 uger for Juell.
det 7de vidne Simen Berge eftter aflagde Eed eftter Loven, til 1te qvæstion svarede, hørte
at Præsten i brudevielsen nefne Aesens begrafvelse og Joachin, men om hand mente brudens
Vermoder og Sl: Mand der med, vidste vidnet icke, Hørte ellers at Fogden Sagde at bruden
hafde ført et slet Lefnet.
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till 2den qvæstion, Svarede at Præsten Sagde (… ….. ….. …….) at hun var komen af Een
und Roed. till 3die qvæstion svarede jae. till 4de qvæstion Svarede, at Præsten Sagde
kunde die (veret) Præsten i denne forretning saa vell foruden som i de forrige daa!! saae die
det gierne; till 5te qvæstion Svarede, at Præsten Sagde hand ville formaene hinde, at hun
beflitter sig paa et bedre Lefnet med dend hinde nu beckomne æctemand. till 6te qvæstion
svarede jae.
det 8de vidne Reinet!! (Reinert) Stoere Gierevigen eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og
forcklarede, at i Brudevielsen Sagde Præsten at bruden haver slet opført sig imod sin første Sl:

Mand og Wermoder, og henlagt dem ligesom Joachin, og giort de {Ar} Een Aesens
begravelse. til 2den qvæstion, svarede, at Præsten Sagde som hand fornemmer at hun er
opdragen af en und Roed. till 3die qvæstion svarede jae. till 4de qvæstion svarede jae. till
5te qvæstion, svarede, at Præsten Sagde at hand vill formaene hinde at hun beflitter sig paa et
bedre Lefnet end tilforn, med sin nu tilstundende æcte Mand. til 6te qvæstion svarede jae!
forcklarede ellers at vere i 3die Leed med Lænsmanden Niels Lunde beslægtiget og er broder
till brudgommen.
Alle vidnerne sluttelig forcklarede at Præsten Hr: Hans Abel talede alt dette som forcklaret
er, udj brudevielsen da hand stod og Copulerede brudgommen og bruden tilsamen.
Citanten Niels Lunde om hvis Passeret er, war af Retten et lovskickcket Tingsvidne
begierende som blev bevilget.
Restandsen for 1742 af Etnes Skibrede beløber 100 rdr: 3 Mrk: 5 s: og Restandsen for
Fieldbergs Skibrede 1742 beløber 76 rdr: 1 Mrk: 12 s: Restandsen for Etne Skibrede 1743
1te Termin beløber 269 rdr: 1 Mrk: 2 s: Restandsen for Fieldbergs Skibrede 1743 dendz
1te termin beløber 256 rdr: 4 Mrk: 9 s:

Ao: 1743 d: 4, 5te og 6 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa Gaarden
Bielland for Fiere og Føyens Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Tollef Houeland i
steden for Johannes Sundføer, Størck Hofversholm, Hilje Haaevig, Anders Doemasnes, Lars
Faegerland, Eelias Erve, Troen Lier og Ole Føerde, tillige med fleere Almue af begge
Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres lige som paa forrige Tinge.
Fogden i Rettelagde bøxel Mandtallet for 1742 udj Fiere Skibbrede No: 2 Nedre Domasnes
d: 17 {Decembr:} Janv: 1742 bortbøxlet 1 Løb Sm: 1 huud til Mons Sørens: for 15 rdr:
No: 7 Hoversholm 1 Løb Sm: 1 t:de Korn til Størck Lars: for 15 rdr: No: 15 Westre
Braatvedt 1 Løb Sm: ½ t:de Korn og 1 huud, er d: 11 Decembr: 1742 overdraget til Niels
Lars: uden bøxell. No: 25 Øchland 1 Løb Sm: 1 huud til Tøres Halvors: imod bøxel 15
rdr:
Restandsen af Fiere Skibrede for 1742 beløber 55 rdr: 1 Mrk: 11 s:
Skibrede 1 Termin 1743 beløber 231 rdr: 3 Mrk: 4 s:

Restandsen for dito

Ao: 1743 d: 5 og 6 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Bielland for Føyens Skibbredes Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med
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eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig Lars Sæfverud, Eerick Sioevold, Niels B(…..), Ole
Gaaeseland, Lars Mæegebacken, Jens Nesse, Hans Hollund og Halfvor Næsse, tillige med
fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Niels Gorms udstede Pandte obligation Stoer 150 rdr: som hand af Fogden
Heiberg till Laans haver beckom/m/et og setter der for Høyland 1 Løb 2 pd: 13 Mrk: Sm: 2
huuder i underpant dat: 12 Febrj: 1743.
Publiceret Peder Rødmyr og Aslack Elgeraaeses udstede skiøde paa 16 Mrk: Sm: udj gaarden
Wandeschoug till Ole Knuds: og som hand haver betalt 5 Mrk: danske for hver Marck Smør
dat: 4 April 1743
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: 4 ½ Spand Korn udj
Ferraas till Christen Hermands: dat: 4 April 1743
Sl: Anders Broeses udgifne obligation Stoer 100 rdr: til Sl: Hr: Jesper Ohmsen er anvist i
Retten til udslettelse i Pandtebogen.
Publiceret Cancellie Raad Randulfs udstede Auctions Skiøde paa 1 Løb Sm: ½ huud med
bøxel og herlighed udj gaarden Walwatne til Peder Iwersen Randulf som der for haver betalt
187 rdr: dat: 21 Janv: 1743.
Publiceret Peder Hiortes udstede Pengemangell og odels Lyesnings Redt till Eendel eller 5
Laxevoger og 11 huusmandz Pladser som Madame Sl: Mag: Samuel Schreuders haver
bortsoldt till Sr: Lambert von der Ohe dat: 17 Decembr: 1742.
Publiceret Madame Sl: Hr: {Korens} Jesper Ohmsens udstede Skiøde paa 2 Løber 2 pd: 6
Mrk: Sm: udj gaarden Grønaas samt 1 Løb 3 Mrk: Sm: i gaarden Kulleseid till Hr: Pastor
Haar som der for har betalt 100 rdr: dat: 18 Novbr: 1743.
Publiceret Ole Anders: Hyesingstadz udgifne Revers paa 3de Kiør som hand af Cancellie
Raad Randulf til Leye haver beckomet dat: 4 April 1743.
Madame Sl: Hr: Johan Korens haver ved skrifttlig Kaldseddell ladet indstefne Peder Hille og
opsiddere paa Søre Nesse, Encken Marithe Sl: Ole Aamundsens eftterlefverske og Lars i
Skifttes Vigen, hvilcken \Stefning/ er dat: 5 Febrj: 1743 saa Lyd:
de indstefnte møtte for Retten og wedstod at denne i Rettelagde Stefning er dennem lovlig
forckyndt.
Fogden Heiberg som LaugVerge paa Provstinden Sl: Hr: Korens \veigne/ møtte og tilspurte
de indstefnte 1te hvad der aarlig har veret givet i afgiftt af Nappens Laxevog till dendz
Eiere, af dem som Laxevogen brugt haver, de indstefnte svarede at have betalt Eieren af all
Laxevogen 4 rdr: 2det om icke denne Laxevog har veret bortleyet af Eieren till hvem de
wille, og om icke snart Een, og snart Een Anden har haftt dend til brug, item om icke af
samme Laxevog af Eieren betalis en â parte Skatt till deris Kongl: Mai:t aarlig 2 Mrk:
svarede saalenge deris forrige Eiere Sl: Taarbiørn Lars: levede, hafde opsidderne paa
gaarden dend halfve part af Laxevogen under gaarden hvor af de aarlig har svaret og betalt 2
rdr: og dend Anden halfve part har veret bortleyet till Andre eller adskillige, som ligeledes
har betalt 2 rdr: 3die hvad tilladelse de indstefnte har haftt till at anmasse sig Citantindens
Eiende Laxevog,
1743: 108

her til dend indstefnte Peder Hille svarede (.. …. …… ……..) Eieren Encken Sara Sl:
Taarbiørn Lars: hvor fore hand ha(fver hen)des skrifttlige beviis at beholde dend i 6 aar, men
som samme bevis er (hiemme) liggende og haver det nu icke med sig, men wille till
Sommertinget det i Rettelegge;
Encken svarede at Laxevogen dend halve part ligger under Jorden, og haver dis uden
bøxelsedel paa sin brugende part, som hun till Sommertinget wille fremckom/m/e med.
Lars Skifttesvigen sagde at hafve bevillings Sedell af Sl: Taarbiørn Larsen, paa sin brugende
part udj Laxevogen, hvilcken hand til Sommertinget vill i Rettelegge.
Peder Hille Sagde at hand beboede og brugte Søere Næsse i 8te aar og hafde under
Jordebruget, dend halfve part i Laxevogen til brugs hvor fore hand â parte betalte aarlig 2 rdr:
og som hand giorde beckostning paa gaardens huuser og satte dennem udj nogenledes lovlig
stand, og maatte saa for 5 aar siden fløtte der fra till sin Sl: faders jord, overlod Eieren {Sl:}
Sara Sl: Taarbiørn Larsens Encke ham Enda dend halfve Laxevog i 6 aar, imod forbem:te
afgiftt, for dend beckostning hand paa gaardens huuser haver anvent, saa hand skall endnu
eftter dito bevilling have dend tilckom/m/ende aar
Fogden Replicerede at Peder Hilles forcklaring og giensvar paa denne saa vel som nest
forrige Post er gandske u-Rigtig og aldrig med noget lovgyldigt Document skall kunde
beviises, hvorfor hand og paastod, at saadant icke kand komme itzige Eiere till nogen
præjudice i hendes Redt, at Dispencere over hindes Eeget Retmessige Eiendom Replicerede
ogsaa imod de andre 2de indstefntes forcklaring som Comparenten formeente at vere uRigtig, det de heller icke, med noget lovgyldig beviis kand giøre sig Ligitimeret till
Laxevogens brug, imod itzige Eieris villie, eller uden hindes forlov, tilspurte ellers de
indstefnte for det 4de hvor fore de da icke i mindelighed har betalt dend Sædvanlige afgiftt af
Laxevogen for avigte aar 1742.
Encken Marithe Larsdatter i Rettelagde Madame Sl: Hr: Korens bevis at have betalt for sin
brugende part i Laxevogen 5 Mrk: 8 s: \Af følgende indhold/ og de øfrige 8 s: Sagde Encken
at Madame Sl: Hr: Korens icke ville modtage.
Lars Nielsen Skiftesvigen Sagde i ligemaade at have betalt till Madame Sl: Hr: Korens
afgiftten for sit brug i Laxevogen 5 Mrk: 8 s: og de Resterende 8 s: som skall vere for
skatten af dito vog, Sagde hand hun vegrede icke ville modtage.
Peder Hille Sagde at hafve veret hos Madame Sl: Hr: Korens 14 dager for Juell 1742 og
taalte sin afgiftt 2 rdr: paa bordet til hinde, for dend halve part i dito Laxevog hand bruger,
men sagde at Madame Sl: Hr: Korens paastod at wille have ½ rdr: meere, som hand sagde
negtede icke ville give eller betale, hvor fore hun skufvede Pengene til ham, og icke ville
annamme dem, hvor fore hand maatte tage Pengerne tilbage igien.
Fogden Replicerede at Peder Hildes forcklaring er gandske u-Rigtig, men da hand war paa
Kyevigen gaf hand i steden for betaling, en Skiden Mund, dis foruden formeener Citantinden,
at Peder Hilde icke kunde foreskrive hinde, hvad hun skulle tage i afgiftt, men hand burde
forud, baade haftt hindes Minde at bruge Laxevogen, som hand saa u-Lovlig har anmasset sig
og veret accorderet med hinde om hvad afgiftt hand skulle betale, hvad de øfrige 2des
forcklaring angaaer, da ville hand lade det blive ved sit verd, indtil hand der om kunde søge
nermere
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underretning (hos?) Citan(tinden Mad)ame Sl: Hr: Korens formente dog at siden det icke
(…. ….)u vi(..)elig, at hun nu var bleven Eier af Laxevogen de da (endten?) burdte anvist
hende, hvad lovgyldig bevilling de hafde till Laxevogens brug, for dend af dem tilbudne
afgiftt, eller og accorderet med hinde om afgiftten førend de anmassede sig Laxevogen, og

naar nu de indstefnte, har Ercklæret sig om de haver noget meere at i Rette føere till deris
forsvar, will Citanten have sig Reserveret sin nermere paastand og i Rettesettelse.
de indstefnte blev tilspurt af hvad aarsage de icke leverede Laxen till Madame Sl: Hr: Koren
som Eiere, hvor till de svarede, ej widste at Madame Sl: Hr: Korens war Eiere for
Laxevogen, og saa fremt hun har villet sendt dem (bud?) at hun villet have Laxen skulle det
gierne skied, men som de icke fick vide hindes vilie, meente de i sine tancker at lefvere Laxen
aaret 1742 som forrige aarringer;
Fogden tilspurte Peder Hille om hand med Eed kand benegte, at hand icke vidste at Madame
Sl: Hr: Korens var Eiere af Laxevogen, afvigte Som/m/er da hand brugte dend, eftterdj
skiødet allerreede, ½ aar forud var Publiceret for en hel tingsøgende Almue, og Conseqventer
udj hans eller hans Naboers Paahør var bleven Tinglyeset. Svarede, har endelig hørt det vare
sagt at Madame Sl: Korns!! var Eiere for Laxevogen, men vidste det icke Rettelig, ey heller
till vished, det blev og talt at Een anden skulle vere Eiere der for.
Fogden wille fornemme om de indstefnte hafde noget mere at fremføre.
De indstefnte svarede ej denne sinde haver mere at i Rette føere, uden de forhen paaberaabte
beviser som de har Reserveret sig til Sommertinget at Producere til sit forsvar, og i dend
henseende war de paastaaende at Sagen till Sommertinget maatte udsettes.
Fogden indstillede de indstefntes begiering till Retten, men siden det icke er at formoede, at
de haver andre beviser, end u-Lovlige Schartecher, som de endten allerreede eller her eftter
kunde faae sig till Practiceret, eftterdj de nu icke der med er fremckom/m/en da de har haftt
saa lovlig warsell og tid der till, saa paastod hand i fald dend begierte tid blev dem bevilget,
at [de]? og ved Rettens Kiendelse vorder paalagt, uden videre ophold og uden videre varsell
til Sommertinget at slutte Sagen paa sin Side eller og at lide Dom.
Eragtet.
dend af de indstefnte {uds} begierte udsettelse i Sagen til Sommertinget førstckommende,
bliver dennem bevilget, dog saaledes at de uden videre indvarsling af Citantinden till
Sommertinget i Rettelegger hvad bevisligheder de til sin Sags tarv Eragter nødig og i mangell
der af bliver Dom udj Sagen afsagt, {saa} og saaledes for sin forsømelse tage skade for
hiemgield.
Publiceret Endre Daniels: udstede bøxelsedell paa 1 Løb 1 pd: Sm: i Børøen till Gundmund
Eericks: dat: 4 April 1743.
Publiceret Lars Olsen Habbestad med fleere interessentere deris udstede Skiøde paa 1 Løb
Sm: 1 huud till Eerick Endresen som der for haver betalt 134 rdr: dat: 18 Decembr: 1743.
Restandsen for Føyens Skibbrede 1742 beløber 58 rdr: 2 Mrk: 14 s:

Restandsen for Føyens
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Skibbrede 1te Termin 1743 beløber 315 rdr: 1 Mrk: (? s:)
(Bøxel Mandtallet) 1742 No: 20 Søre Mæland Albrigts Enckes brug 1 pd: 3 Mrk: Sm: 3/8
huud er d: 7 (…. 174)2 bortbøxlet til Niels Ingebrigts: uden bøxell. No: 21 Særsteen d: 26
Novbr: 17(42) bort bøxlet 18 Mrk: Sm: ¼ huud til Endre Haldoers: imod bøxel 3 rdr: 4 Mrk:
8 s: No: 24 Nordhugelen 1 Løb Sm: 1 huud bortbøxlet til Peder Anders: for 15 rdr:
Dito Nordhugelen ½ Løb Sm: ½ hud til Torsten Ols: for bøxel 7 rdr: 3 Mrk:

Ao: 1743 d: 14 Maij blev Retten betient paa Gaarden Lundervig udj Ous Skibbrede
beliggende oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med
eftterskrefne Laugrettes Mend, Jørgen øfre Boege, Ole Nedre Boege, Ole Johans: Helland,
Niels Olsen ibid: Ole Hafskaar, Johannes Odland, Fridrick Tvedt og Lars Rusvold,
angaaende Qvinde Mennisket Gurj Haldoersdatter Uglehuus som haver veret besvangret af
Soldatt Halfvor Abrahamsen, og der eftter kommen fortiilig med sit foester som er befunden
u-tidig, dog haver hun samme føed i dølsmaall, i hvilcken henseende dette Extra Ting til
Sagens Examination og paadømmende, er bleven holdet og foretaget eftter høy Edle og
Velbaarne Hr: Stiftts Befahlings Mandens ordre af dat: 6te April 1743 saa Lydende.
Till forbenefnte tid og Sted haver Fogden Heiberg ved skrifttlig Stefning ladet indckalde
Gurj Haldorsdatter Uglehuus formedelst at hun haver føed i dølsmaall sit foester, samt at
anhøre widnerne, som hafver fundet foesteret samt og samme besigtiget, som ere Malleene
Hansdatter Helland, Ingeboer Andersdatter, Gundvor Johansdatter, Siur Coldall, Anders
Helland og Ole Nielsen Helland, hvilcke alle med Mundtlig varsell ere indstefnte under deris
faldz maall, og eftter vidnernis førelse at lide Dom eftter Loven med videre dat: 18 April
1743. saa Lydende
Paa Dellinqventinden Guroe Haldoersdatters vegne møtte som beskickckede Deffensor
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen, \som/ vedtog lovlig Stefnemaall, hvor eftter hand wille
afvarte Sagens videre fremgang; Ligesaa møtte for Retten Dellinqventinden Guroe
Haldorsdatter Uglehuus.
Widnerne møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Stefnevidnerne Lænsmanden Hans Lundervig og Ole Johansen Helland, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Soldatten Haldoer Abrahamsen Stein till Vedermæele udj Sagen
med mere end 14 dagers Kald og warsell till dette Ting, og Sagde at hand eftter ordre er
allerrede Marcheret med Bathalionen til Bergen for videre at Reise til K:hafn.
Dellinqventinden Guroe Haldorsdatter Uglehuus eftter paaraab fremstod for Retten uStockcket og u-blockcket, og paa Spørsmaall svarede som følger. 1te om hun eller hvem
hun har veret besvangret af, Rs: af Halfvor Abrahamsen Stien, Soldatt ved Capitain
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ret (af denne? Sold)att, Rs: (…) Uger for Juell 3de hvem hun og Soldatten (tiente) hos, da
Leyermaalet blev begaaet. Rs: tiente begge hand og hun, hos Ole Johans: Helland. 4de
hvad tid hun fødde Sit foester, Rs: 14ten dager for worfrue dag i fasten 1743 som var d: 11
Martij 5te hvor og paa hvad sted, og hvem ware hos hinde da hun fødde foesteret, Rs: hun
laag paa fæehuus lemmen, og war ingen hos hinde, det war og hindes Sofve og Leyested
fremdelis saa lenge hun war i tienisten. 6. hvor hun giorde af foesteret eftter at det var føed.
Rs: hun fødde foesteret om Natten og beholdt det hos sig till dagen, da hun stod op og lagde
det i sin Kiste, som stod i Sengeboen. 7. om hun fornam at der var lif i foesteret imedens
hun gick der med, eller og da foesteret blev føed Rs: Nej, hvercken da hun fødde foesteret,
ej heller imedens hun gick med det, fornam hun icke at der var lif i det; 8. om det war lenge
eftter at foesteret var føed, førend det blev opdaget, og paa hvad maade det blev beckient
giort. Rs: 12 dager eftter at foesteret var føed Spurde MadModeren Malleene Hansdatter
hinde hvorledes det var med hinde, da hun Dellinqventinden græd, og beckiendte at hun har
veret besvangret af Soldatten, og faeret ilde, og føed foesteret i \u-tide og i/ dølsmaall, og lagt
det i sin Kiste; 9. hvor for hun saa lenge holdte foesteret duelt, og hvercken da hun var svag
og fødde, eller saa lenge siden holdt det dult og icke gaf nogen det tilckiende, Rs: da hun
fick undt widste hun icke hvad slags undt det war, men da hun hafde føed det, og saag, det var
et u-tidigt foester, giemte hun det i sin Kiste, indtill hand \Soldatten/ skulle kome hiem, da

hun ville Sagt ham det; 10. om hindes huusbond icke var hiemme da hun føedde foesteret,
Rs: Nej hand var med Soldatten till hafs i fiskeriet; 11. om de icke var hiem/m/e da det
blev aabenbaret, Rs: Nej. Men Een gang imellem dend tid at foesteret var føed, og imedens
det var dult, var Soldatten hiemme, som allersnarest, da hand strax maatte Reise til
Compagniet da dend Nye Capitain skulle forestilles, {kunde} kom hun icke da till at sige ham
det, og da hand kom hiem der fra, saag hun ham icke, saa som hand strax Reiste til hafs igien.
12de hvor gammell hun er Rs: 30 aar. 13de om hun icke vidste at der fuldte stoer straf
paa, naar hun føede i dølsmaall. Rs: Nej hun vidste det icke; hafde heller icke i sinde at
dølge det lengere end till Barnefaderen kom hiem. 14. om hun icke ved nogen Aarsage, hvor
fore hun fødde foesteret for tiden, Rs: Nej hun ved ingen Aarsage der till \uden/ at hun
sidste dagen gick i Marcken og skaer lyngqvister, og imidlertid kiendte hun fick undt over
Ryggen, blev dog ved at skiere lyng qvi1743: 110
sterne som hun bar hiem, og siden Stiede (… ….. ……..) Afttenen hun gick till Sengs, da hun
om Natten føe(de det) u-tidige foester som hun meente ej war mere end 13 uger gam/m/ell.
der eftter blev vidnerne fremckaldet for Retten, da Eedens forcklaring for dennem blev
oplæst og formaenet at Sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed; hvor eftter
Vidnet Malleene Hansdatter Helland eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
neste Løfverdag for Vorfrue dag i Fasten, som hun hafde Gurj Haldoersdatter Mistengt for
noget som var borte, gick hun i Sengeboen hvor hindes Kiste stoed, \og/ hvor Nøgelen laag
lugte hun Kisten op og fandt dette u-tidige foester liggende i nogle Kluder, lod dett blive
liggende, og strax fortaalte sine grandckoener at hun dette haver fundet udj Guroe
Haldoersdatters Kiste, som og besaaeg det, paa hvilcken tid Dellinqventinden war i Marcken
og skaer lyng Riis og saa snart hun kom hiem blev hun af vidnet tilspurt hvorledes tilstaar og
hvorledes det var fadt med hinde, da hun brast i at græde, beckiendte at have føed dette utidige foester for 10 â 12 dager siden, og sagde hun icke ville beckiende det for nogen, førend
hun hafde aabenbaret det for barnefaderen; 1te blev tilspurt om kunde vide hvor gammelt
dette u-tidige foester war, Rs: Nej haver icke seet saadant foester, hvilcket war icke af
lengde som en Mand kand spande med sin haand, men saag ud af skabning till et drengebarn;
2. blev tilspurt om vidnet kunde vide om dette foester hafde haftt lif i moders lif Rs: Nej
eftter hindes skiønsomhed kunde hun icke See det haver haftt lif. 3. hvad dag vidnet Sendte
bud til besigtelse Mendene og hvem det var; Rs: formedelst Dellinqventinden kom Seent
hiem om Løverdags Aftten, Sendte hun icke bud till besigtelse Mendene førend om Søndags
Morgenen, saa som till Siur Coldall, Anders Helland, Ole Niels: Helland og Gundvor Helland
som og Ingebor Helland. videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Widnet Ingebor {Anders}\Johans/datter giftt med Anders Hans: Helland, 48 aar gammell,
eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at neste Løfverdag for Vorfrue dag,
som vidnet Malleene Hansdatter hafde fundet foesteret udj Dellinqventindens Kiste, da saag
vidnet at det var et u-tidigt foester eftter vidnets meening imellem 13 â 14 uger gammell i
Moders Liv. till 1te Spørsmaall, svarede som forige udsagt haver. till 2det Spørsmaall,
Svarede Nej. videre hafde dette vidne icke at forcklare.
{S.} 3die vidne Siur Coldall \ 70 aar gam/m/el / eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede; at Søndagen for Wor Frue dag, blev vidnet hendtet till gaarden Helland og blev
ham da viist Guroe Haldoersdatters foester, {af Ole Nielsen Helland,} af Guroe Haldorsdatter
som optog foesteret paa sit fang og befandt \hand da/ at det var et u-tidigt foester, som var af
lengde som en Mand kand Spande med sin haand, og kunde ej vide om det har haftt Lif i
Moders Lif, war ellers heelt og uden Lyde eller skade i allemaader, og som det var saa seent
paa Aftten at de maatte bruge Lyes kunde vidnet icke Rettelig See, men hørte af de hos

staaende, blev sagt at det var et drengebarn; i det øfrige Sagde vidnet at Dellinqventinden
giorde da sam/m/e forcklaring, som hun her for Retten haver aflagt. Videre hafde dette vidne
icke at forcklare.
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4de vidne (Ole Niel)sen Helland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, (ialt
lige) som nest forrige vidne vundet og udsagt haver.
5te vidne Anders Helland \57 aar gamell/ eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, ialt lige som {nest} forrige vidne Siur Coldall forcklaret haver.
6. Vidne Gundvor Johansdatter 58 aar gammell, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, udj alt ligesom {nest} forrige vidne vundet og udsagt haver.
Alle vidnerne blev under forhen aflagde Eed tilspurt om de kunde See om foesteret ved
nogen slags haand gierning var beskadiget, endten brudt paa Lemmer {eller} skaaret eller
saaret Rs: Ney; iligemaade blev de tilspurt om de er vidende at Barnefaderen Soldatten
Halfvor Abrahamsen er i slegtskab forbunden med Dellinqventinden, endten paa Fæderne
eller Møderne side Rs: Nej vidnerne blev tilspurt hvad tid Guroe Haldoersdatter blev sadt i
forvaring hos Lænsmanden, hvor til de svarede, at det var beedagen(?) for Langfredag at hun
blev sadt hos Lænsmanden Hans Lundervigen, hvor hun end nu er i forvaring.
Fogden lod tilføere at siden Dellinqventen Guroe Haldoersdatter nu Self her for Retten ulaackcket og u-tvungen har tilstaaet og beckiendt at hun har føed et foester, hvor med hun af
Soldatten \Halvor/ Abrahams: har veret besvangret, og icke alleene ved fødselen, men end og
12 dager der eftter har lagt dølsmaall der paa Saa omendskiønt vidnerne har forcklaret, at det
har veret et u-tidigt foester, saa vill dog Loven at der med bør vere Een lovlig omgang, og at
ved fødselen bør bruges de anordnede Midler Men som Dellinqventinden saadan har
forbigaaet, saa satte Fogden i Rette og paastoed at hun for hindes begangne Misgierning bør
lide eftter Lovens 6 Bogs 6 Capt: 8 art: hvor om hand paastod Dom.
Dellinqventindens Deffensor i Rettelagde sit skrifttlige forsædt dat: 14 Maij 1743 saa
Lydende og der eftter war Endelig Dom udj Sagen paastaaende.
Foesteret blev i Retten fremviiset udj en liden Kiste, som blev seet at vere gandske og aldelis
u-tidigt, og eftter Rettens skiøn viisede ligesom det kunde have veret et Spand af lengde, da
det var føed, men nu befandtes det at vere i Sig self gandske fortæret, og u-syenlig {som}, saa
at indtet kunde siunes uden som et tegn till hoved Skaden det øfrige var fortæret til blod.
Dellinqventinden blev tilspurt om hindes Barnefader haver veret Aarsag udj, at hun har lagt
dølsmaall paa sit foester. Rs: Nej.
Alle vidnerne blev iligemaade tilspurt om de haver hørt at Dellinqventinden haver paa
ancket Soldatten Halfvor Abrahamsen Steigen, at have veret Aarsag udj at hun haver føed sit
foester i Dølsmaall, hvor til de alle svarede Nej hun haver altid sagt at hand var u-Vidende
der om og vidste aldelis indtet der om.
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hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kient Dømt og afsagt.
Dellinqventinden Guroe Haldoersdatter Uglehuus hav(er føed … …… …) besvangret af
Soldatt Halfvor Abrahamsen og vnge(fer 13 uger … ….) gick i marcken og skaer lyng
qvister, (….)s midlertid hun (….. ….. ……) over Ryggen, og Natten der eftter føede dette utidige foester, og (havde) dett hos sig til om Morgenen da hun stod op og lagde det i sin
Kiste, som eftter 12 dagers tid blev funden af MadModeren Malleene Hansdatter, som spurde
hvorledes med hinde tilstod, da hun græd og beckiendte at have føed det i dølsmaaell, som
Loven allernaadigst byder, at skall ansees som hun sit foester med vilje hafde ombragt; dog

opfindes icke eftter Lovens Meening at dette har veret et Tidigt foester, men befunden at vere
et u-tidigt foester, ickun Een Mandz haandspang lang, der icke eftter vidnernis udsigende
som og ved dette u-tidige foesters siun og besigtelse af Retten icke i eller eftter fødselen
kunde haftt eller beholde lif, og i saa maade ej kand ansees som det med haandgierning kunde
veret dræbt, og under saadant forsædt lagt dølsmaall der paa, Men i henseende till hindes uLovlige omgang med dette u-Tidige foesters føedsell i dølsmaall, andre saadanne ligesindede
til afskye, Kiendes for Redt at Dellinqventinden Guroe Haldoersdatter bør arbeide udj
Trundhiems Tugtehuus udj 6 aar, Samt at betale Sagens omckostninger, saa vidt hindes
Eiendeler der til, kand tilstrecke, hvilcken wores Dom Vj insinuerer till ober Rettens
paaskiønnende. forbemelte straf og omckostninger tilfindes hun Dellinqventinden at
eftterckomme og udreede under Nam og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.

Ao: 1743 d: 3 og 4de Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags og Opdals Skibbreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Knud RemberEide i steden
for Samson RemberEide, Aarne Tvedt i steden for Peder Helland, Lars Monsen Ifversøen,
Niels Larsen Rabben, Anders Siursen RemberEide, Lars Joensen Wigck, Niels Knudsen
Uglenes, Niels Andersen Weyevog tillige med fleere Almue af begge Skibbreder som
\Tinget/ samme tid Søgte og var Nerverende.
Publiceret Deris Mai:ts allernaad: Anordning hvorledes det ved Universitetet i Kiøbenhafn
skall forholdes dat: 15 Martij 1743.
Publiceret deris Mai:ts allernaad: Reschript til Estatz Raad Lym at om nogen uden Rigs Krigs
Skiber skulle i nogen Hafn indkome, da skall vedckom/m/ende Referere det till deris Mai:t
eller Stiftts Befahlings Manden dat: 26 April 1743.
Publiceret Deris Excellence og Deputerede ved Rente Cam/m/eret deris Placat angaaende
Auction som skall holdes paa Rente Cameret d: 19 Septembr: 1743 Consumption og
Folckeskatten samt over vin og brendevin Nordenfieldz dat: 6 Maij 1743. for 1744, 45 og
46.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript angaaende Ober Rettes Skrifveres Sal: dat: 8
Martij 1743.
Publ: Deris Mai:ts allernaadigste Pardon for Dellinqvent Anders Ols: Svidalen dat: 22 Febrj:
1743.
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Publiceret Deris Excellence og Samtl: høye Herrers Reschript angaaende Saug (.. ……. dat:
6 April 1743.
Publiceret Estatz Raad Lymes ordre at ingen (… …… so)m fører Stafv og botner til byen,
maa tilbyde først Kypperne frem for andre borgere dat: 30 Martij 1743.

Publiceret General Ar(…)ds ordre at ingen Munstring dette aar bliver holdet dat: 20 April
1743.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Bestalning paa at vere Wice Laugmand over Bergens
Stiftt dat: 1 Decembr: 1742.
Publiceret Jens Bech Heibergs udstede skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden (…)re
Bruntvet til {Mons Olsen} \Ole Monsen/ som der for har bet: 200 rdr: dat: 24 Decembr:
1742.
Publiceret Jens Bech Heibergs udstede skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden (…)re
Bruntvet till Ole Monsen Cenior som der for har bet: 200 rdr: dat: 24 Debr: 1742.
Publiceret Haldor Baches udstede Skiøde paa gaarden Møgster skyldende 3 Løber 18 Mrk:
Sm: tillige med dis inventarium till Johan Ohmsen Køpke som der for har betalt 1800 rdr:
dat: 12 Martij 1743.
Publiceret Johan Køpkes udstede Pandte obligation Stoer 1800 rdr: som hand haver
beckom/m/et hos Mad: de Fine dat: 17 Martij 1743.
Publiceret Povell Andersen Norhuuses(?) bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Landerøen till
Ole Jørgensen dat: 7 Novembr: 1742.
Publiceret Zackarias Fæsters udstede bøxelsedel paa Tangen til Ole Olsen dat: 8 Septembr:
1741.
Publiceret Nathanael Mathiesens udstede bøxelsedel paa 3 Spansteiger i Fagerbache til Jacob
Asbiørns: dat: 24 Octobr: 1742.
Publiceret Lambert von der Ohes udstede Pandte obligation stor 600 rdr: som hand haver
beckom/m/et till Laans af Sr: Harmen Hinrich Feyff og setter der for til underpant
eftterskrefne Laxevoger Neml: Klamerholmen, Schomsnes, Schnogdal, Hanøen, og Hanøe
Schars Voger, samt vedhørende huusmandz Pladser dat: 2 Octobr: 1742.
Publiceret Madame Anna Maria Sl: Bendt Olrichs eftterleverske, hindes udstede Pante
obligation Stoer 950 rdr: som hun haver beckomet til Laans af Sr: Warner Hosewinchel og
setter der for til underpant endel Jordegods eftter obligationens indhold som i Pantebogen er
anført dat: 18 April 1743.
Publiceret Michel Olricks udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Walham/m/er, til Simen
Thomes: dat: 16 Aug: 1742.
Publiceret Madame Sl: B: Olrichs udstede bøxelsedel paa 3 ½ Spd: fisk til Peder Svends:
dat: 6 Martij 1743.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Privilegium paa Østevold og Møgsters Sogners Handell
for Anna Marie Sl: Bendt Olrichs, dat: 29 Martij 1743.

Publiceret Jens Hansen Meyers udstede Pandte obligation Stoer 100 rdr: som hand af Sl:
Bendt Olrich haver beckommet till Laans og setter til underpandt 1/7 part udj gaarden
Hæfverøen, saa vel som dend halve del udj Østevold og Møgster Kircker, dat: 24 Maij 1740.
Publiceret Anna Marie Sl: Bent Olrichs udstede skiøde paa ½ Løb Sm: i gaarden Sandtorfv
til Lars Larsen dat: 20 Junij 1743.
Publiceret Hr: Steiners udstede bøxelsedel paa ½ teig i Sandtorfv till Knud Ols: dat: 13 Martij
1743.
Fremckom for Retten opsidderne paa gaarden Wermedal under Matriculens No: 44. Hans
Andoersen {og} bruger i skatt 2 pd: 12 Mrk: Sm: men i Landskyld ½ Løb Sm: og ½ huud
som hand Self er Eiende undtagen 3 Mrk: Sm: som Christopher SøerEide er Eiende og Jens
Hansen bruger i skatt 2 pd: 12 Mrk: Sm: men i Landskyld ½ Løb Sm: ½ huud, hvor af hand
Self Eier helftten og Lars Christophersen Thoe ejer dend øfrige part 18 Mrk: Sm: ¼ huud,
og tilspurte Almuen af Opdals Skibbrede om det icke er dem alle vitterlig at deris gaardz
huuser ved en u-Løckelig Ildebrand blev lagt i aske for 3 â 4 uger siden
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tillige med alle deris fattige Eiendeeler af (….. …….) uden at faae det mindste bierget,
undtagen noget madvare (som de) fick Reddet, og ellers blev opbrendt for opsidderen Hans
Andoersen 18 huuser, saa som {1 floer,} et Stafbuur, 1 Røgstue, 1 floer, med e(n ….)rck
ofver og et udskaatt {for} i hvor!! (hver?) brøst paa floeren, 2de Tøm/m/er Cofver ved
Røgstuen, et Ildhuus med en svaell eller Cofve hos, 1 Madboe og en Sengeboe, med Lem
oven paa og Svaell hos Sengeboen, og 2de Smaelehuus, og for opsidderen Jens Hansen er
opbrendt 15 huuser, saasom 1 Røgstue med en Cofve hos, 1 Ildhuus, og 2de Skygckcker, 1
Sengeboe med 1 Svaell hos, samt Lem oven paa Sengeboen, 1 hestestald, Nock Een
Skygckcke med Svaell hos, 2de Smaelehuus, et Stafbuur som alt af dend Grumme IldsLue
blev fortæret og i aske lagt, hvor om de begierede at Almuen wille gifve sit Sandferdige
widnesbyrd til Eet lovskickcket Tingsvidnes Erholdelse, hvor eftter de ville giøre
allerunderdanigst Ansøgning till Deris Kongl: Mai:t om nogle aars skattefrihed;
Almuen af Opdals Skibbrede her til Eenstemmig svarede at det \er/ dennem disverre alt
formeget beckiendt, at det forholder sig saaledes i all Sandhed, at disse 2de opsidderis forhen
Specificerede gaardz huuser, tillige med deris fattige Eiendeeler, er for 3 â 4 uger siden af Een
u-Løckelig Ildebrand gandske opbrendt og i aske lagt uden at faae det mindste af deris faae
Eiendeeler bierget, Saa at Almuen ønskede at Deris Mai:t allernaadigst ville forunde disse
fattige opsiddere nogle aars skatte frihed, saa at de der ved kunde Erholde nogenledes
opreisning for sin store Erlidte skade.
Johannes Mehammers Vigen haver udj forrige indstefnte Sag, atter indstefnt Hans Støele og
huustrue till Doms Lidelse for de haarde og Nærgaaende beskyldninger, at lide eftter Loven
samt at betale Processens beckostning.
dend indstefnte Hans Støele møtte paa Eegne og huustrues vegne og tilstod at have faaet
lovlig Kald og warsell, blev ellers tilspurt om hand haver noget at i Rette føere til sin Sags
forsvar, hand nu der med ville fremckomme, svarede ved icke at have talt Citanten eller
huustrue til fornermelse, og hvad hans huustrue angaaer, da ved hand indtet der om;
Johannes Mehammers Vigen paastod Dom til befrielse for de ham og huustrue tillagde
beskyldninger samt for foraarsagede omckostninger;

Fogden lod tilføere at som det med Eenstem/m/ige vidner, er bevislig giordt at Hans Støeles
huustrue, har tillagt Johannes Mehammersvigen Tyfverie hvilcket og Hans Støele Self, eftter
vidnet Anders Holmes Eedelige forcklaring har tillagt ham, og de saadan deris beskyldning
icke kand beviise, saa satte Fogden i Rette, at de begge maatte tilfindes for deris grofve
skieldzord og beskyldning at udrede en anseelig Penge Mulct til deris Mai:ts Cassa, hvor om
hand begierede Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Vidnerne Anna Støele og Marj Støele Eenstemmig forcklarer at Hans Støeles huustrue Sagde
at Citantens huustrue skall have taget dend omtvistende brendeved som dog befindes ubevist, udj hvilcken henseende Hans Støeles huustrue tilfindes at betale 2 rdr: till deris Mai:ts
Cassa, samt 1 Mrk: i beckostning som Citanten har veret bebyrdet med at udgifve for at faae
Contraparterne til Tinget indstefnt; og som her befindes ej mere end et vidne som forcklarer
at Hans Støele skall have belastet Citanten Johannes Mehammersvigen med samme
beskyldning, saa
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frafaldes Sagen som u-bevislig, icke dis mindre bør saadan paasagn icke komme Johannes
Mehammersvigen og huustrue till allermindste æres forckleinelse i nogen maade, men bør
vere død og agtes som u-talt, i allemaader; forskrefne bøder tilfindes Hans Støeles huustrue
at udrede under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige anvisning.
Ole Guldbrandsen Soldatt under Hr: Major Mullers Compagnie, haver indstefnt Karj
SoelEim, at betaele ham hans bøxell igien af gaarden Schartvet, som og at betale Sagens
forvoldte omckostninger.
Stefnevidnerne Christen Møcklestad og Ole Holleckim hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Encken Karj Sl: Salomon SoelEims eftterlefverske siden 8te dager for Pindse
tider som er til denne tid mere end ? ugers varsell;
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne
til Sagen at svare.
Citanten Soldatte Ole Guldbrandsen møtte for Retten og forestillede at have bøxlet 2 pd: 6
Mrk: i gaarden Schartvet og der paa betalt 5 rdr: i bøxell forleden aar 1741 for Juell, og siden
forlod hand Jorden uden at opsige dend, og saaledes maatte Encken lade Self tilsaae gaarden
og bruge dend, men ellers siger Soldatten hand kunde icke blive ved Jorden formedelst hand
blev tilsagt at skulle ud Commenderes;
Ellers Sagde Enckens Børns formynder at hafde Soldatten blevet ved gaarden saa haver
hand beholdt dend, men at hand forlod gaarden under paaskud hand skulle ud Com/m/enderes
som Retten kand befinde forholder sig ej Rigtig, siden hand endnu er Persohnlig tilstede og
Nerverende.
{Er} i det øfrige frasagde Soldatten sig Sagen hand ville icke mere giøre prætention her
paa;
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Knud og Steen Fladerager for øfvede slagsmaall
mod Taarbiørn Fladerager, paa en Søndag hvor om de ere indstefnte at anhøre vidnerne
Niels og Arne Øckland som og er indstefnt under faldz maall at møde;
de indstefnte tillige med vidnerne blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Christen Møcklestad og Ole Holleckim hiemlede med Eed eftter Loven at
have indstefnt Steen og Knud Fladerager, samt Taarbiørn Fladerager, saa og vidnerne under
deris faldz maall at møde med 4re ugers warsell;
Fogden paastod Lauvdags foreleggelse for de indstefnte

Eragtet.
Som de indstefnte har faaet lovlig warsell till dette Ting saa forelegges Knud og Steen
Fladerager, som og Taarbiørn ibid: till neste Ting at møde og svare til Sagen, iligemaade
forelegges widnerne Niels og Arne Øckland til samme tid og sted Lauvdag at møde under
faldz maals bøder, at aflegge udj Sagen deris vidnisbyrd.
Publiceret Niels Niels: udstede Skiøde paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden Bache, til Mons Niels:
som der for har bet: 40 rdr: dat: 1 Martij 1743.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede skiøde paa Præstehuuset staaende ved Søen ved
Fiddie til Hr: Willum Smit som der for har betalt 19 rdr: dat: 29 Junij 1743.
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Publiceret Johannes Tønnevigs udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 (Mrk:?) fisk i Klesvig til
Søn/n/en Mickel Johans: dat: 3 Julij 1743.
Publiceret Hans Vindsiandsens med fleere deris udstede skiøde paa 18(?) Mrk: Sm: og ½ rdr:
penge i gaarden Bache i Waags Skibrede til Lars Vindsiansen og er dat: 2 Martij 1743.
Publiceret Nathanael Mathiesens udstede bøxelsedel paa ½ Spansteig i Gouchseim til Lars
Biørns: dat: 9 Janv: 1743.
Fogden lod tilføre at høyEdle Hr: Estatz Raad og Constitueret Stiftts Befalings Mand Lym og
deris høyærværdighed Hr: Biscop Bornemand, har uddelt til Sundhord og Hardanger
Fogderier af den Naadegave som Deris Kongl: Mai:t af allerhøy Priseligst Naade har
skiencket og givet till fattige og nødtrengte Almues Mend, Contante Penge 290 rdr: 170 t:dr
byg og 30 t:dr hafre, og som de blev anseet at de fattige Almues Mend indtil fior(de?)ne,
heldst behøfvede det gifne Korn, saa er paa Waags Skibrede blevet lignet i Proportion af
Skibbredets fattiges tarf og Tall, bare Reede Penge 45 rdr: og Opdals Skibrede 47 rdr: penge
og 22 tønder byg, følgelig høy bem:te Constituerede Stiftts befalings Mand Hr: Estatz Raad
Lymes ordre af 13 Junij sidstleden under Raadføring af Præsterne og nogle af de Retsindigste
Mend i et hvert Skibrede nu paa Tinget skall blive uddelt, og af Protocollam ført, hvad til
enhver bliver uddelt,
og blef da foretaget uddelingen i Waags Skibrede, i oververelse af Sogne Præsten til
Storøens Præstegield Hr: Willum Smits Nerverelse samt de 4 Mend Knud RemberEide,
Aarne Tvedte, Niels Hilde og Tørres Sandtorv, og blev da udelt til Niels Rønholm som Knud
RemberEide annam/m/ede 2 rdr: Arnes Encke Tvedt som Arne Tvedt annam/m/ede 3 rdr: 3
Mrk: Wermund Wigck 2 rdr: {?} Mrk: Morten Vigck 2 rdr: {3} Mrk: for hvilcke begge
Knud RemberEide annammede Pengerne, Aanund Sæedterbøe 2 rdr: som til Hr: Smit blev
leveret, Anders Noerfonden 3 rdr: som Knud RemberEide annam/m/ede, Johannes Nofven
1 rdr: som Niels Larsen Rabben anam/m/ede Ingebrigt Dybevog 1 rdr: 3 Mrk: som Niels
Raben til sig annam/m/ede, Torsten Eegckholm 2 rdr: som Nathanael Beckervig
annam/m/ede, Anders Noere Aarland 1 rdr: som Mickel Stangeland annamede, Niels
Stangeland 4 Mrk: Jacob Hofverøen 1 rdr: som Mickel Stangeland annamede; Simen
Walhammer beckom 1 rdr: Biørne Lundøen 2 rdr: som Nathanael Beckervig annam/m/ede
at levere; Maans Taarrang 2 rdr: som Niels Hilde annam/m/ede at levere: Lars Sandtorv
beckom 2 rdr: Hilje Houckenes 1 rdr: som Anders Niels: annam/m/ede; Encken Karj
Vindenes 1 rdr: 3 Mrk: Johannes Huusevig beckom 3 rdr: Encken Gyrj Johansdatter

Hofsted 3 rdr: som Knud RemberEide annam/m/ede, Christopher Saattendall 1 rdr: 3 Mrk:
som Salomon Vindenes annam/m/ede; Lars Colbentzvig 1 rdr: 3 Mrk: som Tollef
Colbentzvig anammede; Siurs Encke Heiemarck 1 rdr: 3 Mrk: som Tollef Colbentzvig
anam/m/ede; Taarbiørn Bussesund beckom 2 rdr: Ole Torsdagsøen 1 rdr: 2 Mrk: som
Knud RemberEide annamede.
der nest blev udlignet de fattige Lemer udj Opdals Skibrede udj de 4re Mend Maans
Bruntvet, Knud Holleckim og Ole ibid: og Ole Anderslandz Nerverelse, saa som till Lars
Flackes Encke 2 rdr: som Knud Holleckim annam/m/ede; Niels Langeland 1 rdr: 3 Mrk:
som Knud Holleckim annam/m/ede; Sl: Aackes Encke Mitvaage 2 rdr: 3 Mrk: som Knud
Holleckim annam/m/ede; Lars Øfrevaage 3 rdr: 3 Mrk: som fogden til sig annam/m/ede;
Thoer Tvedt 2 rdr: som fogden til sig anam/m/ede; Johannes Tvedt 2 rdr: {3} Mrk: som
fogden annam/m/ede Hans Næsse 3 rdr: {?} Mrk: som fogden til sig annam/m/ede; Lars
\Tvet i/ Haaelandz Næsset 1 rdr: som Ole Andersland til sig annamede; Jens Elsager 1 tønde
byg for 1 rdr: 4 Mrk: og Samuell Elsager 1 t:de Korn for 1 rdr: 4 Mrk: Oles Encke
Storsedter 1 t:de Korn for 1 rdr: 4 Mrk: og Penge 1 rdr: som Ole Andersland til sig
anam/m/ede; Guldbrand Oenerim 1 rdr: 3 Mrk: som fogden anam/m/ede; Isack Aarbacke 1
rdr: 3 Mrk: som Ole Andersland anam/m/ede; Hans Lie 1 tønde Korn for 1 rdr: 4 Mrk: og
penge 4 Mrk: som Knud Holleckim annam/m/ede; Johannes Nere Lunde 1 rdr: som Lars
Gierstad anam/n/ede, Johannes øfre Lunde 3 Mrk: som Lars Gierstad til sig annam/m/ede,
Lars
1743: 113b
Walle ½ tønde Korn til 5 Mrk: Eelias Giersvig 1 tønde Korn og Penge 4 Mrk: som Lars
Gierstad til sig annam/m/ede, Anders Nere Gierstad 1 t:de Korn og 1 rdr: Penge som Lars
Gierstad annam/m/ede; Ole yttre Vee ½ tønde Korn for 5 Mrk: og penge 1 rdr: som hand
Self annam/m/ede; Morten Noerbust 1 tønde Korn og 1 rdr: 3 Mrk: som hand Self
annam/m/ede; Hans Mevatne ½ tønde Korn for 5 Mrk: Lars Helland ½ tønde Korn,
Torgier Skaar ½ tønde Korn, (…r.) Kleppe 3 rdr: og ½ tønde Korn for 5 Mrk: Encken
Britta Kleppe 3 rdr: 3 Mrk: og ½ tønde Korn for 5 Mrk: som de begge Self annam/m/ede;
Lars (…..) 1 t:de Korn for 1 rdr: 4 Mrk: Johannes Haaheim 1 tønde Korn for 1 rdr: 4 Mrk:
Hans Ersver penge 3 Mrk: som Maans Bruntvet til sig anam/m/ede; Torsten øfre Gielland
(penge?) 3 Mrk: som Maans Bruntvet anam/m/ede; Johanes Braattetvet ½ tønde Korn,
(…)s Nere Houckefer 1 t:de Korn, Lars ibid: ½ t:de Korn; Ole Ellings: øfre Giøevog 1 t:de
Korn, Johannes ibid: 1 t:de Korn, Ole {Joh} Hans: Giøevog 1 t:de Korn og (?) rdr: penge
som hand Self annam/m/ede; Christopher Giøevog ½ tønde Korn, Elling Giøevog ½ tønde
Korn og 2 rdr: penge som Maans Bruntvet anam/m/ede, (…)cken Amland 1 tønde Korn og
2 rdr: i penge som Lænsmanden Christen Møcklestad til sig annamede; Isack Ferrevog 1
t:de Korn og 2 rdr: som Ole Holleckim anamede; Peder Hofdenes 1 t:de Korn, Axels
Encke Beltestad 2 rdr: 4 Mrk: som Ole Holleckim annamede saa og ½ tønde Korn;
Niels Høyebye haver ved skrifttlig Stefning ladet indstefne Jens Hansen Meyer til dette ting at
lide Dom til at indfrie sin obligation \paa/ Capital (1?)00 rdr: med sine forfaldne Renter, og
omckostning, hvilcken er dateret d: 16 Maij 1743 saa Lydende.
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne
till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Biørne Skoemager og Christen Kyevigen, hiemlede ved Eed eftter Loven, at
have denne stefning for Jens Hansen Meyer forckyndt for vngefer 7 uger siden.

Biørne Skoemager paa Citanten Niels Høybyes vegne i Rettelagde Jens Hansen Meyers
forskrifvelse eller obligation dat: 2 Aug: 1735 saa Lydende. Hvor eftter hand paa Citantens
vegne udj Sagen var Dom paastaaende.
Eragtet.
Siden Jens Hansen Meyer befindes at vere lovlig Stefnt saa forelegges ham \Lauvdag/ till
neste Ting at møde og svare till Sagen.
Udj dend Sag af Jacob Steenevig, Lars Rabben, Joen Dybevogen og Niels Salthellens Encke,
indstefnt paa Eegne og Almuens vegne Contra Jens Hansen Meyer, og dito Meyer med Contra
Stefning møtte Procurator Hans Ottesen paa dito Meyers vegne og Retten till overveyelse
forestillede, at denne Sag, nu har varet paa 3die aars tid, endskiønt Meyer sam/m/e for lengst
sam/m/e har sluttet, og mod opsettelser Protesteret, aarsagen mueligens kand have veret at
Vederparternis antagne Procuratores som baade det første og sidste Stefnemaaler som de paa
deris Principalers vegne har udtaget, icke har funden Sagen af dend beskaffenhed at de dend
forsvarlig paa bøndernis side har trøstet sig at udføere, og der fore sam/m/e frafalden, og icke
videre der med har villet haftt at bestille, icke dis mindre er dog Meyer tilføyet ophold i Sagen
till Skade og omckostninger, baade i henseende till, hans torskegarns u-Lovlige Eentholdelse,
og Nærings Spilde, saa og ved de foraarsagede mange beckostelige Reiser, hvor om hand saa
vidt (o?)g angaaende øfrige Processens omckostninger hand fremlagde Speciale Regning dat:
3 Julij 1743 saa Lydende.
1743: 114
Hvor eftter hand og eftter hvis forhen i hoved Sagen (.. …..) paa Meyers Side er vorden i
Rettelagt, forestillet og paastaaet, hand paastod Endelig Dom i Sagen, og ingenlunde ville
formoede at vederparterne (tilste?)des videre udsettelse, om nogen sig paa deris vegne skulle
indfinde saadant at forlange, (…. …) imod Comparenten endnu som føer vil have Protesteret.
Citanterne Jacob Steenevig med fleere interessentere samt deris Procurator Preus blev
paaraabt eftter Loven, men ingen af dennem møtte, til sagen at svare
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Fra ældgamle tider aar 1661 ungefer 82 aar siden ogsaa fremdelis (fin)des bevislig af de i
Retten Producerede Ober og Under Rettes Acta Pr(ora?)ta, at Torskegarns brug udj almindelig
fiskerie haver veret paa ancket og klaget, formedelst fisken der af skall skye fra Landet, og
saaledes Consernere till dend almindelige Almue, der sammestedz fisker med Angelsnøre,
deris Største Skade og Nackdeell, af hvilcken aarsage saa(danne) Torskegarns Misbrug udj de
almindelige fiskerier ej alleene ve(d of)ven Ermelte Ober og Under Rettes Domme men end
og ved Landse(ns?) høye Øfrighedz Resolutioner af 18 Martij 1702 og ved Seenere
Resolution dat: 7 Julij 1703 er for Waags Skibbredes Almue i Særdelished forbuden og
afskaffet, hvilcken og till dito Almues eftterretning paa Høstetinget d: 9 Novembr: 1703 og
Seeniste paa Høstetinget d: 14 Novembr: 1738 atter Publiceret og befahlet med tilhold at
hvem der med betræder skall der for Mulcteres og Straffes eftter dito Resolutions indhold, saa
at ingen af Almuen kand undskylde sig med dissens u-Videnhed; Alligevel haver Jens
Hansen Meyer i Waags Skibrede boende, tvert imod understaaet sig udj det almindelige
fiskerie, hvor Almuen fiskede med Angelsnøre, udsadt sine Torskegarn in Medio Martij 1741
paa Bogten af Salthellen imellem Gouchen og Waholmen, hvilcket u-Sædvanlige fiske
Redskabs brug af Almuen blev paa ancket, som noget der paa dette sted i det almindelige
fiskerie icke haver veret brugelig udj 30 â 40 aar, eftter 4re af widnernis Eenstemmige
forcklaring, udj hvilcken Anledning Jacob Steenevig med fleere interessentere som icke er
Nafngifvet, hafver dito Torskegarn som Ancklagere, Self optaget, og der eftter Sagen
anhengig giort ved Stefnemaall till Waartinget 1741, og siden med Sagen aqvieseret till aaret

1742, hvilcken saadan Citantens og med interessenteres forhold Contraparten Jens Hansen
Meyer ved Søgemaall har paasøgt under forstaaelse som ham af Citanten og interessentere,
her ved skulle vere Præjudiceret udj dette sit forehafvende Torskegarns brug udj almindelig
fiskerie, saa som hand ved vidnernis forcklaring haver giort bevist at der paa fiskeries tider
bliver aarlig brugt Torskegarn i Bechervigsundet og Windenes Oesen, paa hvilcke steder dog
icke Almindelig Fiskerie med Angelsnøre forefalder eftter vidnernis giorde forcklaring, till
med eftter dend Ergangne Laugtings Dom dato 20 Junij 1703 er Torskegarns brug paa
saadanne Particulaire {steder} fiskesteder icke forbuden men tilladt, hvor over af dend
fiskende Almue paa disse Particulaire steder icke heller er ancket eller klaget, Saa er og Jens
Hansen Meyer udj dend formeening at hand maa bruge sine Torskegarn udj almindelig
fiskerie, u-Agtet de Ergangne Ober og Under Rettes Domme der saadant forbyder, som og
imod de Ergangne høye Øfrighedz Resolutioner som hand udj sit skrifttlige Indleg siger, icke
meget kand Reflectere paa, siden de ej eftter hans formening skall vere grundet paa Kongl:
Lov eller Forordninger, da dog Retten er udj saadan formeening, at saa fremt de misnøyede
icke ved Kongelig allernaadigst Anordning har søgt at faae saadan høy øfrighedz Resolution
forandret, Saa Seer icke Retten at Jens Hansen Meyer eller andre ved Traadsig overtredel1743: 114b
se, saadan høye øfrighedz ordre og befaling, icke der med kand dend dempe eller till indtet
giøre, men bør dend i allemaader hørsomelig eftterlefve; Da som Jens Hansen Meyer saa vell
eftter vidnernis forcklaring som eftter Eegen tilstaaelse haver tvert imod forbenefnte høye
ordres udj det almindelige fiskerie udsadt sine Torskegarn hvor Almuen fiskede med
Angelsnøre, Saa Kiendes for Redt i følge Høystbemelte Resolution dat: 7 Julij 1703 at de af
Jens Hansen Meyer brugte og af vedkomende optagne Torskegarn med de der paa (fu)ndne 17
Taarsker at giøres i penger og dissens werdies beløb til (St)edets Skoele Cassa at vere
hiemfalden, med tilhold og formaening at hvercken Sr: Jens Hansen Meyer eller nogen af
Almuen maa (till) dags understaae sig at bruge Torskegarn udj almindelig fiske(rie), med
mindre de som der med maatte betredes, ville vente at blive paa yderlige Strafbøder anseet og
Mulcteret; Jacob Steenevigen som Hoved Mand i Sagen der er overbevist Self at have veret
med de som Torskegarnene haver af Søen opdraget, burde som Ancklagere, ladet saadant
forrette af Rettens Middell, som hand haver forbigaaet, ligesom hand ej heller haver Sagen
paa lovlig maade ladet forfølge, men ladet dend siden første Stefnemaall henhviile 3 â 4 Ting
der eftter hvorfore Jacob Steenevigen for saadan sin u-Loflig forhold tilfindes at betale till
deris Mai:ts Cassa 6 rdr: de øfrige af Jens Hans: Meyer som Hoved Mend i Sagen indstefnte,
saasom Niels Salthellen eller nu eftterladte Encke, hvis Mand i levende Live paa Høstetinget
1741 tillige med Lars Rabben frasagde sig Sagen icke der med hafde at bestille, iligemaade
Joen Larsen Dybevogen, hvilcke som under denne Sags Proceduer ej mindste er overbevist at
have veret udj Sagen interesseret, bliver for Jens Hansen Meyers Søgemaall og prætention her
med frifunden, og Processens omckostning paa begge sider ophæfves, Alt forskrefne
tilfindes enhver af Parterne at udrede under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indvarsle Siur Berjesen Flyensfer, fordj hand
nestleden foraar i fiskeries tider kastede Morten Flyensfers fisk ud paa Søen og skufvede
bem:te Morten Flyensfer ud for et bierg, saa hand der over blev syg og tog megen skade, samt
der om at anhøre vidnerne Ingebrigt Flyensfer, Sophie Pedersdatter Flyensfer og Lars
Flyensfer, hvilcke vidner i lige maade ere under deris faldz maall indstefnte, der eftter at lide
Dom till Strafbøder eftter Loven.

dend indstefnte Siur Berjesen Flyensfer møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig
Kald og Varsell.
hvor paa widnerne blev fremstillet for Retten da Eedens forcklaring for dennem blev oplæst
og formaenet at sige Sandhed, og vogte sig for MeenEed; der paa fremstod
vidnet Ingebrigt Flyensfer som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, i
fiskeries tider indeverende aar 1743 var vidnet med flere paa Søervigen, og tillige med
Morten paa en baad og drog Sey om Afttenen som de lagde paa Land, indtil om Morgenen,
da vidnet og Morten Flyensfer bar Sild for 1 byemand over Eidet og Siur hialp
Noedtefolckene, og dagen der eftter tog de Seyen som var 40 støcker med sig i baaden og
Reiste saa hiem, vidnet, som og Siur Flyensfer, Morten Flyensfer og Lars Flyensfer, og som
de kom hiem, hafde de mere fisk som de byttede lige imellem sig, undtagen disse 40 Sey blev
igienliggende som Siur Flyensfer Spurde vidnet hvem dend tilhørte svarede at Morten ville
beholde helftten eftterdj hand icke fick af de Penge (som) blev forti(en)t forrige dag af Siur
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ensfer kom til dem blev hand tilspurt af (Siur) Flyensfer hvorfor hand icke byttede fisken
Redt, saa svarer Morten Flyensfer at hand ville beholde helftten af de 40 Sey paa sin part,
eftterdj Siur Flyensfer icke deelede Pengene eller fortienisten hand fortiente forrige dag, saa
siger Siur Vj skall bytte fisken imellem os, tager der paa en Sey, som Morten ville hindre
ham at tage, saa drages de begge om denne Sey indtill de Ref dend i støcker imellem sig, da i
midlertid gick vidnet fra dem til Søen, og som vidnet kom op igien, saag vidnet at de stod og
holdte hin anden i axlerne, {men} og som de saaledes stod, skufvede Siur Flyensfer, Morten
Flyensfer saa hand faldt ned for berget, og slog hoftten forderfvet paa sig, og dend venstre
haand blev huden afRefven og war blodig, fuldte siden med Naboerne til fiskeriet men var ej
god for at drage fisk, fordj haanden var forderfvet paa ham; videre hafde vidnet icke at
forcklare;
det 2det vidne Lars Flyensfer eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, {at paa
forbem:te fiskeries tider} i allemaader som forrige vidne vundet og udsagt haver, med tilleg at
da Morten Flyensfer (…)tede de 4!! (40?) Seyer i 3de parter tog Siur 3de Seye og kastede
Ned til Søen, hvor af vidnet gick og optog de 2de men dend 3die fandt hand icke. Videre
vidste dette vidne icke at forcklare;
Fogden declarerede at siden hand allerrede har faaet Eenstemmige vidner i Sagen, saa holdt
hand u-fornøden at føere det 3die vidne Sophie Flyensfer, men satte i Rette at Siur Flyensfer
maatte tilfindes for hans unde adferd imod {Boettell Flye} Morten Flyensfer at bøde eftter
Lovens 6te Bogs 7 Capt: 8 art: under forvendtning at foregaaende Lovens 6te art: vorder i agt
taget, hvor eftter hand vill forvente Dom.
hvor eftter Saaledes udj Sagen blev dømt og afsagt.
Som det befindes med vidnernis Eenstemige forcklaring bevist, at ved dend omtvistende Sey
som Siur Flyensfer formente at burde nyde sin Part af lige med de andre, som Morten
Flyensfer formeente og hindrede ham udj, Skufver Siur Flyensfer, Morten ibid: ud for Berget
saa hand faldt og slog sin hoftte samt Eene hand huden afRefvet, saa dend var blodig, hvor af
hand en tid lang befandt sig svag, at hand icke {som tilforne} kunde med dend hurtighed søge
sin Næring som forhen, udj hvilcken henseende hand Siur Flyensfer burde blive anseet at
straffes i yderste maade for saadan sin u-lovlige adferd, men som hand er en fattig Mand,
bliver hand denne sinde tilfunden eftter Lovens pag: 930 art: 8. at bøde 9 rdr: under Nam og
Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.

Restandsen i Waags Skibrede beløber 108 rdr: 2 Mrk: 14 s:
Skibbrede beløber 553 rdr: 2 Mrk: 15 s:

og Restandsen udj Opdals

Ao: 1743 d: 8 og 9 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa Gaarden
Haavig for Ous og Strandvigs Skibbreders Almue ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Engell Hansen Giøen,
Rasmus Hansen Marckhuus, Joen Haaevig i Steden for Hans Lillevig, Mickell Johansen
Tvedt, Isack Aarre, Ole Andersen Skaattuen, Lars Windenes og Ole Johansen Leygeland,
tillige med Almue fleere, som Tinget samme tid Søgte
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste Forordning og Reschripter, samt høye øfrighedz
ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Axel Skilbrigts udstede Pandte obligation Stor 80 rdr: som hand haver beckommet
til Laans af Engell Eegeland og setter der for till underpant ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden
Schilbrigt og 6 Kiøer og 1 3 aars gammel qvige dat: 14 Maij 1743.
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Publiceret Taarbiørn Houges med flere deris udstede bøxelsedell paa 2 pd: ?3 ½ Mrk: Sm: i
gaarden Houge til Anders Joens: dat: 4 Martij 1743.
Publiceret obriste Segelkes udstede bøxelsedel paa 9 Mrk: Sm: ½ g:skind i gaarden Houge til
Anders Joensen dat: 4 April 1743.
Publiceret Johannes Hisdalens udstede Pandte obligation Stor 20 rdr: som hand haver
beckomet til Laans af Torgildz Goupholm og der for setter til underpant 9 mrk: Sm: udj
gaarden Nordbøe dat: 4 Martij 1743.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Dalland til (…) Baartvet
dat: 22 April 1743.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelseddell paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud til Ole Drengs:
dat: 8 Octobr: 1743.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 1 Spand Sm: 1 g:skind til Ole Ols:
dat: 2 Xbr: 1742.
Publiceret Hans Jørgens: udstede Transport paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Sundfiord till Joen Joens:
som har der for betalt 45 rdr: dat: 4 Martij 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Elling Hadtletvedt hvor udj Encken er udlagt ?? Mrk: Sm:
for 15 rdr: Ole Ellingsen, Elling Ellingsen, Villum Ellingsen, Daeg Ellingsen og Zidsele
Ellingsdatter er tilsamen udl: i gaarden Hatletvet ?? ½ Mrk: Sm: for 15 rdr: dat: 20 April
1743.

Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Lars Povelsen Søere Strønnen hvor udj Encken Karj
Larsdatter er udl: 8 Mrk: Sm: for 8 rdr: Søn/n/en Lars Lars:, Pauell Larsen, Hans Larsen,
Anna Larsdatter, Christj Larsdatter og Karj Larsdatter er i Søer Strønnen tilsamen udl: 19
Mrk: Sm: for 19 rdr: dat: 13 Febrj: 1743.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Ole Ellingsen Hadtletvedt for øfvede
slagsmaall imod sin Broder Daeg Ellingsen saa og at paahøre vidners udsagn dis angaaende,
Anders og Haldor Sæfvereide som iligemaade ere indstefnte under deris faldzmaall og der
nest at lide Dom eftter Loven.
dend indstefnte Ole Ellingsen Hadtletvet møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig
Kald og warsell.
Widnerne Anders og Haldoer SæfverEide fremstod for Retten hvor da Eedens forcklaring af
Lovbogen for den/n/em blev oplæst og formaenet at sige Sandhed og vogte sig for MeenEed.
Widnet Anders SæfverEide eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at 8te dager
eftter Paaske 1743 war vidnet med Lænsmanden {hos} paa gaarden Hadtletvet for at holde
skiftte eftter dend indstefntes Sl: fader Elling Villumsen, imidlertid kom Ole Ellingsen og
hans Broder Daeg Ellingsen i Dispute med hin anden om Een øgck som Daeg Ellingsen wille
skulle vurderis, som Ole Ellingsen icke ville at skulle vurderis, der over tog Ole Ellingsen sin
Broder Daeg Ellingsen i haaret, saa hand faldt till gulfvet, og saa snart hand kom op Springer
Soldatt Daeg Ellingsen til Ole Ellingsen og slog ham i gulfvet igien, som skeede af wreede
paa begge sider; widere hafde dette vidne icke at forcklare.
det andet vidne {Ole Sæ} Haldor SæfverEide, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen dette vidne icke saag at
{Elling} \Daeg/ Hatletvet slog Ole Ned till Jorden. Videre hafde dette vidne icke at
forcklare.
Fogden Sadt i Rette at som det med Eenstemige vidner er overbevist at Ole Ellingsen
Hadtletvet at have begiegnet sin Broder Daeg Ellingsen med haardgreeb og Jordskuf at bøde
sine Slagsmaals bøder eftter Loven.
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Hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
dend tid skiftte og deeling eftter Sl: Elling Hadtletvedt blev holden eftter Paasketider 1743,
har widnerne Eenstemmig forcklaret at Ole Ellingsen Hadtletvet af wred hue greb sin Broder
Daeg Ellingsen i haaret, saa hand faldt till gulfvet, hvor fore Ole Ellingsen Hadtletvet tilfindes
eftter Lovens Pag: 930 art: 8 at bøde sine slagsmaals bøder med 9 rdr: under Nam og
Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Encken Sl: Sten Olsen Lygres eftterleverske Anna Andersdatters og Haldor
Haaevigs udstede Skiøde paa 2 pd: 15 Mrk: Sm: udj gaarden Hiartager till Steen Steensen
som der for har bet: 64 rdr: 3 Mrk: dat: 8 Julij 174(3?)
Publiceret Joen Joens: Haavig og Haldor Haaevigs med hin anden oprettede Contract,
angaaende gaarden Haavig dat: 4 Martij 1743.
Publiceret Joen Haaevigs udstede bøxelsedel paa 1 Løb 4 Mrk: Sm: udj gaarden Haavig till
Haldor Steensen dat: 4 Martij 1743.

Knud Pedersen Tøsse anvisede 2de woxne ulfveskind, som hand haver skudt i Tøsse Marcken
dend Eene og dend anden i gaarden Gieres Marck, i Samnanger i Ous Skibrede, hvorfore
fogden betalt 4 rdr:
Fogden gaf tilckiende at af dend Kongl: Naadegafve som Deris Kongl: Mai:t har skiendket og
gifvet till fattige Almues Mend, er bleven lignet paa Ous Skibbrede 15 tønder byg og paa
Strandvigs Skibbrede 10 Tønder byg, hvilcket Fogden eftter nu verende Marckets Priis
bereigner til 10 Mrk: Tønden, og nu udj ofververelse af Laugrettet, begge Skibbreders
Lænsmend og de Dannemend Ole Joens: Foor, Anders Leygeland, Knud Pedersen Tøsse og
Steen Steensen Lygre, blev deelet imellem de fattige saaledes.
udj Ous Skibbrede, saa som Mons Salbu ½ tønde byg, Larses Encke Søer Strønnen
beckom 1 tønde, Windsendz Slepsøen beckom ½ tønde, Anders Sæervold beckom ½ tønde,
Encken Kufven 1 t:de byg, Stephen Døsse ½ tønde, Oles Encke Hegland 3 qtr: Christens
Encke Hegland 3 qtr: Niels Heggeland beckom ½ tønde, Anderses Encke Øfredalen
beckom 1 tønde byg, Niels Nedre Boege ½ tønde byg, Isacks Encke øfre Boege 1 t:de
Anders Odlandz huustrue 1 tønde Korn, Isacks Encke Holmefiord beckom 1 tønde, Eerentz
Løfskaar ½ tønde Korn, Villum Tøsse ½ tønde Korn, Mickel Dybevig ½ tønde Korn, Lars
Qvittingen 1 tønde Korn, Knud Qvittingen ½ tønde Korn, Gunder Svendsdalen 1 t:de Korn,
og Ole Høysedter ½ tønde Korn som udgiør 15 tønder Korn,
til de fattige i Strandvigs Skibrede beckom \Sl:/ Peder Hansen Kleppes Encke 1 tønde Korn,
\Sl:/ Larses Encke Særvold ¾ tønde Korn, Rasmus Tuftten ½ tønde, Ole Boege 3 qtr: Korn,
Peder Reinesvig ½ tønde Korn, Mickel øfre Vogen ½ tønde Korn og Fartein ibid: ½ tønde
Korn, Eelias Stoerevig 1 tønde Korn, Lars Nielsen Skiørsand 1 ½ tønde Korn, Joen
Haaland 1 tønde Korn, Heine Aaese 1 tønde Korn, Guldbrand Backes huustrue 1 tønde
Korn.
Eftter at denne uddeling war sked tilspurte Fogden Lænsmendene og de tilstedeverende, om
her og skulle findes nogen som ville have Korn till borgs, da hans Mai:t har veret saa Naadig
at ville Creditere, dette Fogderies fattige Almue 160 tønder byg som eftter dend
Constituerede Stiftts befalings Mand Lymes skrifvelse til Fogden af 1 Julij 1743 igien skall
betalis med 1 rdr: 4 Mrk: 4 s: Lænsmændene og Almuen svarede, at aaret er nu saa langt
henløben, at dend fleeste deell har allerreede udtaget paa Credit af borgerne i Bergen, som de
kand tære paa til dend tid at de kand indhøste sin Aufvel af Jorden, saa {de nu} at Almuen af
disse skibbreder icke trøster sig til at tage mere paa Credit, og ellers tackede
allerunderdanigst, for saadan tilbudne høy Kongl: Naade.
Restandsen for Ous Skibbrede blev oplæst og beløber 205 rdr: 3 Mrk: 6 s:
Strandvigs Skibrede beløber 227 rdr: 3 Mrk: 5 s:

Restandsen for
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Ao: 1743 d: (11?) og 12 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
gaarden øfre Waage for Strandebarms og Qvindherrets Skibbreders Almue oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Hans
Rasmusen Brue, Johannes Børseim, Samson Sundall, Ole Neerhuus, Hans Stoere Fosse, Knud
Tvedt, Jens Fladebøe og Taarbiørn Giere, tillige med begge Lænsmendene samt Almue fleere
som Tinget samme tid Søgte.

Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordre, som paa forrige
Tinge.
Publiceret Secreterer Bagers Kongl: allernaadigste bestalning paa at vere Wice Laugmand
over Bergens Stiftt.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Brønnell Monsen Lii, hvor udj Encken Mang(hild?)
Larsdatter er udlagt 12 Mrk: Sm: 2/3 huud for 36 rdr: Sønnen Mons Brynelsen (…..)
Johannes, Cornelius, Anna Brønnelsdatter og Guroe Brønelsdatter er tilsammen udlagt udj
gaarden Lii 1 pd: 12 Mrk: \Sm:/ for 36 rdr: dat: 29 Maij 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Zackarias Furhofde, hvor udj Encken Marithe Larsdatter er
udlagt i Furhofde 1 pd: 3 Mrk: Sm: for 27 rdr: Sønnen Hans, Anders, Lars, Siur, (….) og
Daardie er tilsamen udl: i Furhofde 1 pd: 3 Mrk: Sm: for 27 rdr: dat: 15 Maij 1743.
Publiceret Guroe Olsdatter, Anders Knudsen Tuftt og Encken Eelj Sl: Clemets eftterlefverske
deris udstede skiøde paa 20 Mrk: Sm: ½ huud udj gaarden Roalstvet udj Qvindheretz
Skibrede til Jacob Lilledahle som der for har betalt 38 rdr: dat: 8 Martij 1743.
Publiceret Jacob Lille Dahles udstede skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden Lille Dale
till Lars Niels: som der for har betalt 54 rdr: dat: 7 Martij 1743.
Publiceret Engel Eegelandz udstede bøxelsedel paa 2 pd: 10 Mrk: Sm: udj gaarden Linge til
Rasmus Pedersen dat: 8 Julij 1743.
Publiceret Mathias Dals udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Bache til Iver Taarbiørns: dat: 4
Janvarij 1743.
Publiceret Peder Niels: Øyes udstede skiøde paa 2 pd: Sm: 1 giedskind udj gaarden Teigland
till Lars Niels: som der for har betalt 57 rdr: dat: 25 Junij 1743.
Anders Helvigens udstede Pandte obligation Stor 36 rdr: dat: 24 Martij 1738 blev fremlagt i
Retten til udslettelse i Pandtebogen saa som dend findes paategnet og qvitteret at vere betalt
dat: 18 Octobr: 1742.
Anders Helvigens udstede Pandte obligation Stor 20 rdr: dat: 2 Martij 1739 er ham igien
betalt, {hv som} hvor fore Creditor paa obligationen haver qvitteret, og til dend Ende blev
dend nu i Retten anvist til udslettelse i Pandtebogen.
Fogden Heiberg gaf tilckiende at som nogle bønder udj Hardanger Fogderie, afvigte aar 1742
har angrebet opsidderne paa Gaarden Maachestad 3die Thuun i Ullensvangs Sogn med
Process udj hvilcken gaard Deris Mai:t under Halsnøe Closters gods er Eiende dend halfve
deell, og ved hvilcken Process, hvor till hoved Citanterne har ind varslet Fogden som ombudz
Mand for Kongens Gods, de intenderer at tilvinde sig Eendeel udmarck og hiemmejord, som
udj meere end hæfds tid har fult bem:te Deris Mai:ts gaard til brug og Eiendom, saa har hand
Nemlig Fogden veret foraarsaget paa allerhøyst bem:te Deris Mai:ts vegne, at begiegne hovet
Citanterne med Contra Stefning till d: 22 Julij førstckomende, Men som hoved Citanterne
uden deris JordEieres videnskab har Reist den/n/e Proces, hvor iblant er og opsidderne paa
gaarden Lille Naae, som er Rosenthals godses bønder, saa har Fogden og veret foraarsaget udj
sin Contra Stefning for Processens skyld at indstefne Rosenthals godses Forvalter Mathias

Dahl till dend berammede tid og sted, i fald hand sig noget med Sagen ville befatte, hvilcken
Stefning ogsaa er bleven Forvalter Dahl ved Lænsmanden Søfren Møcklebust og de 2de
Dannemend Brønnild Nielsen Skaarpen og (Jo)hannes ibid: d: 27 Maij 1743 forckyndt, men
som bem:te Forvalter Dahl icke har villet paategnet Stefnemaalets lovlige forckyndelse, men
har belastet Stefnemaalet med en u-Rigtig og latterlig paategning, Saa har Fogden veret
foraarsaget ved Eet
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Andet Stefnemaall at indckalde bem:te Forvalter Dahl til dette Ting som er Stefnevidnernis
\foro/ Competens, a(….) høre Deris Eedelige forcklaring om Stefningens lovlige
forckyndelse, alt til et lovskicket Tings Vidnes Erholdelse, der paa i Rettelagde Fogden \saa
vel/ {dend} hans udstede Contra Stefning i Sagen betreffende gaarden Maachestads
Contraparter, som hans Stefnell!! Contra Forvalter Dahl till et afhiemlings Tingsvidne, og
hvor eftter hand begierede at Stefnevidnerne maatte fremckaldes. dat: 11 Maij 1743 saa
Lydende.
Stefnevidnerne Lænsmanden Søfren Rickertsen Møcklebust, Ole Thorsen Lille Omvigen og
Samson Larsen Store Omvigen, hiemlede ved Eed eftter Loven at have denne Stefning
forckyndt paa Rosenthal i forvalterens Kierestes paahør, d: 27 Maij 1743 og eftter at dend var
forckyndt kom forvalteren Dal til dem og annammede Stefningen som hand paategnede lige
som dend nu forefindes paaskrevet.
Forvalteren blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne.
der nest blev Aaesteds Stefningen i Rettelagt, som Fogden paastod Stefnevidnerne maatte
Eedfæste at samme for Forvalteren Dahl er bleven lovlig forkyndt, hvilcken er dat: 25 Febrj:
1743 saa Lydende;
Stefnevidnerne Lænsmanden Søfren Rickertsen Møcklebust, Brynild Nielsen Skorpen og
Ole Johansen Skaarpen hiemlede ved Eed eftter Loven at have forestaaende Stefnemaall paa
gaarden Rosenthal i Borgestuen lydelig læst og forckyndt i forvalterens huustrues og tieniste
Pigers paahør \d: 27 Maij 1743/ og leverede forvalteren Self Copie af Stefnemaalet, førend
det blev forkyndt.
Endnu fremckaldede Fogden Johannes Børseim som fremstod for Retten og tilstod at dette
Stefnemaall er hannem lovlig forkyndt.
Fogden om hvis Passeret er war af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.
Fogden gaf tilckiende at af dend Kongl: Naadegafve, er lignet paa Qvindherrets Skibbrede 9
Tønder byg som {nu} udj bøigde Lænsmanden Søfren Møcklebustes, samt de 4re
Dannemend Aslack Møcklebust, Biørne Døsseland, Knud ibid: og Knud Nedre Feds
Nerverelse som følger, Lars Berge beckom 1 tønde byg, Ole Olsen Liustvet ½ tønde Korn,
Eelias Liustvet ½ tønde byg, Ole Eelies: ibid: ½ tønde byg, Jens Fugleberg 1 tønde byg,
Lars Lund ½ tønde, Hans Røsseland ½ tønde, Thor Litle Fusk 1 tønde, Hendrick
Houeland ¾ tønde, Isack Døsseland ¾ tønde, Johanes Rørvig 2/3 tønde, Haldoer Oenerim
2/3 tønde og Hans Sunde 2/3 tønde byg.
der eftter begierede fogden at de 9 Sæcker som i Bergen er indkiøbt til dette Korns hiem
førsell hvilcke nu her paa Tinget var tilstede, maatte auctioneres og blive dend høyst bydende
tilslagen. og eftter nogen tidz opbud blev Cancellie Raad Randulf som høystbydende
tilslagen â 14 s: tilsamen 1 rdr: 1 Mrk: 14 s:
Endnu gaf Fogden tilckiende at for Strandebarms Skibrede er lignet af dend Kongl:
Naadegave 8te tønder byg, men som der er lignet og hiemsendt til Jondals Sogn, der ligeledes
Sorterer under Strandebarms Præstegield 19 tønder byg, hvilcket Sogne Præsten Hr: Ole

Gierdrum Synes at vere for meget imod det de fattige i Strandebarms Skibrede er paalignet
saa er af Welbem:te Hr: Pastor Gierdrum og fogden besluttet at 2 tønder af det Korn som er
hiemsent til Jondals skibrede, skall delis til fattige i Strandebarms skibrede, og altsaa
tilckommer da Strandebarms Skibredes fattige 10 tønder byg som nu udj Sogne Præsten Hr:
Gierdrums
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oververelse, saa vell som bøigde Lænsmanden Hans Waage og Laugrettes Mendenes
oververelse blev uddeelet som følger, saa som Anders Ber(..)en beckom ½ tønde byg, Joens
Encke yttre Ohma ½ tønde, Hagtor Backe ½ tønde, Hagtor Backe ½ tønde!!, Encken ibid:
½ tønde, Hagtor Indre Bersem ½ tønde, Endre Grønning 1 tønde, Torgils Houckaas ½
tønde, Oles Koene ½ tønde, Anders (Br?)ecke 1 tønde Samson ibid: ½ tønde, Tollef
Fosse ½ tønde, Jacobs Encke Røen ½ tønde, Nielses Encke Fladebøe ½ tønde, Zackariases
Encke Furhofde ½ tønde og begge Enckerne paa Øfsthuus 2de tønder.
der eftter begierede fogden at de 8 Sæcker (som) Kornet blev hiemført udj, der nu er tilstede,
maatte auctioneres og til høystbydende bortselges. og eftter nogen tidz opbud blev Hr: Ole
Gierdrum som høystbydende 21 s: stk: tilslagen beløbende 1 rdr: 4 Mrk: 8 s:
Bøigde Procurator Hans Giøen møtte paa sin Svoger Rasmus Hansen Store Linges vegne, og
tilckiende gaf at have til dette Ting {ladet} ved Mundtlig warsell ladet indstefne Johannes
Nernes for øfvede slagsmaall imod Rasmus Hansen Store Linge, samt at anhøre eftterskrefne
vidners forcklaring, Aamund Lingenes, Malleene Nærnes, Samson Traae, og Guldbrand
Nedre Vaage som iligemaade under deres faldz maall er indstefnt at møde, for der eftter et
lovskicket Tingsvidne at erhverfve. og Erholde.
dend indstefnte Johannes Nernes møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Widnerne møtte for Retten hvor da Eedens forcklaring af Lovbogen for dennem blev oplæst
og formaenet at sige Sandhed og wogte sig for MeenEed. hvor paa
Vidnet Malleene Nærnes eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, vngefer 14
dager for Pindse tider 1743 kom Rasmus Linge till Johannes Nærnes og talte med ham for at
ville faae de Penge som hand hos Contraparten skulle have 14 rdr: hvor paa Johannes Nernes
svarede hand wille lade ham faae 12 rdr: og de øfrige kunde hand bie eftter, hvilcke Rasmus
Linge icke ville modtage siden hand icke fick dend heele Sum/m/a, gick der paa ud og Raabte
paa widnet Aamund Lingenes, og som de kom op og ville gaae ind, møtte widnet som gick
ud, Rasmus i inderste stue døren og widnet Aamund Lingenes møtte vidnet i yderste svael
døren, og siden blev widnet ude og kom icke i stuen saa lenge Rasmus Linge og Aamund
Lingenes var i Stuen, saa at vidnet saag indtet slagsmaall imellem dem Passerede, Videre
hafde dette vidne icke at forcklare.
Widnet Aamund Lingenes eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at 14 dager
for Pindse tider 1743 Roede widnet med Rasmus Linge till Nærnes som gick op i gaarden,
og eftter nogen Stund kom Rasmus Linge og Raabte paa widnet som strax gick op og da
vidnet kom hen til Ildhuuset siger Rasmus Linge til ham, Gud bedre mig Jeg faaer icke
Pengerne som Johannes Nernes har lovet mig, hafde Manden Sagt mig det i Afttes, skulle Jeg
have faaet Penger hos Præsten, og Spørger om vidnet icke ville gaae ind i stuen med ham,
svarede vidnet, Jeg har gaaet saa mange gange ind till dend gode Mand Jeg skall end nu gaae,
og der paa gick Rasmus Linge først ind i stuen og vidnet gick eftter, saa siger Rasmus Linge
og spørger om huusmanden Hilje icke var hiemme, saa svarer Johannes Nernæs, vill du Søge
Proces med mig, saa sagde Ras-

1743: 118
mus Linge, det vill Jeg icke, men Jeg vill gierne have (…..)sfast at Jeg icke faaer mine Penge,
saa svarer Johannes {Linge} \Nernes/, will du beskickcke mig, saa skall og fanden fare i dig,
saa tog hand {ha} Rasmus Linge i haaret en haand ved hvert øre og slog ham i gulfvet, og
som dette var klart eller til Endskab, Erindrer icke vidnet andet end Koenen eller Johannes
Nernæsses huustrue kom ind og klaget sig for dette, da siger Johannes Nernæs, gack ud
koene saa gick hun og vidnet gick ud eftter hinde. dette vidne hafde {vidner} Parterne icke
mere at tilspørge.
Widnet Samson Traae eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at 14ten dager
for 3die Pindse dag kom Rasmus Linge og Aamund Lingenes, til vidnet, og Rasmus spørger
om Lænsmanden war hiemme, svarede widnet, at hand var hiem/m/e i Afttes men om hand
nu er hiem/m/e vidste icke vidnet, hvor paa Rasmus Linge gick op i Waage, og Aamund blev
i baaden, som laag tet ved Jegten som vidnet arbeide paa, imidlertid fortaalte Aamund
Lingenes for vidnet at Johannes Nernes tog Rasmus Linge et haartag samme dag, som de
Reiste fra Nernæs 3 fierding Miil vey till vidnet Samson Traae, og som Rasmus Linge kom
Ned til Søen siger fandt icke Lænsmanden hiemme, spørger om vidnet icke ville laane ham
14 rdr: svarede vidnet icke hafde leylighed der till, saa sagde drengen som var paa Jegten
med, og spurde om icke Rasmus Linge fick Penge paa Nernæs, svarede Rasmus Linge, fick
icke Penger, mend hand bød mig hug og slaeg videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Widnet Guldbrand Nedre Voge, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
samme dag som Rasmus Linge og Aamund Lingenes, kom till Samson Traae, stod vidnet og
arbeidede paa Saugen, kom Rasmus Linge og spurde om {vidnet} Lænsmanden var hiemme,
hvor til vidnet svarede ved icke om hand var hiem/m/e nu, men i Afttes war hand hiemme,
saa sagde Rasmus Linge Jeg var hos Johannes Nernæs og skulle have nogen skillinger, men
fick icke andet end hug og slag, som i sin tid skall finde sig, og blev seende hand hafde en
fleck i ansigtet, men om det var blod, eller andet vidste vidnet icke; videre hafde dette vidne
icke at forcklare.
Wid: Samson Traae under forige aflagde Eed forcklarede at da Rasmus Linge kom fra
Lænsmanden Hans Vaage till Søen, blev seende at hand Rasmus Linge {war} hafde {i
ansigtet} som en liden strimell i ansigtet, som dog icke var blodig, men om hand har Revet sig
paa en qvist eller hvorledes hand haver faaet det vidste vidnet icke, og widnet Aamund
Lingenes under forrige Eed forcklarede ligeledes.
Lænsmanden Hans Giøen om hvis Passeret er war af Retten et lovskickcket Tingsvidne
begierende, som blev bevilget.
Fogden lod ellers tilspørge \om/ nogen af Almuen skulle ville modtage paa borg eller laaen af
de 160 Tønder byg, som deris Mai:t har veret saa Naadig at wille Creditere dette Fogderies
fattige Almue hvor till ingen af Almuen anmelte sig at forlange noget, men allerunderdanigst
tackede for saadan høy Kongelig Naade.
Restandsen for Strandebarms skibred blev oplæst og beløber 179 rdr: 7 s:
Qvindherrets Skibrede som beløber 223 rdr: 4 Mrk: 12 s:

Lige saa for

Ao: 1743 d: 26 og 27 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Sioe for Schaanevigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Lænsmanden Johannes Sioe i
steden for Johannes Lande, Niels Langeland, Samson Nesthuus, Lars Tvedte, Samson Holme,

Peder Lande, Povell Eegeland og Siur Hougs Støell, tillige med begge!! Lænsmendene og
Almue fleere; som Tinget samme tid Søgte.
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Publiceret alle Kongl: Forordninger og Reschripter, samt høye øfrigheds ordres, lige som paa
de forrige Ting steder.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Bestaling for Secreterer Claus Bager at vere Wice Laug
Mand over Bergens Laugstoel dat: 1 Xbr: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Madame Barbara Kamstrup boende paa ToftteKalfven
hvor udj Enckemanden Lieutenent Bendtsen er udlagt 18 Mrk: Sm: for 30 rdr: Sønnerne
Bendt Jørgensen og Hans Jørgensen tilsamen udl: 18 Mrk: Sm: i Toftteckalfven for (30) rdr:
dat: 12 Julij 1741.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Karj (Jo?)hansdatter Mortvet, hvor udj Sønnen Niels Anders:
er udl: 17 Mrk: Sm: for 8 rdr: 3 Mrk: Anna Olsdatter, Christj Olsdatter og Magdele
Andersdatter er tilsamen udlagt 16 Mrk: Sm: i gaarden Mortvet for 8 rdr: dat: 28 martij 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Beatte Pedersdatter {som} sam/m/!! hvor udj Enckemanden
Johannes, er udl:
Publiceret Mathias Dahls udstede bøxelsedel paa 3 Løber Sm: i gaarden Lechnes till Knud
Ols: dat: 5 Xbr: 1742.
Fogden lod tilføre at af dend Naadegave som Deris Kongl: Mai:t af aller høy Priseligst Naade,
har skiencket og givet, til de mest betrengte Almues Mend i Bergens Stiftt, er bleven lignet
paa dette Schaanevigs Skibbrede i Proportion af de fattiges tarf og Taell, 10 Tønder byg, 10
Tønder hafre og Contante Penger 22 rdr: 4 Mrk: hvilcken Naadegafve Fogden foretog sig nu
her inden Retten udj oververelse af Stedetz Sogne Præst Hr: Morten Ruus, samt begge bøygde
Lænsmændene Johan/n/es Sioe og Christopher Gielmervig samt de Dannemend Askell Matre
og Ole Eericksen Wigcke, Anders Toftte, og Hagtor Tvedt, bem:te Naadegave at ud deele
som følger.
Ole Indre Svinland beckom ½ tønde hafre, Johannes Brecke 1 rdr: Lars Eegckemoe 1 t:de
hafre, Joen Backes huustrue 1 rdr: Lars Glomen 3 Mrk: Halfvor Braaskaat 1 tønde hafre,
Torgils Lundalen ½ tønde hafre, Encken Rullestad nu paa Schrom/m/e 1 rdr: 1 t:de hafre,
Lars Glømje 3 Mrk: penge, Tørres øfre SæfverEide 1 rdr: og 1 t:de byg, Peder Waldre 1
rdr: 2 Mrk: Encken Lusie Mortvet 1 rdr: 5 Mrk: og 1 t:de hafre, Niels Larsen ibid: 48 s:
Jørgen Eide 1 t:de byg, Anders ibid: 2 rdr: og ½ tønde byg, Jørgen Sioe 2 rdr: og 1 tønde
byg, Lars Sioe 2 rdr: og 1 t:de byg, Rasmus øfre Sæbøe 1 tønde byg, Johannes ½ tønde
byg, Mons Toftte 1 tønde byg, Baard Toftte 1 Tønde byg, Hans Videvold ½ tønde byg,
Taarbiørn Lande 2 rdr: Axell Fielland 1 rdr: og ½ t:de byg, Ole Andersen Mehuus 2 rdr: og
1 tønde byg samt 1 tønde hafre, Torbiørn Skarfveland 1 rdr: og 1 t:de hafre, Thoer yttre
Bouge ½ tønde hafre, Lars Bogstøe ½ tønde hafre, Thoere Foedtland 2 rdr: og 1 t:de hafre,
Maans Opstvet 1 t:de hafre.
10 Sæcker hos Lænsmanden Christopher Gielmervig blev auctioneret, da eftter opbud Peder
Raadzmand som høystbydende tilslagen for 1 Mrk: 1 s: pr: Sæck; Nock 10 Sæcker hos

Johannes Sioe blev auctioneret hvilcke blev Peder Closter som høystbydende tilslagen for 18
½ s: pr. Sæck.
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Publiceret Lieutenent Jørgen Bendtsens udstede Pandte obligation Stoer 70 rdr: 3 Mrk: som
hand af Hr: Cancellie Raad Randulff til Laans beckom/m/et haver, og der fore setter til
underpant 18 Mrk: Sm: udj gaarden TofteKalfven som og sine andre tilhørende Eiendeler af
Løsøre dat: 1te Junij 1743.
Publiceret Gunele Biørnsdatter Sl: Job Ebnes eftterleverske, med fleere interessentere deris
udstede skiøde paa 1 Løb Sm: 2 huuder udj gaarden Ebne till Johannes Jobsen som der for
har betalt 120 rdr: dat: 29 Martij 1743.
Fogden hafver till dette Ting ladet indstefne Torckild Næs til Doms Lidelse for øvede skends
ord og overiilelse \samt helligbrøde/ imod Lars Næs, hvor om hand er indstefnt at anhøre
widnerne Joen Slaacke, Ole Tielflaatt, Soldatt Taarbiørn Præstegaarden og Knud Tielle,
hvilcke ere iligemaade indstefnt under deris faldz maall.
dend indstefnte Torckell Næs, blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen
paa hans vegne till Sagen at Svare.
Stefnevidnerne Eelias Lecknes og Svend AasEim, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Torckell Næs samt vidnerne under faldz maall til dette Ting med 3de ugers varsell.
Hvor paa vidnerne blev paaraabt, da Eedens forcklaring af Lovbogen for dennem blev oplæst
og der paa fremstod
vidnet Knud Tielle som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at Pindse dag
1743 eftter Prædicken om Afttenen, fick vidnet høre at Torckild og Lars Næs sad i Schanches
huus ved Schaanevigs Søen, og talede som de vare u-Venner, gick saa ind till dennem hvor
ingen anden da var tilstede hos dem uden vidnet alleene, som hørte at Torckell anckede paa at
Lars Næs sendte ham sin hest igien, som hand hafde beckommet til Laans af Torckild Næs,
for at staae med hans øgcker, hvor paa Lars Næs siger hand maatte sende dend hiem fordj
hesten Sprang over gieres garen, hvor till Torckell Næs siger til Lars Næs du løyst, du løyst
som en skielm, som vidnet tiltallede dem for da de blev skildt ad. Videre hafde dette vidne
icke at forcklare.
Vidnet Joen Slaacke eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at Pindse dag
1743 var vidnet inde i Schanchehuuset ved Schaanevigs Søen, eftter Prædicken og drack ½
kande øel med sin Naboe, og imidlertid hørte at Torckild Næs og Lars Næs talte om at hesten
kom ind paa Engebøen Lars Næs tilhørende, men i øfrigt hørte icke et undt ord mellem
dennem blev talt, ved heller icke mere her om at forcklare.
Vidnet Ole Tielflaatt eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Pindse dag
1743 eftter Prædicken gick vidnet ind i Schanches huus ved Søen, hvor Torckell Næs og
Lars Næs talte med hin anden om en hest som Torckell Næs haver faaet forlov at gaae i beite i
Lars Næsses udmarck, hvilcken Lars Næs dito Pindse dag haver hiemsendt formedelst at dito
hest Sprang over gieres garen ind paa Engebøen og Ageren, som Torckell Næs negtede var
icke sandt, men sagde Lars Næs løy det, og sagde hand var en Præcker og en Stacker, videre
hafde dette vidne icke at forcklare.
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det 4de vidne Taarbiørn Præstegaarden som er Soldatt blev paaraabt eftter Loven men
møtte icke. hvor for Fogden paastod at hand maatte forelegges Lauvdag under faldz maall til
neste Ting.
Eragtet.
Torckell Næs, som eftter Stefnevidnernis afhiemling haver faaet lovlig warsell, til dette Ting,
forelegges Laufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen, iligemaade forelegges widnet
Taarbiørn Præstegaarden under faldz maall Laufdag til neste Ting at møde og aflegge sit
vidnesbyrd udj Sagen.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Forordning angaaende videre benaadning for dem som
Ertz gange opdager dat: 20 Junij 1743.
Haldoer Storhaag fremckom for Retten og forcklarede at have opfunden Een Ulfvebøele i
Tvedtemarcken hvor udj hand har fundet 8 Ulfunger hvis skind hand for Retten anviste, hvor
fore Fogden betalte ham 4 rdr:
Restandsen blev oplæst og beløber 518 rdr: 3 Mrk: 5 s:

Ao: 1743 d: 29 og 30 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Fiddie for Etnes og Fieldbergs Skibbreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Taarbiørn
Liusnes, Lars Lunde, Halfvor Biørck, Thoer Kaldem, Tierran Ousvog, Joen Skiedzvold, Ole
Gundegier og Knud Monsen Flocketvedt, tillige med begge Lænsmendene og Almue fleere af
begge Skibreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Bestalning for Secreterer Bager at vere Wice Laugmand
over Bergens Laugstoel dat: 1 Decembr: 1743.
Publiceret Hr: obriste Lieut: von Krogs udstede auctions skiøde paa Hr: Capitain Sl: Rams
huuser i Etne til Hr: Capt: Crol som der for haver betalt 40 rdr: dat: 17 Junij 1743.
Publiceret Birthe Sl: Otte Krem/m/ers udstede Pandte obligation stor 9 rdr: 5 Mrk: 3 s: som
hun i varer af Knud Krog haver beckom/m/et, og setter for dito Capital, sine ved VasEnden
staaende huuser til underpant dat: 24 Janv: 1743.
Publiceret giestgiæberen Joeseph Anders: Thoer Heyebøe og Niels Eides mellem sig
oprettede Contract dat: 29 Maij 1743.
Publiceret Joeph (Joseph) Andersens udstede skiøde paa Grunden som hans
giestgiæberhuuser er paastaaende til Thoer Heyebøe og Niels øster Eide som der for haver
betalt 24 rdr: dat: 30 Maij 1743.
Publiceret Hr: Cancellie Raad Randulfs udstede skiøde paa 1 Løb 18 mrk: Sm: udj gaarden
Nerim till Lieut: Berg som der for har betalt 30 rdr: dat: 5 Junij 1743.

Publiceret Colbendt Hansen med flere interessenteres udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i
gaarden Søre Berge til Jacob Thoers: som der for har betalt 17 rdr: dat: 19 Novembr: 1742.
Fogden gaf tilckiende at af dend Kongl: Naade gave, som deris Kongl: Mai:t allernaadigst har
skiencket de mest betrengte Almue Mend i Bergens Stiftt, er bleven lignet paa Etnes
Skibbrede Rede penge 13 rdr: 4 Mrk: og Korn 16 tønder byg, samt paa Fieldbergs
Skibbrede 50 Rdr: hvilcket Fogden foretog sig udj oververelse af Sogne Præsterne Hr:
Jochum Althand og Hr: Morten Ruus, samt de Dannemend Godtskalck Skiold af Grindems
Sogn, Maans Støele af Støele Kirckesogn, og Torckell Ve af Gierdes Kircke1743: 120
sogn i Etnes Skibrede, saa vell som E(… …..)cke af (…..)s Kirckesogn, Johannes Sandvig af
Fieldbergs d(…) og Gundmund Aarvig af Wigebøigd Kirckesogn af Fieldbergs Skibrede,
samt Lænsmendene Johannes Fiddie, og Gunder Houge i Lænsmanden Niels Lundes sted af
begge skibbrede, till de mest trengende Almue som følger
først af Etnes Skibrede, saa som PræsteEncken Madame Kamstrup 3 rdr: som er meget
nødlidende, Taarbiørn Wæe 1 rdr: Lars Grønstad ½ tønde Korn, Zackarias Nernes beckom
½ tønde Korn, Hans Qvam/m/e beckom ½ tønde Korn, Iver Ram/m/e ½ tønde Korn, Knud
Flocketvet ½ tønde Korn, Niels Flocketvet ½ tønde Korn og penge 48 s: Knud Grindem 1
tønde Korn, Niels Niels: Grindem 1 tønde Korn og penge 2 rdr: Eerick Grindem 1 tønde
Korn, Johanes Eefvens: ibid: ½ tønde Korn, Tollef øfre Berge ½ tønde Korn, Mathias
Nedre Berge ½ tønde Korn, Niels Torstensen Ryg 1 tønde Korn, Størck Tesdall 1 tønde
Korn, Samuell Halleland penge 4 Mrk: Ole Lars: Gierde 1 Tønde Korn, Johannes
Eefvens: ibid: 1 tønde Korn, Povell Hougen 1 tønde Korn og penge 2 rdr: Torger
Dønjebacke 1 tønde Korn og penge 1 rdr: 3 Mrk: Povell Sæbøe 1 tønde Korn og penge 1 rdr:
3 Mrk: og Siur Wettestøe 1 tønde Korn og penge 1 rdr: 3 Mrk:
till de fattige Almue Mend i Fieldbergs Skibbrede er ud deelet som følger. Encken
Kaattebøe beckom 3 rdr: Taarbiørn Stangeland 1 rdr: 3 Mrk: Torckell Stangeland beckom 1
rdr: Lars Gierrevig 3 Mrk: Jacob Søere Berge 2 rdr: Niels Tollefs: Udb(ioe) 3 Mrk: Knud
Sæbøe 2 rdr: Taarbiørn Øfrebøe 1 rdr: Lars ibid: 3 Mrk: Jesper ibid: 2 rdr: Ifver Axdall 1
rdr: Tørres Cartey 2 rdr: Joen Aske 1 rdr: Gulleick Vigck 1 rdr: 3 Mrk: Johannes Hixdall
1 rdr: Peder ibid: 1 rdr: Jacob Lien 1 rdr: Hans DøerEim 3 rdr: Eerick Ryen 3 rdr: Siur
Indbioe 2 rdr: Eerick ibid: 2 rdr: Knud ibid: 2 rdr: Ifver ibid: 1 rdr: Ole Torckels: ibid: 1
rdr: Aslack Grundevog 3 Mrk: Ole Abelvig 3 Mrk: Lars Svaeland 1 rdr: Torckel ibid: 3
Mrk: Christen Fodsell 3 rdr: 3 Mrk: Jens Alna 3 Mrk: Johannes ibid: 3 rdr: 3 Mrk: Niels
Giere 1 rdr: 3 Mrk: Peder Dahle 1 rdr: Taarbiørn Vigck 1 rdr: og Siur Sundnes 3 rdr: og
saaledes er da til Fieldbergs Skibredes fattige Almue uddeelet 53 rdr: som komer der af at
Fogden eftter forcklaring icke er komen saa meget til kort paa de indkiøbte Sæcker til Kornets
{indf} hiemførsell, som hand tilforn forestillede sig, og hvor om hand ville giøre et nøyere og
fuldkom/m/en overslag, ved det sidste Skibbrede, naar de fattiges penge der bliver uddeelet og
Sæckerne over alt bliver soldte.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Povel Jonsen Nerim, hvilcken gaard Nerim skyldende 1 Løb
18 Mrk: Sm: er Cancellie Raad Randulff som høystbydende paa auctionen tilslagen for 26
rdr: 1 Mrk: dat: 28 Septembr: 1740.!!
Anniche Thyrholm Sl: Ole Asgoud Hilles eftterlefverske haver till dette ting ladet indstefne
Lars Siursen Gierrevig til Doms Lidelse {for hand} at betale Citantinden 15 rdr: for 1 pd: 21
Mrk: Sm: i gaarden Stangeland som hinde for sin fordring eftter Sl: Ole Reyersens

Stangelands Sterfboe paa skifttet skall vere udlagt, som og ladet indstefne Taarbiørn
Taarbiørns: Stangeland som sam/m/e Jordepart skall have kiøbt, til vedermæele udj Sagen, at
i Rette legge sit der paa beckomne skiøde, og videre indstefnt Lars Gierrevig at betale
Processens beckostning.
Lars Gierevig blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ey heller nogen paa hans vegne til
Sagen at svare.
Stefnevidnerne Halfvor Oesen og Torckell Heggen, hiemlede ved Eed eftter Loven [at have]
indstefnt Lars Gierrevigen till dette Ting med 4 ugers Kald og Va1743: 120b
sell; (men) Halfvor (Oesen) forcklarede at have tillige med Torckell Stangeland indstefnt
Taarbiørn Taarbiørns: Stangeland med 3de ugers varsell, men som det Eene Stefnevidne
Torckell Stangeland icke møder, saa kunde Stefnemaalet icke for ham afhiemles.
paa Enckens vegne lod Samuell Haa(im)b i Rettelegge Extract af Skifttebrvet, hvor eftter
hun formente og paastod at Contra parten bør tilfindes at betale de paastefnte 15 rdr: dog
tilstaar at Lars Gierevig der paa haver betalt 5 rdr: Rester saa 10 rdr: eftter hindes skrifttlige
(bev)is dat: 7 Junij 1743.
Eragtet.
Som Lars Stangeland!! (Gierevig?) (ej) findes ved Stefnevidnernis afhiemling at vere lovlig
Stefnt, saa forelegges ham Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen, till samme tid
og sted paalegges Citantinden lovligen at lade indstefne Taarbiørn Stangeland til vedermæele,
i Sagen, at Producere sit paa sin Eiende og brugende Jordepart udj gaarden Stangeland
beckomne skiøde.
Godtskalck Skiold haver till dette Ting ladet indstefne Tollef LaufverEide for brugte skieldz
ord, paa Noreim, og der om indstefnt ham at anhøre vidnerne Povell Ram/m/e og Halle
Ramsvig, som iligemaade er indstefnt under faldz maall at møde, og der {med} \nest/
Contraparten {at} indstefnt at lide Dom till Strafbøder og Sagens omckostninger eftter Loven
at Erstatte.
Tollef LaufverEide blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, og lod ved Taarbiørn
Liusnes svare hand var svag, og der for kunde denne gang icke møde, ej heller hafde hand tid
at udtage Contra Stefning i Sagen.
Citanten paastod at Stefnevidnerne maatte Eedfæstes og afhøres.
Stefnevidnerne Søren skydzskaffer og Ifver Ram/m/e, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Tollef LaufverEide till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell.
Citanten paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres, thj blev vidnerne
for Retten fremckaldet {som} hvor da Eedens forcklaring for dennem blev oplæst og
formaenet at vogte sig for MeenEed, hvor paa
vidnet Pofvell Ramme eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at 2den
Pindsedag 1743 war vidnet med mange fleere folck paa Noreim i fæsterøell, og eftter Maaltid
sad giesterne ved bordet og var meget drucken, og som Tollef LaufverEide og Godtskalck
Skiold sad og talte med hin anden, hørte vidnet at Tollef LoufverEide Sagde til Godtskalck
Skiold Stael du icke 10 rdr: fra Askell Houeland, giorde du icke det du skylda skreppa,
videre hafde dette vidne icke at forcklare.
det andet vidne Halle Ram/m/e!! (Ramsvig?) eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede
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at i fæsterøelet paa Noreim 2den Pindse(dag ….. ……. …. …..)
da alle giesterne vare meget drucken og som de (sad ved bordet hørte vid-)
net at Tollef LaufverEide skielte Godtskalck Skiold (… …. …..)
at hand haver Staaelet 10 rdr: i heele slettedallere f(ra ….. ..…-)
land, og sagde der paa overlydt i Stuen at de alle skulle (vere vidne?)
men hvad deris dischours war føer eller siden vidste vidnet icke at giøre forcklaring om;
Eragtet.
Tollef LaufverEide forelegges Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Ole Baardsens udstede skiøde paa 1 Løb 3 Mrk: Sm: i gaarden Tesdal till Jacob
Olsen som der for har betalt 37 rdr: dat: 2 April 1742.
Fogden Heiberg haver paa Madame Sl: Hr: Korens vegne atter udj forrige Sag ladet
indstefne Britha Sl: Otto Kremmers for 10 rdr: som hun eftter Revers er skyldig, at lide
Dom till at betale saa vell som Sagens foraarsagede omckostninger.
dend indstefnte Britha Sl: Otto Krem/m/ers eftterlefverske blev paaraabt eftter Loven men
møtte icke ej heller nogen paa hindes vegne til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Niels Grindem og Søren Colbendtsen hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Britha Encken Sl: Otto Kremmers for hindes Boepæell ved WasEnden till dette
Ting med 14 dagers Kald og warsell, udj oververelse af Naboerne Aslack Grindem og
Robbert WasEnden, og tillige gaf tilckiende at hun seeniste Rettes dag hafver faaet Lavdag og
Rettens foreleggelse at møde till dette Ting.
Fogden paa Madame Sl: Hr: Korens vegne i Rettelagde Berthe Halfvorsdatters udgifne
Revers eller bevis for de paastefnte 10 rdr: dat: 28 Octobr: 1740 saa Lydende. hvor eftter
Fogden paastod at som dette er saa Reen og klaer gieldz Sag, og dend indstefnte hvercken
eftter første Stefnemaall eller andet Stefnemaall, og dend der ved anckyndigede Lauvdag og
Rettens foreleggelse, har villet møde eller svare till Sagen, hun da uden videre opsettelse
maatte tilldøm/m/es at betale de paastefnte 10 rdr: og Processens omckostning i det mindste
med 3 rdr: hvor om hand begierede Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Encken Berthe Sl: Otto Kremmers till afvigte Waarting haver faaet lovlig Kald og
warsell till at lide Dom at betale dend fordrende gield og dend tid blev forelagt Lovdag till
dette Ting som hinde iligemaade er lovlig forckyndt, og end nu icke møder, Saa tilfindes
Encken Britha Sl: Otto Krem/m/ers i følge sin forskrifvelse og udgifne Rewers at betale
dend paastefnte prætention med 10 Rdr: samt udj Processens beckostning 2 rdr: alt
forskrefne at udrede og betale under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.
Jacob Olsen Tesdal af Etne Skibrede fremckom for Retten og gaf
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(tilckiende at have ……. ………) Ulfvebøele i Tesdal Marcken \Pindse dag/ og der
(…. ……. ……..) hvor fore Fogden betalte 3 rdr:
(Publiceret ….. ….. Dals) udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Løb Smør i
(gaarden ……… till) Ole Kierans: dat: 16 Janv: 1743.
Publiceret Peder Heltbergs udgifne skiøde paa odelsRetten till 2 ½ Løb Smør {som} udj
gaarden Frette som hand haver ofverdraget till Niels Rasmusen for 13 rdr: dat: 27 Julij 1743.

Christen Hansen fremstillede sig for Retten og Protesterede imod denne Publicerede
Transport af Peder Heltberg till Stiffaderen Niels Frette udgifven, som Comparenten fastelig
formeente og paastod, eftter de af hans {fædrenes} Sl: faders der paa Erhverfvende odels og
Eiendoms brefver, ingen uden Comparenten till Ermelte (2?) ½ Løb Smør i Frette, {uden
hand alleene} \er berettiget/, som hand paa sin behørig Tid og sted Reserverer sig at indtaele.
Fogden Heiberg i Rettelagde Lænsmanden Hans Engelsen Giøens udstede obligation paa 150
rdr: udgivet til Steen Olsen Eegeland, hvilcken nu af ham befindes at vere paategnet og
qvitteret at Capital saa vel som Renter er Clareret og betalt d: 4 Maij 1743 og til dend Ende
nu i Retten anvises til udslettelse i Pandtebogen.
Publiceret Hans Engelsen Giøens udstede obligation 150 rdr: som hand haver til Laans
beckommet af Fogden Heiberg og setter der for til underpandt sin anpart Eiende Kongetiende
udj Etne Skibrede dat: 14 Maij 1743.
Publiceret Niels Christensen Lundes udstede obligation Stor 40 rdr: som hand haver
beckom/m/et til Laans af Fogden Heiberg og setter der for til underpant sin Eiende part udj
gaarden Lunde tillige med gaardens besetning af Creatuurer dat: 25 Novembr: 1741.
Publiceret Gunder Tierans: Støele og Niels Nielsen Oucklands udstede skiøde paa ½ Løb Sm:
udj gaarden Øfrenæs \uden bøxell/ til Godtskalck Skiold som der for har betalt 18 rdr: dat:
17 Novembr: 1742.
Publiceret Godtskalck Skioldz udstede skiøde paa ½ Løb Sm: udj gaarden Øfrenes, samt 12
Mrk: Sm: i gaarden yttre Haaland som Alvald Taarbiørns: beboer, Nock 12 Mrk: Sm: i
gaarden Fredte som opsidderen Osmund og Niels Frette bruget til Grindens Kircke dat: 1
Apr: 1743.
Publiceret Sl: Inger Eefvensdatter Ooswaags Arfvingers udstede Contract at hindes {Sl:}
eftterladte Mand Joen Taarbiørnsen Osvog, haver Rigtig betalt til dennem, dend eftter hans Sl:
qvinde dennem tilfaldende arvelod med 42 rdr: dat: 1 April 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede {skiøde} \bøxelsedel/ paa 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj
gaarden Schedswold till Joen Larsen dat: 18 Augustij 1742.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Peder Hixdal at lide Dom til Straff fordj hand uLovlig haver hugget udj dend under gaarden Liens Eiendom tilhørende Skoug imedens
gaarden laae øde, saa vell som Peder Vee, der har givet hannem forlov till samme hugster og
der om at anhøre vidnerne, Taarckell Wee, Niels Røen, Steen OpEim, Aanen OpEim,
Johannes Hixdall, Jacob Lien, Tørres Underhougen og Torgier Nedre Lunde, hvilcke
iligemaade er indstefnt under deris Faldz maall at møde deris Eedelige forcklaring udj Sagen
at aflegge, alleene till Eet Tingsvidnes Erholdelse.
de indstefnte Contraparter Peder Hixdall og Peder Wee Comparerede for Retten og wedstod
at have faaet lovlig Kald og warsell.
Peder Hixdall svarede at hvad hand haver hugget i dend paastefnte Skoug, haver hand der till
haftt forlof tilsagn af Peder Wee som tilstod at have givet ham forlov till at hugge paa det
sted i Skougen som hugget er, formedelst hand meener at sam/m/e hugster og ditos skoug
skall vere under {gaarden} hans faders Eiendoms gaard Wee beliggende;
Fogden lod tilføre at siden
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Peder Wee, Self for Retten haver tilstaaet (at have givet Peder Hix-)
dall forlov till dend Passerede Skoughugst, saa frafaldt (Fogden disse vid-)
ner Johannes Hixdall og Jacob Lien, som der om skulle g(ive sit vidnesbyrd)
og som de 4re vidner, Torckell Wee, Niels Røen, Aane(n OpEim og Steen)
OpEim ere indstefnte at giøre forcklaring om Kan(d og Skiftter)
imellem gaarden Liens og gaarden Wees Skoug og (udmarck)
i henseende till Peder Wees paastand, at skougen skall tilhø(re hans)
fader Aamund Wees Eiende og paaboende gaard, icke for (denne)
Redt, men følgelig Loven paa aaesteden maa Tracteres og afhandles, Saa frafaldt og Fogden
denne sinde at lade føre deris vidnisbyrd dog under alle lovlige forbeholdenheder till Deris
Mai:ts gaardz forsvar, men hvad sig angaar de 2de vidner Tørres Underhougen og Torgier
Nedre Lunde, som er indstefnt at bære forcklaring om paa hvad sted Skoughugsten er sked, og
hvor meget skoug der er blevet nedhugget, saa eftterdj saadant icke saa vell for efttertiden
som nu kand blive oplyst eller opsettes at afbevises till Rettens Middell kommer paa
Aaesteden, saa begierede Fogden at samme 2de vidner nu maatte Eedfæstes og afhøres.
Eragtet.
Ved Contraparten Peder Wees declaration er betydet, at hand som haver gifvet forlov paa
{Skoug} dend paastefnte Skoughugst imellem gaarderne Lien og Wee, er Self alleene en
Leylending, men faderen Aamund Torstensen till gaarden Wee er Eiere, allige\vell/ er
widnerne indstefnte i følge Fogdens Eegen giørende paastand at giøre forcklaring om paa
hvad sted eller Eiendoms Marck Skoughugsten er sked og øvet, da som Eieren for gaarden
Wee Aasmund Torstensen icke {er i} befindes at vere till dette Ting lovlig indstefnt at
anhøre widnernis udsigende om dito Skoughugst der ellers tvistes om paa hvilcken Eiendom
dend er sked, Saa kand Retten denne sinde icke de indstefnte vidners forcklaring antage eller
afhøre, forinden med Eieren till gaarden Wee Aasmund Torstensen der om bliver lovligen
indkaldet.
Niels Kaldvigen haver till dette Ting ladet indstefne Tiæran Øfrenes at lide Dom, till at betale
Myndtlingen \Sl:/ Johannes Torstensens Sl: fader arf 27 rdr: 4 s: som Contrapartens Sl: Søn
Johannes Tieransen Ferrevig war ordineret til formynder for, og hafde dito Myndtlings
Arfvemidler till sig annammet \og der om at anhøre vidnet Ole Aasbøe Eedelige vidnesbyrd/
med videre samt at betale Processens beckostning.
Contraparten Tierran Øfrenes blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ej heller nogen
paa hans vegne til Sagen at svare;
Stefnevidnerne Søfren Colbendtsen \og/ Zackarias Thorsen Næsse, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Tierran Øfrenes ej allene at betale dito arvelod ved Dom og
paagaaende omckostninger men end og her om at anhøre vidnet Ole Aasbøes Eedelige
forcklaring, som iligemaade er indstefnt under faldz maall at møde, med mere end 14 dagers
Kald og Varsell hvor paa Citantanten!! Niels Kaldvigen i Rettelagde Skifttebrefvet forrettet
eftter Sl: Torsten Johansen Kalvig forrettet d: 23 Julij 1735, hvor eftter Citantens Sl: Stifsøn
Sl: Johannes Torstensen
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(…. ……. ……. ……… .. rdr:) 4 s: og for dito Arfvemidler
(….. …….. …) Johannes Torstensen til Formynder ordineret,
(…. …….. ……. ……..) dito arvemidler til sig af Stiffaderen

(…… ….. …) eftter hvilcken tid formynderen ved døden afgick
(… …… …..) Contraparten Tierran Øfrenesses kiødelige Søn, hvis
(…. ….) Boe og Eiendeeler Tierran Øfrenes {udj} uden Rettens
(…..)s forvaltning, Self antog sig at skalte og forvalte eftter
(Ee)get Lycke, uden at indkalde Citanten til Rigtighedz afgiørelse,
men nogen tid der eftter war Citanten hos Tieran Øfrenes og
(beckom) Reede penge hos ham samme tid paa dito arfvelod 17 Rdr: og de øfrige eller
Resterende 10 rdr: paaskyder Tieran Øfrenes at hafve leveret till Myndtlingen førend hand
ved døden afgick, hvilcket foruden at dette eftter hans formening icke befindes i Sandhed, ej
kunde vere tilladelig, siden Myndtlingen ej var ældre end 23 aar da hand døde, men til
overflød om dissens u-Rigtighed haver Citanten indstefnt vidnet Ole Aasbøe som hand
paastod maatte Eedfæstes og afhøres, hvor paa
vidnet Ole Aasbøe fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt
wandt og forcklarede, at dend afdøde Myndtling Johannes Torstensen tiente hos Thoer
Søehuus i Skaanevigs Skibbrede, hvor vidnet i Myndtlingens Svaghed om Kyndelsmisse tider
1742 kom hen {hos} og talte med ham 3de dager førend hand døde, udj dito hans huusbonds
hosverelse, da vidnet siger till Myndtlingen, det kand hende sig du døer, og her er langt i
mellem folcket, saa er det bæst at du siger om du haver nogen udestaaende gield, hvor til hand
sagde jae det er sandt, og saa fremt hand lever, kand hand Self indfordre det, og skulle hand
døe, saa ville hand sige dem det, at hans Sl: fader arf er indestaaende hos Tierran Øfrenes og
der paa oppebaaret og beckommet i Rente 48 s: danske, men hafde icke beckommet eller
oppebaaret en Eeniste Skilling af Capitalen. Videre vidste vidnet icke at forcklare, uden at
Myndtlingens formynder Sl: Johannes Tierransen døde for 4re aar siden, vngefer 1740.
Eragtet.
Siden Stefnevidnerne haver afhiemlet at Tierran Øfrenes haver faaet lovlig Kald og warsell,
saa forelegges hannem Lauvdag til neste Ting at møde og svare till Sagen.
Formynderen for Myndtlingen Ingebor Joensdatters hiemegiftte og arfvemidler {till} Thoer
Olsen Diufve som ved Niels Kaldvigen i Retten fremlagde dito Myndtlings arfvemidler som
er 10 rdr: 3 Mrk: 14 s: og opbød dem inden Retten om nogen ville antage dem paa Rente,
imod sickert underpandt, men som ingen anmeldte sig at ville antage dem imod Renters
svarelse, saa blev pengerne eftter hans paastand af Sorenskrifveren forseglet, og budet igien
till leveret.
Gundmund Aarvig som tilsiunsMand for Joeseph Andersens Børns arfvemidler som er 140
rdr: 2 Mrk: Producerede hand i Retten og tilspurde Almuen om nogen ville antage
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dem imod Renters svarelse, og (….. ………. ………… men)
ingen anmeldte sig at have den(nem …….. ………. ………. ta-)
ge dennem for Renters svarelse, s(.. ……. ……… ……… tilsyns-)
mandens paastand af Sorensk(rifveren ……… ……….. …… ha-)
nem igien leveret.
Fogden gaf tilckiende at Dellinqventen Siur Svendsen Bioe udj hans fengsell {Pofvell} hos
Lænsmanden Povel Noerh(…. kundgiort at eftterskrefne Persohner skall vere ham skyldig
endel laante Penge, som icke ved bem:te Dellinqventes Registerede Boe er komen Boen til
Indtegt, Nemlig, Tørres Underhougen 10 rdr: Knud Svaeland 2 rdr: Anders Svaeland 3
Mrk: Tollack Qvamen 8 rdr: Knud Sæebøe 5 rdr: Lars Svaeland 1 rdr: 3 Mrk: og Ole

Indbioe 2 rdr: og som Merbem:te Dellinqventes hovedlod af boens løese og faste Eiendeeler,
er hans Mai:t ved Dom hiemfalden og dette hensigter til deris Mai:ts interesse at faae
Sandhed om denne gield oplyst, saa har Fogden veret foraarsaget till dette Ting at indstefne,
de Samtlige Nafngifne Debitorer, endten at vedgaae eller med Eed at fralegge sig det anførte
Kraf og de som findes virkelig skyldig ved Dom at blive tilfunden at Erlegge til Boet og
Conseqventer dend halve dell til deris Mai:ts Cassa, af hvis de skyldig ere.
der paa Tørres Underhougen fremstod for Retten og eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, at hand haver beckommet till Laans af Dellinqventen Siur Svendsen Bioe 5 rdr:
og hvercken fleere Penger forlanget eller beckomet. 2det Knud Svaeland eftter aflagde Eed
eftter Loven wandt og forcklarede, at hand aldrig har forlanget Penger till Laans af
Dellinqventen Siur Bioe, langt mindre beckommet penge eller Penges Verdie hos ham, saa at
hand er ham aldelis icke 1 s: skyldig. 3die Anders Svaeland eftter aflagde Eed eftter Loven
wandt og forcklarede, icke haver forlanget, ej heller beckom/m/et allermindste hos
Dellinqventen Siur Bioe till Laans, ej heller er ham mindste skilling skyldig. 4de Tollack
Qvam/m/e eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede lige som nest forige vidne
vundet og udsagt haver. 5te Knud Sæebøe eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede ligesom nest forige vidne, at hand indtet haver begiert til Laans af ham ej heller
at vere ham Eeniste skilling skyldig. 6te Lars Svaeland eftter aflagde Eed eftter Loven
wandt og forcklarede ligesom nest forige vidne vundet og udsagt haver. 7de Ole Indbioe
eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, icke at vere Dellinqventen Siur Bioe
Mindste skilling skyldig.
Fogden om hvis passeret er war af Retten et Tings vidne begierende, som maatte ham til
Høstetinget gives beskreven som blev bevilget.
Fogden begierede at de 16 i Bergen indkiøbte Sæcker til det Korn til Etnes fattige Almue er
hiemsendt og uddeelet maatte {til} auctioneres og til høyst bydende bortselges hvor af eftter
opbud Iver Indbioe beckom 1 Sæck for 1 Mrk: 8 s: og Johannes
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(….. …….. …………….. ……)s Giere 1 dito for 14 s: de øfrige
(……. ……… ……. Cancellie) Raad Randulf tilslagen for 14 s: støcket
(…… …… …….. ……….)
Restandsen blev oplæst og beløber (… rdr: . Mrk: .. s: for Etnes Skibrede,
Skib: 375 rdr: 2 Mrk: 1 s:

og for Fieldb:

Lars Lunde fremckom for Retten og fremstillede de 3de Mend Lensmanden Johannes
Eericksen Fiddie, Maans Støele og Johannes Fiøsne, som haver paa Kirckebacken kundgiort
at ½ Løb Smør i gaarden Lunde som hand icke har kundet faae skiøde paa, siden Eierne for
lang tid siden skall vere bortdød, Saa haver hand ved ovennefnte 3de Mend ladet dito ½ Løb
Sm: i gaarden Lunde udraabe om nogen maatte kiende sig Eiere der till hvor om hand
begierede at de maatte udj Eed tages og der om giøre forcklaring.
Lænsmanden Johannes Fiddie, Johannes Fiøsne og Maans Støele, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have for 3de aar siden paa {Kir} alle 3de Kirckebackerne udj Etnes Præstegield
udraabt om nogen kiender sig til at vere Eiere till dend omtvistede ½ Løb Smør udj gaarden
Lunde de da ville anmelde sig, men de hvercken paa dend tid ej heller indtill dato har hørt
eller fornummet at noget Mand har nefnt eller talt om dend til at vere Eiere.
Hvor eftter Lars Lunde om hvis Passeret er, var af Retten et lovskickcket Tingsvidne
begierende som blev bevilget.

Ao: 1743 d: 5, 6 og 7 Augustij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Fiere og Føyens Skibbreders Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Størck Hofversholm,
Hilje Haaevig, Anders Doemasnes, Lars Fagerland, Johannes Sundføere, Eelias Erfve, Ole
Førde og Troen Lien, tillige med begge Lænsmendene og Almue fleere af begge Skibbreder
som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordninger og Reschripter samt høye øfrighedz
ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Bestalning for Secreterer Claus Bager at vere WiceLaugmand over Bergens Laugstoel dateret 1te Decembr: 1742.
Anders Vigcke af Fiere Skibbrede haver till dette Ting ladet indstefne Johannes Emberland til
Doms Lidelse for hand skall have begiegnet Citantens huustrue med skieldzord, og der om
indstefnt hanem at anhøre eftterskrefne vidner Ellend Waassepladse, Ole Lindaas og Baard
Brockenesse som iligemaade ere indstefnte under faldzmaall at møde, og der eftter at lide
Dom til Strafbøder og Sagens forvoldende omckostninger.
dend indstefnte Johannes Emberland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og Varsell.
Citanten Anders Vigcke for Retten Comparerede og paastod at hans indstefnte vidner maatte
Eedfæstes og afhøres, hvor paa vidnerne for Retten blev fremckaldet, da
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Eedens forcklaring for dennem af Dommeren blev oplæst og formaenet at wogte sig for
MeenEed. hvor paa
vidnet {Ole} \Ellend/ Waassepladset eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
var kiøgemæster udj brøllupet paa Gaarden Førde Søndagen for Nye aar 1743 da der kom
Disputer imellem brudens og brudgommens venner, hvem der skulle følge bruden som
Leyesvenne, imidlertid siger Anders Vigs huustrue Lisbet, till Johannes Emberland at hun
war {lige} \nock/ saa ærlig som hand, da vidnet hørte at Johannes Emberland kaldte hinde for
en Skindticke videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
det 2det vidne Ole Lindaas, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at i
Brøllupet paa gaarden Førde Søndagen for Nye aar 1743 hørte vidnet at Citantens huustrue
Siger till Johannes Emberland, at hun var lige saa ærlig som ham, hvor paa Johannes
Emberland kaldte hinde for en skindticke. Vidnet blev tilspurt om icke hørte at Citantens
huustrue sagde til Contraparten at hun war ærligere end hand war. Rs: Svarede hun sagde at
vere lige saa ærlig som hand. Videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge;
3die vidne Baard Brockenes, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, i
allemaader ligesom nest forrige vidne vundet og udsagt haver; vidnet blev tilspurt om icke
hørte at Citantens huustrue sagde at vere ærligere end Contraparten. Rs: Ney. Videre hafde
Parterne icke dette vidne at tilspørge.
Citanten paastod Dom udj Sagen, som og at nyde Erstatning for Sagens omckostning.
Contraparten Johannes Emberland begierede at nyde andstand i Sagen til Høstetinget
\førstckomende/ for at faae sine vidner til dend tid afhørte till Sagens oplysning.
Eragtet.

Sagen eftter Contrapartens paastand udsettes til Høstetinget førstckommende, till hvilcken tid
og sted Contraparten sine vidner hafver at indstefne i følge Loven.
Restandsen for Fiere Skibbrede blef oplæst og beløber 232 rdr:
d: 6 og 7 Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Helga Tøresdatter, og blev Lars Tørres: udlagt
14(?) Mrk: 2/3 sm:!! (14? 2/3 Mrk: sm:) Hans Tøresen blev udlagt 1 1/35 Mrk: Sm: Tørres
Tøres: udlagt 1 1/35 Mrk: Sm: og Rangnele Tørresdatter udl: 18/35 Mrk: Sm: udj gaarden
Qvalvogen for 2 ½ Mrk: {Sm:} for hver marck Smør dat: 5 Aug: 1743.
d: 6 og 7 Aug: blev Retten betient paa gaarden Bielland oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med Laugrettes Mendene af Føyens Skibbrede Nemblig,
Lars Sæfverud, Eerick Sioevold, Halfvor Næsse, Niels Brecke, Ole Gaaeseland, Lars
Mægckebacken, Jens Næsse, og Hans Haalund tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e
tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og Reschripter og høye øfrighedz ordres
lige som paa forrige Tinge.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Bestalning for Claus Bager at vere vice Laugmand over
Bergens Laugstoell dat: 1 Decembr: 1742.
Publiceret Lambert von der Ohes udstede Pandte obligation Stor 600 rdr: som hand haver
beckom/m/et til Laans af Sr: Herman Feyff og setter ham der for i Pandt eftterskrefne
Laxevoger Klamerholms, Schomsnes, Schnogdals, Hanøen og Hanøeschars Laxevoger med
første Prioritet. dat: 2 Octbr: 1742.
Publiceret Lambert von der Ohes udstede bøxelsedel paa 9 Mrk: Sm: i Tverderøen til
Hendrick Ovesen dat: 2 Maij 1743.
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Publiceret (Johannes?) Halfvorsens udstede odels Transport paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden
Holme til Britha Nielsdatter dat: 25 Junij 1743.
Publiceret Cancellie Raad Randulfs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: ½ huud i Walvatne til
Eerick Mads: dat: 4 Febrj: 1743.
Publiceret Anders Ouckland med fleere interessentere deris udstede Skiøde paa ? Løber Sm:
udj gaarden Qvalvog til Lars Tøresen dat: 4 Martij 1743.
Publiceret Knud Halfvors: udstede oldes!! (odels) Transport paa 1 pd: Sm: i Holme til Niels
Torckelsen dat: 25 Junij 1743.
Publiceret Knud Halfvorsens udstede {bøxelsedel} odels Transport paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: i
gaarden Holme till Ingebrigt Rasmusen dat: 25 Junij 1743.
Publiceret Zidsele Toedtlandz udstede odels Transport dat: 8 Junij 1743.

Publiceret Hr: Haars udstede bøxelsedel paa et Pladz til Sifvert Pedersen dat: 30 Julij 1743.
Publiceret Hr: Haars udstede bøxelsedel paa et Pladz til Sifvert Pedersen dat: 30 Julij 1743.!!
Publiceret Mickel Olricks udstede bøxelsedel paa ? pd: 4 Mrk: Sm: i gaarden Sortland til
Johanes Hans: dat: 13 Julij 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Abelone Johansdatter hvor Wallentin Wallentinsen er udl: 6
Mrk: Sm: udj Vindterstøebacken for 5 rdr: dat: 3 Maij 1743.
Fogden Proponerede at af dend Kongl: Naadegave som Deris Kongl: Mai:t haver skiencket og
givet til fattige Almues Mend i Bergens Stiftt, og af de 290 Rdr: Penge og 170 tønder byg
samt 30 Tønder Hafre som er bleven lignet paa Sundhord og Hardanger Fogderier er
Reparteret paa disse 2de Føyens og Fiere Skibbreder eftter at omckostningerne paa det
hiemførte Korn Nemlig 4 s: pr: tønde og det haftte forliis paa de i Bergen indkiøbte Sæcker
hvor udj Kornet blev hiemført er fradragen Nemlig paa Føyens Skibrede Penge 44 rdr: 4
Mrk: og hafre 10 t:der og paa Fiere Skibbredes fattige Penge 41 rdr: 4 Mrk: og 10 tønder
hafre, hvilcken Naadegafve Fogden foretog sig nu her inden Retten at uddeele, under
Raadførsel og oververelse af Sogne Præsten Velærværdig Hr: Willum Smit samt begge
Skibreders bøigde Lænsmend Næll Hyestad, Iver Knudsen Huglen og Tollef Hougeland og
Størck Hofversholm, samt af Fiere Skibrede, Johannes Emberland, Jockum Vaage og Eelias
Erfve, samt af Føyens Skibbrede, Jacob Deggernes, Hendrick Grindem, Carsten Tiong, Lars
Sæfverud og Hans Haalund,
og blef da først uddeelet til dend fattige Almue i Fiere Skibrede, saa som till Colbent Valen
1 rdr:, Joen Brockenes 1 rdr: Ole Strømøen 2 rdr: Ingebrigt Berge 2 rdr: og ½ tønde hafre,
Jørgen Hoepe ½ tønde hafre, Encken Espenes 1 rdr: 3 Mrk: Encken Stueland 2 rdr: ½
tønde Korn, Lars Førde 2 rdr: Eerick Lier 2 rdr: og ½ tønde hafre, Knud Erfvesvog 2 rdr:
½ tønde Korn, Jens Birckeland 1 rdr: og ½ tønde Korn, Baard Nedrevig 1 rdr: 3 Mrk:
Aslack Eileraas 2 rdr: Ole Apeland 2 rdr: og 1 tønde Korn, Ole Mølstre 3 Mrk: Penge,
Maans Bielland 2 rdr: 3 Mrk: og ½ t:de Korn, Gundmund Hofde 3 Mrk: Lars Laackne 1
rdr: og 1 tønde Korn, Encken Dønje 3 Mrk: Christen Framnes 1 rdr: 3 Mrk: og 1 tønde
Korn, Eerick Østvig 1 rdr: 2 Mrk: Ole Brattestøe ½ tønde hafre, Encken østre Braatvet ½
tønde hafre, Eelias Flatnes 2 rdr: og 1 tønde hafre, Gunder Hofde 3 rdr: 3 Mrk: Taarbiørn
Rinden 1 rdr: 1 tønde Korn, Eerick Øckland 2 rdr: 3 Mrk: Ole Gramshaug 1 rdr: og
Christen Hauge 1 rdr: 4 Mrk:
Hvor eftter blev ud1743: 125
deelet til dend fattige Almue udj Føyens Skibrede, saa som till Madame Sl: Hr: Houses, 3
rdr: Mad: Sl: Hr: Wadbecks 2 rdr: Ole Presthoug 1 rdr: Samson Rom/m/etvet 1 rdr:
Anders ibid: 2 rdr: 1 tønde hafre, Eerick Lunde 1 rdr: Johannes Lundmandzverck 1 rdr:
Ole Nedre Øckland 1 rdr: Ole Andersen Hystad 2 rdr: 1 t:de hafre, Ole Ivers: Vatne 2 rdr:
1 t:de hafre, Hans Vieckenes 1 rdr: Joen Grønaas 1 rdr: Ole Noedteland 3 Mrk: Niels
Grindem 1 rdr: (Thore?) Røgsund 3 Mrk: Ingebrigt Huuse 1 rdr: 1 tønde Korn, Oles
Encke Næsse 3 Mrk: Hans Tverborvig 3 Mrk: Johannes Voge 1 rdr: 3 Mrk: 1 t:de Korn,
Peder KullesEid 1 rdr: 1 t:de Korn, Gunder ibid: 3 Mrk: ½ t:de Korn, Simen Stensvog 3
Mrk: Encken Aandenes 1 rdr: Encken Alsvog 1 rdr: Lars Sortland 3 Mrk: Lars
Halderager 2 rdr: Ole ibid: 3 Mrk: Ingebrigt Øckland 3 Mrk: Encken Habbestad 3 Mrk:
Rasmus Sæele 1 rdr: Niels ibid: 1 rdr: Endre ibid: 2 rdr: Gabriel Mit Hofland 2 rdr: Peder

Urang 1 rdr: 3 Mrk: Endre ibid: 1 rdr: Sioevadt Otterøen ½ tønde Korn, Aaenen ibid: ½
t:de Korn, Eerick Eie 1 rdr: Rasmus Mæleland 3 Mrk: Ole Søere Mæland 1 rdr: ½ t:de
Korn Endre Særsteen 4 Mrk: (….) Grof 1 rdr: 3 Mrk: og 1 t:de Korn, og Aamund Næs 1
tønde Korn.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne \Lars/ Eiøyen at giøre forcklaring, {at} da
hand i foraaret 1743 hafde sin Koene i baaden med sig, for at taege bue-Tarre til
Creatuurerne, hvorledes og paa hvad maade hans Sl: huustrue bortckom i Søen, saa og der om
at anhøre vidnerne Thomes Eiøyen, Tørres Strømøen, Ingebrigt Eiøyen og Rangna Eiøyen
som alle ere indstefnte under deris faldz maall till et Tingsvidnes Erholdelse.
dend indstefnte Lars Eiøyen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell
og forcklarede at hand hafde sin Sl: huustrue med sig i baaden 14 dager eftter Paaske for at
hendte og optage bue Tarre ved Egholmen som er i yderste hafskier i Sæelbiørns fiorden, og
som hand sad og Roede eller andøfvede med aarene, optog hans Sl: huustrue vngefer 60 aar
gam/m/ell, bue tarren, hvor af {hand} de hafde optaget en tem/m/elig deell {og} eller nesten
baadeskudten fuld, imidlertid kom hand paa en grund hvor hafsøen eller dragsuen af havet
hvelfvede baaden om saa de begge kom under baaden, hvor eftter hand paa dend anden side
baaden flød op, og kom til {paa} qvelfvet eller baadeckiøelen som af dragsuen blev
omhvelfvet igien, da hand kom op paa Egholmen, og blev icke seende sin huustrue siden
baaden hvelfvede, og blev liggende paa holmen der eftter 5 â 6 timer, da Thom/m/es Eiøyen
kom Roende og bergede ham i sin baad og Roede ham lige hiem till sit huus.
Hvor eftter vidnerne blev fremckaldet da Eedens forcklaring af Dom/m/eren for denem blev
oplæst og formaenet at vogte sig for MeenEed, hvor paa vidnerne blev udviset og Een eftter
anden indraabt, saa fremstod
vidnet Thom/m/es Eiøyen, og eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at vngefer
14 dager eftter Paaske 1743 paa Løfverdags Morgen som vidnet stod op og tilholdende hos
Contraparten var Lars Eiøyen eftter børnenes sigende med sin huustrue udreist for at optage
Buetarre og eftter at Soelen var noget opckom/m/en gick vidnet ned til Søen, hvor Sønnen
Ingebrigt Larsen og tienistepigen Rangna Eiøyen kom ned springende til Søen og Sagde at de
hørte Raab og Skrig og var bange for at det var deris fader og Moder som var kommen i Søe
nøed, bad der for vidnet ville Roe med dem eftter
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eftter!! Raabet, som hand giorde, og da hand kom hen til Egholmen blev de seende Lars
Eiøyen liggende udj berg Riftten i fløemaalet gandske svag og afmegtig, hvercken huve eller
hadt paa hovedet, og som vidnet spurde ham hvorledes var tilgaaet, svarede at som hand med
sin Koene der paa steden skulle optage buetarre blef baaden af dragsuen omckastet saa at
hand med Koenen kom i Søen under baaden, og siden skrabede sig op i skaarrene paa
Holmen, tog ham saa i baaden og Roede hiem med ham, da der var lidet snack hos ham siden
hand war syg i 3de dager der eftter, vidnet blev tilspurt om icke har hørt at Lars Eiøyen har
levet ilde (…) Kifogtigt!! Lefnet med sin huustrue imedens hun levede, Rs: at have veret
tilholdende i hans huus 2de aar, og i dend tid ey hørte at de lefvede ilde tilsamen, men
gandske vell. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Tørres Strømøen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at 8te
dager eftter Paaske fick vidnet høre i Brandesund af Lars Eiøyens Søn Ingebrigt Larsen og
huusmanden Thom/m/es Eiøyen fortaalt at Lars Eiøyen med sin huustrue var ud Roed til
Egholmen at tage buetarre, da baaden kvelfvede med dennem og Lars Eiøyens huustrue blev
borte, og var ud Reiset for at bede vidnet ville Reise til Lars Eiøyen som ville taele med ham
som og skeede, da hand bad vidnet ville Reise hen til Egholmen for at leede eftter hans

huustrue Reiste saa med sønnen Ingebrigt Larsen der hen og leedte men fandt hinde icke,
Rode saa lengere søer og fandt baaden under Hanøen som war i Sødvest fra Egholmen hvor
u-Løcken skede; Fogden tilspurte vidnet 1te om hand icke har hørt at dend indstefnte Lars
Eiøyen har levet ilde og veret haard med hans huustrue, Rs: ved icke hvad endten de har
levet ilde eller vil tilsam/m/en, men har hørt vngefehr 14 dager for Juell 1742 at hand Lars
Eiøyen icke søgte seng med sin Sl: huustrue; 2det om vidnet icke eftter et Røgte har hørt at
Lars Eiøyen udj et vertskab skall have undsagt sin Koene eller truet hinde med haarde ord.
Rs: Ney, har det aldrig hørt. 3die hvor langt vidnet er boende fra Eiøyen Rs: ½ Miill.
Fogden lod tilføre at siden hand icke af disse 2de vidner som de hand mest vendtede at
kunde give oplysning om Sagens beskaffenhed har kundet Erholde anden forcklaring end nu
passeret er, saa kunde hand og icke vendte at faae nogen bedre oplysning hos de ind stefnte
vidner Rangna Tomesdatter som er Lars Eiøyens tienistepige og Endnu er i samme tieniste,
og Ingebrigt Larsen Eiøyen som er dend indstefntes Søn og et u-myndigt barn 14 aar
gam/m/el hvilcke begge icke haver veret til herrens Nadvere, hvor for Fogden og for denne
sinde holdte u-fornøden at føre deris vidnis byrd, men begierede
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Sagen udsadt indtil hand kand faa indstefnt fleere og paalideligere vidner, om Lars Eiøyens
forhold mod sin huustrue.
Eragtet.
Sagen eftter Fogdens paastand udsettes til Høstetinget førstckomende, till hvilcken tid og sted
Contraparten Lars Eiøyen forelegges Lauvdag at møde og svare til Sagen.
de 10 Sæcker som Kornet blef hiemført udj til dend fattige Almue i Fiere Skibrede blev
auctioneret og til Eelias Erfve som høystbydende blev sam/m/e tilslagen for 10 s: pr: Sæck.
Ligesaa blev de 10 Sæcker som Kornet blev hiemført udj til dend fattige Almue udj Føyens
Skibrede, {hvilcke}auctioneret, og blev som høystbydende Størck Hofversholm tilslagen for
14 s: pr: Sæck.
Publiceret Anna Olsdatter Sl: Christopher Nielsen Habbestadz eftterlefverske hindes udstede
Skiøde paa 1 pd: 21 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Sunde udj Qvindherrets Skibbrede beliggende
til Bertel Wadbech, som der for haver betalt 21 rdr: 3 Mrk: dat: 16 Decembr: 1742,
Publiceret Hr: Assessor Londemands udstede bøxelseddell paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden
Hallerager till Ole Christophers: dat: 16 Ap: 1743
Publiceret Hr: Assessor Londemands udstede bøxelseddell paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Hallerager
till Lars Joensen dat: 9 Julij 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden Urang
deris Mai:ts Halsnøe Closters godz till Endre Knudsen Gaaeseland, foruden bøxel og ickun
svare skatt og Landskyld af ½ Løb Sm: og ½ huud dat: 6 Aug: 1743.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korns!! (Korens) og Niels Gorms med hin anden oprettede
Contract om Fieldbergs Korntiendes forpagtning dat: 6 Aug: 1743.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede skiøde paa 1 Løb Sm: 1 huud med bøxel udj
gaarden Kyevigen med paastaaende Vaanehuuser till Hr: Willum Smith som der for har bet:
600 Rdr: dat: 29 Junij 1743.

Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede skiøde paa et Vaanehuus staaende ved Fiddie
Kircke til Hr: Willum Smit bortsoldt for 19 rdr: Dat: 29 Junij 1743.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Kyevigen til Hr: Smit dat: 1 Junij 1743.
Knud Krog hafver paa Hospitals Forstanderen i Bergen Sr: Claus Warwichs wegne, ladet
indstefne Hans Filchesnes at betale Resterende 18 rdr: for hans Svaege Sødster Abelone som
blev indført udj Hospitalet og der for at lide Dom.
dend indstefnte Hans Filchesnes møtte for Retten og vedstod at have faaet Kald og varsell,
og Sagde at hand haver indført sin Sl: Svage Sødster i Hospitalet og samme tid betalte af
hindes Eegen arfvedeell 12 rdr: og af Eegne Midler 6 rdr: saa hand dito tid betalte dend 1te
Termin i alt 18 rdr: til Hospitals forstanderen Sr: Claus Warwich som kand sees af hans
beviis dat: 15 Julij 1743 saa Lydende. Men dend anden Termin skulle indsamles hos Almuen
som og blev oppebaaret der eftter af Præstens medhielpere saa som af {Pr} Ole Salomons:
Søevold og Eerick Torstensen Alsvog som og til dette Ting af Contraparten Hans Filchesnes
er Contra i denne Sag indstefnt saa vell for at giøre forcklaring hvor mange Penger af dennem
oppebaaret som og same at Erstatte og betale, og for det øfrige haver Comparenten icke
godsagt sig at Erstatte og tilsvare dend sidste Termin, uden at dend skulle betales af de Penge
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let, og icke videre (..)g (…. ….) saaledes skulle tilgaae maatte hans medsødskende tillige
med ham blive pligtig samme penge at betale, saa som Taarbiørn Taarbiørnsen Kallevog,
Indre Taarbiørns: Hiartnes, Peder Larsen Mæeling som er sødsterens Mand boende paa
Liuse Closters godz og Sødstermanden Siur Berge;
Mons:r Gorm paa Hospitals forstanderens vegne Replicerede at eftterdj Contraparten haver
indført sin Svage Sødster i Hospitalen og betalt dend første Termin saa er og maa hand blive
pligtig at betale dend sidste Termin, og søge sin Reggres hos Vedkommende.
Eragtet.
Forinden udj denne Sag kand blive Dom afsagt, maa af Hospitals forstanderen eller
fuldmegtig i Retten Produceres en Autentiqve og Widemerede Extract af Hospitaletz
fundatzer, hvor mange Penge af de Syge Lemmer skall betalis og i hvad Terminer Pengene
skall Erlegges, {til} udj hvilcken henseende Sagen udsettes til Høstetinget førstckom/m/ende,
til hvilcken tid og sted Contraparten Hans Fylchesnes forelegges Lauvdag at møde og svare
till Sagen.
Knud Krog hafver till dette Ting ladet indstefne Maans Almaas og Johannes Lillebøe at lide
Dom for u-tilladelig øelsaell lige saa med brendevin og Toback, og der om at anhøre
eftterskrefne vidner, Anders og Jacob Deggernes, Niels Anders: og Niels Pedersen Stocken,
Johannes Vatne, Lars Dahle, Jørgen Iisdahl og Madz Lillebøe, hvilcke alle ere indstefnte
under faldz maall at møde.
dend indstefnte Johannes Lillebøe paa hans vegne møtte hans huustrue Karen Tollefsdatter,
saa og Maans Almaas møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og varsell.
Maans Almaas Sagde at have ickun kiøbt 3 qtr: Malt, og samme udsaalt, hvilcket hand inden
Retten declarerer, eftter denne dag aldrig at befatte sig med nogen slags øellsaell meere, udj
hvilcken henseende Knud Krogs fuldmægtig eftterlod sin Principals prætention imod ham, for
denne sinde dog saaledes at hand Maans Almaas i allemaader eftterlever sit inden Retten

gifne løftte, for efttertiden icke at holde nogen slags øell eller brendevins Sahll; Men hvad
Johannes Lillebøe angaar, da paastaar hand at vidnerne maatte Eedfæstes og afhøres og der
eftter over ham vill paastaae Dom.
Johannes Lillebøes huustrue declarerer at det øell hun og hendes Mand haver solt, er ej af
nogen betydning, uden alleene i dend tid at hindes Mand lod forferdige sit i Savogen Staaende
huus, hafde hun lidt øell till arbeidz folckene, og imidlertid soldte hun nogle faae Potter øell
till Reisende folck, men for efttertiden lover hun icke at holde nogen øelsall; hvor paa Knud
Krogs fuldmegtig Mons:r Gorm efttergifver Søegemaalet for denne gang, med saa skiell at
hun og hindes Mand eftterdags fraholder sig saadan øelsall.
Anna Saevogen er indstefnt {føel} for øelsall og iligemaade lover og tilsiger aldrig eftter
denne dag at selge endten øell eller brendevin, og \i/ formoedning at hun holder sit løftte, og
icke selger øell eller dislige, saa efttergaf Mons:r Gorm paa Knud Krogs vegne Søegemaaelet
for denne gang.
Hans Fylckesnes haver till dette ting ladet indstefne Ole Søevold og Eerick Torstensen Alsvog
at giøre forcklaring om {hvor} de penge som af dennem blev oppebaaret af Almuen i
Bremnes og Bømmelens Kirckesogn, der var gifvet til Citantens Svage Sødster som blev
indført i Hospitalen med videre.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa deris vegne til
Sagen at Svare,
De{nd} indstefnte paastod Citanten maatte forelegges Laufdag till neste Ting.
{Eragt. som de} Stefnevidnerne Jacob (Ind?)resen Klubben og Ole Hansen Gaaeseland
hiemlede ved Eed eftter
1743: 127
Loven at hafve indstefnt Ole Søevold og Eerick Torstensen Alsvog till dette Ting med mere
end 14 dagers Kald og warsell.
Eragtet.
Som Ole Søevold og Eerick Alsvog haver till dette Ting faaet lovlig Kald og Varsell saa
forelegges dennem Laufdag till Høstetinget førstckommende at møde og svare till Sagen.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud i Søre Mæland til
Rasmus Baltzers: dat: 7 Aug: 1743.
Restandsen for Føyens Skibrede beløber (ope rum)
Ao: 1743 d: 28 Septembr: Blev Retten betient paa gaarden Hæfverøen med eftterskrefne af
Fogden opnefnte Laugrettes Mend Johannes Drifvenes, Ole Brecke, Thom/m/es Brecke,
Johannes Vindenes, Johannes Wigck, Wigcking Vigck, Lars Uglenes \og/ Thommes
Drifvenes.
hvor da Madame Sl: Bendt Olrichs hafver udtaget Stefnemaall, hvor udj hun indkalder Jens
Hansen Meyer till at lide Dom fordj hand skall ville tilEigne sig Sørvigen, tillige med 2de
huusmands Pladser paa Qvalvog Landet beliggende, gaarden Hæfverøens udmarch tilhørende
og underliggende, med videre som dito Stefnemaall formelder dat: 3 Septembr: 1743 saa
Lydende.
Jens Hansen Meyer blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans
vegne til Sagen at svare.

Mons:r Powel Andreas Olrich indgav sit skrifttlige forsædt dat: 28 Septembr: 1743 saa
Lydende. ydermere lod Mons:r Olrich Mundtlig tilføere eftter sin forrige paastand at hand
denne sinde frafalder Stefnemaaelet \og Sagen/ af forbem:te Raisong, og alt saa icke forlanger
widnerne denne sinde at føeres eller afhøres, men agter paa en beleyligere tid i følge Loven at
Proceqvere Sagen;
Eragtet.
eftterdj Citanten frafalder Stefnemaalet og Sagen, saa kand indtet videre foretages forinden
Sagen igien af Parterne blifver paa lovlig maade i Rette kaldet.

Ao: 1743 d: 7 og 8 Octobr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Anders Siurs: RemberEide, Lars Joens:
Wigck, Niels Larsen Rabben, Peder Christophersen Helland, Niels Knuds: Drifvenes, Niels
Andersen Weyevog, Samson Olsen RemberEide og Lars Mons: Ifversøen, tillige med fleere
Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts Forordning angaaende adskillige Extra ordinaire Paabude dat:
23 Augustij Ao: 1743.
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Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste benaading for dem [som] Ertz gange opdage dat: 20
Junij 1743.
Publiceret Deris Mai:ts Placat angaaende Saugerne i Norge dat: 10 Julij 1743.
Publiceret Rente Cam/m/eretz anordning om Speyelglas forhøyelse Told at ophefves dat: 13
Julij 1743.
Lige Publiceret Rente Cam/m/erets Placat at af fremede Korn vare skall svares Told fra 1
Aug: 1743 dat: 16 Julij 1743.
Publiceret Deris Mai:ts Forordning om at Præster, Fogder og Sorenskrifvere (ick)e maa kiøbe
Jordegodz udj deris District dat: 31 Julij 1743.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste anordning om Klockerboeliger dat: 7 Junij 1743.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftt Ambtmand Møinichens ordre angaaende en Dellinqvent
fra yttre og Indre Sogns Fogderie Ole Olsen Fiddie der for begangne Mord er dømt fra Livet,
er (der) paa Desserteret som skall Paagribes dat: 11 Septembr: 1743.
Publiceret Gen: Major von Kappes ordre at en Dellinqvent Peder Olsen som for tyfverie er
Dømt til Eevig fængsell af Laugtings Retten er bort Rømt, hvilcken skall paagribes hvor hand
findes dat: 13 Julij 1743.
Lige saa Publiceret Deris Excellence Hr: Møinichens dito ordre dat: 17 Sept: 1743.

Publiceret Knud Knuds: udstede bøxelsedel paa ½ Løb Smør udj gaarden Tvet till Knud
Knuds: dat: 7 Octobr: 1743.
Publiceret Marj Simensdatter Sl: Lars Rødlandz eftterlefverske hindes udstede Skiøde paa 2
pd: 10 ½ Mrk: Sm: i Rødland till Knud Lars: for 59 rdr: dat: 7 Octobr: 1743.
Publiceret Madame Sl: Olrichs udstede bøxelseddell paa 1 pd: fisk i Lille Kalsøen till Ole
Nielsen dat: 5 Septembr: 1743.
Publiceret Jens Hans: Meyers udstede bøxelsedel paa 3 Mrk: i penge og 10 s: i Laxevogen udj
Søre Aarland till Jørgen Olsen dat: 15 Junij 1743.
Publiceret Hr: Steiners udstede bøxelsedel paa 1 ½ Spansteig i gaarden Drønnen til Ole
Størs:!! dat: 17 Septbr: 1743.
Publiceret Nathanaell Mathies: udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: i Salthellen til Oluf
Johans: dat: 6 Julij 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Halfvor Knudsen Hilde hvor udj Encken Sirj Joensdatter er
tilfalden 15 ¾ Mrk: Smør for 50 rdr: og barnet Knud Halvors: tilfalden 15 ¾ Mrk: Sm: i
Hilde for 50 rdr: dat: 26 Junij 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Helga Olsdatter Weivogen hvor Anders Hans: er udlagt 6
Mrk: Sm: for gaarden Weivogen for 6 rdr: dat: 25 Junij 1743.
Niels Nielsen Høybye haver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Jens Hansen
Meyer ved skrifttlig Kaldseddell at lide Dom till at indfrie sin udgifne obligation med Sagens
forvoldende omckostninger, hvilcket Stefnemaall i Retten læst blev dat: 24 Julij 1743 saa
Lydende.
Stefnevidnerne Johan/n/es Drifvenes og Johannes Rommetvedt hiemlede ved Eed eftter
Loven at have dette Stefnemaall for Jens Hansen Meyer anckyndiget eller anvist for 4 â 5
uger siden.
Jens Hansen Meyer lod ind levere sit skrifttlige indleg dat: 1 Octobr: \1743/ saa Lydende.
paa Citantens vegne møtte for Retten dattersønnen Mons:r Hans Poust, som i Rettelagde
dend første opsigelse dat: 8 Janvarij 1742 med Jens Hansen Meyers paategning saa Lydende.
der nest Producerede dend anden opsigelse med Jens Hansen Meyers paategning dat: 21 Aug:
1742 saa Lydende. {saa vidt Signeret er.} Lige saa Producerede hand Jens Hansen Meyers
Eegenhendige brev dat: 23 April 1742 saa Lydende. Endnu Producerede Mons:r Poust sin
Morfader Citantens skrifttlige Indleg dat: 7 Octobr: 1743. saa Lydende.
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Comparenten i det øfrige under alle V(…….) Reservationer var udj Sagen Endelig og uopholdelig Dom paastaaende.
hvor eftter saaledes blef Kiendt Dømt og afsagt.
Citanten Niels Nielsen Høybye hafver d: 10 Janv: \1742/ {opsagt} og d: 7 Septembr: nest
\eftter/ opsagt Contraparten eftter sin forskrifvelse dend heele Capital at betale, og som ingen
\er/ paafu(ldt?) har Citanten veret aarsaget at indstefne Contraparten till nest afvigte
Sommerting, {og} \som/ da icke møtte, og nu till dette Ting atter lovligen indkaldet, og udj sit
skrifttlige forsædt begierer anstand i Sagen till neste Ting, som Retten ej understaar sig at

tillade, da som det befindes at Capitalen er Contraparten lovlig opsagt som og nu Anden gang
indstefnt og imidlertid icke Rettet for sig i Mindelighed, Saa tillfindes Jens Hansen Meyer at
indfrie og betale sin Pandte Obligation dat: 2 Augustij 1735 dendz Capital 400 rdr: med sine
Renter indtill betalingen bliver Erlagt samt udj processens omckostning 6 rdr: alt forskrefne
tilfindes Contraparten \Jens Hansen Meyer/ at betale og udrede under Namb og Excecution
udj hans Boe, till Citanten 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Fogden blev Tingsvidne meddelt at saa mange som har skydset till og fra Tingerne dette aar
har nødt sin betaling 4 s: Miilen. udj dette Skibbrede er ingen Wrag eller Strandet godz, ej
heller forlofs Penger uden Een arf falden udj Waags Skibrede eftter Sl: Bæsen Drivenes og
hans huustrue hvor til ingen arfvinger har indfunden sig, hvor for dito arvepart tilfalder
Kongen som er 7 rdr: 3 Mrk: 4 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1744 ere Lars Olsen Vigck, Thomes Aarebøe,
Eerick Fonden, Niels Stocken, Jacob Anders: Hæfverøen, Mickel Stangeland, Villum
Stangeland og Niels Walhammer.
Restandsen beløber 169 rdr: 3 Mrk: 1 s:

Ao: 1743 d: 11 og 12 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig for Ous Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Ole Ellingsen Røtingen, Lars
Joens: ibid: Rasmus Houeland, Mickell Kuven, Eefvind Hedtleflot, Gamle Joen Joens:
Hofland, Niels Lars: Hiemdall og Niels Eefvensen StorEm, tillige med fleere Almue som
Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres lige som paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Marj Joensdatter Søre Strønen hvor udj Enckemanden
Aamund Chrestophers: er udl: 5 Mrk: Sm: for 5 rdr: Ole Baards: udl: 5 Mrk: Sm: i Søre
Strønen for 7 rdr: Inger Baardsdatter, Marithe Baardzdatter, Karj Baardzdatter, Anna
Baardsdatter og Mallene Baardsdatter er tilsamen udl: 19 Mrk: Sm: udj gaarden Mehuus for
13 rdr: og Karj Aasmundsdatter udl: 2 Mrk: Sm: i Strønen for 4 rdr: dat: 22 Junij 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Haldoer Hansen Lundervig, hvor udj Encken Aagaathe
(Anders?)datter er udl: 1 pd: Sm: i Lundervig for 30 rdr: og Marithe Haldoersdatter er udl: 1
pd: Sm: i Lundervig for 30 rdr: dat: 20 Junij 1743.
Publiceret Hr: Assessor Londemands udstede bøxelseddell paa 1 Spd: Sm: og ¼ huud udj
gaarden Salboe till Ole Ols: som bøxelen har betalt dat: 2 Julij Ao: 1743.
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Publiceret Siur Col(dall?/bendtsen? og ….)s Siurs: Kleppes udstede skiøde paa 18 Mrk: Sm: i
gaarden Udschaatt till Hans Hans: som der for har bet: 54 rdr: dat: 3 Martij 1743.

Publiceret Anders Hans: Hellandz udstede skiøde paa ? pd: 3 Mrk: i Helland til Anders
Anders: som der for har bet: 40 rdr: dat: 11 Octobr: 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Isack Eericks: Holmefiord, hvor udj Encken Giertrud
Joensdatter {hv} er udl: 22 Mrk: Sm: for 22 rdr: Ole Isacksen, Eerick Isacksen, Isack Isacks:
Barbroe Isacksdatter, Magdele Isacksdatter og Marithe Isacksdatter tilsamen er udl: i gaarden
Søre Holmefiord (22?) Mrk: Sm: for 22 rdr: dat: 15 Junij 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Aagaathe Olsdatter Søre Holmefiord, hvor udj Enckemanden
Dangel Halvorsen, Ole Dangels: Halvor Dangels: Engegier Dangelsdatters!!, Anna
Dangelsdatter og Marithe Dangelsdatter tilsamen er udlagt i Søre Holmefiord 1 pd: 4 Mrk:
Sm: for 28 rdr: dat: 12 Junij 1743.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ved skrifttlig Kaldseddell ladet ind stefne de 2de
Sødskende Peder Knudsen og Martha Knudsdatter Qvittingen at lide Dom till Straf, for deris
begangne blodskam og barne Aufling tilsammen, till Vedermæle i Sagen har og Fogden ladet
indstefne Dellinqventernis fader, Knud Nielsen Qvittingen, saa vidt Sagen hannem kunde
paagielde, Endelig gaf Fogden tilckiende at bøygde Procuratoren Hans Engelsen Giøen,
følgelig deris Excellence Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens ordre af 21 Septembr:
sidstleden er beskickcket at vere Dellinqventernis Deffensor for under Retten, og at bem:te
Deffensor iligemaade er indstefnt till dette ting og Sted at i Rette komme, med hvis hand til
forsvar for Dellinqventerne kunde have at i Rette føre, det skrifttlige Stefnemaall dat: 18
Septembr: 1743 blev i Rettelagt og oplæst og lyder som følger.
Dellinqventerne møtte begge for Retten hvor af Mandz Persohnen møtte u-Stocket og ublocket for Retten, og qvinde Mennisket i hvilcket huus hun laag i barselseng paa Tingstedet,
hvor Retten i denne Sag blev holdet, tilstod tillige med broderen at have faaet lovlig Kald og
varsell, lige saa Dellinqventernes Deffensor Hans Engelsen Giøen paa Eegne og
Dellinqventernes vegne tilstod at {dett} denne Stefning er dennem lovlig forckyndt.
Lige saa møtte for Retten Dellinqventernis fader Knud Qvittingen som ej allene er indstefnt
til Vedermæele udj Sagen men end og at Stande till ansvar, for hans omgang med børnenis
samenleye eller Anden u-tilbørlig omgang, hvor till hand Self svarede at have faaet lovlig
Kald og warsell;
Dellinqventen Peder Knudsen fremstod for Retten og svarede paa følgende qvæstioner 1.
hvem der er fader till det barn, hvor med hans Sødster Dellinqventinden Martha Knudsdatter
nu ligger paa barselseng. Rs: Jae svarede hand er Self fader til barnet. 2. om hand oftte
har haftt legemlig omgiengelse med denne sin sødster og hvad tid. Rs: at 2de gange har
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giengelse med hinde og icke mere, den f(ørste gang 3de dager fo)r Juell 1742 og anden dag
Juell om Afttenen h(afde hand a)nden gang omgiengelse med hinde, og siden icke, sagde
ellers at vere 14 aar gammell; 3die om hand er bleven laacket til denne legemlig
omgiengelse med sin Sødster, endten af hinde Self eller andre; Rs: dend første gang 3de
dager for Juell om afttenen stod hand nere ved Korn og høeladen og brød qvist till
Creatuurerne, dis midlertid kom Sødsteren gaaende till høeladen og bad gaae ind med sig
som og skede, og da hand kom ind i høeladen til hinde, lagde hun sig ned og bad ham ligge
hos sig, som hand og eftterckom. dend anden gang war anden Juele dag hand gick till hinde i
høeladen, da hand lige saa hafde legemlig omgiengelse med hinde, og icke ofttere siden hafde
med hinde at bestille. Dellinqventen blev formaenet at Erindre sig Rett, hvad tid og dag hand

sidst hafde legemlig omgiengelse med sin Sødster, og forcklarede at 2den eller 3die Juele dag
1742, {og nogle} var Prædicken ved Samnanger Kircke og nogen tid der eftter vngefer 14
dager eftter Nytaar 1743, hafde hand anden gang omgiengelse med hinde, lige \saa/ 1 â 2
dager der eftter hafde hand med hinde atter legemlig omgiengelse, paa adskillige andre
qvæstioner forcklarede Dellinqventen, at hans Stifmoder og Sødster i lang tid har veret uEenig, men for at hindre dend u-Eenighed, satte de datteren paa en gaard kaldet {Nyes}
Høysetter ½ Miill der fra, til Somer arbeide, hvor hun blev henskicket nogle dager for Sancte
Hans dag der forblev hun \indtil/ 6 uger for denne tid, da hindes Madmoder Ole Hougnesen
Høysetters Koene Karj Høysædter Reiste til Qvittingen og gaf tilckiende at Dellinqventinden
war svagelig og at det icke var Ret fadt med hinde, saa de maatte komme at forfare hvorledes
tilstanden var, saa gick Dellinqventen om morgen tiilig der eftter til Høysetter og talte med
Madtmoderen Karj Høysædter {eftter} som sagde ham at Dellinqventinden var
frugtsom/m/elig, og sagt till at Comparenten Dellinqventen hindes broder har haftt legemlig
omgiengelse med hinde, som hand da og paa samme tid for hinde tilstod, saaledes at forholde
sig, og at hand Dellinqventen har haftt med Dellinqventinden sin Sødster legemlig
omgiengelse, og siden kom det i bøygde Røgte, {samme dag} hvor paa hun befalede
Dellinqventen at gaae hiem og sige hvor tilstod, og da hand der paa kom hiem \og/ siger for
faderen og Moderen at hans Sødster var svag, saa gick faderen strax op till Høysædter at
forhøre hvor det var med hinde, og da hand kom hiem spurde \hand/ Dellinqventen sin søn
hvorledes hand har baaret sig ad med sin sødster, hvor til Dellinqventen indtet svarede, uden
at græde; Endnu blev Dellinqventen tilspurt, hvorledes hand og hans sødster haver haftt deris
Natteleye daglig medens de var hiem/m/e, Rs: at forældrene laag i Røgstuen, hvor Sønnen
Dellinqventen laag i en Benck og paa dend hiin side i Stuen laag sødsteren og en yngre
sødster hos hinde, imedens vinterene varede, og om Som/m/eren laag sødsteren med dend
mindste halfsødster i Sengeboen men Dellinqventen laag stedse i Røgstuen hos forældrene i
bencken, ved deris Seng; Endelig blev og Dellinqventen tilspurt om hand har veret til
Confirmation og Gudz bord, og om hand kunde sin børnelærdom, Rs: hand har icke veret til
Gudz bord ej heller kand hand læese inden bog, vedste heller icke at forcklare sin børne
lærdom, jae vidste icke hvem der har igienløst, eller hellig giort ham, vidste heller icke at
læese sit Fader Vor Redt. Deffensor tilspurte Dellinqventen
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(om hand icke vidste …. …. …)ken stor Synd, hand skulle bedrifve hoer med sin Sødster,
(saa og o)m icke forældrene haver tilholdt ham at læese i bøger Rs: Nej hand vidste det
icke, ej heller haver hans forældre lært ham at læese; Parterne hafde icke videre
Dellinqventen at tilspørge,
hvor fore Dellinqventinden Martha Knudsdatter som laag paa barselseng i stuen hvor Retten
holdtes, blev tilspurt, hvem er fader til det barn som hun haver føed til verden, Rs: at hindes
kiødelige Broder Peder Knudsen, er hindes Rette Barnefader; og i det øfrige blev hun tilspurt
alle de qvæstioner som broderen Dellinqventen Peder Knudsen haver svaret till, hvilcket hun
i alt svarede og forcklarede, saaledes i Sandhed forholder sig, og vid!! (ved?/vidste?) aldelis
icke af nogen Anden barnefader end sin kiødelig broder; forcklarede ellers at vere 19 aar
gam/m/ell og har icke veret til guds bord, ej heller kand hun læese i bog, icke, heller kand
hun noget af sin børne lærdom; blev tilspurt om hun icke vidste det var en dødelig Synd at
bedrifve hoer med sin Eegen kiødelig broder, Rs: Ney hun vidste det icke. Videre hafde
icke Parterne Dellinqventinden at tilspørge.
der nest blev Dellinqventernes fader Knud Nielsen Qvittingen fremckaldet som blev tilspurt.
1. om Dellinqventerne Peder Knudsen og Dellinqventinden ere kiødelige Sødskende baade til
fader og Moder, Rs: ja disse 2de børn haver hand auflet udj æcteskab med sin første afdøde

huustrue Sl: Anna Nielsdatter, imedens hand boede og var huusmand paa Waas udj
Eevangers Kirckesogn; 2det hvor gamell børnene ere. Rs: Sønnen, Dellinqventen Peder
Knudsen er 14 aar gam/m/ell, og datteren Dellinqventinden er udj sit 20de aar gam/m/ell; 3.
hvad beckiendelse disse Dellinqventer har giort for han/n/em, om deris begangne Leyermaall
og blodskam, Rs: de har begge beckiendt for hannem, at Sønnen Peder Knudsen, er fader til
det barn, hvor med datteren Martha Knudsdatter er kom/m/en i barselseng, 4. om de for
hannem har beckiendt, hvad tid og Sted og hvor oftte Dellinqventerne har haftt legemlig
omgiengelse med hin Anden, Rs: de har icke, uden datteren sagt ham at de haver haftt
omgiengelse med hin Anden i høeladen, men hvor oftte har hand icke spurt, ej heller faaet
forcklaring om. 5te om nogen af dem har veret till Guds bord Rs: Ney. 6te hvor for hand
icke har haftt bedre omsorg for deris oplysning i deris Sahlighedz Sag Rs: Kand Self icke
læese i bog, og hvad hand haver lært i sin ungdom uden bog, haver hand nu forglemt, disuden
har hand for fattigdom skyld icke haftt leylighed, at beckoste hans børn skoelemester, til deris
u(….. oplær)ing. 7. hvad tid hans børn for deris misgierning (blev arr)esteret. Rs: dend 16
Septembr: sidstleden, blev de af Lænsmanden Hans Lundervig arresteret og hos hannem
\siden/ sidet udj fængsell.
Endelig
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blev fremckaldet de 2de qvinder Johanne J(…….datter) og (……)a Siursdatter og de 2de
Mend, Maans Andersen (..de…..) og Windsendz Olsen Lepsøen, som war oververende da
Dellinqventinden kom i Barselseng hvilcke samtlige forcklarede at Natten till Torsdags
sidstleden imellem d: {1}9 og 10de Octobr: kom Dellinqventinden i Barselseng med et
dødfød Pigebarn, som dog var et fuldtidigt foester, og blev da ved fødselen brugt alle lovlige
Midler, men formedelst Dellinqventindens langvarige Smerte, blev foesteret død føed, og
passerede dette udj fengsell paa gaarden Lundervig. paa tilspørgelse Sagde disse folck at
Dellinqventinden udj sin Barns Nød for smerte skyld og haarde nød i fødselen, blev ingen
beckiendelse af hinde hørt eller giort.
Fogden lod tilføre at siden begge Dellinqventerne, Self villig og uden tvang, har tilstaaet og
beckiendt deris begangne blodskam og barne Aufling tilsam/m/en, hvilcket deris kiødelige
fader, end ogsaa, saaledes har tilstaaet at vere, Saa Sadte Fogden i Rette, og paastod at de for
saadan deris Misgierning maatte døm/m/es til Straff eftter Lovens 6te bogs 13de Capt: 14 art:
hvor om hand ville forvendte Dom.
Dellinqventernes Deffensor Hans Giøen lod tilføre, at som disvere eftter deris Eegen
tilstaaelse som fulde Sødskende haver begaaet blodskam og barne Aufling tilsamen, da i
henseende ej alleene deris Store Eenfoldighed, som Retten saa vell som Laugrettet alt
formeget haver Erfaret, men end og deris slette oplysning udj deris Christendom, som ej ved
at giøre Reede hvem der haver skabt dennem, som burde anckom/m/e paa forældrenes ansvar,
der saa lidet eller Rettere sagt, slet indtet eftter deris Pligt, haver draget forderlig omsorg for
Dellinqventerne som er deris børn som kunde tiene till deris Sahlighedz Middell, thj hafde
de veret bedre oplyst udj deris Christendom, saa haver de vogtet sig for saadan gierning at
øve, og der med undgaaet paafølgende Straff, Alt saa formente Comparenten at Fogdens i
Rettesettelse er alt for haard, Men at Dom/m/eren med skiønsomhed vill overveye deris slette
opførsell udj deris Gudz frøgt, saa vel som at overveye deris unge alder, videre vidste hand
icke at forestille Retten som kunde tiene til deris forsvar, men indlod sagen til Doms.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
disse 2de kiødelige Sødskende Peder Knudsen og Marithe Knudsdatter, der under denne Sags
Proceduer for sin begangne blodskam er actioneret, og befunden saa mørcke og u-oplyste udj
deris Christendom at de fast lidet eller indtet ved af Gud at sige, og saaledes, ved aabenbare

og frivillig tilstaaelse her for Retten haver haftt legemlig omgiengelse og barne Aufling med
hin anden, tilfindes begge disse kiødelige Sødskende Peder Knudsen og Marithe Knudsdatter
for deris begangne blodskam at miste deris lif deris hofveder at afhugges med Sverd eftter
Lovens 6 bogs 13 Capt: 14 art: og deris legemer eftter Forordningen dat: 9 Aug: 1737 at
begraves, hvilcken vores Dom till Ober Rettens paaskiønnende insinueres.
Eftter at Dom saaledes gangen var, tilspurte Fogden saa vell
1743: 130b
Dellinqventernes fader som dend anden tilstedeverende Almue, om de ere vitterlig, at
forbem:te Dellinqventer, haver nogen slags formue eller Eiendeele, som kunde Registeres
Seqvestreres, og kom/m/e til afdrag paa de omckostninger som medgaar till deris fengsell og
afstraffelse, Dellinqventernes fader svarede at i dend tid hans første Sl: huustrue døde, gick
de om bøigden og bætlede brød, saa de icke tilfalt nogen arf, og siden haver de stedse veret
hiemme hos ham Self og indtet kunde fortient, dis uden er hand Self en gandske fattig og
udarmet Mand.
Lænsmanden og Almuen sagde ligesaa at det er dem beckiendt at Dellinqventerne er indtet
Eiende icke heller faderen som er en beckiendt fattig Mand.
Almuen blev tilspurt om her findes wrag og Strandet godz, 2det om forlofs penger er falden
for arfs afførsell endten af Kongens eller det Beneficerede godz, 3die om her er falden
nogen 6te og 10de Penge for uden Rigs førte Midler med videre etc: hvor til Almuen
svarede Ney; Almuen tilstod at have beckom/m/et skydz pengerne 4 s: saa mange som har
skydset til og fra Tingerne; Restandsen blev oplæst og beløber 9 rdr: 4 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten for 1744 ere, Niels Midtsædtre, Niels Rolsvog,
Niels Voge, Ole Olsen Høysædter, Eerick Sandvig, Mons Nedre Bouge, Mathias Røsvold og
Lars Torbiørnsen Wafedt.
Ole Olsen Høysædter fremckom for Retten og angaf at have slaget 2de Ulfunger, hvilcke
skind hand fremvisede, hvor fore Fogden betalede ham for Retten â 3 Mrk: tilsamen 1 rdr:

Ao: 1743 d: 14 og 15 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Haavig for Strandvigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Haldoer Haaevig,
Joen ibid: Haldoer SæfverEide, Mickell Johansen Tvedt, Ole Anders: Skaatuen, Lars
Torstensen Windenes, Hans Hansen Lillevig og Ole Johansen Leygeland, tillige med fleere
Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordres, lige
som paa forrige Tinge.
Publiceret Steen Anders: Vanvigs udstede bøxelsedel paa 2 pd: 2 ½ Mrk: Sm: i gaarden
Lillevig till Hans Hansen dat: 4 Martij 1743.
Publiceret Torbiørn Tvedts udstede bøxelsedell paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Tvedt till
Hans Taarbiørns: dat: 4 Martij 1743.

Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Johan Hans: Giøen, hvor Encken Eelen Knudsdatter haver 2
pd: 21 Mrk: Sm: i Giøen overdraget til sin Svigerfader Hans Torgildsen Giøen, paa de
Conditioner som skifttebrevet dat: 14 Junij 1743 formelder.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Marithe Andersdatter Wiig hvor Christopher Johans: Viig er
udlagt for sin fordring 12 Mrk: Sm: i gaarden Opsal for 12 rdr: Lars Olsen, Thomes Olsen,
Anders Ols: Karj Olsdatter, Thomes Lars: Rangnele Larsdatter og Karj Larsdatter er
tilsammen udl: (1? pd:?) 4 Mrk: Sm: i gaarden Opsal for 28 rdr: Anna Thomesdatter udlagt i
L(..l….)g 13 Mrk: Sm: for 13 rdr: Anna Thomesdatter og Karj Thomesdatter udl: 16 Mrk:
Sm: i gaarden Opsal for 16 rdr: dat: 10 Julij 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Joen Oustestad, hvor udj til begravelses beckostning, skifttes
beckostning, till Inger Joensdatter, Ingell Christophers: Lars Christophers:
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Christopher Christophers: Eerick Christophers: Hans (Christophers:? og ….. ………..) er
tilsammen udl: i gaarden Lillelie 16 Mrk: Sm: for 18 rdr: 4 Mrk: A(nder?)s Christophers:
Ingebor Christophersdatter, Elj Christophersdatter og Karen Christophersdatter er tilsammen
udl: 3 Mrk: Sm: udj gaarden Mit Røe for 2 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 8 Julij 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Hans Rasmusen øfre Eegeland, hvor Encken Zidsele
Eefvindsdatter, Marithe Hansdatter og Anna Hansdatter er tilsamen udl: udj gaarden øfre
Eegeland 13 ½ Mrk: Sm: for 20 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 12 Julij 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Peder H(ansen?) Kleppe, hvor Ha(ns?) Hiertnes eftter
obligation er udl: 1 Løb 9 Mrk: Sm: i gaarden Kleppe for 98 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 22 Ju(…)
1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Hans Nerhofde, hvor udj Encken Christi (…)elsdatter, Knud
Hans: Hans Hans: Mickel Hans: Engell Hans: Christj Hansdatter, Eelj Hansdatter tilsamen
udl: i gaarden Nerhofde 2 pd: 8 Mrk: Sm: for 56 rdr: Encken og Aagaathe Hansdatter samt
Anna Hansdatter er tilsamen udl: udj gaarden Sellien paa Waas 15 3/8 Mrk: Sm: for 10 rdr: 1
Mrk: 8 s: dat: 11 Junij 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Syever (…..) Lothe{s Søn} hvor Sønnen er udl: i gaarden
Aachre 15 Mrk: Sm: for 15 rdr: dat: 9 Aug: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ½ giedskind udj gaarden
Toft(?) till Bent Rasmusen som bøxelen har bet: dat: 14 Octobr: 1743.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Gunnela Larsdatter till dette Ting for
begangne Leyermaall med Jan Eefvensen Sandall, till Doms Lidelse eftter Loven.
dend indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Fogden paastod Dom till bødernes betaling.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Siden Gundele Larsdatter her for Retten tilstaar at hafve auflet barn med Jaen Eefvinds:
Sandall, saa tilfindes hun at betale sine Leyermaals bøder eftter Lovens 6te Bogs 13 Capt: 1te
art: med 6 rdr: under Nam og vurdering udj hindes Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.

Joen Eefvinds: Haaeland haver ladet till dette Ting indstefne Knud Olsen Eegeland for
Eendell u-beckvems ord \at lide Dom/ og der om indstefnt hannem at anhøre eftterskrefne
vidner, Johannes Haaeland, Johannes Boelstad og Samson Brathuus, som i ligemaade er
indstefnt under faldz maall.
dend indstefnte Knud Eegeland blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen
paa hans vegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne Lars Anders: Biøndall og Kaare Anders: Hougevold hiemlede ved Eed eftter
Loven, at have indstefnt saa vell Contraparten, som vidnerne till dette Ting med meere end 14
dagers Kald og Varsell.
Citanten mødte for Retten og paastod at hans indstefnte vidner saa mange som møder,
maatte Eedfæstes og afhøres. Vidnerne Johannes Haaeland og Johannes Boelstad, {hiemlede
ved Eed eftter Loven} møtte for Retten, da Eedens forcklaring for dennem af Lovbogen blev
oplæst, og formaenet at blive ved Sandhed, hvor paa
vidnet Johannes Boelstad eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at neste
Søndag eftter Sancte Hans dag war Prædicken i HaalandsDahlen, da vidnet tillige med
Contraparten eftter Prædicken, med fleere gick ind paa gaarden Holdhuus, og hørte at Knud
Eegeland Sagde, at da Jegten som i foraaret 1743 war i Sildeføeringen, saa Staell Joen
Haaeland 3 rdr: af Jegten. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Johannes Haaeland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede
{eftter Loven}, i allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
det 3die vidne Samson Brathuus blev paaraabt men møtte icke.
Eragtet.
Som vidnet eftter Kaldsmendenes afhiemling hafver faaet lovlig Kald og warsell, saa
forelegges vidnet Samson Brathuus under faldzmaall Laugdag til neste Ting at aflegge sit
vidnesbyrd, till sam/m/e tid og sted forelegges Knud Eegeland at møde og svare till Sagen.
Procurator Hans Giøen møtte paa Peder Harckes vegne i Bergen, der til dette Ting haver ladet
indstefne Eendell Debitorer, som hands Sl: Svigermoder Sl: Anna Sl: Daniels, hafde (….
….) anden Crediteret Kiømands varer, saa som Jørgen Qvaele sk(… …. …….)et 1 Skøttemels
Sæck for 1 rdr: og ½ t:de Rug for 1 rdr: 2 Mrk: tilsamen 2 rdr: 2 Mrk: Rasmus Toftte 1726
skall have Rested paa Een Skottemæls Sæck og videre tilsamen 1 rdr: 2 Mrk: 10 s: Engell
Boege 1724 skall have faaet i alt til 2 rdr: 1 Mrk: 8 s: Engell Vindenes Rester for 1 skieppe
Salt 1 Mrk: og Vindsentz Knudsen Vinde(nes) skall Reste 1 rdr: 2 s: alt til Doms Lidelse
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saa og at bet(ale alle Sagens paagaaende) omckostninger.
af de indstefnte møtte paa Sl: Jørgen Qvaeles vegne Sønnen David Jørgens: Qvaele, og
Rasmus Toftte som vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Stefnevidnerne Haldoer SæfverEide og Christian Tvedt, hiemlede ved Eed at have indstefnt
Engell Boege, Engell Vindenes, og Windsents Vindenes, til dette Ting med meere end 14
dagers Kald og Varsell.
David Jørgens: Qvaaele møtte for Retten paa sin Moders vegne som siger icke har vidst
eller ved at hindes Sl: Mand haver veret Citanten eller hans Sl: Svigermoder skyldig 2 s: end
siger mere, hvor fore hun heller icke ved skifttes holdelse eftter sin Sl: Mand d: 29 Junij 1733
icke heller haver ladet denne fordring anføre, til med siger sønnen at hans Moder er i saa slet
tilstand at hun gaaer og bædtler sit brød, formente ellers at siden Citanten icke beviser sin
gield eftter død mand, saa bør hand heller icke nyde dend godtgiort, som hun og declarerer
icke kiender sig pligtig at betale saa som hun Erbyder sig at ville aflegge sin Eed, at hun

aldrig haver veret vidende og icke heller ved at hindes Sl: Mand haver veret det allermindste
skyldig til Citantens Svigermoder.
Rasmus Toftt som skall Restere i alt 1 rdr: 2 Mrk: 10 s: benegter under Eed her paa ej mere
at Reste end 3 Mrk: 12 s: {og} som hand her i Retten Erbyder at betale, og det øfrige
benegter hand in Totum ej at vere skyldig;
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt dømt og afsagt.
Eftterdj Encken Sl: Jørgen Qvales eftterleverske, Erbyder sig ved Eed ej at vere vidende,
{icke heller haver veret vidende} at hindes Sl: Mand skall have veret det allermindste skyldig
til Citantens Svigermoder, hvor om ej heller af Citanten produceres bevis eftter dend afdøde
Mand, saa bliver Encken for denne prætention og for Citantens tiltale her med frifunden. dis
uden søges Rasmus Toftte for Crediterede warer i alt 1 rdr: 2 Mrk: 10 s: hvor af hand
benegter og fragaar ej have faaet dend anførte fiering Korn for 2 Mrk: 8 s: lige saa icke heller
faaet dend anførte halfvckande lyese for 10 s: og paa det øfrige siger hand at have Een gang
betalt 3 Mrk: og siden 2 Mrk: danske, Rester saa 3 Mrk: 12 s: som hand tilfindes at Erlegge
og betale, og for det øfrige bliver Rasmus Tuftt (Toftt) frifunden. de øfrige Engell Boege og
Engell Vindenes samt Vinsentz Vindenes som haver faaet lovlig Kald og varsell, forelegges
Lauvdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Guroe Sl: Steen Olsens og Samson Lygres udstede bøxelsedel paa 1 pd: 11 ¼
Mrk: Sm: i Selsvog til Johanes Ols: dat: 14 Octobr: 1743.
Almuen blev tilspurt om her er fundet Wrag eller Strandet gods, med videre, som og om her
er nogle unge Karler som driver handell med videre etc: Almuen tilstod saa mange som
haver ført øfrigheden til og fra Tingene dette aar, har faaet sin betaling 4 s: Miilen. Fogden
i Rettelagde Mandtalet over gaarden Sandals aftag 1 Løb Sm: ½ huud som er Leyleningen
Godtgort; paa dette aftag er og Ledingen godtgiort. Restandsen blev oplæst og beløber 31
rdr: 1 Mrk: 2 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1744 ere, Engell Olsen Nordtvedt, Ole
Endresen Lioethuun, Ole Knudsen Refne, Ole Olsen Skaathuen, Steen Stens: Hiertager, Knud
Vindsends: Vindenes, Ole Joensen Toftt og Anders Joensen Houge.

Ao: 1743 d: 16 og 17 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Hummelvig for Opdals Skibbredes Almue ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
{ove} Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Siur Opdall, Lars Thoe, Niels
SøerEide, Sæbiørn Singelstad, Ole Bruntvet, Rasmus Kaldefos, Villum Vaage og Ole øfre
(Gi?)erstad, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordres lige som paa
forrige Tinge.
Publiceret Hr: Estats Raad Lyms udstede giæstgiæberlig Privilegium paa Næshafn til Peder
Olsen Ulvig dat: 20 Junij 1743.
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Publiceret Aarne Siurs: Øckland og Jo(…. ………. ……… udgifne) Contract med Haldoer
Hamerhaag dat: (.. ….. 1743)
Publiceret Maans Bruntvets bøxelsedel paa ½ (?) Løb Sm: udj (Ers?)wer til Peder Johansen
dat: 16 Octobr: 1743.
Publiceret Fogden Heibergs fredlyesning over gaarden Waldes Skoug i Tyesnes Sogn
saa over gaarden Fedts skoug i Qvindherretz Skibrede dat: 16 Octobr: 1743.

Lige

Publiceret Siur Knuds: og Siur Peders: deris udstede skiøde paa 1 ½ Løb Sm: udj gaarden
Reigsem till Ole Ols: som der for har betalt 64 rdr: dat: 3 Octobr: 1743.
Publiceret {paa et almin} Christj Sl: Anders Brathuus eftterleverske, hindes udstede
bøxelsedel paa (? …?) 6 Mrk: Sm: i gaarden Brathetuedt til Lars Anders: dat: 21 Maij 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud udj gaarden Tvedt
med Hofland til Niels Isacksen dat: 23 Septembr: 1743.
Publiceret Mathias Dals udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Unerim til Joen Ols:
dat: 6 Martij 1743.
Publiceret Mathias Dals udstede bøxelseddel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Unerim til Ole
Thorstens: dat: 11 Decembr: 1742.
Publiceret Hans Ols: Hatvigs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Møchlestad til
Anders Joens: dat: 22 Maij 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Peders: og Sl: Anna Gundersdatter Ersver, hvor Sønnen
Peder Olsen og Karj Olsdatter tilsamen er [udl:] udj gaarden Erswer ½ Løb Sm: og ½ huud
for 36 rdr: dat: 7 Junij 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Johannes Tvedt hvor udj Encken Herbor Eeliasdatter, Anna
Johansdatter, Marithe Johansdatter, Herboer Johansdatter og Malleene Johansdatter er
tilsammen udl: ½ Løb Sm: for 18 rdr: uden bøxel dat: 2 Septembr: 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Hans Eericksen Lie, hvor Hr: Muller er for fordring 42 rdr: 4
Mrk: 8 s: Pandtsat 2 pd: 9 Mrk: Sm: i Lie dat: 9 Septembr: 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Niels Olsen Giøevog, og er Marj Nielsdatter udlagt 10 Mrk:
Sm: udj Lande med bøxel for 5 rdr: dat: 18 Maij 1743.
Hr: Assessor von der Lippe haver till dette Ting ladet indstefne Johannes Giøevog till {det}
Doms Lidelse for u-lovlig Skoughugst i Giøvogs skoug;
Johannes Giøevog møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Contraparten forestillede at Abraham Eldholm paa Liuse Closters godz, tilEignede sig de faae
træer hand hug i skofven till bordtag og nogle Kander Salt, og som hand kunde icke
beckom/m/e det Self, har hand u-Rettelig forestillet Hr: Assessor at Johannes Giøevog har
hugget disse træer i Hope Skoug, som dog er hugget udj Giøevogs skoug.

Publiceret Siur Biørns: med flere interessentere deris udstede skiøde paa 1 Løb Sm: i Næsse
som har bet: 1 rdr: for hver Marck Sm: dat: 1 Martij 1743.
Niels Konsvig som formynder for for!! Myndtlingen Johannes Nielsens Arvemidler som er 6
rdr: 2 Mrk: 4 s: som hand her for Retten opbød inden tinge om nogen \af/ Almuen ville
tagde!! (tage) dend paa Rente, og som ingen forlangde dem imod Pandt, var hand begierende
at de maatte forsegles som og skeede af Sorenskrifveren og blev Pengerne formynderen
igien til leveret.
Ole Larsen Tvedt anviste sin udstede Pandte obligation Stoer 135 rdr: 16 s: til Hr: Major
Muller som sam/m/e har paategnet og qvitteret at vere betalt og i dend henseende dito
obligation til udslettelse i Pandtebogen anviser.
Publiceret Hr: Edvard Christies udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Konsvig till Jørgen
Johansen (dat: .. ……..) 1743.
Publiceret Siur Biørns: Nesses udstedde Pandte obligation Stoer 45 rdr: som Fogden Heiberg
ham med (… ….. …..) og setter der for till underpandt 1 Løb Smør udj gaarden (Nesse?) med
underliggende Klubben dat: 23de Septembr: 1743.
(Fogden Heiberg) haver till dette Ting ladet indstefne Knud og Steen Fladerager for øfvede
Slagsmaall mod Taarbiørn Fladerager og der om at anhøre vidnerne Niels
1743: 132b
(Øck?)land og (Arne Øck?land)
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men ingen af dennem møtte;
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Contraparterne som og vidnerne under faldz maall till dette
Ting med mere end (14?) dagers Kald og warsell;
Fogden paastod icke at vidnerne denne sinde skulle dømmes eftter Forordningen till deris
Faldzmaals bøder, men alleene at de endnu Eengang maatte forelegges Laufdag till neste Ting
under deris faldz maall;
Eragtet.
Som vidnerne eftter Stefnemendernes afhiemling befindes at have faaet lovlig Kald og warsell
till dette Ting, Saa forelegges widnerne Niels og Arne (Ø?)ckland Laufdag till neste Ting
under deris faldz maall at møde, Lige saa till samme tid og sted forelegges Contraparterne
Knud og Sten samt Taarbiørn Fladrager at møde og svare till Sagen.
Fogden lod auctionere 22 sæcker som Kornet blev hiemført udj, som hans Mai:t allernaad:t
gaf Almuen, hvor af Christopher Vattedall beholdt 2 stk:r for 1 Mrk: 8 s: Ørje Medalen 6
stk:r for 4 Mrk: 15 s: Anders Espevig 3 stk: for 3 Mrk: 2 s: Lænsm: 2 stk: for 2 Mrk: 1 s:
Ole ReigsEim 4 stk: for 5 Mrk: 2 s: Ingebrigt Backe 2 stk: 2 Mrk: 11 s: Morten Aaese 2
stk: 1 Mrk: 10 s:
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Niels Humelvig till Doms Lidelse for
skendz ord mod Baard Hum/m/elvig, samt at anhøre vidnerne Niels og Lars Hum/m/elvig og
Maans Giersvig under faldzmaall.
Niels Rasmusen Humelvig som er Contrapart møtte for Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og warsell, Lige saa Baard Humelvig.

Widnerne møtte for Retten, da Eedens forcklaring af Lovbogen for dennem blev oplæst og
formaenet at sige sin Sandhed. Hvor eftter
vidnet Niels Colbendtsen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i foraaret i
fiskeries tider 1743, kom Niels Rasmusen Humelvig og Baard ibid: udj Dispute om en baad,
da vidnet hørte at Niels Rasmusen Hum/m/elvig sagde at Baard Humelvig var, en fandte, et
Skarn, og et Skidtmenne; videre vidste dette vidne icke at forcklare;
det andet vidne Lars Hum/m/elvig eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
det 3die vidne {Maans} \Aamund/ Giersvig eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, i allemaader lige som forrige widner vundet og udsagt haver.
Contraparten sagde ved icke andet end alt hvad ære og godt er med Citanten og blev
parterne med hin anden forEenet.
Fogden i Rettelagde Tingsvidnet om Vrag og Strandet godz, hvor af indtet er fundet dette aar,
ej heller nogen forlofs Penger, icke heller nogen forbrudte boets Lodder med videre som det
der paa udstede Tingsvidne videre udviser. saa mange af Almuen som haver ført till og fra
Tingene dette aar, tilstod at have nødt sin betaling 4 s: Miilen, opsidderne paa Nedre Vaage
er godtgiort skatterne af aftaget 2 pd: 6 Mrk: Sm: Ligesaa Ledingen; udj gaarden
Nedreckleppe!! (Nedre Kleppe) er ødeliggende 2 pd: 8 Mrk: Sm: og der af dette aar ickun
svaret gresleye 64 s: Ligeledes at ingen bøxell der paa er falden dette aar. opsidderne paa
gaarden Holme deris qvittering at skatterne er ham!! indeverende aar godtgiort med 3 rdr: 1
Mrk: 6 s: Ligeledes opsidderne paa dend afbrendte gaard Wermedal skatterne for 1743
godtgiort med 6 rdr: 14 9/24 s: Restandsen blev oplæst som beløber 196 rdr: 4 Mrk: 11 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1744 ere. Thommes Amland, (…. ……)ædtre,
Jacob Beltestad, Samson ibid: Niels Ber(je, …… ………., ..ørc?)k Mevatne og Anders
Katteland.

Ao: 1743 d: (18? og 19? Octobr:? blev) holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Møc(klebust) for Qvindherretz Skibbredes Almue, oververende udj Retten (Kongl:)
Mai:ts Foeget Sr: An1743: 133
dreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig, (….. …..)sen Kierland, Søfren
Møcklebust, Thore Stufveland, (….. ……., ….. ……..,) Niels Bielland, Hermand Helvig, og
Johannes Tve(dt?)en, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordres Ligesom paa
forrige Tinge.
Publiceret Fogdens fred Lysning over gaarden Tvedts Skoug dat: 16 Octobr: 1743.
Publiceret Anders Helvigens Skiøde paa 1 pd: 21 ½ Mrk: Sm: 5/8 huud udj gaarden Helvigen
till He(rmand?) Anders: Helvigen som der for haver betalt 67 rdr: dat: 5 Martij 1743.

Publiceret He(rmand?) Anders: Helvigens udstede Pandte obligation Stor 53 rdr: 4 Mrk: ? s:
som Johan/n/es Lauckhammer haver laant hannem og setter der for til underpandt 1 pd: 21 ½
Mrk: Sm: 5/8 huud i Helvigen till underpandt!! dat: 7 Martij 1743.
Publiceret Hr: Ass: Londemands udstede bøxelsedel paa 1 ½ Løb Sm: i Onerimb til Ole
Halfvorsen dat: 3 April 1743.
Publiceret Hr: Cancellie Raad Bagers udstede bøxelseddel paa 1 ½ Løb Sm: 1 ½ huud udj
Schaale til Mons Ols: dat: 29 Junij 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel [paa] ½ Løb Sm: 2 g:skind til Baard Olsen
dat: 8 Junij 1743.
Publiceret Hr: Asses: Steens: udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i gaarden Tveiten till
Johannes Niels: dat: 10 Martij 1743.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Lars Thoers: Biørnebølle, hvor Knud Møcklebust, Askel
Houeland, Berent Sem, Ingebor Knudsdatter, Lars Hiljesen, Otto Capel, Provsten Hr: Frimand
tilsamen udl: 1 pd: Sm: i gaarden Biørnebøl for 8 rdr: dat: 17 Julij 1743.
Johannes Fed som formynder for Myndtlingen Daardj Olsdatters Arvemidler som er 14 rdr:
11 s: som hand inden Retten opbød till Almuen om nogen af dem ville antage dem mod
underpant og Renters svarelse, men som ingen anmeldte sig, saa blev Pengerne udj en Pung
forseiglet, og formynderen igien till lefveret.
Fogden Heiberg hafde till dette Ting følgelig Cammer Collegii Antegnelsers 3die Postes 1te
art: udj hans allerunderdanigste aflagde Regenskab, for afvigte aar 1742, ladet indkalde,
Aamund Knudsen Bielland, som udj sit Egteskab, dito aar har begaaet Leyermaall med Pigen
Britha Jørgensdatter, at Ercklære sig hvad endten hand endnu, ville see at tilveyebringe 12
rdr: bøder for hans begangne Leyermaall, foruden de 12 rdr: hand allerreede haver betalt, eller
i mangell der af, udstaae Straf paa Kroppen.
Aamund Knudsen Bielland møtte for Retten og svarede, at hans Boe og formue, er af
Rettens Midel bleven lovlig Registeret og vurderet, hvor af hans fattige tilstand alt formeget
har veret at fornem/m/e, i det at hans gandske boeslod, ickun er 2 rdr: 60 s: meere er hand
icke Eiende, men i denne besverlige og i foregaaende d(…)re aarringer, har hand for lefnets
Midler til sig og sit huus, maatt sette sig i meere gield, de 12 rdr: som hand tilveyebragte udj
bøder for sit begangne Leyermaall, har miskundelige Mennisker, forstract ham, paa det hand
kunde undgaae videre Straf paa Kroppen, og paa det hand kunde blive hos sin fattige
huustrue, som haver taget ham till Naade, og Ernære hende med sine, saa de icke skulle tage
betlerstafven i haande, og forlade deris Ringe tilbøxlede Jord, hand ville ellers formoede, at
de 12 rdr: som hand saaledes allerreede har tilveyebragt, kand skiønnes af alle medlidende
Mennisker, at falde ham t(yngre) og besverligere igien at betale og fortiene end en Ledig Karl,
der hvercken haver huustrue eller huusgesinde at forsørge, ej heller haver andre Rettigheder
(….. Re…), men paa et par aars tid, kand fortiene lige saa meget (som ….d.), har sin
nødtørfttig underholdning, hand ville alt saa for(moede for vi)dere bøder og Straf, at vorde
befriet declarerede og at hand (…. …….) for at til veyebringe, end allerreede betalt er;
skulle hand (.… de)s u-agtet, med yderligere Straf paa Kroppen vorde anseet, da hand vill
formoede at hans slæb og arbeide til at vinde de 12 rdr: hand allerreede har betalt, bliver
anseet for Straf nock, maatte hand paastaae at de allerreede udbetalte Penge, bliver dennem

tilbage leveret som hannem same har forstact, hvilcken hand forcklarede at vere Ole (…sen)
Bielland.
Fogden tilspurte der paa den
1743: 133b
(tilstedeverende Almue om de er beckiendt det) er saadan sl(ett ti)lstand hos Comparenten
(som hand her for Retten for)egiver; Almuen her til Eenstemig sva(rede at det er denne)m
disvere alt for meget vel beckiendt, (at dersom hand) skulle udrede 12 rdr: af sin Boe, ville
hans Creditorer (…… ….. hand) maatte forlade huus og Jordebrug, og blive bøigden
(omckring gaaende med) betlerie. Fogden om hvis passeret er var af Retten et
(lovskickcket) Tingsvidne begierende som blev bevilget.
Almuen sagde at ind(tet findes af Wrag eller Strandet) godz i dette aar, ej heller noget af de
øfrige poster. skatter(ne …. ….. 1? Lø)b 2 pd: 6 Mrk: i Møchlebust er opsidderne godtgiort
Ligesaa Leedingen (Almuen saa mang)e som har ført øfrigheden til og fra Tingerne dette
aar, haver faaet (sin betaling 4 s: Miilen)
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1744, ere (…. ……,) Haldor ibid: Baard Ols:
{Lille} \Toftte/(?) Dalle, Lars Niels: Lille Dale, gamle (… …., Knud?) Samsons:
Døsseland, Johanes Døsseland og Isack ibid:
Restandsen for dette Skibrede blev oplæst og beløber 125 rdr: 1 Mrk: 1 s:

Ao: 1743 d: 21 og 22 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
øfre Waage for Strandebarms Skibredes Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Samson Sundall, Johan/n/es
Dybsland, Jens Fladebøe, Rasmus Linge, Knud Tvedt, Hans Store Fosse, Arne Berge og Hans
Torgersen Brue, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres lige som paa forrige Tinge.
Taarbiørn Iversens udgifne obligation Stoer 60 rdr: til Hr: Ole Gierdrum er nu anvist til
udslettelse i Pandtebogen.
Publiceret Niels Breams udstede Pandte obligation Stoer 49 rdr: 1 Mrk: 8 s: som hand haver
faaet till Laans af Anna Joensdatter Sl: Joen Breams eftterlefverske, og setter der for til
underpandt 1 Løb 2 ½ Mrk: Sm: i gaarden Bream dat: 30 Decembr: 1740.
Publiceret Margrethe Sl: Taarbiørn Rørvigs eftterleverske, med fleere, deris udstede Skiøde
paa 2 pd: 15 Mrk: Sm: ½ huud til Iver Taarbiørns: som der for har betalt 28 rdr: dat: 21
Octobr: 1743.
Publiceret Johanes BørsEims udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: i gaarden Furreberg till Hans
Johans: dat: 18 Octobr: 1743.
Publiceret Anders Eide med flere interessentere deris udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: i Store
Fosse till Lars Torgersen der for betalt 9 rdr: dat: 9 Julij 1742.

Publiceret Johannes Børseims udstede bøxelseddel paa 3 spand smør i Echenes till
Godtskalck Knuds: dat: 19 Octobr: 1743.
Publiceret paa et almindeligt Høsteting Skifttebrevet eftter Sl: Knud Torgiersen Brue, hvor
udj Encken Marite Siursdatter er udl: 18 Mrk: Sm: 1 huus for 54 rdr: Torgier Knudsen,
Magdela Knudsdatter, Mari Knudsdatter, Syneve Knudsdatter tilsam/m/en udl: i gaarden
Brue 2 pd: 6 Mrk: Sm: for 54 rdr: dat: 20 Julij 1743.
Publiceret paa et almindeligt [Høsteting] Skifttebrevet eftter Sl: Taarbiørn Riise hvor Encken
Christj Hansdatter er udl: ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Riise for 54 rdr: og Knud Torbiørns:
Christj Taarbiørnsdater tilsamen udl: 2 pd: 6 Mrk: Sm: for 54 rdr: dat: 17 Julij 1743.
Almuen sagde at her findes icke Wrag eller Strandet godz med videre, ej heller andet end det
der om oplæste Tingsvidne indeholder. Saa mange som af Almuen har skydset til og fra
Tingerne dette aar, haver faaet sin betaling 4 s: Miilen,
Restandsen blev oplæst og beløber i alt 72 rdr: 3 Mrk: 8 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1744 ere Eelias Boegeland, (……) Giære,
Torgier Grøning, Aamund Store Linge, Lars (….sen?) Lille Linge, gamle Niels Tangeraas,
Haaver Tang(eraas?), og Peder Lille Fosse.

Ao: 1743 d: 13 og 13 Novembr: war Høstetinget berammet paa gaarden Sioe, for
Schaanevigs, Waags og Opdals Skibbreders Halsnøe Closters Almue, men formedelst Storm
og u-Veir kunde
1743: 134
Sorenskrifveren icke till Tinget fremckomme, (… … ….. Foged …….) paa dito Ting for
Almuen ladet oplæese (og? Laugret)tes Mendene forsegle eftterskrefne Tingsvidner, Nemlig,
udj yttre Bouge \No: 27/ Anderses brug 1 ½ Løb Sm: som Thor Larsen antog uden bøxel,
svarer skatterne og holder huusene ved liige. Gaarden No: 28 Bogstøe skylder 2 ½ Løb
Sm: der af bortbøxlet til (…..) Joensen Kirckens gods ½ Løb Sm: og af Halsnøe Closters
godz 18 Mrk: Sm: 1742 d: 13 (…..) er dend øfrige part opsideren i gaarden overdraget saa
lenge ingen vill antage dend paa bøxel, No: 43 Lille Wattedal skyld: 2 Løber 18 Mrk: Sm:
ligger øde dette aar og svares af Eerick Tvedt græsleye 1 rdr: Opdals Skibrede No: 9 øfre
Waage (…..)s brug 2 pd: 18 Mrk: dette aar ødeliggende og svares gresleye af Lars Johans: 1
rdr: Nedre Waage No: 10 skylder 2 ½ Løb Sm: d: 7 Decembr: 1738 bortbøxlet 2/3 Neml:
af Halsnøe Closters 1 Løb 1 pd: 6 Mrk: Sm: Kirckens ½ Løb Sm: ½ t:de Korn, ellers er nu
gaarden overdraget Aagckes Encke uden afgiftt hvor imod hun holder alle gaardens huuser
vedliige. Gaarden Rullestad aftaget 1 Løb 18 Mrk: Sm: Gaarden Milje aftaget 1 Løb
Sm: Nedre Waage i Opdals Skibrede aftaget 2 pd: 6 Mrk: Ledingens afgang er opsiderne
paa forestaaende gaarder godtgiort.
Almuen tilstod at de ere skydspengerne betalt 4 s: Miilen saa mange som haver skydset til og
fra Tingene. ingen wrag eller Strandet gods er funden dette aar, med videre. Restandsen
490 rdr: 4 Mrk: 3 s:

Ao: 1743 d: 15 og 16 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Gielmervig for Schaanevigs Skibrede[s] Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Lars Sandvig,
Christen Sunde, Østen Eilervig, Eerick Tveidten, Tollef Molnes, Taarbiørn Mortvet, Haldoer
Storhaag, Torckel Næs, tilligemed fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Lars Halfvors: med fleere interessentere deris udstede skiøde paa 1 pd: Sm: udj
gaarden Wigcke till Biørne Lars: som der for haver betalt 12 rdr: dat: 29 Martij 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: Halsnøe Closters godz udj
Bougstøe af Kirckegodset ½ Løb Sm: samt de 18 Mrk: Sm: proprietarie godz bunde godz
½ Løb Sm: till Lars Joens: Vigck som der af haver svaret bøxel af aaeboeden 15 rdr: etc:
dat: 13 Decembr: 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa 18 Mrk: Sm: 1 g:skind udj gaarden
Øyjorden till Torbiørn Taarbiørnsen som bøxelen haver bet: 4 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat: 14
Novembr: 1743.
Niels Kaldvigen haver till dette Ting ladet indstefne Tierran Øfrenes till dette Ting at anhøre
vidnet Thoer Søehuuses Eedelig forcklaring om Sl: Johannes Torstensens Resterende Sl: fader
arf 10 rdr; hvor fore vidnet tillige er indstefnt under faldz maall at møde, alleene denne sinde
til et lov skicket Tingsvidnes Erholdelse.
Contraparten Tierran Øfrenes blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa
hans vegne til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Johannes Kaldvig og Tørres SæfverEide hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Contraparten Tierran Øfrenes till dette Ting med 4re Ugers Varsell.
Citanten Niels Kaldvig paastod at dette indstefnte vidne maatte Eedfæstes og afhøres,
Widnet Thoer Søehuus eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at Sl: Johannes
Torstensen tiente hos vidnet og blev syg og sengeliggende om Kyndelsmisse tider 1742 da
vidnet i Ole Aasebøes hosverelse, hørte at da Ole Aasebøe
1743: 134b
(spurte dend sengeliggende Johanne)s Torstensen 3de dager før hand døde, da dend Syge var
ved sin fulde fornuftt, om hand hafde udlaant Penge till nogen, hvilcke hand opregnede en
eftter anden som befandtes gandske Rigtig, ligesaa tilspurte Ole Aasebøe, om dend Syge
eller svage Johannes Torstensen har beckommet sin Sl: fader arf, hos Tierran Øfrenes, hvor
till hand Svarede Ney, ickun haver beckomet 3 Mrk: danske paa Renten, men icke 2 s: paa
Capitalen; Vidnet forcklarede ellers at Tierran Øfrenesses Søn Johannes Ferrevig war
ordineret till formynder for Myndtlingen Sl: Johannes Torstens:s Sl: faderarf 27 rdr: 4 s: og
som hand ved døden afgick uden lifs arfvinger om høsten 1741, saa anmassede Tierran
Øfrenes dito sin Sl: Søns eftterladte Midler uden Rettens Middels Registering og Vurdering,
og uden at aflegge Rigtighed for dito arvemidler som udj Sterfboet var indført.
Hvor eftter Citanten om hvis Passeret er var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende
som blev bevilget.

Opsidderne paa gaarden Fatland under Matriculens No: 35 i Schaanevigs Skibbrede, Encken
og Thoer Nielsen fremstod for Retten og begierede af Fogden at hand ville godtgiøre dem i
skatterne og Landskyldz Rettighederne det aftaeg som d: 29 Junij 1742 er passeret paa deris
paaboende gaard Fatland formedelst dend samme gaard overgangne Skade af field skred og
Elfvebrud, saa som det nu er u-muelig for dem at beboe gaarden med mindre sam/m/e aftaeg
bliver dem godtgiordt
Fogden svarede, at saa snart aftaeget var forrettet og Passeret, har hand indsendt saa vell
aftags Forretningen som opsiddernis Memorial till Deris Mai:t om allernaadigst Approbation
der paa, till da verende Kongl: Constituerede Stiftts Befalings Mand Hr: Estatz Raad og
Præsident Lyhme, der og eftter hans til Fogden indløbne skrifvelse siger at have Expederet
Tingene med sin paategnede Attestation og indsendelse till Rente Cam/m/eret, mens endnu
indtet svar der paa er indløben, og Fogden langt mindre, har erholdet nogen ord af det
høyloflige Rente Cam/m/er om aftagets godtgiørelse, saa understaar hand sig icke heller, at
godtgiøre disse opsiddere noget, førend samme ham indløber;
opsidderne Svarede at dersom de hafde kundet Tencke at tiden Saa lenge skulle hengaae
førend det passerede aftag bliver dennem godtgiort, skulle de lenge siden have Skildt sig med
gaarden (…. ….. …) Kreftter nu icke lengere at svare de fulde Contributioner, men er i
yderste armod forfalden, saa gaf de Fogden tilckiende, at hand maatte forsyne gaarden paa
hvad maade hand bæst vidste
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og kunde, og de var foraarsaget (….. …………. …………….. ….)den;
Fogden tilspurte dend Tingsøgende Almue om der da icke findes nogen Anden som ville
antage denne gaard for Rettighedernis Erleggelse; der til de svarede at som det er en
fieldjord, der har taget saa Stor skade af Elfvebrud og fieldskrede, hvilcket daglig forverres og
icke forbedres, saa understaar nu ingen sig at antage denne gaard førend det passerede aftag
bliver \godt/giordt;
Fogden om hvis passeret er, var af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.
Welbaarne Hr: Major Richelieu haver ved WelEdle Hr: Lieutenent Ehly Producere høyEdle
og Welbaarne Hr: Briggadier von der Luhes ordre dat: 26 Octobr: 1743 saa lydende, hvor
udj Hr: Major Richelieu anbefales at forskaffe et lovskicket Tingsvidne over de deffecter som
findes ved hans allernaadigst anbetroede Compagnie, og i den henseende er samme deffecter
af Lænsmanden Christopher Gielmervig, Corporal Anders Olsen Hougen, Svend AasEim,
Lars Øfstebøe, Aa(mund?) Ersland, Anders Skoege, Tørres Stoerhaag og Tollef Hegland,
siunet og besigtiget paa Telthuuset ved Skaanevigs Kircke Staaende, hvilcke hand begierede
her for Retten paastod maatte aflegge sin forcklaring i hvad tilstand de ere befundne, hvor
paa dito Corporal Anders Olsen Hougen tiliige med Lænsmanden og de øfrige forbenefnte
Mend forcklarede, at have eftter welbaarne Hr: Major Richelieues ordre weret paa Telthuuset
i dag, og hvor fandtes 22 Telter og 2de gevehr Cappeller, som er gandske forraadnet og uduelige som icke staar till at Reparere, og der for Casseres, Endnu fandtes 13 \felt/ øxer
gamle, som u-skadet, Ligesaa fandtes ickun 10 forraadnede og u-duelige \Proviant/ Sæcker.
om hvis Passeret er war VelEdle Hr: Lieutenent Ehly et lovskickcket Tingsvidne begierende
som blev bevilget.
Her udj Skibredet er ingen wrag eller Strandet godz med videre dette aar; af deris Mai:ts
Strøegodz er gaarden Blaateigen ødeliggende dette aar. udj gaarden yttre Bouge er

ødeliggende 1 Løb Sm:, aftaget paa gaarden Rullestad og gaarden Milje ere opsidderne i
skatterne som og Ledingen godtgiort. Almuen saa mange som har skydset til og fra
Tingerne dette aar, har nødt sin betaling. Restandsen beløber 141 Rdr: 1 Mrk: 12 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1744 er gamble og ingen Nye Nemlig Ole
Fleskie, Ole Tielflaat, Lars yttre Næse, Svend AasEim, Lars Tielle, Knud ibid: Colbent
Legcknes og Eelias Lecknes.
Opsidderen Hilje Niels: qvittering for skatternis godtgiørelse 5 rdr: 4 Mrk: 5 s: for hans
afbrendte gaard. Christopher Gielmervigens qvittering for at Fogden haver betalt ham for
Dellinqventen Siur Bioes underholdning.

Ao: 1743 d: 18 og 19 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Fiddie \for Etne Skibredes Almue/ oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, J(….. ….)vold, Halfvor Biørck, Thoer
Kaldem, Ta(arbiørn? ………), Lars Lunde, Tierran Ousvog, Ole Gun(degier og ……..)
Flaacketvet, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
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Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Sirj Pedersdatter Bierckenes, hvor Enckemanden Siur
Olsen Bierckenes er udlagt 2 Løber Sm: 2 huuder i gaarden Bierchenes med bøxell (5 Mrk:)
for hver Marck Smør tilsamen 180 rdr: Sønnen Ole Siursen udlagt helftten udj Gierde
Kircke med underliggende Jordegods og Pertinentier. dat: 22 Aug: 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 2 Løber Sm: i gaarden Steene til Joen
Hans: dat: 30 Julij 1742.
Godtskalck Skiold haver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Tollef Laufvereide till
Doms og Strafs Lidelse for Erøfvede!! (for-) Skieldzord, samt at Erstatte Sagens
omckostninger.
Contraparten Tollef LaufverEide møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og
warsen!! (warsell).
Citanten Godtskalck Skiold paastod eftter de forhen førte vidners udsagn, Een u-opholdelig
Dom udj Sagen.
Contraparten Tollef LaufverEide sagde at de skieldzord som vid{net}\nerne/ haver wundet
om, at hand mod Citanten i brøllupet paa NorEim i druckenskab skall have sagt, saa er det
noget som hand icke Erindrer, men siger paa sin Samvittighed at samme har veret talt paa
dend tid at forstanden har veret slet borte \under et stort Ruus af øel og brendevin/ og ved nu
aldelis icke af at saadant er Passeret, men nu declarerer og tilstaar hand med Citanten er \ei/
andet widende end alt hvad som ærligt og vell anstendigt er.
Hvor paa Parterne med hin anden blev forEenet og war Citanten fornøyet med ovenstaaende
Contrapartens giorde Deprecation og giorde ærcklæring, naar som heldst hand betaler
Citanten Sagens omckostninger 2 rdr: som Contraparten tillsagde at ville betale i
Mindelighed.

Tørres Hougen hafver till dette Ting ladet indstefne Samuell Haaim till Doms Lidelse at
betahle 2 rdr: 3 Mrk: som og 2de aars tienisteløn till Citantens huustrue med 1 rdr: hvis
formynder og huusbonde Contraparten Samuell Haaimb haver veret, som og at betale
Processens omckostninger.
{St} Contraparten Samuel Haaim blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ej heller
nogen paa hans vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Søfren Skaffer og Ifver Ram/m/e hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Samuel Haaim till dette Ting med 14ten dagers Kald og warsell.
Citanten forestillede at hans (……..)de huustrue Alles Pedersdatter er udj Sk(ifttebrevet
…)ning eftter Sl: Marthe Nielsdatter Tuftt udj Res(terende? ……. fa?)der og Sl: Faderbroder
arf og Koeleye af 1 Koe t(ilsammen? ud)lagt 10 rdr: 5 Mrk: 14 s: {hvilcke} hvor fore
Contraparten Samuell Haaim af Skiftteforvalteren war ordineret som hindes formynder
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og haver hun der paa nesten et a(... ……. …….. ……….. Ret-?)
ten producerede Lodseddell \dat: 8 Martij 17??/ udviser, at vere (…. …… ……..
haars 2 rdr: 3 Mrk: som Stiffaderen hos sig behold(t ….. …… ……..)
wederlaug der imod beckomme 1 qvige 3de aar g(ammell? …….. …… som)
Formynderen Samuel Haaimb annammede till sig, og (…… …….. …..)
lade Myndtlingen Alles Pedersdatter som da var i tie(niste hos ….-)
den beckomme Een boereqvige, som hand for Melcken (…. … ….-)
ster om høsten hos Niels Østrem, og da Creatuurer(ne var) udsluppet paa Engebøen om
foraaret Paaskedag, døde Koen som hand haver kortet Myndtlingen 3 rdr: 3 Mrk: for, som
hand ville have eller tog for denne Koe, som beroer der udj at hand tog 3 aars qvigen som
hørdte Myndtlingen till for 2 rdr: 3 Mrk: samt kortet hinde 2de aars tienisteløn â 3 Mrk: er 1
rdr: hvilcket Citanten formeener og paastaaer at Contraparten Samuel Haaim bør betale
siden hand som Myndtlingens formynder burde have anvendt Myndtlingens udleg i Penger,
og som hand i disse tilfelde haver forsømt sin wergemaals Pligt, paastaar hand at Samuel
Haaim bør betale baade qvigen og tienistelønnen med 3 rdr: 3 Mrk: saa og Sagens
foraarsagede omckostninger.
Eragtet.
Samuell Haaimb forelegges Laufdag till neste Ting at møde og Svare till Sagen.
Publiceret Encken Mari Sl: Lars Onstens eftterlefverske tillige med hindes børns udstede
Skiøde paa 1 Løb Smør og ½ tønde Korn, udj gaarden Ohnsteen til Ole Larsen som der for
har bet: 41 rdr: 4 Mrk: dat: 2 April Ao: 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 3 Voger Næver i gaarden
Gundegier till Ole Lars: Onsteen uden bøxell dat: 17 Novembr: 1742.
Publiceret Hr: Jochum Althands udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Ramme
til Iver Olsen dat: 17 Decembr: 1742.
udj dette Skibrede er ingen Wrag eller Strandet godz falden, med videre, Allmuen af dette
Skibbrede, saa mange som har skydset til og fra Tingene dette aar, tilstod at have nøt sin
betaling 4 s: Miilen; udj øfre Grindem No: 42 er ødeliggende 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: i
skattesk: der af gresleje sv:!! (svares) 3 rdr: udj øfre Grindem No: 43 ødeliggende 2 ½ Løb
Sm: 9 Mrk: Korn, hvor ingen bøxell er falden i denne Foegets tid. udj Gundegier

ødeligende 1 Løb Sm: 1 V: 1 pd: Næfver. Aftagerne paa gaarderne, ere opsidderne i
Contributionerne godtgiordt, ligesaa Leedingen; Lænsmanden Johannes Fidies qvittering 5
rdr: 3 Mrk: 6 s: som Fogden har bet: ham for Dellinqventen Siur Bioes undeholdning!! og
varetegt i 7 uger og 3de dager. Lænsmanden Johannes Fidie som Eiere for Lille Dalle, blev
meddelt Tingsvidne om dissen aftag. Restandsen blev oplæst og beløber 211 rdr: 4 Mrk:
10 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckommende aar 1744 ere disse, Hans Hansen
Ryg, Torckel (……sen) Vindie, Resten gamle, Halfvor Tvedte, Tørres Øyen, Niels (…….),
Tieran Flaatte, Samuel Haaimb, {Hans} Taarbiørn Sande, {….. ………}
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Ao: 1743 d: ?? og ?? Novembr: (Mrkn.: i alle fall innan 20-24/11) blev holden almindelig
Høste Skatte og Sageting paa gaarden (………) for Fieldbergs Skibbredes Almue
ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend Neml: Eelias Vieland, (…… ……)bøe, Knud Frønsdall, Pofvell Espeland,
Bendt (……., …ckell?) Svaeland, Ole Skardtland \og/ Thoer Hedtland tillige med fleere
Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge.
Endnu Publiceret deris Excellence Hr: Stiftts befahlings Mand â Møinichens ordre angaaende
Endell Tyfver dat: 10de Octobr: 1743.
Publiceret Lieutenent Bergs udstede obligation till Hr: obriste Leiut: von Krog som haver
laant ham 36 rdr: 3 Mrk: og setter til underpant Nerim 1 Løb 18 Mrk: Sm: dat: 7 Junij 1743.
(……)el Svoeland hafver till dette Ting ladet indstefne Lars Eericksen Nedre Houge, at
afstaae gaarden Nedre Houe til Citanten der till paa sin huustrues vegne skall vere odels
berettiget, og till dend Ende ind stefnt Contraparten at fremckomme med sine bevisligheder,
samt at anhøre eftterskrefne odels vidner, Siver Nielsen Udbioe, Ole Abelevigen, Svend Lien,
Aamund Colbentshoug, Lars Vogen, Od Axland og Rasmus Løevigen, hvilcke alle vidner ere
indstefnte under deris faldz maall at møde.
Paa dend indstefnte Lars Eericksen Houes vegne møtte for Retten Lænsmanden Niels Lunde,
som sagde at Contraparten er Stefnt at fremckomme med sine bevisligheder, samt anhøre
odels vidner og det lovlig nock, men sagde at hvoe odel vil søge skall søge det till aaesteden,
og odels vidner sam/m/e stedz føres, da hand, og icke nu, vill svare till Sagen.
Eragtet.
eftterdj Sagen Derriverer af odel og aaestædes Redt, saa henvises Sagen till aaesteden, hvor
da eftter lovlig omgang, odelsvidnerne skall afhøres, samt disslige beviser modtages, og der
eftter udj Sagen lov følgelig skall kiendes.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud i Svaaland til Torckild
Knuds: som der af har bet: ickun 2/3 part i bøxel med 10 rdr: dat: 15 Novbr: 1743.
Madame Marie Sl: Joeseph Andersens eftterlefverske haver till dette Ting ladet indstefne sin
huusmand Hans Muuhle til Doms Lidelse for Resterende Grundeleye som hand Rester for 10

aar hand har sidet som huusmand paa grunden, imidlertid hindes Sl: Mand var Eiere for
grunden aarlig at betale 1 Mrk: 8 s: tilsamen 2 rdr: 3 Mrk: samt Processens beckostning.
Paa Citantindens vegne møtte Tieneren Mons:r Huusum og paastod Dom udj Sagen.
dend indstefnte Contrapart blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke
Stefnevidnerne blev paaraabt, hvor af icke det Eene Stefnevidne møtte, hvor fore Sagen til
Vaartinget opsettes da dend igien skall foretages.
Opsidderne Daniell Taarbiørns: (paa gaarden) Huustvet No: 5 Halsnøe Closters godz
skyldende (. … . ….. …..) Men i Landskyld 1 Løb Smør 9 Spand Korn (og opside)ren
\(…)ick E(..)insen/ paa Gaarden Ryen No: 10 Halsnøe Closters gods skyldende i skatt 1 ½
Løb
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Smør; men i Landskyld (. … …. .. … ....), fremckom for Retten og gaf tilckiende at denne
nestleden Som(mer … … ………..) tider, da ager og Engebøe stod i sin beste vext, indfaldt en
ofverflødig og u-sædvanlig wandflom, som udbrød i fieldet oven for gaarden, Jord og Steen,
der til med hos Rindende Elf, bort tog og udskyllede saa vell deris Korn paa Ageren, hvor af
de dette aar skulle leve, som deris høefoer paa Marcken, og qvernehuuset i Elfven, saa vell
som og dend største deell deris gierdesgaer, hvilcken Skade, de Straxen lod besigtige af
bøigde Lænsmanden Niels Lunde, og med havende 2de Mend Joen DøerEim og Aaenen
OpEim, og som denne deris Erlidte skade, er for dem, der tilforn, ere fattige og udarmede
folck, saa Stoer at de dend aldrig kand forvinde, med mindre Deris Kongl: Mai:t allernaadigst
ville forunde dem nogen forlindring i Rettighederne for dette aar, og det siden maatte tillades,
at Jorder\ne/ maatte nyde affald, for dend Erlidte skade af Elfvebrud og fieldskrede, da paa
det de der om kunde giøre allerunderdanigst ansøgning, begierede de, at saa vell Lænsmanden
og medhaftte Mend, som dend øfrige Tingsøgende Almue ville giøre deris Sandhedz
forcklaring om dend Skade som denem er vederfaret, alt til et lovligt Tingsvidnes Erholdelse.
Lænsmanden Niels Lunde, tillige med Joen DørEim og Aanen OpEim fremstod for Retten
og tillige med Almuen Eenstemig forcklarede, at udj Augustj Maanet sidstleden, indfaldt Een
forskreckelig Regnflom, som udj fieldet oven for de 2de gaarder Huustvet og Ryen, udbrød
Steen Muld Skoug og Moratz hvilcken overskøllede og bort tog \dend meste deel af/ begge
gaarders Korn og høe, som da Stod i sin beste vext, saa vell som og gaardernes gierdes gaer
over 200 fafner i lenge, og det ved Elfven Staaende qvernehuus, og da skaden saaledes var
Passeret, sendte opsidderne bud till Deponenterne, at de ville siune og besigtige sam/m/e
skade, som og skede, og befandt dend da at saades!! (saaledes) var tilgaaet, som nu forcklaret
er, og at begge gaarderne, af dette Elfvebrud og fieldskreede, har paa Jorden taget saadan uboedelig skade, at dend aldrig meere staar til at oprette, eller kand Contribuere af dend skatte
og Landskyld de hid indtill har Staaet (fo)r; hvilcket nermere skall befindes naar siun og
grandskning ved Rettens Midell bliver bevilget at tages.
de skadelidende opsiddere begierede om hvis Passeret er et lovskickcket Tingsvidne
beskreven som blev bev:
Welærværdig {Hr:} Pastor \til Vigedahls kald/ Hr: Hans Abel haver till dette Ting ved
skrifttlig Kaldseddell ladet indstefne Lænsmanden Niels Lunde og Gunder Houe till Doms
Lidelse for Eendell af Contraparterne (… ……..) brugte Nergaaende ord i brøllupet paa
gaar(den ……., me)d meere, som dito Stefnemaall \melder/ der belv oplæst (dat: .. ……)br:
1743 saa Lydende.
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de indstefnte Lænsmand Niels Lunde og Gunder Houe blev paaraabt eftter Loven, men
ingen af dem møtte hvor fore Jens Jensen Søndenaae som paa Citanten Hr: Hans Abels
vegne møtte for Retten, og paastod at Stefnevidnerne maatte afhiemble Stefnemaalets loflige
forckyndelse for de paaraabte og nu borteverende Contraparter.
Stefnevidnerne Ole Søndenaae og Jens Søndenaae hiemlede ved Eed eftter Loven at have
forestaaende skrifttlige Stefnemaall for Lænsmanden Niels Lunde og Gunder Houe forckyndt
med 4 ugers warsell till dette Ting, eller mere som var d: 21 Octobr: Nest avigt.
Der eftter Producerede Comparenten et udvircket Tingsvidne denne Sag betreffende, af
Sorenskrifver Rødder udsted og forseglet, dat: 19 Martij og 30 Julij 1743 til efttersiun udj
Retten, og denne Rettes act vedhefttes. Ligesaa blev i Rettelagt Hr: Pastor Abels deduction
udj Sagen, under Procurator Kirseboms haand, hvilcket for Retten blev oplæst dat: 24
Octobr: 1743 saa Lydende.
Eragtet.
Siden Niels Lunde og Gunder Houe befindes at have faaet lovlig Kald og Varsell, saa
forelegges dennem Laufdag till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Dend i gaarsdag opsatte Sag blev nu igien foretaget eftter Citantinden Encken Sl: Joeseph
Andersens tiener Mons:r Huusums paastand, og blev da Contraparten Hans Muhle atter
paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne Halfvor Stephensen Eide og Steen Andersen NeerEim hiemlede wed Eed
eftter Loven at have indstefnt Hans Muuhle till dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell.
Mons:r Huusum paa Enckens vegne war Dom udj Sagen paastaaende;
Eragtet.
Eftterdj Hans Muhle befindes ved Stefnevidnernis afhiemling at have faaet lovlig Kald og
warsell, Saa forelegges hannem {at} Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fremckom for Retten Rasmus Torstensen og lyesede sin odels og Pengemangels Lysnings
Redt till 1 ½ Løb Sm: udj gaarden Øfrebøe (øfre Bøe) som Stiffaderen Ma(dz? Tor?)gersen
beboer og bruger, hvilcken Jordepart hand agter til sig at indløese saa snart hand saa mange
Penge kand beckomme.
Hans Mickels: Qvam/m/e anviste sin udgifne obligation til Gundmund Lars: som dend haver
paategnet og qvitteret at vere betalt d: 19 Novembr: 1743.
Publiceret Fogden Heibergs fredlysning over gaarderne Dahlen og Ham/m/erslands Skouge,
(saa at ing)en hvercken Leylendinger eller andre, maa unde(rstaae sig … …)fnes kand, hugge
i skougen, uden at de bliv(.. ….)it af formynderne udviset dat: 22 Novembr: 1(743)
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Publiceret Hans Siurs: (….Eim … …… ……… ……… …… …..)
udstede skiøde paa 1 ½ Løb Sm: udj gaarden (……… …… ………)
der for haver betalt 106 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 29 Martij (1743?)
Fogden gaf tilckiende at der paa Dellinqventen Siu(r Bioes ……. ……..)
fengsel og underholdning med videre, allerrede (…… ……….. …..)
Een anseelig deell omckostninger som er udredet af (hans Mai:ts)
Cassa, hvilcke igien bør Erstattes af Dellinqventens (Seqvestre-?)

rede og deris Mai:ts tildømte Boes formue, og (Dellin-)
qventens huustrue og arfvinger icke endnu h(…. …….. ……..)
sig for Boens formue at legge Penge, da dog her (……. …….. …-)
ver aar og dag, siden Seqvestration Registering og V(urdering)
skede, saa har Fogden veret foraarsaget Circulaire brevet (… ….-)
mendene til Libhabernis eftterretning at beckiendt (giøre?)
det bem:te Dellinqventes Boes formue af løse og faste Eiende som Deris Mai:t er tildømt paa
dette Ting ved offentlig auction til dend høystbydende skall bortselges, hvilcken auction hand
og begierede nu maatte Effectueres, og til dend Ende fremlagde dend over Dellinqventens
Boes formue dat: 8 Septbr: 1742 Passerede Registrations forretning; Ellers gaf Fogden
tilckiende at hand siden Registrationen skede, har faaet opdaget at boet er tilhørig, som da
blev fordult, udestaaende gield hos Tørres Underhougen 5 rdr: og Jordegodz udj en gaard
kaldet Ørenes i Ryefylche Fogderie og Wigedals Skibrede som Dellinqventens huustrue for
vngefer 18 eller 19 aars tid siden er tilfalden udj Moder arf 1 pd: Sm: med bøxell og
herlighed, hvilcket Fogden nu paastaar at vere Deris Mai:t alleene hiemfalden, eftterdj der paa
er lagt Dølsmaall da boet blev Registeret, ligesom hand og paastod og forlangede at bem:te 1
pd: Sm: i Ørnes nu maatte auctioneres med de øfrige Deris Mai:t tildømte Effecter, og dend
høystbydende paa Camer Collegii Nermere Approbation tilslaaes. Endelig gaf og Fogden
tilckiende {at} till denne auction at have indvarslet Dellinqventens huustrues fader, Hans
Opsahl som høyeste LodzEier og nermeste odels berettiget til gaarden Ørenes, saa vel som og
Dellinqventens huustrue og Søn Svend Siursen som odelsberettiget til Dellinqventens
gaardepart i (Udbioe?), i fald de vill legge Penge der
for eftter godses (Vurdering?) (Hans) Nielsen Opsall fremstod for
Retten tillige (… …… …. ..) Octobr: sidstleden har varslet
Hans Danielsen (………. til) denne auctions holdelse.
Dellinqvent(ens huustrue? møtte? m)en icke Sønnen Svend Siursen, hvor (.. …… Auctionen?) blev fortfaret.
Lænsmanden (…. …… ………… …..)r 34 rdr: 10 s: som Fogden har betalt ham for (Dellinqventens underhold) fengsel og varetegt, hvor
paa blev ham T(acket?)
(…… ….. ….) saa opsidderne paa
gaarden Indbioe (…. …… ……. .. … .)0 s: som Fogden dennem i dette
aars skatter de(…… …… …….. …..) Retten attesterede.
1743: 138b
(….. ……. …………) Wrag eller Strandet godz funden dette aar.
(……. ……… …….. ….) blev svaret fandtes indtet, hvilcket blev for(…. …… ……… …….) saa mange som har skydset til og fra Tingerne
(….. …. ……. … faaet) betaling 4 s: Miilen; udj Indbioe 2 L: 2 pd: 6 Mrk:
(Sm: ….. ….. ….) gaardens opsiddere har bet: dette aar i Gresleie 1 rdr:
(……. ….. …..)land 1 Løb 1 pd: 3 Mrk: Sm: er opsiderne overdraget paa 5 aars
(…… …… ……) No: 35 øfre Axdal 1 Løb 18 Mrk: dette aar ødeliggende
(.. …… ……) Niels Olsen svarede gresleye 1 rdr: No: 36 Sundnes 2 Løber
(.. … ….) bort bøxlet til Siur Johans: med frihed paa Jordebogens Ind(komster, imod at) sette gaardens huuser i Stand. Skatterne ere opsidderne
(godtgiort paa?) de affelte gaarder som og Ledingen, som og Landskylden
(….. ……….)

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1744 ere
(……… øste?) Eide, gamle, Halvor Dueland, Thom/m/es Øreland, Hilie
(…….), Colbendt Berge, Torger Nedre Lunde, Jacob Fosse og Svend Vacke.
Restandsen beløber 208 Rdr: 5 Mrk: 6 s:

Ao: 1743 d: 25 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Fielland for Fiere Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Hilje Haaevig, Johannes
Aasebøe, Ole Føere, Johannes Sundførre, Troen Lier, Anders Domasnes, Eelias Erfve og
Størcker Hofversholm tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres lige som paa forrige Tinge.
Johannes Emberland haver till dette Ting ladet indstefne Anders Vigcke og hans huustrue
Contra till at anhøre vidnerne Rasmus Føre og hans huustrue Karj Nordmandsdatter, og Ole
Føere samt Daniell Nunslie, som iligemaade ere Stefnte under faldzmaall at møde, samt der
eftter at lide Dom till Sagens forvoldende omckostninger.
Parterne blev imellem hin Anden i Venlighed forEened, saaledes at Contraparten Johannes
Emberland Ercklærede icke ved andet med Anders Vigckes huustrue uden det som ærligt og
vel anstendigt er.
Fogden lod tilføere at siden Parterne nu indbyrdes ere forEenede, og her under denne Sag
werserer deris Mai:ts bøder saa maatte hand i følge Lovens pag: 164 art: 8de sette i Rette at
Johannes Emberland formedelst hans udtalte u-beqvens og Nærgaaende ord mod Anders
Vigckes huustrue følgelig Lovens pag: 1032 art: 4de (maatte) ansees med Een anselig Penge
Mulct till Deris (Mai:ts Cassa), hvor om hand forventede Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
u(….. ……. …… gaar?)den Førde var
eftter widnernis forcklaring (…. …… …….. Ny?)aars dag \1743/ kommen Dispute imellem (…….. ……… .. ……) dens Venner, hvem som s(…. ….. ……. …… ..)enner
og i blant saadanne (…… …….. …………..) Mundckrig
haver alle widnerne (………. …. …….) forcklaret
at Johannes Emberland (…… ….. Anders) Vigckes huu-!!
1743: 139
huustrue for Een tindti(…, ……. …..) Anders Wigck till afvigte Sommerting (ved
Stef)fnemaall og vidners føerelse haver paasøgt till Satisfaction, men nu till dette Ting
imellem hin Anden er udj Mindelighed forEenet, imod at Johannes Emberland haver inden
Retten Ercklæret ej om Anders Vigckes huustrue er andet widende, end det som ærligt og
well anstendigt er, og for det øfrige er Fogden Dom paastaaende i sagen for saa vit Deris
Mai:ts bøder betreffende
Da som Johannes Emberland ved sin inden Retten aflagde ærcklæring tillckiendegifver hand
ej af nogen slags aarsag til hindes præjudice samme ord haver udtalt, uden alleene af Een
overiilende u-betencksomhed, saa tilfindes hand Johannes Emberland for denne sin forseelse
at betale till Deris Mai:ts Cassa, 2 rdr; og bør de udtalte ord eftter hans inden Retten giorde

Ercklæring ej kom/m/e Anders Vigckes huustrue till Mindste Nackdel eller præjudice, men
vere død og magtesløs i alle maader; forskrefne bøder tilfindes Johannes Emberland at
betalle under Namb og Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret dend afsagde Dom imellem Madame Sl: Hr: Korens og Allmuen udj Fiere
Skibbrede dat: 17 og 25 Maij 1743.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Skydzskafferen i Kiernagelen Daniell
Kiernagelen at lide Dom till Staf!! (Straf), fordj hand icke eftter Deris Excellence Hr: Stiftts
befahlings Mand â Møinichens forbuds advarsell skaffede fuldkommen Skydz til høy bem:te
hans Excellence Hr: Stiftts Befahlings Manden, da nestleden till Kiernagelen anckom,
disligeste, Abraham Løfaas, Johannes Emberland, Johannes Aasebøe og Anna Kiernagelens
dreng Ole Nielsen, at lide Dom till Straf fordj de samme tid opholdte Hr: Stiftts Befahlings
Manden paa sin Reise, og icke strax gick i Skydz da de blev tilsagt;
Skydz Skafferen Daniell Kiernagelen forcklarede, at hans Excellence Hr: Stiftts Befahlings
Mandens forbud befahlede ham ickun at tilsige 15 Mand som af ham
var ej alleene till(….. ……) og war tilstede da hans Excellence Hr: Stiffts (Befahlings Manden) kom til Kiernagelen, hvilcket
Eendeell af de (…. ……. …… ….) for Retten med skydz skafferen bevidnede (……) at forholde sig i Sandhed, Men da hans
Excellence bef(….. ……. ……) at ville hafve endnu 5 Mand
blev de strax (…… ……. …..)enes forcklaring tilsagde, og som
de formedelst (….. …… ……) var kommen tilstede da dend
Anden hans (……… ….. ….)d anckom ville hans Excellence icke bie paa (….. …… ……) lod sig nøye med de forud tilsagde anckom(… ……..) og Reisede till Spitzøen.
1743: 139b
(Fogden) begier(ede Sagen udsatt till nermere undersøgning.
Eragtet.
Sagen udsettes till Waartinget førstckom/m/ende.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa ½ Løb Sm: ½ huud i Nedre Domasnes
til Johan/n/es Sørens: dat: 20 Septemb: 1743.
Publiceret Nathanael Broeses udstede bøxelsedell paa 1 Løb Sm: 1 huud i gaarden Erve til
Eelias Rasmusen dat: 12 Aug: 1743.
Publiceret Hr: Nagels udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: 4 ½ Spd: Korn til Knud Lars: dat:
20 Martij 1743.
her i Fiere Skibrede er indtet wrag, ej heller forlofs penger, icke heller 6te og 10de penger
mere end dito forseglede Tingsvidne formelder. af hans Mai:ts beholdne Strøe godz 1 Løb
Sm: og 2 t:dr Korns Landskyld i Flatnes liget øde og der for ej mere beckomet end gresleye
dette aar. Saa mange af Almuen som har skydset till og fra Tingene, tilstod at have faaet sin
betaling 4 s: Miilen. (øde?)liggende af Halsnøe Closters godz No: 6 Hofde 2 pd: Sm: og
No: 8 Møchle(vold (….)s brug 1 Løb 1 pd: ødeliggende. Stephens brug ½ Løb Sm:
bortfestet til (……) Lars Lars: mod de blotte skatters svarelse. No: 10 Østvig 1 Løb 9 Mrk:
Sm: (øde?)liggende, og af Eerick Østvig svaret gresleye 1 rdr: No: 14 Østre Braatvet (2?)

pd: 9 Mrk: Sm: og ingen antagen dette uden for half skat og Landskyldz svarelse. No: 16
Nore Apland 2 Løber Sm: der af d: 16 Aug: 1738 bortfæstet 1 Løb Sm: 1 huud med 6 aars
skat og Landskyldz frihed, det øfrige ødeligende. No: 20 Miones 1 Løb 1 pd: Sm:
ødeliggende og for gresset har Nathanael Broese vedtaget at Reparere Korn og høeladen.
af hans Mai:ts beholdne Strøegodz Flatnes 2 t:dr? Korn.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1744, Elling Povelsen Ferraas, Christen
Hermands: ibid: Samson Nordskoug, Aslack ibid: Lars Qvalvog, Ole Nore Mølstre, Berent
Nunslie, og Knud Buevigen.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Alfv Joensen Breisteen, hvor Encken Karj Svendsdatter er
udl: 23 Mrk: Sm: i Breisten for 15 rdr: 2 Mrk: Ole Ols: udlagt 4 ½ Mrk: for 3 rdr: Karj
Olsdatter udl: 10 Mrk: Sm: for 6 rdr: 4 Mrk: i huuse aaboed 7 ½ Mrk: Sm: for 5 rdr: dat: 2
Aug: 1743.
Publiceret Hr: Morten Ruuses udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Bircheland til Ingebrigt Peders: dat: 1 Maij 1743.
Publiceret Hr: Haars udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Nordschow till Aslack Ingebrigts:
dat: 27 Julij 1743.
Restandsen for Fiere Skibrede beløber 168 Rdr: 4 Mrk: 11 s:

Ao: 1743 d: 26 og 27 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Bielland for Føyens Skibbredes Almue, oververende i Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, {Ole Brandvigen, Ole Anders:
\Johans:/ Nordhugelen. Peder Eskeland,} Lars Sæfverud, Jens Peders: Nesse, Ole
Gaaeseland, Eerick Søevold, Niels Brecke, Halfvor Nesse, Hans Haaelund og Lars
Mæckebacken tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre ligesom paa de andre Tinge.
Publiceret hans Excellence â Møinichens giestgieber brev paa Folgerøen till Jonas von Høven
dat: 30 Octobr: 1743.
Publiceret Jørgen Nyesedters udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Lund(.t..salv…. da)t:
26 Novbr: 1743.
Publiceret Madame Sl: Hr: Omsens udstede Skiøde paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: udj gaarden
Egeland til Sverus (Svercus/Sverius) Barnsøn saasom der for er bet: 350 rdr: dat: 6 Aug:
1743.
Publiceret paa et almindeligt Høsteting som holdtes paa g!! Hr: Haars udstede skiøde paa 2
Løb: (Sm: .. ….) til Lars Aamunds: og Bertel Aamunds: som har bet: 107 rdr: 2 Mrk: (dat: ..
…… 174)3.
Publiceret Johannes Emberland med fleere (interessentere de)ris udstede bøxelsedel paa 2 pd:
Sm: 1/3 huud i gaarden Be(…… til …… ……)hers: dat: 25 Nobr: 1743.

Publiceret Mathias Dals udstede bøxelsed(el paa gaarden? ……) til Knud Knuds: dat: 15
Augustij 1743.
1743: 140
Publiceret Mickel Olrichs udstede b(øxelsedel paa .. … ... …. i gaarden Tver?)borvig til Knud
Askels: dat: 23 Novbr: 1743.
Publiceret (Lars?) Mathiesen med fleere deris udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden
(Lunde?) til Jørgen Math(iesen?) som der for har bet: 15 rdr 2 Mrk: dat: 25 Novbr: 1743.
Publiceret Mickel Olricks udstede bøxelsedel paa 24 ¾ Mrk: Sm: i gaarden Getung til Halfvor
Niels: dat: 16 9br: (1743?)
Publiceret Mickel Olricks udstede bøxelsedel paa 12 Mrk: Sm: i gaarden Wordenes til Ole
Ingebrigts: dat: 18 Novembr: 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Mall(ene) Pedersdatter Nedre Nesse hvor Enckemanden
Mons Gunders: er udl: 13 ½ Mrk: Sm: i gaarden Søwold for 13 rdr: 3 Mrk: Peder Mons: og
Sirj Monsdatter er tilsamen udl: 13 ½ Mrk: Sm: i Søwold for 13 rdr: 3 Mrk: dat: 18 Septbr:
1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Hilje Arnesen Haavigen, hvor Encken Gundele Siursdatter
er udl: i Haavig 1 pd: Sm: ½ pd: fisk for 20 rdr: Arne Hilies: udl:!! Eerick Hilies: Johannes
Imberland, Marthe Hiljesdatter tilsamen udl: i Haavig 2 pd: Sm: for 32 rdr: dat: 2 Maij 1743.
Publiceret dend afsagde Dom imellem Madame Sl: Hr: Korens og Almuen i Storøens
Præstegield angaaende huuse aaboden paa Thyse Præstegaard dat: 15 og 17 Maij 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa 1 Løb Sm: 1 huud i gaarden
Schimeland til Endre Heeines:!! (Heinesen) dat: 29 Decembr: 1742.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Hans Tverborvig for begangne Leyermaall med
Marj Siursdatter Helvigen till Doms Lidelse eftter Loven.
dend indstefnte Hans Tverborvig møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell.
Marj Siursdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Gunder KullesEid og Lars Steensvog hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Marj Siursdatter till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell.
{Fogden paa} Hans Tverborvigen tilstod at vere barnefader til det barn som Marj Siursdatter
er komen i Barselseng [med], og om Gud vill, agter hand at ægte hinde, udj hvilcken
henseende Fogden paastod at Sagen maatte udsettes til Som/m/ertinget førstckommende;
Eragtet;
Sagen eftter Fogdens paastand udsettes till Sommertinget førstckomende, till hvilcken tid og
sted Hans Tverborvig og Marj Siursdatter forelegges Lauvdag at møde og svare til Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Siver Peders: Musterhafn for fortiilig Samenleye
med sin huustrue till Doms Lidelse eftter Loven.

Sifver Peders: blev paaraabt eftter Loven men møtte icke
Stefnevidnerne Jaen Grønaas og Lænsmanden Næll Hysingstad hiemlede ved Eed eftter
Loven, at have indstefnt Sifver Pedersen till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og
Varsell.
Fogden paastod Laufdags foreleggelse for dend indstefnte til neste Ting.
Eragtet.
Som det befindes at dend indstefnte haver faaet lovlig Kald og Varsell till dette Ting, saa
forelegges Siver Musterhafn Laufdag till neste Sommerting at svare till Sagen.
Indre Børøen f(remckom for Retten og …..)et af Muster og Sveens Kirckesogner 2 (rdr: …… ……….. ………….) for dend Syge Abelone Taarbiørnsdatter (……… ……… …….. …. Hosp)italet, hvilcke penge hand
nu inden Retten (…… …… …. Hans) Fylchesnes til sig an/n/am/m/ede.
Hans Fylckesnes (hafde ved Contra Stefnin)g ladet indstefne Ole Søevold
og Sl: Torsten (Alsvogs arfvinger, som hafde oppe)baaret Eendel penge til imod
1743: 140b
(….) som de (….. …… ………. …….) Kirckesogn som skulle (vere) till hielp paa (disse
pen)ge som dend Syege Abelone Taarbiørnsdatter skulle betale fordj hun blev indtagen i
Hospitalet.
som Torsten Alsvog{s børn er} ved døden er afgangen, saa er hans arfvinger Gulleif
Hidsken og Eerick Torstensen Alsvog indstefnt at betale Pengerne; Ligesaa er Taarbiørn
Kallevog og Indre Hiartnes indstefnt til Doms Lidelse for 1 rdr: 4 Mrk: 10 s: som de haver
(oppeb)aaret af Bøm/m/elens Kirckesogn, hvilcke ligesaa skulle vere till hielp at betale for
dend Syge Abelone som i Hospitalet blev indtagen;
af de indstefnte Møtte for Retten Ole Søevold, Gulleif Hidsken og Eerick Torstensen
Alsvog, som vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
de indstefnte Taarbiørn Kallevog og Indre Hiartnes blev paaraabt men møtte icke,
Stefnevidnerne {Indre} Svend Børøen og Gunder KullesEide, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Taarbiørn Kallevog og Indre Hiartnes til dette Ting med mere end 14
dagers Kald og Varsell.
Citanten Hans Fylchesnes forestillede hand hafde en svag og Syegelig Sødster som hand
maatte drage omsorg for og fick hinde i Hospitalet i Bergen indsadt, med saadan betingning
at saa fremt hun levede over et aar skulle hand betale 36 Rdr: for hinde, hvor paa hand strax
betalede dend 1te Termin med 18 rdr: hvor imod hand hafver oppebaaret af hindes Midler
eftter Sl: faderen eftter Skifttebrev dat: 13 Junij 1731 som er 12 rdr: 4 Mrk: 9 s: samt eftter
skifttebrev dat: 17 Aug: 1729 tilsamen I Jordegods og Løsøre 10 rdr: 5 Mrk: 1 s: nock
tilfalden en liden arfvelod eftter Sl: Gunder Espever 3 rdr: i allis 26 rdr: 3 Mrk: 18 s: Lige
saa haver hand i dag annamet af Indre Børøen 2 rdr: 1 Mrk: 5 2/3 s: og som icke disse penge
tilstreckede at betale dend fulde Suma med siden hun levede over aaret vngefer 4re Uger, saa
tilsagde Almuen udj Findaas Præstegield at ville give endeell penge til hielp, som Ole
Søevold og Sl: Torsten Alsvog oppebar af Brimnes Kirckesogn til imod 3 rdr: og som Sl:
Torsten Alsvog ved døden er afgangen saa har hand indstefnt dend Sl: Mandz børn og
arfvinger disse penge tillige med Ole Søevold at betale.
Ole Søevold og Sl: Torsten Alsvogs børn Gulleif Hidsken og Eerick Torstens: Alsvog tilstod
at have oppebaaret af Bremnes Kirckesogn till imod 3 rdr: som de siger at have leveret till
Sogne Præsten Sl: Hr: Jesper Ohmsen, hvor med de meener at vere befriet;

Citanten svarede at siden hand søges af Hospitals Forstanderen ved Lov og Dom at betale
ovenstaaende fulde Sum/m/a saa nødes hand till at indstefne disse til at betale de penge som
de Self
tilstaar at have oppebaaret, og s(.. …. Prod)ucerer Sl: Præstens
qvittering for at have leveret (…. …… …..), saa formeener
og paastaar at det er ham (….. ……. …….) og de bør ved
Dom tilfindes at {ham} be(tale ham …. ……) med Sagens forvoldende omckostninger, og (…… …….. …….) Vedkom/m/ende
som de lovligst finder fo(r godt befindende)
(hvor eftter saa)ledes udj Sagen blev Kiendt Dømt o(g afsagt)
(… …. ……) Penge Summa som Hans Fylckesnes (….. ……. ……. …… ..)are till Hospitalet i Bergen for han(s …… ……. …….. ….) Sødster hand
fick i dito Hospital, k(… …… …… ……. Me)nniskes
1743: 141
arfvemidler icke mer tilstr(ecker ….. …… …… ……….. Pre-)
stegieldets Almue har vedtaget (….. …… …… ……. ……..)
Eegen god vilie, hvor paa Ole Søevold (…… …….. ……… ….)
haver oppebaaret af Almuen i Bremnes (……… …… ….. …..)
3 rdr: eftter deris Eegen tilstaaelse, dog som (…… ….. …….. ha-)
ve samme \penge/ leveret till forrige Sogne Præst i (…… ………)
Jesper Ohmsen men der for icke Produceret (nogen ……. …….)
Saa i henseende at Citanten Hans Fylchesnes (af Hospitals)
Forstanderen bliver Søgt for dend fulde Capital (….. …… ….-)
res, Saa tilfindes Ole Søevold og Sl: Torsten (Alsvogs arfvin-)
ger Gullef Hidsken og Erick Torstens: Alsvog (at levere/udrede)
de af dennem udj Bremnes Kirchesogn oppebaarne (Penger till)
Hans Fylckesnes samt udj Processens beckostning 1 rdr: 1 Mrk: 8 s: hvor imod
Contraparterne søger sin Reggresse hos Sl: Hr: Jesper Ohmsens arfvinger paa lovlig maade
som de best ved og kand, og tilfindes Contraparterne fornefnte Penger at udreede under
Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse; de øfrige indstefnte
som nu icke møder Nemlig Taarbiørn Kallevog og Indre Hiartnes, forelegges Lauvdag til
neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden gaf tilckiende at siden Egte Mand Gunder Ottes: Odlands boes formue eftter dend der
over holdte Registrations Forretning, icke har veret mere beholden, af løese og faste
Eiendeeler naar hans skyld og gield er fradragen end 4 Mrk: danske, og alt saa formedelst
hans begangne Leyermaall med Maren Olsdatter, indtet hafde at bøde med, saa har hand for
at undgaae Straf paa Kroppen ved godtfolckes hielp, tilveyebragt og betalt en ung Karls
Leyermaals bøder 12 rdr: Men som Antegnelsernis 3die Postes 2den art: Reqvirerer at
Leyermaals begiengeren endten bør betale 24 rdr:s bøder, eller for tilckortckommende at blive
afstraffet paa Kroppen, Saa hafde Fogden till dette Ting ladet indsvarsle bem:te Gunder
Odland at ærcklære sig hvad endten hand kunde tilveyebringe de endnu Resterende 12 rdr:
eller hand vill lide straf for det tilckortckom/m/ende.
Gunder Odland møtte for Retten og svarede at hand icke ejer en skilling endten af løese eller
faste Eiendeeler uden hvad hand till godt folck er bortskyldig, og de 12 rdr: som hand
allerreede udj bøder til Fogden betalt haver, har hans wenner og paarørende hiulpen hannem
till, paa det kunde leve ærligen og icke overgaae nogen straf paa Kroppen, men ernære sin

fattige huustrue som haver taget ham till Naade igien, samt sit huuses familie af sit Ringe
gaardebrug som hand ellers haver maattet forlade; hand forestillede ellers at denne af ham
allerreede erlidte Straff, med de bemeldte 12 Rdr: bøder falder ham som en fattig udarmet
Mand med huustrue og Familie langt tyngere og haardere igien at fortiene, end enten en
(beholden?) Mand der kunde udrede 24 rdr: eller en ung Karl d(er kunde? fortiene?) samme
igien ved løn paa et par aars tid forti(ene? …….. …… …..) for at det er ham u-muelig fleere bø(der .. …… ……. ……….. …………) skulle hand dis u-agtet
endnu blive (paa….. ……….. ……… …….. Kr)oppen, paastod hand at
hans udlagde 12 (rdr: maatte …… ……. …. til)bage lefveris, saa som hand
samme hos (o….. ……. ……….. ……….. …..) og nødes hand da til at
forlade sit gaa(rdebrug (…… ……. …… Betler) stafven i haanden for at
1743: 141b
(……. …… …….. ……….) Fogden tilspurte dend Tingsøgende Al(mue om de icke er vitterlig) Gunder Odland er saa fattig som hand foregiver
(der till de svarede at det) er dem alle vell beckiendt at dito Gunder Odland er
(saa fattig og indtet) er Eiende, og der som hand skulle lide nogen Skam med
(….. …… ……. vi)lle hand og hans huuses familie blive bøigden till
(...... ……. …….); Fogden om hvis passeret er war af Retten et
(lovskickcket Tings)vidne begierende som blev bevilget.
(…. …….. …. a)fgick i foraaret 1743 der for kunde icke straffen Paa ham
(……….)
(Wrag ell)er Strandet godz er icke funden i dette aar i dette Skibrede
(….. …… ….)ting dito forseglede Tingsvidne indeholder Saa mange
(af Almuen som dette) aar har skydset til og fra Tingene har nødt sin betaling
(4 s: Miilen) paa deris Mai:ts beholdne strøe godz 1 Løb Sm: 1 Vog fisk og ? pd: Sm: 1
pd: fisk overbøxel i Sælle paa Bremnes er ingen bøxel falden 1743.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1743 Ole Nordhugelen, Ole Joens: Bielland(?),
Peder Nedre Eskeland, Baard Hougeland, Thomas LundmandzVerck, Lars Lille (Bøe?), Peder
S(…..), (…)ns Haarneland.
Restands: beløber 130 rdr: 4 Mrk: 10 s:

Ao: 1743 d: (29) og 30 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
(Nord) Hugelen for Halsnøe Closters Almue af Waags og Føyens Skibbreder, oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Neml:
Jacob Raasbøe, Povell Houckenes, Mickell Lande, Peder Lothe, Aslack Eiell, Ole ibid:
Johannes Leevog \og/ Peder Nordhugelen tilige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid
søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.
ødeligende i Nedre Grindem 1 ½ Løb Sm: i Urang i skatt 2 pd: 6 Mrk: i Føyens skibrede
i Waags Skibrede i Schomsnes øde 1 pd: 21 Mrk: Sm: hvor af Jockum Roggen svarer
gresleye 1 rdr: 16 s: og i gaarden Tvet 2 pd: 6 Mrk: Sm: ødeligende. Tingskydsen tilstod

Almuen at have faaet saa mange som skydset haver 4 s: Miilen;
hvercken Wrag eller Strandet godz med videre forefalden.

i disse Skibreder er

de Laugrettes Mend som skall besidde Retten 1743!! (1744) ere Anders Rasmus: Vespestad,
Thomes Lønning, Søren Nesse, Halvor Nesse, Ole Stensbøe, Ole ibid: Peder Uurrang, Hans
ibid:
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: i gaarden Nordhugelen till
Torsten Ols: dat: 4 Decembr: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Lande till
Tarald Niels: dat: 28 Novbr: 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb sm: ½ huud i Spitzøen til Biørn
Biørns: dat: 28 Nobr: 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb sm: ½ hud i Hage til Niels
Johansen dat: 26 Novembr: 1743:
Restandsen blev oplæst og beløber (ope rum)
Jonas Budde haver till dette Ting ladet indstefne Taarbiørn Kallevog til doms lidelse for at
hand skall have Solt Magckreell i Kaabervigen indeverende Aar, og der om at anhøre vidnet
Niels Jørgens: Kallevog som iligemaade er indstefnt under faldz maall, samt at betale
Processens beckostninger.
Dend indstefnte tillige med vidnet blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen
paa deris vegne at svare til Sagen.
Stefnevidnerne Bertel Eide og Ole ibid: hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt
Taarbiørn og vidnet Niels Jørgensen Kallevog till dette Ting sidst med mere end 14 dagers
Kald og Varsell.
Lænsmanden
1743: 142
Iver Knuds: Hugelen paastod Lauvdag (for de indstefnte)
Eragtet.
Contraparten Taarbiørn Kallevog [og] vidnet Niels Jørgens: ibid: forelegges Lauvdag till
neste Ting at møde og svare til Sagen.

Året 1743 er no ferdig avskrive. Diverre med ein del skadde parti i originalen.
Tingbok nr. I. A. 35 1741-1746 for Sunnhordland
Året 1744

(1744: 142)

Ao: 1744 d: 20 Martij blev Retten betient paa gaarden Arnevigen udj Fieldbergs Skibbrede
beliggende med eftterskrefne Laugrettes Mend, {Jørgen Kicke,} \Peder Johans: Lande/, Ole
Øfrebøe, Axell Fielland, Hans Lande, (…)sten Lande, {Siur Nordhuus} \Peder Østhuus/,
Hans Sædtre og Aarent B(ielle?)bøe, tillige med Lænsmanden Pofvell Nordhuus.
hvor da opsidderen Rasmus Arnevig lod tilckiende gifve at fordj hans Naboe Halfvor
Arnevig haver indtaget saa vell paa hans Engebøe som Ager, samt optaget Nye Kiørsel vey
paa hans bøe, ham till Merckelig skade, haver hand veret nødsaget at indstefne denne sin
grande til denne Tegtedag, saa vell at anhøre vidners udsigende dis angaaende, som og der
eftter at vere oververende ved Marckeskiel og Skiftte baade over Skoug og Marck som og
over Ager og Eng, og der eftter at lide Dom till denne Processes beckostnings Erstatning, med
videre som det der om udtagne Stefnemaall dat: 7 Febrj: 1744 formelder
Contraparten Halfvor Arnevig og Størcker Hofversholm, møtte for Retten og wedstod at
have faaet \lovlig/ Kald og Varsell, og ville tage till gienmæele udj Sagen.
Citanten Rasmus Larsen Arnevig paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres. thj blev widnerne for Retten fremckaldet, og
vidnet Siur Nordhuus eftter aflagde Eed forcklarede, for vngefer 8te aar siden war vidnet
med Mons Domasnes ombedet at skulle besigtige en veite som ligger mellem Half fioringen
og Storageren, hvilcke begge Ager Reiner Sl: Lars Arnevigen haver slaget høet paa, som de
skulle Taxere hvad høe der paa kunde faaes, saa som {hand} \Halvor Arnevigen/ ville legge
dend igien til en huelveyte for disse sine 2de agre, og i dend sted give sin grande Sl: Lars
Arnevigen et Støcke Engebøe igien til vederlaug, da det af dennem blev Taxeret for et Las
med Raat græs, eller og at vere en mandz børre med tørt høe,
det andet vidne Maans Domasnes eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede
ligesom forige vidne vundet og udsagt haver.
det 3die vidne Ole Fadtland eftter aflagde Eed forcklarede; at i Octobr: Maanet 1736 war
vidnet begieret af Sl: Lars Arnevigen at besigtige forbenefnte weite imellem Storageren og
Half fioringen, som befantes at vere i lengde 15 â 16 fafner, hvor af Halfvor Arnevigen haver
indtaget et Støcke til huelveite sine 2de agrer Half fioringen og Storageren til nøtte, men hvor
mange fafner hand af veiter der til hafde indtaget vidste vidnet icke; for{det}cklarede der
hos at Halfvor Arnevig (hafver?) opsadt sin Jegt paa Sl: Lars Arnevigens Engebøe som
Citanten nu bruger, og paa Enckens vegne begierede
vederlaug {af} \for/ det høe som Halfvor Arnevigen, ved Jegtens opsettelse hafver afslaaet og (Ned..…), men fick intet vederlaug igien; lige
saa var Citanten ved (……..) nest afvigte Som/m/er begierende vederlaug af
Halfvor Arnevig for(. ………) som Citanten tog skade paa, ved Contrapartens Jegts ops(ettelse der?) om til svar hand vidste icke om hand beholdte
Jegten fleere aar, (….. …… skul?)de hand icke betale noget der for.
det 4de vidne Halvor (………. eftter aflag)de Eed forcklarede (at) tillige med Samson
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(Sæbøe) og Madz (Øfrebøe?) …….. …..) for 2de aar siden for Halfvor Arnevigen, og som de
skulle (………..) om afttenen, begierede Citanten af vidnet (og?) andre, at skulle Taxere høet
i veyen til Jegten, samt høet hvor Jegten stod (som) Halfvor Arnevig har nedslaaet, hvilcket
høe i veyen Halvor Arnevigen (..) ville de skulle Taxere, uden høet ved Jegten som hand
haver nedslaaet (Som) de Taxerede kunde vere saa meget at mand kunde give en Koe 2de
gange. (… ha)fde det b(…)et slaaet over 3 â 4 uger,
5 og 6te vidne Samson Sæbøe og (Madz? Øfreb?)øe, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt
og forcklarede i allemaader ligesom nest forrige vidne vundet og udsagt haver.

Halfvor Arnevigen tillige med Citanten ercklærede, i mindelighed at ville selv skiftte
Engebøen og Agrene imellem sig, dog udj Rættens overværelse, som de (forl?)angede eftter
deris anvisninger, Rætten ville sætte og oprætte lovlige Marcke Steener hos, og naar da een af
Parterne sckiftter Engebøen, da den anden have Kaar at tage først, endten den østre eller
Sydre part af marcke sckiæls Steenerne, og der imod sckal den anden Skiftte agrene, Som da
Citanten igien sckal have kaar at tage hvad Part hand vil,
Hvor paa Rætten eftter parternes forlangende begav sig ud paa Marcken, da Citanten
Rasmus Larsen Arnevigen, giorde anvisning paa Engebøens Skiftte, som tog sin begyndelse
Norden i Kolle hilleren, hvor een Marckesteen med sine vidner blev ned sadt, som viser derfra
i Nord vest til Jerne Skorven, hvor udj er Hugget et Kaars, Som viser derfra i Nordvest til
Klyepen flaatten hvor en Marckesteen er nedsadt med sine vidner hos, som viser der fra till
Hadtle braatten hvor udj er hugget et Kaars, som viser der fra til et berg tedt under Korn og
Høelade brøstet, hvor, i dito flade Berg er hugget et Kaars, som videre!! (viser) der fra lige
over Høgste hougen i Søreste kandt, hvor en Kaars er huggen i Fiældet, Som viser derfra i
Nord oust til een marcke Steen som er ned sadt i Høege houven, Som viiser der fra Nord i
Bøegaren i een Stoer Jordfast Steen, hvor udj er hugget et Kaars, Saa at ald den Engebøe som
ligger paa den østre side af disse Marckeskiæl Steene sckal tilhøre Rasmus Arnevigen, og ald
den Engebøe som ligger paa den Søndre side /: med Melckevigen og Slaattevigen :/ af disse
Marckesckiæls Steene, sckal her eftter og fremdehles tilhøre Halvor Svendsen Arnevigen.
Endnu findes et lidet Engebøe Støcke, Sørevigen kaldet, liggende paa dend Søre Side i
Rasmus Arnevigens Udmarck, Som fra gammel tid har været brugt af bægge grænderne til
fællids nytte, hvilcken nu er sckifttet i tvende lige Parter og tager sin begyndelse aller øfverst
i Engebøen, som kaldes Klyepe, hvor et Kaars er hugget i een Stoer Steen, Som viser der fra i
Nordvest till en stoer halle Steen, hvor udj er hugget et Kaars Som viser derfra til Flaatten
hvor en Marcke steen er Ned sadt med sine vidner, Som viser der fra udj een stoer Steen tedt
ved Siøen hvor udj er hugget et Kaars, Saa at den Høe Slaat som ligger paa den Nordre side
af disse marcke skiæls mærcker sckal tilhøre Rasmus Larsen, og alt hvad som ligger paa dend
syndre Side af disse MarckeSteene sckal tilhøre under Opsidderen Halvor Svendsens brug.
Kalfve Træet som og fæebeittet, bliver til fælleds her eftter som fra Arrilds tiid været haver,
Fæedriftte vey, Sampt Skougevey og Siøevey, sampt Saugveyen, nyder enhver af dennem
som fra gammell tiid været haver.
Saug og Sauggrund, Sampt Maling, og hvad fisckerie som forefalder; Af disse Herligheder
nyder enhver helftten til sit brug som fra gammel tid haver været vedtaget, at komme til lige
deeling.
Om Agrene bleve Citanten og Contraparten saaledes forEenede, At Citanten Rasmus Larsen
beholder de Agrer Som Contraparten Halvor Arnevigen hid indtil brugt haver, undtagen et
Støcke Ager kaldes gamle Flecke, Som er tillagt de Agrer som Rasmus Larsen hid indtil brugt
hafver, Hvilcke Agere tillige med gamble Flecket, eftterdags sckal tilhøre Halvor Arnevigens
brug.
Hvad sig Tømmer sckougen er belangende, Lige saa Giærdes gaarden, Som sckulle eftter
parternes paastand siunes og besigtiges? Saa kunde dette denne sinde icke forrettes, i
henseende at dagen er nu til Ende bragt, og Afttenen er paa (haanden?), Og saa fremt
Parterne icke kand forEenes om Skoug og Marck, saa sckal dennem Termineres tid og
Tægtedag eftter de forestaaende Waartingers Endelse, da Rætten paa forlangende sckal
indfinde sig.

Ao: 1744 d: 3 og 4de April blev holden almindelig Vaarting paa gaarden Waage for
Strandebarms og Qvindherrets Skibbreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts

Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Neml: Niels Tangeraas,
Haafver (ibid:?) Peder Lille Fosse, Lars Lille Linge, Aamund Store Linge, Torgier (……)g,
Sæbiørn Giere, og Eelias Boegeland, tillige med begge Lensmændene og Almue af begge
Skibbreder som samme tid Tinget søgte.
1744: 143
Publiceret Deris Mai:ts allernaad:te Placat .. ………. ………. ……….. …………. ………)
fra Landlæggerne til fremede steder desertere dat: .. ….. 1743) (Publiceret ….. ……….)
for dem som Ertz gange opdage dat: 20 Junij 1743. (Publiceret ….. ……… ……. ……)
de sager som angaar forseelser og om skov væsenet dat: .. …. 174?) (Publiceret Deris)
Mai:ts Placat om de friheder undersaatterne af 7 Julij 1741? ….. …….. …. dat: .. …. 174?)
Publiceret Deris Mai:ts allernaadig:te anordning at de enroulerede (…… …… ……. …..)
Rigs skall indfinde sig i Kraftt af anord: dat: 8 Aug: 1742. og dat: 15 (…. 17.. ……. ..)
Forord: for 1744. Publiceret Forord: angaaende Jagten dat: 5 Febrj: 1744. Pub(liceret
Forord:)
angaaende breve Taxten dat: 13 Decembr: 1743. Publiceret Forordning ang(aaende ….-)
bøders Indrivelse dat: 6 Decembr: 1743. Publiceret Deris Mai:ts aller(naadigste …….
angaaende)
dend svaghed som Grasserer i Messnia og Sisilia dat: 10 Janv: 1744. Publiceret (Deris
Mai:ts)
Placat angaaende de af Kongl: betientere som Rester paa deris oppebørseler i Danmark (dat:
.. ….. 174?)
Publiceret Rente Camerets Patent angaaende Regenskabs betienterne i Norge, om (hvad de
ere for-)
ckort komet paa deris Regenskaber dat: 11 Janv: 1744. Publiceret Deris Excellence (Hr: â)
Møinichens ordre om de 547 rdr: 2 Mrk: 1 s: som er skydzpenge, til grendse Comissarierne,
hvad af dette Fogderie skall udredes dat: 20 Febrj: 1744. Publiceret Deris Excellence Hr: â
Møinichens ordre angaaende 3de Tyvers undrømelse som skal paagribes dat: 31 Janv: 1744.
Publiceret deris Kongl: Mai:ts Foget Sr: Andreas Heibergs udstede Caution til Deris Mai:t
[paa]? 800(?) (Rdr:?) i obligationer som forhen er Publiceret. dat: 29 Martij 1744.
Publiceret Ole Indresen SæfverEides udstede Skiøde paa 22 Mrk: Sm: i gaarden Tvet i
Qvindherretz Skibbrede beliggende till Joen Johansen Tvedt som der for har betalt 22 rdr:
dat: 19 Octobr: 1743.
Publiceret Lars Galtungs udstede bøxelsedel paa 1 pd: Sm: i Belsnes till Ole Ols: dat: 2 April
1744.
Publiceret Iver Taarbiørnsen Rørvigs udstede Pandte obligation Stoer 40 rdr: som hand af
Lænsmanden Hans Vaage till Laans beckomet haver og setter til underpant 1 Løb Sm: i
gaarden Rørvig dat: 22 Octbr: 1743.
Publiceret Samson Øyerhafns udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden Øyerhafn
till Ole Larsen som der for haver betalt 66 rdr: dat: 11 Julij 1744.

Publiceret Ole Larsens udstede Pandte obligation Stoer 66 rdr: som hand haver beckomet til
Laans af Samson Baardsen Øyerhafn og setter ham til underpant {66 rdr:} 2 pd: 6 Mrk: Sm: i
gaarden Øyerhafn dat: 12 Julij 1743.
Publiceret Lars Sverckesen Store Fosse med fleere, deris udstede Skiøde paa 1 Løb 12 Mrk:
Sm: udj gaarden Berge till Anders Sverckesen som der for haver bet: 84 rdr: dat: 22 Octobr:
1743.
Publiceret Laugmand Bagers udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden Schaale
til Tøres Tøres: dat: 14 Febrj: 1744.
Publiceret Iwer Berjesen Svaaesands udstede gavebrev paa ½ Løb Sm: udj gaarden Schielnes
til sin Søn Torckel Iversen for 30 rdr: dat: 24 Janv: 1744.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anna Andersdatter Nedre Berge hvis eftterlatte 3de Sønner
og 3de døttre er udlagt 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Berge for 54 rdr: dat: 4 Octbr: 1743.
Fogden gaf tilckiende at hand udj de til Vaartingene udstede Ting brever, har ladet beckiendt
giøre, for alle og enhver som tilckomer at betale dend ved Forordningen af dat: 23 Aug: 1743
allernaadigst paabudne Top (Kop) og formue-Skatt, at i fald nogen tilforn ved sine til
Præsterne indgifne Angifvelser, endten formedelst mis forstaaelse icke Rettelig skulle have
angivet deris formue, eller og gandske er udebleven med Angivelserne at de sig nu der med
maatte indfinde og i anledning der af, blev nu af Fogden udRaabt, om der er nogen som sig
med ydermere Angivelse vil indfinde, de sig nu da der med maatte anmelde. Forestillede der
hos enhver, at der som de nu icke der med fremckom/m/er, og det siden motte!! (maatte)
befindes at de noget haver forduelt, saa paadrager de sig Self dend straf som Forordningen
allernaadigst dicterer.
Hans Rasmusen Brue af Strandebarms Skibrede, indfandt sig og gav tilckiende, at da de
andre var hos Sogne Præsten Hr: Ole Gierdrum med sin Angivelse, var hand syg og
Sengeliggende, men anmeldede nu at hand er Eiende 6 Løber Smørs Jordegodz til verdie â 50
rdr: tilsamen 300 rdr: anden formue hafde hand icke at angive; Anders Svinland angav sin
formue for 20 rdr: Niels Samsonsøn Tangeraas angaf udlaante Penge og Jordegodz for 63
rdr: 3 Mrk: Joen Taarbiørns: Aarvig lod ved Lænsmanden Hans Vaage angive sin formue i
Reede Penge 100 rdr: Helje Skielnes ved Lænsmanden Hans Vaage angaf at vere Eiende 1
Løb Sm: i gaarden Schyllingstad i Ryefylche Fogderie {boene} \beliggende/, til verdie 50 rdr:
Guldbrand Andersen Nedre Vaage angav at vere Eiende formue 50 rdr: foruden sin
boesidende gaard. Hag(… ……..) angaf sin formue till 20 rdr: Peder Nielsen Øye angaf
sin formue i Jordegodz 2 pd: Sm: i gaarden Noreim til verdie 48 rdr:
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(……. …….. …… …… ……. angaf) sin formue udj Jordegodz 2 pd: 12 Mrk: Sm: i gaar(den ……. …….. ………. ………. ……) Lars Nielsen Næs angaf sin formue
(udj Jordegodz . …) Sm: i gaarden Tegland til verdie 36 rdr: samt Peder
(….sen ….. ..)sse angaf sin formue udj Jordegodz ½ Løb Sm: i gaarden Store
(….. til verdie) 18 rdr: Torgckell Nielsen Thordahlen angaf ligesaa
(sin formu)e udj Jordegodz 1 Løb 18 Mrk: Sm: i gaarden Mit Børreseim til ver(die ..) rdr: hvor med hand haver Jorden indløst med u-myndiges Penge
(..) rdr: er saa ickun Self Eiende der udj 40 rdr:

Fleere af begge Skibbreders Almue indfandt eller anmeldet sig icke, til nogen formues
angivelse undtagen Peder Steensen yttre Oma, som angaf sin formue udj Jordegodz
bestaaende 1 Løb Sm: i gaarden yttre Ohma av verdie 60 rdr:
hvor om hvad Passeret er Fogden war Tingsvidne begierende, som blev bevilget.
Fogden gaf tilckiende at hand ved Mundtlig warsell haver ladet indstefne Malleene
Knudsdatter af Qvindherrets Skibbrede, till Doms Lidelse for begangne Leyermaall med
Egtegiftt Mand Andreas Joens: som iligemaade er indstefnt at lide Dom till Straf for sin
forseelse.
Malleene Knudsdatter og Andreas Joensen møtte begge for Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og Varsell.
Dend indstefnte Malleene Knudsdatter blev der eftter tilspurt 1te: hvor hun haver sit
tilholdsted. Rs: hun er føed paa Laugmandens Residentz gaard Schaaele hvor hendes
Broder Christen Knudsen er boende i Qvindherretz Skibbrede, men haver indtet fast tilholds
Sted, men Reiser fra gaard till Anden at bætle sit brød, dog icke uden for Præstegieldet, 2det:
hvem der er fader till det barn hun nu Seeniste gang er bleven besvangret med, Rs: at Een
under officeer Nafnlig Ole boende eller tilholdende i et huus staaende paa gaarden Nedre
Fedts grund ved Søen, er hindes barnefader, men ved icke hvad Compagnie hand \er/
staaende, og ved at hand var hiemme nu i Paaskedagene hun var der i bøigden, 3die paa
hvad gaard eller sted, hand begick Leyermaall med hinde Rs: udj hans Eegen Stue {for} 3de
uger for Pindsetider 1743, 4de hvad tid hun kom i Barselseng Rs: 2de dager eftter Nye
Kyndelmisse tider dette aar; 5te om hun icke haver haftt legemlig omgiengelse med andre
Rs: hun kom gaaende fra Omvigedalen og ville gaae ind eftter bøigden, og da kom dend
indstefnte Mand Anders Joensen eftter hinde paa veyen, da hand hafde legemlig omgiengelse
med hinde noget for høeslaatte tiden 1743 men hvercken føer eller siden haver hun!! haftt
{omg} legemlig omgiengelse med hinde!! 6te: om hun tilforn har veret besvangret, af hvem
og om hun der for har udstaaet nogen Straff, Rs: hun haver 2de gange forhen veret
besvangret, dend første gang med Soldat Johannes Gielmeland paa Rosenthals godz under Hr:
Capitain Mouritzens Compagnie, for hvilcken hendes forseelse hun da udstod Kirckens
Dischiplin, og hendis broder Christen Knudsen Skaaele betalte hindes Leyermaals bøder af
hindes arfvemidler; dend Anden gang blev hun besvangret af Een ung Karl Nafnlig Halfvor
Hansen af Rosenthals godz, for hvilcken hindes forseelse hun ligeledes betalte sine
Leyermaals bøder till Forvalter Dahl af hindes arfvemidler, som der med fick gand(ske …..) saa hun nu icke Eier
meere, til sig og sit barns ophold, uden de (gamle?) Klæder hun nu staar
udj, men betler om bøigden; paa spørg(smaal) svarede at for det første Leyermaall \ud/stod hun Kirckens Dischip(lin og for) det andet Leyermaall som hun begick med Halfvor Hansen (….. …)r siden, har hun
(…)le Staaet Skriftt ei heller siden veret til (Guds? alter?) icke heller imidler1744: 144
tid søgt Kircken eller Guds huus under (……. ………. ………….. Klæ-)
der at gaae udj, Siger dog Een gang sid(en … …. ……… …….. Klæder …….)
Schaales Koene, og der paa gick till Kircken for at (….. ….. ti)l Gudz bord, (men blev)
hinde negtet af Klockeren med tilsagn hun først skulle taele med Præsten hvor paa hun gick
hiem igien, og siden icke søgt Kircken.
dend indstefnte Anders Joensen fremstod for Retten, og tilstod at hand disverre afvigte aar
1743 (vnge)fer 3de Uger for Sancte Hans dag hafde legemlig omgiengelse med dette qvinde

Menniske, men negtede aldelis at vere hindes barnefader, som kand sees (af) dend tid hun
kom i Barselseng.
Fogden tilspurte Lænsmanden Søfren Møcklebust, og de andre der af Eignen tilstede
verende Almues Mend, om de er (beckiendt) at dend indstefnte Malleene Knudsdatter, haver
nogen slags Effecter eller Eiendeeler, hvor paa der kunde giøres hefttelse till Sagens uddrag,
hvor till de svarede, at hun aldelis indtet er Eiende,
Fogden lod tilføere at siden dend indstefnte Malleene Knudsdatter, nu har giort beckiendelse
paa en Anden barnefader, som icke er Stefnt till vedermæele i Sagen, eftterdj Fogden tilforn
der om war u-Vidende, Saa war hand foraarsaget at begiere Sagens udsettelse till neste Ting,
imidlertid wille hand følgelig Forordningen dat: 6 Decembr: 174? indsende til hans
Excellence Hr: Stiftts befalings Mandens approbation, dend over Anders Joensens formue d:
22 Janv: sidstleden Passerede Registrations forretning, og indhendte hans nermere ordre og
foranstaltning till Sagens forfølgning.
Eragt.
Eftter Fogdens paastand udsettes Sagen till neste Ting, till hvilcken tid Fogden lader besørge
lovlig forckyndelse for under officier Ole Thomesen og til samme tid og sted forelegges
Malleene Knudsdatter og Anders Joensen Laufdag, at møde og svare till Sagen.
Fogden gaf tilckiende at hand i anledning af Sogne Præsten Hr: Ole Gierdrums til ham
indkomne Relation har ladet till dette Ting, till Examination og forhør, indkalde Een qvindes
Persohn ved Nafn Birgitha Johan Ottesdatter Orning, som opholder sig hos Sr: Lars Galtung
paa Thorsnæs, men skall vere kom/m/en fra Schaaden paa Troen i Guldbrandsdalen, og nu er
komen i barselseng paa bem:te gaard Thorsnes.
Ved Lars Galtung gaf qvindemennisket tilckiende, at hun formedelst Svaghed icke var god
for Self at kom/m/e till Tinget, men hand var befuldmegtiget, som hendes fetter og Nær
paarørende, paa hendes vegne at giøre en Reen forcklaring om Sagens Samenheng;
Forcklarede der paa at hindes Fader var Lieutenent ved Sl: obriste Storms Regiment Nafnlig
Johan Otto Orning, som for 4re aar siden ved døden er afgangen, og forinden satte denne sin
datter hos hindes fetter Lieutenent ved General Major Reichouses Regiment paa Troen i
Guldbrandsdalen Nafnlig Ludvig Christian Orning, med hvilcken hun siger at vere forlofvet,
og der eftter af ham er bleven besvangret, og da hand afvigte aar 1743 for Jueletider blev
udCommanderet till Fridrichstad tog hand hinde med sig 12 Miile paa veyen, og sendte hinde
der fra hid til sine venner paa dette Sted i Bergenhuus Len, og var distineret till Lieutenent
Wilhelm Orning boende i Næshafn, men som hand ved hindes anckomst icke var her paa
steden men henreist til Kiøbenhafn, saa tog hun sin tilflugt till Comparenten Lars Galtung,
hvis huustrue, er Birgitha Johan Ottesdatters kiødelig fadersødster, og kom hun da der i
barselseng 3de Uger for Juell 1743 med et Pigebarn, som d: 10 Decembr: nest eftter er bleven
døbt i Strandebarms Kircke, af Sogne Præsten Hr: Ole Gierdrum, og kaldet Johanna Elisabet
hvilcket og Sogne Præsten som nu var tilstede forcklarede saaledes i Sandhed at forholde
sig; der paa tilholt Fogden Comparenten Lars Galtung at hand icke maa lade samme qvindes
Persohn kom/m/e fra sig, (…..) hand der till erholder nermere ordre
fra øfrigheden, (….. ….. ……) Sr: Galtung, hvor nær Birgitha Johan Ottesdatter (er beslægtet till) Lieutenent Ludvig Christian
Orning som hende(s ….. …….. ………. …… ………..) Lars Galtung forcklarede
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(…. ……… ………… ……… …… …..) udj æcteskab auflede tillige med
(…….. …………… ………….. ……..)g Blancefloer Catharine Berentsdatter

Orning og Eelisabeth Berentsdatter Orning, dend første datter Blanceflor Orning kom udj
æcteskab med Lieutenent Daniel Andersen, hvor med hun auflede Welbem:te Søn Lieut:
Johan Otto Orning som er Fader till Birgitha Johan Ottesdatter Orning som er besvangret og
(haftt) Barne aufling med Lieut: Ludvig Christian Orning; dend Anden datter Eelisabeth
Berensdatter Orning kom udj æcteskab med Lieutenent Morten Grunwold, udj hvilcket
æcteskab hun auflede Ludvig Christian Orning som er Lieutenent, der haver besvangret
Birgitha Johan Ottesdatter Orning, saa at disse 2de Persohner Lieut: Ludvig Christian
Orning og Birgitha Johan Ottesdatter som haver haftt Barne aufling tilsamen, ere udj andet
og 3die Leed med hin anden beslegtigede.
Fogden om hvis Passeret er begierede udtog eller afskrift af Protocollen, som hannem paa
forlangende meddelis.
Fogden fremlagde bøxel Mantalet, hvor Joen Frandsen er tilbøxlet 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden
Røsseland mod bøxel 7 rdr: 3 Mrk: d: 7 Martij 1743. og d: 8 Junij 1743 er Baar Olsen
tilbøxlet ½ Løb sm: 2 giedskind i øfre Tofte imod bøxel 7 rdr: 3 Mrk: odelskats Mantalet
for 1743, saa vel for Strandebarms som Qvindherrets Skibreder blev fremlagt i Retten som
blev oplæst og af Almuen tilstaaet Rigtig at vere. Restandsen 1te Termin for Strandebarms
Skibrede beløber 115 rdr: 2 Mrk: 13 s: og Restandsen paa 1te Termin for Qvindheretz
Skibrede beløber 144 rdr: 1 Mrk: 7 s:

Ao: 1744 d: 6 og 7de April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Haavig for Strandvigs \og Ous/ Skibbreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Steen Stens:
Hiertager, Engell Olsen Nordtvet, Anders Joens: Houge, Ole Joens: Tuftt, Knud Vindsends:
Vindenes, Ole Ols: Skaatuen, Ole Knuds: Refne og Ole Endres: Lioethuen, tillige med fleere
Almue af begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Jaen Holdhuuses udstede Pandte obligation Stor 70 rdr: som hand af Berge
Femanger til Laans beckomet haver og setter ½ Løb Sm: i Holdhuus i pant dat: 8 Julij 1744.
Publiceret Joen Biøndals udstede Pandte obligation Stor 40 rdr: som hand haver faaet til
Laans af Joen Haaland og setter til underpant 1 Spd: Sm: og 1 g:skind i Biøndal dat: 6 April
1744.
Joen Biøndall anviste Sl: Endre Ericks: Backes udstede Pandte obligation Stor 42 rdr: som
findes af Creditor Hans Knuds: paategnet at vere betalt 28 Junij 1741, hvor fore dend nu til
udslettelse i Pandtebogen anvises.
Ole Hansen Gougstads udstede obligation Stor 43 rdr: blev anvist i Retten til udslettelse i
Pandtebogen siden dend findes af Niels Mons: Vaage paategnet at vere betalt d: 23 Novbr:
1743.
Publiceret Encken Eelen Knudsdatter Sl: Jaen Hans: Giøens eftterlefverske, hindes udstede
skiøde paa 2 pd: 21 Mrk: Sm: i Giøen til Hans Torgels: dat: 14 Junij 1743.

Publiceret Encken Eelen Knudsdatter Sl: Jan Hans: Giøens eftterlefverske, hindes udstede
Mortications Skiøde paa gaarden Giøen og Bierchenes til Hans Torgels: Giøen dat: 14 Junij
1743.
Publiceret Engell Hansen Eegelandz udstede skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Eegeland til sin Søn Hans Engelsen som der for har betalt 96 rdr: dat: 4 April 1744.
Fogden igientog sin ved Strandebarms og Qvindherrets Skibreder, giorde Erindring og
formaening till alle og enhver i disse 2de Skibreder som tilckomer at betale de allernaadigst
paabudne formue og Kopskatter, og sig icke tilforn til sam/m/e skatters Svarelse Rettelig kand
have angived, at de fremckomer med deris ydermere
Sandferdige Angifvelse, og fremckom da E(….) Niels: Gierrevig {at} som
gaf tilckiende at siden hand boer paa Rosentha(l gods, form)ente hand der at angive sin formue, men eftter advarsell f(.. Forvalteren) Dahl, maatte hand nu
(hel?)ler angive at vere Eiende Jordegodz paa (……… ……. til verd)ie 96 Rdr: og udj
(Sø?)lf og Penge 34 rdr: som tilsamen giør 13(0 rdr: meer)e hafde hand icke at angive.
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Baard Østefiord ang: i Jordegodz 60 rdr:
Peder Baards: Svinesteen af Liuse Closter gods (….. …… … angav at vere
Eiende Jordegodz paa Leenets godz til verdie (.. ….)
(….. Ha?)dtvig ang(av at)
vere Eiende Jordegodz 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Møcklestad (i Opdal Skibr)ede til verdie
4(? rdr:) Joen Hansen Qvaele angifver sig at vere Eiende i Sølf og penger til 20 rdr:
Johannes Joens: BallesEim angiver formue af Jordegodz 54 rdr: Engel Joens: BaldesEim
angaf at vere Eiende Jordegodz til verdie 54 rdr: Siur Baartvedt angaf at vere Eiende
Jordegodz til verdie 43 rdr: Anders Hans: Sæfvereide angaf at vere Eiende Jordegodz til
verdie 18 rdr: Taarbiørn Hans: angiver at vere Eiende Jordegodz til verdie 35 rdr:
Johannes Tvedt angaf at vere Eiende Jordegodz til verdie 8 rdr: Mickel Mons: Nerhofde
angaf at vere Eiende udj Jordegodz til verdie 36 rdr: Ole Johans: Leigeland angaf at vere
Eiende Jordegodz til verdie 30 rdr: Niels Niels: Haaeland angaf sin formue udj Reede
Penge 20 rdr: Christopher Lillevig angaf sin formue udj Jordegodz til verdie 14 rdr:
Baard Tegland angifver sin formue i Jordegodz till verdie 48 rdr: Engel Boelstad angaf sin
formue udj Jordegodz til verdie 8 rdr: Hans Torgildsen Giøen Sagde at have nøyere
Erindret sig sin formues tilstand og i steden for de forhen angifne 300 rdr: angaf sin formue
nu at vere 350 rdr:
Fleere Almue eftter paaraab, anmeldte sig icke med nogen formues angifvelse.
Publiceret Jaen Hans: Holdhuuses udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Holdhuus till
Niels Olsen Helland dat: 16 Decembr: 1743.
Engell Hansen Steensland haver till dette Ting ladet indstefne till Doms Lidelse Ole
Hougnesen Høysetter for øfvede Skieldz ord imod Citanten og der om indstefnt at anhøre
widnerne gamle Ole Olsen Høysetter og vnge Ole Olsen ibid: som i ligemaade er indstefnte
under deris faldz maall, og at betale Processens omckostninger.
dend indstefnte Ole Hougnesen Høysetter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej
heller nogen paa hans vegne til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Anders Trenggereide og Knud Eeliesen Giere, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Ole Hougnes: till dette Ting med 3de ugers varsell;
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.

Eragtet.
Stefnevidnerne haver afhiemlet at dend indstefnte ickun haver faaet 3de ugers varsell, da dog
Contraparten er boende i Ous Skibredes Tinglaug, i hvilcken henseende de indstefnte vidner
icke denne sinde kand til forhør antages, forinden hand indstefner Contraparten i følge Loven.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Anders Olsen østre Qvernes at lide Dom til Straf i
følge Loven, formedelst hand haver Ned Revet Rangnele Nielsdatter Heglands Staaende huus
paa øfre Qvernes grund, i ligemaade er Rangnele Nielsdatter indstefnt till vedermæele udj
Sagen
dend indstefnte Anders Olsen øfre Qvernes møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig
Kald og warsell. iligemaade møtte Rangnele Nielsdatter som vedstod at vere indstefnt till
vedermæele;
Contraparten Anders Qvernes forestillede at have Solt dette omtvistede huus till Rangnele
Nielsdatter, men Soldte det først till Ole Diubevigen som skulle betale ham for huuset 4 rdr:
og der paa betalte ham 1 rdr: siden haver Rangnele Nielsdatter accorderet med Ole
Dybevigen at beholde huuset for dito 4 rdr: hvor af hun betalte de 4 rdr: till Anders Qvernes,
som der af betale!! (betalte) Ole Dybevigen 1 rdr: igien. Huuset blev kiøbt af Ole Dybevigen
om Høsten 1740 og om foraaret 1741 kiøbte hun huuset af Ole Dybevigen og betalte
Pengerne til Contraparten, siden forblev hun i huuset till aaret 1742 da hand om Sommeren
tilsiger hinde at fløtte huuset fra grunden og om Høsten begierte hun det maatte Staae
Vindteren over, og da det leed noget ud paa Vindteren om Kyndelmisse tider Reiste hun
Omckring i bøigden og k(om icke hiem) førend om Sancte Ols tider, da Anders
Qvernes har ned Refvet (huuset …… ……) hafde sin Kiste Staaende i huuset
{hvilck} hvor udj var ned l(agt …. ….. ……) læder som hun beregner til verdie
till 3 rdr: og fandt dend (…….) i Anders Qvernesses Ildhuus, og ved Kistens
aabnelse fandtes dend (gands)ke Ledig og Tum og alle Klæderne var borte.
Anders Qvernes her (till) Sagde, at siden hand hafde tilsagt hinde at
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(flø)tte huuset (… ………. ………… …)ns Eegen Stuedøer, og hun icke bort(fløtt)ede det til faer(dag? ……. …..) at opsette sig Self et huus paa sam/m/e
(tuf)tt, saa ned Ref hand det eftter waarvinden 1742 som nu bliver 2 aar siden,
(men) tog ickun 2de bord af Tagtroet som hand lagde paa sit Eeget opbygde huus: og Kisten
satte hand i sit Ildhuus, som hun forefandt igienlugt og udj sam/m/e Stand som hun skiltes
med dend. Fogden tilspurte Anders Qvernes om noget af det Ned Refne huus er kommen
Rangnele Nielsdatter til nøtte, hvor till hand svarede Nej, det som skall vere i Kisten Nedlagt,
af Klæder og dis(ligest)e siger hand icke ved at vere bortckom/m/en, hvor fore hand og
modsiger (at) sam/m/e ville tilsvare; Anders Qvernes blev tilspurt om hand hafde noget
(me)hre at fremføre til sit forsvar, hvor til hand svarede Nej,
Fogden lod tilføre at siden indstefnte Anders Qvernes Self haver tilstaaet, tvert imod Lovens
? Bogs 14 Capt: 4 art: uden Tings Dom at have Nedbrudt denne fattige qvinde Rangnele
Nielsdatters Retmessige Eiendoms huus, og lige saa tvert imod det allegerede Capit: 2 art:
der af sam/m/e huus udtaget hindes fattige Eiendeeler som bestod {med} udj en Kiste med
Klæder udj, saa satte Fogden i Rette og paastod at Anders Qvernes for saadan hans voldsom
adferd, bør lide eftter nock bemelte Lovens 6 bogs 14 Capt: 1te art: hvor om hand paastod
Dom. saaledes at bøderne maatte deelis til Sagsøgeren og Kongen eftter Loven.
Encken Rangnele Nielsdatter paastod at Anders Qvernes maatte tilfindes at betale hinde
huusets werdie 4 rdr: samt hindes bortckomne Klæder 3 rdr: hvor om hun udj Sagen war
Dom paastaaende.

og Som det er nu silde paa afttningen saa beroer Sagen till i Morgen, da Dom udj Sagen
skall blive afsagt, Da og Parterne haver at møde.
Om Morgenen blev Retten atter sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend, da Parterne
møtte og var Nerverende.
hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt.
Contraparten Anders Qvernes tilstaar Self at have Solt Encken Rangnele Nielsdatter det
omtvistede huus, som hun der eftter et aars tid boede udj da hun om Sommeren blev tilsagt
huuset at bortfløtte, som hun formedelst armod og fattigdom, icke kunde fuldføere, og som
huuset saaledes blev Staaende indtill Høsten, bad hun det maatte blive Staaende Windteren
over, og da det leed noget ud paa Vindteren om Kyndelmisse tider, Reiste Encken bort eller
omckring i bøigden, og lod sin Kiste med nogle fattige Kirckeklæder udj, blive i huuset
eftterstaaende, kom saa icke hiem førend noget ud paa Someren om Sancte Olsdags tider, da
huuset af Anders Qvernes war NedRefvet, hvor af hand og haver taget Eendeell af Taegtroet
og forbedret sit Eeget huus med, og Enckens i huuset Staaende Kiste, havde Contraparten
indsadt i sit Ildhuus, hvor udj Encken Meente at finde sine Klæder, men var da alle borte; da
som Anders Qvernes eftter Eegen tilstaaelse uden foregaaende Dom i Enckens fraverelse
hafver Ned Refvet hindes huus, hvor af indtet er kommen hinde til mindste Nøtte, Saa
tilfindes Anders Qvernes for saadan sin øfvede u-lovlige adferd eftter Lovens pag: 980 art: 1te
at betale 3de 40 Lod Sølf hvor af Encken tilckomer 1/3 part som er 20 Rdr: og de øfrige 2/3
parter tilfalder Deris Mai:t som udgiør 40 Rdr: det NedRefne huus bør Anders Qvernes
Erstatte Encken med 4 Rdr: hvad sig Enckens paastand, angaaende hindes udj Kisten
liggende Klæder som skall vere bortebleven, hvor om hun icke har Erbudet sig under Eed at
paatyde Anders Qvernes, hvad dissen verdie udj Penge kunde ansees for, icke heller haver
hun indstefnt hannem at anhøre hindes Eedelige Deposition her om, alt saa kand Retten ej
denne sinde der om give nogen Kiendelse, forinden Encken s(aadant eftter) lovlig omgang
besørger, Forskrefne bøder tilfindes Anders Qvernes at udreede og betale under Namb og
Excecution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Johannes Engelsen (…..) med fleere interessentere deris udstede Skiøde paa ?
(Løb:) Sm: i Henanger till (….) Engels: som der for haver betalt 72 rdr: dat: (.. …..) 1744.
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Publiceret Encken Anna Andersdatter (Sl: ……… ………… Eftterlefv)erske, ….. ud-)
stede Skiøde paa 1 pd: 12 Mrk: Sm: udj gaarden Lygel till (…. ……) som der for haver betalt
54 rdr: dat: 28 Octobr: 1743.
Hr: Fendrich Segelke og Mons:r Gustavus Segelke haver ved udtaget skrifttlig Stefning ved
Procurator Hans Giøen, ladet ind stefne Arne Qvernevigen for øfvede Skieldz ord, at anhøre
vidners udsagn dis angaaende, hvilcket blev oplæst dat: 22 Febrj: 1744 saa Lydende.
Arne Qvernevigen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Hans Giøen paa Citanternes vegne møtte i Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte
Eedfæstes og afhøres; hvor paa widnerne fremckom for Retten, Eedens forcklaring for
dennem blev oplæst, og formaenet at sige sin Sandhed, hvor eftter fremstod
widnet Ole Johansen Hafnen, og eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede /:
imidlertid blev de øfrige vidner udviset (og en eftter) anden paaraabt :/ at for vngefer 3de
uger for Juell kom vidnet sa(….. ……) med Hr: fendrich Segelke og hans Broder Mons:r
Gustavus Segelke (till Contra)parten Arne Qvernevigen for at tage Logemente om Natten,
hvor (…. …….) oppaa Lofttet over daglig Stuen, og som de haver Spiiset, war der en Luge (i

gul)vet over ofven, hvor Mons:r Gustavus Segelke satte sig og hengte føderne (igien)nem
Lugen, imidlertid faldt Lugen Ned {igiennem} paa stuegulfvet, da vidnet hørte der blev talt
Nere i Stuen, men hvem der talte, og hvad der blev talt kunde vidnet som imidlertid stod hos
paa Lofttet, icke høre, men saag at Mons:r Gustavus Segelke gick Ned igiennem Lugen i
Stuen, og hvad da Passerede vidste vidnet icke, førend Hr: Fendrich Segelke gick ned
igiennem trappen og gick ind i stuen hvor vidnet fuldte med, og hørte at Gustavus Segelke
kifvede paa Contraparten Arne Qvernevigen, som ligesaa brugte Munden, men hvad
Eegentlig ordene ware, kunde vidnet sig icke Erindre at forcklare, dog ville Gustavus
Eengang {villet} tage fadt paa Arne Qvernevigen fordj hand brugte Munden, da vidnet tog
ham om livet og hindrede ham der fra, og imidlertid som Arne Qvernevigen saaledes brugte
en u-nøttig Mund, gaf Fendrich Segelke ham et ørefigen, siden blev der talt adskilligt men
vidnet Erindrer indtet der af at forcklare, og som begge brødrene gick der eftter paa Lofttet
blev alting stille. Hans Giøen erindrede vidnet at giøre forcklaring om hvad ord Arne
Qvernevigen, talte om Citanterne da vidnet kom tilbage fra byen; vidnet forcklarede at 3 â 4
dager der eftter kom fra byen og {igien} gick ind til Arne Qvernevigen begierende en potte
øell, da de indstefnte vidner stod inde i stuen, da Arne Qvernevigen spurde vidnet om hand
førte de fandterne og Kieltringer med sig, som hand førte til byen, hvilcke vidnet Sagde ware
Fendrich Segelke og Broderen Gustavus Segelke de førte til Byen; widere vidste vidnet icke
at forcklare, uden at vidnet formaenede ham at tage sig ware, og icke tale saa ilde om brave
Mands børn, da Arne Qvernevigen sagde hand skulle icke tie men bære dem ud saa vidt hand
kunde Røre sin Tunge.
Widnet Britha Olsdatter Engevigen, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
war i fløtning med Hr: Fendrich Segelke og Broderen Gustavus Segelke eftter helgemis tider
for Juel 1743 og kom op hos Arne Qvernevigen, for at tage Logemente om Natten, da
Seglicherne!! gick op paa Lofttet over daglig Stuen, hvor de Spiisede, der eftter holdte Coer
eller sang Ned i Stuen, lige saa paa Lofttet, da Gustavus Segelke imidlertid sad med føderne
ned igienem Luge hullet paa Lofttet over Kackelofnen, da eftter at de hafde Endet Sangen,
faldt Luegen ned paa gulfvet i Stuen, saa siger Arne Qvernevigen at hvad som falder i Støcker
skall betales, saa svarede Gustafvus Segelke, holder du icke Snudten din, saa skall du Ret nu
faae, kom saa ned igiennem Luege hullet i Stuen, gick saa til Arne Qvernevigen som sad for
bords Enden, tog ham i Nackcken og bøyet ham ned under bordet, saa kom fendrich Segelke
ind og hindret ham, tog der nest til Tin potten som stod paa bordet, og villet lagt til Arne
Qvernevigen med, som fendrichen ligesaa tog fra ham, og som Gustavus Segelke ville slaae
Arne Qvernevigen atter igien, fløyede hand Gustavus Segelke bort paa gulfvet fra sig og
sagde fanden gir Jeg dig for alt du er oberstens Søn og kaldte ham en oxe, saa tog fendrichen
Arne Qvernevigen og satte hovedet paa ham op til veggen, og slog ham 2de basker i Panden,
og som Arne Qvernevigens huustrue kom frem at ville werge sin Mand, tog Gustavus Segelke
og k(as-)
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(tede hin)de pa(a gulvet? ….. ….. ……. …s)t blev stødt mod forsedtbencken, fick
(…..)d det samme (…. …… ….. …….), siden gick de op paa Lofttet, da det blev Stille,
(Da) vidnet kom tilbage fra (Byen 3 â 4 da)ger der eftter, op til Arne Qvernevigen
(sp)urde hand {w} om vidnet førte med sig de fanter og Kieltringer som de førte med sig till
byen; hvilcke vidnet Sagde ware fendrich Segelke og Broderen Gustavus Segelken; widere
sagde Arne Qvernevigen at skulle sige for alle og enhver hvorledes de haver faeret ad med
ham.

Widnet Mangne Bøe eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, vngefer 3de Uger
for Juell 1743 kom vidnet til Qvernevigen, og imidlertid kom vidnet Ole Hafnen og vidnet
Britha Engevigen
(…. ….), da Arne Qvernevigen strax spurde dennem om de førte de fanter
(og Kieltringe)r med sig, som de førte til Byen, da vidnet Ole Hafnen siger
(…. ….. ag?)te dig hvad du siger, og tael icke saaledes om brave Mandz børn,
(… …… Arne) Qvernevigen hand skulle berope dem, thj de haver baaret sig ad
(som Kieltringer) og fandter i hans huus; widere hafde vidnet icke at forcklare.
Lænsmanden Hans Giøen war om hvis Passeret er, et lovskicket Tingsvidne begierende som
blev bevilget.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: ¾ huud i gaarden
Windenes til Knud Winsentzen dat: 23 Decembr: 1744
Joen Haaland haver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Knud Olsen Eegeland at
anhøre widnet Samson Engelsen Brathuus, som og at betale Processens beckostning.
dend indstefnte Knud Eegeland blev paaraabt eftter Loven
Stefnevidnerne Engell øfre Boelstad og Isack Aarre, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Knud Eegeland till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og warsell.
Citanten Joen Haaland paastod at det indstefnte vidne maatte Eed fæstes og afhøres;
Widnet Samson Engelsen Brathuus eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
war paa Holdhuus 14 dager eftter Sancte Hans dags tider 1743, hørte vidnet at Knud Eegeland
Sagde at Joen Haaland har staaelet 3 rdr: paa Jegten, bad og Joen Haaelandz dreng skulle hilse
sin huusbund at hand har sagt disse ord; widere hafde dette vidne icke at forcklare.
Citanten paastod Dom over Contraparten;
Eragtet.
Knud Eegeland som hafver faaet lovlig Kald og warsell, forelegges till neste Ting Laufdag at
møde og svare til Sagen, som til sam/m/e tid og sted udsettes, og saa fremt hand da ej skulle
møde, bliver udj Sagen Dom afsagt.
Peter Harch af Bergen, haver ved Lænsmanden Hans Giøen ladet indstefne Engell Boege,
eller Leigeland for 2 rdr: 1 Mrk: 8 s: Engell Vindenes for 1 Mrk: og Windsens Windenes
for 1 rdr: til Doms Lidelse, som og at betale Processens beckostning.
de indstefnte Engell Vindenes og Vinstenz Vindenes lod møde for Retten og betalte til
Lænsmanden Hans Giøen dend paastefnte Suma, som og betalte Engel Vindenes i
omckostning 1 Mrk: og Vindsentz Vindenes bet: i omckostning 4 Mrk: Engel Boege eftter
paaraab møtte icke;
Stefnevidnerne Rasmus Marckuus og Eefvind Sandall hiemlede ved Eed eftter Loven, at
have indstefnt Engell Boege till dette Ting med mere end 14 dagers varsell.
Lænsmanden paastod Dom over dend indstefnte,
Eragtet.
dend indstefnte Engell Boege forelegges Laufdag till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Fogden i Rettelagde bøxell Mantallet paa Halsnøe Closters godz, hvor af er bortbøxlet 18
Mrk: Sm: ½ g:sk: til Bent Rasmusen. odelskats Mandtallet for 1743 for Ous og Strandvigs
Skibreder blev oplæst og af Almuen icke modsagt. Restandsen for Ous Skibrede beløber 97
rdr: 3 Mrk: 3 s: og Restandsen for Strandvigs Skibrede beløber 96 Rdr: 2 Mrk: 10 s:

Ao: 1744 d: 9 og 10de April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sage ting paa gaarden
Hum/m/elvig for Opdals og Waags Skibreders Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Thommes Amland, Niels
Berje, Jacob Stoersetter, Samson Beltestad, Knud Tvedt, Størck Vevatne, Anders Katteland
og Jacob Beltestad tillige med fleere Almue {som} af begge Skibbreder som Tinget samme
tid Søgte
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa for: Tinge
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 12 Mrk: Sm: ¼ buckskind i gaarden
(?)unde till Hans (….)rsen og dateret d: 14 Decembr: 1743.
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Publiceret dend afsagde Dom ime(llem …… …… ……. …… Al)muen af Storøens
Præstegield (….. ……. …….. ………. ……) Aaebod dat: 17 og 18 Maij 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede Caution til Deris Mai:t for de Kongl: oppebørseler (dat:
.. ….. 174?)
Publiceret Ole Anders: Engevigs udstede bøxelsedel paa ½ (Løb? Sm: udj gaarden …….) till
Anders Olsen dat: 24 Martij 1744.
Publiceret Siur (…… …….. med fleere inte)ressentere deris udstede Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk:
Sm: i gaarden (……… till …. ...….)sen som der for har betalt 45 rdr: dat: 16 Octobr: 1743
Publiceret (…. ……… ……..) med fleere etc: deris udstede Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj
gaarden Nedre (……… till …..) Knuds: som der for har bet: 45 rdr: dat: 16 Octobr: 1743.
Publiceret Joh(annes) Nesse (med) fleere selger og skiøder 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Tvet
till Gabriel Mad(zen som) der for har betalt 45 rdr: dat: 16 Octobr: 1744.!! (1743)
Publiceret Karj (S?)oeleims udstede bøxelsedel paa (. …) 6 Mrk: Sm: udj gaarden Schartvet
til Ole Ols: dat: 17 Octbr: 1744.!! (1743)
Publiceret Rasmus (….)vigens udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Lie til Ole
Haagens: dat: 17 Octbr: 174(3?)
Publiceret Taarbiørn Fladeragers udstede Pandte obligation stoer 162 rdr: som findes
paaskrevet af Creditor Mickel Lille Heye at vere betalt hvor fore dend anvises til udslettelse i
Pandtebogen dat: 7 Janv: 1744.
Publiceret Taarbiørn Fladeragers udstede Skiøde paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: udj gaarden
Fladerager till Peder Mickels: som der for haver betalt 230 rdr: dat: 17 Octbr: 1743.
Publiceret Indre Bues med fleere deris udstede skiøde paa 14 Mrk: Sm: i Huuse og 14 Mrk:
Sm: i Thenuren til Rasmus Hofsted som der for haver betalt 37 rdr: 3 Mrk: dat: 27
Novembr: 1743.

Publiceret Johan Ravertz odels og Pengemangels Lysnings Ret till Bachesundet som Anders
(……) beboer og bruger, som de vile!! til sig indløse saa snart hand saa mange Penge kand
beckom/m/e. og er dat: 22 Martij 1744.
Publiceret Hr: Major Mullers udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: i Kaarsnes til Jaen (Joen)
Hans: dat: 22 Febrj: 1744.
Publiceret Thom/m/es Steens udstede bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden østre
Drivenes til Johanes Ericks: og er dat: 8 April 1744.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud udj gaarden Lunde
till Ole Guldbrands: dat: 16 Octobr: 1743.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: i Jellefald till Ole
Christophers: dat: 8 Maij 1742.
Publiceret Rasmus Grimsland med flere deris udstede skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: ¼ huud
i gaarden øfre Humelvig til Niels Colbentsen som der for har bet: 45 rdr: dat: 11 Martij
1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anders Jacobsen Store Godøen, hvor Sæbiørn Singelstad er
[udl:] \udj:/ gaarden Store Godøen 1 pd: 3 Mrk: Sm: som høystbydende tilslaget for 54 rdr:
dat: 9 Septembr: 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Randvey Jacobsdater Hofsted hvor udj Enckemanden
Rasmus Hofsted er udl: 9 Mrk: Sm: 1 huud for 45 rdr: Christj Rasmusdatter Marj
Rasmusdatter Randvey Rasmusdatter er tilsammen udlagt i gaarden Hofsted 1 pd: 21 Mrk:
Sm: for 45 rdr: dat: 1 Octbr: 1743.
Fogden igientog sin Erindring til Almuen udj disse Skibreder lige som paa forrige Tinge, med
formaening till alle og enhver som tilckomer at betale de allernaadigst paabudne formue og
Kopskatter, og sig icke tilforne til sam/m/e Skatters svarelse, Rettelig kand have angivet, at de
fremckommer med deris ydermere Sandferdige Angivelser, hvor da fremckom af Waags
Skibrede Simen Helleland angav at have formue i Jordegodz 15 rdr: og ej videre, Jacob
Nedre Beltestad angaf at vere Eiende Reede Penge 20 rdr: og Haagcken Hans: Giersvig
angaf formue 15 rdr: Sl: Anders Teglandz Encke angav sin formue udj Jordegodz af verdie
36 rdr: Anders Anders: Tegland angav iligemaade sin formue i Jordegodz 1 Løb 6 Mrk:
Sm: til verdie 50 rdr: Siur Sunde, formue i Jordegodz 50 rdr: Lars Humlevig Jordegodz
20 rdr: Steen Fladerager angav sin formue i Sølf og Penger 100 rdr:
fleere Almue anmeldte sig icke till videre eller mere formue skats Svarelse.
Fogden hafde till dette Ting ladet indstefne æctegiftt Mand Mickell Brynildsen Fiddie af
Waags Skibbrede og Britta Tørresdatter Stutzvig, for begangne Leyermaall og barne Aufling
med hin Anden till Doms Lidelse eftter Loven;
Mickel Fiddie møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell,
Britha Tørresdatter Stusvig blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke
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Stefnevidnerne (….. ……. ……. og ….. …….. ….)fonden hiemlede ved Eed eftter Loven

(at have indstefnt Britha Tørresdatter Stusvig till) dette Ting med mere 4re ugers
(Kald og varsell. Mickel Bryn)ildsen paa tilspørgelse tilstod at vere
(fader til det barn) Britha Tørresdatter er komen udj barselseng med
(… …… ………) Fogden lod tilføre at siden indstefnte Britha Tørres(datter Stusvig icke møde)r, saa begierede Fogden at hinde maatte forelegges
(Lauvdag till neste tin)g at møde og svare til Sagen, till hvilcken tid
(og sted ………..) Mickell Brynildsen matte!! forelegges Laufdag;
(Mickell Brynil)dsen Fiddie paa tilspørgelse svarede hand icke er Eiende
(…. M…..) end dend over hans formue, tagne Registrations for(forret)ning (…..)ser.
Eragtet:
Som Britha Tørresdatter Stusvig haver faaet lovlig Kald og warsell, saa forelegges hun tillige
med Mickel Brynildsen Fiddie Laufdag \til neste Ting/ at møde og svare til Sagen.
Forvalteren Sr: Foermand haver till dette Ting ladet indstefne Jens Torfvenes, for Resterende
Tiende for 1731, 1732, 1737 og 1738 til sam/m/en ? Voger Korn i penge 2 rdr: 9 s: Ole
Torfvenes for Resterende Tiende 1731. 1 ½ Vog Korn og 5 s: smaa tiende, til penge beregnet
3 Mrk: 5 s: Jacob Torfvenes for Tiende 1737 og 1738 Neml: 3 Voger Korn eller penger 1
rdr: Lars øfre Helland Tiende for 1739 som er 2 Voger Korn 6 s: Smaatiende i penge 4
Mrk: 6 s: Samuels Encke Lille Amland Tiende for 1736 som er 2 Voger Korn eller i
penge 4 Mrk: Maans Erresver Tiende for 1731 som er 2 Voger Korn 6 s: smaatiende,
eller penge 4 Mrk: 6 s: Lars Jacobs: Drange paa hans huustrues vegne Rester Tiende for
1736 som er 4 Voger Korn 12 s: smaatiende i penge 1 rdr: 2 Mrk: 12 s: Niels Fladerager
Tiende for 1736 som er 2 Voger Korn 6 s: smaatiende eller penge 4 Mrk: 6 s: Lars
Nedreckleppe!! (Nedre Kleppe) Tiende for 1736 og 1738 som er 2 Voger \2 pd:/ Korn 8 s:
smaatiende i penge 5 Mrk: 13 s: Johannes Nedreckleppe Tiende for 1736 som er 1 pd:
Korn 1 s: smaatiende eller penge 12 s: Arne Hillesvig Tiende for 1739 som er 2 Vog:r
Korn 6 s: smaatiende eller 4 Mrk: 6 s: alt til Doms Lidelse, samt at betale Processens
beckostning.
de indstefnte blev paaraabt, men møtte icke
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt forbem:te Persohner enhver i Sæer med mere end 4 ugers Kald
og Varsell til dette Ting.
af de indstefnte møtte for Retten Maans Ersver, og declarerede at have betalt sin Tiende for
dito aar, og Rester aldelis ingen Tiende i alle de aar hand hafver brugt sin gaard, det hand
Erbyder sig med Eed at ville beckreftte;
Sr: Foermands Fuldmegtig møtte for Retten og Protesterede imod Contrapartens Erbudne
Eed som hand icke ville modtage;
Maans Erresver Erbød sig end nu som føer at ville aflegge sin Eed paa hand icke Rester det
aar 1731 fordrede Tiende, men haver hvert aar sin Tiende betalt;
Lars øfre Helland møtte for Retten og sagde at have betalt dend fordrende Tiende aaret 1739
till forvalterens Tiener paa Tiendeboeden ved Johannes Haaheim, som sagde at have leveret
2de Aars Tiende paa Tysnes aar 1740 paa Lars øfre Hellandz vegne;
Comparenten lod tilføre at disse 2de Mendz forcklaring, alleene \siger/ er at have betalt
dend paaEskede Tiende, til Præsten, men icke till dend Rette Tiende berettiget, eller af ham
befuldmegtiget, alt saa paastod Comparenten Mons:r Sæbye at denne deris paaskud, til deris
befrielse, icke vorde dem till nogen føye allerheldst at hvercken Præsten tildels for de aar har
betient Meenigheden, langt mindre af KirckeEieren har veret befuldmegtiget nogen undtagen
sin Eegen tiener at oppeberge Kirckens tiende, i saadan henseende, formenede Comparenten

at dend indstefnte bør søge sin Regres hvor de eftter deris formeening sam/m/e tiende skall
have leveret, og paastaar at de same paastefnte Tiende til KirckeEieren bør betale.
paa Samuels Encke{s vegne} Amlandz vegne møtte Sønnen Ørje Mickelsen og forcklarede
at have aarlig betalt Tienden og Rester ingen Tiende til forvalteren, det hand erbød sig med
Eed at ville Testere;
Lars Jacobsen Drange siger at dend fordrende [Tiende] er forfalden i hans Sl: formands
levende live, og siden hand ved døden afgick er skiftte og deeling forrettet, da ingen fordrede
Resterende Tiende, og siden kom Comparenten i æcteskab med Encken, (…. …) formeener
Citanten har Self forsømt at ind1744: 148
taele Tienden paa skifttet, og alt s(aa …….. ……… ………. …………) at blive befriet;
Lars Kleppe forcklarede (…. …… …….. …… ha)ver og betal(t …….) Tiende til Sr:
Foermands tiener, og Rester icke (…. ….) at hand Erbød sig med Eed at ville beckreftte.
Jens Torfvenes møtte for Retten som og Jacob (ibid:) hvilcke sagde icke Rester Tiende,
men haver dend Rigtig betalt, det de med Eed ville beckreftte;
Ole Torvenes er død, Rester 3 Mrk: 5 s: som fuldmegtigen paastaar Sønnen Jens Torfvenes
bør betale, siden hand haver arfvet sin Sl: fader, hvor imod Jens Torfvenes sagde at hans Sl:
fader døde først, da Citanten ej søgte tienden paa skifttet for 1731, og Møderen!! (Moderen)
døde 6(?) (….) der eftter da blev dend heller icke paa skifttet eftter hinde, alt saa meener
hand for denne prætention at blive frifunden.
Niels Fladerager møtte [icke].
Johannes Nedreckleppe er død og intet eftterladet sig, hvorfor fuldmegtigen frafalt
prætentionen.
Arne Hillesvig møtte i(cke)
i det øfrige Protesterede fuldmegtigen mod de som haver Erbydet sig at aflegge benegtelses
Eed mod Forordningen, men paastaar at de bør betale dend Resterende Tiende, samt Sagens
forvoldende omckostninger
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Sl: Ole Torfvenesses Resterende Tiende for 1731 burde have veret (..)rderet i Sterfboen eller
eftter Enckens død, men Sønnen Jens Torfvenes tillige med de øfrige indstefnte saa mange
som nu for Retten møder benegter Citantens fordringer, under Eed samme at befeste, som
Citantens fuldmegtig Protesterer imod, icke saadan deris benegtelses Eed at ville modtage, da
eftterdj Citantens prætention og Contraparternis benegtelse, medfører liige Dubium, som
Retten anseer, Reiser sig der af, at bunden ej bliver meddelt Tiendetagernis bevis for hvad aar
de giør Leverance for Tienden paa Tiendeboeden, Saa Kiendes for Ret at de indstefnte saa
mange som nu møder, {bør} for dette søgemaall frifindes, indtill Citanten indstefner dennem
for Ober Retten under dend af dennem Erbudne Eedz afleggelse, endten at tilstaae eller
benegte dend paasøgte fordring eller saakaldet Resterende Tiende. Processens omckostning
ophæves paa begge sider. Niels Fladerager og Arne Hillesvig forelegges Lauvdag til neste
Ting at møde og svare til Sagen.
Lænsmanden Christen Møcklestad haver ved skrifttlig Stefnemaall ladet {indstefne} som
tilsiuns Mand for Else Johanna Hansdatters arfvemidler, indstefne Klockeren Rasmus
Snæring til Doms Lidelse at betale dito Myndtlings Arfvemidler som og eftter Gafve brev
med videre Stefnemaalets indhold dat: 14 Janv: 1744 saa Lydende.
dend indstefnte Rasmus Snæring blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen
paa hans vegne till Sagen at svare.

Stefnevidnerne Torckell Axelsen og Ole Reiseim hiemlede ved Eed eftter Loven at have
dette Stefnemaall for Klockeren i hans huus og huustrues paahør forckyndet for mere end 14
dager siden, da huustruen Sagde hand paa samme tid icke war hiemme, men paa Hummelvig i
Naboelafvet strax hos.
Tilsiunsmanden Lænsmanden Christen Hansen i Rettelagde udtoget af Protocollen
angaaende Else Johansdatters Arfvelod dat: 8 Martij 1744, saa Lydende. Der nest
Producerede Klockerens udstede forskrifvelse dateret 1 Martij 1735 saa Lydende. der nest
Producerede sit skrifttlige indleg dat: 14 Janvarij 1744 saa Lydende.
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(….. ………… ……….. ………..) paastod at dend indstefnte maatte forelegges Laufdag til
neste Ting.
Eragtet.
Som Kaldzmendenes afhiemling befindes at Klockeren Rasmus Snæring till dette Ting haver
faaet lovlig Kald og warsell, saa forelegges hannem Laufdag til neste Ting at møde og svare
till Sagen.
Procurator Johan Fridrich Cramer møtte paa Madame Clarchie Sl: (…)stian Gierdings
opbudne Boes Vegne, og fremlagde Een under (?) Martij nestleden mod Sr: Jens Hansen
Meyer, udferdigede Stefnemaall med paategnet forckyndelse, hvilcken hand endskiønt (dend)
indstefnte Self Comparerer, dog begierede afhiemlet og til dend Ende fremstillede
Stefnevidnerne Elling Lampe og Anders Aamudsen!!, hvilcket stefnemaall lyder saaledes.
Stefnevidnerne Elling Lampe og Anders Aamundsen hiemlede ved Eed eftter Loven at have
dette Stefnemaall forckyndet for Jens Hansen Meyer, og af ham beckom det giensvar, som
dendz paaskriftt formelder.
der eftter Cramer till Stefningens Ligitimation fremlagde Een over Debet og Credit
forfattede Regning, hvor af Copie Sr: Meyer er overlefveret, alt saa vilde Cramer afvarte hvad
Sr: Meyer kand intendere der imod at fremføre, hvilcken er dat: 6 Marij!! (Martij) saa
lydende. og ellers anvisede dend af Madame Sl: Gierdings for aarene 1732 og der eftter
holdte hoved bog, som med vedbørlig forseiglet Papair!! 4 rdr: for og bag, findes authoriceret,
hvor udj paa Fol: 151 findes Regningens Saldo saaledes Rigtig, samt Conform, hvilcken
Regning hand bad Retten ville paategne {og} i bogen, at vere i Retten anvist. Bogen
befandtes med et arck Stemplet Papir for og bag paa 4 rdr: dog uden aarstall, og war begyndt
at skrive i dend Ao: 1729.
Contraparten Sr: Jens Hansen Meyer møtte for Retten og Sagde at dend af Citantindens
Sterfboes fuldmegtig i Retten Producerede Regning er aldelis Stridende, imod dend af Sl:
Gierdings i levende live med ham dito aar sluttede Mundtlig aftaele og giorde accord, med!!
(men?) der imod haver Comparenten ofverlefveret sin Regning till Sterfboets tilsiuns Mand
Sr: Berent Smith, hvilcken udj all sandhed er indrettet eftter dend med Sl: Gierding sluttede
accord, som hand Comparenten Erbyder sig \med Eed/ at wille beckreftte.
Cramer i slig anledning fremlagde, dend paaberaabte Regning, dat: 8 Novembr: 1743 saa
Lydende. der nest en Sr: Meyers Madame Gierding tilstillet Regning, hvor eftter hand under
29 April 1736 vedstaar at vere pligtig 38 rdr: 1 Mrk: 15 s: saa Lydende. Confererer nu
Retten begge disse Regninger, da bemerckes at saa vell obbuds boets Regning, dend anviste
hoved bog, i anførte Debet med samme komer overEens, Sr: Meyer vedbliver at tilbyde Eed
paa hans sidste Regning, men foruden at Comparenten mod samme Protesterer, hand og er
vanmegtig at frem bringe Ringeste oplysning, langt mindre bevis udj de af ham opførte og
Rettelig diffe-
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rerende Poster, saa er det og, (……. …… … …….. ……… ………)
mod langt forhen udstede haandskr(iftt …… …… Protesterede?) Comparenten der af fastelig, det intet paa hans (…… …….. ….)er modstrid(ende)
Rigtighed kand Regarderes, for ellers at oplyese Retten hvor
Rigtig, dend af ham paastoelende!! Regning, da Remarqverer Co(mpa-)
renten, følgende Poster, og der over skrifttlig difference fre(…..)
som i alt maa eftter oplyslig omstendigheder finde sin Rigtighed, (…)
slig anledning og saa lenge Sr: Meyer ey lovlig beviser Contrari (…..)
thj løst snack gielder icke, Comparenten paastod Dom eftter Stefnemaallet, hvor ved Sr:
Meyer bliver tilpligtet at udbetale, dend paastefnte Summa, 103 rdr: 4 Mrk: 11 s: med Renter
fra Søgningens dato, og dend forvoldte omckostning med 24 rdr: hvor udj er anført
forretningens forckyndelse og dendz afhiemling, samt skydz hid till Tingstedet begge gange
fra Bergen 7 rdr: 4 Mrk: 6 s: sluttelig, og (….) Sr: Meyer, eftter dend paategningen paa
Stefningen, tegnede forckyndelse har udladt sig med grov beskyldning, og det nu Self tilstaar,
saa paastod Comparenten, hand der for maatte tilfindes at giøre afbedelse, samt med bøder,
saa vell til fattige som Justitz Cassen at vorde anseet.
Contraparten Jens Hansen Meyer begierede udtog af Protocollen beskrefven till besvarelse
til neste Ting;
Eragtet.
Sagen eftter Sr: Meyers paastand udsettes til neste Ting, til hvilcken tid ham og forelegges
Laufdag at møde, og dis midlertid, skall hannem gienpart af hvad Passeret er, blive meddelt.
Tiende Participanterne Hr: Major Muller, Hr: Edvart Christi, og Sr: Foermand haver till dette
Ting ladet indstefne Torgier Skaar, for Resterende Tiende for 1742 som er 2 Voger Korn
smaatiende 6 s: i penge 4 Mrk: 6 s: Hans Mevatne Tiende for 1741 og 1742, som er 4
Voger Korn, 12 s: smaatiende, i penge 1 rdr: 2 Mrk: 12 s: Hans Næsse, tiende for 1740,
1741 og 1742 som er 4 Voger Korn 12 s: smaatiende i alt 1 rdr: 2 Mrk: 12 s: Malleene
Amland tiende for 1742, som er 4 Voger Korn 12 s: Smaatiende i alt 1 rdr: 2 Mrk: 12 s:
Lars Tvedt for 1741 Rester Tiende 2 Voger Korn, og penge 14 s: i alt 4 Mrk: 14 s:
Johannes Kobbesvigen for 1740, 1741 og 1742 Rester Tiende 1 Vog Korn smaatiende 3 s: i
alt 2 Mrk: 3 s: Ole Landerøen for 1742 Rester Tiende 2 Voger [Korn] 6 s: smaatiende i alt
4 Mrk. 6 s: Ole Giellefald for 1740, 1741 og 1742 Rester Tiende 6 Voger Korn og 18 s:
smaatiende i alt 2 rdr: 1 Mrk: 2 s: Lars Nedre Flyensfer og Ingebrigt ibid: for 1742 Rester
Tiende 1 Vog Korn og smaatiende 3 s: i alt 2 Mrk: 3 s: Boetell Flyensfer for 1740, 1741
og 1742 Rester Tiende 6 Voger Korn og smaatiende 18 s: i alt 2 rdr: 1 Mrk: 2 s: Morten
ibid: ligesaa Rester tiende for dito aarringer 2 rdr: 1 Mrk: 2 s: alle till Doms Lidelse, saa og
at betale Processens beckostning.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Ole ReigsEim hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt alle forbenefnte Persohner, till dette Ting \med/ mere end
14 dagers Kald og Varsell.
af de indstefnte møtte Hans Mevatne som tilstod fordringens Rigtighed, og lovede at betale
dend Resterende Tiende med 1 rdr: 2 Mrk: 12 s: eftter Kaarsmisse tider.
Ole Christophersen Giellefald møtte for Retten og sagde at har aldrig svaret Tiende, og icke
heller udj Matriculen lagt for Tiende, saa som det er en field Jord, icke dis mindre Saaer hand
dog 2 â 3 Tønder og alt saa meener at blive frie, ellers har hand ickun saaed eller beboet
gaarden i 2 aar, og Rester ickun 4 Voger i alt 1 rdr: 2 Mrk: 12 s: Comparenten Mons:r
Sæbye paa Citanternes vegne lod tilføre, at hvad sig angaar Ole og!! Christopher Giellefald,
hvis undskyldning bestaar til hans befrielse at bemelte Giellefald, icke findes udj de gamle

Matriculer, ansadt for Tiende, som dend tid verende øde fieldiord, wille dog Comparenten
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(rere sig) till Lo(ven …… ….. ……) som Saaer at Tiende, i hvis anledning
(……) vill (over? …. ….. …… ….)ge, vil paastaae Dom, i fald de icke
(….)delighed skulle vere? skyldig?); for de øfrige saa vell som disse,
(er) hand Laugdags foreleggelse till neste Ting paastaaende.
Eragtet.
Alle forindførte og lovlig indstefnte Persohner forelegges Laufdag till neste Ting at møde og
svare till Sagen.
Taarbiørn Dahlen hafver till dette Ting ladet indstefne Morten Aaese for hand haver Stemmet
wandet, saa at det er over Citantens (Enge)bøe, og videre at Contraparten haver begiengnet
Citanten med skieldz ord, hvor om Contraparten er indstefnt at anhøre vidner Lars Houckefer
og huustrue, som iligemaade ere indstefnte under faldz maall, till Doms Lidelse samt at
betale Processens omckostning.
Citanten paastod at de indstefnte widner maatte Eedfæstes og afhøres.
Vidnerne Lars Houckefer og huustrue Britha Ørjesdatter fremstod for Retten, da Eedens
forcklaring af Lov bogen for dennem blev oplæst, og formaenet at wogte sig for MeenEed.
Vidnet Lars Houckefer eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at for 2 aar siden
kom Citanten og Contraparten till vidnet og ware U-Venner med hin Anden, og hørte at
Morten Aaese Sagde till Citanten, nu er du en Racker og en Kieltring om du icke Staaer ved
dine ord, som vidnet hørte at Morten Aasse skulle hafve sagt at Morten Aaese skulle have
skaaret endten vidier eller Bierck i Citantens Skoug;
det Andet vidne Britha Ørjesdatter eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Citanten lod tilføre at foruden de 2de afhørte vidner, ville hand endnu i paaEskende tilfelde
bevise sam/m/e ord af dend indstefnte Morten Aaese at vere Sagt eller tilstaaet i afttes.
Contraparten Morten Aaese tilstaar at hand indtet andet ved om Citanten end alt hvad som
ære og godt er.
Parterne bleve imellem hin Anden forEenet saaledes at Contraparten tilstaar at betale
Citanten udj omckostning 1 rdr: 4 Mrk:
Fogden lod tilføre at siden indstefnte Morten Aaese icke har kundet benegte at hand joe har
tiltalt Citanten de haarde u-beqvems ord, saa satte Fogden i Rette og paastod at hand der for
følgelig Loven bør tilfindes at betale Een Eefnelig Penge Mulct till Deris Mai:ts Cassa, hvor
om hand paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen Dom blev afsagt.
Morten Aaese eftter widnernes udsigende for 2de aar siden skall have tiltalt Citanten Eendell
u-beqvems ord som i følge Loven ej har kundet komme ham til last, men som hand nu for
Retten atter tilstaar samme ord at have udsagt, saa kunde hand vendte at blifve i disse tilfelde
tilstreckelig anseet, men som hand er en beckiendt fattig Mand, saa tilfindes hand ickun at
betale till Deris Mai:ts Cassa 1 rdr: imidlertid bør de udtalte ord vere død og Magtesløs og
som u-talte ej at kom/m/e Taarbiørn Dalen til mindste forckleinelse i nogen maade.
Hr: Pastor Christi haver till dette Ting ladet indstefne Eendell Almue Mend for Resterende
Reparations Penge paa Tysnes Præstegaard, saa som Torgier Skaar 1 Mrk: 8 s: Niels
Øckland 2 Mrk: 8 s: Hans Nesse Rester 4 Mrk: 8 s: Hans Drange Rester 3 Mrk: 12 s:
Lars Kleppe Rester 2 Mrk: 8 s: Kirsten Beltestad Rester 4 Mrk: Lars Tveit Rester 2 Mrk:

12 s: Johan/n/es Kubbesvig Rester 4 Mrk: 4 s: Ole Landerøen Rester 2 Mrk: 8 s: Hans
Ouckland Rester 2 Mrk: Ole Heye Rester 3 Mrk: 12 s: Johanes ibid: Rester 3 Mrk: 12 s:
Jacob Opdal Rester 2 Mrk: 8 s: Lars Dahlen Rester 2 Mrk: 6 s: Peder Sunde Rester 4
Mrk: Lars Flyensfer Rester 4 Mrk: 8 s: Ingebrigt ibid: Rester 4 Mrk: 4 s: Siur ibid:
Rester 3 Mrk: 10 s: Boettel ibid: Rester 5 Mrk: 10 s: Morten ibid: Rester 5 Mrk: 10 s:
Ifver Flyensfer for Hans ibid:
1744: 150
Rester 1 Mrk: 4 s: Johannes ibid: 1 Mrk: 4 s: Jac(ob ….. Rester . … .. ..) (…….. ……
Re)ster 4 Mrk: Niels ibid: Rester 3 Mrk: 12 s: Christopher ibid: Rester (. … .. ..) (…..
…….. Re)ster 4 Mrk: (.. ..) (….) Vaage 2 Mrk: 8 s: Ole Voge 4 Mrk: Guttorm Lunde
4 Mrk: (…… ……) 2 Mrk: ? s: Enge(.. ….)nenes 1 rdr: 2 Mrk: 10 s: alle til Doms
Lidelse samt at betale Processens beckostning.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt alle forbenefnte Mend med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;
Citanten møtte for Retten og paastod Laugdags foreleggelse for de indstefnte.
Eragtet.
Med Stefnevidnernis afhiemling er det bevist at de indstefnte haver alle faaet lovlig Kald og
Varsell, hvor fore alle de indstefnte forelegges Laufdag till neste Ting at møde og svare til
Sagen.
Hr: Pastor Christi haver till dette Ting ladet indstefne Lars øfre Drange for Resterende
Landskyld af de 9 Mrk: Sm: i gaarden øfre Drange Tysnes Præsteboell tilhørende og i hans
Jordebrug beliggende, for 4 aar til Juel o(….) aar 1743. til Doms Lidelse, samt at betale
Processens beckostning.
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;
Stefnevidnerne Christen Møcklestad og Ole ReigsEim hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Lars øfre Drange till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Citanten Hr: Christi declarerede at dend paaberaabte Landskyld er for 9 Mrk: Sm: som er
beliggende i hans Jordebrug som er Tysnes Præsteboell tilhørende, Landskylden beløber
arlig!! 1 Mrk: 11 s: som beløber for de aaringer 1740, 1741, 1742 og 1743 tilsamen 1 rdr: 12
s: og paastod Laugdags foreleggelse for dend indstefnte.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at dend indstefnte haver faaet lovlig Kald og Varsel saa
forelegges Lars øfre Drange Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Taarbiørn Fladerager for brugte skeldzord mod
Steen og Knud Fladerager, og der om indstefnt at anhøre widnerne Niels og Arne Øgckland
som i ligemode!! ere indstefnte under faldzmaall at aflegge sit vidnesbyrd; der eftter at lide
Dom eftter Loven
dend indstefnte Taarbiørn Fladerager, saa vell som Knud og Steen Fladerager blev paaraabt,
hvor af dend første ej møtte, men de 2de sidste for Retten Comparerede.
Stefnevidnerne {Niels o} Christen Møcklestad og Ole ReigsEim hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Taarbiørn Fladerager till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
Varsell.
Vidnet {Øck} Niels Øckland eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede at om
Pindse tider 1743 war vidnet paa Fladerager hos opsideren Knud hvor Taarbiørn og Steen
Fladerager war inde, da de spurde Taarbiørn Fladerager om hand icke ville skiere sit Tømer

som laae paa Sagen, saa at det kand kom/m/e af veyen, men hand Sagde det skall ligge til sin
tid, og saaledes kiecklede de imod hin anden, men hørte aldelis ingen skieldz ord imellem
dennem Passerede.
det andet vidne Arne Øckland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede ligesom
forrige vidne vundet og udsagt haver.
Fogden hafde till dette Ting tid og sted [indstefnt]? afdøde Iver Olsen Norbustads huustrue
Britha Olsdatter, saa vell som dend afdødes broder Anders Olsen, at anhøre vidnerne {Ole}
\Peder/ Botten, Hans Mevatne og Morten Helleland, {hvo} og Lars Helland hvorledes bem:te
hindes afdøde Mand er komen af dage, samt hvorledes hans tilstand har veret førend hand
døde, saa og at anhøre Dom, hvorledes med hans døde Legeme og eftterladte formue om
noget maatte findes skall forholdes forbem:te vidner er og indstefnt under faldz maall deris
Eedelige forcklaring at aflegge;
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres;
Widnet Peder Botten eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, nogen tid eftter
Juell nestleden 13 Febrj: blev der sendt bud eftter vidnet fra dend afdødes broder Anders
Norbust, at skulle kom/m/e der hen for at see hvor hans broder laae død i vandet, og da hand
kom til stedet et godt Støcke fra huuserne, saag hand Sl: Ifver Noerbust laae Næsgrues i
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(…..)ske V(…. ……. …. Paa Spørgsmaal) svarede vidnet om hand icke til
(….. …) de hørte at (….. …….. ….. ble)ven borte, Rs: at 5 uger for Juell da
(gaarden?)s opsidere skulle (Reise til) tiendeboeden med deris tiende, fuldte dend
(afdøde) med dem till Søen, men som hand da var meget syg, gick hand tilbage
(…..), og fandt vidnet ham paa veyen sidendes at becklage sig for sit brøst
(…..) eftter, widnet talte ham og til paa veyen, men fick lidet eller
indtet giensvar, men da hand spurde ham hvor {det} hand hafde undt, svarede, i all Kroppen; dagen der eftter var hand komet i det omvundne
vand, hvor hand laae drucknet, at dend afdøde, i 3 aars tid forhen
(……) till har veret meget svag og wanckelmodig, saa at folcket i
(bøigd)elavet har veret bange for ham, at noget undt skulle ham ve(derfa)res, Særdelis nestleden aar, eftter vidnets beste tøcke var
(….) fra forstanden, eftterdj hand baade talede galt, og bar sig galt
(……), og laag ude om Natten, og naar de leedte og Raabte eftter
(hanne)m, svarede indtet, men naar Koenen gicke og ledte eftter ham
(og hø)rdte hun græd, saa kom hand frem og spurdte hvad fattes hinde,
(fu)ldte saa hinde hiem, førend saadan Svaghed angreb ham, var hand
(Ro)elig og fredelig Naboe Mand, som ingen kunde sige noget undt paa.
det andet vidne Hans Mevatne, Morten Helland og Lars Helland eftter aflagde Eed eftter
Loven, wandt og forcklarede i alle maader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
Fogden lod tilføre at siden vidnerne Eenstemmig forcklarer at dend afdøde baade lang tid
tilforne og dend tid hand blev borte, har veret syg, wanckelmodig og fra sin forstand, saa
indstillede hand till Retten, hvorledes med hans afdøde Legems begrafvelse skall forholdes.
og wille der eftter afvarte Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Af widnernis giorde forcklaring befindes at dend drucknede og i vandet dødfundne Iver Olsen
Norbust, har i forrige aarringer forud, weret fra sin forstand og ligget under aaben himmell om
Natte tider, samt gaaet i Skiuell i skoug og Marck, hvor huuses folck har maattet gaae{t} at
oplede ham, ligesom og nyelig føer hand døde, war hand Søemomodig!! (sørgmodig) og

ligesom mistrøstig, hvor af denne Ret befinder at dend afdøde icke haver med sin fri vilie
ombragt sig Self men af Svaghedz Kleinmodighed, udj Raserie sig udj vandet ombragt, hvor
fore afgangne Iver Olsen Nordbustes Liig og døde Legeme, bør ifølge Lovens pag: 926 art: 21
i Kirckegaarden begraves og Nedsettes.
odelskats Mandtaelet for Waags og Opdals Skibbreder lagde Fogden i Retten, som blev
oplæst og ej af Almuen modsagt. bøxel Mandtaelet for Opdals skibrede blev fremlagt, hvor
i gaarden Tvet 18 Mrk: Sm: ¼ huud er bøxlet til Niels Isacksen, udj Mæland til Niels Niels:
1 pd: Sm: ½ huud udj gaarden Sunde til Hans Pedersen 12 Mrk: Sm: ¼ b:sk: udj Waags
Skibrede i gaarden Lunde til Tarald Niels: ½ Løb Sm: ½ huud. Restandsen for Opdals
Skibrede 1743 beløber 58 rdr: 3 Mrk: 8 s: Ligesaa for Waags Skibbrede 1743 beløber 70 rdr:
\5 Mrk:/ Restandsen paa første Termin for Opdals Skibbrede 1744 beløber 250 rdr: 1 Mrk:
Restandsen for Waags Skibrede 1744 beløber 112 rdr: 4 Mrk:
dend skrifttlig difference som Procurator Cramer lod tilføre at have i Retten Produceret, var ej
anderledes Conditioneret end war skrevet paa et Schartech eller et Støcke slet skident Papir
uden haand, hvilcket ham /: eftter at Sagen med forbem:te Eragtning var sluttet :/ inden
Retten af Dommeren blev ofverlefveret, for at omskrifve paa dend Rette Sort Stemplet Papir,
og saa fremt Procurator Cramer dend igien til Dommeren indsender, saa skall dend i acten
inddrages, men i mangell der af bliver dend af acten udeladet.
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Ao: 1744 d: 13, 14 og 15 April blev holden Almindelig Vaar Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Fiere og Føyen Skibreders og Halsnøe Closters Almue, oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend af Fiere
Skibrede Nemlig Jockum Vaage, Elling Feraas, Christen ibid: Aslack Norskoug, Samson
ibid: Ole Olsen Mølstre, Berent Nunslie og Knud Buevigen tillige med fleere Almue som
Tinget same tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Niels Povels: hvor udj det Sl: Menniskes Jordegodz er
udlagt i skiftte Solarium 2 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Øfrebøe, Moderen Susanna Nielsdatter,
Christopher Povelsen, Ole Povelsen tilsamen 11 ¼ Mrk: Sm: for 12 rdr: 3 Mrk: 15 s: dat: 21
Novembr: 1743.
Publiceret Svend Stoupes udstede bøxelsedel paa 1 pd: Sm: og 1 g:skind i gaarden Øspenes til
Tollef Tollefsen dat: 25 Novembr: 1743.
hvor Fogden lige saa igientog sin Erindring till Almuen i dette (dvs: Fiere) Skibbrede, ligesom
paa forrige Tingsteder, med formaening til alle og enhver som tilckom/m/er at betale de
allernaadigst paabudne formue og Kopskatter og sig icke tilforne til sam/m/e Skatters
svarelse, Rettelig kand have angivet, at de fremckom/m/er med deris ydermere Sandferdige
Angivelse hvor da for Retten Angaf Johannes Emberland at vere Eiende i gaarden yttre
Haavigen 14 Mrk: Sm: til verdie 14 rdr:
eftter paaraab angaf sig ej fleere af dette skibrede med nogen formues Angivelse.

Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Vier Enstavold, Gunder Tvedte, Østen Strømøen,
Ole Vaslien, Povel Fagerland, Eerick Pladset, \og/ Ingebrigt Bierckeland, alle at lide Dom till
bøders Erleggelse for fortilig sammenleye med deris huustruer.
Af de indstefnte møtte Vier Eenstavold som sagde at blev Troelofvet med sin huustrue om
Helgemis tider og hafde brøllup om Hellig 3 Konger tider 1742 og hans huustrue kom i
barselseng om Sancte Olsdags tider i Julij Maanet. hvor paa hand erbød godvillig at betale
sine bøder, som Fogden var fornøyet med.
Gunder Tvedte mødte for Retten og sagde imellem Nye aar og Hellig 3 Konger tider 1735,
og om Sancte Hans dags tider holdte hand brøllup, og omtrent 14 dager for Worfrue dag i
fasten 1736 kom hans Koene i barselseng. og som hans huustrue saaledes ickun er kommen
14 dager fortiilig eftter sit brøllup, saa frafaldt Fogden Sagen mod hannem.
dend indstefnte Østen Strømøen møtte for Retten og i mindelighed betalte sine bøder.
Ole Waslien betalte strax sine bøder;
Eerick Pladset betalte i Mindelighed;
Ingebrigt Bierckeland betalte sine bøder.
Fogden haver til dette Ting ladet indstefne afdøde Rasmus Endresen Trofaases huustrue,
Gunnele Haldorsdatter, og 2de Sønner, Joen Rasmusen og Endre Rasmusen, at anhøre Dom,
hvorledes med dend afdødes Legeme og eftterladte formue skall forholdes, og Børnene at lide
Dom til Straf for Skiødesløs omgang med deris Svage afdøde fader; Til vidne i Sagen er
indstefnt under faldz maall at møde Gunder Tvedte, Endre ibid: Ole Vaslien, Reyer
Ulfverager og Eerick Øckland, hvilcke vidners forcklaring forbem:te Sl: Rasmus Trofaases
Encke og børn ere indstefnte at anhøre.
Stefnevidnerne Lænsmanden Tollef Houeland og Guldb!! Vihofde, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt børnene men icke Encken till at anhøre vidnernis udsigende med
mere end 4 ugers Kald og Varsell.
Sønnen Joen Rasmusen møtte for Retten og sagde at endskiønt hans Moder icke er indstefnt
at anhøre vidnernis udsigende saa ville hand paa sin Moders vegne tage til gienmæele udj
Sagen, saa vel som paa hans svage fraverende broders vegne, og begierede at de indstefnte
vidner maatte afhøres.
Vidnet Gunder Tvedte eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i sidstningen
af slaattetiden 1743 paa Een Søndag kom Sl: Rasmus Traafaas til vidnet og klaget sig for
blodverck, ligesom hand forhen i nogle aar forud haver for sam/m/e svaghed becklaget sig og
gick med en stock i hver haand
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(…….), og (….. ……. ….. ….)tede, og som det var om Noensbeell
(…….) hand h(…… …… …..) vngefer Klocken 4 og vidste icke andet end
(hand gi)ck hiem, taelede (… ……) hand fick liden Mad, hvorfore hand anckede over
(den ældste) og dend yngste Søn som og fordj hand icke af dennem fick vide hvad som
passerede (naa)r dend ældste Søn ej var hiem/m/e, hand war ellers meget Sporviis, og spurde
op (til) 3 gange, hvad som de forud haver talt om, saa at hueckomelsen maatte have (fra)gaaet
ham siden hand var en gamel Mand paa 95 aar da hand døde. Tiisdagen (der) eftter kom
Sønnen Joen Rasmusen til vidnet og sagde hand gaar og spørger eftter (sin) fader og spurde
om vidnet icke kunde sige ham hvor faderen er, da sagde vidnet (at) hand var hos os i
Søndags, gick saa fra vidnet till omboende Naboer, vidste (….)te saa indtet der om, førend
paa Taarsdagen da kom dend yngste Søn Indre Rasmusen og klagde at have ledt i Eignen
omckring og icke har fundet faderen, bad (saa vi)dnet følge med at leede eftter ham som og
skede da vidnet fandt ham ned (……) i vidnets fæemarck, i hans hiemvey, u-skad i

allemaader, paa sit (Le)ge(me), undtagen hand var striblet i ansigtet under øyet, lige som hand
skulle (have skrab?)et sig udj en qvist, som {de} vidnet meente hand haver faaet i dødsens
(arbeide?), kunde icke fornem/m/e hand hafde nogen skade, ey heller at hans død var af andet
end alderdom og svaghed.
det andet vidne Endre ibid: eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at blev Sl:
Rasmus Traafaas paa forommelte Søndag Seende, og siden vidste indtet førend om
Taarsdagen da vidnet med fleere fandt ham i dend stand som forhen forcklaret er, og at hans
død har ej veret andet end alderdom og svaghed.
Ole Vaslien eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, i allemaader ligesom
forrige vidne vundet og udsagt haver.
Reyer Ulfverager eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i allemaader som
forige vidne vundet og udsagt haver.
Vidnet Eerick Øgckland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede;!!
Fogden begierede Dom eftter Sagens beskaffenhed.
[hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.]
Widnerne haver forcklaret at afdøde Rasmus Traafaas haver veret i mange aar svagelig, og
ved alder 95 aar gammell, saa at Retten ej andet befinder end at dend gamle Mand paa
hiemveyen fra gaarden Tvedte, af alderdom og Svaghed er bortdød underveis, hvor fore
Dømes for Redt at Sl: Rasmus Trofaases døde Legeme, bør i følge Lovens pag: 926 art: 21, i
Kirckegaarden begraves og Nedsettes.
Publiceret Steener Nesses udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: i gaarden Molbreche til
Anfind Mickelsen dat: 13 April 1744.
Fogden i Rettelagde bøxel Mandtalet for 1743 hvor 18 Mrk: Sm: i gaarden Rinden er
bortfæstet til Taarbiørn Lars: uden bøxels erleggelse. i gaarden Møcklewold ½ Løb Sm: ½
huud til Lars Larsen uden bøxels erleggelse. i Føyens Skibrede udj Søre Mæland til
Rasmus Baltzersen 18 Mrk: Sm: ¼ huud udj Kallevog ½ Løb Sm: ½ huud til Anders
Hans: udj øfre Spitzøen ½ Løb Sm: ½ hd: til Biørn Biørns: udj gaarden Groff ½ Løb
Sm: ½ huud til Thomes Taraldsen og udj gaarden Urrang ½ Løb Sm: ½ huud til Endre
Knuds: alt uden bøxell, imod Rettighedernis svarelse.
odelskats Mandtalet for Fiere Skibrede blev i Rettelagt og af Almuen tilstaaet Rigtig at vere.
Restandsen for Fiere Skibrede 1743 beløber 33 rdr: 3 Mrk: 5 s: for dito skibrede Restandsen
paa 1te Termin 1744 beløber 226 rdr: 4 Mrk: 0 s:
Der nest blev Retten sadt med Laugrettes Mendene af Føyens Skibbrede, Nemlig: Tommes
Loemandz Verck, Jens Haarnesland, Ole Johansen Nordhugelen, Ole Joensen Brandvig,
Peder Nedre Eskeland, Baard Houeland, Lars Lillebøe og Peder Stue, tillige med fleere
Almue af dito Skibrede, som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Fogden Heibergs udstede Caution til Deris Mai:t for de ham allernaadigst
anbetroede oppebørseler dat: 29 Martij 1744.
Publiceret Skifttebrevet eftter Anna Andersdatter Broese, hvor Knud Krog, Jens Haarneland,
Jacob Hynnemør, Lars Lillebøe, Eerick Nyesætter, Jockum Roggen, Giermund Anders:
Halvor Vigckenes, Lars Johans: Næl Hystad, Peder Lønning, Niels Øckland, Madame
Korens og Cancellie Raad Randulf og Enckemanden Ole Walvatne ere tilsamen udlagt 1 Løb
Sm: ½ huud udj gaarden Walvatne for 150 rdr: dat: 3 Decembr: 1742 og 26 Febrj: 1744.

Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anders Valvatnes Skifttebrev!!, hvor Cancellie Raad
Randulff er som høystbydende tilslagen 1 Løb Sm: ½ huud udj gaarden Walwatne for 187
rdr: dat: 28 Septembr: 1742.
1744: 152
Publiceret Lars Amundsen og Berte(ll? Aamundsen? Grønaas? deris) udstede Skiøde (paa) 2
pd: 1 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Grønaas till (….. ……….) som der for har betalt 28 rdr: dat:
25 Martij 1744.
Publiceret (….. ….)stadz udstede bøxels(edel) paa ½ Løb Sm: 7 Mrk:r udj gaarden Lunde til
Eerick Peders: dat: 19 Martij 174(4?).
Publiceret Fogden Heiberg med fleere deris udstede Skiøde paa 12 Mrk: Sm: udj gaarden
Alswog til Maans Aarstens: som har bet: 14 rdr: dat: 27 Novbr: 1743.
hvor Fogden ligesaa igientog sin Erindring till Almuen i Føyens Skibbrede, ligesom paa
forrige Tingsteder, med formaening till alle og enhver af Almuen eller andre, som
tilckom/m/er at betale de allernaadigst Paabudne formue og Kopskatter, og som icke tilforne
til samme Skatters svarelse, Rettelig kand have angifvet, at de fremckom/m/er ydermere med
deris Sandferdige Angifvelser. Hvor da for Retten fremckom R(….) Augdesteen og angaf at
have formue udj Løsøre Sølf og Penge till werdie 50 Rdr:
eftter paaraab indfandt sig ingen fleere Almue till nogen eller mere formues angifvelse end
som anført er.
Fogden hafver till dette Ting eftter forrige tiltaele indstefnt Sifvert Pedersen Musterhafn, at
anhøre Dom til bøders Erleggelse, for fortiilig sam/m/enleye med hans huustrue, saa og at
anhøre widnerne Sæbiørn Teigland og Peder Grønaas, hvilcke vidner iligemaade er indstefnt
under faldz maall at møde deris Eedelige forcklaring udj Sagen at aflegge;
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hyesingstad og Bertell Aamundsen Grønaas hiemlede
ved Eed eftter Loven, at hafve indstefnt Sifvert Pedersen till dette Ting med mere end 14
dagers lovlig Kald og Varsell
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ey heller nogen paa hans veigne
til Sagen at svare.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. hvor paa
vidnet Sæbiørn Teigland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Sifvert
Pedersen Mosterhafnen blev fæst eller Troelofvet med sin huustrue Anna Dorothea Røckling,
i Kornskaarens tid 1742 og holdte brøllup eller blev Copuleret strax eftter Michaelj tider
sam/m/e aar, og kom udj Barselseng om Kyndelmisse tider 1743. Videre hafde Fogden dette
vidne icke at tilspørge.
det Andet vidne Peder Grønaas eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede i
allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
Fogden lod tilføere at siden det nu med Eenstemmige vidner er bevislig giort at indstefnte
Sivert Pedersen har begaaet Leyermaall med sin huustrue lenge føer de bleve troelofvede og
end nu lenge føer de bleve viede, saa Paastod Fogden at de der for maatte tilfindes eftter
Lovens 6 Bogs 13de Capt: 1 art:
Eragtet.

dend indstefnte \Sivert/ Peder\sen/ {Sivertsen} Mosterhafnen forelegges endnu Laufdag til
neste Ting at møde og svare til Sagen, og i mangell der af blifver Dom udj Sagen afsagt.
Publiceret Wisiteur Jacob Bierings udstede Pandte obligation Stor 45 rdr: til Hr: Toller Krog
og setter sine paa Folgerøe Holmen staaende Vaane huuser i underpant dat: 28 Novbr: 1743.
Fogden i Rettelagde odelskats Mandtalet som af Almuen icke blev modsagt.
Publiceret Madame {Sl:} Elen Kirstine Rawert Sl: Ifver Melboes eftterlefverske hindes
udstede Pandte obligation Stor 555 Rdr: 3 Mrk: 12 s: som hun haver beckom/m/et till Laans
af Sr: Hans Rødberg i Bergen og der for Setter ham som 2den Prioritet i Pant sin Eiende
grund og gastgiefver Pladz Øcglands Waagen
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(……. ……….. …………. ….. paastaa)ende huuse verelser med videre (……)er, (med) al(le
hendes) faste Eiendeeler, hun kand Eie (eller he)r eftter Eiendes vorder, Samt dend gaardepart
hun er Eiende (i gaarden) Øckland. Ellers tilckiendegaf og Fogden at paa (….) de Pandtsatte
Eiendeeler, heftter Kongl: Skatter till 1743 aars (udg)ang 29 rdr: 5 Mrk: 1 s: hvilcken
obligation er dat: 6 April 1744.
Restandsen for Føyens Skibbrede 1743 beløber (ope rum)
Skibrede paa 1 Termin 1744 beløber. (ope rum)

og (ligesaa) Restansen for dito

Ao: 1744 d: 17 og 18 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Gielmervig for Schaanevigs Leenetz og Halsnøe Closters Almue oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Lars Næs,
Ole Tielflaat, Eelias Lecknes, (…eir?) Lie, Knud Tielle, Lars Tielle, Svend AasEim og
Colbent (…..), tillige med begge Lænsmendene og Almue fleere som Tinget samme tid Søgte
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: ½ huud i gaarden
Hvidevold til Abraham Abrahams: som haver betalt bøxelen dat: 27 Julij 1743.
Publiceret forvalter Dals udstede bøxelsedel paa 2 Løber Sm: udj gaarden Svinland till Tollef
Nielsen dat: 24 Martij 1744.
da Fogden ligesom paa forrige Tinge igientog sin Erindring til Almuen i dette Skibbrede, med
formaening till alle og enhver, som tilckomer at betale de allernaadigst paabudne formue og
Kopskatter, og sig icke tilforne till samme Skatters svarelse, Rettelig kand have angivet, at de
fremckommer ydermere med deris Sandferdige Angifvelser. Hvor til all Almuen saa mange
som tilstede var, svarede enhver for sig icke haver nogen formue at angive.
Soldatt Eerick Nielsen Bogstøe under Hr: Major Richelieus Compagnie, haver till dette Ting
ladet indstefne Lars Aarthuen til Doms Lidelse for, tilsagde u-beqvems ord, med videre, som
og at anhøre vidner Ole Eericks: Viigck og Lars Larsen Østebøe, samt at betale Sagens
forvoldende omckostninger.

dend indstefnte Lars Aarthuen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Hr: Lieut: Ehli møtte udj Retten paa Soldatens vegne og paastod at de indstefnte vidner
maatte Eedfæstes og afhøres, som C.!! (Comparenten) og ellers sagde at som Contraparten
Lars Øfstebøe begierede forliig og at Sagen maatte afhandles udj Mindelighed i følge
Forordningen, saa som Contraparten Lars Aaerthuen declarerede at hvad som af ham i nest
afvigte høst haver veret talt til Soldattens fortrydelse, var icke sked af nogen slags aarsage,
men alleene af overstadig druckenskab og siger samt Ercklærer Soldatten for at vere en ærlig
braf Karl hvor med hand intet ved uden alt hvad søm/m/eligt og vel anstendigt er, saa og
Erbød sig at betale Processens beckostninger, hvor med Sagen imelem dennem blev sluttet og
forEenet.
Fogden i Rettelagde opsiderne paa Fadtland deris qvittering at Skatterne dennem for aar 1743
[er] godtgiort.
bøxell Mandtalet blev i Retten Produceret, hvor udj Scharveland 18 Mrk: Sm: 1 g:skind er
bortbøxlet till Taarbiørn Taarbiørns: 1743. Ligesaa till Abraham Abrahams: udj Widewold
2 pd: 6 Mrk: Sm: ½ hud og udj gaarden øfre Sæbøe 1 Løb Sm: 1 huud for 2/3 bøxels
erleggelse til Johannes Andersen.
odelskats Mandtalet befandtes lovlig og af Almuen ej modsagt. Restandsen for 1743
beløber 170 Rdr: 5 Mrk: 8 s: Restandsen Paa 1te Termin 1744 beløber 367 rdr: 3 Mrk: 5 s:
Publiceret Hr: Major Richelieues udstede Pandte obligation Stor 50 rdr: till Hr: Foeget
Heiberg og setter ham i Pant sine i Landevogen Staaende huuser, indtil betaling skeer. dat: 2
Maij 1743.

Ao: 1744 d: 20 og 21 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Lunde for Fieldbergs og Etnes Skibreders Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Colbendt Berge,
Halfvor
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Dueland, Helje Bersvog, Torgier (…….., ….. ……….., ……. …………,)
Eellias ibid: og Siur ØsterEide, (med begge Lensmændene og Almue)
fleere af begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Provsten Nagels udstede bøxelsedel paa (1 Løb Sm: 1 huud 1 Vog Korn) udj
gaarden Aasbøe til Joen Taarbiørnsen dat: 3 Decembr: 174(2?)
Publiceret Eerick Odsens udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: i gaarden Grindem till Hans
(Knud?)sen, som der for haver betalt 8 rdr: dat: 18 Octobr: 1743.
Publiceret Deris Exelence Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichens udstede giestgiefver
Privilegium for Berent Bredal dat: 27 Febrj: (1744?)

Publiceret Fogden Heibergs udstede Caution till Deris Mai:t for de ham allernaadigst
anbetroede oppebørseler dat: 29 Martij 1744.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: (….) Olsdatter Nordre Berge i Fieldbergs Skibrede, hvor
Enckemanden Colbent Hansen er udl: ½ Løb Sm: 1 huud, Simen Colbents: udl: 12 Mrk:
Sm: Hans Colbents: Ole Knuds: Thoer Knuds: (…)the Colbendzdatter, Knud Larsen,
Anna Larsdatter, Knud Thomesen, Johannes Thom/m/es: (…..) Thommesdatter, Britha
Thom/m/esdatter og Sara Knudsdatter ere tilsam/m/en udl: i gaarden (……) 1 ½ Løb Sm: 1
huud for 110 rdr: dat: 23 Novembr: 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedell paa 1 pd: 10 ½ Mrk: Sm: i gaarden Døreim
deris Mai:t tilhørig til Hans Baards: som bøxelen haver bet: med 5 rdr: 4 Mrk: 12 s: dat: 20
Novembr: 1742.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 pd: 10 ½ Mrk: Sm: i gaarden Døreim til
Joen Lars: bøxelen bet: dat: (20 Novembr:) 1742.
Annichen Tyrholm haver till dette Ting atter ladet indstefne Borgele Jacobsdatter Sl: Ole
Reiersens eftterleverske, med Laugverge, saa vel som Taarbiørn Stangeland samt Lars
Gierevigen, at lide Dom en for alle og alle for Een at betale Citantinden Resterende 10 rdr:
som hinde i gaarden Stangeland er udlagt med videre som dito Stefnemaall dat: 2 April 1744
formelder.
Stefnevidnerne Halfver Oesen (Odsen?) og Siur Orms: ØsterEide hiemlede ved Eed eftter
Loven at have denne Stefning for indbenefnte Persohner forckyndet med 14 dagers Kald og
warsell till dette Ting.
Enchen Borgielle Jacobsdatter møtte for Retten og sagde at da hun med sin Laufverge Sl:
Aamund Helgevold Soldte gaarden Stangeland till Peder Ifversen, som betalte Pengerne till
Laufvergen, der lefverede Annichen Tyrholms Sl: Lars Joensens fordring 15 rdr: till Lars
Siursen Gierrevigen, paa hvis vegne Lænsmanden Niels Lunde møtte for Retten og tilstod at
det forholder sig saaledes i Sandhed af!! (at?) \Lars Gierevigen/ Enchen Borgille Larsdatters
Lafverge {-de} haver annammet Citantinden Annichen Tyrholms fordring 15 rdr: hvor af
hand 5 rdr: till Creditor haver betalt, og udgifvet sin Revers for hvad som Rester, og naar
samme af Citantinden bliver fremlagt, finder Lars Gierrevig \sig/ strax villig \ sam/m/e / till at
betale.
Mons:r Bredal fremlagde sin Fuldmagt at hand paa Citantindens vegne maa tale paa Sagen
og for hinde at gaae i Rette. dat: 14 Octobr: 1743 saa Lydende. Mons:r Bredal paa Enckens
vegne Sagde icke er beckient om dend saa kaldede Revers, men er ham nock at Lars
Gierevigen haver annam/m/et hans Principalindes gandske prætention 15 rdr: og der paa
ickun betalt 5 rdr: og for det øfrige paastod at Lars Gierevigen maa blifve ved Dom tilfunden
at betale de Resterende 10 rdr: tillige med Sagens forvoldende omckostninger, men ellers
paastod at Sagen maatte udsettes till neste Ting for om dend paaberaabte Revers skulle vere
hos hans Principalinde at finde, da ville hand med dend fremckom/m/e men i mangell der af,
og under saadan paaskud, kand hans Principalinde intet udj sin prætention afgaae, men Lars
Gierevigen sam/m/e blive pligtig at betale.
Eragtet.
Sagen udsettes til neste Ting da Citantinden haver at fremckomme med dend i hende havende
Lars Gierevigens Revers paa de Resterende Penge, Lige saa forelegges Lars Gierevigen
Laufdag, till samme tid og sted at møde og Svare til Sagen.

Mons:r Bredal haver till dette Ting ladet indstefne Hans Tørresen Muuhle til Doms Lidelse
till at betale grundeleye af sin paaboende huusmandz
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Pladz Muhle (….. ……. ……… …..) aars udgang som er 10 aar
(……)fgaaende (…. ……. …… aar)lig 1 Mrk: 8 s: tilsammen 2 rdr: 3 Mrk: samt Processens
beckostning at Erstatte.
dend indstefnte Hans Muehle møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell, og sagde at have imidlertid arbeidet for dend Sl: Mand Sl: Joeseph Anders: (…) icke
anderledes end naar hand Reisede en og anden stedz, tog hand icke nogen betaling, som hos
frem/m/ede, hvor med hand meener at grundeleyen er betalt.
Mons:r Bredal Sagde at Contraparten haver (….)oed eller giort noget arbeide uden
foregaaende accord, hvor eftter hand har nødt sin betaling, og altsaa indtet paa dend
Resterende Grundeleye betalt, hvor fore Comparenten war Dom udj Sagen paastaaende,
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Contraparten Hans Muhle kand ej benegte dend paastefnte Grundeleye, uden hand (…)ige at
hvor hand haver Roet i Erinde, endten hidst eller her, som (hv?)ad arbeide hand haver
forrettet, haver hand ladet sig betale mindre (…. e)nd af fremede, hvilcket icke kand ansees
{for} anderledes, end hand har veret fornøyet med hvad hand der for har ladet sig accordere,
alt saa kand icke saadant ansees for nogen betaling, i hvilcken henseende Hans Muuhle
tilfindes at betale dend Resterende Grundeleye med 2 rdr: 3 Mrk: samt udj omckostning 1
rdr: hvilcket alt forskrefne hand tilfindes at betale under Namb og Execution 15 dager eftter
denne Doms lovlige forckyndelse.
Niels Aslacksen Ryg hafver till dette Ting ladet indstefne Johannes Eefvensen Grindem og
Eerick Odsen Grindem til Doms Lidelse at betale Myndtlingen Halfvor Eefvindsens
Arfvemidler og hiemegiftte 18 rdr: 2 Mrk: 6 s: tillige med Processens beckostning.
de indstefnte Johannes Eefvens: og Eerick Odsen Grindem møtte for Retten og vedstod at
hafve faaet lovlig Kald og warsell.
Formynderen Niels Aslacksen Ryg i Rettelagde skifttebrevet dat: 15 Julij 1733 hvor
Myndtlingen ovenanførte Midler er udlagt i Jordegodz;
Johannes Eefvindsen Grindem tilstod at have i behold af Myndtlingens Arfvemidler 12 rdr: 3
Mrk: og Eerick Odsen Grindem Eier ½ Løb Smør i Grindem som hand wille give
Myndtlingen i vederlaug for de 12 rdr: som hand tilstaar at vere Myndtlingen skyldig, dog
Rester hand paa skatten 2 rdr: og dend ½ Løb Sm: som end nu er i behold, er det self sam/m/e
godz som Myndtlingen udj skifttebrevet er udlagt;
Eerick Odsen Grindem tilstaar at have kiøbt af Myndtlingen Halfvor Eefvindsens formynder
Sl: Eerick Johansen Berge, men icke Pengerne betalt som er 12 rdr:
hvor eftter udj Sagen!! saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Eerick Odsen Grindem tilstaar at have kiøbt af Myndtlingens formynder \Eerick Berje/
½ Løb Sm: i Grindem og ej Pengerne betalt, Saa tilfindes Eerick Odsen Grindem at betale de
Resterende Penge 12 rdr: till Myndtlingen Halfvor Eefvends:[s] formynder Niels Ryg, samt
udj Processens beckostning 1 rdr: 4 Mrk: under Namb og Execution 15 dager eftter denne
Doms lovlige forkyndelse
Niels Lunde og Gunder Houge hafver till dette Ting ved skrifttlig Kaldseddell ladet Contra
indstefne Pastor Hr: Hans Abel til Doms Lidelse hvilcken er dat: 11 Janv: 1744 saa Lydende.
Paa Præsten Hr: Abels wegne møtte Jens Jensen Sundenaae og tilstod at Contra Stefningen
for Præsten er lovlig forckyndet, og derpaa indlefve-
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rede Hr: Pastor Abels skrifttlige Ind(leg af dat: .. ….. 1744, saa Lydende.
Citanterne Niels Lunde og Gunder Houge vedstod (.. .. ….. …….) og de Stefnemaalet er af
Procurator Cramer paa deris forlangende udsted eller (…)ciperet, hvilcket de for Hr: Abel
haver ladet forckynde. der nest Producerede Niels Lunde sit skrifttlige indleg dat: 11 Janv:
1744 saa Lydende. der nest Producerede et Tingsvidne dat: 19 (….) 1743 till efttersiun.
Endnu leverede et Tingsvidne dat: (.. …..) 1743 till efttersiun udj Retten.
Jens Jensen Syndenaae begierede paa Præsten Hr: Abels vegne gienpart af hvad som
passeret er.
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting, imidlertid skall (……) Hr: Abel betimelig gives beskrefven
hvad Passeret er, saa og til samme tid og sted forelegges Pastor Hr: Abel Laufdag at møde og
svare till Sagen.
Daardj Udbioe Sl: Svend Siurs: eftterlefverske, lader ved sin \Søn/ Ha(….) Arnevigen, lyese
sin odels og Pengemangels Lysnings Redt till 1 ½ Løb Sm: i gaarden Arnevig som Rasmus
Larsen beboer og bruger, hvilcken er hindes Rette og Sande odell som hun agter till sig at
løese, saa snart hun saa mange Penge kand beckom/m/e.
Hvor eftter Fogden ligesom paa forrige Tinge igientog sin Erindring til Almuen i disse 2de
Skibbreder, med formaening till alle og enhver, som tilckommer at betale de allernaadigst
paabudne formue og Kopskatter, og sig icke tilforne til samme skatters svarelse sig Rettelig
kand have angifvet, at de fremckommer ydermere med deris Sandferdige Angivelser. eftter
paaraab anmeldte sig ingen af disse 2de Skibreder till nogen formueskats Svarelse.
Fogden Producerede bøxel Mandtalet, hvor gaarden Lien dend halve part er fæstet till Vier
Hugnesen Tvedt uden bøxels erleggelse, at svare skatt og Landskyld der af fra 1743 og saa
fremdelis, og d: 8 April 1743 er dend Anden halve part i gaarden Lien bortfæstet til Jacob
Siursen Tvedt uden bøxels erleggelse, imod at svare skatt og Landskyld.
odelskats Mandtaelet for begge Skibreder blev af Almuen icke modsagt, men befandtes
Rigtig at vere. Restandsen for Fieldbergs Skibrede 1743 beløber 24 rdr: 3 Mrk: 4 s:
Ligesaa for 1744 beløber 231 rdr: 15 s: Restandsen for Etnes Skibrede 1743 beløber 75 rdr:
1 Mrk: 2 s: og Restandsen 1744 for dito Skib: beløber 283 rdr: 5 Mrk: 13 s:
Publiceret Marie Fuur Sl: Joeseph Anders:[s] udstede Pante obligation Stor 200 rdr: som
hun af Fogden Heiberg haver beckom/m/et till Laans, dat: 20 Novembr: 1743.
Ao: 1744 d: 4 og 5 Maij blev Retten betient paa Aasteden Qvalvog Landet Sørvigen kaldet,
med eftterskrefne Laugrettes Mend \som af Kongl: Mai:ts Foeget er opnefnt/ Neml: Biørne
GougsEim, Ole Houeland, Lars Rabben, Thommes Brecke, Niels Baardsen Grasdahlen, Ole
Brecke, Hermand Joensen Drifvenes, og Niels Haagckensen
Hvor da Procurator Cramer gaf tilckiende at hans Principalinde Madame Anna Maria Sl:
Bendt Olrichs hafver veret foraarsaget formedelst Jens Hansen Meyers indvendinger ved det
hand u-Vedckom/m/elig will tilEigne sig Eendell af hindes Eiendom paa Qvalvog Landet
som er hindes Eiendoms gaard Hæfverøens udmarck tilhørende, under Nafn af
Kræm/m/erstædet Qvalvogen som er indhegnet og skylder 12 Mrk: Smør \der er hans

Eiendom/ med videre, haver hun for saadan formeentlig u-Loflig adferd at faae tilstreckelig
og lovlig bevist
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(… ….. …. …… … …. ….. Stefnema)all till Aaesteden, for ved En(delig?) Dom at faae (….. ……..) baade ved vidners føerelse saa
(og med) lovlige Documenter bevislig giort, hvor vidt at hindes
(mod Co)ntrapartens Eiendom Strecker sig, som merbem:te udtagne
(skri)fttlige Stefnemaall formelder dat: 25 Martij 1744 saa Lydende.
Contraparten Jens Hansen Meyer tillige med hans antagne Fuldmegtig Procurator Ottesen Comparerede for Retten og tilstod Stefnemaalets lovlige forckyndelse, men der hos Sagde, at forckyndelsen
icke saa betim/m/elig er sked, at hand kunde have beqvem leylighed
till denne tid og Sted, ved agtende Contra Stefning at gifve
(…)ende lovlig varsell, og hvor fore hand maa tage sig saa(dan)t Reserveret till beleyligere tid at i vercksette imidlertid
(maa) Contraparten Meyer icke nocksom forundre sig over, hvorle(des) hans Svigersødster Madame Sl: Bendt Olrichs saa dierfvelig
(….) at forfølge ham, saa vell formedelst skeede forbud paa fiskeriet i Sørvigen som og i
henseende till at hun vill fravinde ham dend Ret som af gam/m/ell tid, har fuldt Qvalvogen og
dendz Eiere, baade till huusMandz Pladserne og udmarcken og fæebeidte, som forhaabentlig
aldrig med lovgyldige vidner, skall kunde godtgiøres at have fuldt nogen anden end
Qvalvogens Eiere, dog for saa vidt fæebeitet angaar \ickuns til felles/ med Hæfverøens og
Stangelands Creatuurer, hvor fore hand og vill have Protesteret imod de af Madame Sl: Bendt
Olrichs indstefnte vidner, som endten kand vere hindes Leylendinger, eller huusfolck, og
saaledes interesseret i Sagen, hvor om de skall vidne;
Alle Hæfverøens og Stangelandz opsiddere Comparerede for Retten og tilstod at det i
Rettelagde Stefnemaall er dennem alle forckyndt lovlig.
Jacob Biørnsen Backcken som til vedermæele er indstefnt blev paaraabt men møtte icke,
hvor paa Stefnevidnerne Lars Uglenes og Johannes Uglenes hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Jacob {Biørnsen} \Olsen/ Backen til dette Ting med mere end 14 dagers Kald
og Varsel til dette Ting!! forcklarede der hos at hand {var} icke ej heller nogen af hans
huusfolck \var/ hiem/m/e, da de Stefnede han/n/em Ellers Sagde Citantindens fuldmegtig at
dito Jacob Backen møder Self i efttermiddag, og nock tilstaar at vere lovlig Stefnt.
dend indstefnte Niels Klocker sagde fuldmegtigen Mons:r Cram/m/er at have paa
Citantindens ham tilskrefvne bref, tegnet at vere lovlig til dette Ting indstefnt hvilcket er dat:
(ope rum) saa Lydende.
Procurator Cram/m/er der nest paa hans Principalindes vegne og til afbevisning at hende
gaarden Stangeland med dends vedhørende herlighed {og gaa} gandske og gaarden
Hæfverøen for 6/7 Parter er tilhørende fremlagde først et eftter afgangne Maren Sl: Michel
Olrichs under 3 Maij 1729 Passerede Skiftteforretning hvilcken af indstefnte Sr: Meyer
Eegenhendig findes undertegnet, der af pag: 211 og 212 findes at Angnete Olrichs da Encke,
men nu giftt med Sr: Daniel Morup, er gandske tilfalden gaarden Stangeland, hvor paa
Comparentindens Sl: Mand afgangne Bendt Olrich af dito Morup under 18 Septembr: 1736
er meddelt lovlig inden Tinge Publiceret lovlig Skiøde som Comparenten Producerede saa
Lydende. tillige {med} \produceret/ det af Sl: Lector Theoligie Niels Smeds under 16 Janv:
1710 til bem:te Maren Sl: Michel Olrichs udstede skiøde, saa Lydende angaaende
Hæfverøen da findes udj Skifttebrevet pag: 207 at {Sl:} Sr: Michel Olrich Hidsken udj

Hæfverøen er tilfalden 2/7 parter sam/m/e igien til Citantindens fradøde Mand ved skiøde
dat: 6 Octobr:
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1735 \overdraget/ som blev Produceret saa Lyd(ende …. ….. ….. …. …….)
Sees afdøde Maren Olrichs børn (……. …… …… ….. …… ………. ………)
ved Skiøde under 13 Septbr: 1736 af h(.. ……. …………. ……….. ……….)
Møller besagde Sl: Bendt Olrich er overdraget, sam/m/e skiøde Produceret saa Lydende.
naar nu skifttebrevet pag: (…. ………
efttersees da findes Sl: Bendt Olriches Eegen andeel at vere 3/7 par(ter)
og Sr: Jens Hansen Meyers eftter pag: 213 paa hans afdøde huustrue
Mallene Olrichs vegne, at vere tilfalden 1/7 part, hvilcket tilsamen (….-)
eet udgiør Hæfverøens Gaard, og hvad af skifttebrevet er alleg(eret)
findes insigneret, det Comparenten bad i denne act maatte i(nddra-)
ges; tillige med hvad der findes insigneret pag: 104 og 105 \af følgende formeld/ til hvis
y(derligere)
oplysning Cramer fremlagde det der paa paaberaabte gamle skiøde, (dat:)
d: 3 Julij Ao: 1709 fra afgangne Else Sl: Jens Hofmandz till ofttbem:te M(adame)
Maren Bentzdatter Sl: Michel Olrichs hvor udj Qvalvog Landet (.. …..)
Nefnes under Hæfverøens Eiendom som lyder saaledes.
Da nu Comparenten saaledes har afbevist hans Principalindes Eie(dom)
{og} udj gaarden Hæfverøen med tilhørende herligheder som ej heller af de(n ind-)
stefnte kand modsiges, saa Refererede hand sig til Stefnemaalet, og d(ernest)
paastod de indstefnte vidners svar til fremsadte og fornøden befinde(nde)
qvæstioner, uden at svare noget til Procurator Ottesens forundr(ing)
mens saa vit hans Protest mod Eendell vidner angaar, da foruden at samme ej er Nafngivet,
saa er der ingen af Citantindens Tienere i blant, men de fleeste Sr: Meyers gaarders opsiddere,
og altsaa bortfalder dend fremsadte Protest som stridig imod Lov,
Procurator Ottesen Replicerede, at Jens Hansen Meyer aldrig har Disputeret, og aldrig agter
at Disputere, at joe afgangne Bendt Olrich og nu hans Encke er Eiere for 6/7 Parter i gaarden
Hæfverøen, lige som og fuldkom/m/en Eier for gaarden Stangeland, men tvistigheden
fornem/m/es at gaae ud paa hvor vidt Hæfverøen og Stangeland kand vere berettiget til
fæebeite og fiskeriet paa Qvalvog Landet, det sees og af skifttebrevet pag: 213 og 214. at
Meyer har faaen 1/7 part till udleg i Hæfverøen i Steden for at Citantinden udj hendes
Stefnemaall ickun benefner 1/14 part, ligesom og Qvalvogen er Jens Hansen Meyer udlagt
eftter dendz Skyldsetning 12 Mrk: Sm: uden at noget der fra findes Exiperet, saa som endten
fiskevand eller fæegang, og der fore saa meget dis fastere vill haabe, at saadant hannem nu
følgelig Lov som af gamel tid skall tilhøre, til hvilcken Ende hand begierede det allegerede af
skiftte forretningen i denne forvendtende Doms act inddragen. i øfrigt Refererede hand sig til
sin forrige førte Exception imod vidnernis førelse, i Særdelished mod Niels Jacobsens Encke
Marithe, huusckoene paa Hæfverøen, Albrigt Jacobsen huusmand sam/m/estedz, og Niels
Stangeland.
Procurator Cramer End nu Erindrede at hand icke troer det er Sr: Ottesens alvor med
igientagne Protest, thj om sam/m/e var overEensstemende med Lov, kunde joe {ind} \een/ til
Logement havende ansees Partisk, de anførte, Niels Stangeland undtagen, sider alleene til
huuse, uden Ringeste nøtte for Citantinden, eller Ringeste nøtte at kand vendte, videre end
ved Christen Kierlighed er udvist, og der fore indlod Cramer till Retten, hvad allerreede
Passeret er, samt vedblev hans forrige Proceduer og paastand.
Eragtet.

De indstefnte widner bør sit Sandhedz vidne at aflegge.
dend indstefnte Jacob Olsen Backen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell.
Widnerne blev der paa fremckaldet som møtte for Retten, da Eedens forcklaring af
Dom/m/eren for dennem blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed.
Procurator Ottesen forlangede at widnerne maatte Separeres, hvor paa alle vidnerne blev
udviset og Een eftter Anden paaraabt;
Widnet Martha Sl: Niels Jacobsens Encke sagde at vere 74 aar gam/m/ell, og till 1te
Spørsmaall svarede ja, at Qvalvogen som skylder 12 Mrk: Sm: er oprødet i Hæfverøens
udmarck. till Anden qvæstion svarede ved icke at Qvalvogen har haftt mere herlighed end
indhegnet er.
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(…. ….. …… …….. ………. forri?)ge qvæstion. til 4de qvæstion svare(de ... …… ……… ……. al)drig vidst af det omtvistede Tvergierde
(….. …… …)en opsadt (….. …… ….)nd eftter dend tid at Jens Hansen Meyer er
(kommet i) Qvalvogen at boe (….) til 6te qvæstion svarede Nej. till 7 qvæstion
(svare)de jae. till 8de qvæstion svarede jae, og ved icke hvad endten huus(mende)ne betalte afgiftten till Hæfverøens Eiere eller opsiddere. til 9de
(qvæst)ion Svarede Nej. till 10de qvæstion Svarede Nej. til 11te qvæstion
(svare)de jae. til 12te qvæstion svarede, jae, at det er nu vngefer 52 aar
(siden a)t vidnet kom til Hæfverøen at boe, og nogle faae aar eftter at vidnet kom
(til Hæf)verøen at boe, blev huusmandz Pladset optaget og beboet, og der eftter
(huus)mandz Pladset Floerswigen, men hvor mange aar siden, Erindrer icke, dog
(har) det beboet nogle aar førend Jens Hansen Meyer kom til Qvalvogen at boe.
(til) 13de qvæstion svarede jae at al Qvalvog Landet indtil de indhegnede 12 Mrk: Sm:
(……), er alt Hæfverøens udmarck og fæebeite, i all dend tid vidnet
(kand min)des. Procurator Cramer fremsatte endnu saa vell som til de
(førte) vidner, om de endten ved eller har hørt, at Qvalvogens opsiddere
(har fo)rdret eller paastaaet nogen Rettighed udj Sørevigen, der til vidnet svarede nej. Men
vidnet ved at giøre anvisning paa gieresgaren imellem Stangeland og Hæfverøen; Procurator
Ottesen for Jens Hansen Meyer under hans forrige Protestation benegtede dette vidnes
forcklaring, og i Særdelished for saadant sam/m/e Consernerer dend 11te qvæstion, Nemlig at
Qvalvogens opsiddere og huusmend icke skulle have haftt mere end 2 â 3 Kiøer til beite i
udmarcken, og at saadant skulle vere sked med Hæfverøens opsidderis tilladelse, ellers
tilspurte hand vidnet først, hvor af hun ved at Qvalvogen er oprødet af Hæfverøens udmarck,
og om saadant er sked i hendes tid; Rs: jae hun har baade hørt af Sl: Biscop Niels Smed,
som og af andre Almue folck, at Qvalvogen er oprødet af Hæfverøens udmarck paa Qvalvog
Landet; 2. om vidnet er beckiendt at Qvalvogens Eiere og huusmends Creatuurer, af gamel
tid u-paa ancket har haftt deris beite og fæehaege, horn mod horn med Hæfverøens Creaturer,
Rs: ja at alle opsidderne paa Qvalvogen har haftt forlof af Hæfverøens Eiere og opsidere,
{til} at deris Creatuurer har maatt beitet i Hæfverøens udmarck. Videre hafde Parterne dette
vidne icke at tilspørge.
Jens Hansen Meyer tilstod Self, at i hans Sl: Sviger Moder Maren Sl: Michel Olrichs tid,
indsatte hun snart en huusmand, snart en anden huusmand i Qvalvogen som nu Jens Hansen
beboer, at Selge øell og brendevin, hvilcket saaledes Continuerede indtil Jens Hansen Meyer
kom til at beboe Qvalvogen.
2det vidne Albrigt Jacobsen Hæfverøen sagde at vere 58 aar gam/m/ell og till 1te qvæstion
Svarede jae. til 2den qvæstion svarede som og till 3die qvæstion, at icke ved at nogen slags

herlighed har veret liggende til Qvalvogen, uden alleene de indhegnede 12 Mrk: Sm: og
Qvalvogens opsiddere en eftter anden, har nødt fæebeite til 2 â 3 Kiør med Hæfverøens Eiere
og opsidderis tilladelse. til 4de qvæstion svarede jae, forcklarede og at et fæehuus har Staaet
i Floersvigen som giestgiæberen Sl: Jens Ibsen var tilhørende vngefer 37 aar siden, men
grunden som dito floer eller fæehuus Stod paa, hører gaarden Hæfverøens udmarck til,
ligesom og dissen huusmandz Pladz Floersvigen blev oprøddet og beboet med Hæfverøens
Eieris og opsideres tilladelse. til 5te qvæstion svarede Contraparten Jens Hansen Meyer Self
at hafve 1731 ladet opsette det omtvistede Tvergierde eller Steengierde ved Søervigen,
formedelst at Creatuurerne kom ind paa Engebøen hos ham, saa for at holde dem der fra, er
dette Steengierde af ham bleven opsadt. til 6te qvæstion svarede Ney. till 7 qvæstion
Svarede at Sørevigen haver hørt gaarden Hæfverøen helftten og gaarden Stangeland helftten
til fra arrildz tid. til 8de qvæstion Svarede at huusmands Pladserne Backen og Florswigen er
oprøddet i Hæfverøens udmarck, og med dissen Eieris og opsidderes tilladelse ere de bleven
beboede, det første for ungefer 36 aar siden og det andet huusmandz Sæde for vngefer 20 aar
og mere siden, dog har der for dend tid staaet huuser paa pladset Backen; Cram/m/er her
under for at bespare biqvæstionen bad Sr: Meyer der Self ved Retten er tilstede, vilde
tilckiendegive hvor lang tid hand har voren beboere eller Possessor af Qvalvogen hvor til
hand Sr: Meyer svarede fra 1729 da skifttet blev sluttet eftter hans Sl: Sviger Moder Maren
Sl: Mickel Olricks; til 9de qvæstion svarede Ney. till 10de qvæstion svarede jae siden
fiskeriet blev optaget for 3de aar siden. till 11te qvæstion svarede jae. til 12te qvæstion
svarede, og Referered vidnet sig til sit svar paa d: 8de qvæstion. til 13de qvæstion svarede at
all Qvalvog Landet, indtil de indhegnede 12 Mrk: Sm: Qvalvogen kaldet, er og har veret
Hæfverøens Eiendoms udmarck og fæebeite fra arrildz tid. 14. om vidnet ved eller har hørt
at Qvalvogens opsiddere, nogensinde har paastaaet nogen Redt til Sørvigen Rs: Ney.
Ottesen benegtede ligesaa dette vid1744: 156
nis forcklaring; allerheldst hand (….. ………….. ……….. …………. ……)
i Sagen, saa som hand Self for kort (… …... ……. …… …… ….. ……….)
siden, da hand overlod Jorden til sin (Sødster? ….. ……… ……….. ….. En-)
delig for det 15de tilspurt om det af (….. ……… ……. …….. ……. …….)
for Hæfverøens opsidderes Creatuurer; Rs: har icke (…. …. …… ……..)
icke, for det 16de blev vidnet tilspurdt hvor (gieret? ….. ……. ….. Stange-)
land og Hæfverøen, gaar ned paa dend Søre Side, Rs: (.. …. ……. ……)
lige Ned mit i Sørvigen. Procurator Cram/m/er under (… …… ………..)
aflagde Eed declarerede at hand icke ved af nogen anden en(d .... ……. ……..)
der fører denne Sag, ey heller at gaarderne Stangeland og H(æfverøen …….)
der udj er sam/m/enholdig, ligesom hand ej heller ved med no(… …… …….)
opsiddere at have Confereret, i slig anledning og til at (…… …….. ……..)
Ottesens Suspition, bad Comparenten ydmygst Re(tten ….. ……. ………)
gaardens Samtlige opsiddere der self Comparerer af (…… ……. …….. ….)
at give deris Explication saaledes som de med god (Samvittighed og Sand-)
hed agter at beckreftte til følgende, som Retten (….. ………. ……… den-)
nem at udsige med Sandhed, hvor til de svarede, at (…. …….. …… ……)
udj Sagen interesseret, men hun alleene Søger denne (…. …….. …… be-)
ckostning for at Conservere sin Eiendom.
det 3de (vidne (…… ……-)
datter Veyvogen 50 aar gam/m/ell til 1te qvæstion svarede (…, .. ………)

Bachen og Florsvigen hører under Hæfverøen, men ved icke om Qvalvogen, till 2den
qvæstion svarede Ney. 3 og 4de qvæstion besvaret med forcklaringen paa første qvæstion;
5te qvæstion er frafaldet. til 6te qvæstion svarede Ney. til 7de qvæstion svarede jae. til 8te
qvæstion svarede Ney. til 9de qvæstion svarede Ney. til 10de qvæstion Rs: Ney. til 11te
qvæstion svarede jae. til 12te qvæstion svarede at huusmandz Pladserne Bachen og
Florswigen har veret beboet lenge førend Jens Hans: Meyer kom til Qvalvogen at boe. til
13de qvæstion svarede at all Qvalvog Landet er Hæfverøens fæebeite, paa alle sider indtil de
indhegnede 12 Mrk: Sm: Qvalvogen som Jens Hansen Meyer er tilhørende; 14de qvæstion
om vidnet har hørt at forige opsidere i Qvalvogen har paastaaet eller haftt nogen Rettighed til
Søervigen, hvor til vidnet Svarede Ney. 15de qvæstion Svarede Ney. Procurator Ottesen
tilspurte vidnet om hun icke ved at Qvalvogens Eiere og indengierdes huusmend af alders tid
har holdt Creatuurer faaer og bucker og gieder, og om sam/m/e icke har haftt fæebeite
tilfelles horn mod horn med Hæfverøens Creatuurer; Cram/m/er bad Retten observere Deris
Mai:ts Forordning af 3 Martij 1741 som ey tillader u-nøttige qvæstioner, Comparenten skall
med flid vogte sig der fore og om Sr: Ottesen til Gienstridelse der med fremckom/m/er {og}
paastaar hand, dend udj allegerede Forordning Dicterede Straf; Ottesen forlangede vidnets
svar till dend fremsatte qvæstion, med Erindring at Cram/m/er voder!! (vorder) Corrigeret for
hans Stridende Proposition. Vidnet svarede at der boede en huusmand indengierdz paa
Qvalvogen som hafde 1 Koe, men om hand hafde gieder eller smaeler vedste vidnet icke,
hvilcken Koe med Hæfverøens Eieris og opsideres tilladelse gick i Hæfverøens fæebeite
saalenge hun var hiem/m/e, men nu er det 30 aar siden hun var hiem/m/e, imidlertid ved hun
icke noget her om. Videre hafde {vidnet} \parterne/ icke vidnet at tilspørge.
4de vidne Randvey Sl: Halfvor Hardangers Encke forcklarede at vere 57 aar gam/m/ell og
til 1te Spørsmaall Svarede jae. til 2den qvæstion svarede at til Qvalvogen har aldrig veret
anden herlighed, end alleene de indhegnede 12 Mrk: Sm: hvor med 3die qvæstion og er
besvaret. til 4de qvæstion svarede at Bachen og Florsvigen har hørt Hæfverøens udmarck til
fra arrildz tid og til denne dag. til 5te qvæstion svarede at det af Jens Hansen opsatte
Tvergierde i Sørvigen er Hæfverøens Creatuurer til hinder i beitet. til 6te qvæstion svarede
Ney. til 7de qvæstion svarede at Sørevigen tilhører og har tilhørt gaarderne Stangeland og
Hæfverøen fra arrildz tid, till 8de qvæstion svarede jae, og var vidnet dend første som
beboede huusmands pladset Bachen for mere end 36 aar siden. til 9de qvæstion svarede Ney.
til 10de qvæstion svarede (jae?) fra 3 eller 4 aar siden dend blev optagen. til 11te qvæstion
svarede jae. paa 12te qvæstion Refererede vidnet sig till sit svar paa den 4de qvæstion. til
13de qvæstion svarede, at all Qvalvog Landet har veret Hæfverøens udmarck og fæebeite alt
indtil de indhegnede 12 Mrk: Sm: Qvalvogen, giestgiæberen tilhørende, all dend udmarck
som findes baade {uden og inden} Norden og Synden for dito gierde
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(…….. ……….. …………. …………… ……….) aldelis Qvalvogen ingen ud(marck ……….. ……. ……… ……… …….) opsiddere har forundt deris Creatu(urer …….. …….. ……… ……….. ……. hv)or paa vidnet ville giøre anvisning.
(……. ………. ….) Svare(de …) til ?de qvæstion svarede, at gieres eller
(…… ……….. ……….. a)llene Stangeland og Hæfverøens gaar lige Ned i Sørvi(gen ……. ……… …. gaa)rden Hæfverøen er helftten og gaarden Stangeland
(dend anden helftten) tilhørende fra arrildz tid. Procurator Ottesen
(tilspurte vidnet o)m icke Qvalvogens opsidderes, som og huusmendene
(paa Pladserne Bachen og Flor)svigens Creatuurer icke har haftt fæebeite i Hæf(verøens udmarck) der til vidnet svarede, jae dog med Hæfverøens
(Eieris og opsidderi)s tilladelse. paa Ottesens Spørsmaall svarede

(vidnet at giestgi)æberen Sl: Mathias i Qvalvogen hafde en Floer eller
(fæehuus staaende udj) Florswigen, paa Hæfverøens udmarck, hvor
(….. …….. ……. …..) sit Nafn; til Ottesens Spørsmaall svarede
(……. .. ……. …… ..)ven oprøddet i vidnets barndoms tid, det hun har
(….. …. ……. …… …)dre og i dend tid hun boede paa Bachen, betalte hun sin
(Rettighed for Pl)adset og fordj hun nød fæebeite aarlig till Maren
(…. …….. ……. ….) som Hæfverøens Eiere, og siden haver vidnet
(betalt Rettigheden) til Jens Hansen Meyer siden hand kom till Qvalvogen med tilsagn at
hand skulle godtgiøre det til Eieren og saaledes skulle da vidnet vere frj for videre Kraf.
Saa som det nu er langt ude paa afttenen saa ophæfves Retten, til i Morgen tiilig, da
Parterne saa vell som vidnerne haver betimelig at møde.
Om Morgenen d: 5 Maij blev Retten atter sadt igien paa Sørvigen og blev da Retten igien
betient med forbeme:te Laugrettes Mend og møtte da begge Parters Fuldmegtiger.
og i anledning at Jens Hansen Meyer der Self kom tilstede, men i gaar dags da Randvey Sl:
Halfver Hardangers Encke aflagde sin forcklaring var absent, blev hun nu igien fremstillet
for Retten for nermere at Explicere sig angaaende hendes i gaar aflagde forcklaring, saa som
Meyer aldrig ved men aldelis benegter, at hand til hinde skulle have Sagt, at ville godtgiøre
Eieren, dend Rettighed som hand af hende har oppebaaret Widnet der til svarede at da Jens
Hansen Meyer kom her til Qvalvogen at boe, tilsagde hand vidnet at betale sin Rettighed til
ham af sit paaboende Pladz Bachen, da hun formedelst frøgt at blive fordret paa Nye igien,
siger {hun} til ham, jae der som hun icke skulle blive opckræfvet igien, ville hun nock betale
Rettigheden til ham, hvor paa hand svarede, hand skall nock giøre det godt igien, saa hun
skall blive Krafvesløs. Jens Hansen vedblev end nu sin forrige benegtelse. der nest blev
vidnet tilspurt om icke ved hvorlenge det er siden at det gierde som nu findes omhegnet
Bachen blev opsadt. Rs: Ney. ingen af Parterne hafde dette vidne mere at tilspørge.
det 5te vidne Peder Qvalvog forcklarede at vere 60 aar gammell, og til 1te Spørsmaall
svarede jae. til 2det Spørsmaall {svarede,} Svarede, at icke ved der om. hvor med 3die
spørsmaall og er besvaret. til 4de qvæstion svarede, at have hørt af andre folck \for gamell
tid siden/ at huusmandz Pladserne Bachen og Florsvigen er oprøddet i Hæfverøens udmarck
og hører gaarden Hæfverøen til. til 5te Spørsmaall om Tvergierdet, ved hand indtet at
forcklare, om det er til hinder eller icke. til 6te qvæstion declarerede Jens Hansen Meyer
Self, at ville bortage qverne huuset saa vel som qvernen, saa at der om intet skall Disputeres.
til 7de qvæstion, svarede ved intet der om. til 8de qvæstion svarede ved intet der om. til
9de qvæstion, vidste vidnet intet at forcklare. til 10de qvæstion svarede jae, at siden
Sildevogen Sørvigen er optagen, {at} har dend af Sl: Bendt Olrich og eftter dend tid veret
opagtet med behøvende Silde Nøeder. til 11te qvæstion svarede, at Jens Hansen Meyers
formend eller opsiddere paa Qvalvogen, med Hæfverøens Eieris og opsidderis tilladelse,
haver haftt sine Creatuurer gaaende i Hæfverøens fæbeite, men hvor mange ved vidnet icke,
till 12te qvæstion svarede, at begge huusmandz Pladserne Bachen og Florsvigen har veret
beboet af huusmend førend Jens Hansen Meyer kom till Qvalvogen at boe, og det sidste veret
beboet indttil for 5 aar siden,
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da dend der verende huusmand ved (……. ………… ……….. …… Jens)
Hansen Meyer, der ellers declarerede (……. …… ………. ……… …….)
det at de af huusmend har veret beboet hav(er ….. …….. …….. og ……..)
till sin nøtte, fra dend tid hand kom til Qval(vogen at b)oe, og indt(ill …..)

til 13de qvæstion svarede, at have hørt, at all dend udmarck som ligger Norden og Synden for
de indhegnede 12 Mrk: Sm: Qvalvogen, giestgieberen Jens Hansen Meyer tilhørende er
gaarden Hæfverøens fæebeite. til 14de qvæstion, svarede vidnet ved icke at forcklare; til
15de qvæstion svarede, at have hørt at helftten af Sørevigen tilhører gaarden Stangeland og
dend anden helftten af Sørevigen hører gaarden Hæfverøens udmarck eller fæbeite til, og
forcklarede ellers at Skifttes garen imellem gaarden Stangeland og Hæfverøen gaaer liige Ned
i Sørvigen. paa Procurator Ottesens Spørsmaall svarede vidnet, at gierdet om Qvalvogens 12
Mrk: Smør, saa og (gier)derne omckring huusmandz pladserne Bachen, og Florsvigen, var
indhegnet og stod i dend stand som de nu befindes indhegnede, da vidnet kom til at boe paa
Qvalvogen som huusmand, som nu er 26 aar siden. paa Proc: Ottesens Spørsmaall svarede
vidnet, at i Sørevigen haver i forrige aarringer veret fisket med angelsnøre, saa og med smaa
sildegarn, saa og med Storsilde garn, som Vaarsild tages med, af Almue Mend og Andre som
der har ligget og fisket; videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
det 6te vidne Anders Aarland sagde at vere 56 aar gam/m/ell, og er boende paa Jens Hansen
Meyers gaard Aarland, svarede paa 1te qvæstion Svarede jae, til 2den qvæstion svarede, ej
har hørt at Qvalvogen har veret tilhørt enten udmarck eller anden herlighed, end alleene de
indhegnede 12 Mrk: Sm: til 3die qvæstion gave saadant svar, som til nest forrige Spørsmaall.
till 4de qvæstion svarede at huusmandz Pladserne Bachen og Florsvigen er oprøddet i
Hæfverøens udmarck som er Qvalvog Landet, og gaarden Hæfverøen tilhørende. 5te
qvæstion svarede icke kand see andet end det {er Hæ} af Jens Hansen Meyer opsadte
Tvergierde i Sørvigen er Hæfverøens Creatuurer til hinder. til 6te qvæstion agtede Citanten
u-nødig, nogen forcklaring om; til 7de qvæstion svarede, haver icke hørt andet end at
helftten af Sørevigen haver hørt gaarden Stangeland til, og dend anden helftten af Sørevigen
haver veret gaarden Hæfverøen og dendz udmarck underliggende og tilhørende. til 8de
qvæstion svarede, at huusmandz pladserne Bachen og Florswigen er oprøddet i Hæfverøens
udmarck og {af} med dissens Eieris og opsidderis tilladelse, ere disse pladser af dissen
opsiddere bleven beboet. til 9de qvæstion, svarede ved intet at forcklare. til 10de qvæstion,
svarede, at siden Sildevogen Sørvigen blev optagen, er Sildevogen af Sl: Bent Olrich og hans
Arfvinger, besørget med behøvende Silde Noeder; til 11te qvæstion, svarede, at forrige
giestgiæbere paa Qvalvogen boende, haver med Hæfverøens opsidderes tilladelse, haftt deris
Creatuurer gaaende i Hæfverøens fæebeite og udmarck paa Qvalvog Landet, men hvor mange
vidste vidnet icke at forcklare. til 12te qvæstion, forcklarede vidnet, icke andet haver hørt,
end alt fæebeitet som ligger paa Qvalvog Landet, fra Skifttes garen imellem Hæfverøens
udmarck og Stangeland, har veret gaarden Hæfverøens udmarck fra gamel tid. paa
Spørsmaall svarede vidnet, at huusmandz Pladserne Bachen og Florsvigen har veret optaget
og beboet af huusmend førend Jens Hansen Meyer kom til Qvalvogen at boe. 14de qvæstion,
svarede at forrige giestgiæbere i Qvalvogen, haver icke tilEignet sig nogen Rettighed i
Sørevigen. 15de qvæstion, svarede vidnet at Skifttes garen imellem Hæfverøens udmarck
Qvalvog Landet og Stangeland, gaar liige ned i Sørvigen. paa Proc: Ottesens Spørsmaall
svarede vidnet, at giestgiæberne paa Qvalvogen, lige saa huusmendenis, paa Bachen og
Florswigen, deris Creatuurer har med Hæfverøens Eieris og opsidderis tilladelse gaaet horn
mod horn og klouf mod klouf i Hæfverøens udmarck og fæebeite, Lige saa paa Ottesens
Spørsmaall svarede vidnet, at gierdet omckring Qvalvogen, som og gierderne om huusmandz
Pladserne Bachen og Florswigen, har veret stedse i samme tilstand, som de nu befindes, fra
dend tid vidnet sig kand Erindre; vidste heller icke om forbem:te huusmend har betalt sin
Rettighed endten till Hæfverøens Eiere, ej heller om dend er betalt til Jens Hansen Meyer.
Vid: svarede vi1744: 157b

(dnet …….. ……….. ………… …… ….) intet almindelig fiskerie forefal(den ……… ….. …….. ………. …. ange)lsnøre, som og med smaa sildegarn
(…….. ……… ……. ………. Storsilde) garn eftter Vaarsild, snart om, hø(sten …..) om Som/m/eren (og) om Vaaren, paa hvilcke tider noget har veret
(…... ….. ….. ……. mestenstunder?) intet, der har ellers ingen veret formeent
(.. ……) paa hvad tider Guds vesignelse har veret under Landet, ellers
(sagde) vidnet at hafsøen staar liige ind i Søervige Vogen. Videre hafde Parterne dette vidne
icke at tilspørge.
det 7de vidne Agaathe Tarrang sagde at (vere ??) aar gam/m/ell, til 1te qvæstion svarede,
{vidnet} \at hun/ icke noget ved at forcklare siden vidnet icke \er/ her føed men Nord paa
Horgen. til anden qvæstion svarede tiente paa gaarden Hæfverøen, og imidlertid hørte icke,
at Qvalvogen haver haftt og tilhørt nogen herlighed, uden alleene de indhegnede 12 Mrk: Sm:
hvor med 3die qvæstion og er besvaret. til 4de qvæstion svarede, at de 2de huusmandz
Pladser Bache og Florswigen er oprøddet udj Hæfverøens udmarck eller fæebeite med
Hæfverøens Eiers og opsidderes tilladelse, og under Hæfverøen tilhørende. forcklarede og at
vidnets Sødster Anna som hafde Sl: Niels Steenevigen til æcte fick tilladelse af Hæfverøens
Eiere Maren Sl: Mickel Olrichs og af Hæfverøens opsiddere, at beboe huusmandz pladset
Florswigen, indtil hindes døde dag, paa (pladsen?) tilforne der har staaet en floer eller
fæehuus der var giestgiæberen i Qvalvogen tilhørende, som af forraadnelse var nedfalden da
Sl: sødsteren kom der at boe, da hun af Hæfverøens Eier og opsiddere fick tilladelse at opsette
sit Stuehuus paa sam/m/e Tuftt, hvor dito floer har staaet eller var ned faldet, men kand icke
Erindre hvor lenge det er siden, og Rettigheden af Pladset blef betalt til Hæfverøens Eiere Sl:
Maren Sl: Mickel Olricks; 5te og 6te qvæstioner, Eskede Citanten ingen forcklaring om. til
7de qvæstion vidste vidnet icke at give forcklaring om. 8de qvæstion er forhen besvaret.
9de og 10de qvæstioner, Eskede Citanten ingen forcklaring om; til 11te qvæstion svarede at
forrige giestgiebere paa Qvalvogen, deris Creatuurer har beitet i Hæfverøens udmarck, med
Hæfverøens Eieres og opsidderes tilladelse. til 12te qvæstion svarede, at Florswigen og
Bachen var beboet førend Jens Hansen Meyer kom till Qvalvogen at boe. til 13de qvæstion,
svarede, at alt Qvalvog Landet er Hæfverøens fæebeite fra gamell tid, alt indtill gieres garen
om de 12 Mrk: Sm: Qvalvogen giestgiæberie tilhørende. til 14de qvæstion svarede ved intet
der om; til 15de qvæstion, vidste vidnet intet at svare. til Proc: Ottesens Spørsmaall
svarede vidnet, at det gierde som findes om Florsvigen, har veret af hindes Sødster opsadt, og
hun hafde 2de Kiøer, som beitede i Hæfverøens udmarck med Hæfverøens Creatuurer, Sagde
\og/ at i dend tid var ingen giestgiæber i Qvalvogen, men alleene en huusmand Nafnlig
Rasmus, som soldte øell og dislige for Eieren Sl: Maren Mickel Olricks. begge Parter hafde
icke mere dette vidne at tilspørge.
det 8de vidne Marthe Sl: Haldor Støelens Encke sagde at vere 64 aar gam/m/el og svarede
til 1te qvæstion ja; til 2den qvæstion svarede, at har icke hørt at nogen herlighed har fuldt til
Qvalvogen, uden alleene de indhegnede 12 Mrk: Sm: hvor med 3die qvæstion er og
besvaret. til 4de qvæstion svarede at Bachen og Florswigen er oprøddet udj Hæfverøens
udmarck, og haver ligget under gaarden Hæfverøen fra ældgamel tid. 5te og 6te qvæstion,
Eskede Citanten ingen forcklaring om. til 7de qvæstion svarede, at Sørevigen haver fra
gamel tid hørt gaarden Stangeland og gaarden Hæfverøens udmarck till hver af dem helten
tilhørig. til 8de qvæstion svarede, at huusmandz Pladserne Floerswigen og Bachen har veret
af huusmend beboede, med Hæfverøens Eieres og opsideres tilladelse, førend Jens Hansen
Meyer kom til Qvalvogen at boe. til 9de qvæstion svarede, vidnet icke ved noget der om. til
10de qvæstion svarede, at siden Sørvigens sildevog blev optagen, er dend besørget med
fornøden Noed, af Sl: Bendt Olrich og Arfvingerne, paa de tider silden har gaaet under Land.
til 11te qvæstion svarede, at forrige giestgiæbere i Qvalvogen har haftt en â 2 Kiøer gaaende i
Hæfverøens fæebeite med Hæfverøens Eieres og opsidderes tilladelse. til 12te qvæstion

svarede jae. til 13de qvæstion svarede, at alt Qvalvog Landet, har fra gamel tid veret
Hæfverøens udmarck og og!! fæebeite, alt indtill gieres garden eller indhegnede 12 Mrk: Sm:
Qvalvogens giestgiæberie tilhørende; til 14de qvæstion svarede, haver aldrig hørt at
giestgiæberen i Qvalvogen har haftt nogen Rettigheder udj Sørevigen. till 15de qvæstion
svarede, at Skifttes garen imellem gaarden Stangeland og Hæfverøens udmarck gaaer liige
Ned i Sørevigen. Vidnet forcklarede at kand giøre anvisning paa Hæfverøens udmarck, at
dend Strecker (sig till Qva)lvogens gierde. Opsidderne eller huusmendene paa Bachen
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og Florswigen deris Creatuurer beitede (……. ……….. …………. …… Hæf-)
werøens Eiere [og opsidderes] tilladelse. Widnet (……. ……… …….. ……..)
hvercken Bachen eller Florswigen oprøddet (……. ……… …… Hæ)fverøens (…….)
fæebeite, men eftter nogle aars forløb blev disse (huusmand)s Pladser opr(øddet med)
Hæfverøens Eieris og opsidderis tilladelse, som siden har veret under Hæfverøens udmarck
tilhørende, ellers sagde vidnet icke ved hvem opsidderne har betalt Rettigheden og
Grundeleyen till. de opsatte gierder ved Bache og Florsvigen vidste vidnet icke n(aar de blev)
opsadt, men nu for nogen aar siden har hun fornumet de ere opsadte, og findes (som forhen)
nu Staaende. paa Proc: Ottesens Spørsmaall svarede vidnet icke ved at (det har veret) noget
almindelig fiskerie i Sørevigen, ej heller ved at nogen har veret f(……) som ville fiske paa
Sørevigen. Parterne hafde icke mere dette vidne at tilspørge.
det 9de vidne Niels Stangeland 52 aar gammell, paa 1te qvæstion svarede (…) til 2den
qvæstion, svarede, at have hørt at Qvalvogen, har ingen slags herligheder enten af udmarck
eller fæebeite veret tilhørende, uden alleene de indhegnede 12 Mrk: Sm: Qvalvogen
Contraparten tilhørende, hvor med 3die qvæstion er besvaret. til 4de qvæstion svarede, at
Bachen og Florswigen er oprøddet i Hæfverøens udmarck, og veret fra gam/m/el tid
Hæfverøen underliggende og tilhørende, og dissen opsiddere betalte sin Rettighed til
Hæfverøens Eiere Sl: Maren Sl: Michel Olrichs saa lenge hun levede, og siden ved hand
icke hvem de haver betalt Rettigheden til, ej (…)rdj a(t) pladserne er bleven brugt af Jens
Hansen Meyer siden hand kom til Qvalvog at boe. 5te og 6te Post, Eskede Citanten ingen
forcklaring om. til 7de qvæstion svarede haver hørt at Sørevigen hører gaarden Stangeland
og gaarden Hæfverøen til fra æld gamle tider. till 8de qvæstion svarede jae. til 9de qvæstion
svarede Ney. til 10de qvæstion svarede jae. til 11te qvæstion svarede jae. till 12te
qvæstion svarede vidnet jae. til 13de qvæstion svarede vidnet at alt Qvalvog Landet har fra
gamel tid veret gaarden Hæfverøens udmarck og fæebeite, indtill de indhegnede 12 Mrk: Sm:
Qvalvogen Contraparten tilhørende. til 14de qvæstion svarede, at giestgiæberne i Qvalvogen
har aldrig haftt nogen Rettighed i Sørevigen; till 15. qvæstion svarede, at Skifttes garen
imellem gaarden Stangeland og Hæfverøens udmarck gaar lige ned i Sørevigen. Parterne
hafde dette vidne icke mere at tilspørge.
Parterne paastod at vidnerne maatte tilholdes at giøre anvisning paa Hæfverøens udmarck;
hvor paa Retten begav sig ud, tillige med vidnerne, som giorde anvisning i følge deris
forcklaring, udj Parternes oververelse, og Proc: Cramer da Præsenterede en Mand der eftter
deris Mai:ts Forordning af 31te Martij 1719 kand forfatte dend der ved udkræfvende
afridzning, hvor imod ingen hinder kand vere siden begge Parter er tilstede, og udvisningen
bievaaner.
Widnerne befandt ved anvisningen, at i steden for at Qvalvogens gierde fra gamle tider har
taget sin begyndelse {fra paa v} i fra baadeNøstet i Sødoust og der fra i streckning op til
Iilehougen og der fra i Nord imod Florswigen, hvor fra gierdes garden gaar i Nordoust lige til
Ildhuuset og der fra \i/ liige streckning forbie Kipperboen Ner i Søen, og saaledes var
Qvalvogen indhegnet da Jens Hansen Meyer kom till Qvalvogen at boe.

der imod befandt nu vidnerne ved anvisningen at for faae aar siden er opsadt et Tvergierde
paa dend vestre side fra Qvalvogsgaren hen til Iilehougen, lige over fædriftte veyen som
befindes at vere Hæfverøens Creatuurer til hinder, Lige saa befandtes paa dend Nordre side at
Qvalvogens gierdes gaer fra Søen en 20 â 30 fafner i streckning er ned Refven op imod
Florvigens gierdesgar, hvor fra atter er giort et Tvergierde i streckning til Qvalvogens gierdes
gaer, hvor ved ej alleene fæedriftte veyen for Hæfverøens Creatuurer er bleven stengt og
tillugt, men end og ved samme Tvergierde /: som befindes for faae aar siden at vere opsadt :/
er nu Qvalvogen tillige med Florswigen under et gierde indhegnet, som aldrig haver veret i
forrige tider.
Endu tilspurde Cramer vidnerne at i dend tid Floeren som giestgiæberen i Qvalvogen var
tilhørende, stod paa Florswigen, om da huusmands Sædet Florswigen var indhegnet eller icke.
hvor til vidnerne svarede Ney dend var icke indhegnet, ellers tilspurte Cram/m/er Samtlige
vidner og til overflød om (de?) nogen sinde, endten
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(…… ………. …………… …… …..)en tilhører, eller har tilhørt
(……… ….. ……… ………. ……. …)le Qvalwogs gierde, tydelig viiser
(……. ………..) der (…… …… …..) Qvalvogen har ej mere veret til(hørende), end de 12 Mrk: Smør som indhegnet er.
Procurator Ottesen
(tilspur)te disse vidner, om det lille støcke gierde som gaar fra Jens Han(sen M)eyers haufve op imod Qvalvogs hougen, kand sees at vere
(giort till) anden Ende, end at hindre Creatuurerne at indkom/m/e paa
(Qvalvog)s Bøe, og huusmandz Pladset Florswigen. Vidnerne svare(de at …..) gierde fra Urterhaufven er icke giort til anden Ende, end at
(hindre) Hæfverøens Creaturer at indkom/m/e paa Qvalvogs Bøen og Flors(wigen)
Crammer tilspurde vidnerne om icke Qvalvogens gamle
(gierdegar?) udviser all dendz tilhørende, udviste og skyldsatte herlighed
(….. …..) forbie dend paa Qvalvogens Land befindende fersk og till
(….. b...) opbygde Beck, der ligger vngefer i meden fra Sr: Jens
(Hansens) urtehaufve og det beskrefne Ildhuus saa og om sam/m/e beck
(…. … fr)a afbrydningen til gamle Qvalvog gierdet hvor urthe haufven nu befindes, end 10 â
12 fafner. Vidnerne svarede at fra Qvalvogens gamle gierde er 1 fafn til bæcken, hvor fra er
10 â 12 fafner till urte haufven.
Procurator Ottesen tilspurte vidnerne om icke huusmandz Pladserne Bachen og Florswigen
har ligget under Qvalvogen eftter at de ere blevne oprøddede, og svaret sin Rettighed til
Qvalvogens Eiere; widnerne svarede at Bachen og Florswigen har ligget under Hæfwerøen
fra arrildz tid og indtil dato, samt Rettigheden der af betalt till Sl: Maren Sl: Mickel Olrichs
saalenge hun lefvede, som var Eiere saa vell for Hæfverøen som Qvalvogen.
Cram/m/er i anledning af Sr: Ottesens tilførte Spørsmaaler og der paa fulte giensvar, bad
Retten tilspørge samtlig indstefnte vidner om de ved eller har hørt af Hæfverøens gamle eller
forrige opsiddere sige, de icke har nødt godtgiort udj Landskyld eller anden afgiftt hvad
Bachens og Florvigens huusmend til Madame Maren Sl: Olrichs kunde have Erlagt.
Widnerne der til Svarede Ney, de ved intet der om. Andet om paa Qvalvogens indhegnede
og omforcklarede 12 Mrk: Sm: har udj Sl: Madame Maren Sl: Mickel Olricks tid og i
medens hun var Eiere der af, har boet andre end huusmend; Rs: Ney fra dend tid Maren Sl:
Mickel Olricks blev Eiere af Qvalvogen, har dend icke veret beboet af andre end af
huusmend saa lenge hun levede, og indtil hun ved døden afgick, da Jens Hansen Meyer dend

til beboelse antog, og dis midlertid betalte huusmendene eller dissen beboere Rettigheden till
Sl: Maren Sl: Mickel Olrichs, som Eiere af Qvalvogen. Parterne declarerede icke hafde
vidnerne meere at tilspørge.
hvor paa alle vidnerne fremstillede sig for Retten og under aflagde Eed befæstede og Sagde
at de nu icke Rettere eller Sandere ved at udsige, end de nu allerreede forhen udsagt og
forcklaret haver.
Cram/m/er tilspurdte de {nu} af Hæfverøens opsiddere, siden Sl: Maren Sl: Mickel Olricks
blev Eiere der af, som \nu/ igienlever, Jacob Jacobsen, om hand icke har nødt dend af
Florswigen og Bachen, huusmandz Pladser under Hæfverøen, afgaaende afgiftt og til Sl:
Maren Sl: Mickel Olricks betalt, godtgiort, Rs: Ney: dend har icke veret Leylendingen
Jacob Jacobs: Hæfverøen godtgiort.
Stangelands opsiddere lod tilføere, at det huus som er Staaende paa huusmandz Pladset
Halfvor Pladset kaldet gaarden Stangelands grund, Jens Hansen Meyer tilhørende, paastaar
de at ville have grundeleye af for efttertiden, hvis icke paastaar de at huuset maa fløttes der
fra; Ligesaa dend qvern og qvernehuus Jens Hans: Meyer tilhørende og paa Stangelandz
grund Staaende, saa fremt opsidderne icke maa tillades der paa at maele uden betaling,
paastaar de lige saa at maa og skall bortfløttes og grunden Rødig giøres.
Cramer der eftter fremlagde et Cort hvis Cours og beskrifvelse skall findes Conform med
dend af Sr: Johan Edermand udj begge Parters Citantindens Søn Povel Andreas Ulrick Sr:
Jens Hansen Meyer og Procurator Hans Ottesens skede afridzning, hvilcket Cram/m/er bad
Retten siden saa vil hand som dend indstefntes Fuldmegtig er tilstede, same med
(Udrids?)ningen maatte Confereres, og der ved saa vell Stange1744: 159
lands som Hæfverøens Eiendom (……. ………. ……….. ………… ……..)
vidnernis forcklaring\er/ findes betegn(…. ………… …………. ………….)
Nedermand Comparerede for Retten og sagde (at have giort og forferdiget afrids-)
ningen u-partisch, det hand Erbød sig med Eed at ville beckreftte (om nødig be-)
fordres.
Procurator Ottesen lod tilføre, at hand icke Disp(uterer, ej)
heller Approberer, dend i Rettelagde afridzning,
Cramer maatte til(spørge hannem)
hvor fore hand icke Approberer afridzningen, siden saa vel hand (som hans)
Principal vidnerne og Laugrettet ved anvisningen har veret (……….)
Comparenten Self har eftterspurt hvor vidt de af Sr: Ottesen (………..)
gierder eller Mercker Strecker sig;
Proc: Ottesen Refererede sig til (sit for-)
rige, saa som hand icke haver veret oververende ved afridzn(ingens)
forfattelse, men ville Referere saadant til sin Principal, s(om Sa-)
gens dendz Rigtighed bedre kand vide at tilstaae eller fragaae, (… ….)
behøves tid til i Morgen, saa som det er nu silde paa afttenen
(Sr: Cramer) endskiønt at Retten og de udnefnte Lavrettes Mend til visse (kand) beck(reftte)
at dend anviste Copie af afridzningen er Conform med dend Producerede orriginal og Copien
udj Sr: Meyers samt fuldmegtiges Proc: Ottesens oververelse Passeret, maatte dog bemercke
at hand Cil?(….) Ottesen Disputerer sam/m/e orriginal af afridzningen, uden at tilckiende
give hvor i mislighed bestaar, der ey kand godtgiøres, thj Comparenten forstaar ey Rettere end
Sr: Ottesen præsenterer dend for Nerverende tid fraverende Sr: Meyers Persohen!!, ellers
paastod Cramer at Retten vilde tage det Producerede Cort udj øyesiun, og sam/m/e med

vidnernis forcklaring samt anvisning Confrontere, da hand der eftter sin Endelig paastand vil
formere.
Saa som det er nu silde paa afttenen, saa udsettes Sagen til i Morgen, da Sagen igien skall
foretages, hvor Parterne betimelig haver at Comparere.
Om Morgenen d: 6 Maij blev Retten udj denne Sag atter sadt igien med forbemelte
Laugrettes Mend, hvor begge Parter for Retten Comparerede.
Parterne paa begge sider declarerede at vere fornøyet med det i Retten Producerede Carta
eller afridzning paa Aaesteden, hvis Rigtighed med begge Parters underskrifvelse er og
befindes Approberet.
Cramer der eftter paa hans Principalindes vegne og eftter dend ved bevisligheder oplyste
Sagens beskaffenhed till Remarqve og paastand lod følgende tilføre, Citantinden eller hindes
afdøde Mand har Stedse søgt udj Kierlighed at Conservere dend mellem Svogre og Venner
udckræfvende fredelighed, hvilcket Cramer vil afbevise først ved beskickelse til Sr: Meyer
dat: 19 Aug: 1743. som u-eftterretlig med det ord, mig anvist, er besvaret, dend Cramer
Producerede saa Lydende; Andet med Citantindens Mindelige tilbud og beskickelse vis af
20 Decembr: 1743. hvor paa liige giensvar som paa benefnte beskickelse er fult, hvilcket
tilbud og Cramer fremlagde og lyder saaledes; foruden dette har Sr: Meyer, da Sørevigen
blev skyldsadt d: 5 Julij 1743 ved Procurator Sr: Ottesen ladet tilføre en meget u-Rigtig og
mod dend oplyste Sandheds Proposition hvor om Cramer fremlagde Extract af dito
skyldsetnings forretning dat: 3 Octobr: 1743 saa Lydende; Sam/m/e har foruden det paa
adskillige Mundtlige og Venlige Erindringer fuldte modstridige giensvar, aarsaget Citantinden
til hindes Eiendom/m/es Conservation, at anlegge dend nu førende Sag, som saaledes, saa vell
af vidnerne er forcklaret, som af Retten befunden først samtlige vidner er Eenige udj det at
Qvalvogen er oprøddet udj Hæfverøens udmarck, for det andet, at Qvalvogen ey tilhører
anden herlighed end det af gam/m/el tid opsadte nu omvundne og anviste gamle gierde
udviiser, Peder Qvalvogs forcklaring Exiperet, som dog ved anvisningen har taget det til
Erindring og sam/m/e ved Eed Contesteret 3die: er det afbevist at huusmandz Pladserne
Bachen og Florsvigen hører under gaarden Hæfverøen, vel vill Sr: Meyer uddrage ved
fremsatte qvæstioner at de under Qvalvogen er brugt, dog findes ey af vidnernis forcklaring
end icke e(…… ……)d har udj sin tid
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(……… ………….. ……….. ………..) har brugt denem, og forcklarer lof(…… ………. …………. ………. ….) hvad hæfder, ellers kand Sr: Meyer
(……… ……….. ……. ………. ……..) har eyet Qvalvogen nogen Rettighed
(…. … de) omvundne og hannem foreskrefne eller indhegnede grendser
(…… ………) endskiønt hand kand have benøttet sig af huusmandz Pladser
(….. ……) der ved ingen Eiendom erholdet, dis uden var de bem:te Madame
(Maren? som) Eiere af Hæfverøen fra 3die Julij 1709 hvor under dend anviste og
(………) udmarck, paa Qvalvog Landet kaldet, eftter det i Retten Produce(rede …)des udvis tilhører. 4de er af Sr: Meyer Self tilstaaet at det
(…… ….)ende Tvergierde ved Søerevigen, der aldrig har veret tilforne, af han(nem i) aaret 1731 er opsadt; 5te: at dend omtvistende viig Sørevig kaldet aldrig har hørt
under anden end Hæfverøens og Stangelands herligheder, der samtlige vidner 5te og 7de
undtagen, ere Eenige, ej heller ved at Qvalvogens Eiere og beboere har fordret eller til Eignet
sig Rettighed der udj, det Comparenten og vil haabe bliver u-benegtet; 6te: at beskrefne
huusmandz pladser Stedse har veret bebygt paa Hæfverøens grund med Eieris og opsidderis
tilladelse, det Tredie og 5te vidne Exiperet; 7de: at Qvalvogens opsiddere eller Eiere ej har

nødt fæbeite udj beskrefen Hæfverøens udmarck (ej?) med bevilgning til mere end høyst 2 â 3
Kiøer; 8de: at Sr: Meyer siden dend tid hand blev Eiere for Qvalvogen ej kand godtgiøre
anden frihed end vidnerne har omvundet, og forcklaringen som de afhørte vidner har aflagt, er
saa Reel og oplyslig, jae kommer overEens med deris giorde anvisning at Retten finder
Sagens Reenhed paa Citantindens side, der fore vilde Comparenten begifve sig til sluttelig
paastand eftter Stefnemaaelet, og paastaae Dom udj følgende Poster, først at Hæfverøens
gaard bliver tilckiendt dend herlighed som der under fra arrildz tid har lagt saa vidt
udmarcken Qvalvog Landet strecker, huusmandz Pladserne Bachen og Florswigen
indberegnet, alt till det om Qvalvogen indhegnede {gamle} og i afridzningen foruden
vidnernis forcklaring og anvisning, anførte gamle gierde udviser, for ellers under den/n/e Post
at oplyese, de omtvistende herligheders skyldsetning fremlagde Cramer Een af Stedets
Foeget d: 8 April 1744 attesteret Extract af dend i aaret 1667 forrettede Matricul for saa vit
Hæfverøen, Stangeland, og Qvalvogen angaaer saa lydende; der af sees at Qvalvog: alleene
er ansadt som et Krem/m/ersæde, uden nogenslags fæbeite, aufling eller dislige, som dog ved
de andre gaarder findes, hvad herligheder dennem er tillagt. 2det: at Sr: Meyer for hans udj
Sørevigen 1/14 part saa vidt hand er Eiere udj Hæfverøen for 1/7 part maatte tilckiendes
endten at modtage Penge eftter u-Partisk Taxation for sam/m/e hans andeell, eller og
interessere udj Nøder for dito 1/14 part samt der til ved fiskeriet udckrefvende Mandskab
forfatte, saa fremt hand icke vil vente ej heller nyde Ringeste andel af dend velsignelse
Herren vil unde og ved Citantindens folck, eller ved hindes bevilgning bliver optagen, dog
Exiperet Landzlodden om hun som Største LodsEiere der har fri Disposition skulle tillade
andre og u-Vedkom/m/ende, enten Stengsell eller Kastning. Landzlodden ben:te Meyer for
saa vit hand er Eiere af 1/14 part at godtgiøre. 3die: at Sr: Meyer bliver frackiendt alt
fæbeite udj Hæfverøens udmarck og hans Creaturer at bør blive inden foreskrefne grendser
ved de indgierdede og omvundne 12 Mrk: Sm: ellers hafde Cram/m/er under Anden Post at
Erindre, at ingen anden over Sørevigen har haftt Disposition end Citantinden og hindes Sl:
Mand saa vidt Stengsel og Kastning, med Langvaad eller Noed, Ringe fiskerie med smaa og
Storsildegarn undtagen, der om fremlagde hand Jacob Davidsen Medetuns brev dat: 6 Maij
1741. saa lydende, tilige med hans broder Abraham Medeltuns beregning over dend Sild
som dito Medeltun udj Sørevigen i foraaret 1741 ved han/n/em er fanget og optaget, der paa
Landz lodden med 46 rdr: 3 Mrk: 7 s: beregnet dat: 6 Maij 1741 saa Lydende; dis uden
fremlagde Cram/m/er en beregning Sr: Meyer d: 24 Novembr: 1742 overleveret, hvor i findes
insigneret det Comparenten forlangte i den/n/e act indragen saa Lydende; hvor af sees at Sr:
Meyer er beregnet Landzlodden for 1/14 part af Sørevigen, hvilcken Regning hand Self udj
qvittering af 30 Janvarij 1743 anfører som Cramer in originalj Producerede saa Lydende; og
der af sees at Sr: Meyer hfrivillig!! har (m?)edtaget dend han(nem) saa vidt hand var Eiende
for 1/7 part udj Hæfverøen tilberegnede (……….) Skulle nu Sr: Meyer Prætendere videre
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Rettighed, da findes sam/m/e der af, (…. …….. ………. ………….. …….)
4de at Sr: Meyer endten bør bort Tage de (……… ……….. …….. ………)
huus paa HalfvorPladset kaldet, staaende (….. ……….. ……….. ……… …)
eller betale der fore Grundeleye saaledes som hand (med) Stangelandz (opsidderis og)
Eieris approbation kand accorderis om, Citantinden ellers vill (….. ……)
Penge eftter Rettens Taxt for benefnte huus, og der om forvendted(e …..)
Dom til biefald. 5te: at dend paa Stangelandz grund opsadte qvern (og qverne-)
huus af Sr: Meyer Self tilstaaet at ville bort Tage, ved Dom bliv(er ….. …….)
bort Tagelse, eller Penge eftter billig taxt, dog mener Comparenten (.. ….-)
der at Sr: Meyer er pligtig qvern og qvernehuuset at bort Tage. 6te: (Det)

omtvistende Tvergierde Tet imod Søerevigen og Søerevigens huus, ma(a bort-)
tages, og ned Rives, saa Hæfverøens udmarck bliver ligesa Rødig so(m dend)
fra gamel tid veret haver, saa vell som de ved anvisningen mod forhaab(ning)
befundne og opsadte Tvergierder fra Qvalvogs garen op under Iilehougen (Lige)
saa paa dend Nordre side Tvergierdet fra Qvalvogs garen {og} til Florswigens gierde, tillige
og at Sr: Meyer bliver advaret, videre stengsell at opsette. 7de: at Sr: Meyer som bevislig er
overtydet at have givet aarsage til denne besverlige Rettergang, bør tilfindes at Erstatte
beckostningen eftter Special Regning skadesløs, {\Sa…in…../} sluttelig anmerckede
Comparenten at Citantinden har (…..) {til at fremlege} Sr: Meyer til at fremlegge det til afg:
Maren Sl: Mickel Olrichs paa Qvalvogen udstede skiøde med andre bevisligheder som hand
kunde frem bringe til oplysning, Sr: Meyer er og indkaldet at fornem/m/e hvad paastand
Citantinden kunde formere over dend Eegen Raadighed hand paa hendes og børns Eiendom
har udvist, men formedelst Christen Kierlighed, Svogerskab, og venskab, der paa hindes Side
enten har eller skall mangle, frafalder, hun dend paastand, dog Reserverer hun som afbevist
og Retten oplyst Eiere af gaarden Stangeland gandske, og gaarden Hæfverøen for 6/7 parter
at indsøge louflig Erstatning inden verneting for hvad Sr: Meyer af hendes tilhørende
Eiendoms beboere, u-Rettelig fornem/m/elig huusmandz Sæderne kand have oppebaaret, og
for dend dristighed hand uden tilladelse paa hindes Eiendom har udvist, hvor med Cramer og
under Erindring af Lovens 1 bogs 16 art: indlod Sagen til en Lov forsvarlig Dom, med videre
paastand at Retten behager at tage til anmerkning Cartet som med sin beskrivelse, saa vel af
Comparenten som Sr: Meyer er Approberet.
Cramer eftter at den/n/e hans Proceduer og paastand var anført, lod til følge hans
Principalindes ordre udj hendes Søns Mons:r Povel Andreas Olrich og hendes datter Mandz
Sr: Hynnemeurs oververelse, for at bringe Sr: Meyer til fredelighed følgende Proposition til
forliig ind føere, Comparentens Principalinde Madame Aana Marie Sl: Bendt Olrichs vil
tilstaa Sr: Meyer saa lenge hand er beboer ud af Pladsen Qvalvogen fri beite udj Hæfverøens
tilhørende udmarck for 4 â 5 Creatuurer og det skeer uden tilregnelse af Eiendom eller
herlighed hun vil og accordere at Sr: Meyer, maa benøtte sig af de 2de huusmandz Pladser
Bachen og Florsvigen uden afgiftt, dog icke lengere end Sr: Meyer er beboere af Qvalvogen,
og gandske efttergifver dend fordring hun forhen har Reserveret at paatale disuden om Sr:
Meyer ej bort Tager huuserne paa huusmandzsædet Halfvorspladset, da sam/m/e hannem
eftter skiønsom Taxt at afbetale, ligeledes qvernen, der staar {paa} u-Disputerlig paa
Stangelands Grund, og om hand ville holde 1/14 part udj Silde Nøderne, samt Mandskab, naar
fiskeriet det udckræfvede, da ville Citantinden modtage hvad Condition dend indstefnte saa
vit tilladeligt antagelig, eller Hæfverøen og Stangeland hensigtende proposition belanger,
hvor med Citantindens tilstedeverende børn vare fornøyede.
Procurator Ottesen paa Sr: Meyers vegne som ellers Self er Nerverende, til Sagen af Sr:
Cramers Proceduer under forhen tilførte Exception imod vedkom/m/ende vidner, Replicerede
at Endskiønt vidnerne har forcklaret at Qvalvogen, saa velsom huusmandz Pladserne, Bachen
og Florsvigen, er af gamel tid vorden oprøddet af Hæfverøens tilhørende udmarck paa
Qvalvog Landet og huusmandz Pladserne at have tilhørt og underligget Hæfverøens
Eiendom, dog forsaa vit huusmandz Pladserne angaar, har vidnerne uden Protocollen Sagt
som de ej andet ved, saa dog har de siden maatt tilstaae at Madame Sl: Maren Michel
Olrichs som Eier baade for Hæfverøen og Qvalvogen har oppebaaret Rettigheden af
huusmandz Pladserne, hvor af lettelig infereres at hun sam/m/e Pladser har afskildt fra
Hæfverøens brug og nøtte, ligesom og det med vidnernis forcklaring er bevist /: u-anseet de
forhen har udsagt at Qvalvogen intet videre eller uden for detz indhegnede gamle gierde :/ at
Qvalvogen af gamel tid og Stedse om endskiønt det siges at vere sked med Hæfverøens Eiers
og opsideris tilladelse, har haftt felles fæebeite i udmarcken paa Qvalvog Landet med

Hæfverøens Creatuurer, og saaledes der paa faaet hæfd, disuden er det (….) vi(….) bevist at
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(vigen …… …… ………….. ……………… …… …)vogens Flor, hvor af Wigen har sit
(……………. ………….. ……………..) Mickel Olrichs har forfløttet nermere ind paa
(……….. ………… ………… ……. ……) og i dend Sted udj wigen bevilget Een huus(mandz Plads) og som det aldrig (….. …… ……) at Hæfverøens Leylendinger af disse
(……) huusmandz Pladser har nødt dend Ringeste afgiftt, eller godtgiørelse der for udj
(….. ……. …. saa) falder det af sig Self at sam/m/e Pladser fra Hæfverøens udmarck paa
(Qvalvog Lande)t aldeelis er udtagen, og alt saa og i henseende til at Jens Hans: Meyer
(……. ….. i) Rettelagde skifttebrefs formeld arvelig er bleven udlagt Qvalvogen uden
(…….. ……..)en formeener og paastaar Sr: Meyer at hand i hendes sted maa
(…. …… a)t vere berettiget som under Qvalvogen ind hegnet Ermelte huusmandz Pladser,
(saadan be)skaffenhed formeener Meyer det ey heller kand have med det ældgamle huus(mandz Pladset HalfvorsPladset kaldet, hvis paastaaende huus, Meyer har maatt tagen i
(…) paa hans havende gieldz fordring, i Sæer, da Stangelands opsiddere aldrig siden sam/m/e
(….) deris sig tilbøxlede gaardz udmarck er bleven oprøddet har nødt uusum feug-!!
(..…) der af, men som adskilt fra Stangelandz herlighed u-paa ancket fuldt Eieren, i hvis
(andledn)ing Comparenten paa Jens Hansens vegne formeener og paastaar sam/m/e Plads at
(tilhøre?) ham som itzige Eier i hans Sviger Moders sted af Qvalwogen; Angaaende dend
paaanckede qvern og qvernehuus, da er Jens Hansen uden Dom og Louvmaall saa villig til at
afløtte som hand forhen eftter Stangelandz opsidderes begier har opbygget og beckostet,
ligesaa modstrider hand icke Selfvillig at nedtage det imod Søerevigen opsadte Steengierde
(eller Tver)gierde, som ej er opbygt i anden hensigt end for at udeholde Creatuurerne fra
(han)s Engebøe, og hvad Sørewigen betreffer hvor om ickun for kort tid er falden
Tvistighed, da har hand, uden dend andel hand der udj arvelig er tilfalden, der om aldrig
paastaaet anden Rettighed end for saa vit sam/m/es vog ligger saa nær til hans Land at hand
icke kand formeenes frie og u-behindret fiskerie, som ellers fremede i Loven er tilladt, og alt
saa haabede der udinden at finde Rettens bifald, Men for saa vidt der kand vere forcklaret
angaaende det saa kaldede {Tver}gierde fra Qvalvogs huuser op imod Meyers urtehaufve,
som nu icke videre er at see af end nogle Store Steene Neden for bæcken, da benegter hand
aldelis at videre af saadant gierde befandtes da hand kom at beboe Qvalvogen, end nu er at
see, hvor om hand ellers Reserverede sig med vidnisbyrd i beleilig tid at bevislig giøre,
imidlertid under vedbørlig Reservation indlod hand Sagen under Lov og Retmessig Dom til
forhaabentlig frickiendelse for Madame Sl: Bendt Olrichs formentlig u-beføyede Søgemaall,
endog det skulle vere ham langt Kierere at hun med ham og hand med hende, som i dobelt
Svogerskab paarørende i god venlighed kunde forEenis;
Cramer Producerede dend i hans Proceduer Paaberaabte Regning paa omckostningerne dat:
6 Maij 1744. saa lydende. og der nest til giensvar i steden for Comparenten hafde ventet
mindelig Proposition og det af ham fremsatte tilbud accorderet, der under tillige er forstaaet at
Sr: Meyer naar hand med Citantinden eller eftterckom/m/ere interesserer for hans 1/14 part
udj behøvende Langvaader og Kaste Nøder, da icke indlader sig udj noget andet slags
interessentskab Sørevigens Eiere til Præjudice, saa vel som at hand betaler dend anvente
beckostning, der fore og naar det tilsadt observeres til mindelig forliig, samt Sr: Meyers
Explication der til er indhendtet hvad endten hand Approberer tilbudet eller ey, saa finder
Retten der af, hvorledes Sr: Meyer er intentioneret. til besvarelse paa det Sr: Ottesen har
ladet tilføre sagde Cramer først hand vedbliver hans forrige Proceduer, vidnernis
forcklaring og anvisning samt dend Producerede afridzning hvor med Sr: Ottesens Proceduer

finder modstridelse, 2det Sr: Meyer som icke med skiøde eller anden bevislighed har
godtgiort hans løese paaskud, bliver vell fastbunden eftter vidnernis forcklaring. 3die
Halfvorspladset paa Stangelands grund er ingen Dispute ført om, men saa vit huuset angaar
der findes og er antegnet, det Sr: Meyer uden fremlagde bevis Regner sig berettiget til, da
naar hand tilhører sam/m/e, bør hand vell og betale grundeleyen eftter forEening, ellers gaf
Cramer tilckiende her under, at siden ingen Rettighed for dito huus, til Stangelands Eiere eller
opsidere er betalt, sam/m/e da fra Sr: Meyer at maa indsøges, eller og huuset til grunden at
maa vere forfalden;
Procurator Ottesen Paa de fremsatte forliigs Propositioner, Producerede sin Principal Sr:
Jens Hansen Meyers skrifttlige Eegenhendige tilstaaelse dat: 6te Maij 1744 saa lydende.
Cramer tilspurte Procur: Ottesen der fører Sr: Meyers Partes \og/ har fremlagt dito Meyers
Eegenhendig underskrefne forligs Poster, om same forstaaes anderledes, Neml: forliigs
Posterne end Hæfverøen tilhører alt fæebeitet paa Qvalvog Landet {..} saa vit Er begrebet
uden for de 12 Mrk: Sm: som er indhegnet. dis uden at Tvergierdet lige ved eller imod
Sørevigen, saa og at huuserne paa Halfvors Pladset om forEening enten med Stangelandz
Eiere eller opsiddere ej treffes, da sam/m/e at borttage, og imidlertid ingen Redt til grunden
eller hvad der under findes indhegnet, tilEignes; Saa og at Sr: Meyers eftterckomere paa
Qvalvogen, ingen Ret til Søerevigen haver.
Proc: Ottesen her til svarede at det (icke?) anderledes forsta(aes End Sr:) Meyers
producerede forliigs Poster indeholder.
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Citantindens fuldmegtig, Sønnen Mons:r Povel Andreas Olrich og hendes datter Mand Sr:
Hynnebeur declarerde, at de paa Cit(antindens vegne …… …….. ……….. …… Sr: Jens)
Hansen Meyers Producerede forligs Poster, (…… ……) fornøy(.. …….. …… ……..)
eftter de paa denne Sags sluttelige forEening, will afvarte Retten(s ………)
og Kiendelse.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Eftterdj Parterne imellem sig Self haver sluttet denne Sag i Mindelighed, (………)
Contraparten Sr: Meyer haver udj Retten ladet Producere forligs Pos(terne) under sin Eegen
haand, som Citantindens børn haver declareret paa s(in Moders) Madame Anna Marie Sl:
Bendt Olrichs og Eegne vegne at vere forn(øyede med) Saa Kiendes og Døm/m/es for Redt
at forbenefnte forligs Poster (… …….) maader eftterleves, og ved magt at Stande, og
saaledes i øfrigt (denne) Sag, uden videre Lovmaall at vere sluttet og ophævet.
Ao: 1744 d: 6 Maij blev Retten betient paa gaarden eller aaesteden Sørevigen, med de af
Fogden opnefnte Laugrettes Mend, Nemlig, Biørne GougsEim, Ole Houeland, Lars Rabben,
Thom/m/es Brecke, Niels Grasdahlen, Niels Baards: ibid: Ole (……..) og Hermand
Drifvenes.
hvor da Citantinden Madame Anna Marie Sl: Bendt Olrichs forestillede at have ved Rettens
Middel veret foraarsaget at giøre forbud paa Sørevigs Sildevog, som hun ved Stefnemaall til
aaesteden haver Udtaget, og till dissens eller Sagens afgiørelse {udv} paa aaesteden udvircket
Deris Excellence Høy Welbaarne Hr: Ober Secreterer og Stiftts befahlings Mand â
Møinichens ordre og Resolution dat: 23 April 1744. saa Lydende.
der nest lod Citantinden ved sin antagne Procurator Cramer, Producere det udtagne
Stefnemaall angaaende dito forbud dat: 8 April 1744 saa Lydende. og Cram/m/er siden Sr:
Meyer saa vel som hans fuldmegtig Sr: Ottesen, i dag da Retten holdtes udj Sagen imellem
Citantinden som Eiere af Hæfverøen og Stangeland, imod Sr: Jens Hansen Meyer angaaende

hendis der under tilhørende herlighed blev Tracteret, Directe, og til Retten har udsagt det
dend nu paastefnte forbuds Sag i alt skall vere ophæfvet, ja død og Magtesløs saa vidt
forbudet betreffer imellem Parterne, hvilcket Comparenten dend tid og end nu paa hans
Principalindes vegne accorderede ellers er det ham lige meget hvad enten sam/m/e bliver
vedstaaet eller ej siden hand tager det nu Retten becklædende Laugrett om indførte
declaration.
Proc: Ottesen Møtte for Jens Hans: Meyer og i anledning af Citantindens fuldmegtig Sr:
Cramers giorde Protocollation, og i henseende til at der i dag imellem Parterne er sluttet en
venlig forEening udj en anden vigtigere Sag, accorderede Cramers tilførsel, dog med saa
skiell at hand declarerer det giorde forbud aldelis ophæfvet og frafalder dend der udinden
giorde u-Lovlig paastand.
Cramer bad Sorenskrifveren Hr: Cancellie Raad Randulff tillige med Lougrettet anføre dend
declaration Sr: Meyer som hans fuldmegtig Sr: Ottesen Self bad Retten udj denne Sag at
anføre.
Begge Parter frafaldt Sagen, og ophæfvede alle Prætentioner, forbudet betreffende som her
med i alle maader er ophæfvet.
Cramer begierede Extract af dito declaration paa det hans Principalinde, der eftter kand
indhendte, de for det paastefnte forbud til Fogden ædle Sr: Andreas Heiberg dend stillende
forsickring\er/ eller Caution.
hvor imod Procurator Ottesen intet hafde at Erindre.

Ao: 1744 d: 1 Julij blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden Bielland
for Fiere og Føyens Skibbreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Samson Aarskoug, Aslack
ibid: Christen Feraas, Elling ibid: Ole Olsen Mølster, Berent Nunslie, Knud Buevigen og
Lars Qvalvog tillige med Lænsmanden Tollef Houeland og Almue fleere som Tinget samme
tid Søgte.
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(Publiceret …. ….. …….. …… allernaad)igste Rescript angaaende at alle
(…….. …….. ……… ……. …….) Comando paa forlangende ud(…… …….) til Leverings Pladsen uden betaling dat: 11 Maij 1744.
Publiceret Hr: General Lieut: Arnolts Reschript, hvor udj meldes Deris (Mai:ts?)
allernaadigste befaling at Landvern Mendene, skall som virckelige Militaire Persohner, naar
de første gang begaar Leyermaall, for aabenbar skriftte og bøders betaling, vere forskaanede
dat: 22 Maij 1744.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anna Olsdatter Espever, hvor Enckemanden (….)n Niels: er
udlagt ¼ part udj Bømelens Kircke med alle sine Pertinentier for 45 rdr: dat: 29 Junij 1744.
Giestgiæberen Sr: Wallentin Wallentinsen Spitzøen haver till dette Ting ladet indstefne
Sifveret!! Pedersen med skrifttlig Kaldseddel till forcklaring, formedelst hand skall have Solt
adskillige giestgiæber varer, saa vell til boesidende bønder, som og til Reisende, da dog hand
icke er Priviligeret at selge til andre end som en Marqvetenter, till arbeiderne paa Marmor
Vercket, der om indstefnt at anhøre vidner til et lovskicket Tingsvidnes Erholdelse, som dito

Stefnemaall vidløfttigere forcklarer, hvilcket i Retten lest brev og er dat: 15 Junij 1744 saa
Lydende.
Contraparten Sifvert Pedersen møtte for Retten og vedstod at Stefnemaalet er ham forckyndt,
paa slet papir.
Citanten der imod sagde at da stefningen blev forckyndet, hafde hand icke Stemplet Papir for
haanden, men fordj at Retten for ham ey skulle spildes, lod hand forckynde Kaldseddelen for
Contraparten paa slet papir, men nu dend bliver og er i Rettelagt, haver hand Kaldseddelen
med behørig Stemplet Papir belagt, og at Stefnemaalet er ham lovlig forckyndt, fremstillede
hand Stefnevidnerne Niels Hiljesen Spitzøen og Lars Biørns: ibid: som hand war begierende
maatte Eed fæstes og afhøres;
dito Stefnevidner Comparerede for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have
forbenefnte Stefnemaall saa vell for Contraparten, som for vidnerne lovlig forckyndet med
14ten dagers Kald og varsell till dette Ting.
Citanten paastod at hans indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres; Hvor eftter
widnerne for Retten fremstod da Eedens forcklaring for dennem blef oplæst og formaenet at
sige sin Sandhed. Hvor paa
vidnet Barbroe Musterhafn eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i foraaret
eftter Paaske 1744 kom en arbeider paa Marmor wercket nafnlig Joen Pedersen og fulte med
ham en huusmand paa Leervigen nafnlig Ole Børtvet, til widnet, som eftter begier gick til
Contrapartens huustrue og begierede i Sl: Ole Børtvets Nafn at kiøbe 2de Potter øell som
vidnet beckom og betalte 4 s: for. Videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
2det vidne Aslack Vahlen fremstod for Retten og eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede at for vngefer 4re Uger siden kiøbte vidnet til sig Self 2de Kander Salt af
Contrapartens huustrue â 6 s: som vidnet betalte hinde med hummer, til dito verdie, blev og
tilbuden at faae tilckiøbs, øel, brendevin, og Toback, men vidnet kiøbte indtet af disse Sorter.
Parterne hafde intet mere dette vidne at tilspørge.
3die vidne Ole Strømøen eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at for 3de
Uger siden kiøbte vidnet 3de Kander Sild af Contrapartens huustrue, og der for betalte 10 s:
og en Potte øell for 2:
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Parterne hafde dette vidne ej mere at tilspørge.
4de vidne Aslack Strømøen, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at Pindse
dag 1744 eftter Prædicken var vidnet med sin Svo(….) Tieniste Pige i Contrapartens huus og
kiøbte 2de Potter øell for 4 s: og Tieniste Pigen kiøbte 7 Mrk: Toback og i talte 10 s: for hver
Marck.
Vidnerne paa tilspørgelse svarede at ingen af dennem ere arbeidere paa Marmor wercket,
men ere boesidende bønder der i Eignen. Parterne hafde icke videre dette vidne at tilspørge.
Citanten Wallentinsen i Rettelagde sit af Deris Mai:t allernaadigst forundede giestgieber
Privilegium dat: 20de Octobr: 1741. Ligesaa høy Kongl: Privilegium paa Kræmmer handell
i Muster Sogn, dat: 21 Septbr: 174?. End nu Producerede en gienpart af Hr: Conferentz Raad
Lyhmes Resolution dat: 16 Maij 1743, hvilcke hand forlangede udj denne Tingsvidne act at
maatte inddrages, hvilcke Een eftter anden blev oplæst af saadan indhold.
Citanten paastod denne Tingsvidne Sag til neste Ting udsadt, for at faae fleere vidner ført,
begierede midlertid en Extract af Protocollen, om hvis Passeret er beskrefven som blev ham
meddelt.
Eragtet.

Eftter Citantens paastand bliver Sagen udsadt till neste Ting, til hvilcken tid og sted
Contraparten i ligemaade, kand indstefne og lade føere saa mange vidner, som hand {for}
nødig Eragter.
Publiceret Jacob Kaaetes udstede skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: i gaarden Bredsten til Niels
Johans: som der for har betalt 30 rdr: dat: 17 Junij 1744.
Publiceret Mathias Dals udstede Skiøde paa 1 pd: 6 Mrk: i Brochenes til Joen Torgilds: for 10
rdr: dat: 10 Octobr: 1743.
Publiceret Siur Biordals udstede bøxelsedel til Christopher Povels: paa 20 1/8 Mrk: Sm: i
gaarden Øfrebøe dat: 1 Julij 1744.
Publiceret Siur Biordals udstede bøxelsedel paa 20 1/8 Mrk: Sm: i Øfrebøe til Ole Povels:
dat: 1 Julij 1744.
Publiceret Hr: Niels Hertzbergs udstede obligation stoer 135 rdr: som hand af Sr: Jørgen
Schaltz i Wiborg til Laans haver beckom/m/et, og setter der for til underpandt sine indkomster
af Findaas Præstegield dat: 19 Febrj: 1744.
Publiceret Boer Johans: udstede bøxelsedel paa 2 ½ Vædt i Eneswog till Niels Ols: dat: 28
Martij 1744.
Publiceret Hr: Haars udstede bøxelsedel paa at Peder Eltrevog maa opsette sig et huus paa
Eltrevog dat: 11 Decembr: 1737.
Publiceret Assessor Peder Wallentinsens udstede Skiøde paa 12 Mrk: Sm: i gaarden
Løngholmen till Jonas Budde som der for haver betalt 100 rdr: dat: 19 Junij 1744.
Mons:r Irgens fremckom for Retten paa Johan Løngholmen som opsider, hans wegne og
sagde, at som opsidderen er u-beckiendt det Kiøb som er sluttet imellem Eieren og dendz
Kiøber Jonas Budde, saa Protesterede hand paa opsidderens vegne mod dette Tinglyste
Skiøde, siden hand som opsider icke er gaarden først tilbudet, og altsaa Reserverer hand sig
sin Kiøbe Ret til gaarden i følge Lov og Forordninger, ved Landzlov og Redt at udføre.
Restandsen beløber 247 rdr: 1 Mrk: 8 s:

Ao: 1744 d: 3 og 4de Julij blev holden Almindelig Som/m/er Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Føyens Skibbredes Almue oververende Kongl: Mai:ts Foeget udj Retten
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Ole Johansen Nordhugelen, Ole
Joensen Brandvig, Jens Haarneland, Peder øfre Eskeland, Thom/m/es Lundmands Verck, Lars
Lillebøe, Baard Houeland og Peder Stufve, tillige med Lænsmanden og Almue fleere som
Tinget same tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts Forordning angaaende at alt fremede Papirs indførsel er forbuden dat:
2 Junij 1744.
Publiceret høy Kongl: og høye øfrighedz ordre som paa forige Tinge

Publiceret Hr: Niels Hertzbergs udstede obligation Stor 135 rdr: til Sr: Jørgen
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(……. . ……. ……….. …….. ………….) underpant af Findaas Præste(gield … …….. …….. ……. …….)
Fogden i Rettelagde Hr: Haars udstedde obligation til Deris Mai:t Stoer 500 rdr: for Fogden
Heibergs anbetroede oppebørseler, og som dito obligation er indfriet, saa blev dend nu i
Retten anvist til udslettelse i Pandtebogen dat: 11 Febrj: 1744.
Publiceret Hr: Haars udstedde bøxelsedel paa 12 Mrk: Sm: i Gisøen til Niels Essickiels: dat:
19 April 1744.
Publiceret Eesseckiel Vigckes udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i gaarden Wiche til (……)
Eesseckielsen dat: 29 Junij 1744.
Publiceret Christen Sildes udstede bøxelsedel paa 16 Mrk: Sm: i Holme til Niels Siurs: dat:
27 Novembr: 1743.
Publiceret Mickel Olricks udstede bøxelsedel paa 1 pd: 5 Mrk: Sm: i Sortland till (…..
A?)xels: dat: 24 Novbr: 1743.
Publiceret Mickel Olricks udstede bøxelsedell paa (? pd:) 18 Mrk: Sm: i Sortland til Aslack
Ellings: dat: 26 Junij 1744.
Publiceret (……) Gorms udstede Pandteforskrifvelse udj gaarden Høyland for sine Stifbørns
Arfvemidler 209 rdr: 3 Mrk: 11 s: dat: 27 Junij 1744.
Publiceret skifttebrefvet eftter Sl: Anna Olsdatter Espever, hvor Enckemanden Anbiørn Niels:
er udlagt ¼ part udj Bøm/m/elens Kircke og Jordegodz for 45 rdr: dat: 30 Junij 1744.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Niels: Spitzøen hvor Encken Abelone Eesaiasdatter
udlagt i Børøen 5 Mrk: Sm: for 5 rdr: og udj Saxe 7 Mrk: Sm: for 4 rdr: 4 Mrk: og udj
gaarden Kulleseide 1 Mrk: Sm: for 2 Mrk: dat: 16 Septbr: 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Isack Olsen Gilje hvor udj Mickel Olrick er udlagt 18 Mrk:
Sm: \ ½ huud / for 12 rdr: Gulleif Hidsken udlagt 14 Mrk: Sm: for 4 rdr: 4 Mrk: Johannes
BørsEim og Lars Haugen er udlagt 4 Mrk: Sm: for 1 rdr: 2 Mrk: alt forskrefne i gaarden Gilje
dat: 27 Junij 1744.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Lars Almaas for fortiilig sammenleye
med sin huustrue til Doms Lidelse till dette Ting;
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, hvor paa Stefnevidnerne
Lænsmanden Næll Hyesingstad og Anders Bandedahlen hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Lars Almaas til dette Ting til Doms Lidelse med mere end 14 dagers Kald og
warsell.
Fogden war Laufdags foreleggelse for dend indstefnte till neste Ting paastaaende.
Eragtet.

Som Lars Almaas till dette Ting haver faaet lovlig Kald og warsell till dette Ting, saa
forelegges hannem Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Sifvert Pedersen Musterhafn, eftter
forrige tiltale, till Doms Lidelse, for fortiilig Samenleye med sin huustrue;
dend indstefnte Sifvert Peders: Musterhafn blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke,
hvor paa Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hystad og Siur Nodteland hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Sifvert Pedersen Musterhafn till dette Ting med 3de ugers Kald
og warsell.
Fogden lod tilføre at siden det med Eenstem/m/ige vidner er bevislig giort, at indstefnte
{Peder} Sifvert{sen} \Pedersen/ har besvangret sin nu havende huustrue Anna Dorothea
Rochling over 7 maaneder, førend hand blev Trolofvet med hende, saa satte hand nu i Rette
over dem begge eftter Loven till bøders Erleggelse, 6 bogs 13de Capt: 1te art: og hvor om
hand forvendtede Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
det er med widnernis forcklaring giort bevist at Sifvert Pedersen Musterhafn i Kornskuren
1742 blev med sin huustrue Trolofvet og om Kyndelmisse tider 1743 kom hun i barselseng,
hvor af befindes at hand nogle Maaneder føer Troelofvelsen, sin huustrue haver besvangret;
udj hvilcken henseende Sifvert Pedersen Musterhafn tilfindes at betale eftter Lovens 6 B: 13
Capt: 1te art: sine æcteskabs bøder med 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: under Namb og Excecution 15
dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Sr: Hans Seehuus hafver ladet indstefne Sr: Krog till dette Ting til Doms Lidelse, at indfrie og
betale 6 Sæcker Skaattemæell som hand af Citanten haver beckommet, saa og at betaele
Processens beckostning skadesløs.
Contraparten Knud Krog blev
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paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hysingstad og Anders (………..) hiemlede ved Eed
eftter Loven at hafve indstefnt Knud Krog til dette Ting med mere end 14ten dagers Kald og
warsell.
Citanten Mons:r Seehuus møtte for Retten og sagde at in Augustij 1742 laag en Skaatsk
Skipper Nafnlig Walter Johnston paa hafnen som hafde Eendell skaattemæell i Sæcker i
skibet, hvor af hand oplagde 26 Sæcker skaattemæell ha(… …... ….)ten som sam/m/e for
ham skulle selge, till 1 rdr: 2 Mrk: pr: Sæck; og eftter at Skipperen war till Skotland henreist,
kommer Sr: Knud Krog til Citanten og begierer 6 Sæcker Skottemæell som hand beckom
eftter accord at betale 1 rdr: 2 Mrk: for Sæcken, hvor fore hand udstedde sa(……..) af dat: 8
Novembr: 1742 af saadan indhold. siden haver Citanten fordret oftte Mindelig betaling,
Men intet beckommet uden (udflug?)ter, der alleene hensigter till ophold, og i dend
henseende haver hand veret foraarsaget at indstefne ham till dette Ting, og som hand icke
møder, wille hand denne sinde for dend indstefnte paastaae Laugdags foreleggelse till neste
Ting.
Eragtet.
Ved Stefnevidnernis afhiemling er befunden at Contraparten er loflig till dette Ting indvarslet,
hvor fore Sr: Knud Krog forelegges Lauvdag til neste Ting at møde og svare till Sagen.

Taarbiørn Lunde haver till dette Ting ladet indstefne Maans Døsse til dette Ting, til Doms
Lidelse at betale dend huuse aaeboed paa gaarden Lunde, som blev udlagt paa skifttet eftter
hans Sl: huustrue d: 20 April 1743 som er 5 rdr: 2 Mrk: 3 s: saa og Processens beckostning.
Dend indstefnte Maans Lunde blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;
Citanten møtte for Retten og sagde at Contraparten forhen haver haftt till brug dend
Jordepart i gaarden Lunde som nu Citanten beboer, og som hand ved sin Sl: huustrues dødelig
frafald opsagde dito gaardebrug, og ved skifttes holdelse eftter hans Sl: huustrue blev udlagt i
huuseaaboed paa gaarden 5 rdr: 2 Mrk: 3 s: hvilcke Penge, Citanten der haver antaget
gaardebruget igien, er berettiget sam/m/e at indsøge, for at sette gaardens huuser i Louffør
stand,
Eragtet.
Maans Døsse forelegges Laufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Søfren Rickertsens udstede skiøde paa 1 Løb 5 Mrk: Sm: i Store Brandvig til Ole
Joens: for 77 rdr: dat: 11 Maij 1744.
Publiceret Hans Fylckesnesses udstedde skiøde paa 1 pd: 4 2/3 Mrk: Sm: i Habbestad til
Salomon Ols: som haver bet: 60 rdr: dat: 12 Junij 1744.
Publiceret Mathias Dals udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: i Tvete til Taarbiørn Knuds: dat:
17 Janv: 1744.
Publiceret Lars Lillebøes bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Lunde til Taarbiørn Lars: dat: 11
Maij 1744.
Publiceret Johan Frimands udstede skiøde paa 1 pd: Sm: 32 Mrk:r fisk i Søre Seele till Jens
Hans: som der for haver bet: 50 rdr: dat: 16 Junij 1744.
Publiceret Johan Frimands udstede Skiøde paa 1 pd: Sm: 32 Mrk: fisk i Søre Seele til Daniel
Ols: og bet: 50 rdr: dat: 16 Junij 1744.
Publiceret Johan Frimands udstede Skiøde paa 1 pd: Sm: og 8 Mrk: fisk til Christen Nielsen
som der for har betalt 35 rdr: dat: 16 Junij 1744.

Ao: 1744 d: 28 og 29 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibbreders Almue, ofververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Niels
Tangeraas, Haafver ibid: Peder Lillefosse (Lille Fosse), Rasmus Store Linge, Eelias
Boegeland, Torgier Grøning, Lars Bierckenes, \og/ Sæbiørn Giære, tillige med Lænsmendene
og Almue fleere af begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
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Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forige Tinge.
Publiceret Hans Hansen Giøens udstede Skiøde paa (1/2? Løb? Sm: i) gaarden Bierchenes til
sin Fader Hans Torgels: Giøen dat: 14 Junij 1743.

Publiceret Hans Torgelsen Giøens udstede bøxelsedel paa ½ Løb sm: i gaarden (Bierckene?)s
til Lars Sverckesen dat: 21 April 1744. hvor imod Fogden Protesterede (i følge?) af Deris
Excellences ordre dat: 21 Maij 1744.
Publiceret Hans Hans(sen Giøen? tilli)ge med fleere interessenteres udstede skiøde paa 2 pd:
6 Mrk: Sm: i gaarden (…….) til Encken Marithe Siursdatter som der for haver bet: 54 rdr:
dat: 22 Octobr: 1743.
Publiceret Kristj Steensdatters udgifne Skiøde til sin Søn til!! Stem!! (Steen) Ifversen dat: ??
Martij 1744. (Mrkn: I garden Rørvik – sjå skiftebrevet nedanfor)
Hans Hansen Bierckenes lod i Retten Producere sin fader Hans Torgels: Giøens udstede
skiøde paa Bierchenes til Sl: Jaen Hans: Giøen, som nu i Retten til udslettelse i Pantebogen
anvises dat: 25 Junij 1738.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Iver Taarbiørns: Rørvig hvor udj Encken Kristj Steensdatter
(og Sønnen) Steen Ifvers: tilsamen er udlagt 18 Mrk: Sm: i Rørvig for 18 rdr: dat: 27 April
1744.
Opsidderen paa gaarden Nerhuus Ole Samsonsøn fremstod for Retten og tilspurte dend
tingsøgende Almue, \1te:/ om det icke er dem beckiendt at hans paaboende gaard Nerhuus
{No: 72} af det in Decembris sidstleden faldende Stercke Vandløb, har taget saadan Skade af
Elfvebrud og fieldskrede, at dend nu icke meere kunde Contribuere af dendz skyld eftter
Matriculen, der til Almuen Eenstemig svarede at det er dennem alt formeget beckiendt; for
det 2det: om de icke ogsaa ved at denne gaard formedelst sam/m/e tagne skade, behøfver det
passerede aftag i skatteskyld ½ Løb Sm: og i Landskyld 12 Mrk: Sm: og om dend her eftter
høyere kand Contribuere udj Skatt og Landskyld end af de beholdne 2 pd: 12 Mrk: Sm:
Almuen der til Eenstemig svarede, at dersom gaarden skall blive beboet, maa dend ufeilbarlig nyde det Passerede aftag.
Comparenten var her om begierende Tingsvidne, tegnet paa denne i Rettelagde aftags
forretning som blev bev:
Opsidderen paa gaarden Gierde, Peder Godtskalcksen Comparerede for Retten og i
Rettelagde, dend Een over hans paaboende gaard d: 20 Maij sidstleden passeret affeldings
forretning, med Spørsmaall til dend tingsøgende Almue, om det icke er dem alle beckiendt at
meerbem:te hans paaboende gaard af det in Decembri sidstleden indfaldne stercke og
usædvanlige Vandfald har taget en u-bodelig skade af Elfvebrud og fieldskreede. der til
Almuen svarede at saadant er dem alle beckiendt, og end nu for alle synlig at dend wil meere
tiltage. 2det om de icke ogsaa ved at dend formedelst Erlidte skade af Elfvebrud og
fieldskreede behøver at affeldes udj skatteskylden 2 pd: 6 Mrk: Sm: og udj Landskylden 18
Mrk: Sm: 1 huud, eller om dend her eftter er god for at Contribuere af høyere skyld end 2
pd: 6 Mrk: Sm: hvor till Almuen svarede at der som gaarden skall blive beboet, maa dend uforbigiengelig nyde det giorde aftag;
hvor om Comparenten war Tingsvidne begierende, paa denne forretning maatte tilføres som
blev bevilget.
Fogden gaf tilckiende at hand till dette Ting har ladet indstefne eftterskrefne vidner Ole
Eelies: Løening, Hans Ingebrigtsen ibid: Haldoer Bryngelsen Oenerim, {at mø} og Ole
Nielsen Oenerim, under faldzmaall at møde Eedelig at forcklare, hvorledes til er gaaet med

afdøde Lars Askels: Onerimb som sig Self, eftter sigelse af waade, med en børse sig har
ihielskudt, til hvilcke vidners forcklaring at anhøre, er indstefnt dend afdødes Arfving Lars
Christiansen Oenerim paa Eegne og med arfvingers vegne, alt till et lovlig Tingsvidnes
Erholdelse.
Lars Christiansen Oenerimb møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell, som og gaf tilckiende at hand møder paa Eegne og med arfvingers vegne.
hvor eftter Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. hvor paa
vidnerne for Retten blev fremckaldet, da Eedens forcklaring af Lovbogen for dennem blev
oplæst, og formanet at wogte sig for MeenEed, hvor eftter
widnet Ole Eeliesen Løening fremstod, og eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, at fredagen
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for Christj Himmelfartz dag d: 1 Maij (1744 ……… ………… …………. ……)
Oenerim i Qvindherretz Skibrede belig(gende ……. ……. …….. ….. ……….)
tillige med sin Stifsøn Hans Løening (……….. ……….. ……… ……. ……..)
kom Sl: Lars Askelsen Oenerim gaaende med en børse i sin haand, og Røgede paa en Pibe
Toback, (da hand gi)ck vidnerne for(bie) Hans Løening sagde til ham, I er icke god at møde i
dag som gaaer med børse i haanden, svarede \ja/ skiell paa de(t?), saa siger vidnet (… ..)
icke Sofvet saa lenge i dag som vj har giort, hvor paa dend afdøde svarede, det var icke saa
heller, Jeg \gick/ her ind ad bøegars Leet, da saag Jeg en oetter inde ved Næsset, gick \Jeg/ saa
hiem igien eftter børsen, og da Jeg kom igien {da} søm/m/ede oetteren over wandet bort til
Boxnes Landet \dette talede hand imedens hand gick vid: forbie/ der paa gick Sl: Lars
Askelsen hen (der?) hos hvor et baade Nøst stod i bygning, der stod 2de Persohner (….) og
hug paa Eendell Staf, hvor dend Sl: Mand sadte sig paa Tømringen som var 2de Stocker høyt,
lidet der eftter saag vidnet hand var gaaet der fra ind i Nøstet, hvor hand sad paa en Staack
omskrefs med en foed paa hver side Stocken, blev og seende at børsen \som/ laag paa
skiødet eller det venstre laar \holdte hand i dend venstre haand og med dend høyre haand/
førte hand Ladestockcken 2de gange op og Ned i børsen, og lidet øyeblick der eftter hørdte
vidnet et Skud, som Strax gick der hen og hørte dend døde Raabte, oi, faldt saa af Stocken
paa Jorden ved dend høyre side {Videre hafde} forcklarede ellers at skudet gick ind i dend
venstre side i wegelifvet, eller svangen; widere hafde vidnet icke at forcklare, ej heller hafde
Fogden vidnet meere at tilspørge.
det 2det vidne Hans Ingebrigtsen Løening eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, i allemaader, ligesom nest forrige widne wundet og udsagt hafver;
det 3die vidne Haldoer Bryngelsen {eftter} Onerim eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og
forcklarede, at fredagen for Christj Himelfartz dag d: 1 Mai 1744, stod vidnet i Nøstet paa
gaarden Oenerim ved Søen og arbeidede paa Eendell Staf og imidlertid som vidnet haver
spiset om froeckost tider eller Klocken vngefer 8 eller 9 slet om Morgenen og eftter Maaltid
sad og læesede for Maden, kom Sl: Lars Askelsen gaaende og satte sig paa Tømringen paa
Nøstet som stod i bygning, og lagde børsen hos sig, og sagde til vidnet die har hoeg till at
Muske daacker i dag, svarede vidnet jae om Gud vil, tog saa en skaall øell og sagde til ham,
kom nu og drick med mig, saa tog dend afdøde sin børse i haanden, gick ind og satte sig hos
vidnet paa en Staack, som leverede ham øelskaalen, hvor af hand drack og leverede vidnet
skaaelen igien, som der eftter drack ham til anden gang, da dend afdøde negtede icke vill
dricke op øelet for vidnet, som atter sagde, herre Gud vj har drucket saa mangen skall!!
(skaall) øel tilsamen, du kand sagtes!! (sagtens) dricke dette, som icke er meget paa at giøre,
saa satte dend afdøde skaalen for Munden og drack lidet der af, der eftter tog hand i børsen
og sagde, ja du er og Reen, der paa satte hand sig omskrefs eller \med/ en fod
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(paa hver si)de af (Stocken, og med en) Strye, treckede Lad Stocken
(….. …)gde Strye (….. …….. ….)t i som stod fast i Lad Stocken
(holdt) saa børsen i dend venstre haand lige for sig og Stødte Lade Stocken med dend høyre
haand i børsen, og drog dend saa 2 ganger op og ned, mere icke, saa som vidnet alleene
agtede paa at faae ild i sin Tobacks Pibe, og i det samme hørte vidnet Skudet, saa op og hørte
dend afdøde Raabte oi, og der paa faldt ned af Stocken paa Jorden paa dend høyre side;
Dagen der eftter war vidnet tillige med Ole Nielsen Onerim ordineret at besigtige Liiget og
da befandt at Ladningen haver gaaet ind i dend venstre side i Weegelifvet Tet under
brøstbeenene, og gaaed ud igiennem Ryggen under det høyre Skuldre blad. Widere hafde
dette widne ei at forcklare, icke heller hafde Fogden dette vidne mere at tilspørge.
det 4de vidne Ole Nielsen Oenerim, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
dagen eftter at afdøde Lars Askelsen war i hielskudt, war vidnet tillige med Haldoer Oenerim
beordret at besigtige dend afdøde og befandt at skudet har gaaet ind paa dend venstre side i
Veegelifvet tet under brøstbeenene og ud igiennem Ryggen under det høyre Skulder blad.
Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Ellers blev alle vidnerne under forrige aflagde Eed tilspurt, om dend Sl: Mand i sit lefvende
Lifve war fredsommelig i Naboelav og ellers i saa maade at ingen hafde aarsag at ancke paa
ham, der til de svarede at de haver kiendt ham fra ungdoms aar og fremdelis, imidlertid
vedste de intet {med} uden alt hvad Christsømeligt og ærligt at sige om ham;
Fogden om hvis Passeret er, war af Retten et Lov skicket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.
Fogden gaf tilckiende at hand med skrifttlig Stefnemaall som hand i Rettelagde, haver
indstefnt eftter forrige tiltale Malleene Knudsdatter Skaaele og Anders Joensen Lille Umvig,
at lide Dom till Straf for deris begangne Leyermaall, dis ligeste dend for barnefader udlagde
Sergiant ved Hr: Major Richelieues Compagnie Ole Thommesen, saa vel som qvinde
Menniskets forsvar Hans Engelsen Giøen, hvilcket Stefnemaal ogsaa er anvist Welbem:te
Hr: Major Richelieu som Cheff for ind stefnte Ole Thomesen, hvilcket er dat: 8 Junij 1744.
saa Lydende.
dend indstefnte Malleene Knudsdatter, blev paaraabt men møtte icke, dog paa hindes vegne
var Nerverende hindes forsvar Hans Engelsen Giøen Ligesaa blev under officer Ole
Thomesen Skaedten paaraabt, men møtte icke, og blev svaret at hand er
1744: 165
henreist till General Mun(stringen ……….. ……… ……. ………)
Stefnevidnerne Biørne Døs(…. og ……. ibid: hiemlede) ved Eed eftter Loven at have dette
Stefnemaall forckyndt for 6 uger siden i Christen Voldens huus hvor Malene Knudsdatter
haver sit tilhold, Lige saa dette Stefnemaall at have i Ole Thomesens huus forkyndt for 6 uger
siden, udj hans Piges paahøer, da hand war udroed paa Søen for at fiske og kom hiem nogle
Timer i sit huus eftter at Stefnevidnerne gick der fra.
Fogden i Rettelagde Provsten Hr: Willem Frimands attest angaaende Malleene Knudsdatters
opførsel dat: 2 April 1744 saa Lydende.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen lod tilføre at Deris Excellence Høy Welbaarne Hr:
Stiftts befalings Mand â Møinichen haver ordineret ham til Malleene Knudsdatters forsvar i
denne Sag, hvilcken høye ordre hand i Retten Producerede dat: 19 Junij 1744 saa Lydende.

dend indstefnte æctegiftte Mand Anders Joensen møtte for Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og warsell.
Fogden lod tilføre at siden hvercken Ole Thomesen Sergiant, eller Malleene Knudsdatter nu
icke møder, hand og icke endnu har faaet af Stiftt ambtmanden Aproberet, dend over Anders
Joensens formue passerede Registrations forretning saa var hand foraarsaget at begiere Sagen
udsat til neste Ting, og at de udeblivende maatte forelegges at møde og svare til Sagen.
Eragtet.
Som de indstefnte ved Stefnevidnernis afhiemling befindes at have faaet lovlig Kald og
warsell, og for at Fogden kand faae dend passerede Registrations forretning af høye øfrighed
Approberet, udsettes Sagen till neste Ting, til hvilcken tid og sted, Malleene Knudsdatter med
sin Deffensor samt Ole Thomesen Sergiant, og Anders Joensen forelegges Laufdag at møde
og svare till Sagen.
Fremckom for Retten opsidderne paa gaarden Store Fosse under Matriculens No: 42 i
Strandebarms Skibbrede beliggende saa som Lars Mathiesen bruger i Skatt 1 Løb 9 2/3 Mrk:
Sm: Men i Landskyld 1 Løb 1 2/3 Mrk: Sm: 11/54 huud, hvor af hand Self Eier ½ Løb Sm:
Rosenthals godz 14 2/3 Mrk: Sm: 11/54 huud og bunde godz 23 Mrk: Sm: Taarbiørn
Samsonsøn bruger i Skatt 1 pd: 3 ¼ Mrk: Sm: Men i Landskyld 1 pd: 4 Mrk: Sm: som hand
Self er Eiende, og Jacob Taarbiørnsen bruger i Skatt 1 Løb 2/3 Mrk: Sm: Men i Landskyld
1 Løb Sm: Proprietaire gods og tilspurte Samtlig Tingsøgende Almue \af Strandebarms
skibrede/ om det icke er dennem alle vitterlig at deris gaardz huuser Marie besøgelses dag d: 2
Julij 1744 blev opbrendt og lagt i aske, saa som tog!! war aarsag at i Ildhuuset blev hengt Een
gryde over Ilden, og folckene gick der fra, og imedens muelig Ilden har antent udj endeell
Spon og andre træesplinter som har ligget paa gulfvet Tet ved Skaarsteenen
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(….. …..)d tag(…. …… …….. …)aand, at da Koenen som hengte
(Gryden ove)r Ilden, ko(m …. ……) igien stod det i lyes Lye,
(med) saadan magt og ofverhaand at der blev opbrendt for opsidderen Lars Mathiesen Store
Fosse 9 huuser saa som 1 Røgstue, 2 Sengeboer, 1 Stafbuur, 1 Ildhuus, 1 hestestald, 2 floerer
eller fæehuuser, og 1 brendevedz Skygcke, Ligesaa for Taarbiørn Samsonsen blev opbrendt
1 Røgstue og 2de hos bygde Tømrede udsvaler, 1 floer, 1 fæehuus og Een høe og Kornlade
og Endelig for opsidderen Jacob Taarbiørnsen Store Fosse blev opbrendt 5 huuser saa som 1
Røgstue, 1 Stafbuur, 1 Ildhuus, 1 Madstue og 1 brendeveds Skygcke, hvilcke alle huuser af
denne grumme Ildzvaade blev fortæret og lagt i aske, med en saadan grumhed, at med neppe
(nø?)d de kunde Redde en barselqvinde af Ilden som Endelig blev udbaaret, men dog af
forskreckelse døde Strax der eftter og lidet eller intet fick de af sine faae og fattige Eiendeeler
bierget, hvor af dend Største deell tillige med huuserne blev af Ildens hefttighed i aske lagt,
war der fore begierende at Almuen her om wille gifve sit Sandferdige widnisbyrd till et
lovskigcket Tingsvidnis Erholdelse hvor eftter de agter at giøre allerunderdanigst ansøgning
till Deris Kongl: Mai:t om nogle aars Skatte friheder, till nogenledes opreisning for deris
Erlidte Store Skade.
Almuen af Strandebarms Skibbrede her til Eenstemig svarede at det er dennem dis werre alt
formeget beckiendt og enhver Mand witterlig dend Store Skade forskrefne 3de opsiddere paa
gaarden Stoere Fosse har taget, wed det dend u-Løckelige Ildebrand overgick deris fattige
huus og hiem Marie besøgelses dag 1744, da denne u-Løckelige Ilds waade ej allene lagde i
aske forestaaende Specificerede huuser Men end og dend meste deell af deris fattige
Eiendeeler blev tillige med i askelagt og af Ildens grumhed fortæret, Saa de inderlig ønskede

at Deris Mai:t allernaadigst wille forunde disse fattige opsiddere nogle aars Skatte frihed, till
nogenledes lettelse for deris Store tagne Skade.
hvor om opsidderne om hvis Passeret er, war af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende,
som blev bevilget.
Restandsen for Qvindherretz Skibbrede 250 rdr: 2 Mrk: 3 s: og Restandsen udj
Strandebarms Skibbrede beløber 171 rdr: 1 Mrk: 9 s: Restandsen paa de Extra skatter
beløber 26 rdr:
Rasmus Hansen Store Linge hafver till dette Ting ladet indstefne Johannes Pedersen Nærnes
till Doms Lidelse at betale de Penge som hand war accorderet om for huuserne paa gaarden
Linge 1742, samt der om indstefnt at anhøre eftterskrefne vidner Samson Traae, Anders
Svinland, Eerick og Hendrick Dybsland, som iligemaade er indstefnt under deris faldz maall
at møde, og Contraparten iligemaade indstefnt at betale Processens beckostninger.
dend indstefnte Johannes Nernes blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ey heller nogen
paa hans vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Hans Waage og Taarbiørn Giere, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Johannes Nernes till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og
warsell.
paa Citantens vegne møtte i Retten Lænsmanden Hans Engelsen Giøen og paastod at de
indstefnte widner maatte Eed fæstes og afhøres, hvor eftter for Retten blev fremckaldet, da
Eedens forcklaring for dennem af Domeren
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blev oplæst og formaenet at vogte (sig for MeenEed, og fremstod dereftter)
vidnet Samson Traae eftter aflagte Eed eftter Loven wandt og forcklarede
at 1742 om høsten war vidnet paa (.. …….) udj en Skoug (………)
imellem Citanten og Contraparten, som begge (ime)llem hin anden blev forEenet, saa og
accorderede de med hin anden om Eendell huuser som Contraparten skulle fra sig levere, till
dend ½ Løb Sm: som de u-myndige war Eiere for, og Citanten hafde till brug, imidlertid blev
de icke forEenet om huuserne, men giorde saadan accord imellem sig, at Johannes Nernes
lovede at betale i alt 14 rdr: saa skulle Rasmus Linge (……) huus der imod af Johannes
Nernes prætendere eller forlange, (som) lovede at betale Pengerne till Kaarsmisse 1743.
Widere hafde dette vidne icke at forcklare.
2det vidne Anders Svinland, Eerick Dybsland og Hendrick ibid: eftter aflagde Eed eftter
Loven, wandt og forcklarede i alle maader, ligesom forrige widne vundet og udsagt haver.
Formynderen Ole Helland møtte paa Eegne og de øfrige u-myndiges formynderes vegne og
declarerede at vere fornøyet med dend (Pl?..)tede accord, og saa snart Pengerne af Johannes
Nernes blifver betalt, obligerer hand sig med de øfrige formyndere at gifve ham Skiøde paa
huuserne, som Rasmus Linge der imod Self bliver pligtig at forskaffe.
Lænsmanden paastod Dom.
Eragtet.
Eftterdj Contraparten haver faaet lovlig warsel til dette Ting, saa forelegges Johannes Nærnes
Laugdag till neste Ting at møde og svare til Sagen.

Ao: 1744 d: 31 Julij og 1 Aug: blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
gaarden Lundervig for Ous og Strandvigs Skibbreders Almue, ofververende udj Retten

Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Niels
Mitsædter, Niels Raalsvog, Niels Vaage, Ole Olsen Høysædter, Eerick Sandvig, Maans Nedre
Boege, Mathias Rosvold, og Lars Taarbensen Wafedt, tillige med begge Lænsmendene [samt]
Almue fleere af begge Skibbreder som Tinget samme Tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Sl: Ole Hans: Gouckstadz Encke Marj Maansdatters udstede skiøde paa ½ Løb Sm:
udj Gouckstad til Maans Ols: som der for har bet: 43 rdr: dat: 5 April 1744.
Publiceret Pofvel Kiilens udstede forskrifvelse paa et grafsted til Haldor Tvedte under hans
Eegen Stoel i Kircken dat: 18 Decembr: 1741.
Publiceret Isack Anders: øfre Eegelands udstede Skiøde paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: 1/3 huud udj
gaarden Eegeland til Simen Isacks: som har bet: 81 rdr: dat: 6 Apr: 1744.
Publiceret Hans Simens: med fleere interessente!! udstede skiøde paa 1 pd: 4 Mrk: Sm: udj
gaarden Sør Strønnen til Ole Baards: som der for har betalt 39 rdr: dat: 12 Octobr: 1743.
Publiceret Haldoer Møgsters udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Bache til
Guldbrand Haldors: som der for har bet: 90 rdr: dat: 2 Martij 1743.
Publiceret Biscop Bornemands udstede bøxelsedel paa 1 pd: 4 Mrk: Sm: i Houland til Lars
Peders: dat: 10 April 1744.
Publiceret Hans Torgelsen Giøens udstede skiøde paa 2 pd: 21 Mrk: Sm: i gaarden Giøen til
sin Søn Jan Hans: dat: 23 Febrj: 1740. til udslettelse i Pandtebogen.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Peder Johansen Dahle at anhøre
fornyelses Dom til Excecution for de tildømte bøder 12 rdr: d: 20 Julij 1741 for begangne
Leyermaall med Boedille Tollefsdatter.
dend indstefnte Peder Johansen blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen
paa hans wegne.
Stefnevidnerne Rasmus Marckhus og Joen Haavig hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve
indstefnt Peder Johans: til dette Ting med mere end 4 ugers Kald og warsell till dette Ting.
Fogden i Rettelagde dend over Peder Johans: Dahle afsagde Dom dat: 20 og 21 Julij 1741
saa Lydende, hvor eftter hand paastod fornyelse Dom over dend indstefnte, og ellers siden
hand nu icke møder begierede Laugdags foreleggelse for dend indstefnte till neste Ting.
Eragtet.
eftterdj det med Stefnevidnernis afhiemling er bevist at dend indstefnte er lovlig indvarslet,
saa forelegges Peder Johans: Dahle til neste Ting at møde og svare til Sagen.
Joen Eefvindsen Haaland haver til dette Ting udj forige indstefnte Sag atter ladet indstefne
Knud Olsen Eegeland till Doms Lidelse, for øfvede Skieldzord mod Citanten, samt at betale
Processens beckostninger.
Knud Eegeland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Citanten Joen Haaeland møtte for Retten
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(…….. ……………. …………… …….) beskaffenhed paastod Dom, tillige med
(………… …………. ……. ……….) Knud Eegeland declarerede at de ord hand
(skall have t)alt, og af (……… gi)ort widnesbyrd om, er noget hand ald(…. …… ….)r Erindrer at have talt, men imod forhaabning saadanne ord skulle
(vere fa)lden af hans Mund, da er det icke sked af nogen slags aarsage, men alleene af Een
overiilet u-besindig hastighed, det hand endnu ydermere for dend (…..) Reent ud ærcklærer
{J} at hand i ingenmaade {icke} ved andet om Citanten Joen Haaland at sige, uden det som
Reputerligt og ærligt er.
Fogden lod tilføre at siden det med Eenstemige vidner er bevislig giort at Knud Olsen
Eegeland har skieldet Joen Haaeland for Tyf, hvilcket eftterdj her ingen ære søges, da vell
(icke k)and ansees anderledes end for grofve u-beqvems ord, saa satte Fogden i Rette og
paastod at Knud Eegeland samme bør forsohne med en tilstreckelig Penge Mulct till Deris
Mai:ts Cassa, følgelig Lovens 6 bogs 21 Capt: 4 art: hvor om hand vill afvendte Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Med de førte widner er det Eenstemig bevist at Contraparten Knud Eegeland haver neste
Søndag eftter {he..} Sancte Hansdag 1743 paa gaarden Holdhuus eftter Prædicken, fortaalt og
Sagt at i foraaret forbem:te aar i Sildeføeringen, skall Joen Haaland have Staaelet af Jegten 3
rdr: hvor imod Contraparten nu her for Retten har declareret, det ei alleene er ham aldelis uvitterlig at saadan grof taalemaade skall vere falden af hans Mund, men end og declarerer
hand ei wed andet om Citanten at sige, uden alt hvad ærligt og Søm/m/eligt er; og i hvor well
Contraparten Meriterede at betale en tilstreckelig Mulct for hans haarde beskyldning, saa dog
i henseende til hans beckiendte slette tilstand, bliver hand for denne sinde tilfunden at betale
till Deris Mai:ts Cassa 4 rdr: hvor imod dend grofve og Nærgaaende beskyldning, bør were,
og ansees som død og u-talt, og af ingen verdie, og {i} ingen\ledes/ {maade} at kom/m/e
Citanten Joen Haaeland till mindste slags Last paa ærlig Nafn og Røgte, {eller} i nogen
maade. Processens beckostning betaler Contraparten til Citanten med 2 rdr: hvilcket alt
forskrefne Knud Eegeland tilfindes at udrede og betale under Namb og Execution 15 dager
eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Hr: Fendrich Segelken og Mons:r Gustavus Wilhelm Segelken haver ladet Stefne Arne
Qvernevigen at anhøre Dom til Straf for Skieldz ord eftter forhen udvirckede Tingsvidne af 6
og 7 April 1744. samt at betale Processens beckostning.
Arne Qvernevigen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell;
Procur: Hans Giøen møtte paa Citanternis vegne og udj Retten Producerede det forhen
udvirckede Tingsvidne, af 6 og 7 April 1744 saa Lydende. der nest i Rettelagde hand
Special Regning paa Processens beckostning dat: 31 Julij 1744 saa Lydende. lige saa lod
Comparenten paa Citanternis vegne tilføre at som af de tilforn førte vidner omstendelig er
forcklaret, hvorledis Contraparten, hans Principaler med Eendell u-anstendige grove skieldz
ord haver omtalt, Som det udvirckede tingsvidne udviser, Saa Satte hand i Rette at bem:te
Arne Qvernevigen for saadan sin u-besindige og ilde grundede omtale, ej alleene bør afbede
og bøde eftter Lovens 6te bogs 21 Capt: 2, 6 og 7 Art: men end og blive tilfunden at betale
til hans Principaler for dend Store Tort, som hand dennem saa skamelig tillagt haver; Samt de
paa Sagen eftter indgiven Regning anvendte omckost: at betale.
Contraparten her imod sagde, at gud bedre ham hand ved nock at have forseet sig, men
skyder det ind till Gud og Retten.
Eragtet.
Sagen opsettes til i Morgen da Dom udj Sagen skall blive afsagt.

Petter Harch i Bergen hafver ladet indstefne Engel Bouge i forige indstefne!! Sag til at betale
½ tønde Malt hand skal have beckom: 1724!! for 1 rdr: 1 Mrk: og skall Reste paa Een Sæck
skaattemel 1 rdr: 8 s: samt at betale processens beckost:
dend indstefnte møtte for Retten og vedstod at vere lovlig stefnt, men der hos benegtede
icke at have beckomet dend anførte halve tønde Malt, og dend anførte Sæck skattemæel!!
siger hand at have betalt, det hand Erbyder sig med Eed at vile!! beckreftte.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen møtte paa Citantens vegne, og sagde var fornøyet og til
fredz med, at Contraparten aflegger dend Erbudne Eed.
der paa fremstod Contraparten Engel Boege og med opragte fingre aflagde sin Eed eftter
Loven og sagde, hand icke har beckomet dend anførte eller prætenterende ½ t:de Malt og
haver betalt dend anførte Skaattemels Sæck, saa hand der paa indtet er skyldig,
hvor eftter saaledes udj Sagen er Kiendt dømt og afsagt.
Siden Contraparten Engell Boege haver inden Retten benegtet ey at have dend anførte ½
tønde Malt beckommet, som og beckrefttet at have betalt dend anførte skattemæls!! Sæck Saa
bliver hand for Citantens tiltale her med frifunden.
1744: 167
Om Morgenen \d: 1te Aug:/ blev Retten atter sadt (med de samme opnevnte Laugrettes)
Mend, da begge Parterne møtte, (.. ……. ………. ………… ……….. …….)
opsatte Sag,
saaledes Kiendt Dømt og afsagt.
Vidnerne Ole Johansen Hafnen, Britha Olsdatter Engevigen og Mangne Bøe, som
ware i Fløtning till Bergen 3de uger for Juell 1743 med Hr: Fendrich Segelken og hans Broder
Mons:r Gustavus Segelken, haver forcklaret, kom op underveis om Afttenen till Contraparten
Arne Qvernevigen for at tage Logemente der om Natten som og skede, og da de kom ind i
huuset, gick de strax paa Lofttet, og noget der eftter holdtes bøn og Sang i Stuen, lige saa paa
Lofttet hos dennem, imidlertid Sad Sr: Gustavus Segelken med fødderne ned igiennem
Lugehullet paa \Loftt/ Gulfvet, lige ofver Kackelofnen, og lidet der eftter falt Lugen ned paa
Gulfvet, saa siger Contraparten at hvad som falder i Støckcker skall betales, hvor over Sr:
Gustavus Segelchen gaar ned igiennem Luegehullet, saa at der over blev wentileret Disputer
imellem Citanterne og Contraparten som brugte Munden og fick vngefer et par ørefigen, som
widnerne dog icke ere Eenstemmige, men der om i deris forcklaring gandske Stridige og
(for?)anderlige; 3 â 4 dager der eftter kommer widnerne fra Byen till Qvernevigen, saa
Spørger Contraparten om vidnerne nu førte med sig, de fandterne og Kieltringerne som de
førte till Byen, hvilcke widnerne Sagde ware Hr: Fendrich Segelke og hans broder Sr:
Gusravus Segelke som de førte til Bergen, da som det med alle widnerne Eenstemmig er
bevist at Contraparten med forberørte Nærgaaende Expressioner haver Citanterne
Thuscheret, Saa tilfindes Arne Qvernevigen for saadan sin u-tilbørlige forhold at bøde till
Deris Mai:ts Cassa 16 rdr: hvor imod de brugte og Nærgaande Expressioner, bør were som
u-talte, døde og magtesløese, og icke at komme Hr: Fendrich Segelke og hans Broder Sr:
Gustafvus Segelke till mindste slags eller præjudice i nogen maade; Processens beckostning
betaler Contraparten med 5 rdr: 4 Mrk: hvilcket alt forskrefne Contraparten Arne
Qvernevigen tilfindes at betale og ud Reede under Namb og Execution 15 dager eftter denne
Doms lovlige forckyndelse.
Restandsen for Ous Skibbrede beløber 138 rdr: 2 Mrk: 13 s:
beløber Restandsen 216 rdr: 3 Mrk: 2 s:

for Strandvigs Skibrede

Ao: 1744 d: 3 og 4 Aug: blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags og Opdals Skibbreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Salomon Windenes, Knud
Larsen Søfteland, Lars Ols: Wiig, Thomes Aarbøe, Eerick Søer Fonden, Mickell Stangeland,
Willum ibid: og Lars Mons: Aarland og begge Lænsmendene samt {beg} Almue fleere af
begge Skibbreder som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Cancellie Raad Randulfs udstede auctions Skiøde paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Store
Godøen til Sæbiørn Singelstad som der for har bet: 54 rdr: dat: 2 Maij 1744.
Publiceret Povel Spaanims udstede skiøde paa 1 Løb 22 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Norbust till
Steen Fladerager som der for har bet: 90 rdr: 3 Mrk: 6 s: dat: 10 April 1744.
Publiceret Povel Spaanems udstede skiøde paa 1 Løb 22 ½ Mrk: Sm: i gaarden Norbust til
Knud Ols: Koste som der for har bet: 90 rdr: 3 Mrk: 6 s: dat: 10 April 1744.
Publiceret Jens Ols: ReigsEims udstede Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i ReigsEim til Inger
Thomesdatter som der for har bet: 9 rdr: dat: 9 April 1744.
Publiceret Johannes Vevatnes udstede Skiøde paa 2 pd: 2 Mrk: Sm: i gaarden Wewatne til
Joen Johans: som der for har bet: 50 rdr: dat: 9 April 1744.
Publiceret Hr: Thanckes udstede bøxelsedell paa 1 pd: 15 Mrk: Sm: i gaarden Waage til Ole
Aamunds: dat: 7 Decembr: 1743.
Publiceret Lieut: Krogs udstede bøxelsedel paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: i Wolden til Askel Rasmus:
dat: 20 Novbr: 1743.
Publiceret Povel Nordhuuses udstede skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Landerøen till
Mons Knuds: som der for haver bet: 72 rdr: dat: 8 Julij 1744.
Lænsmanden Christen Møcklestad som ordineret tilsiuns Mand for Else Hansdatter, haver
udj forige indstefnte Sag atter ladet la-!!
1744: 167b
(….. ………… ………… …………. la)det forckynde for Klockckeren
(Rasmus) Snæring, (… ………) dat: 4 Augustij 1744 saa Lydende.
Den indstefnte Rasmus Snæring blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Ole ReigsEim og Endre Epland hiemlede ved Eed eftter Loven at have {ind}
forckyndt (fore)staaende Laugdags foreleggelse for Rasmus Snæring med meere end 4re
ugers Kald og warsell.
Citanten Christen Møcklestad paastod u-opholdelig Dom udj Sagen;
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Contraparten Rasmus Snæring, eftter hand er kommen i fællig med Myndtlingen{s Mo} Else
Hansdatters Moder Anna Johanne Andersdatter, hafver udgifvet og udstedet sit gafve bref dat:

1 Martij 1735 og til Tinget Publiceret d: 14 Martij nest eftter, hvor udj hand har gifvet og
foræret dito sin Stifdatter 56 rdr: som hand end icke haver aflagt Rigtighed for, udj hvilcken
henseende Rasmus Snæring tilfindes at fyldestgiøre og betale Ermelte gafve brefs Summa
med 56 rdr: i følge Lovens Pag: 702 art: 2. Lige saa dito Myndtlings Sl: fader arf som hos
ham er indestaaende og icke beviser at hafve aflagt nogen Rigtighed for, hvor fore Rasmus
Snæring tilfindes at betale dito Myndtlings Sl: fader arf med 14 rdr: 8 s: Men som Rasmus
Snæring haver stedse haftt og endnu haver Myndtlingen i sit huus og forsiunet hinde med
nødtørfttig ophold saa bliver hand for Rendterne frifunden Processens omckostning tilfindes
hand at betale med 5 rdr: Alt forskrefne tilfindes Rasmus Snæring at udrede og betale til dend
ordinerede tilsiuns Mand, {under} Christen Møcklestad, under Namb og Execution 15 dager
eftter den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
Sr: Jens Hansen Meyer haver ved skrifttlig Kaldseddell Contra ladet indstefne Sr: Johan
Simon Cramer som fuldmegtig for Madame Clarchie Sl: Bastian Gerdings opbudne
Sterfboed hvilcket {er d} blev oplæst og er saa lydende dat: 19 Junij 1744.
{Stefnevidnerne} Procurator Cramer lod møde og blev hans Indleg Produceret i Retten dat:
2 Aug: 1744 saa Lydende.
Der nest møtte Contraparten Sr: Jens Hansen Meyer og i Rettelagde sit skrifttlige Indleg dato
23 Julij 1744 saa lydende. Der nest i Rettelagde sin Contra Regning dat: 23 Julij 1744 saa
lydende. Endnu i Rettelagde Mad: Ana Marie Sl: Bendt Olrichs attes!! (attest) dat: 6 Junij
1744 saa lydende. Lige i!! (saa) Producerede Madame Efge Sl: Johan Barths attest dat: 6
Julij 1744 saa lydende. og der nest Producerede Madame Clarichie Sl: Bastian Gierdings
bref dat: 30 Janv: 1742 saa lydende.
Dend af Procurator Cramer til Dom/m/eren indleverede Difference beregning dat: 11 April
1744 anføres som er af saadan indhold.
Eragtet.
Parterne paalegges at besørge 2de kyndige Mend som deris i Rettelagde Regninger skall
udregne og liqvidere i begge Parters oververelse hvilcke Mendz Liqvidations forretning
Parterne tilholdes at Producere i Retten til Høstetinget førstckommende, da Dom udj Sagen
skall blive afsagt, og paa anmodning skall af Retten blive ud leveret hvad Regninger og
Documenter som er Produceret ved Liqvidations forretningen maatte fornødiges.
1744: 168
Peder Olsen Næshafn hafver till dette Ting (ladet indstefne Eerick Ørjesen Hofland)
til Doms Lidelse og bøders Straf, for (……. ……. …….. ….. …….. ……..)
beckostninger.
dend indstefnte møtte for Retten (og vedstod at have faaet lovlig Kald)
og varsell som og indvarslet at anhøre (vidnerne ………. ………. …….. ……)
og Niels Rønholm;
Citanten Peder Olsen Næshafn (paastod at de indstefnte vidner)
maatte Eedfæstes og afhøres; hvor paa
vidnet Niels Rønholm (eftter aflagde Eed) eftter Loven wandt og forcklarede at have kiøbt
toback forbem:te høst 1743 hos Eerick Hofland for 2 s: og i windter 1744 har hand kiøbt
toback hos hannem for 4 s: widere hafde dette vidne icke at forcklare.
det 2det vidne Lars Hofland eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at have
faaet paa Credit hos Contraparten toback for 8 s: har og kiøbt toback hos \ham/ fra Juell
1743 til Kyndelmisse 1744 men hvor meget det beløber, vidste vidnet icke, har ej heller lagt

det i hueckom/m/else, men skall vere â parte at have kiøbt hos Eerick Ørejesen till 1 Mrk:
danske. widere vidste vidnet icke at forcklare.
Citanten lod tilføere at vere Priviligeret giestgiefver i districtet, hvor fore hand maa
Contribuere til Deris Mai:t skatter og Comsumption, og der fore ere u-Priviligerede forbuden
at handle med warer ham til Præjudice, og som det nu er bevist at denne bunde mand har
understaaet sig at bruge handell med at udselge toback, saa var Comparenten paastaaende at
hand som en \u-/Priviligeret der har indtrengt sig i u-Lovlig handell, bør ansees og straffes
med en anseelig Mulct.
Contraparten her til svarede Hand haver kiøbt Eendell toback til sin Eegen fornødenhed,
hvor af hand haver assisteret og hiulpet sine Eegne Naboer med en part der af, naar de der til
haver veret trengende.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
At Contraparten foregifver ey haver haftt meere toback end til sin Eegen fornødenhed, og der
af assisteret sine Naboer som sam/m/e kunde haftt fornøden, er noget som ej anderledes kand
ansees end som et løst paaskud, men tvert imod er hand ved widnernis forcklaring overtydet
at hafve Solt toback til dend Eene for 6 s: og til dend Anden haver soldt toback for 1 Mrk: 8
s: hvor {til} \ved/ Contraparten som en u-Priviligeret, haver indtregt!! (indtrengt) sig med
slig u-tilladelig toback handell, dend Rette Priviligerede giestgiæber till Præjudice i hans brug
og Næring, hvor fore Contraparten Eerick Ørjesen Hofland for slig u-tilladelig toback handell
tilfindes at bøde till Deris Mai:ts Cassa 1 rdr: med tilhold hand med alle andre uPriviligerede, icke eftterdags understaar sig at {betale sla} handle endten med toback eller
andre warer, saa fremt de icke wille vendte at blifve anseet paa yderligere Strafbøder, udj
Processens beckostningt betaler Contraparten med 2 rdr: Alt forskrefne tilfindes
Contraparten at betale under Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lovlige
forckyndelse.
Hr: Pastor Christi haver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Eendell af Almuen till
Doms Lidelse at betale Præstegaarden Reparations Penge som forhen Specifice er anført, og
ellers skall anføres eftter Præstens angifne eller indlefverede Lista.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt alle de Resterende til dette Ting med mere end 4re ugers Kald
og Varsell.
Hr: Pastor Christj paastod Dom over de indstefnte.
Eragtet.
Som de indstefnte eftter Stefnevidnernis afhiemling hafver faaet lovlig warsell, saa forelegges
de indstefnte Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Hr: Major Muller, Hr: Edvart Christi, og forvalteren Sr: Foermand haver udj forige indstefnte
Sag atter til dette Ting ladet indstefne de Almue mend som Rester Tiende, til Doms Lidelse,
saa og at betale Processens beckostning.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen paa deris vegne.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt dennem alle til dette Ting med mere end 4re ugers Kald og
warsell.
Hr: Pastor Christi møtte for Retten og paastod {at} Dom over de indstefnte.
Eragtet.
som de indstefnte haver faaet lovlig Kald og warsell, saa forelegges dennem Laufdag til neste
Ting at møde og svare til Sagen.

Hr: Pastor Christj hafver udj forige indstefnte Sag atter ladet indstefne Lars øfre Drange, til
Doms Lidelse at betale dend Resterende Landskyld som og Processens beckostning.
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim haver indstefnt Lars
øfre Drange til dette Ting med mere end 4re ugers varsell, det de med Eed eftter Loven
beckrefttede.
Hr: Pastor Christi møtte for Retten og paastod Endelig Dom udj Sagen.
hvor eftter saaledes udj Sagen er Kiendt Dømt og afsagt.
Dend Resterende og paastefnte Landskyld for 1740, 1741, 1742 og 1743 af 9 Mrk: Sm: udj
Contrapartens Jordebrug aarlig 1 Mrk: 11 s: tilfindes Lars øfre Drange at betale med 1 rdr:
12 s: samt i Processens beckostning (.. ….) alt under Namb og Excecution 15 dager eftter
den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
1744: 168b
(Publiceret …. ……….. ……..) udstede Pandte obligation Stor 60 rdr: som (hand? af ….)elie
(……. ……… til Laan)s haver beckomet dat: 17 Febrj: 1744.
Publiceret Assessor von der (……s udsted)e bøxelsedel paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden
Brodten til (…….) Christophers: dat: 4 Decembr: 1743.
Publiceret Hr: Lieut: Krogs udstede bøxelsedel paa (. … .. …..) Sm: udj gaarden Rembereide
til Lars Anders: dat: 5 Janvarij 1744.
(…..) Olsen \i/ Bergen, haver till dette Ting ladet indstefne sin Svoger Lars Joensen Vig til
Doms Lidelse at betale Citantens huustrue Ingebor Olsdatters Resterende Sl: Moder arf 4
Mrk: 1 s: eftter Skifttebref dat: 7 Maij 1709 som og Koeleye ad 1 Koe for 4 aar â 1 Mrk: 8 s:
er 1 rdr:, Ligesaa at betale 5 rdr: som hun haver laant sin Sl: fader, (hvis?) eftterladte Sterfboe
Contraparten haver uden foregaaende skiftte og deeling an(namme)t og tilEignet sig, som og
at betale Processens beckostninger.
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne
til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Christopher Fonden og Lars Olsen (….) hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Lars Joensen Vig till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Citanten møtte for Retten og sagde at Contraparten tiltredde sin Sl: Svigerfaders Jord og
brugte dend i 4re aar imedens Sl: Svigerfaderen levede der var Formynder for Citantens
huustrue der war udlagt 1 Koe eller Qvige som Svogeren eller Contraparten hafde tilfelles
med Svigerfaderen, hvor af hun ej mere Koeleye Prætenderer end for 4re aar 1 rdr: endskiønt
hand kunde have føye at paastaae Leye for mange fleere Aarringer, {saa og} Koen haver hun
beckommet, men Rester Koeleyen 1 rdr: samt det øfrige af hindes Sl: Moder arf som er 4
Mrk: 1 s: Ligesaa imedens Citantens huustrue tiente i Engesund, laant Sl: faderen af hinde 5
rdr: som hand sadte hinde en Studt i Pandt for, hvilcken hand siden Soldte og fick 6 rdr: for
dend, fick saa intet imedens faderen lefvede, men da faderen Sl: Ole Larsen Vig ved døden
afgick, antog svogeren eller Contraparten sig Sterfboet som og Jorden til brug uden
foregaaende skiftte og deeling, med løftte og tilsagn at skulle betale Creditorerne, og som hun
war u-myndig hafde hun icke forstand till at paastaae skiftte og deeling, altsaa war nu
Citanten paastaaende at Svogeren eller Contraparten i det mindste maa blive tilfunden at
betale hinde sin Resterende Sl: Moder Arf og Koeleye 1 rdr: 4 Mrk: 1 s: samt de laante Penge

til Sl: faderen 5 rdr: i alt 6 rdr: 4 Mrk: 1 s: samt processens beckostning, hvor om alt hand
Dom udj Sagen war paastaaende.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at Contraparten haver beckom/m/et lovlig Kald og
warsell, saa forelegges Lars Joensen Viig Laufdag till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Publiceret Niels Backes udstede bøxelsedel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Tarrang til Peder Olsen
dat: 3 Julij 1743.
Fogden haver til dette Ting ladet indstefne Mickel Brynildsen Fiddie og Britha Tørresdatter
Studzvig for begangne Leyermaal med hin Anden til Doms Lidelse hand som æctegiftt
Mand og hun som 3die gang i Løsagtighed haver ladet sig beligge og befunden \i/ barne
Aufling hvilcket stefnemaall er dat: 16 Junij 1744 saa Lydende.
dend indstefnte Mickell Fiddie møtte for Retten og vedstod tillige med Britha Tørresdatter
Studzvig som begge møtte, at have faaet lovlig Kald og warsell.
der nest i Rettelagde Fogden Deris Excellence høy welbaarne Hr: Stiftts Befahlings
Mandens ordre og befahling til Thommes Ørjens: Brecke som beskicket og ordineret
Deffensor for Britha Tørresdatter Studzvig dato 19 Junij 1744 saa Lydende.
Thommes Ørjansen Brecke som Deffensor for Britha Tørresdatter Studzvig møtte for
Retten som iligemaade tilstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Britha Tørresdatter Studzvig paa tilspørgelse svarede at det forholder sig i Sandhed at
Mickel Fidie er Rette barne fader til dette barn som hun nu seeniste 11 Martij 1744 kom i
barselseng med; Ligesaa tilstod hun 2de gange forhen at hafve begaaet Leyermaall og barne
Aufling, først \1734/ med æctegiftt Mand Gunder Stoerevig paa Baronietz godz i Oenerims
Kirckesogn i Opdals Skibrede, anden gang \1736/ med en Soldatt Joen Pedersen Grønaas,
passeret paa Oenerim i Opdals Skibbrede hvor hun tiente. {det først}
Fogden lod tilføre at siden qvinde Mennisket Britha Tørresdatter Self for Retten har tilstaaet
nu 3die gang at have begaaet Leyermaall, og de 2de gange med æctegiftte Mend, saa satte
Fogden i Rette og paastod at hun for saadan begangne letferdighed bør straffes eftter Lovens 6
bogs 13de Capit: 9 art: hvor om hand vil forvendte
1744: 169
Dom, hvad sig angaar Leyermaals (….. ……… ………… ……………)
Fogden endnu icke har Erholdet deris (…… …….. ……….. …….. …….)
Approbation paa dend over hans Boes f(ormue holdte Re)gistra(tions forretning,)
saa war hand foraarsaget i anledning af (…… …….. ………. …….. ……. be-)
giere hans Sags paadømelse, maa blive udsadt til Høste tinget førstckommende.
Fogden tilspurte Almuen om {Br} de er vidende at Britha Tørresdatter er noget Eiende til
formue, som kunde Registeres og wurderis, og Rendere noget til beckostningerne, som paa
hindes afstraffelse skall anvendes, hvor til Almuen svarede, at de er icke vidende, at hun er
Eiende det aller Ringeste, men er dem beckiendt at hun gaar og bædtler brød omckring
bøigden.
Britha Tørresdatters Deffensor Thomes Ørjensen Brecke lod tilføere at eftterdj Britha
Tørresdatter hafver Anden gand begaaet Leyermaall med Joen Pedersen Grønaas, kom hun i
æcteskab med {ham} \Sl: Johannes Rødlacksen Bre(v?...) som hun lefvede i æcteskab 4re aar
med, og eftter hindes Sl: Mandz død, har hun begaaet Leyermaall med Mickell Brynildsen
Fiddie, og der for paastod at hun for Fogdens haarde paastand maatte blive frifunden.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og Afsagt.

Endskiønt Britha Tørresdatter Studzvig war kommen i æcteskab med sin afdøde Mand, eftter
at hun 2de sinde forhen i Løsagtighed hafver begaaet Leyermaall {og} \kand dend dog icke
undskylde hendes 3die gang/ nu eftter Mandens død atter {begaaet} \begangne/ Leyermaall
med æctegiftt Mand Mickell Brynildsen Fiddie; Saa tilfindes Britha Tørresdatter Studzvig
eftter pag: 969 art: 9de at Stryges til Kagen med 3de Riis paa sin Ryg 3de slag af hvert Riis,
hvilcket bør at eftterckommes under Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse. Mickell Brynildsen Fiddie forelegges Laufdag til neste Ting at møde og svare
til Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Halsteen Mathiesen Kleppe og Anna
Andersdatters Studzvig, till Doms Lidelse for begangne Leyermaall og barne Aufling med hin
Anden.
Qvinde Mennisket Anna Andersdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og warsell; Halsteen Mathiesen Kleppe blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller
nogen paa hans vegne til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim, hiemlede wed Eed
eftter Loven at have Halsteen Mathiesen Stefnet i Eeget paahør hos Peder Fladerager hvor
hand var i Tieniste.
Anna Andersdatter Studzvig Sagde at det barn som hun nu gaar frugtsommelig med, er
Halsteen Mathiesen barnefader till, og hafde med hinde at bestille i fasten, og vendter sig i
barselseng 14 dager for Helgemis.
Fogden paastod Dom ofver qvinde Mennisket, og at barnefaderen maatte Laufdag
forelegges.
Stefnevidnerne forcklarede at Halsteen Mathiesen er allerreede eftter Stefnemaalets
forckyndelse bort Reist, saa ingen ved hvor hand er at finde; Ellers Sagde qvinde Mennisket
at hindes barnefader haver lovet hinde æcteskab;
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og Afsagt.
Eftterdj Anna Andersdatter Studzvig tilstaar at have begaaet Leyermaall og at Halsteen
Mathiesen er barnefader til det barn hun gaar frugtsomelig med, Saa tilfindes hun eftter
Lovens 6 bogs 13 Capt: 1te art: at bøde sine Leyermaals bøder med 6 rdr: under Namb og
Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse. dend indstefnte Halsteen
Mathiesen forelegges Laufdag till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Restandsen for Opdals Skibbrede beløber 617 rdr: 1 Mrk: 11 s:
Skibrede beløber 154 rdr: 1 Mrk: 8 s:

Restandsen for Waags

Ao: 1744 d: 7 og 8 Aug: blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Sioe for Schaanevigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Johannes Knudsen Lande,
Anders Toftte, Taarbiørn Lande,
1744: 169b
(…… ………, …… ………., …….) ibid: Jens ibid: og Hagtor Lande,
(…… ………. samt Lænsmanden og Almue) fleere som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forige Tinge.

Publiceret Torgier Larsens udstede skiøde paa 12 Mrk: Sm: i Lundalen til (……) Anders: dat:
15 Novbr: 1743.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Ole Olsen (…..), hvor udj Encken Walgier Aamundsdatter,
med sine børn Ole Ols: Aamund Olsen, Johannes Ols: Britha Olsdatter, Ingebor Olsdatter
og Magdele Olsdatter er tilsammen udj gaarden Waagen udlagt 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: for
84 rdr: dat: 5 Junij 1744.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Gundele Biørnsdatter, er børnene Herbor Jobsdatter, (…)the
Jobsdatter og Guroe Jobsdatter tilsamen udl: 5 Mrk: Sm: i Hegland for 3 rdr: 2 Mrk: dat: 12
Junij 1744.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Inger Larsdatter Wigcke hvor Enckemanden Ole Eericksen
og Sønnene Eerick Ols: Lars Ols: Siur Ols: og Joen Ols: til samen i Wiche udl: 1 Løb 2 pd:
Sm: for ?? rdr: dat: 1 Julij 1744.
Christopher Gielmervig haver till dette Ting ladet indstefne Engcken Christie Ebne til Doms
Lidelse paa straf og bøder for øfvede Nærgaaende skieldz ord imod Citanten, hvor om hun er
indstefnt til at anhøre vidnerne Lars øfre Sandvig, Lars Stens: Ebne, Johanna Knudsdatter
ibid: Ingebor Sandvig og Lusie Ebne, som alle under faldzmaall ere indstefnte deris Eedelige
forcklaring at aflegge, og ellers betale Processens beckostninger.
dend indstefnte Encke Christj Ebne blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller
nogen paa hindes vegne til sagen at svare.
Stefnevidnerne Eelias Lecknes og Ole Tielflaatt hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Encken Christj Ebne og widnerne til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
warsell.
Citanten Christopher Gielmervig møtte for Retten og paastod at det Eene vidne som nu
møder maatte Eedfæstes og afhøres, og de øfrige fraverende vidner, at maa forelegges
Lauvdag under faldz maall til neste Ting. hvor eftter
vidnet Johanna Knudsdatter fremstod for Retten da Eedens forcklaring af Domeren blev
oplæst og formanet at sige sin Sandhed, og eftter at hun sin Eed eftter Loven hafde aflagt
vandt og forcklarede, at forleden aar 1743 paa dend tid Somertinget Stod paa Sioe, stod
vidnet paa trappen i sit huus paa Ebne, da Encken Christj Ebne, talede med hinde, og
imidlertid spurte vidnet om Johannes Ebne war Reist til Tinget, eller kandske hand fuldte med
Lænsmanden, hvor til hun svarede Ney, dend onde følger ham, Gud bevare folcket i fra ham,
hand var fielg at følge dend morderen, widnet sagde det mun icke war saa galt, saa sagde
Christj Ebne, ja hand skulle meite det, naar hand fick ham med sig alleene paa fiorden, saa
kunde hand snart giøre af med ham, videre Sagde vidnet hafde icke at forcklare, uden at da
dette Passerede var ingen andre folck hos uden u-myndige smaa børn.
Eragtet.
Som Contrapartinden og widnerne, ved Stefnevidnernis afhiemling, befindes at have faaet
lovlig Kald og Varsell, saa forelegges Encken Christj Ebne til neste Ting at møde og svare til
Sagen, iligemaade til samme tid og sted forelegges vidnerne Lars øfre Sandvig, Lars Ebne,
{Joh} Ingebor Sandvig og Lusie Ebne forelegges!! Laufdag under faldz maall at møde, og
aflegge sin Sandhedz forcklaring i Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Johannes Tungesvig for slagsmaall med sin fader
Christopher Johans: Tungesvig og der om at anhøre vidnerne Knud Lægcknes og Niels
Tungesvig som under faldz maall er indstefnt at møde, og der nest at lide Dom eftter Loven.
dend indstefnte Johan/n/es Tungesvig blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;

Stefnevidnerne Eelias Lecknes og Ole Tielflaat, hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve
indstefnt Johannes Tungesvig, og vidnerne til dette Ting med 14 dagers Kald og warsell;
Fogden paastod at de indstefnte maatte forelegges Laufdag til neste Ting, til hvilcken tid
hand og vil indstefne Christopher Johans: Tungesvig til vedermæele i Sagen.
Eragtet.
Som de indstefnte haver faaet lovlig warsel, saa forelegges Johanes Tungesvig Laufdag til
neste Ting at møde og svare til Sagen, ligesaa forelegges vidnerne Knud Lægcknes og Niels
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maall til sam/m/e tid og sted at møde, Ligesaa forelegges Christopher Johans: Tungesvig at
møde til vedermæele i Sagen.
Niels Tungesvig haver til dette Ting ladet indstefne Johannes Tungesvig for slagsmaall, og
der om indstefnt ham til at anhøre widnerne Knud Læcknes og Sirj Tungesvig, og der nest til
Doms Lidelse tilige med Processens beckostninger.
dend indstefnte Johannes Tungesvig blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Eelias Læchnes og Ole Tielflaatt hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Johannes Tungesvig og vidnerne til dette Ting med 14 dagers Kald og varsell.
Widnet Knud Læchnes eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Mandagen
eftter Maria besøgelses dag sidstleden {Reiste} \førdte/ vidnet {fra br} Eendell folck fra
brøllups gaarden Læ(cknes?) og underveis som de kom til et sted kaldes Veelen steeg de
alle paa Land, {og som} (da?) Johannes Tungesvig slos, og som Niels Tungesvig forhindrede
ham icke at s(laae?/slaas?) tog Johannes Tungesvig i haaret paa Niels Tungesvig og slog ham
(…..) Jorden og holdte ham i haaret. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
Eragtet.
Contraparten Johannes Tungesvig forelegges Laufdag til neste Ting at møde og svare til
Sagen, til sam/m/e tid og sted forelegges vidnet Sirj Tungesvig Laufdag under faldzmaal at
aflege sit vidnes byrd i Sagen.
Eerick Øfstebøe fremviste Eet ulfveskind som hand for Retten fremviste og sagde at have
sam/m/e ulf for 14 dager siden slaget i Øfstebøe Marcken, hvor fore Fogden betalte ham 2 rdr:
Publiceret Gundele Larsdatter Sl: Thoer Ols: eftterlefverske med fleere interessentere deris
udstede skiøde paa 2 pd: 10 2/3 Mrk: Sm: i Fatland till sin Søn Ole Thors: som der for har
bet: 29 rdr: 2 Mrk: dat: 18 April 1744.
Aamund Ersland anviste sin udstede obligation stor 60 rdr: til Mathias Dahl som dito
obligation har paategnet at vere betalt, og der fore nu anviste dend til udslettelse i
Pandtebogen dat: 16 Junij 1734.
Restandsen beløber 492 rdr: 1 Mrk: 6 s: Kop og formue skat Restandz beløber 21 rdr: 38 s:

Ao: 1744 d: 10 og 11 Aug: blev holden almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Fiddie for Etnes og Fieldbergs Skibbreder ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foegets
Fuldmegtig Mons:r Faber, med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Hans Hans: Ryg,
Torckel Halfvors: Winie, Halfvor Tveite, Tørres Øyen, Niels Frette, Samuell Haaimb og

Taarbiørn Sande \og Tieran Flaate/ tillige med begge Lænsmendene og Almue fleere af
begge Skibbreder som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forige Tinge.
Publiceret Knud Niels: udstede skiøde paa 1 Løb 7 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Stuemoe till Joen
Anders: som der for har betalt 45 rdr: dat: 20 April 1744.
Publiceret Gunder Hougeland med fleere interessentere deris udstede skiøde paa ½ Løb 9
Mrk: Sm: udj gaarden Tvedt til Tarald Knuds: som der for har bet: 23 rdr: dat: 20 April
1744.
Publiceret Cancellie Raad Randulfs udstede skiøde paa 1 pd: 5 ½ Mrk: Sm: udj gaarden
Udbioe till Anna Hansdatter som der for haver betalt 33 rdr: 4 Mrk: 2 s: dat: 4 Maij 1744.
Publiceret Ole Brandvigens med fleere interessentere, deris udstede skiøde paa 12 Mrk: Sm: i
gaarden Udbioe till Anna Hansdatter som der for haver bet: 8 rdr: dat: 2 Maij 1744.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udvirckede Executions forretning udj Encken Berte Sl:
Otto Nielsens huuser for 5 rdr: staaende ved Wasenden i Etne dat: 28 April 1744.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Gotschalch Skiold hvor Anna Godtskalcksdatter, Johannes
Ols: Ole Ols: Aamund Ols: Johannes Ols: Ole Peders: Lars Peders: Torgier Peders: Ole
Peders: Magdele Johansdatter {og Anne} er tilsam/m/en udlagt i gaarden Schiold 2 pd: Sm:
for 32 rdr: Lige saa er forbem:te arfvinger Grindems Kircke udlagt for 74 rdr: dat: 10 Junij
1744.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Thoer Heyebøe hvor Myndtlingen Marithe Jobsdatter med
fleere Creditorer er udlagt 1 Løb 3 Mrk: Sm: i gaarden Heyebøe for 75 rdr: udj gaarden Store
Nerim er Svend AasEim med fleere arfvinger udl: 1 Løb 9 Mrk: Sm: for 47 rdr: 1 Mrk: 8 s:
Ligesaa er Svend AasEim udl: 7 Mrk: Sm: i gaarden Hegland for 4 rdr: 4 Mrk: dat: 22 Junij
1744. {udj Sk}
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Samuel Knudsen og Sl: huustrue er Synefve Maansdatter
med fleere Creditorer og Arfvinger udl: 1 Løb Sm: \i gaarden Halleland/ for 24 rdr: dat: 15
Junij 1744.
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(Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: ….. ……s)datter hvor Marithe Jobsdatter er udl:
(.. ……. .. ……. …… ….. …. for 17 rdr: og udj Nærim 5 Mrk: Sm: for 2 rdr: 5 Mrk: 8 s:
(dat: .. ……) 1744.
M(… …….. haver) till dette Ting ladet indstefne paa Ma(…. ….. ……. ………… ……. Lars Gierevi)gen at lide Dom till at betale de for(drede) og paastefnte 10 rdr: tillige med Sagens omckostninger.
Lars Gierevigen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell,
forcklarede, at eftter Sl: Ole Reiersen Stangeland var ved døden afgangen (….) war skyldig
till Citantinden 15 rdr: som er paastefnt, kom hindes (….) Søn Asgout Reilstad til

Contraparten som med ham blev Contra(her)et og accorderet at gifve for dend gandske
fordring 10 rdr: hvor paa hand betalte strax 5 rdr: og for det øfrige eller Resterende siger
Contraparten gaf Sl: Asgout Reilstad sin Revers for, som hand meener (hos) Encken er
beroende, dend hand paastaar her i Retten bør Produceres; og eftter accorden saaledes war
sluttet imellem dennem Soldte Encken Borgele Sl: Ole Reiersens eftterlefverske, gaarden
Stangeland indberegnet det 1 pd: 21 Mrk: Sm: i Stangeland som Citantinden blev eller war
udlagt d: 1 Septembr: 1733 till Endell folck eller nogle Mend fra Hardanger, af hvilcke
Contraparten tilstaar Ermelte 15 rdr: at have oppebaaret og annammet for Citantindens udleg i
gaarden Stangeland;
Mons:r Bredal Sagde at dend Revers som Contraparten beraaber sig paa at skall have givet
fra sig, er ej i hindes verge eller hiem/m/e, icke heller er dend saa kaldede accord med Sl:
Asgout Reilstad med hindes ordre eller minde sluttet, hvor fore Comparenten protesterede
imod slige u-Rimmelige indvendinger som icke hensigter till andet end udflugter, Sagen till
ophold, og der for war u-opholdelig Dom udj Sagen paastaaende, saaledes at hand
Contraparten maa tilfindes at betale de Resterende 10 rdr: samt Sagens forvoldende
omckostninger eftter i Rettelagde Regning dat: 10 Aug: 1744 saa lyd:
her imod Replicerede Contraparten at siden Citantinden negter icke at have beckom/m/et
hans udgifne Revers saa paastod hand at Sagen maa blive udsadt til Høstetinget, da hand will
fremviise Sl: Asgout Reilstadz udstede Revers paa de Penge som till hannem da blev betalt.
Mons:r Bredal Sagde hand icke troer slige udflugter kand foraarsage nogen videre ophold,
siden Retten befinder Contrapartens fortrædelige og u-forsvarlige omgang i det hand 2 â 3
gange forhen haver veret Stefnt og icke ville møde, med tilsvar uden alleene indvendt som nu
udflugter, og paastaar Dom.
Eragtet.
eftter Contrapartens paastand udsettes Sagen till Høstetinget førstckommende, til hvilcken tid
og sted hand paalegges ved lovlig omgang at Eske Sagen i Rette og paa sin side Producere
alle de beviser som hand nødig Eragter, og i mangell der af, skall udj Sagen blive Dom afsagt.
Encken Alles Pedersdatter Sl: Tørres Olsen Hougens eftterlefverske haver udj forrige
indstefnte Sag atter ladet indstefne sin formynder Samuell Haaimb till Doms Lidelse at betale
hinde Resterende Tieniste Løn for 2de aar 1 rdr: Lige saa for 2 rdr: 3 Mrk: af hindes
Arfvelod som hand haver veret formynder for, som og at betale processens beckostning.
Samuell Haaimb møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Samuell Haaim tilstaar at war ordineret till Citantindens formynder og hafde 1 qvige som
hinde tilhørte {og} dend hand Self beholdte og lod hinde faae 1 Koe igien, som hand satte
paa foester hos Niels Østrem hvor Koen om Sommeren der eftter af Sygdom bortdøde
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da hand paastod at ville hafve for de(nd …….. ……… ……….. ………… ….-)
ledes ickun antog qvigen som (….. …….. ………… …)rdte fo(. ……. ……)
2de aar Løn hafde Myndtlingen (…. …… ………) som hand (…… ……. ….)
decourterede, det hand wille formeene bør were for Myndt(lingens)
Eegen Regning;
Citantinden møtte for Retten, og sagde at Contraparten hindes formynder Samuel Haaim
beholdte Self dend qvige hun war tilhørende, og lod Niels Østrem faae en Koe igien paa
foester, som hun skulle eftter hans sigelse have i steden, og da Koen der eftter Strax døde,
forholdte hand hindes qvige for 2 rdr: 3 Mrk: og 2de aars tienisteløn 1 rdr: indeholdt hand
saa hun fick slet intet, og der fore er paastaaende at hand maa blive tilfunden sam/m/e at
betale

hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
i Steden for dend qvige som Myndtlingen Alles Pedersdatter var tilhørende, som hindes
formynder Samuel Haaim Self beholdte, {og i dend sted} ofverlefverede \hand/ 1 Koe paa
foester hos Niels Østrem, som hand Sagde skulle vere Myndtlingen tilhørende, og da sam/m/e
Koe om foraaret Pindse tider bordøde!! (bortdøde), wille formynderen at Myndtlingen eller
Citantinden skall decourteres saa vell qvigen paa hindes arvelod som og tilgoede hafvende
2de aars tienisteløn, alt under paaskud, at det skulle have veret Myndtlingens Eegen vilie at
Niels Østrem skulle beckom/m/e Koen paa foster, hvilcket icke kand vere noget lovlig forsvar
for formynderen som ellers eftter sin skyldighed er tilpligtet at bære saadan omhyggelighed
for Myndtlingens Arfvemidler, at dend icke i nogen maade skall forRøckes, og alt saa
Myndtlingens wilie til eller fra i slige tilfelde, kand icke paagielde dend u-Myndige till
allermindste last, udj hvilcken henseende Samuel Haaim tilfindes at betale Citantinden Alles
Sl: Tørres Hougens Encke sin Resterende Arfvelod udj dend omtvistede qvige med 2 rdr: 3
Mrk: samt hiendes!! (hindes) Resterende 2de aars tienisteløn med 1 rdr: og der imod at søge
sin Reggresse paa lovlig maade hos Niels Østrim, og udj Processens omckostning betaler
Contraparten 2 rdr: alt forskrefne tilfindes Samuel Haaim at betale og udrede under Namb og
Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
Lænsmanden Niels Lunde hafver ladet forckynde Laufdags foreleggelse for welærværdig
Pastor Hr: Abel, hvilcken hand i Rettelagde dat: 21 April 1744 saa Lydende.
paa Hr: Hans Abels wegne møtte i Retten Jens Jensen Søndenaae, som tilstod at forbemelte
foreleggelse er hannem lovlig forckyndt, og der nest Producerede Hr: Abels skrifttlige forsædt
dat: 7 Aug: 1744 saa Lydende.
Citanterne Niels Lunde og Gunder Houge møtte for Retten og paastod at maa blive meddelt
Copie af Hr: Abels i Rettelagde Indleg til besvarelse og til dend {tid} Ende paastaar Sagen
udsadt till neste Ting.
Eragtet.
Sagen bliver eftter Citanternes paastand udsadt till neste Ting, dis midlertid skall dennem
meddelis gienpart af hvad Passeret er, og paalegges Niels Lunde og Gunder Houge {Sel} til
samme tid og sted Self paa lovlig maade at Eske Sagen i Rette og Producere hvad beviser de
Eragter nødig, Saa og forelegges Pastor Hr: Abel Lauvdag til neste Ting at møde og Svare till
Sagen.
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(Samuell Haaimb …..... …………. haver lade)t indstefne Niels Østrem til Doms
(Lidelse .. ….. ……….. ……. ……….) at Citanten till at føde, som siden
(….. ……) og at betale Processens beckostninger.
dend indstefnte Niels Østrem blev paaraabt eftter Loven men møtte \icke og/ paa hans vegne
(…… ….) huustruen Britha Olsdatter blev paaraabt, som sagdes at vere hiem Reist fra
Tinget,
Stefnevidnerne Halfvor ved Søen og Eerick Ryen hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Niels Østrem til dette Ting med 14 dagers Kald og warsell, og ellers forcklarede at
Niels Østrem nu er boende i Ryfylche Fogderie paa gaarden Stensland.
Eragtet.
Som Contraparten Niels Østrem nu er boende i Ryfylche fogderie, Saa paalegges Samuel
Haaimb at hende Dom over ham for hans Rette Forum og Verneting.

Publiceret Biscop Bornemandz udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: ½ huud udj gaarden
(Grav?)elsseter til Tollef Jacobsen dat: 4 Janvarij 1744.
aftags forretningerne blev inden Retten Examineret og af Almuen tilstaaet at enhver gaard
(…..) behøver det de er aftaget, og kand icke Contibuere af mere end enhver gaard i Sær udj
forretningerne er ansadt for.
Restandsen for Fieldbergs Skibbrede beløber 113 rdr: 2 Mrk: 4 s: og for Leenetz godz 248
rdr: 2 Mrk: 14 s: og Restandsen for Etnes Skibrede beløber 507 rdr: 2 Mrk: 2 s: formue
skatten for begge Skibbrederne beløber 33 rdr:

Ao: 1744 d: 5 og 6 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig Mickel Olsen Stangeland,
Villum Joens: ibid: Lars Mons: Aarland, Thomes Aarbøe, Jacob Anders: Hæfverøen, Niels
Knuds: Stocken, Eerick Johans: Fonden og Lars Olsen Wigck, tillige med fleere Almue som
Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaad:te Reschript angaaende at ingen Almue Mand maa
understaae sig at Reise ned at Solocitere uden Stifttamtmandens attest under straff dat: 17
Julij 1744.
Publiceret Deris Mai:ts allernaad:te Reschript angaaende Søe Limitterne og Land Legderne
dat: 7 Aug: 1744.
Hr: Justitz Raad Krogs udstede Pandte obligation dat: 10 Febrij: 1730 Stoer 700 rdr: blev
anvist i Retten til udslettelse i Pandtebogen saa som dend fantes paategnet at vere betalt til
vedckomende dat: 2 Maij 1744. af Man!! (Maren) Sl: Jørgen Weinvichs.
Frue Ingebor Marie Hr: Justitz Raad Krogs udstedde Pante obligation Stoer 700 rdr: dat: 29
Novembr: 1737 blev Produceret i Retten til udslettelse i Pandtebogen, saa som dend
befandtes at vere betalt og indfriet imod paategnet qvittering af dat: 2 Maij 1744 af Maren
Sl: Jørgen Weinvigh.
Frue Justitz Raadinde Krogs udstede Pandte obligation dat: 20 Junij 1738 Stor 350 rdr: blev
anvist i Retten til udslettelse i Pandtebogen, saa som dend befandtes at vere indfriet og betalt
imod paategnet qvittering af Maren Sl: Jørgen Weinwichs.
Publiceret Frue Ingeborg Marie Justitz Raad Krogs udstede Skiøde paa Fiddie gaard og godz
samt dissen Kircke med videre till Ole Mickelsen Taascke som der for har betalt 2900 rdr:
dat: 2 Maij 1744.
Publiceret Ole Mickelsen Taaskes udstede Pandte obligation Stoer 1980 Rdr: som hand haver
beckomet til laans af Madame Maren Sl: Jørgen Weinwigs dat: 2 Maij 1744.
Fogden gaf tilckiende at som en Persohn ved Nafn Lars Olsen Raalsnes er arresteret under
Bergens arresthuus fordj hand sam/m/estedz baade Self har veret med i Tyfverie, og er
befunden at vere Tyfvers medvidere, saa og fordj, hos hannem er befunden Een meget Guds

bespottelig bog, som af wantroende har veret brugt till Hexerie, og hand ligeledes her i
Fogderiet Men Særdelis i Føyens og Waags Skibbreder hvor hand er fød og opdragen har
faret med adskillig Løign og bedragerie, og eftter al formoedning har veret dend som med
fleere i hans Selskab verende omstrippere har bestaalet folckes Eiendeeler, paa de 2de
gaardene Riisøen og Rolsnes, saa paa det Sagen mod ham, under forfølgning ved Retterne i
Bergen til fulde kand blive oplyst, har Fogden agtet fornøden, her for dette Ting at holde et
forhør over hannem, till
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hvilcken Ende, Fogden ogsaa har la(det …….. ………… …………. ………..)
i begge i begge!! Skibbreder, som nog(en ……… ………… ……….. ……….)
kand vide at forcklare, og hannem (………. ……….. …..)stet i Bergen (……)
hiemhendte, for Self at vere till vedermæele; og eftter at (………)
Lars Olsen u-Stockcket og u-blaackcket for Retten var fremst(illet, saa) fremckom
Joen Riisøen og becklagede, at denne nestleden Sommer 3de Uger eftter Sancte Hans dags
tider 1744, da hand war i brøllup paa gaarden Houschier paa Wallestrand, Een Mandag Aftten
kom der eftter hans Tienistepiges og børns forcklaring, udj hans huus 1 Karl, som lagde sig i
bencken og drog huen ned for øyene, paa det ingen skulle kiende ham, hvilcken foregaf at
vere Een fiskere fra byen, der spurte om folckene var hiem/m/e, hvor store og gamle de vare,
blev saa liggende der om Natten og om Tiisdags Morgenen gick hand der fra, med tilsagn,
hand ville komme igien om Afttenen, sam/m/e dags Aftten da hans børn war paa fiske med
fisketruen, og Tieniste Pigen Anna Larsdatter war gaaet paa Melckestøelen har denne Tyfv
veret i hans huus, oplugt 5 Laaeser, 3de Kistelaaser, og 2de dørre Laaeser, som dog var
gandske u-beskadiget, og disuden opspendt en dør som war Træelaas for, og blef da fra
Comparenten bortstaaelet, af Een Kiste staaende i Kaafven, Reede penge 5 slette dahler 2
Mrk: Støcker og 20 s: støcker \og en Engelsk skilling/ tilsamen 5 rdr: og dis foruden 2 Mrk:
som hand havde i forvaring for en liden dreng og 12 s: for en anden Mand; Nock af sam/m/e
Kiste bort taget 4 Linlæres halsduger, 1 Skout, 1 hue, 1 Pandeliin og en huve, 1 Linlæres
forklæde med vidsøm, Af verdie 2 ½ Mrk: 1 Strylæres Lagen vert 3 Mrk: Af dend anden
Kiste i sam/m/e Kaafve, blev bort taget 1 Strilæres boerdug af verdie 1 Mrk: 8 s: af en
Skycke med Jernlaas for, blev udstaalet 1 aaeklæde af verdie 1 rdr: 5 Mrk: og 4 ½ Mrk:
Skoelæder, af verdie 2 Mrk: 4 s: Nock en øx som stod i fordøren verdie 4 Mrk: af
Kielderen 1 Langhøfvell, hvor af et støcke er funden hos Eerick Klubben, hvor Lars Olsen
Raalsnes logerede, paa hyllen i Stuen blev bortstaalet 1 Texle og en Stødthøfvel, som
fandtes hos broderen Hilie Olsen Skindhufvenesset, hvor hand logerede førend hand kom till
Klubben, Endnu af dend Kiste som stod i Kaafven, war udtaget 1 buttelie brendevin, 1
Smørckande, noget fladbrød, Kringler, en liden ost og 2 Mrk:r Toback; om Afttenen da
Tienistepigen kom fra Støelen saag hun en Karl gaaende fra gaarden Tem/m/elig høy, med
Sort Trøye og Sorte buxer samt en hadt paa hovedet, hvilcken bar en bylt paa Ryggen som
hun kiendte var et Aaecklæde som hand gick til Søes med hvor baaden laag, og da de lagde
fra land saag børnene som laag ude paa Søen og fiskede, at der var 2de Persohner i baaden,
hvor af dend Eene som Roede var byecklæd, og dend anden stod i baaden og fick sig Mad, og
Roede søer eftter, paa veyen til Rolsnes, Skindhufvenesset og til Klubben, siden fick hand
ingen spurning paa dette bortstaalne gods, førend hand nu forgangen fredag da Lænsmanden
Reiste omckring at inqvirere hvor denne Lars Olsen hafde sine Tyfveckoster og Eiendeler da
Joen Riisøen fandt et Støcke af Lang høfvelen afsaget hos Eerick Klubben, og Texelen hos
Helie Skindhuenesset som forbem:t
Fogden tilspurte Lars Olsen Raalsnes, hvad tid i Som/m/er hand opholdt sig paa
Skindhufvenesset og Klubben, og hvem hand da hafde med sig. Rs: hand opholdt sig paa

disse 2de pladser fra 14 dager eftter Pindsetider indtill 6 â 7 uger for denne tid, da hand hafde
sin Koene med sig og Reiste til Bergen;
Fogden tilspurte Joen Riisøen hvor gamle hans børn ere, der til hand svarede at hand {haver
en liden datter} hafde en liden tieniste dreng 12 aar gammell og en liden 12 aar gam/m/el
som er Hendrick T…erøens(?) Søn.
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(Fogden tilspurte Lars Olsen ………… ……) fremstod for Retten og sagde, at
(……. ………… ………….. ……… for)holder sig saaledes i all Sandhed, og Vid(ste ingen) ydermeere (forcklaring a)t give.
Niels Raalsnes, frem(stod) for Retten, og forcklarede (….. ….)f sam/m/e tid som hans Naboe har forcklaret
(var han)d med sin grande i forbem:te brøllup paa Houschier paa Wallestrand,
(…. …. eftter) at Joen Riisøen var bestaalet, eller sam/m/e Nadt {da} til onsdagen da der
ingen war paa gaarden uden 3de smaa børn og en gamel Koene, (hafd)e disse forbem:te
Tyfve, Refvet huull paa Stafbuurs taget, og der igiennem indgaaet og udstaalet en blaae
Kiertzie Stack, af verdi 9 â 10 Mrk: (1) blegt børne skiorte til 1 Mrk: en ost, og 3 hesper
aaecklæde garn, hvor af Lars Olsen Raalsnesses Koene, har bunden et par hoeser, og foræret
sin Verbroder Hilie Olsen Skindhufvenesset, hvor hun og Manden paa dend tid logerede,
hvilcke hoeser Niels Raalsnes nu i Retten anviste, og sagde beckom dem nestleden fredag fra
Hilie Ols: Skindhuve Nesset, hvilcke hand Niels Raalsnes Sagde at dito hoeser er bunden af
Self sam/m/e aaecklæde garn, som fra ham forbem:te tid paa hans Stafbuur blev bortstaaelet,
det hand trøster sig till med Eed at beckreftte; paa spørsmaall svarede Niels Raalsnes, at
ingen vidste hvem Tyfvene war, da hand war bestaalen, men baade Joen Riisøen og Niels
Raalsnes, Sagde at paa denne tid, var der ingen Andre omstrippere end denne Lars Olsen, saa
som de saa snart de kom fra brøllupet søgte heele Landet omckring, og da de kom till denne
Lars Olsen paa Skindhufve Nesset spurte hand dem hvor de kom fra, og hvad de foer eftter,
da de svarede, at de søgte eftter nogle Landstrygere eller Tiufver, saa som de vare bestaalne,
da hand svarede at have hørt at da hand begrafvede et barn i Kirckegaarden paa Brimnes, at
de haver tengt ham der till, der til sagde Niels Raalsnes at have endnu icke lagt nogen dette
til, men hvem som vil tage det til sig, staar det frit for, da hand begiengnede dem med en Stor
mund og trudseler hvor for de Reiste bort.
Lars Olsens broder Hilie Olsen Skindhufvenesset fremstod for Retten og blev tilspurt, 1te:
hvad tid og hvor lenge denne Lars Olsen war i hans huus, og hvem der da war i Selskab med
ham; Rs: at hand kom 3de Uger eftter Pindse dag dette aar til hans huus og war der 10
Ugers dag, men som der da kom bud fra huusmands Pladset Skindhufvenesses Eiere, som
boer paa Søevold og Habbestad, Nemlig ved deris broder Halfvor Olsen Raadzmand paa
Habbestad, at de ville angribe dem med 4re Mand som Tyfve og kiøre dem af paa Een Ret,
samt føre Lars Olsens 2de Sølfstøb til Fogdegaarden, drog hand der fra til Pladset Klubben,
hvor hand opholdt sig i 6 dager, siden Reiste der fra till Bergen, imidlertid saaeg hand ingen
anden i Selskab med ham uden hans Koene, men om hand er æctegiftt med hinde, vidste
Hilie Olsen icke; 2den: qvæstion, om Lars Ols: stedse var tilstede imedens hand var til huus
hos Comparenten; Svarede, at hand stundum war borte 1 Natt og Stundum 2de Netter og 1
dag, forgaf at vere paa Skiøtterie med en liden børse hand hafde, fornam dog icke hand hafde
skudt et eller andet, og de Self sam/m/e 2de Netter som folckene paa Riisøen og Rolsnes
bleve bestaalne, war hand ude og borte fra hans huus; 3die: hvad Eiendeeler hand saaeg hos
Lars Olsen imedens hand var i hans huus; Rs: da hand kom til gaardz kom hand med 2de
Kister, en tilslagen Tønde, en Sæck med Klæder udj, 1 Amber, en Eege skibs Vandbøtte, 2de
smaa Eegeckagger, og et skrin med bøger udj, og en gamell øelskaall med Jernskrab udj, og

en Kaabbehuud, samt en Sexerings baad med Master og Seygl; udj dend Eene Kiste war 2de
Sølf Støb, dett Eene paa ½ potte og det andet vel saa Stort, det mindste med 3de forgyldte
Knopper under og Een forgyldt Ring omckring med Sølf Løf udj, men det andet gandske slet,
saa og nogle An(…..), en brendevins flaske og et lidet Tinbeger, udj dend Anden
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Kiste saag hand intet uden Madvarer (… ……….. …………… …………….)
en ulden Rye og en Skind Rye, me(. ………. …………. …………. …………)
vide, og Kaggene vare tom/m/e; 4(de: ….. ……… ……..) icke for(… …….)
Løsøre og Eiendeeler til gaarden siden h(.. …….) der til huusverelse; Rs:)
Saaeg icke Andet end 3de fuurrestenger tienlig til fisketruer, og vi(dere vid-)
ste icke, hand føerde til gaardz; 5. hvor hand fick dend tæxle, som v(ar staalen)
fra Joen Riisøen, og hvor fra hand fick de uldhoeser, som findes at ve(re ….-)
stet, af det aaecklædegarn, som war frastaalet Niels Rolsnes, Rs: (det)
fandt hand eftter Lars Olsens bort Reise, i det lidet stuehuus som hand hafde (haftt)
tilhold udj, i dend tid, hand var paa gaarden, stucket under Svillen paa Lang(…-)
den i Stuen, og da Lars Olsen var Reist til byen, kom hans Koene til gaarden Skindhufvenes,
og da gick Comparentens barn i gaarden og spildede sig og hugde med Texelen i en backe, da
Lars Olsens huustrue sagde, til Hilie Olsen at det var hindes Mands Texle, fra dend tid og
indtil nu for 6 dager siden saaeg hand icke til Texelen, førend fra Nest afvigte Tiisdag, fandt
hand dend liggende paa Taget af høe og Kornladen; belangende uldhoeserne, da forcklarede
hand at Lars Olsens Koene, Spittede den/n/em, imedens hun hafde sit tilhold paa Pladset
Klubben, og forærede dem først, til Lars Seyevogen, siden tog hun dem fra ham og forærede
Comparenten dem: 6te: om hand ved hvor Lars Olsen hafde faaet de 2de Sølfbegere; Rs:
hand ved icke videre, end hand Sagde for ham, at hafve arfvet begrene, eftter hans Koenes
broder Sl: Jørgen Nielsen som døde i Lofoden.
Fogden tilspurte Lars Olsen hvor hand hafde faaet den/n/e Texle, og det garn som hans
Koene Spettede disse om:te hoeser af; Rs: hand ved icke at have seet dend Texle, og
uldgarnet sagde hand sin Koene førdte med sig baade groftt og fiint, fra Nordland hvor af
hun Spettede 2 â 3 par hoeser.
Joen Riisøen blev tilspurt, om hand med Eed kand beckreftte, at Tex!! dend nu i Retten
anviste Texle, er dend sam/m/e, som hannem dend omvundne tid war frastaalen; der til hand
svarede at, hand med en god Samvittighed kand aflegge sin Eed paa, at det er dend self
sam/m/e Texle, som ham blev frastaalet, forbem:te Tid.
Videre blev Helie Ols: tilspurt, om hand da icke, saag helle!! penger hos Lars Olsen, og om
hand icke saag Lars Olsen førte meere gods fra ham, end hand førte til ham; Rs: hand ved at
Lars Ols: vexlede til Krem/m/eren Jacob Brandesund 2de slette dalere, til Lænsmanden Næl
Hysingstad som kræfvede skatt hos Comparenten, vexlede hand 1 slettedaler, hos
Krem/m/eren i Folgerøen Janes von Høven, vexlede hand en Engelsk Skilling for 22 Skilling
danske; Peder Siggervogen beckom hos Lars Olsen et toe-marck støcke, en 28 Skilling og en
Engelsk half skilling, for noget hand kiøbte af bem:te Peder Siggervogen, og denne Penge
vexling skede eftter dend tid at Tyfveriet paa Riisøen og Rolsnes var begaaet.
Lars Olsen blev tilspurt om hand hafde noget at sige mod det som hans broder Hilie Olsen
nu har forcklaret, der til hand Svarede Nej, men forholder sig saaledes i Sandhed. til
Spørsmaalet, angaaende det godz Lars Ols: førde fra gaarden, svarede hand icke var tilstede
da Lars Olsen Reiste bort, \og/ alt \saa/ icke vidste hvad godz hand førte der fra; ellers Sagde
Lars Olsen at disse penge som hand som ovenmelt har vexlet, har hand iligemaade arvet og
faaet eftter hans Koenes \Sl:/ broder i Lofoden.

Publiceret deris Excellence Hr: Stiftt befalings Mand â Møinichens Resolution at dend fisk
som fiskes uden for 4 Miil fra Bergen, skall Tienden betalis paa stedet til Kongen, Kircken og
Præst dat: 19 Septembr: 1744.
Eerick Klubben fremstod for Retten, og eftter tilspørgelse 1t: hvad tid Lars Olsen kom i
hans huus, og hvad godz hand {da} og hans huustrue der bragte ind med sig; Rs: Vngefer 7
uger siden hand kom fra Skindhufve Nesset
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(…….. ………….. …………… icke) var tilstede, men var med Lars Seye(vogen …… ………… …………..), hafde hand allerreede ind fløttet sit
(gods pa)a et Camer (…. ….. … …) saa og alt icke vidste hvad hand førte
(af g)odz; (og) hans huustrue (ei) heller icke \var)/ hiem/m/e \men/ paa Støelen hos
Creaturerne, hun har forcklaret for Comparenten, at hun heller icke gaf agt paa hvad Lars
Olsen indførte, og nu er hun svag og ferdig at falde i barselseng saa hun icke her kand møde;
2det: om hand da icke ved hvad gods hand Lars Olsen eller hans Koene førte der fra, og om
Lars Olsen icke førte noget gods ind paa gaarden siden første gang hand kom der; item hvor
lenge Lars Olsen og hans huustrue var der, Rs: hand Lars Ols: var hos ham fra Løfverdags
Aftten, till fredags Morgenen nest eftter, da hand Reiste der fra, med sin Eegen baad, og tog
med sig et lidet skrin hvor udj var bøger (… ..)d kom til gaarden, laante og en liden bomme
hos Comparenten som hand sagde ville have Mad udj, dend hand end nu icke har faaet igien,
fick og hos ham til Laans, hans Kircke hadt, 2de Tilier i baaden og et øeseckaer, som hand
icke fick igien; hadten har Lars Olsen med sig, her paa steden, og eftter hand var bort Reist,
var Lars Olsens Koene der paa Pladset {ha} vngefer 3de uger hos Comparenten, som da førte
hinde fra sig till Ifversøen, da hun hafde med sig 2de Kister og 1 Seck, 1 Lang høvell, 1
Krucke, 1 Kagge og 3de a 4 høfveltender, og i Seckcken befandtes en Skind Rugge en ulden
Rye, og et Lagen, Men Lars Olsens Sødsters Mand Lars Mons: som boer paa Ifversøen, ville
icke tage imod hinde, hvor for Comparenten førte hinde der fra med sin Pagagie, til
Brandesund, hvor hun sadte Krem/m/eren Jacob Hynnemeur til Pandt en huus Postil for
Penge som hindes Mand var skyldig og der fra førte Comparenten hinde til Seyevogen, hvor
Lars Zackariesen Seyevogen tog hinde till huus, i 3de Jefndøger, da der kom ordre fra Pladses
Eiere Eerick Habbestad at de skulle føre hinde til Lænsmanden, {saa} men Lars Seyevogen
og Hilie Skindhuvenes førde hinde der fra til Qverne Nes ved Brandesund hvilcke og hafde
bestilt Christopher Strodavid, en opstripende!! (om-) Tigger og Joen Grønaas som skulle
føere hinde til Lænsmanden, hvilcke og da de kom tilbage sagde at de hafde saa giort, men
fandt icke Lænsmanden hiem/m/e, dog siden har de beckiendt for Comparenten og fleere at de
icke førte hinde til Lænsmanden Næll Hyesingstad, men afsides til Kiernagelen som er Lyese
Closters gods, og hvorledes hun siden er kom/m/en der fra er ingen beckiendt. ellers
forcklarede Comparenten at da Lars Olsens Koene Reiste fra ham, sadte hun ham til
forsickring for sin udlaante bom/m/ehadt, og baade Redskab, en skind trøye, en dito buxe og
en Kaabbehuud, meere af deris godz var icke meere hos ham tilbage; Fogden tilspurte
Comparenten, hvor hand havde faaet det støcke af dend Lang høvel, som er Joen Riisøen
frastaalen, og nu her for Retten er anvist, Rs: at nu nestleden Løfverdags Morgen da
Lænsmanden Næll Hyesingstad inqvirerede i Comparentens huus, eftter Lars Olsens
Eiendeeler, fandt de dette Støcke af høfvelen i det Cam/m/er hvor Lars Olsen og hans Koene
logerede, stucken paa en gield under Sperrene, men vidste icke hvorledes det var ind komen i
hans huus,
Lars Olsen Sagde at dette Støcke høfvell hafde hand ført med sig fra Lofoden i Nordland.

Joen Riisøen fremstod for Retten og sagde endnu som før at hand med Eed kand beckreftte
at dette Støcke træe, er Directe af dend hannem frastaalne høfvell \afsaget/ og at Anders
Deggernes paa Storøen, som giorde høfvelen for han/n/em, skall der til vere hans vidne, og
findes dette Støcke at vere af Beenved. Fogden tilspurte Comparenten og formaenede ham
at forcklare, hvad videre, Løign, bedragerie og Tyverie hand haver hørt om denne Lars Olsen,
Rs: at have hørt sige at Lars Olsen nestleden vaar eller foraar, et aar siden, skall have Staa1744: 174
let en otterings baad, eftter endels (…… ……… ………. ………) andres (……..)
fra Lars Fiøsne eller hans Svoger, (…… …………. og med s)am/m/e baad Re(iste hand)
Nord eftter, og Stael fisk af fiskegiellene (….. …… …..) siden foer om (….. ……)
med og Soldte, hand har og hørt, at Lars Olsen var med sam/m/e baad hos (sin)
broder Hilie Skindhuvenes, og da foer der fra, Reiste hand lige ud (til hafs)
og siden saag de ham icke meer, førend i den/n/e Som/m/er, da hand kom ig(ien i)
en anden baad.
Hilje Skindhuvenes blev fremckaldet, der ligeledes svarede at Lars Olsen war nestleden
Vaar, et aar siden med hans formen(…. ….)ne, hos hannem paa gaarden en Nattes tid, og
hafde en ottrings baad af Hardanger bygning, med løs wing paa, og da hand drog der fra,
Reiste hand lige ud til hafs og hafsiden Nord eftter;
Lars Olsen sagde sig da at kom/m/e synden fra Christiansand, og reiste fra sin broder
hafsiden til Flooever, og der fra dend Rette vey till Lofoden i Nordlandene, item at hand
hafde kiøbt en baad af en Hardanger som førte brendeved til Bergen, og gaf ham 38 rdr: for
baad og Seygl og Redskab, Mandens Naufn, skall vere Niels af Ulvigs Sogn.
Lars Seyevogen fremstod for Retten og forcklarede i allemaader som Eerick Klubben
forcklaret haver; for det øfrige vidste hand intet at forcklare uden dette, at (da) Lars Olsens
Koene, var hos ham de 3de Netter, kom Lars Olsens broder Halfvor Olsen Habbestad, og tog
fra hinde en uld Rye, en skind Rye, en Kiste og Een bered skind trøye med Tincknapper udj,
en Lang høvel af Eeg, 2de Ploug høfler med Ploug Jern, og en høfveltand, en bog dend
beckende Kiede, 1 dito Dar Phalter, og en CateChismo forcklaring, saa og en fiering Læder,
hvor af var udskaaren 2de Soeler, og Resten veyede 3 ½ Mrk:
Lars Olsen Sagde hand førdte dette neder med sig fra {Skindhufve Nesset} Nordland;
Hilie Skindhuve Nesset forcklarede at da Lars Olsen kom til hans huus, saag hand alt det
godz og tøj hand førde med sig, men da saag hand intet Læder hos ham.
Joen Riisøen frembragte i Retten et Støcke af dend sam/m/e huud Læder, som han/n/em blev
fra Staaelet, 4 ½ Mrk: af, og Lars Olsens broder Halfver Olsen fremviste og i Retten de 3 ½
Mrk: Læder som hand tog fra Lars Olsens huustrue, hvilcket baade af Retten, saa vel som
Laugrettes Mendene og fleere Almues Mend nøye blev eftterseet, og befandtes at vere et og
det Self sam/m/e slags Læder, saa ingen anden kunde slutte, end at det joe paa en tid var
barcket; Joen Riisøen Sagde at hand kiender sin barckning paa Læder, og Seer forvist at det
Læder som Halfvor Olsen Habbestad har fremvist, er det Self sam/m/e som han/n/em blev
frastaaelet.
det gods som mer bem:te Halvor Ols: tog fra Lars Olsens huustrue, Sagde Comparenten Lars
Seyevogen, at have hørt af Halfvor Olsen at hand tog det for sin Sl: faders arf, som Lars Olsen
har til sig taget.
Lars Olsens broder Halfvor Olsen Habbestad fremstod for Retten og forcklarede at vere
tilfalden udj fader arf 18 rdr: og der for var Maans Siøevold ordineret til formynder, som
lefverede arfvemidlerne til Comparenten Self, under tilsiun af Eerick Siøevold og broderen
Hilie Skindhufvenesset, og sam/m/e uge som Comparenten Reiste fra Maans Søevold, fick
hans broder dend Nerverende Lars Olsen af sam/m/e arvemidler 6 rdr: og siden tid eftter

anden saameget, at det in allis beløb sig til 10 rdr: 4 Mrk: 10 s: Sagde ydermere at det er nu 6
aar den/n/e høst, siden Lars Olsen fick de første 6 rdr: og foraaret der eftter de andre Penger,
hvor med Lars Olsen Reiste bort, og hvor af Halfvor Olsen icke har faaet mere tilbage, der
eftter, end 1 rdr: 1 Mrk: 10 s: og nogen tid tilforn 2 par Vadmels Klæder, der i høyeste kunde
vurderes til 2 rdr: {saa at} og nu den/n/e Som/m/er, fick hand en heell sletdaler og 2 Mrk: i
Smaapenge; for Resten som er 6 rdr: 3 Mrk: har hand icke faaet andet, end det gods hand
den/n/e Som/m/er tog fra Lars Olsens huustrue, hvilcket hand sagde at vere ligesom Lars
Seyevogen forhen har forcklaret, hvilcket alt eftter vurdering beløb sig till 5 rdr: 1 Mrk: 8 s:
Alt dette tilstod Lars Ols: at forholde sig Rigtig.
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(Halvor Olsen Habbestad ……. …….. ……. icke vid)ste noget ydermere at forcklare om
(….. …….) gang (…… …. …….. ……..) hand svarede at nestckomende
(……. ……….. ……. ……… ………) reiste Comparenten til Byen hvor
(hand …..) sin broder Lars Olsen (….) hand hafde veret der nogle dager,
(….. ….saavælsom?) ham med sig paa en liden Sexerings baad till Blomvo(gen og si)den til Golten for at kiøbe Vaarsild, og da de var i Blomvogen
(….. …)d Samlag med en Mand i Bergen {Er} Nafnlig Ercke Benjamen
(.. …..) og (…)den for Toldboeden, der hafde en Løfttings baad og en Lyet!! (Leyet?)
(Karl?) med sig, hvilcke omsider fick kiøbe saa meget sild at de der med til
(….)de Lars Olsens Sexerings baad, hvor med bem:te Lars Olsen og Ercke Benjamens leyede
Karl Reiste till byen for sam/m/e sild at bortselge, da de kom tilbage var der lidet sild at faae,
fick dog noget i hver baad hvor med de Reiste til byen, fra dend tid og indtil 8te dager for
Paaske var hand hos Lars Olsen, som da logerede tverst paa Nye Kircke Almindingen, hos en
Koene ved nafn Britha Kypper der nu er død, da taelede Lars Olsen til Comparenten og
sagde at der {sto} laag en ottrings baad med Løfttings Ving samt Seygl Redskab ved Nye
Almindingen, dend ville hand tage at Reise til Syndmøer til sin Koenes broder med, og bad
Comparenten vere med sig, lovede hannem der for icke alleene betaling for sin arf, men end
og sin hyre for sin Reise til vaarfisket med han/n/em, og da Comparenten icke med gode ville
fare med, omgickes hand han/n/em saa lenge, baade med gode og unde, at hand fick hannem
overtalt at fare med, sagde Lars Olsen da og at naar hand kom tilbage, wille hand legge
baaden i Tønden paa Bergens Vaag, paa det dend som Eiede baaden kunde tage dend tilbage,
men hvem Eieren var, vidste Comparenten icke, der paa tog de baaden om Natte tider, og
strax Reiste Nord eftter, med en god Synden vind, og i medens de Seiglede war der i Vingen
liggende en Hardanger Kuftte og en Poese Salt, hvilcken Kuftte Lars Olsen siden tog paa sig
og brugte, og war dend i baaden før de tog baaden og reiste bort med dend, saaledes Seyglede
Nordeftter vngefer 24 Miil Norden Norden!! for Bergen, da de kom i en Skiergar, og folck
kom ud at ville loese dem til hafn, men Lars Olsen Sagde hand skiøttede icke meget om hafn,
eftterdj det var Som/m/erdag, saa ville hand Reise lengere nord naar hand ickun fick en liden
hafn medens Natten varede, og hvor paa de udroede folck visede dem veyen till en liden
holme, hvor der var en liden henge hafn, hvor de hvilede om Natten, om Morgenen var stille
veirlig, men da der leed noget paa dag, begyndte at blæse en Sagte Sydlig Vind, da de Reiste
Nord og ind eftter en Mil veis ind i fiorden, om Afttenen kom de i en hafn hvor ingen folck
boede, stedets Nafn u-beckiendt, hvor de laag dend Nadt, som var Natten til Skier Taarsdag,
da om Morgenen blæste en sterck nord veste vind, indtil det leed noget paa dagen, Sagtede
vinden sig Roede saa Nord vngefer ½ Miil og kom Nær til en anden hafn, hvor de blef
ligende til Paaske{dags} Aftten, og som Nordenvinden Continuerede, Resolverede Lars Olsen
at Reise Søer eftter som og skede og da de hafde Seiglet 1 ½ Miil kom de om Natten till en
hafn hvor der var en fiskegiell, her ville Lars Olsen op og tage fisken af gielden i baaden, og

da Comparenten {icke} fra Raadede ham sligt og icke ville vere med, truede Lars Olsen ham
saa lenge at hand maatte følges med, og baer de saa fisken af gielden i baaden vngefer 100
fisk, strax droge de der fra og Søer eftter (….) en Sagte Noerlig vind og Reiste saa det
forteste de kunde, deels i Stille veir og dels i sterck Norlig vind, saa de 3die Paaskedags
Aftten kom her till Ifversøen ved Engesund, der drog Comparenten fra Lars Olsen, og tackede
Gud hand slap fra ham, hvor Lars Olsen siden drog hen vidste Comparenten icke, men hørte
ham sige ville (…..) lenger Søer eftter, og fisken førte hand med sig, siden fandt hand icke
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hufve Nesset; og da her var bøigde (…… ………. …………. ……….. Tyf-)
verie paa Riisøen og Rolsnes (… …… …………. ……… ……… ……… …-)
de lovet at ville kiøre {pa} baade Lars (Olsen og hans) broder Hilie her)
fra paa en Ret, advarede hand dem ogs(aa ….. ……) da Lars Olsen strax (……)
drog der fra;
Lars Olsen blev tilspurt hvad hand hafde at (udsige til) {de} hans broders udsigende, Rs: at
hand hafde 3de Ting her imod (at Er?)indre. 1te: at dend baad hvor med hand Reiste Nord
eftter, er dend sam/m/e (hand for)hen har forcklaret at have kiøbt af en Hardanger og betalt 38
rdr: for. 2det: at det forholder sig icke saaledes eftter hans broders forcklaring, at hand
skulle legge baaden i Tønden for at Eierne kunde tage dend der igien, men hand sagde at ville
legge dend i tønden, paa det at hans Creditorer kunde tage dend i betaling for hvad hand
dennem var skyldig; 3die at hans broder har sagt hand ville Reise til Sundmøer til hans
Koenes broder, men var hans ord icke saaledes, men at hand Sagde da hans broder spurde
ham hvor langt det var til hans Verbroder, at det var Søehart eftter (fiske?)res beretning indtil
de kom til Sundmør, men siden var veyen bedre \dog/ i det øfrige tilstod hand sin broders
forcklaring, saa vell om dend indtagne fisk, i baaden, som deris Reises fremfart Nord og Søer
eftter. hand tilstod og at denne hans broder \Halvor Ols:/ var lenge imod at Reise med
han/n/em og allermest var hand der imod, at tage fisken af gielden i baaden;
Halfvor Olsen Sagde at hand icke hørte af sin broder at hafde kiøbt nogen baad da hand tog
baaden og Reisede bort med dend, men wel at hand hafde Tinget paa en Jegt, af en Mand
Nafnlig Hilie Qvalvig, men da Manden kom med Jegten wille Lars Olsen icke beholde dend,
hvor til Comparenten ej vidste nogen aarsag; det Lars Olsen siger hand villet legge baaden i
Tønden till sine Creditorers betaling, Sagde Halfvor Olsen var Løign, men ordene var
saaledes, som hand forhen har forcklaret; Halfvor Olsen blev tilspurt hvor gam/m/el hand nu
er, Rs: 21 aar gam/m/el nestleden Sancte Hans dag, 2det hvor lenge det er siden hand gick
til Gudz bord, Rs: det var nestleden Pindsetider 2 aar siden hand gick til Confirmation og
der paa till Herrens Nadvere.
Lars Olsen blev tilspurt hvor hand siden Saalte dend Staalne fisk, Rs: i Christiansand og
fick 4 Mrk: 8 s: Vogen og sagde det var vngefer 7 voger fisk.
Capitain des armes ved Hr: Major Mullers Compagnie, Lars Fiøsne fremstod for Retten, og
gaf tilckiende, at dend otterings baad med Løfttings Ving samt Seygl og Redskab, hvor om
Halvor Olsen nu har forcklaret, war hans Sødsters Mand Sr: Jørgen Ørbech i Bergen
tilhørende, og blev hannem frastaaelen lffen(?) paa dend af Halfvor Olsen nu forcklarede tid,
Nemlig i ugen for Paaske nestleden aar 1743 da dend laag ved bryggen i Nye Almindingen.
Knud Monsen Vespestad og hans datter Barbra Knudsdatter som nu er giftt med
Christopher Salomons: Søer Fonden fremstod begge for Retten og forcklarede, at for vngefer
5 ½ aar siden kom den/n/e Lars Olsen og begierede Comparentinden Barbra Knudsdatter til
æcte, da hand Knud Mons: vel hørte et bøigde Røgte at Lars Olsen hafde funden en skiult
skatt af Penge, og i midlertid dette frierie stod paa, hørte hand og at Lars Olsen hafde bestilt

en Sølf Crone hos Een Guldsmed i Bergen, men baade Knud {Ol}\Mon/sen, og hans datter,
gaf Lars Olsen Stedse Ney, icke dis mindre da det leed \noget/ ud paa Som/m/eren, leyede
Lars Olsen en otterings baad og sagde hand med dend ville hiemhendte sin Rigdom fra
Bergen, og da baaden var ferdig og laag tiltagcklet 8 â 9 dager, giemte Lars Olsen sig borte,
saa de maatte lede eftter ham, og omsider fandt de Lars
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(Olsen …… …….. ………… ……….) og paastod enda at ville Reise
(til Bergen) og hendte (…… ….. ……) undertiden sadte hand sig i Senge(bencken) at skrifve n(oget paa e)n bom/m/e, eller Kistelaag adskillige
(……..) Carracterer (…. …… ……) stod sig paa; siden hørte Knud Monsens Koene at Lars
Ols: har becklaget sig for, at hans funden Rigdom er bortsvunden, ydermere forcklarede
Knud {Olsen} \Monsen/ at hand i Een (…..) tilspurte Lars Olsen, om det og forholdt sig
saaledes, som bøigde Røgtet siger angaaende dend fundne skatt, men da negtede hand det
aldelis, og da (de ej) mere fornam til nogen Reise, sadte de baaden ind igien; og saa Reiste
Lars Olsen fra Vespestad strax der eftter.
Fogden tilspurdte Almuen, om icke den/n/e Lars Olsen, nogle aar forhen har veret mest
kiendt af det Nafn Riige Lars, og hvad aarsag de har givet ham det Nafn; der til Almuen
svarede, at nu paa en 4 aars tid, har hand (… ….)a en 4 aars tid, veret beckiendt af det Nafn
Rige Lars, hvilcket Nafn de gave ham formedelst det Røgte hand Self hafde udspredt om dend
forborgne skatt, hand skall have fundet, og {om} \for/ dend Sølf Crone hand i Bergen haver
bestilt; Endnu tilspurte Fogden Almuen om de ved at Lars Olsen nogen tid har holdt skoele
til ungdommens oplæring i at læese i bog, eller hvad handtering hand har foretaget sig
imedens hand her i Skibredet har opholdt sig. Almuen her til svarede Nej, {det er dem}
Lænsmanden af Føyens Skibrede ligesaa, at de icke ved at hand har holdt skoele til nogen
børens oplærelse, men hans broder Halfvor Ols: forcklarede at for 14 eller 15 aar siden tiente
Lars Olsen hos sin Moderbroder Hans Johans: Alsvog paa Brimnes, 2 ½ aars tid, og da lærte
hand er barn i huuset at læese, videre skole hold er icke vitterlig hand har holdet, siden var
hand hos sin Sl: fader 1 aars tid, hos sin formynder Lars Habestad 3 aar, der eftter hos Maans
og Lars Ifversøen 2 ½ aar, for Resten der hand opholdt sig som en løsgiengere, og omstripper;
Lars Ifversøen forcklarede, at det sidste aar hand var der paa gaarden, hafde (…)end tilsagt
han/n/em 14 rdr: for sam/m/e halfve aars underholdning, men beckom icke en skilling der for,
og siden hand Reiste der fra, har hand icke andet hørt om hand, end hvad nu for Retten
forcklaret er; og ved (Lars Ols)ens afreise der fra som nu er 5 aar siden, optog hand hos
Maans Ifversøen 2 rdr: 10 s: sam/m/e Mandz datter Karj Maansdatter 4 Mrk: 10 s: hvilcke
hand skulle kiøbe godz hiem for, men \da de icke/ fick hvercken godz eller Penger igien, tog
de et aaecklæde og en qvittel i Pandt, af de Klæder hand lagde {sig} eftter sig i Ifversøen.
Fogden formaenede Lars Olsen at eftterdj her nu ordlydende, og gandske hørlig er bleven
Protocolleret, hvad enhver om han/n/em haver forcklaret, hand da ville give tilckiende, om
hand noget ydermere hafde der imod at sige eller indvende, hand da sam/m/e wille
fremckom/m/e med. der til hand svarede at der er mange støcker som hand maa tilstaae at
vere Rigtig, og endel støcker som ere u-Sandferdige at hand skal vere beskyldet for, hvor paa
dend gandske act for ham blev igien oplæst, paa det hand der till kunde give {sit o} sin
giensigelse til. og eftter at acten eller dette forhør for hannem var oplæst, sagde Lars Olsen at
Endell her om war icke Sandferdig om ham forcklaret.
hvor paa forhøret blev sluttet, som skall gives vedbørlig beskreven.
Fogden tilspurte Næs!! (Næl) Hyesingstad at siden hand haver befalet ham med (M)end
nøye at in qvirerere!!, om her maatte findes nogen af Lars Olsens Tyfveckoster eller effecter,

da om hand da der af ved inqvisitionen (haver) befunden \mere end anført er/ der til hand og
de 2de Mend svarede at hand her om nøye
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haver inqvireret, men icke fundet (….. …… …… ……… ………….)
indført.
Lars Olsen blev tilspurt (om ……. …….. ……. ……… ……………)
er af bleven, Rs: at det blev (….. ….. ……….) Koene i Kl(…. ……)
hvor hun med det er henreist, (… ……… ………. ………. …….)
Publiceret Peder Hamres udstede bøxelsedel paa 15(?) ¼ Mrk: Sm: i gaarden Tara(ldzøen? til)
Haagcken Niels: dat: 6 Octobr: 1744.
Eerick Olsen i Bergen haver udj forrige indstefnte Sag, atter till dette Ting ladet indstefne sin
Svoger Lars Joens: Wig till Doms Lidelse at betale de skyldige 6 rdr: 4 Mrk: 1 s: saa og
Processens beckostning.
Contraparten Lars Joensen Wig møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og
warsell, og sagde icke at vere pligtig Koeleye for mere end 3de aar, 4 Mrk: 8 s: hvad sig
Moder arfven angaar sagde hand ickun eftter skifttebrevet beløber 2 rdr: 1 Mrk: eftter
skifttebref dat: 17 Maij 17?? som hand i Retten Producerede til bevis; der imod Sagde
Contraparten at have ladet hinde beckom/m/e 1 Sort fløyels huve, og 1 Koe af verdie i M(….)
verd 2 rdr: 3 Mrk: som Citanten tilstod Rigtig at vere, og at have beckom/m/et, (Ligesa)a at
Contraparten formenede og paastod at hun der udj ej har ladet (…) nogen kort; af de
fordrende 5 rdr: 2 Mrk: 8 s: siger Contraparten at hindes Sl: fader eftter hindes egen ordre
haver der paa leveret till Sl: Jockum Roggens huustrue 3 rdr: saa der paa ickun Rester 2 rdr: 2
Mrk: 8 s:
Citanten møtte for Retten og benegtede at hans huustrue icke haver givet nogen ordre at lade
levere de ommelte 3 rdr: Langt mindre haver hun dennem beckom/m/et, og der fore war Dom
udj Sagen paastaaende.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Citanten fordrer paa sin huustrues [vegnes]? Sl: Moder arvelod 4 Mrk: 1 s: da dog dend heele
arvelod ickun eftter Skifttebrevet beløber 2 rdr: 1 Mrk: hvor paa hand Self tilstaar at have
beckommet 1 Koe og 1 fløyels huve, hvor med Retten anseer at Citanten kand lade sig nøye,
uden at ham der paa noget kand tillegges; men Koeleyen for 3de aar tilfindes Contraparten
eftter Eegen tilstaaelse at betale med 4 Mrk: 8 s: Ligesaa tilfindes Contraparten at betale de
paastefnte 5 rdr: 2 Mrk: 8 s: siden hand uden skifttes holdelse eftter Sl: Svigerfaderen haver
anmasset sig dend Sl: Mandz Sterfboe og Jordebrug, og der imod at søge sin Regresse hos
vedkomende, for de saa sigende der paa betalte 3 rdr: iligemaade tilfindes Contraparten at
betale udj processens beckostning 1 rdr: hvilcket alt hand tilfindes at betale under Nam og
Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Knud Tvedts udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i gaarden Tvedt til sin Søn Knud
Knuds: dat: 8 Octobr: 1743.
Fogden Heiberg Contra Leyermaals begiengeren æctemand Mickell Brynildsen Fiddie, eftter
forrige tiltaele, som Sagde at hand nu haver indstefnt fornefnte Mickel Brynildsen for at slutte
Sagen paa sin side, og at Erhverfve Dom over denne Leyermaals begienger til Straff for hans
begangne forseelse.
Mickell Brynildsen Comparerede for Retten, og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

Fogden i Rettelagde dend over Mickel Brynildsen Boes formue d: 14 Martij dette aar
forfattede og videre d: 3 og 4 Aug: sidsteleden inden Tinge undersøgte Registrations
forretning, hvor eftter ben:te Mickel Brynildsens gandske formue beløber sig 22 rdr: 3 Mrk:
13 s: Men hans bortskyldige gield der imod 32 rdr: og blev saa Mickel Brynildsen tilspurt,
1te: om hand icke Eier noget mere endten af løese eller faste Eiendeler, end Rettens Middel
allerreede haver Registeret; dertil hand Svarede Ney, hand eier aldeeles icke fleere Midler
end Registrations forretningen udviser. 2det: om hand ogsaa tilstaar at vere skyldig, de udj
Registrations forretningen anførte Creditorers fordringer. Rs: ja hand maatte
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(…… ……… ………. …………) Registeringen anførte Creditorer
(……. …….) og (….. ….. ….. sa)a slet, at hand icke kand betale
(sine bøder) uden Gud (…. …..) at hand ved sin Sved og Arbeide
(kand fo)rtiene sig noget. 3die: om hand da icke vidste enten ved venners hielp, eller ved
vendtende arf, med tiden at til veye bringe 24 rdr:s bøder (…..) fors(…)e, at hand kunde
undgaae videre Straf paa Kroppen, Rs: Hand ved sig her till ingen Raad. 4. om hand da
hafde noget at frembringe i Sagen till sin befrielse. Rs: Ney.
Fogden der paa satte i Rette at Mickel Brynildsen, eftter Lovens 6te bogs 13 Capt: 25 art:
samt Forordningen af 6 Decembr: 1743. dendz 22 art: og paastod Dom.
hvor eftter saaledes blev Eragtet.
Forinden Dom udj Sagen kand blifve afsagt, maa Creditorerne i følge Deris Excellences ordre
dat: 10 Septbr: 1744 lovlig indkaldes, og till dend Ende bliver Sagen udsadt till Waartinget
førstckommende, til hvilcken tid og sted, Fogden Heiberg besørger, at wedkommende bliver
lovlig indkaldet, hvor eftter Dom i Sagen u-opholdelig skall blive afsagt.
Fogden lod tilføre at siden Creditorerne skall videre indkaldes for at Ligitimere deris
fordringer, saa maatte hand begiere Extract af Protocollen om hvis nu er Passeret og dend i
Rettelagde Registrations forretning til bage, som strax blev leveret.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1745 ere, Jacob Niels: Hæfverøen, Niels
Albrigts: ibid: Salomon Jacobs: Mæelingen, Lars Albrigts: Houckenes, Anders Eefvens:
Sandtorv, {Lars Ol} Knud Ols: Sandtorv, Rasmus Aasmundsen Grasdalen og Niels Pedersen
Støele.
Fogden i Rettelagde Tingsvidnet om wrag og Strandet godz, hvor om Almuen svarede Ney.
Almuen tilstod at saa mange som har ført til og fra tingene har faaet deris betaling 4 s: Miilen.
Restandsen beløber 104 rdr: 1 Mrk: 9 s:

Ao: 1744, d: 9 og 10 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig for Ous Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Ole Olsen Høysedter, Niels
Mons: Vaage, Niels Jørgens: Mesædtre, Maans Olsen Nedre Boege, Niels Niels: Raalsvog,
Mathias Siurs: Røsvold, Lars Taarbiørns: Wafed, og Hans Hansen Lundervig, tillige med
fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret de høy Kongl: Reschripter som paa forige Tinge.

Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befahlings Mandens udstede Placat, at Halsnøe
Closters gods skall selges, lige saa er auctions Conditionerne oplæst.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Peder Ols: Søre Strønen, hvor Encken Karj Larsdatter og
datteren Marj Pedersdatter er tilsamen udlagt 19 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Søre Strønnen for
29 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 14 Julij 1744.
Villum Nielsen Langeland fremckom for Retten og sagde at hand har an/n/am/m/et af Lars
Hans: Goupholm Myndtlingen Joeseph Nielsens Arfve Capital 52 rdr: 1 Mrk: 4 s: og Renter
2 rdr: 4 Mrk: tilsamen 54 rdr: 5 Mrk: 4 s: som Comparenten er ordineret at verge for, hvilcke
Penge hand nu inden Retten opbød om nogen ville antage dem imod sickert underpant og
Renters svarelse, og som ingen af Almuen eller andre der anmeldte sig at ville antage dennem
mod at svare Renter, saa war hand begierende at Dom/m/eren ville Pengerne forsegle, som og
Skede, og der eftter Villum Langeland igien leveret.
Publiceret Biscop Bornemands udstede bøxelsedel paa 12 Mrk: Sm: ½ g:skind udj gaarden
Lied til Peder Larsen dat: 21 April 1744.
Fogden begierede at Almuen ville give sit vidnes byrd om Guro Haldorsdatter var mere
Eiende end de 11 rdr: 2 Mrk: 11 s: som hindes Effecter, da de blev auctioneret beløb sig,
som og om hun icke blev sadt i fengsel hos Lænsmanden d: 5 April 1743 hvor hun blev
sidende indtil d: 9 Novembr: 1743. hvor paa ham tingsvidne blev medelt.
her i Skibredet findes ingen Vrag eller Strandet godz eller noget af de øfrige Poster som
Tingsvidnet melder om. Tingskydsen tilstod Almuen at vere 4 s: Miilen betalt.
Restandsen beløber 23 rdr: 1 Mrk: 1 s:
1744: 177

Ao: 1744 d: 12 og 13 Octobr: blev hol(den Almindelig Høste Skatte og Sage-)
ting paa gaarden Haavig for (Strandvigs Skibbredes Almue, ofverve-)
rende udj Retten Kongl: Mai:ts (Foeget Sr: Andreas Heiberg med)
eftterskrefne Laugrettes Mend (Nemblig, …….)r Haavig, (… ……, ….)
Tuftt, Anders Joens: Houge, Engell (…sen …..)vet, Knud Vi(……..)
Vindenes, Ole Endresen Lioethuen, Ole (Knud?)sen Ref(ne?), og (…..)
Skaatthuen tilige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts Halsnøe Closters godz at bortselges, som og Deris Kongl: Mai:ts
allernaadigste Reschripter som paa forrige Tinge.
Publiceret Laugmand og Cancellie Raad Bagers udstede stefnemaall for Arne Qvernevigen,
hvilcket i Rette falder till 1746 Helig 3 Konger Laug(dag?) hvor udj hand ind stefner Hr:
Fendrich Segelke og Gustavus Segelke, som og Cancellie Raad og Sorenskrifver Randulff
alle Dom at imodtage dat: 8 Octobr: 1744.
Publiceret Guldbrand Haldoers: Backes udstede Pandte obligation Stoer 70 rdr: som hand
haver faaet til Laans af Gidtle Niels: SkougsEide og der for setter ham til underpandt 2 pd: 6
Mrk: Sm: i gaarden Bache dat: 12 Octobr: 1744.

Publiceret Ole Engels: udstede bøxelsedel paa 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: i Henanger og 9 Mrk:
Sm: i Hiortedal til Samson Gidtles: dat: 6 April 1744.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Gitle Engelsen Boelstad hvor Hans Vindsendsen Hiartnes er
udl: 1 pd: 17 Mrk: Sm: i Boelstad for 74 rdr: 5 Mrk: 14 s: saa [og] Giert Bache, Samson
Engels: udl: i Boelstad som og Lars Goupholm 19 rdr: 2 Mrk: 5 s: dat: 22 Aug: 1744.
Publiceret Marithe Vilumsdatter og indbenefnte interessentere deris skiøde paa 1 pd: 3 Mrk:
Sm: i gaarden Kleppe til Lars Isacks: som der for har bet: 30 rdr: dat: 12 Martij 1744.
Publiceret Heine Aamunds: Lille BaldesEims udstede skiøde paa 7 ½ Mrk: Sm: og et
giedskind i gaarden Lille Baldeseim til Anders Nielsen dat: 9 Julij 1743.
Publiceret Guroe Sl: Ole Selsvoldz eftterleverske, hindes udstede skiøde paa 1 pd: 14 Mrk:
Sm: i gaarden Selswold til Engel Joens: Schaar som der for har bet: 86 rdr: dat: 12 Octobr:
1744.
Publiceret {Engel Ols:} \Torbiørn Tvets/ udstede bøxelsedel paa 2 pd: 10 Mrk: Sm: i gaarden
Nordtvet til Engel Ols: dat: 6 April 1744.
Fogden haver til dette Ting ladet indstefne Svend Kiøen til dette Ting til Doms Lidelse for
øvede slagsmaall imod Thomes Kiøens huustrue Anna Haldorsdatter, og der om at paahøre
vidner Rangnele Andersdatter og Christj Engelsdatter Kiøen, som er indstefnt under
faldzmaall og Thomes Kiøen indstefnt til vedermæele udj Sagen.
dend indstefnte Svend Kiøen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfestes og afhøres. der paa fremstod
vidnerne for Retten, da Eedens forcklaring for den/n/em af Lovbogen blev oplæst. hvor eftter
vidnet Rangnele Kiøen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at noget for
Michaelj tider i Kornskaaren stod vidnet paa Ageren og Skaer Korn indeverende aar, og hørte
at Anna Haldorsdatter og Svend Kiøen trettede om noget Korn som dend indstefnte beskyldte
Contrapartinden for at skal ved ager Reenen have optaget og blev Seende at Svend Kiøen tog
fadt paa hinde 2de gange med handemagt, ligesaa 3die gang slengte hinde saa hun faldt
baglens paa Ryggen til Jorden, saa hun der over faldt i besvimelse og blødde i Munden, da de
tog og Reiste hinde op og i denne svagelige tilstand ledde hinde ind i Stuen om Noens tider
paa dagen, og lagde hinde i Sengen, som hun maatte vedholde med svaghed indtil det leed
noget langt ud paa dend anden dag. dette vidne hafde ej mere at forcklare.
det 2det vidne Christj Kiøen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede i alle
maader, lige som forige vidne vundet og udsagt haver.
Thommes Kiøen og hans huustrue møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig varsel.
Fogden lod tilføere at siden det med \2de/ Eenstemige vidner er bevislig giort, at indstefnte
Svend Kiøen har slaget Thom/m/es Kiøens huustrue Anna Haldorsdatter til Jorden, saa hun
laag i besvimelse og blødde
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(…… …….. ……….. ……. ……. …..)s til Sengs, indtil hun igien kun(de ………. ………… …….. ……….) over mer bem:te Svend Kiøen eftter
(Lovens ? bo)gs 7 Cap: (? art: at lide Dom.

Dend indstefnte Sagde hand
(…. ..) Naade og i ø(frigt hafde icke mere til) Sagen at svare;
hvor eftter saaledes udj Sagen er Kiendt Dømt og afsagt.
Med begge de førte vidner (er det ….)dste(..l)ig bevist at Svend Kiøen i Korenskaaren 1744, i
anledning noget Korn hand beskylder Anna Haldorsdatter for at skall af agerrenen have
optaget, skufvet \hinde/ en â 2 gange men 3die gang skufvede hinde saa hun faldt baglengs
til Jorden i besvim/m/else og blødde i Munden, da de maatte Reise hinde op og leede hinde til
Sengs om Noens tider paa dagen, dend hun for svaghed skyld over denne medfart, maatte
vedholde, indtil det leed noget langt ud paa dagen der eftter; udj hvilcken henseende Svend
Kiøen for saadan øfvede ofverlast imod Anna Haldorsdatter, tilfindes at bøde eftter Lovens
Pag: 930 art: 8de: sine slagsmaals bøder med 9 rdr: under Namb og Execution 15 dager eftter
denne Doms lovlige forckyndelse.
Marthe Isacksdatters udgifne Pandte obligation til Hans Torgels: Giøen dat: 3 Novbr: 1730
Stoer 39 rdr: 3 Mrk: er anvist til udslettelse i Pandtebogen;
Marthe Sl: Halfvor Aarres Enckes udstede Pandte obligation til Peder Niels: Aarre Stor 39
rdr: 3 Mrk: blev anvist udj Retten til udslettelse i Pandtebogen dat: 12 Novembr: 1732.
Sl: Engel Anders: Mehuuses udstede Pandte obligation Stor 74 rdr: til Morten SkogsEide er
af Haldoer Engelsen indfriet, hvor fore dend her i Retten til udslettelse i Pandtebogen anvises
dat: 5 Apr: 1724.
Publiceret Anna Sl: Steen Lygres Enckes udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden
Baartvet til Engel Joens: som der for har betalt 70 rdr: dat: 13 Octobr: 1744.
Publiceret Knud Bioelstads udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: udj gaarden Eide til Johannes
Engelsen dat: 7 Octobr: 1744.
Fogden i Rettelagde Mandtalet paa dend affeldte gaard Sundal 1 pd: som skatterne er
godtgiort indeverende aar 1744 Ligeledes Ledingen. Lænsmanden tilstod at Lønnen er
han/n/em godtgiort. ingen bøndersønner som bruger handell, og ej heller noget af de øfrige
ting uden hvad Mandtalet udviser. Almuen tilstod at saa mange som har veret i skydz til
og fra Tingene dette aar har beckom/m/et 4 s: Miilen. Restandsen beløber 30 rdr: 2 Mrk: 7
s:
Laugrettes Mendene som skal betiene Retten 1745 ere Samson Henanger, Ole Olsen Aackre,
Lars Joens: Storevig, Anders Størcks: DragEide, Joen Ols: Biøndal, Joen Haldors: Uglehuus,
Ole Olsen Dalland og Johannes Engelsen Eide.

Ao: 1744 d: 15 og 16 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Hummelvig for Opdals Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Thommes Ambland, Knud
Tvedt, Samson Beltestad, Jacob Sædtre, Jacob Beltestad, Niels Berge, Størck Wevatne og
Anders Katteland, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Reschripter som paa forrige Tinge;

Lige saa Deris Excellence â Møinichens udstede Placat at Halsnøe Closters godz skall selges i
Bergen d: 20 Janv: 1744. saa og Cam/m/er Collegii Conditioner dis angaaende.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Ole Olsen Wewatne hvor udj Encken Britha Jacobsdatter og
børnene Ole Olsen, Joens Ols: 2 pd: Sm: udj gaarden Wewatne 2 pd: Sm: for 57 rdr:
Ligeledes er Encken og børnene i gaarden Bache udl: 1 Løb Sm: for 60 rdr: dat: 15 Aug:
1744.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Ole Ols: ReigsEim, hvor Encken Britha Vindsensdatter og
barnet Ole Ols: er tilsamen udl: 1 Løb Sm: 1 huud for 54 rdr: dat: 20 Aug: 1744.
Publiceret Assessor von der Lipes udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Giøvog til
Anders Taarbiørns: dat: 6 Maij 1744.
Publiceret Haacken SoelEims udstede bøxelsedel paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: i Norbust til Ole Ols:
dat: 9 April 1744.
Publiceret Hans Kattenesses udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Kattenes til Lars
Niels: dat: 9 April 1744.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden udj!!
Mitwaage til Daniel Gierstad dat: 30 Septbr: 1744.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 pd: Sm: ½ huud i Mæland til Niels
Niels: dat: 15 Octbr: 1744.
Publiceret Ole Hans: udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud i Singelstad til Anders
Haldors: dat: 9 Octobr: 1744.
Hr: Pastor Haar haver til dette Ting ladet indstefne Jaen Løen, Sæbiørn Sandsager og
Johannes Hammerhaag hvilcken sidste Sorterer under Rosenthals Jurrisdiction, formedelst at
Jaen Løen har {teg} ladet sig tegne at ville gaae til guds bord 3die Pindse dag afvigt, men
formedelst hand drack sig drucken dagen forud blev hand der fra, Ligesaa Sæbiørn
Sandsager og Johannes Ham/m/erhaag lod sig og tegne at ville gaae til guds bord 3die
Pindsedag, og Endskiønt at de {gick til} dagen forud drack sig drucken, gick de dog til guds
bord, hvor om (….) indstefnte at anhøre eftterskrefne vidner, Tørres Studzvigs Koene Britha
Mickelsdatter, Ole {Ols:} \Helies:/ og Ole Christens: Hofland, Joen Hans: Lie og Isack
Qvalvogen
1744: 178
som alle er indstefnte till et Tings(….. ………. ……….. ………… ……)
Erholdelse.
de indstefnte Jaen Løen og (Sæbiørn Sandsager mø)tte for (Retten, og frem-)
stod for Retten; dend indstefnte J(ohannes Hammerhaag ……) for(…….. …)
ickun at have faaet 14 dagers vars(ell ….. ……. ……. …)enderer (…… …..)
men under Baroniet Rosenthals (…….), (…..) Stefnevidnerne (……..)
Skaarpen og Petter Barmen hiemlede (ved Eed eftter Loven) at have till de(tte Ting)
indstefnt Johannes Ham/m/erhaag med meere (end 14 dagers) Kald og varsell.
Pastor Christi møtte for Retten og paastod at de (nu for) Retten til stedeverende

vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Eragtet.
Widnerne blev i Eedtagne til afhørelse saa vit de lovlige indstefnte Contraparter angaar men
hvad Johannes Ham/m/erhoug angaar, der burde have 4re Ugers varsell i følge Loven, og dog
ickun faaet 14 dagers varsell, kand vidnerne icke tages til forhør hans Person angaaende,
forinden hand af Citanten bliver lovlig indkaldet.
der eftter blev widnerne for Retten fremckaldet, og Eedens forcklaring for dennem oplæst,
med formaning at sige sin sandhed og wogte sig for MeenEed.
Widnet Britha Studzvig eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Joen Løen
og Sæbiørn Sandsager med fleere var hos hindes Mand Tørres Studzvig om 2den Pindsedag
1744 for at opsette hindes Mandz Jegt men saae icke at de vare druckne, var ej heller ved
Søen hos dem.
det 2det vidne \Ole Hiliesen Hofland/ eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede,
at var med fleere Mand i Studzvig 2den Pindsedag og sadte dito Jegt paa Land, hvor eftter at
folckene har drucket noget øel, blef vidnet Seende at Joen Løen og Sæbiørn Sandsager var
noget drucken. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
3die vidne Ole Christens: Hofland eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, war
med fleere mand hos Tørres Studzvig 2den Pindse dag og hialp ham hans Jegt paa Land, og
eftter at Jegten var opsadt blev folckene skiencket med en gang dricke, blev dog icke seende
at Joen Løen og Sæbiørn Sandsager var drucken. Videre vidste dette vidne icke at forcklare.
4de vidne Joen Hans: Lie, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i alle maader
ligesom nest forige vidne vundet og udsagt haver.
det 5te vidne Isack Qvalvogen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede i
allemaader ligesom nest forrige vidne vundet og udsagt haver.
Vidnerne blev tilspurt om de kand Erindre hvor mange Mand der vare som opsadte Jegten,
Rs: de kand sig det icke Erindre.
Hr: Pastor Christie haver till dette Ting, udj forige indstefnte Sag, atter ladet indstefne
Eendeell af de Almue Mend som Rester med Præstegaardz Penge til Doms Lidelse, samt at
betale Processens beckostning.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Contraparterne til dette Ting med meere end 14 dagers Kald og
varsell.
Hr: Pastor Christie møtte i Retten og Sagde, at siden hand første gang lod til Vaartinget
indstefne, som og til nest afvigte Somerting, en stor deell af de som Restede med Prestegaardz
Penge, har endel af den/n/em siden indfundet sig med betalingen, og der fore icke over dem er
dom paastaaende, men de som icke med betalingen har indfundet sig, har hand veret nødsaget
nu 3die gang till dette Høsteting at indstefne, og endskiønt hand maa fornem/m/e at dend
fleeste deell af den/n/em end nu icke møder, hvilcket maaske i deris Tancker haver dend
hensigt, at Sagen dis aarsage end nu til Comparentens meere beckostning, endnu skulle
opholdes til hans Rettes Sinckelse, saa formoedede og paastod hand at disse modvillige som
saa oftte har veret indstefnte icke har villet indfinde sig med betalingen, langt mindre {villet}
eftter saa oftte Erindringer, villet møde i Retten til Liqvidations afgiørelse, maatte nu ved
Dom blive tilfunden at betale det de er skyldig paa Prestegaardz Pengerne, som og Processens
beckostning.
hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og Afsagt.
de som Rester med Præstegaardz Pengerne saa som Hans Nesse Rester 4 Mrk: 8 s: Lars
Tvedt 2 Mrk: 12 s: Ole Landerøen 2 Mrk: 8 s: Lars Flyensfer 4 Mrk: 8 s: Boettell ibid: 5
Mrk: 10 s: Morten ibid: 5 Mrk: 10 s: Christopher Giøevog 4 Mrk: Lars Kleppe 2 Mrk: 8

s: og Kirstine Beltestad Rester 4 Mrk: hvor af ickun faa har indfunden sig deris anførte
Debets Rigtighed tilstaaet, og de øfrige eftter 3de gangers lovlige indvarsling, icke har villet
møde, dend hos dem anførte Prætention, endten at fragaae eller tilstaae, thj Kiendes for Ret at
disse nu anførte enhver for sig tilfindes at betale de Resterende Præstegaardz Penge till
Citanten, som og enhver af dennem at betale udj Processens beckostning 1 Mrk: 8 s: under
Namb og Execution 15 dager [eftter] denne Doms lovlige forckyndelse.
1744: 178b
(Hr: Pastor Christie haver till dette Ting ladet in)dstefne Eendell som Rester Tiende, hvor
(….. ……. ha?)ver veret (….. …….. saa) som Hans Mevatne, Hans Nesse, Lars Tvedt,
(Ole Landerøen, Ole) Jellefald, (…… …….,) Boetel Flyensfer og Morten Flyensfer, som
(….. …….) men ick mø(tte ….. …..)
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad (og Ole Reigs)Eim hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt ovenanførte til dette Ting med meere end 14 dagers Kald og
varsell.
Hr: Pastor Christie paastod Dom over de indstefnte, og endskiønt hand nu till 3de Ting haver
den/n/em indstefnt, saa har de dog icke villet møde, langt mindre indfundet sig med
betalingen, og alt saa ville Comparenten vendte og paastaae, at sagen for saadan deris
modvillige (…..)velse icke bliver udsadt, hvor med Comparenten og med interessentere kand
vere eller blive fornøyet, i henseende till omckostningerne som i sterckeste maader
foraarsages, i henseende till dend lange distance imellem Debitorerne.
Af de indstefnte møtte for Retten Ole Landerøen som Sagde at have aarlig betalt sin Tiende,
saa hand aldelis icke Rester nogen Tiende det hand med Eed tilpligtede sig at ville Testere,
og sagde ydermere at dette aars Tiende for 1742 som Præsten nu fordrer, har hand till
Præsten Self betalt med Penge, og sam/m/e tid leverede ham Een Seddell, hvor paa hand
forlangte Præsten ville afskrive eller qvittere at Tienden var betalt, men sagde at Præsten
leverede ham Seddelen tilbage, u-paategnet, hvor til Hr: Pastor Christie svarede at hand ved
icke at Contraparten har betalt dend Resterende Tiende; Ole Landerøen endnu som føer
sagde hand Rester aldelis ingen tiende, det hand med Eed ville beckreftte.
Morten Flyensfer benegter hand icke Rester mere end 2de aars Tiende som er 1 rdr: 2 Mrk:
12 s: det hand med Eed trøster sig till at beckreftte, men det 3die aars Tiende som Præsten
fordrer siger hand haver leveret og betalt till Hr: Major Muller paa Tiendeboeden, som hand
vist nock vil formoede hos ham er afskreven; Hr: Pastor Christie Protesterede her imod \at
Morten ibid:/ icke {at} haver betalt dette omtvistede aars Tiende;
Ole Jellefald møtte for Retten og sagde at hand og hans fader er indstefnt at svare 3de aars
Tiende beløbende i Penge 2 rdr: 1 Mrk: 2 s: hvor af hand ickun har faaet Korn i 2de aar,
saasom i forleden aar \1743/ fick hand vngefer af Korn till 8 â 9 Tønder hafre og indeverende
aar haver gud givet ham omtrent till imod 10 â 12 Tønder Korn, men det 3die aar som hand
fordres for fick hand icke sit Sædekorn igien, alt saa vil hand formeene, for dito aars tiende at
blive befriet.
Hr: Pastor Christie Refererede sig til sin forige paastand og paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt.
af Tiende Participanterne ere de som Resterer Tiende 3de sinde indstefnede til Tinge, og dog
icke villet møde, med nogen indvending eller forandring imod prætentionere, hvorfore
Debitorerne Hans Mevatne for Resterende Tiende 1 rdr: 12 s: Hans Nesse 1 rdr: 2 Mrk: 12
s: Lars Tvedt 4 Mrk: 14 s: Lars Flyensfer 4 Mrk: 6 s: og Boettel Flyensfer 2 rdr: 1 Mrk:
2 s: tilfindes Eenhver for sig at betale denne omtvistende og Resterende Tiende, undtagen
Ole Landerøen som under Erbudne Eed har declareret at have det fordrende aars Tiende

betalt, bliver her med frifunden; Morten Flyensfer som tilstaar Self at Reste 2de aars
Tiende, bliver sam/m/e tilfunden at betale med 1 rdr: 2 Mrk: 12 s: men det 3die aars Tiende
som hand med Corporlig Eed har Erbudet sig at ville aflegge, at have betalt, bliver hand
frifunden for, indtil Tiende Participanterne, ham, saa vell som Ole Landerøen indstefner til
Ober Retten, at aflegge sin Eed om dissens Rigtighed. hvad sig Ole Jellefald og hans fader er
betreffende, som Tiende Participanterne haver indstefnt at svare og betale Resterende 3de aars
Tiende, eftter deris egen der paa satte Taxt 2 rdr: 1 Mrk: 2 s: da dog det er Citanterne tilfulde
beckiendt at gaarden Jellefald, formedelst dend til fieldz er beliggende, icke med andre
gaarder i forrige tider, har kundet vere at Taxere for Korntiende, Saa bliver opsidderen med
sin fader for dend af Participanterne fordrende Tiende /: i henseende til dend der paa satte
Taxt :/ frifunden, saa som de icke inden Retten har kundet bevise, om hans Korn aufling sig
der til har kundet beløbe; Men for saa vit hand Self har tilstaaet at have auflet Korn i disse 2de
sidste aar, saa som aar 1743 auflet 8 â 9 Tønder hafre, og indeverende aar 10 â 12 Tønder
hafre, Saa tilfindes Ole Jellefald af dend aufvell hand begge disse aarringer har beckommet, at
betale Tiende i alt 2de Tønder hafre, eller dissen verdie udj penger eftter gangbar prise
hvilcket alle foranførte Debitorer, saa vell som enhver for sig af den/n/em 2 Mrk: danske udj
Processens beckostning, tilfindes at udrede og betale under Namb og Execution 15 dager
eftter denne Doms lovlige forckyndelse
Hr: Pastor Christie haver till dette Ting ladet indstefne Torgier Skaar for Resterende
Præstegaardz Penge 1 Mrk: 8 s: for {h…} Præstegaardz Penge Hans Drange 3 Mrk: 12 s:
{Ingebrigt (……) 3 Mrk:} og Rasmus Hellesvig eller Malckenes, 4 Mrk: 8 s: til Doms
Lidelse
1744: 179
alle til Doms Lidelse, samt at betale Processens beckostninger.
De indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa deris vegne til
Sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og det andet Stefnevidne (……
……….. møtte icke) hvor fore Sagen henvises till Nyt Stefnemaall.
(Fog)den i Rettelagde (Mandtallet) over hans Mai:ts beholdne Jordegodz udj Nedre Kleppe
(… …… …..) hvor af Landskylden (…….) (Mandtallet) over det ødeligende godz udj
gaarden Nedre Kleppe (… ….. ….. …) i Landskyld ½(?) Løb Sm: (… ….) hvor af er svaret
gresleye 64 s: Almuen saa mange som skydzet til og fra Tingene tilstod at have nødt sin
betaling 4 s: Millen, ingen Vrag eller Strandet godz eller noget af de andre Poster findes.
Restandsen beløber 278 rdr: 3 Mrk: 14 s:

Ao: 1744 d: 19 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Møcklebust for Qvindherretz Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Knud Døsseland,
Knud Ols: ibid: Jacob Olsen Onerim, Johannes Døsseland, Johannes Fedt, Isack Døsseland,
Lars Lilledahle og Søfren Møcklebust, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret de høy Kongl: Reschripter og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.

Publiceret Hans Ols: Sundes udstede Pandte obligation 60 rdr: som hand haver beckomet till
Laans af Ole Nielsen Oenerim dat: 1te Julj 1744.
Knud Nedre Feedt hafver till dette Ting ved skrifttlig Kaldseddell ladet indstefne Tørres Eeg
boende paa Baroniets gods, formedelst Eendell Løsøre, som Citanten eftter Dom haver ladet
Exeqvere af Contrapartens Boe, hvilcket hand der eftter under Nafn, at ville med penge
indløese, tog til sig uden at betale Pengene der for, hvor om hand er indstefnt at anhøre vidnet
Sergiant Ole Thomesen Skadens udsigende til et Tingsvidnes Erholdelse, hvilcket
Stefnemaall dat: 4 Septembr: 1744 saa Lydende.
Tørres Eeg blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne till
Sagen at svare.
Stefnevidnerne Knud Samsonsen Døsseland og Biørne Olsen ibid: hiemlede med Eed eftter
Loven at hafve dette skrifttlige Stefnemaall i Tørres Eegs huus og i hans Eegen paahør
forckyndt i dag 4re Uger siden.
paa Citantens vegne møtte udj Retten Lænsmanden Hans Giøen og paastod at det indstefnte
vidne maatte Eed fæstes og afhøres.
Widnet Sergiant Ole Thommesen blev paaraabt som fremstod for Retten, da Eedens
forcklaring for hannem af Lov bogen blev oplæst, og der eftter formaenet at sige sin Sandhed
og wogte sig for MeenEed, hvor nest vidnet eftter aflagde Eed eftter Loven, Svarede paa \de/
af Citanten skrifttlig forfattede qvæstioner dat: 19 Octobr: 1744 saa meldende. till første
qvæstion svarede ja. till 2den: qvæstion svarede var d: 12 Maij 1743. till 3die qvæstion
svarede, hørte men icke Rettelig Erindrer endten det var 24 eller 26 Rdr: til 4de qvæstion
svarede! at da Tørres Eeg forbem:te tid kom til Knud Feedt, siger hand til Citanten at ville
have sit gods igien som hand lod ud Exeqvere hos ham, og skulle Strax lade det udbære paa
gaarden, det Knud Feed vegrede og sagde at ville ladet det bære ind i Stuen, og naar da Tørres
Eeg betalte Pengerne kunde hand tage godset med sig, Ney dette var icke Tørres Eeg
fornøyet med, men ville at godset skulle udtages og føres hiem till ham førend Pengerne blev
betalt, hvor om de Disputerede over 3 â 4 Tim/m/er, paa det sidste kom det Endelig der til at
Tørres Eeg maatte faae sin vilie frem at godset skulle først udbæres, som og skeede, til
hvilcken Ende vidnet blev ombedet af dem begge at hielpe til, og da godset war udbaaret som
de gick {f.l…es} \over land/ med, gick vidnet ind i Stuen till dem og sagde, nu er de gaaet
\forbi gaarden/ med godset, saa sagde Tørres Eeg, dette /: der sad frem for bordet, og Knud
Feed oven for, hvor Pengerne stod op Taalte paa bordet :/ ja dette er dig sagt Knud Feed at
du maa slet icke tage Pengene at forvare, førend folckene kom/m/er tilbage og siger at have
ført godset hiem til mig, Sagde der nest at der som Knud Feed ville give ham Renterne (…..)
1744: 179b
(…… ………… ……….. ………. sa)a ville hand bytte eller vexle de optaalte
(………. ……… ……. ………. ……) give ham gode eller andre Penger igien,
(der til svar)ede Knud F(eed at naar Penger)ne ere Rigtig optaalte, saa tager hand
(…… …)er god nock. Til 5te qvæ)stion svarede ja. til 6te qvæstion
(svarede), at Knud Feed sagde til sin Koene hun skulle tage de 10 rdr: i fem qvitter
(….. ….)re; Sagde Tørres Eeg Ney, lad {de} \pengerne/ blive indtil at folckene kom/m/er
(tilbage) og siger at godset er leveret, der nest tog hand de 10 rdr: i 5 qvitter som hand lagde
i en Pung, og stack dem i sin barm, tog saa en af de 3 â 4 Punger som stod paa bordet, i
haanden og sagde, her af skall Jeg Udtelle disse penger, (….), og af de andre optaalte penge
som laag paa bordet ved Knud Feed, førte Tørres Eeg med haanden Eendeell der fra henne
paa bordet, eftter vidnets Erindring vngefer 1 rdr: 3 Mrk: 6 s: begyndte saa at telle paa de
igien liggende, og sagde at disse maa icke vere Ret taalt, og imedens hand saaledes blev ved

at telle pengerne til sig igien, sagde Knud Feed hvad er dette for væsen hvad er dette till,
imidlertid blev Tørres Eeg ved at telle, saa siger Knud Feed tell nu, telle nu, saa at de her
over sad og kiecklede og skiendte og knurrede imellem hin anden over en tim/m/es tid om
dette, men Tørres Eeg holdte stedse ved at telle pengerne, saa siger vidnet Jeg gaar min vey
og har icke leylighed at høre lengere paa dette vesen, gick saa hen i Stuen til Koenen som sad
og væfvede og snoede Ryggen till Parterne, da hand hørdte Knud Feed Raabte og sagde, Seer
di nu hvad hand giør, og som vidnet snoede sig om, blev seende at Tørres Eeg tog {sig i} \ud
af sit/ brøst{et og} Een sedel som hand lagde paa bordet og sagde at Knud Feed skulle see
dend og sagde har du mig noget meere at fordre, der paa Reiser \de/ sig op begge toe, da
Knud Feed griber til en pung som Stod igien paa bordet, hvor paa Tørres Eeg griber ham over
haanden og sagde, Jeg Seer dig icke an for at du skall tage noget fra mig; til 7de qvæstion
svarede, Gundmund Svendsen Feed \var nerverende/ og ellers forcklarede vidnet icke blev
seende at Knud Feed fick eller beholdte det allermindste af de Penge som Tørres Eeg paa
bordet hafde optaalt. eftter at med dette saa vit var passeret, kom Contraparten Tørres Eeg
for Retten, da dette {Eed} vidnes forcklaring fra første til sidste for ham blev oplæst, og der
paa tilspurde om vidnet kunde sige, det var de optaalte Penge i Pungen /: dend de til sidst
Refves om :/ som tilhørte Knud Feed, eller dito {var} Penger i Pungen tilhørede ham Tøres
Eeg; hvor til vidnet svarede Ney, icke ved hvem af Parterne, disse \penger/ i dito Pung
tilhørte. Tørres Eeg sagde ellers at det var u-Rigtige Penge, Knud Feed fick første gang.
Videre hafde Parterne icke dette vidne mere at tilspørge.
Fogden Publiceret Hr: Jens Reenorts udstede bøxelsedel paa 16 Mrk: Sm: i gaarden
Møcklestad till Halfvor Heinesen dat: 4 Maij 1744.
Fogden gaf tilckiende at hand end nu til dette Ting eftter forige tiltale har ladet ind stefne
Malleene Knudsdatter Skaaele, at lide Dom til Straf for hindes nu 3die eller 4de gang
begangne aabenbare Leyermaall, samt till vedermæele, dend af hinde Nafn gifne barnefader
Segiant!! Ole Thomes: Skaden, hvilcket Stefnemaall iligemaade er anckyndiget for
Merbem:te under officers Cheff Hr: Major Richelieu, om hand noget udj Sagen kunde have at
observere, endelig er og sam/m/e Stefnemaall anckyndiget Dellinqventindens forsvar Hans
Engelsen Giøen, iligemaade gaf Fogden tilckiende at have indstefnt Egtegiftt Mand Anders
Joensen, at anhøre Dom til Straf, for hans eftter egen tilstaaelse haftte legemlig omgiengelse
med bem:te Malleene Knudsdatter, saa og de i hans Boe angifne Creditorer Gunder Reppell,
Martha Andersdatter og Pernelle Knudsdatter at
1744: 180
Ligitimere deris Kraf og fordringer (….. ……….. ………….)
Malleene Knudsdatter og hindes beskickede forsvar Hans Engelsen Giøen møtte og svarede
til Sagen, og vedstod at have faaet lovlig Kald og varsell.
Under officer Ole Thommesen Skaden, møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og varsell.
der paa blev lydelig for Retten oplæst Malleene Knudsdatters paa Vaartinget d: 3 og 4 April
giorde beckiendelse som hun nu i allemaader tilstod at forholde sig saaledes i Sandhed, og
hvor paa hun blev tilspurt, om dend under officer som hun har Nafngifvet at vere hindes
barnefader, er dend Sergiant Ole Thomes: som nu Comparerer her for Retten til vedermæele;
der til hun svarede, ja, det er dend Self sam/m/e Persohn;
Hr: Major Richelieu som nu for Retten var Nerverende, og gaf tilckiende at som
Stefnemaalet for ham var anckyndiget, saa har hand {icke alleene} til Justitiens pleye eller
befordring, icke have befalet under officeren Ole Thomesen at Comparere her for Retten for

at (….) den/n/e, af Malene Knudsdatter, over ham giorde beskyldning, Men end og Self at
vere tilstede, for at høre hvad endten under officer Ole Thomes: endten ville tilstaae eller
fragaae beskyldningen, og hvor om Hr: Major Richelieu befalede Sergianten at give sit svar,
saaledes som hand agter med Eed at beckreftte, det Hr: Majoren begierede i denne act maatte
inddrages;
Sergianten Ole Thomesen Skaden negtede og aldelis fragick at hand aldrig haver haftt
legemlig omgiengelse med hinde;
Fogden der paa tilspurte Malleene Knudsdatter og forestillede hinde at siden Ole Thomes:
Skaden, saa aldelis negter all legemlig omgiengelse med hinde og dend tid som Anders
Joens: baade eftter hans og hindes Eegen tilstaaelse, er saa u-Lige mod hindes tid, hun kom i
Barselseng, at hand u-muelig kand vere hindes barnefader, om hun da har haftt med andre at
bestille til dette barns Aufling; der till hun Malleene Knudsdatter svarede, at hun icke paa
4de aar {har} icke har haftt legemlig omgiengelse, med nogen Anden, end med disse
forbenefnte 2de Persohner;
Anders Joens: blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne til
Sagen at svare;
Stefnevidnerne Johannes Eericks: Døsseland og Isack Mortens: ibid: hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Anders Joens: som da icke var hiem/m/e, men for hans boepæell i
hans Naboer Ole Thors: Lille Omvig og Paall Eericksens paahør for 3de uger siden.
Fogden i Rettelagde dend over Anders Joens: \boes/ formue d: 22 Janvarij 1744 forrettede
Registration som saa vit Boets Creditorer angaar inden Tinge d: 28 og 29 Julij nest eftter, er
bleven Examineret og undersøgt, med Deris Excellences Hr: Stiftts Befahlings Mandens â
Møinichens paategnede Approbation af 10 Septembr: 1744 saa Lydende.
Søfren Rickarts: Møcklebust fremstod for Retten paa Creditorerne Gunder Rippels
arfvingers item Martha Andersdatter, og Pernelle Knudsdatters vegne, som Sagde at de ville
formeene, at Anders Joens: Eegen tilstaaelse, er det beste \bevis/ hvor med de kand Ligitimere
deris fordringer, og som bem:te Anders Joens: baade ved boets Registration, saa og paa
sidstleden Som/m/erting har tilstaaet deris Krav, der in allis er 1 rdr: 4 Mrk: 8 s: saa vill de og
holde sig til Debitor, i fald nogen Anden vill Disputere dem deris fordring;
Fogden lod tilføre at siden Malleene Knudsdatter Self for Retten godvillig har tilstaaet 3de
gange at have auflet barn i Løsagtighed, og til det sidste barns aufling at have haftt legemlig
omgiengelse, baade med en æctegiftt Mand Anders Joens: Omvigen, saa og med Ole Thomes:
Skaden, som da var Enckemand saa det kand ansees som 4re aabenbare Leyermaaler, saa
satte Fogden i Rette over hinde, eftter Lovens 6te bogs 13 Capt: 9 art: Belangende æctegiftt
Mand Anders Joens: Omvig, da som hand i ligemaade frivillig har beckiendt og tilstaaet, at
have haftt legemlig omgiengelse med denne Malleene Knudsdatter, saa satte Fogden i Rette
over hannem, eftter Lovens 6 Bogs 13 Capt: 25 art: samt Forordningen af 6 Decembr: 1743
dends 22 art: hvor eftter hand ville forvendte Dom over dem begge.
Lænsmanden Søfren Møcklebust blev tilspurt om hand haver indstefnt Gunder
1744: 180b
(Rippels arfvinger, ….. … …… ……..) og Maritha Andersdatter og Pernelle
(Knudsdatter, …… ……….. ……… Ligiti)mere deris fordringer udj Anders Joen(sens Boe,) hvor till (….. ….. ……. ….)i, men haver talt med {ham} den/n/em,
(……) forlanget at (……… ….. …… .)ørt, skulle for Retten lade deris
(….. …)høere;
Malleene Knudsdatters forsvar Hans Engels: Giøen indgaf (hans …..)iqve dat: 19 Octobr:
1744 saa Lydende.
hvor eftter saaledis udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.

Malleene Knudsdatter som eftter Eegen tilstaaelse haver begaaet legemlig omgiengelse med
æctegiftt Mand Anders Joens: og udlagt under officeer Ole Thomes: Skaden for barnefader til
det barn hun nu er kom/m/en i barselseng med 2de dager eftter Kyndelsmissetider 1743, saa at
det er saa vell med hindes Eegen tilstaaelse, som med Provsten Hr: Willem Frimands attest,
bevist, at dette er nu dend 3die gang hun Leyermaall udj Løsagtighed har begaaet, Saa
Kiendes for Ret at Malleene Knudsdatter eftter Lovens 6 bogs 13 Capt: 9 art: bør Stryges till
Kagen med 3de Riis og 3de slag af hvert Riis; hvilcket bør at eftterckommes under Execution
15 dager eftter den/n/e Doms lovlige forckyndelse. Sagen angaaende Anders Joensen kand
icke paadøm/m/es førend Creditorerne Gunder Ripels arfvinger, Marithe Andersdatter og
Pernelle Knudsdatter i følge Deris Excellence Hr: Stiftts [Befahlings] Mand â Møinichens
ordre dat: 10 Septembr: 1744 bliver lovlig indkaldet til Tinge hvor de bør Self Comparere for
at Ligitimere sine fordringer, og till dend Ende at saadant kand eftterckomes, udsettes Sagen
til Waartinget førstckommende, till hvilcken tid og sted Anders Joens: forelegges at møde og
svare till Sagen. Fogden lod tilføre at siden de benefnte Creditorer endnu skall indvarsles til
nøyere Examen, saa maatte hand begiere beskreven hvad till denne tid er Passeret.
Publiceret Bertel Wadbechs udstede skiøde paa 21 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Sunde til Hr:
Lieut: Ely som der for har bet: 21 rdr: 3 Mrk: dat: 14 April 1744.
ingen Wrag eller Strandet gods er funden i dette aar, Almuen som {ska} haver ført
øfrigheden tilstod at have faaet sin betaling 4 s: Miilen. Aftagene paa gaarderne
Møchlebust, tilstod opsiderne at vere den/n/em godtgiort og Ledingen ligesaa.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1745 ere, Knud Feed, Niels Berje, {Thor
Bringedal,} Joen Tvet, Abel Helvigen, Hermand Helvigen, Joen Rødsteen, Ole Niels: Onerim
og Haldoer Onerim,
Restandsen beløber 144 rdr: 5 Mrk: 9 s:

Ao: 1744 d: 21 og 22 Octobr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
øfre Waage for Strandebarms Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Niels Tangeraas, Lars Lille
Linge, Haafver Tangeraas, Lars Bierckenes, Sæbiørn Giære, Torgier Grøning, Peder Lille
Fosse og Eelias Boegeland tillige med Lænsmanden og Almue fleere som Tinget sam/m/e tid
Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschripter og høye øfrighedz ordres som paa forrige
Tinge.
Publiceret Niels Knuds: Næsses udstedde bøxelsedel paa 1 pd: 8 ½ Mrk: Sm: i gaarden Røen
til Ole Olsen dat: 1744.
Eerick Aackre \og Peder ibid:/ haver till dette Ting ladet indstefne Jens og Lars Øye til Doms
Lidelse at betale for Eendell huggen brendeved 4 Mrk: og der om den/n/em indstefnt at
anhøre vidnerne Sergiant Ifver Dybsland og Hendrick Dybsland som i ligemaade ere
indstefnt under faldzmaall at møde.
dend indstefnte Jens Øye paa Eegne og sin Naboe Lars Øyes vegne Comparerede i Retten og
vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

Citanterne møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
hvor da
vidnet Sergiant Ifver Dybsland eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at for 2
aar siden \ den/n/e høst / begierede Citanterne at vidnet tillige med vidnet Hendrick Dybsland,
ville følge med dem till opsidderne paa Øje som haver hugget Eendell brendeved paa et sted i
skougen kaldes Kieskaaren, som skulle vere {opsid} Citanterne tilhørende, da vidnerne fulte
med dem til Contraparterne om Morgenen som begge læssede og kiørede paa brendeveden,
som Citanterne spurde om dend var dennem tilhørende, hvor til blev svaret at de ved icke
andet, saa sagde Eerick Aackre at der som Contraparterne icke ville gifve den/n/em 1 rdr: for
brendeveden, saa ville hand lade beslaae dend og stefne der paa, men Contraparterne sagde at
de ved icke andet end det var deris Eegen Eiendoms Marck de har hugget brendeveden udj,
det Citanterne negtede og meente det var \paa/ deres Eindoms!! Marck, hvor paa de gick bort,
imidlertid sagde vidnet til Contraparterne at de skulle dog gifve hver af dem 2 Mrk: eller og
bliver de Stefnt, Saa sagde Contraparterne
1744: 181
lad saa staae till, der eftter Raa(…. ………. ………… ……….. ……….)
om Eerick Aackre vill vere fornø(yet med ……… ………. …….. ……….)
Widnet Hendrick Dybsland eftter (aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede)
i alle maader som forrige vidne vundet og (udsagt haver. ……. …… for-)
nøye Paa Eegne og sin Naboes vegne (….. …….. ……… ………. …………)
hugget i Kieskaaret, som er deris gaard (.. ….. ………. ………. ………. ……)
paa vidnernes udsigende, at de godvillig s(…. …… ………. ………. ………)
sagde eller svarede Contraparterne de (………… ………. ……….. …………)
hvor om deris Meening ey var anderledes, end (…. …..)ter(…) skulle (…..)
paa dend omtvistede skougeteig Kieskaaren, men ingenlunde samtyckede at ville betale de
omvundne Penge 4 Mrk: saa som de meener at skougeteigen og dend hugne brendeved er
dem Self tilhørende.
Citanterne paastod at denne omtvistede brendeved er hugget i Kieskaaren, som de formeener
kand bevise at vere deris gaard Aachres Eiendom.
hvor om begge Parter var Dom udj Sagen paastaaende.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
dend af Contraparterne i Kieskaaren hugne brendeved for 2 aar siden, blef dennem eftter
widnernis udsigende, Disputeret af Citanterne, og igien ophævet, ved det at vidnerne sagde
Contraparterne skulle heller give 4 Mrk: eller og der bliver stefnt paa brendeveden, som
Contraparterne svarede paa saaledes, Lad saa Staae till, hvor med Parter og Contraparter,
enhver eftter sin Mening haver ladet Sagen beroe till denne tid, da eftterdj enhver af den/n/em
holder for at Kieskaaren skall vere begges Eiendom, hvor fore intet bevis paa enten af siderne
er Produceret, og alt saa kand ingen Kiendelse om de paastefnte 4 Mrk: for dito brendeved
gives, forinden Parterne indstefner Sagen till Aaesteden, og da med lovlige beviser,
Ligitimerer, hvem af parterne dissen skougeteig er tilhørende, da der om saa vell som denne
post Lov formelig skall paackiendes.
Publiceret Lars Næsses udstede bøxelsedel paa 2 pd: Sm: 1 g:skind i Teigland til Engel
Knuds: dat: 2 Decembr: 1743.
Wrag eller Strandet godz er icke funden, icke heller fleere Souger end Tingsvidnet
indeholder; Almuen saa mange som har veret i fløtning til og fra Tingene, tilstod at have
nødt sin betaling 4 s: Miilen.

Laugrettes Mendene som skal beside Retten 1745. Hans Fuurreberg, Godtskalck Eegckenes,
Engel Tegland, Peder Tvedt, Siur Knuds: MundEim, Knud Sundall, {Svend øf} Steen Rørvig
og Troen Breum

Ao: 1744 d: 11 og 12 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Fiere Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Neml: Størck Hofversholm, Lars
Qvalvog, {Knud} Berent Nunslie, Ole Mølster, Samson Noerskoug, Aslack ibid: Elling
Feraas og Christen ibid: tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye Øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Hr: Smits udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Aarbøe til Knud Knuds: dat:
26 Octobr: 1744.
Publiceret Mons Domasnesses udstede skiøde paa 12 Mrk: Sm: i Sween til Joen Frands: som
der for har bet: 9 rdr: dat: 30 Janv: 1744.
Publiceret Hr: Smitis udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huuds!! i gaarden Sæterbøe til
Heine Johans: dat: 9 Novembr: 1744.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: 1 Vædt Korn i Miaanes til
Gunder Johans: dat: 2 Maij 1744,
Publiceret Rasmus Anders: udstede {bøx} Skiøde paa 1 Løb Sm: 1 huud i Førde til Aslack
Rasmus: som der for har bet: 45 rdr: dat: 2 Maij 1744.
Publiceret Mad: Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: i Owe til Endre Olsen
dat: 29 Maij 1744.
Publiceret Endre Pedersens udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: i gaarden Næsse til Niels
Peders: dat: 6 Novembr: 1744.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Joen Lockne hvor Encken Mangnele, og Stephen Joens: og
Ponelle Joensdatter er tilsamen udl: 1 pd: 21 Mrk: Sm: i gaarden Lochne med bøxell for 22
rdr: 3 Mrk: dat: 30 Septembr: 1744.
1744: 181b
(Wrag eller Strandet godz er icke funden, icke) heller noget af de øfrige poster Tings(vidnet indeholder. Almuen saa mange som har skydset) øfrigheden til og fra Tingene dette
(aar tilstod at have nødt sin betaling 4 s: Miilen. …..) er ødeligende 2 pd: Sm: i Møchlevold
(…… …… …….. ………. …….. ……… ……..) dito gaard ødeligende ½ Løb Sm: ½ hud
(………. …………. …………. ……….. …… i) Østwig 1 Løb Sm: ½ huud ødeligende der
(….. …………. …………. …………. …..) imod half skat og Landskyld; i Nor(………. …… ……… ………. ……. …….) Flatnes 2 Løber øde Nock af 2 t:r

(….. ……. ……..

Restandsen af Fiere Skibrede) beløber 282 rdr: 1 Mrk: 8 s:

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1745) ere Ole Øfrebøe, Ingebrigt Birckeland,
Baard (……., ……. …….., …..)ls Erfvesvog, og Peder Ulfverager, Niels En(stadvold?) og
Knud Hansen? Tvedt.

Ao: 1744 d: 13 og 14 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Føyens Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig, Næll Hysingstad, Peder
Stue, Lars Lillebøe, Thommes Lundmandsverck, Ole Johans: Nordhugelen, Ole Brandvig,
Peder Nedre Eskeland og Baard Houeland, tillige med Almue fleere som Tinget sam/m/e tid
Søgte.
Publiceret alle Kongl: Reschripter og høye øfrighedz ordres, lige som paa forige Tinge.
Publiceret Hans Øcklandz udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Biørcheland til Hans Arnes:
dat: 12 Novbr: 1744.
Publiceret Torckel Peders: udstede bøxelsedel paa 1 pd: 2 Mrk: Sm: i Berje til Hans Sørens:
dat: 13 Novbr: 1744.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa 12 Mrk: Sm: i Nappen eller Søre
Nesse till Siur Olsen dat: 12 Novembr: 1744.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigst bevilling for Mickel Olrick at nyde sin handel som fra
arildz tid ved Hidsken dat: 12 Junij 1744.
Publiceret Hr: Haars udstede skiøde paa 1 Løb 3 Mrk: Sm: i Kulleseid til Mickel Olrick som
der for har betalt 30 rdr: dat: 24 Octobr: 1744.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Ingebrigt Løckling hvor Sønnen Mickell, Indre og Johannes
er tilsamen udl: 2 pd: 15 Mrk: Sm: i Løckling for 73 rdr: 3 Mrk: Lige saa er Mickel, Ole,
Indre, Johannes, Karj, og Ole Ellings: tilsamen udlagt i Mæland 1 Løb Sm: 1 huud for 108
rdr: dat: 26 Junij 1744.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Svend Joens: er Daardj Svendsdatter udl: 6 Mrk: Sm: i
Udbioe for 3 rdr: dat: 26 Aug: 1744.
Mons:r Gorm anviste sin med Madame Sl: Hr: Korens udstede Contract dat: 10 Aug: 1744
til udslettelse i Pandtebogen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Marj Olsdatter til Doms Lidelse at betale sine
Resterende Leyermaals bøder \4 rdr: 4 Mrk:/
hun blev paaraabt men møtte icke.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hyesingstad og Ole Øckland hiemblede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Marj Olsdatter til dette ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell.

Fogden paastod at de 4 rdr: 4 Mrk: som hun Rester paa Leyermaals bøderne maa hun blive
tildømt at betale, men de øfrige 1 rdr: 2 Mrk: haver hindes forige huus bund Gunder Odland
for hinde til ham betalt.
Eragtet.
Siden Marj Olsdatter haver faaet lovlig Kald og Varsel saa forelegges hinde Laugdag til neste
Ting at møde.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne æctegiftt Mand Joen Qvernenesset for begangne
Leyermaall eller barne aufling med Susanne Pedersdatter til Doms Lidelse eftter
Forordningen.
dend indstefnte Joen Qvernenesset blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;
Stefnevidnerne Næll Hyesingstad og Jacob Klubben hiemlede ved \Eed/ eftter Loven at have
indstefnt Joen Qvernenesset til dette Ting med meere end 14 dagers Kald og Varsell.
Fogden tilspurdte Lænsmanden og dend Tingsøgende Almue, om de er vidende at den/n/e
Leyermaals begienger Joen Qvernenesset er eiende nogen slags formue, som kunde
Registeres og kom/m/e til afdrag paa de bøder som hand for dette sit begangne Leyermaall
kunde blive tildømt at betale. Lænsmanden og dend Tingsøgende Almue her til svarede at
det er dem alle vitterlig at Leyermaals begiengeren Joen Qvernenesset er aldeles ingen formue
Eiende til 2 Mrk: danske, og foruden denne hans Store fattigdom, er hans huustrue fra sin
forstand.
Fogden paastod Laugdags foreleggelse for dend indstefnte till neste Ting.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at Joen Qvernenesset haver til dette Ting faaet lovlig
Kald og warsell saa forelegges hannem Laufdag till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Susanna Pedersdatter til Doms Lidelse at betale
sine Leyermaals bøder, for begangne Leyermaall eller barne aufling med Joen Qvernenesset.
paa dend indstefntes vegne møtte fade1744: 182
ren Peder Larsen Grønaas som ved(stod at Susanne Pedersdatter til dette Ting)
haver faaet lovlig Kald og warsell (til Doms Lidelse eftter Loven for hun ha-)
ver begaaet Leyermaall med Joen (Qvernenesset. ….. …….. …. ….. ………)
den indstefnte eftter Loven;
hvor eftter udj Sagen saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt
Som faderen Peder Larsen Grønaas t(ilstaar her for Retten at Susanne Peders-)
datter haver begaaet Leyermaall (og barne aufling med Joen Qvernenesset saa tilfin-)
des hun at betale sine Leyermaals bøder (med ? rdr: eftter Lovens 6 bogs)
13 Capt: 1 art: under Namb og Execution 15 d(ager eftter denne Doms lovlige forckyndelse)
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne. !!
Madame Sl: Hr: Korens haver til dette Ting ladet indstefne Gunder Odland til Doms Lidelse
at betale 20 rdr: som hand af hinde for nogle aar siden (skal have faaet til Laans)
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte ick ej heller nogen paa hans vegne til
sagen at svare.
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll (……)sen Hyesingstad og Anders Bandedalen hiemlede
ved Eed eftter Loven at have indstefnt Gunder Odland til dette Ting med 14 dagers Kald og
varsell.

Mons:r Willum Koren paastod at Gunder Odland maatte tilfindes at betale Pengerne tilige
med omckostningerne.
Stefnevidnerne forcklarede at ved Stefnemaalets forckyndelse tilstod Gunder Odland at vere
forbem:te 20 rdr: skyldig, men sagde der hos at have Renterne betalt.
Eragtet.
Ved Stefnevidnernis afhiemling er bevist, at dend indstefnte hafver til dette Ting faaet lovlig
Kald og varsell, saa forelegges Gunder Odland Laufdag till neste Ting at møde og svare till
Sagen.
Ole Steensbøe haver til dette Ting ladet indstefne Ole Gaaeseland \og Jacob ibid:/ til Doms
Lidelse eftter Loven, fordj hand af Eegen Raadighed haver 2de sinde Ned Revet Citantens
baade Nøst, hvor om hand er indstefnt at anhøre vidnerne Eerick Habbestad og Johan
Christophersen ibid: \samt Lars Habbestad/ som i ligemaade er indstefnt under faldzmaall.
dend indstefnte blev paaraabt, men møtte icke;
af Stefnevidnerne møtte ickun dend Eeniste, og der for beroer Sagen til det andet stefne
vidne kom/m/er.
Publiceret Iver Joens: med fleeres udstede skiøde paa 1 pd: 6 6/11 Mrk: Sm: i gaarden
Eritzland till Heine Joens: som har bet: 10 rdr: 18 s: dat: 13 Novbr: 1744.
Fogden haver til dette Ting ladet indstefne Niels Andersen Stocken til dette Ting med tilhold
at betale for fortiilig Samenleye med sin huustrue eller sine æcteskabs bøder med 3 rdr: 2
Mrk: 4 s:
dend indstefnte møtte for Retten og tilstod at hand og huustrue haver faaet lovlig Kald og
Varsel til dette Ting; tilstod og at hans huustrue er komen fortiilig i Barselseng.
Fogden paastod Dom eftter Loven.
hvor eftter saaledes er Kiendt Dømt og afsagt.
Som Niels Andersen Stocken tilstaar at hans huustrue [er] komen fortiilig i Barselseng med!!
saa tilfindes hand at betale sine Leyermaals bøder 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: eftter Lovens 6 B: 13
Capt: 1 art: under Namb og vurdering eftter Loven.
Citanten Ole Steensbøe Eskede Sagen i Rette paa Nye og Sagde at Contra parten Ole
Gaaeseland er paa Tinget hvilcken blev paaraabt som og Jacob Helgesen som Comparerede
for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og varsel. Citanten paastod at hans indstefnte
vidner maatte Eed fæstes og afhøres.
Vidnet Lars Habbestad eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at have givet
Citanten Ole Steensbøe forlof til at opsette sit baade Nøst paa Habbestad og gaarden Søevolds
grund.
det andet vidne Johan Christophersen Habbestad, forcklarede at det var med gaarden
Habbestadz Eieris vilie at Citanten maatte have forlof at opsette sit Nøst paa dito gaarders
grund; forcklarede ellers at var begieret af Citanten at skulle tillige med Eerick Habbestad og
Salomon Habbestad, og Ole Bertels: Stensbøe, at skulle Christj Him/m/elfarts dags aftten
besigtige at dito baade Nøst war Ned Refven, som de og besaag, hvor paa de gick hen til
Contraparterne og tilspurte dem om de haver Ned Refvet Citantens Nøst; der til svarede Ole
og Jacob Gaaeseland at de haver Ned Refvet Nøstet. Ole og Jacob Gaaeseland paa
tilspørgelse Sagde, at de formeente at grunden som Citanten opsatte Nøstet paa var dennem
tilhørende, og i dend henseende passede de betidz paa og Ned Ref Nøstet, fordj de ville
opsette sig et Nøst paa sam/m/e sted.
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(………. ……………… ………………….) Ned Refvet var af verdie 2 rdr:
(……….. ………. ………… ……….. …….) Ole Steensbøe paastod saa
(…….. ……….. ……….. ……………) og for Sagens omckostninger.
(……….. ………… ……….. ………) beføyet paa Justitiens vegne at sette
(…… ……… …… Ole og Jacob Gaae)seland for den/n/e deris begangne vold(somme adferd ….. …… …… ….. ? bogs ?) Capt: 4 art: samt hvor om hand vil
(…… ………… ……… ……… …..) for sig maatte tilfindes at betale
(… ………. ……………..) Lovens pag: 163 art: 4 maatte i agt tages
(hvor eftter saaledes i Sag)en blev Kiendt Dømt og afsagt.
om Pindse(……… ……… hafde) Citanten med Eiernis vilie og tilladelse op(satt et baade Nøs)t paa gaarden Habbestads grund, hvilcket Contra
(parterne Ole) og Jacob Gaaeseland tilstaar Self at have Ned Refvet
(samme, i me)ening at dito grund skulle vere den/n/em tilhørende, i hvilcken
(anledning) Contraparterne for saadan sin forøfvede voldsom
(overlast ..…. at) betale {sine} \tilsammen/ voldz bøder eftter Lovens pag: 981 den 4de og
(? art: lige sa)a tilfindes Contraparterne at betale til Citanten baade Nøstets werdie, med 2
rdr: og af woldz bøderne tilfalder hans Mai:ts Cassa de 2 parter og Citanten tilckomer 1/3
part {Li} saa og tilfindes Contraparterne at betale denne processes beckostning med 2 rdr:
hvilcket alt forskrefne Contraparterne Ole og Jacob Gaaeseland tilfindes at udrede og betale
under Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lovlige Forckyndelse.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste giestgiæber Privilegium for Jacob Hasse i Brandesund
dat: 3 Julij 1744.
Publiceret Jochum Hynnemeurs udstede Transport paa sin odels Ret til Brandesund til sin
Broder Jacob Hynnemeur dat: 14 Octobr: 1744.
Giestgiæberen Wallentin Wallentinsen hafver till dette Ting ved Mundtlig Kald og warsell
ladet indstefne Sifvert i Mosterhafn, for u-tilladelig handell med øell, brendevin, og Toback,
med uden Districtet boende folck, som vedkomer Spitzøens giestgiefveries handell og der
om indstefnt Contraparten at anhøre vidnerne, saa som Ole Waas Naadteland, Jacob ibid:
Joen Pedersen Mosterhafn, Britha Anglevigen og Sæbiørn Teiglands Eedelig udsigende,
hvilcke iligemaade ere indstefnte under faldzmaall at møde, og for denne sinde alleene till et
Tingsvidnes Erholdelse.
Contraparten Sifver Pedersen møtte for Retten og wedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell.
Citanten Wallentinsen paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes till og afhøres.
hvor eftter vidnerne blev fremckaldet som da alle møtte, og wid!! blev Eedens forcklaring for
den/n/em af Lov bogen oplæst og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed.
Forinden Wallentinsen skred til sine vidners Examination i Rettelagde og Producerede hand
en af Sorenskrifver og Inspecteur Schwabe udgifne attest, med hvilcken hand beviste, hvor
mange af Muster Sogn har veret i Marmor werckets arbeide, og hvor mange dager enhver af
arbeiderne og hvor mange dager enhver af den/n/em i arbeidz tid haver arbeidet, og paa
dennem som i aars tid haver arbeidet, og som der af fornemes at 2de gaardebrugende Mend
paa Muster Reignede for berg arbeidere, da det der i mod befindes at ickun faae af den/n/em
udj aars tid har veret i alt 3 Maaneder i arbeide, men de fleeste faae uger, ja adskillige ickun
faae dager, nogle ickun ½ dag, og andre aldelis intet, hvor for Wallentinsen formente, at det

laae klart for alles øyne, hvad Præjudice han/n/em som Allernaadigst Priviligeret giestgieber
og handelsmand i Muster Sogn blev til1744: 183
føyet, naar saa mange ja dend største d(eel …….. ……………… ……… …..-)
gede gaardebrugende bønder skulle (….. ……….. ……… …) med (…… …..)
det under skin at de ere bergfolck, (.. …. …… …….. …..)rt, saa faa(… ……….)
om aaret arbeider ved wercket, mens (…….. ………. ….)ske aar har (….. …….)
med deris gaardebrug og fiskerie, m(.. ……. …….. ……) lovlige brøds S(……..)
hvor eftter Wallentinsen Produce(rede ….. ….. ……)lige forfatte(… …….-)
ner til vidnerne dat: 14de Novembr: 1744 saa liudende.
Hvor paa vidnet Joen Pedersen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede og til
1te qvæstion svarede jae. til 2den qvæstion Svarede at foruden berg arbeiderne, har og andre
Jordbrugende folck paa Muster (Landet) kiøbt og beckommet øel og brendevin hos
Marcketenteren Sifver Pedersen (saa) som vidnet og Jacob Noedtland. Vidnet forcklarede
ellers at i Som/m/er k(om …..) drucken til vidnet fra Sifvert Pedersen og begierede øel og
brendevin h(os ……) som sagde Ney hafde det icke, begierede der nest at en af folckene
maatte (fare?) anden stedz hen at kiøbe øel eller brendevin for ham, da vidnet svarede (….)
du har drucket føer, kand du dricke end nu, men Loesen Sagde, der er nu icke mere at faae.
til 3die qvæstion svarede, i denne Sommer har vidnet af fornødne varer, {øel} saa som Smør,
fisk, mæell, melck og brød har hand icke af Marchetenteren Sifvert Pedersen kundet
beckomme, hvor for hand af Inspecteur Schwabe eftter hans anvisning og mod hans Caution,
saadan/n/e varer haver beckom/m/et af giestgieberen Wallentinsen i Spitzøen paa Credit. til
4de qvæstion Svarede, at vidnet tillige med fleere arbeidere paa Marmor wercket i nest afvigte
Som/m/er for Sancte Hans dags tider har sidet hos Sifvert Pedersen og drucket øell og
brendevin till de vare druckne, for hvis aarsag widnet over 2de Maaneder icke blev tilladt at
arbeide paa Marmor Vercket. Contraparten Sifvert Pedersen tilspurte, at da vidnet gick dito
tid fra ham, \ om h/an/d / icke gick till ZeerKlouf Klocken vngefer 9 slet om Afttenen, og der
sad og drack til om Morgenen. Rs: gick der hen drack ickun en Potte øell, lagde sig saa i
bencken og Sofv til om Morgenen tiilig, da hand gick til sit huus. Parterne hafde icke videre
dette vidne at tilspørge.
i anledning til vidnets svar paa seeniste eller 4de qvæstion fandt Wallentinsen sig beføyet at
tilspørge Sorenskrifveren og eller Inspecteur Schwabe, som for Retten var tilstede, om det
icke forholder sig saaledes som vidnet udsagt haver. Sorenskrifver Schwabe som Persohnlig
var tilstede, Replicerede her til at det i allemaader, angaaende Joen Pedersens Entledigelse fra
arbeidet, forholdt sig saaledes i Sandhed som vidnet til 4de qvæstion haver forcklaret, hand
lagde og dette til, at det vell var han/n/em beckiendt at adskillige af de øfrige arbeidere, tillige
med vidnet hafde sidet og drucket hos Verckets Marchetenter Sifver Pedersen, men da Joen
Peders: i Særdelished i Rom tid tilform hafde veret hengifvet til druckenskab, saa ville hand
alleene Statuere Exempel paa bem:te Joen Pedersen, formeenendes at de andre der ved skulle
tage advarsell, Schwabe sagde ogsaa at hand adskillige gange, under arbeidets fortabelse
hafde advaret vedckom/m/ende, at entholde sig fra druckenskab, der ickun giver anledning til
Guds fortørnelse og arbeidets Sinckelse og forsøm/m/else, og ønskede hand intet meere end at
saadan anstalt maatte føyes, hvor ved dislige Desorden kunde foreckommes. Endnu tilspurde
Wallentinsen om icke vidnet Joen Pedersen er vitterlig, at fremede folck foruden arbeiderne
har sidet og drucket hos Sifver Pedersen. Rs: eftter Michaelj tider nest afvigt laag 2de Mend
fra Hardanger med sit fartøy i Musterhafn, som Sad hos Sifver Pedersen og drack sig drucken.
Contraparten Sifvert Pedersen tilspurde om icke vidnet er vitterlig at Een af forbem:te Tvende
Mend var broder til Een af arbeiderne, som da var tilstede og Skienckede dem. Rs: at dend

Eene af disse 2de Mend var broder til Een af verckets arbeidere, er Sandfærdig, men om hand
arbeideren Tracterede eller skienckede dennem til de bleve druckne, er vidnet icke vidende.
der nest Eskede Wallentinsen et vidne Nafnlig Steengrim Svalesens udsigende, som icke var
stefnt, ej heller Contraparten indstefnt at anhøre hans forcklaring, men vidnet ville godvillig
vidne
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(……… …………… ………….. ……..) blev tilspurt om hand uden paa-ancke
(………. lov)lig vars(el …….. ……..) udsigende i denne Sag, ville modtage
(………..) at vidnet (Steengrim Sv)aelesen, aflegger sit Eedelige ud(sigende,) der till (Contraparten Si)fver Pedersen Svarede jae, hand der
(…… …)re fornøyet (…….. indte)t der imod at indvende, hvor
(paa vi)dnet Steengrim (Svalesen) eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede til 1te
qvæstion, at noget eftter Michaelj tider sidstleden, war 3de: (Mend) paa en Jegt fra Hardanger
\som laae i Mosterhafn/ hvor af dend Eene Mand Siur Endresen var broder til en af
arbeiderne paa vercket Nafnlig Endre Endresen, hvilcke tillige med vidnet gick ind til Sifver
Pedersen og drack øell og brendevin, da vidnet eftter en kort tids forløb, gick fra dennem, da
disse 4re Mend tillige med Een af arbeiderne blev igien sidende, og war noget men icke
meget druckne, og om de drack mere siden vidste vidnet icke. Videre forcklarede at Self
sam/m/e dag som arbeideren Endre Endresen sad sig til at dricke med forbem:te Mend, hafde
hand faaet sin Demission fra arbeidet {hos} Paa marmor vercket hos Sorenskrifveren eller
Inspecteur Schwabe. til 2. qvæstion svarede, at dend meste tid som hand i Som/m/er
arbeidede paa wercket, haver hand beckomet sin fornødenhed af Mad og dricke hos Sifver
Pedersen og paa de tider hand icke der med var forsiunet, fick hand sam/m/e kiøbt paa
Eendell tider hos giestgieberen Wallentinsen i Spitzøen og som/m/e tider hos omboende
bønder folck paa Muster Landet; Contraparten Sifver Pedersen tilspurdte, om icke vidnet er
vitterlig, at Reisende folck som er kommen till ham og begieret Logement saa vell som øell
Mad og brendevin, om det icke er bleven dem negtet. Rs: er vitterlig at Eendel Reisende
folck har becklaget sig icke har kundet faae Logemente ej heller øell eller brendevin, men har
og hørt endeell Reisende er icke bleven negtet, hvercken Logemente øell eller fornødne ting
som de af Sifver Pedersen har kundet forlange. Wallentinsen tilspurte om icke vidnet er
vitterlig at Jordebrugende bønder paa Muster Landet, haver kiøbt øell brendevin og Toback
hos Marchetenteren Sifver Pedersen; Rs: at have seet og ved at Eendell af Naboerne eller
Jordebrugende paa Muster Landet have kiøbt, øel, toback og brendevin hos Sifver Pedersen,
men om de sam/m/e Persohner paa dito tider, haver veret paa werckets arbeide eller icke, er
vidnet u-Vidende om. Videre hafde Parterne icke dette vidne at tilspørge.
det 3die vidne Ole Vaas eftter aflagde Eed eftter Loven vandt, og forcklarede paa 1.
qvæstion, icke at have drucket sig drucken hos Sifver Pedersen. Sifver Pedersen tilspurdte,
om icke vidnet som er boende paa Muster Landet, falder ham beqvem/m/ere at kiøbe hos
ham som Marqvetenter for Mosterhafns bergarbeidere, end at Reise til Spitzøen at kiøbe
fornødne ting af øel og brendevin og dislige.
Eragtet.
det Privilegium som Sifver Pedersen paa Marqvetenteriet for arbeiderne paa Marmor Vercket,
af HøyEdle og Velbaarne Hr: Conferentz Raad Lyme er meddelt, melder icke om
beqvemeligheden for de Jordebrugende at kiøbe fornødne varer hos Marqvetenteren, eller hos
giestgieberen i Spitzøen, men alleene melder at Marqvetenteriet er indrettet for marmor
arbeiderne, og i dend henseende anseer Retten icke vidnet pligtig at svare paa dend af
Contraparten fremsadte qvæstion saa som dend er Directe stridende imod Sagen, som
Consernerer hvor vidt at Sifver Pedersen har anmasset sig at handle imod {W} Marqvetenter

og Walentinsens giestgieberlige Previlegier, Lige som og at Contraparten paalegges icke at
bebyrde endten Retten eller og vidnerne, med slige u-Lovlige u-Rim/m/elige qvæstioner at
fremckome med.
Vidne Jacob Nodteland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at have i
den/n/e Sommer icke drucket sig drucken hos Siver Pedersen, men paa de tider hand haver
arbeidet paa Marmor Vercket, som og paa de tider hand icke der haver haftt arbeide, haver
hand kiøbt saa vell øel som brendevin, til nødtørfttighed, saa som vidnet paa Muster Landet er
boende, sagde og hand tillige med Lars Nere Grindem Eengang kiøbte en Potte øel hos Sivert
Pedersen, hvor hand og war Eengang at begiere 2de Potter øel til (……) sin Sviger fader,
men blev ham negtet, saasom Sviger faderen icke var af Werckets Arbeidere.
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Videre hafde Parterne dette vidne (icke at tilspørge)
(Vidnet Sæbiørn) Teigland eftter aflagde Eed eftter Loven (vandt og forcklared)e, at (… …)
dag har kiøbt 2de Potter øel af Sivert (Pedersen ….. ….. …..)t sig dr(ucken ……. ej)
ved andet end der kom i slaattens tider (…… ……… ……..) begierede (…… …….)
brendevin til Kiøbs, som blev dem (…………. ……. …….. brend)evins (….. …….)
Self ud af et skab, og drack en Pæ(ell brendevin?) som de bet(alede før de Rei-)
ste sin vey. Widere hafde Parter(ne icke) at tilsp(ørge vidnet.)
det indstefnte [vidne] Britha Anglevigen som (….. af Sva)ghed nu icke (møder)
holdte Wallentinsen u-fornøden at føre;
(…….) indgaf Wallentinsen sin skrifttlige qvæstion til Marqvetenteren Siver Peders: dat: 14
Novbr: 1744. Sifvert Pedersen Sagde, at hand her til haver intet at svare.
Endelig i Rettelagde Wallentinsen en fra Fogden udvircket skrifttlig (advar)sell og forbud til
Sifvert Pedersens huustrue at entholde sig fra sit giestgieberlig brug, Citanten til præjudice
dat: 19 Maij 1742 saa Lydende, og for det øfrige om hvis Passeret er, var hand Tingsvidne
begierende, som blev bevilget.
Sifvert Pedersen Marqvetenter haver till dette Ting ved skrifttlig Kaldseddel ladet indstefne
Wallentin Wallentinsen formedelst hand skall have tilhandlet sig Marqvetenter warer, som
Citanten meener at vere alleene Priviligeret til med videre, hvor om hand haver indstefnt
Eendel vidner til et Tingsvidnes Erholdelse dat: 26 Octobr: 1744.
Wallentin Wallentinsen møtte for Retten og sagde at dette Stefnemaall er ham icke forkyndt,
men 2de Mend for 3de Uger siden kom til ham her med, hvilcke ej kunde læese det, og bad
ham Self at ville læese det, men som det var saa ilde skrifven, at hand icke kunde læese det,
saa begierede hand en Copie der af, som de kom igien med Anden dagen der eftter, da icke
originalen var tilstede at Conferere om dend var Rigtig, som hand icke anseer for at vere
lovlig.
Stefnevidnerne Sæbiørn Tegland og Jacob Noedteland, hiemlede ved Eed eftter Loven, at
have baaret eftter ordre dette Stefnemaal til Wallentinsen, som annam/m/ede det af dem og
læesede noget der udj, men Sagde kunde icke læese det fordj det war saa ilde skreven, ej
heller forckyndte de stefnemaalet for ham, af aarsage de icke kand læese Skriftt, og om Anden
dagen der eftter kom det Eene Stefnevidne til Wallentinsen med Copie af Stefnemaalet, som
Wallentinsen tilstod forholder sig i Sandhed.
Wallentinsen lod tilføere at siden Siwert Pedersen med det i Rettelagde Stefnemaall, eftter
hans formeening alleene hensigter til at Criticere over de ham allernaadigst meddelte
Privilegier paa giestgiæberiet og Kremerleyet i Musters Sogn, hand da først og førend nogen
vidner føeres, maatte af Retten paalegges at forcklare om hand Self eller hvem for ham der

har Conciperet Stefnemaalet, og hvor nest hand indstiller til Retten om Sivert Pedersen kand
vere tilladt at føere de indstefnte vidner.
Peder Siversen!! (Siver Pedersen) her til Svarede at have formaaet en Persohn till at
Concipere og skrifve dette Stefnemaall for sig siden hand icke kand Concipere Self, men
huusker eller Erindrer icke dito Persohns Nafn;
Fogden paastod at Retten ved Eragtning wille paalegge Sifver Pedersen at Nafngifve
Concipisten til dette Stefnemaall;
Eragtet.
Eftterdj {Pe} Siver Pedersen har declareret icke Self at have Conciperet det i Rettelagde
Stefnemaall, saa paalegges ham at hand uden nogen slags udflugter eller forevending, giver
tilckiende og Nafngiver Concipisten till dito Stefnemaal.
Peder Sifversen!! (Sifver Pedersen) her til svarede, at hand icke, men hans huustrue, har
formaaet en Persohn til at Concipere Stefnemaalet, men erindrer icke hans Nafn, og har eftter
dito Concept Self \Reen/ skrevet det i Rettelagde Stefnemaall.
Eragtet.
Forordningen af 19 Aug: 1735 befahler at dend der icke kand skrifve, Self, skall formaae
endten vedkom/m/ende øfrighed eller authoricerede Persohner af Landsens høye øfrighed at
skrive for sig, som og de i Pen/n/en forfattede Ting som Concipist skall underskrive, da
eftterdj Siwer Pedersen Self tilstaar icke Self, men formaaet en Anden Persohn til at
Concipere dette i Rette lagde Stefnemaaell, {som imod} som icke af Concipisten er
underskrefvet udj hvilcken henseende, dette stefnemaall som er indrettet tvert imod høyst
bem:te Forordnings tilhold, icke kand blive antagelig, ej heller vidnerne førte, forinden
Citanten forsiuner sig med lovligere Stefnemaall, (lovlig ……. skall …..dta….) vidner
afhøres.
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(…….. …… ……….. …….. Wrag og Strande)t godz, der til de svarede, icke videre end
(de Ting som Tingsvidnet indeholder. ……… …..) saa mange af Almuen som har
(skydzet til og fra Tingene. ……. …… .)ælle øde, og i gresleye betalt 48 s: hvor
(….. …… ……….. ………. ………….)
(……… ………. ………. ………. ……… ………) en sin til Bent Olrich udstæd
(Pandte) oblig(ation Stor … rdr: 5 Mrk: 4 s: hvor fore var Pandt sadt
(gaarden) Nord(…. dat: ..) Octobr: 1729. til udslættelse i Pand(tebogen)
Laugrettes Mendene som skall beside Retten 1745 er Sæbiørn (……)nd, Knud Toedt(land?,
…(ne yttre Haaevig, Lars Indre Haaevig, Arne Skimeland, (…..)an Sædtre, (…. ..…ø)en og
Arne Ørevigen.

Ao: 1744 d: 16 og 17 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Søer Hugelen for Waags og Føyens Skibbreders Halsnøe Closters Almue
ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemblig Ole Bertels: Stensbøe, og Ole Kiølbs: (…, Hal)vor Nesse, Søfren
ibid: Torbiørn Laurham/m/er, Eerick ibid: Anders Vespestad og Johannes Løening.

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Wrag eller Strandet godz vidste Almuen dette aar icke at vere falden, ej heller noget af de
Ting som Tingsvidnet indeholder. Tingskydsen tilstod Almuen at vere den/n/em betalt 4 s:
Miilen, saa mange som haver ført til og fra Tingerne dette aar.
udj Nedre Grinden er ødeligende 1 ½ Løb Smør, hvor fore i gresleye er betalt 1 rdr: 1 Mrk: i
Gaarden Urrang øde 2 pd: 6 Mrk: Sm: hvor af {i} \ingen/ gresleye er betalt. af Waags
Skibrede i gaarden Schomsnes 1 pd: 21 Mrk: Sm: øde, der af har Jens Beck bet: gresleye 1
rdr: 1 Mrk: i Tvet oster Nesset øde 2 pd: 6 Mrk: Sm: er bortfestet til Johanes Peders: Paa de
Conditioner at hand for skat og landskyld skall vere befriet indeverende aar.
Restandsen for Føyens Skibrede 79 rdr: 3 Mrk:

af Waags Skibrede 29 rdr: 14 s:

Laugrettes Mendene som skall beside Retten 1745 ere Biørne Spitzøen, Lars Grindem, Endre
Hofland, Anders ibid: Tarrald Nielsen Lande, Jørgen Sætrevig, Thomes Grofv og Niels Søre
Mæland.

Ao: 1744 d: 20 og 21 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
Gaarden Sioe for Schaanevigs Skibbredes Halsnøe Closters Almue, oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nembl:
Johannes Lande, Christen ibid: Jens ibid: Johannes ibid: Anders Toftte, Hagtor Lande,
Taarbiørn ibid: og Johannes Sioe tilige med flere Almue som Tinget same tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud ½ g:sk: udj Hetlien
til Jacob Ifversen dat: 18 Decembr: 1742.
Lænsmanden Søfren Møcklebust som ordineret formynder for Myndtlingen Hagtor
Guttormsen, hafver dito Myndtlings Midler inden Retten ladet opbyde, om nogen imod lovlig
underpant og Renters svarelse [ville] antage dem, hvor till ingen anmeldte sig, i hvilcken
henseende hand begierede at Pengerne af Domeren maatte forsegles og ham igien tilbage
leveres, som og skede.
Wrag og Strandet gods sagde Almuen i dette aar er icke funden. Almuen saa mange som
har ført till og fra Tingerne dette aar tilstod at have faaet sin betaling 4 s: Miilen saa vel som
af Fogden som Sorenskriveren. Fogden fremlagde Mandtalet over gaardernes aftaeg som
vedkomende i skat og landskyld er godtgiort samt leding.
udj gaarden yttre Bouge er ødeligende 1 ½ Løb Sm: som Thor Lars: er uden bøxel overdraget
imod skatternis svarelse uden Rettighed der af; i gaarden Bougstøe øde 1 Løb 18 Mrk: Sm:
Lars Joens: overdraget uden skatter og landskylds svarelse, saa lenge ingen anden forlanger
dend. Wattendal ligger øde 2 Løber 18 Mrk: Sm: og svarer Eerick Tvedt dette aar 1744
gresleye 1 rdr: i Opdals Skibrede i øfre Waage ødeligende ½ Løb Sm: hvor af Lars
Johans: svarer dette aar gresleye 1 rdr: udj Mitwaage ½ Løb Sm: øde hvor af Aackes
Encke dette aar bet: gresleye 1 rdr:

Lars Baardsen Wogen haver ved Mundtlig warsell ladet indstefne Jonas Røen till dette Ting
till Doms Lidelse at betale 2 rdr: for en qvern samt for beckomne Korn og Mæell 1 rdr: 4
Mrk: 8 s: samt at betale processens beckostning.
Contraparten Jonas Røen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
paa Citantens vegne møtte Anders Olsen Hillestad og Sagde at for 4re aar siden har
Contraparten ved sin Søn Sl: Lars Jonasen kiøbt qvernen og skulle give 2 rdr: der for, lige
saa haver Contraparten beckom/m/et Korn og Mæell hos ham for 1 rdr: 4 Mrk: 8 s: som hand
icke har kundet beckom/m/e i mindelighed hos ham;
Joenas Røen her imod Sagde, at hans Sl: Søn Lars Joenasen paa hans vegne kiøbte qvernen
af Lars Baardsen Vogen for 1 rdr: 3 Mrk: \for 7 aar siden/ hvor paa ham strax blev betalt 5
Mrk: og som hand icke ville bie eftter de Resterende penge saa laante Sønnen penge hos
Knud Vieland om Someren 4 Mrk: som hand betalte Citanten med i det samme aar Sl: Lars
Jonasen tiente ham,
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hvilckens Løn hand indeholdte, og (…….. ………. …………. …………….)
som beløb sig 4 rdr: og saa fremt Ci(tanten …….. ……..) sin be(….. …….)
Sønnen, saa ville hand Contrapart(en ……… ……….. ……… ………. …..)
nock decourteret de nu fordren(de ………. ……….. ……….. …….. ………)
men som drengen nu er død, mee(…… ……… ….) som megt(… ….... pre-)
tendere anden gang betaling for q(vernen ….. ………. ……..) dend a(…. …..)
angaaer, da tilstaaer Contraparten at h(…. …….. ….)t Korn (……. ……….)
Citanten dog icke meere end till 1 rdr: 3 Mrk: 4 s: (……. ha)nd icke har v(illet be-)
taele men beholde paa Afdrag paa dend l(ønn som) hans Pigeb(arn)
eller datter haver til gode hos Citanten, som hun haver tient (….. ……)
og der paa ei en Skilling beckomet, og naar hand ville betale ham sin datters tienisteløn, saa
will hand at Citanten for disse 1 rdr: 3 Mrk: 4 s: skall giøre sig betalt.
Anders Olsen paastod at Sagen maatte blive udsadt till Vaartinget førstckomende.
Eragtet.
eftter Citantens paastand udsettes Sagen till Vaartinget førstckomende, till hvilcken tid og sted
Contraparten forelegges Laufdag at møde og svare till Sagen.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1745 ere, Jacob Løckhammer, Ole Hetlien,
Ole Skorpetvet, Hans Qvidevold, Axell Fielland, Svend ibid: Jonas Røe og Abraham
Qvidevold.
Restandsen beløber 357 rdr: 5 Mrk: 2 s:

Ao: 1744 d: 23 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa Gaarden
Gielmervig for Schaanevigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foegets fuldmegtig Mons:r Faber, med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Ole Fleiskie,
Ole Tielflaat, Lars Yttrenes, Svend AasEim, Knud Tielle, Lars ibid: Cobendt!! (Colbendt)
Leyte og Eelias Læcknes tillige med fleere Almue, som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.

Fogden haver til dette Ting ladet indstefne Andfind Olsen og Synefve Jacobsdatter til Doms
Lidelse for begangne Leyermaall og barne aufling med hin anden;
de indstefnte møtte begge for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell;
Andfind Olsen tilstod at vere barnefader till det barn som Syn/n/efve Jacobsdatter er komen i
barselseng med, iligemaade tilstod hun Synnefve Jacobsdatter at Andfind Olsen er
barnefader til det barn hun er komen i barselseng med;
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Siden begge de indstefnte her for Retten har tilstaaet at have haftt legemlig omgiengelse med
hin anden som og barne aufling, Saa tilfindes hand Andfind Olsen at betale sine Leyermaals
bøder med 12 rdr: og Synnefve Jacobsdatter tilfindes at betale sine Leyermaals bøder med 6
rdr: eftter Lovens Pag: 965 art: 1te: under Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms
lovlige forckyndelse.
Lænsmanden haver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Christie Ebne \med
Laugverge/ for brugte nærgaaende skieldzord imod Citanten, hvorom hun er indstefnt at
anhøre eftterskrefne vidners Eedelige forcklaring, saa som Lars Sandvig, Lars Steensen Ebne,
Lussie Rasmusdatter og Ingebor Teigen som alle iligemaade ere indstefnte under faldzmaall
at møde, og i øfrigt at lide Dom til bøder og Straf eftter Loven, samt at bet: processens
omckostninger.
Dend indstefnte møtte icke eftter paaraab eftter Loven;
Stefnevidnerne Eelias Ebne og Ole Tielflaat hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt
Enchen Christi Ebne til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Widnerne blev paaraabt som fremstod for Retten saa mange som mødte, da Eedens
forcklaring for dennem af Dom/m/eren blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed og vogte
sig for MeenEed. hvor paa
vidnet Lars Sandvig eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at nest for
Ploufvetiden 1744 var vidnet hos sin Svigermoder Christj Ebne for at bede hinde till sig paa et
aftten Maaltid at spiise med Eendel andre som har staaet fadder paa hans barn, og som vidnets
broder Christopher Gielmervig var der Een fadder paa barnet og til giest sam/m/e tid, sagde
hun først at vere u-Ven med Lænsmanden, som vidnet sagde kom/m/er ham icke ved, saa
sagde hun der nest at fordj hun var u-Ven med Lænsmanden vil hun icke kome der, thj
daacker b(..)rene farer ad paa Mordiske viis; videre hafde vidnet icke at forcklare
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(Vidnet L)ars (Steensen Ebne eftter aflagde Eed) eftter Loven vandt og forcklarede, icke ved
(….. …….. ………… ………. ……….)
det 3die vidne Ingebor Teigen
(eftter aflagd)e Eed eftter Loven v(andt og forck)larede; at forbem:te tid var vidnet
(hos Chris)tj Ebne og begierede (…. …..) Maele, saa spurde vidnet hinde da
(….. …… ….) ingen fleer (…..) om hun icke farer hen til sin Svoger i
(………..) da hun svarede, Ney Jeg (tø?)r icke troe mig ud, de farer ad som Mor(dere, men ….. N)afn af ingen hvem hun Meente. Videre hafde dette vidne icke at forcklare;
det 4de vidne Lussie Rasmusdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, icke
var tilstede da Lars Sandvigen i foraaret 1744 bad Christj Ebne till Barselet, og der for icke er
vidende hvad ord mellem dennem Passerede. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Citanten war Dom paastaaende.
Christi Ebne møtte for Retten og sagde at hun ved icke andet med Lænsmanden end alt det
som ærligt er, og langt fra at hun kand sige ham noget undt paa.
hvor eftter saaledes udj Sagen er Kiendt Dømt og afsagt;

Eendell af widnerne forcklarer at Christj Ebne paa forberørte tide som Acten udviser, haver
udtalt saadanne ord icke at ville kome til Barselet hos Lars Sandvigen for de farer af som
Mordere, hvilcket bør som u-bevislig at vere død og magtesløs og ej at kom/m/e Citanten
Lænsmanden \Christopher Gielmervig/ eller hans Familie till nogen slags præjudice eller
allermindste forckleinelse i nogen maade, og bør Christi Eebne betale til Citanten udj
processens omckostning 2 rdr: samt udj Kongens Cassa 1 rdr: under Namb og Execution 15
dager eftter den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
Niels Løevig haver till dette Ting ladet indstefne Haagcken Steens: Ebne at aflegge sin Eed, at
Citantens haarse som sprang over gieres garn!! (garen) om Mickelsmis tider nest afvigte, ind
paa Contrapartens Engebøe.
Contraparten møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell, som og sagde
at ville godvillig aflegge sit vidne.
dend indstefnte Haagcken Steens: Eebne eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede, at 14 dager for Mickelsmis tider 1744 om duermaals tider formiddagen blev
vidnet seende at Citantens begge øcker war kom/m/en i hans vidnets beite eller udmarck,
gick saa der hen, da Engebøe garen var nedbrudt \og begge øckerne var indkom: paa
Engebøen,/ dend Eene Øgck war frisk og dend anden havde et huell neden under
Reebbeenene paa dend Eene side, og som vidnet ville jage dem tilbage, kom Citantens dreng
for at hendte dem, som vidnet spurde om hand eller huus bonden vidste at øgcken har faaet
skade, som Svarede Ney, hvilcken tog begge øgckerne med sig for at føere dem hiem.
Publiceret Marite Johansdatters udstede skiøde paa 1 pd: 2 Mrk: Sm: i Rullestad til Johannes
Østens: som der for har betalt 19 rdr: 3 Mrk: dat: 15 Novbr: 1743.
Publiceret Fogdens udstede bøxelsedel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: i Wiche til Jørgen Olsen dat:
21 Maij 1744.
Svend Andersen haver till dette Ting ladet indstefne Peder Heltberg til Doms Lidelse, at
betale ham Resterende tienisteløn 1 rdr: som og Processens beckostning.
dend indstefnte Peder Heltberg møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell, og sagde at denne 1 rdr: som Citanten hafver indstefnt ham ved Dom at betale,
foregaf hand at have indeholt {dito 1 rdr: paa Citant} af dend aarsage at i dend tid Citanten
tiente ham haver hand Refvet Eendell \Voger/ Næfver till sig Self, ham som huusbund uVidende til sin Eegen nøtte, paa Self sam/m/e tid hand var befalet at Rive Næfver til ham
som huus bund, hvor paa hand Sagde at ville skaffe vidner, som nu icke er tilstede, hvilcke
hand agter till Vaartinget at indstefne, og till dend Ende var hand paastaaende at Sagen til
dend tid maatte blive udsadt.
Eragtet.
Sagen eftter Peder Heltbergs paastand udsettes til Vaartinget førstckom/m/ende, til hvilcken
tid hand haver sine vidner at indstefne.
Peder Krogstøe haver till dette Ting ladet indstefne, Gunder Vigen og huustrue Karj
Andersdatter, til Doms Lidelse for de haver skieldet Citanten for en Tiuf, hvor om de ere
indstefnte at anhøre vidnerne Anders Skoege og Taarbiørn Mortvets Eedelige forcklaring,
hvilcke iligemaade ere indstefnte under faldzmaall at møde;
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa deris vegne til
Sagen at Svare.

Stefnevidnerne Eelias Lecknes og Ole Tielflaatt hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Gunder Vigen og hans huustrue till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
warsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres, hvor paa vidnerne
blev fremckaldt og Eedens forcklaring af Domeren for den/n/em blev oplæst og formaenet at
sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed, der eftter
vidnet Anders
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Skoege eftter aflagde Eed eftter Loven (vandt og forcklarede ….. ………. ………….)
af vidnet og Taarbiørn Mortvet, (…… ……… ……….. Gunder) Vigen og (huustrue)
at tilspørge dem, om de ville tilstaae (.. …… ……. ….)t om Citanten (…… ………)
have Taget 1 ½ alen wadmell i fra (… …… ………) de og eftterckom(…. i Plouf-)
skaarren 1744 og Citantens huustrue (…. ……) med og tilspurt(te Gunder)
Vigen og hans huustrue Karj Andersdatter i vidnernis (……. …….)
da Sagde de begge toe, ja der var ingen som tog det uden Citan(ten .. ……..)
de ere sam/m/e folcket alligevell; Citantens huustrue siger at (……….)
at Gunder Vigen eller hans huustrue skulle have ladet g(io)rt eftter (……..)
begge svarede ja de haver saa giort, saa spurde Citantens huustrue (om ….)
icke faaet at vide enten det var hun eller hand som haver taget det, der til de svarede, det kom
hinde icke ved, men nock er det at de ved ingen hafde taget det uden Citanten. Videre vidste
vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Taarbiørn Mortvet, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver;
Eragtet.
Som Gunder Vigen og huustrue haver faaet lovlig Kald og Varsell, saa forelegges dennem
Loufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Anna Mickelsdatter for begangne
Leyermaall med Torckell Larsen Wigcken.
dend indstefnte Anna Mickelsdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell, Sagde der hos at Torckell Larsen som hun war bleven frugtsomelig med, der nu er
død, hafde hun ventet at skulle blivet hindes æcte Mand, saa fremt hand har levet, men i øfrigt
er ingen barnefader uden det Sl: Menniske, til det foester hun nu gaar frugtsomelig med.
Mons:r Faber paa Fogdens vegne paastod at hun maatte blive tilfunden at betale sine
Leyermaals bøder eftter Loven;
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Anna Mickelsdatter som tilstaar at have haftt legemlig omgiengelse med Sl: Torckell Larsen
som er barnefader till det foster hun nu gaar frugtsomelig med, tilfindes eftter Lovens Pag:
965 art: 1te at betale sine Leyermaals bøder med 6 rdr: under Namb og Execution 15 dager
eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Peder Heltberg haver till dette Ting ladet indstefne Svend Andersen till Doms Lidelse,
formedelst Contraparten i dend tid hand var i Citantens tieniste har aarsaget at et føell blev
beskadiget for Citanten som Taxerer for 6 rdr: hvilcke hand formeener Contraparten bør
betale, og der om haver ham indstefnt at anhøre vidnerne Daardie Tielflaatt og Marithe Milie,
som iligemaade ere indstefnte under faldz maall at møde.
dend indstefnte Svend Andersen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.

Citanten indlefverede sit skrifttlige Indleg dat: 23 Novbr: 1744. hvor eftter Comparenten
war paastaaende at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. hvor paa Eedens
forcklaring for Retten for vidnet blev af Dom/m/eren oplæst, der nest
vidnet Marithe Milje eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at for Helgemis
tider 1743 da Svend Andersen tiente hos Peder Milie, blev hand befalet at kiøre brendeved
hiem fra Skougen som og Skede om duermaals tider formiddagen, da drengen Svend
Andersen tog icke øgcken \som var Moder/ til feste føljen, men tog en anden øgck og kiørte
till Skougs med, og lod føljen følge med, kiørte saa 2de Las brendeved fra Skougen og kom
hiem med det sidste Las brendeved om Noens tider paa dagen, men hesteføljen fulte icke
hiem med øgcken igien, Taugde saa stille og sagde icke at føljen var borte, førend om afttenen
da øgckerne skulle indsettes blev og føljen Safnet, da hand blev spurt om hvor hesteføljen
var, som hand svarede vidste icke hvor det var, saa blev hand af sin huus bund eller Citant
befalet at gaae hen til Præstegaarden og Spørge eftter hesteføljen, gick saa bort et støcke paa
veyen, men gick icke til Præstegaarden, men Snoede paa veyen og gick hiem igien og Sagde
fandt det icke saa gick de alle at leede eftter føllet, dend Eene hid og dend anden did, paa
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(……. ………… ………… ………….) og Raabte till de andre tienere da
(………. …… ……….. ……… ………) og hiem, da føllet høste saa det
(…… ……)s; forckla(rede Svend Andersen de)t var friskt og skadede intet da
(da det fulte hanne)m til Skougs (…… …….. …..), men war svagt i halsen da det
(blev funden) om afttenen (…… …….) om Morgenen eftter. Videre hafde
(Parterne i)cke dette vidne at tilspørge.
det andet vidne Daardie Tielflaatt blev paaraabt men møtte icke;
Eragtet.
Som vidnet Daardie Tielflaatt haver faaet lovlig Kald og warsell, saa forelegges vidnet
Laufdag til neste Ting under faldz maals bøder at aflegge sit vidnesbyrd, till samme tid og
Sted forelegges Contraparten Svend Andersen \Laufdag/ at møde og svare till Sagen,
Almuen sagde at intet wrag eller Strandet gods er funden i dette Skibrede, icke heller er noget
forefalden af det øfrige som dito Tingsvidne indeholder. Almuen tilstod at have nødt sin
betaling for Ting skydsen 4 s: Milen
Opsiderne paa gaardene Rullestad og Millie tilstod at skatterne for aftaget af deris gaarder er
dem godtgiort som og ledingen. af Blaateigen er ingen bøxel falden indeverende aar men
ligget øde og svaret gresleye 40 s:
Laugrettes Mendene som skall beside Retten 1745 er gamle Knud Teigendall, Anders
Skoege, Taarbiørn Mortvet, Tollef Molnes, Ole Taraldzøen, Od Axland, Niels Løevig og Ole
Mit Ebne.
Restandsen beløber 106 rdr: 5 Mrk: 13 s:

Ao: 1744 d: 25 og 26 Novbr: blev holden Almindelig Høste- Skatte og Sageting paa Gaarden
Fiddie for Etnes Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas
Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Halfvor Tvedte, Hans Ryg, Samuell Haaimb,

Niels Frette, Halle Ramsvig, Taarbiørn Sande, Tørres Øyen og Tierran Flaatte, tillige med
fleere Almue som Tinget samme tid Søgte
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste ordres og befahling samt høye øfrighedz ordres som
paa forige Tinge
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftt befahlings Mand â Møinichens ordre at de Soldattere
som begaar Leyermaall eftter at de er enrouleret skall vere fri dat: 6 Nobr: 1744.
Publiceret Deris Exellences ordre angaaende en Persohn Navnlig Peder Knuds: Dystroph
som har myndtet Penge, skall gribes hvor hand kand treffes dat: 5 Novemb: 1744.
Mons:r Berent Bredal haver till dette Ting ladet indstefne Eendell Almue Mend, som af Sl:
Joeseph Andersens her i Etne holdne Tieniste folck, har paa warer tid eftter anden faaet
Credit, og eftter dend Sl: Mandz død, er Encken paa skifttet Lodfalden i tilstaaende gield hos
eftterskrefne, saasom Aasmund Steene Rester 2 Mrk: 6 s: Niels Jacobs: Tesdall Rester 2
Mrk: 5 s: Niels ibid: 1 Mrk: 7 s: Niels Lien 12 s: Niels Grindem 7 s: Anders Østrem
12 s: Samuel Haaim 7 s: Ofve Grindem 2 s: Lars Grindem 1 Mrk: 8 s: Torgier
Dynjebacken 2 Mrk: 1 s: Gabriell Vogen 2 Mrk: 4 s: Sifver Vestøes Encke 4 Mrk: 1 s:
Abell SøerEim 2 s: Mons Støele 12 s: Aslack Grindem 1 Mrk: 2 s: Torckell Fosse 4
Mrk: 6 s: Ingemund Kamboe 3 Mrk: 12 s: Lars Mads: Berge 1 Mrk: 13 s: Sifvert
Støele 2 Mrk: Mickel Ouestad 2 Mrk: 7 s: Knud Sæebøe 1 Mrk: 5 s: Størcker Tesdall
2 Mrk: 14 s: Jacob Madsgaar 4 s: Sigge Graelsetter 2 s: Knud Brendeland 12 s: og
Tollef Eericksen 2 Mrk: 3 s: hvilcke alle ere indstefnte under Eed enten at fragaae eller
tilstaae fordringen eller prætentionerne og der nest at lide Dom til betaling samt at Erstatte
Processens beckostning.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven, hvor af Eendell møder og Eendell icke,
Stefnevidnerne Søfren Jueleskaar, og Pouvell Houen, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt alle forbenefnte Persohner til dette Ting med 14 dagers Kald og Varsel.
{Gabriell} Torgier Dynjebacken sagde at da hand beckom ovenanførte Credit, leverede hand
til underpandt en Sølfcknap som har kostet ham 1 Mrk: 12 s: som hand en og anden tid haver
fordret og icke beckommet, det hand godvillig vil aflegge sin Eed paa, som Mons:r Bredal var
fornøyet med, hvor paa Torgier Dyniebacken aflagde sin Eed eftter Loven at hans udsigende
her om forholder sig saaledes Rigtig, og de Resterende 5 s: betalte hand for Retten til Mons:r
Bredal.
Maans Støele aflagde sin Eed eftter Loven intet at vere skyldig.
Aslack Grindem aflagde sin Eed icke at vere mere skyldig end 6 s:
Knud Sæebøe aflagde sin Eed intet at vere skyldig;
Jacob Madsgaar aflagde sin Eed intet at vere skyldig,
Samuell Haaim aflagde sin Eed eftter Loven intet at vere skyldig.
thj blev saaledes eftter Mons:r Bredals paastand
udj Sagen saaledes Kiendt Dømt og afsagt.
af de indstefnte har Niels Knuds: Thesdall for Retten tilstaaet at vere skyldig 1 Mrk: 4 s:
Niels Grindem 7 s: Anders Østrem 12 s: Ove Grindem 2 s: Aslack Grindem 6 s: og
Mickel Ouestad tilstaaet at vere skyldig 2 Mrk: 7 s: og Lars Madsen Berge tilstaar at vere
skyldig 1 Mrk: 5 s: hvilcke forskrefne tilfindes enhver for sig at betale det de er anført at
vere skyldig, saa og tilfindes enhver af
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forbenefnte Debitorer {at} enhver for sig (………. …………….. ……………..)
under Namb og Execution 15 dager eftter (Dommens lovlige forcky)ndelse (eftter Loven.)
de øfrige Debitorer saa som Aasmund (Steene, Niels Jacobsen T)esdall, Niel(s Lien, Lars)
Grindem, Gabriell Vogen, Sl: Sifvert Vest(øes Encke, …… …….), Ingem(und Kamboe,)
Størcker Tesdall, Sigge Graelsetter, Knud (Brendeland, og Tolle)f Eericksen, (hvilcke alle)
ere lovlig indstefnte, forelegges Laufdag til neste Ting at møde og svare til Sagen.
Casper Joesephsen haver indstefnt Eendell Almue Mend som Rester paa (borge?)de warer
som de haver beckomet hos giestgieberen Sl: Joeseph Andersens (Encke) saa som
Johan/n/es Halvorsen, Tørres Houen, Aasmund Grindem, Eerick Odsen Grindem, Pofvell
Houen, Tollef Berge, Johannes Fidie, Eerick Sille, Hans Rifaaesen, Jacob Ramsvigen, Lars
Ohnsteen, og Thoere Rasmusen, alle til Doms Lidelse at betale det de er skyldig, tillige med
Processens beckostning.
Stefnevidnerne Søfren Jueleberget, og Povell Houen, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt foranførte Persohner til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Caspar Joesephsen forestillede at de indstefnte haver i hans Sl: faders levende live faaet
Credit paa warer som de haver beckommet, og eftter hans fader Sl: Joeseph Andersens død,
er \af/ dend ud\e/staaende gield paa børnene i skifttes holdelse udlagt det som de indstefnte er
skyldig, hvor paa hand i Rettelagde en Lista dat: 6 Novembr: 1744 saa Lydende.
af de indstefnte Johannes Halfvorsens Encke blef forcklaret at have leveret til underpandt 1
wadmels Stack, 1 Sølf Naaell og 1 holderhage, og der imod at vere anført for at vere skyldig 3
Mrk: 6 s: og som hun icke kand beckom/m/e sit pant igien formeener hun at blive frifunden.
Eerick Sille aflagde Eed eftter Lofven ej at vere mere skyldig end 1 Mrk: 12 s:
Sl: Lars Ohnstens Søn Joen Skedsvold aflagde Eed at hans Sl: fader nyelig førend hand
døde Sagde ej at vere mere skyldig end for 1 Mrk: Toback 10 s: som hand betalte til Sl:
Joesep Anders: Pige;
Tollef Berge aflagde Eed eftter Loven ej at vere noget skyldig;
Thoere Rasmusen lige saa ej at Reste noget;
Af de indstefnte møtte for Retten ogsaa som Tørres Hoeuens Encke 4 Mrk: 5 s: Aasmund
Grindem 3 Mrk: 10 s: Poul Houen 4 Mrk: 14 s: Johannes Fidie 1 rdr: 3 Mrk: 2 s:
Eerick Silde 1 Mrk: 12 s: og Jacob Ramsvigen 1 rdr: 2 Mrk: 10 s: tilfindes enhver af
forestaaende Debitorer at betale fordringerne som og enhver af dennem at betale udj
processens beckostning 1 Mrk: danske under Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e
Doms lovlige forckyndelse. de øfrige Johannes Halfvors: Encke og Eerick Odsen Grindem
forelegges Laufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: ½ huud i
gaarden Østrem till Rasmus Taarbiørnsen dat: 17 Novembr: 1744.
Publiceret Mons Olsen Støeles og Lisbeth Aamundsdatters udstede gafvebref dat: 29 April
1744.
Publiceret Johannes Eericksen Fiddies udstede bøxelseddell paa 2 ½ Løb 9 Mrk: Sm: udj
gaarden Lille Dale til Haldor Rasmus: dat: 1 April 1744.
Madame Sl: Hr: Camstrups haver till dette Ting ladet indstefne Ingri Troelsdatter til Doms
Lidelse eftter Loven fordi hun har festet sig i Citantindens Tieniste og der paa annammet
festepenge 1 Mrk: danske, og siden opsagde Tienisten, saa og at betale Processens
beckostning.
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;

Stefnevidnerne Søfren Skydzskaffer og Pofvell Houen, hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Ingrj Troelsdatter till dette Ting med 14 dagers Kald og Varsel.
paa Citantindens vegne møtte Christen Camboe og sagde at Ingrj Troelsdatter fæstede sig i
Tieniste hos Madame Sl: Hr: Camstrup at tiene hos hinde {dette} \tilstundende/ aar og der
paa annammede fæste penge d: 2 Julij 1744 som var 8 s: danske, og nogle dager der eftter
wille hun levere fæste pengerne fra sig til Citantinden igien, som ej modtog den/n/em, og
opsagde sin Tieniste;
Eragtet.
Eftterdj Ingri Troelsdatter haver faaet lovlig warsell, saa forelegges hinde Laufdag till neste
Ting at møde og sv: til Sagen.
Pofvel Ram/m/e som ordineret formynder for Myndtlingerne Britha Nielsdatter og Marithe
Nielsdatters Sl: fader og Sl: moder arvemidler som er 5 rdr: 4 Mrk: 11 s: hand inden Retten
opbød om nogen ville antage dem imod Renters svarelse, men som ingen af Almuen
ameldte!! (anmeldte) sig at ville laane Pengene
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(…… ……….. ……… …… …….. ….. be)gierede hand at Pengerne af Dom(meren maa)tte for(segles ……. ….. ….)ede, og blev Povell Ram/m/e forseglet
(tilbage) lefveret.
Madame Sl: Hr: Camstrups haver ved skrifttlig Kaldseddell ladet indstefne Lænsmanden
Johannes Eericksen Fiddie fordj hand haver om Michaelj tider nest afvigt, i begrafvelsen hos
Klockeren Hans Jørgen Althand, brugt (thuschere?)nde ord med Citantindens datter Jomfrue
Margarethe Camstrup hvor om hand er indstefnt at anhøre vidners udsigende og der eftter at
lide Dom med videre dat: 10 Novembr: 1744 saa Lydende.
Der eftter Comparerede Lænsmanden Johannes Eericksen Fiddie og Sagde at hand i
druckenskab i begrafvelsen hos Klockeren Hans Jørgen Althand om Michaelj tider nest afvigt,
haver Thuscheret Jomfrue Margrete Camstrup og kaldet hinde for en fantebigckie, som hand
dog icke for druckenskab og Sterck Ruus paa dend tid icke ved saadant at have talt, men af
andre følck!! det hørt sige, at hand skulle have teed sig saa u-skickelig, da som dette er skeed
alleene i druckenskabs Raeserie, og icke af nogen slags aarsag saa wilde hand bede, og
formoede, at Madame Sl: Hr: Camstrups tillige med hindes Jomfrue datter, tilgifver og
forlader ham denne hans Stoere forseelse, imod at hand her for Retten frit ud ærcklærer og
tilsiger at hand bærer en Stor fortrydelse over denne sin u-Anstendige opførsell imod dennem
begge, og ydermere for denne aabenbare Ret declarerer, at hand ei i nogen maade ved at sige
eller tale om Madame Sl: Hr: Camstrups og hindes børn end alt hvad som berøm/m/eligt og
vel anstendigt er;
hvor paa Madame Sl: Hr: Camstrups eftter denne af Lænsmanden Johannes Eericksen
Fiddies aflagde ærcklæring inden Retten, efttergaf sin prætention imod Lænsmanden, og
saaledes Sagen uden videre Lovmaall ophævet.
Her i Skibbredet er intet wrag eller Strandet godz, med videre, er intet forefalden videre end
dito Tingsvidne indeholder. Tingskydsen er Almuen betalt 4 s: Miilen saa mange som har
skydset
Opsidderne paa aftags gaarderne i dette Skibrede er godtgiort Skatterne, lige saa Ledingen,
som Landskyldz Rettighederne. i Gundegierd 1 Løb Sm: 1 Vet og 1 Vog Næfver, er Ole
Larsen tilbøxlet imod skatternis svarelse. Øfre Grindem øde 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: hvor

af er svaret gresleye 3 rdr: dito 2 ½ Løb Sm: og 9 Spd: Korn øde, hvor af ingen bøxel er
faaet dette aar.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1745 ere Haldoer Lille Dale, Joen Steene,
gamle, Jacob Eckrem, Paal Ram/m/e, Ole Aasbøe, Halle Ramsvig, Aslack Grindem, Knud
ibid: Niels Lamberts: ibid:

Ao: 1744 d: 28 og 30 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Lunde \for Fieldbergs Skibredes Almue/ ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Colbendt Berge,
Hilie Bersvog, Halfvor Dueland, Eelias Wacke, Siur Eide, Torgier Nedre Lunde, Svend
Wackae, og Jacob Kaatte, tillige med fleere Almue som Tinget same tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Størck Hoversholms udstede skiøde paa 13 1/5 Mrk: Sm: i Arnevigen til Rasmus
Lars: som der for har betalt 27 rdr: dat: 20 Apr: 1744.
Publiceret Lars Siurs: udstede bøxelsedel paa 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Stangeland til Siur
(..)jensen dat: 8 Janvarij 1744.
Lænsmanden Niels Lunde paa Eegne og sin Broders vegne gaf tilckiende at hafve Seeniste
Rettens gifne foreleggelse, for Pastor Hr: Abel ladet forckynde dat: 11 Aug: 1744 saa
Lydende.
paa Præsten Pastor Hr: Abels vegne møtte for Retten Jens Jensen Søndenaa og Sagde at
Pastor Hr: Abel giver Retten tilckiende at Endskiønt dend i Retten Producerede foreleggelse
icke er med fuld warsell for ham forckyndt eftter Loven, saa dog vedtager hand dend for
lovlig warsell {og} samt tage til gienmæele udj Sagen, og till dend Ende Møder Comparenten
paa Hr: Abels
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wegne, at paastaae Endelig Dom (i Sagen …… …….. ………….. …………..)
der nest i Rettelagde Niels Lunde (….. ….. … …… ….) og Gu(nder Christensen Houges)
haand dat: 17 Novembr: 1744 saa L(ydende ……… ………. ……. …… Sagen)
bliver beroende till paa Mandag (førstckommende) da Dom (udj Sagen)
skall blive afsagt, till hvilcken tid (og Sted Par)terne be(…. …….. …..)
wille indfinde sig.
Haldoer Stangeland som ordineret formynder for Myndtlingen Joen Nielsens arfvelod 6 rdr: 1
Mrk: 7 s: fremckom for Retten og opbud!! (opbød) dito Myndtlings Penger om nogen vill
antage dem imod Renters Svarelse, Men som ingen af Almuen anmelte sig at antage dem, saa
begierede formynderen at Pengene af Dommeren forsegles som og skeede og siden igien
leveret.
Torckell Hugnesen Heggen haver till dette Ting ladet indstefne Siur Eide og Hans Eide till
Doms Lidelse, formedelst de skall hafve hentet Nødder paa Citantens Engebøe, hvor om de
ere indstefnte at anhøre eftterskrefne vidner, Ingebor Biørnsdatter, \og/ Britha Anbiørnsdatter,

hvilcke iligemaade ere indstefnte under faldzmaall at møde, og i det øfrige at betale
processens beckostning.
de indstefnte Siur Eide og Hans Eide møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og Varsel, mente ellers at Sagen kunde forliiges og forEenes som Citanten var fornøyet med,
imod at enhver betaler ham 48 s: tilsam/m/en 1 rdr: som de lovede godvillig at betale.
de 5 Leylændinger Pede!! (Peder) Indbioe, Knud ibid: Ole ibid: Tollef ibid: og Iver ibid:
tilstod at Fogden haver godtgiort dem dend halve Landskyld af deris Jordebruger 7 rdr: 78 s:
ingen Vrag eller Strandet gods er funden med videre, og ellers intet hvad dito Tingsvidne
indeholder. saa mange af Almuen som haver skydset til og fra Tingerne tilstod at have nødt
sin betaling.
Opsidderne paa affeldings gaarderne tilstod at Fogden haver dem aftagerne godtgiort, saa og
ledingen, lige saa nødt landskyld og aarlig taege samt arbeidz pengerne godtgiort. i Indbioe
øde 2 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: hvor af gaardens opsidere bet: gresleye 1 rdr: 3 Mrk: Eericks
brug i Indbioe øde 1 L: 1 pd: 3 Mrk: Sm: hvor af gresleye 1744 er bet: 1 rdr: i øfre Axdal 1
Løb 18 Mrk: Sm: øde, der af dette aar bet: gresleye 1 rdr:
Mons:r Berent Bredal Eskede Sagen i Rette paa Madame Tyrholms vegne, som
Contraparterne blev forelagt at Eske i Rette til dette Ting, og om saadant af dennem skulle
eftterlades, war hand i følge Rettens seeniste gifne Eragtning paa sin Principalindes vegne
Dom udj Sagen paastaaende.
Contraparten Lars Siurs: Stangeland eller Gierrevig blev paaraabt eftter Loven men møtte
icke, hvor fore Sagen udsettes til paa Mandag førstckomende da igien at foretages, samt
Dom udj Sagen afsagt.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Soldatt Halfvor Baarsen Eickenes og
Anders Wicke til Doms Lidelse formedelst de beededags aftten og bededagen i Ivers Enckes
huus paa Alna, har under fylderie, brugt Slagsmaall paa Sabaten, hvor om de ere indstefnte at
anhøre vidnerne, Joen Jørgens: Alna, Jens Endresen Alna, Johanes Alna, saa og er indstefnt
Sl: Ivers Encke Alna og hindes datter.
Alle de indstefnte møtte undtagen Sl: Ivers Enckes datter, hvor fore Stefnevidnerne blev
paaraabt, hvor af ickun det Eene møder, i hvilcken henseende Sagen udsettes til Paa Mandag
førstckomende, da dend igien skall foretages.
Mandagen d: 30 Novembr: blev Retten atter Sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend,
og som Parterne paa begge sider ærcklærede, icke videre hafde udj Sagen at indgive, uden
alleene at war Dom paastaaende, saa blev udj Sagen imellem Pastor Hr: Abel og
Contraparterne,
saaledes Kiendt Dømt og afsagt.
udj Brøllupet i Wigedals Præstegield og Sandeids Kirckesogn som holdtes paa gaarden
Fieldet d: 11 Novembr: 1742, hvor sam/m/estedz Pastor eller Sogne Præst welærværdighed
Hr: {Abel} Hans Abel, eftter indbydelse med andre og fleere brøllups giester var forsamlede,
blev af Gunder Christensen Houge Sagt, at her eller i Ryfylche Fogderie, har paa nogen Tid
veret meget Nydt Passeret, og da hvi(…)
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(……… ………… ……………. …………) meget hørt, og I haver til dels

(………) og der ti(… haf… ………) Gunder Houge Præsten, det skall I
(have Sagt) som en Løignere (eller) det løy I, eftter vidnernis Jens
(………) og Jacob Rødnes udsigende, og da Pastor Hr: Abel skiød
(de ti)lstedeverende her om til vidne, tilspørger der eftter
(…… …)nge, brøllups giesterne, om nogen har hørt at Een Præst
(…. haf)de viet og graffæstet paa Een dag, som i dag er sked med hans
(……), det 4re af widnerne Eenstem/m/ig omvundet haver; den(ne ….) førsell mod Hr: Pastor Abel, vill Gunder Houge, ligesom haf(ver fo)rstaaet, at vere beføyet til, ved det hand paa sit forbenefnte fremsadte Spørsmaall vil
sige skall af Hr: Pastor Abel faaet til giensvar, at Gunder Houge og hans oprørere, haver der
til Self veret aarsage, hvilcket Contraparterne af alle vidnernis Deposition icke haver kundet
udfinde elle!! (eller) overbeviise Songne Præsten Hr: Abel med saadanne Expressioner at
have Gunder Houge begiengnet, undtagen alleene det Eene vidne Johannes Larsen Fieldet,
som haver Contraparternes kiødelige Sødster til æcte, hvis widnesbyrd imod Pastor Hr: Abels
benegtelse icke kand Reflecteres paa, eller komme ham till nogenslags Præjudice; og paa
Gunder Houges fremsadte qvæstion, at her har veret meget Nydt Passeret, med det af
Præstens der paa gifne {Svar} giensvar /: at I till deels, haver veret aarsag der till, :/ kand
Retten ej andet udfinde, end Præsten der ved vil have forstaaet, at Gunder Houge eller
Almuen i Ryefylche Fogderie /: paa hvis Partes hand da taelede :/ og hvor af Eendell dito
Almue i brøllups huuset, da var Nerverende, der Self haver Reist, dend vidt beckiendte Sag og
Sigtelse mod vedkom/m/ende, hvilcken Almue, saaledes eftter Præsten Hr: Abels Meening,
haver Self veret aarsage, till det af Gunder Houge omtalte Passerede Nydt i Ryefylche
Fogderie, og altsaa ingenlunde kand Extenderes till dend forcklaring eller Meening som
Gunder Houge der over forfattet haver, Langt mindre haver Gunder Houge formedelst dette
Pastor Hr: Abels giensvar, haftt mindste anledning til saa høyelig at Grafvere Citanten med
saadan Nergaaende Expression, at hand saadant skall have Sagt som en Løignere eller det
løy I; da eftter Saadan Sagens omstendigheder, at Gunder Houge, saa u-beføyet først haver
Graveret Pastor Hr: Abel med nærgaaende Expressioner som og ladet haanlig over Præstens
holdte brudevielse, og det udj brøllups huusets offentlige forsamling;
Saa Kiendes for Ret
at Gunder Houge, for saadan sin Nærgaaende og u-sømmelige forhold, bør inden Retten giøre
Pastor Hr: Abel Een Sømmelig afbigt, som hand Citanten kand vere fornøyet med, og dis
uden bør Gunder Houge betale udj Mulct til Manufactuur eller Spindehuuset i Bergen 24 Rdr:
samt udj Processens beckostning 10 Rdr: og imod forhaabning at noget af de øfrige
beskyldninger skulle vere Passeret \eller talt/, da bør saadant som u-beviislig at vere død og
Magtesløs og ey at komme endten af Parterne till allermindste Præjudice i nogen maade;
Belangende Citantens paastand at Contraparten Niels Lunde skall ansees og Straffes, for
hand udj sine udtagne Stefnemaaeler, till vidners føerelse, angaaende giorde beskyldninger
imod Pastor Hr: Abel for hans holdte Taele eller Copulation til brudeparet forberørte dag i
Kircken, da er det en â parte, og denne paastefnte Sag u-Vedkom/m/ende, hvilcket for det
geistlige
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foro under Sagens paadømme (… ……. ………….. ………….. …………)
dito beskyldninger, finde(. ………. …………. ………… …)dige (….. …..)
alt saa kand intet denne sinde for (denne) Redt her om (dømmes)
eller ordelis; uden allene for saa vidt Contrapart(en Niels)
Lundes Particulaire opførsell i brøllupet paa gaarden Fieldet f(orbemelte)
tid og Sted mod Pastor Hr: Abel er betreffende, som befindes eftter (begge Part-)

ernis giorde forcklaring, at da Gunder Houge gick ud af brøll(ups Stuen)
kom Niels Lunde i steden og Satte sig hos Præsten, som maatte høre p(aa Niels)
Lundes ancke og fortrydelse over brudevielsen, hvor til Præsten (Hr: Abel)
svarede, icke ville tage nogen til Rettesettelse af ham, {og} men saa fremt hand skulle have
forseet sig, mente hand der for at Staae til ansvar for sin øfrighed, og da Præsten Hr: Abel
begierede fred, svarede Niels Lunde det er god tid naar haenen gaeler, over hvilcken
Kiedsomme(…) Hr: Pastor Abel omsider, for sam/m/e at undgaae, maatte om Natten forlade
brølluppet og Reise hiem, og som hand gick ud paa døren, Sagde Niels Lunde, ligesom I
giorde brudevielse i dag, saa drack I brøllup i qvell, Af dissen forestaaende omstendigheder,
befindes, at Contraparten Niels Lunde u-Rettelig har ofveriilet Sogne Præsten med fortrydelse
og ancke over dend Tit omrørte brudevielse, saa som brøllups huuset var ei det Sted, hvor
Songne Præsten Hr: Abel for sin Embedes Forretning skulle udstaae nogen tiltaele af
Contraparten, men burde i allemaader paa dend tid og Sted, ladet ham nyde Fred eftter sin
paastand og forlangende, hvor fore Niels Lunde for saadan sin u-Loflige opførsell imod
Songne Præsten, tilfindes at betale till Stedets Skoele Cassa 4 rdr: samt udj Processens
beckostning till Citanten 2 rdr: Alt forskrefne tilfindes enhver for sig, at udreede og
\eftterckom/m/e {samt at betale}/under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse.
hvor da Encken Anna Thyrholms Sag blev igien foretaget og paaraabt og møtte for Retten
Lars Siursen Gierrevigen, som i Retten Producerede en Revers dat: 18 Maij 1733 med Sl:
Asgoudt Olsen Reigelstads Nafn undertegnet, som hand og Sagde at vere underskrefvet af Sl:
Asgoudt Olsen Self, hvilcken lyder saaledes.
Ellers forestillede Lars Siursen Gierrevigen; at have accorderet med Sl: Asgoudt Reilstad
saaledes at gifve for dend gandske fordring 10 rdr: og der paa betalte hand strax 5 rdr: imod
at Asgoudt meddelte ham denne i Rettelagde qvittering. hvor eftter hand declarerede ej mere
udj Sagen hafde at Erindre
i hvilcken henseende udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Encken Annichen Thyrholm Sl: Ole Asgoudtsens eftterlefverske hafde at fordre udj Sl: Ole
Reiersen Stangelandz Sterfboe 15 rdr: hvor for hinde ved Skifttets holdelse d: 1 Septembr:
1733 er giordt udleg i gaarden Stangeland for; Eftter hvilcken tid Sl: Ole Reiersens Enche
Selger gaarden Stangeland og ved sin Laug verge Sl: Aamund Helgevold lader lefvere
Citantindens fulde fordring 15 rdr: til Contraparten Lars Siursen Gierevigen som der af haver
betalt eftter Citantindens tilstaaelse {1}5 rdr: saa der paa nu Staar til Rest 10 rdr: som
Contraparten er indstefnt at betale. Till afvigte Vaarting 1744 ved Lænsmanden Niels Lunde
lod Lars Siursen Gierrevigen tilstaae at have annam/m/et Citantindens fordring 15 rdr: med
tilleg at have ovenmelte 5 Rdr: betalt og for det Resterende at hafve meddelt Sl: Asgoudt
Reilstad sin qvittering, eftter dend accord og forEening som imellem dennem var sluttet, dend
hand ville sige skulle findes i Citantindens bevaring, som hun benegter, der nest til afvigte
Som/m/erting, møtte Lars Siursen Self for Retten, da hand tilstod at det saaledes i Sandhed
forholdt sig som paa hans vegne (paa Vaar)tinget er tilført dog med dend indvending
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(……… ……….. ………. …….. Sl: Asgo)udt Olsen Reilstad skall have
(…… …….. ……….. ………. …) gandske Sum/m/a end 10 rdr: hvor
(…… ……) har i Re(tten fremvist) en qvittering dat: 18 Maij 1733.
(….. ……) er Sl: Asg(oudt Reilstad …)ed ham skall have meddelt, hvor
(….. Contra)parten (……) ej skulle vere skyldig end 5 rdr: da foruden
(……… i)ndvendinger som Contraparten Lars Siursen Gierevig

(i denne) Sag haver fremført, haver hand icke eftterckom/m/et Seeniste
(Rette)s Kiendelse at indkalde Citantinden at anhøre dend i
(Retten) i dag Producerede qvittering; og omenskiønt det saa(lede)s skulle forholde sig, kand saadan forEening, der er sluttet uden Citantindens Minde og
Vilie icke Svecke hindes Retmessige fordring, i hvilcken henseende dito qvittering icke kand
kom/m/e i nogen slags Consideration, Men Lars Siursen Gierrevig som hafver oppebaaret
Citantindens prætention i Sl: Ole Reiersen Stangelandz Sterfboe 15 rdr: og der af eftter Eegen
tilstaaelse ickun betalt 5 rdr: tilfindes at betale de Resterende Penge med 10 rdr: til
Citantinden som og udj processens omckostning 3 rdr: hvilcket alt Lars Siursen Gierrevig
tilfindes at betale under Nam og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaadren Tvedt til Wier
Hugnesen dat: 2 April 1743.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Lien til Jacob Siurs: dat: 8
April 1743.
Dend i {gaar} Løfverdags opsadte Sag af Fogden Heiberg ved skrifttlig Stefning indvarslet
Soldatt Halfvor Baardsen Eigckenes og Anders Wiche, formedelst at de nestleden bededags
aftten og bededag udj Sl: Ivers Enckes huus paa gaarden Alne i Wiigebøigd Sogn, skall have
holdet et meget Syndigt og u-Gudeligt Lefnet med drick fylderie og Slagsmaall, hvor om de
ere indstefnte at anhøre eftterskrefne vidner, Joen Jørgens: Alna, Jens ibid: Johannes Larsen
ibid: med fleere vidner som da var tilstede, saa og er indstefnt Ifvers Encke Alna og datter til
vedermæele udj Sagen med videre dito stefnemaall formelder dat: 19 Septembr: 1744 saa
Lydende.
de indstefnte blev paaraabt som møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell, undtagen Karj Ifversdatter som er indstefnt til vedermæele og møder icke;
Stefnevidnerne Torckell Svaeland og Gunder Tindeland hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Karj Ifversdatter till dette Ting med 5 Ugers warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. hvor paa widnerne blev
fremckaldet for Retten, da Eedens forcklaring af Dom/m/eren for denem blev oplæst, og
formaenet at sige sin Sandhed og wogte sig for MenEed.
Widnet Joen Jørgensen Alna eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at i
vaarvinden 1744 som vidnet stod og arbeidede dagen for bededagen, da Soldatten Halfvor
Baards: Eeckenes og Anders Vigcke var i vaarvinde arbeide hos hans Naeboeckoene Sl:
Ifvers Encke Alna, hørdte vidnet om Duermaals tider Klocken 10 slet at disse folck vare uEens med hin anden, men hvad der imellem den/n/em dend dag enten i ord eller gierninger
Passerede, vidste vidnet icke at sige, førend om {Sønd} Morgenen der eftter som var
bededagen, da vidnet med sin huustrue for svaghed skyld maatte blive, men lod sine Tieniste
folck Reise til Kircken, da hørdte vidnet atter at der var et syndigt huus imelem dennem,
indtill det leed noget og Noendags Klocken 4 â 5 slet kom Anders Vicke og begierede at
vidnet ville følge med ham hen til sin Moders huus Strax hos, som vidnet wegrede af frøgt for
Clam/m/erie dend hellige dag, men som hand af Anders Vicke blev budet at følge med i all
fredelighed, saa gick vidnet med, dog var Anders Vicke gaaet forud till Jens Endres: Alna, til
hvilcken hand talede, lige som til vidnet, og som vidnet ville gaae der hen kom ham i møde
Jens, Anders, og Halfvor Baardsen Eickenes, da de alle gick hen til Sl: Ifvers Encke Alna
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og som de kom ind i Stuen, spurde vi(dnet …… ………. ……….. ………….)

med dem her ind, svarede Anders (Vicke …… ………. …………. …….. Senge-)
leyen Skildt ad, sagde Halfvor Eeck(enes …….. ………….. …………. ………)
saa sagde Anders Wigcke at {Halfvor} (…….. ……….. ……….. ……… ……)
i bare skiorten, som hans Sødster (……. …….. ……. ………… ……… .... ….-)
ten for bededagen, eller det var bede(dagen …. ……. …….. ……….. …….. …)
og Anders sagde at ville have dem for Præsten (….. …….. ………. ……. .... Mund-)
ckrig imellem dennem, og Halfvor Eeckenes gick og dr(ef pa)a gulfvet (med en Pibe)
toback i Munden, og stod Anders Vicke \hos/ som hand sagde v(ille) spille med, hv(.. …)
vare vred, da Anders Vigcke tog tobacks Piben af Munden paa Half(vor Eecke-)
nes af vred hue, saa gick vidnet ud til sin Naboe Johannes Alna, og (….. …..)
med sig der hen, og da de kom ind i stuen skreg Karj Ifversdatter og sagde a(t Half-)
vor Eickenes haverer!! Revet hinde eftter haaret, og som Johannes Alna kom (…..)
spurde Halfvor Eeckenes ham hvad hand ville her, saa blev svaret hand icke va(r ind-)
ckomen for Clamerie skyld, men har hørt at der har veret et oprørske h(uus)
saa Sagde Halfvor Eickenes, du skall faae det sam/m/e som alle de andre, gick (saa)
til Johannes Alna som sagde, Jeg er nesten for gam/m/el at du skall kom/m/e mig (for)
næer, hvor paa de tog henderne i hver andre, da Halfvor Eickenes faldt ned, (…)
at Johannes Alna icke slog eller Rørte ham til mindste unde, uden alleene hand holdte ham fra
sig, hvor paa alle 3 vidnerne gick der fra, og videre vidste vidnet icke at forcklare; Fogden
tilspurte vidnet 1. om hand ved hvad tøs eller Pige det var, som Soldatten Halfvor Eegckenes
hafde ligget hos, Rs: det var Sl: Ifvers Enckes datter, og Anders Vigckes Sødster, 2det om
hand af Røgte har hørt eller Self Seet, at denne Soldat Halfvor Baardsen og Pigen Karj
Ifversdatter tilforn haver søgt Seng samen, Rs: har hørt det af et Røgte \at de har søgt Seng
samen/ men icke seet det; 3die: om vidnet saae da Anders Vigcke tog Tobags piben af
Munden paa Halfvor Baardsen, hvad der til var aarsage; og om Soldatten da icke, angreb
Anders Vigcke, med haarde drag, Næfvehug, eller Nedkastelse til Jorden; Rs: at da de ord
var Passeret at Halfvor Eickenes sagde, til Anders Vigcke, Jeg skall spille med dig
Wigckefandt graaesnydte, tog eller slog Anders Vigcke Tobags Piben af Munden paa Halfvor
Eickenes, da vidnet gick ud og hørte at de skiendte og bandte, til Johannes Alna; videre
hafde Citanten icke dette vidne at tilspørge.
det 2det vidne Jens Endresen Alna eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
dagen for bededagen 1744 hørte vidnet af andre folck sagt, at der var u-forstaaelse og
Clam/m/erie imellem Soldatten Halfvor Baards: Eickenes Anders Vigcke og hans Sødster
Karj Ifversdatter; Men Morgenen eller bededagen war Anders Vigcke hos vidnet og
forlangte vidnet skulle følge med ham til sin Moder, da Halfvor var inde hos vidnet, som
fuldte med, Halfvor Eickenes, Anders Vicke og Joen Alna der hen, da vidnet tilspurde hvad
Anders Vigcke ville dem, saa sagde Anders Vigcke, Jeg ville at Sengeleyen imellem Karj
Ifversdatter og Halfvor Eickenes skall skilles ad, saa sagde Halfvor Eickenes Jeg har icke
ligget hos din Sødster, saa sagde Anders saae Jeg icke at du stod op af Sengen hvor min
Sødster laag, med!! (men) hvad tid dette skulle vere sked, vidste eller hørte icke vidnet blev
talt om, imidlertid de her om Mundckrigede, Røgede Halfvor Eickenes paa Een Pipe Toback,
og da Anders Vigcke kom til ham, sagde Halfvor Eickenes til Anders Vicke, Jeg skall spille
med dig du Vigckefandt, om din graae Kuftte, saa tog Anders Vigcke tobags Pipen af
Munden paa ham, saa slog Halfvor Eickenes eftter ham, men om hand Ram/m/ede Anders
Vigcke {eller} vidste vidnet icke, der paa blev de stillet til fredz, gick saa til bordz at ville
Spiise, da Karj Iversdatter kom ind i stuen og spurde om broderen Anders var der enda, saa
blev hinde svaret ja, hvor paa sam/m/e snack om Sengeleyen blev wentileret paa Nye, og
Anders Vigcke Sagde ville have dem for Præsten, da de gick fra bordet, paa gulvet, og ville
slaas, Men vidnet tog Halfvor Eickenes afsides og holdte ham, saa der icke blev noget
slagsmaall mellem dem, imedens vidnet stod saaledes og holdte ham, kom Karj Ifversdatter

bag paa Ryggen paa Halfvor Eickenes, tog ham i haaret og gaf ham et par basker, saa leenede
vidnet sig ned paa Senge Carmen, som faldt ned, hvor udj de begge faldt baglengs ofver, og
holdte Halfvor Eickenes begge henderne i haaret paa Karj Ifversdatter, og som vidnet løesede
henderne paa ham, gick hun
1744: 190b
(……… ………. ……………. …………… …..) Revet hinde i haaret, paa
(…… ……… …………. ………….. …………) u-forvarendes med vilje
(…….. ……….. …………. ……….. …….. sv)arede jae; eftter at dette var
(….. …….. ………… ……….. ………. Johan)es Alna ind i stuen, da vidnet
(….. ……) at (være Pa)sser(et i) allemaader som forrige vidne vun(det og u)dsagt haver.
det 3die vidne Johannes Alna, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at dagen
for bededagen 1744 stod vidnet paa gaarden Alna og arbeidede paa ageren, som og Halfvor
Eickenes Anders Vigcke og Karj Ifversdatter, som vidnet hørte ware u-Eens og vare det ude
paa dagen, men icke hørte, hvor udj det bestod, om Morgenen om bededagen der eftter hørte
vidnet ligesaa at der var Klamerie mellem dennem, gick dog (…) der hen førend hans Naboe
Joen Alna bad ham gaae der hen, som og skeede da vidnet forcklarede i allemaader, at vere
Passeret, lige som forrige vidne \Joen Alna/ vundet og udsagt haver.
Fogden tilspurte de afhørte vidner om de fornam nogen u-maadelig drick, eller om nogen af
de Stridende Partier war drucken omvundne bededag. Rs: at Halfvor Eickenes og Anders
Vigcke, ware noget drucken, og hafde drucket i Ifvers Enckes huus;
Soldatten Halfvor Baardsen Eickenes paa Spørsmaal forcklarede at hand war i vaarvinde
arbeide hos Ifvers Encke Alna da Anders Vicke kom der, og war icke mere end 2de Senger i
Boen, i hvilcken Anders Vicke med sin Søn laag i dend Eene Seng, og hand Halfvor
Eickenes Sagde lagde sig i dend anden Seng hos Karj Ifversdatter, dog icke ofttere end dend
Eene Nadt;
Fogden om hvis Passeret er var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende, som blev
bevilget.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1745 ere, Joen Indresen Søre Stuemoe,
Johannes Kiellesvig, {Gunder} Svend Lien, Thoer Romse, Steen Hetland, Joen Eegaaesen,
Ifver Indbioe, \og/ Ole Torckels: ibid:
Restandsen beløber (ope rum)
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelseddell paa 1 Løb Sm: 7/8 huud udj gaarden
Indbioe till Mickel Siursen, imod half landskyldz svarelse dat: 5 Novembr: 1744.
Siur Eericksen Houe fremckom for Retten og lyesede sin odels og Pengemangels Lysnings
Redt till ½ Løb Sm: og ½ huud udj gaarden Lien, som opsidderen Svend Knudsen nu beboer
og bruger, som hand sagde er hans Rette og Sande oedell, hvilcket saa snart hand saa mange
penge kand beckome, wille og agter, till sig at indløese i følge Loven.

Året 1744 er med dette ferdig avskrive – med sine svært mange skadde hjørneparti.
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(1745: 190b)
Ao: 1745 d: 23 Febrj: blev Retten betient paa det ordinaire Tingsted Bielland udj Føyens
Skibbrede beliggende med eftterskrefne Laugrettes Mend Neml: Næll Hyesingstad,
Johannes ibid: Ole Hilies: ibid: Otte Odland, Andfind ibid: Gunder ibid: Sæebiørn Stue og
Peder ibid:
hvor da Mons:r Knud Krog fremstillede sig for Retten og i Rettelagde sin underdanigste
Memorial med der paa Erhverfvede Deris Excellence høy Velbaarne Hr: Stiftts Befahlings
Mand â Møinichens ordre og foranstaltning till dette Extra Rettes holdelse dat: 12 Febrj:
1745 saa Lyd: af forestaaende Memorial formente Comparenten Knud Krog at have
udvircket høye øfrigheds ordre till at Erhverfve et lovlig Tingsvidne Eendeell Posters
afbeviselse angaaende Skipper Nathanael Grams Jagt Postelionen kaldet dends foru-Løckelse
da de gick ud med fartøyet d:!! fra hafnen Bræchestøe d: 3 Aug: 1744. eftter de H:rer
Asseuradeurers i Amsterdam deris paastand.
hvor paa Comparenten Knud Krog, saa vell som Skipperen Nathanael Gram og Mickell
Knudsen her boende alle 3de for Retten Comparerede, og blev dennem da tilspurt. 1t: om
Skibet har veret vell Sterck, og udj fuldkom/m/en Stand at indtage sin Ladning og føre over
Søen Kiøbmands varer. 2det at Skibet ej har giort fleere Reiser udj forgangen aar 1744
uden dend sam/m/e Reise som det her fra udgick d: 19 Julij nestleden aar. 3die till hvad Sted
bem:te Fartøy Postilionen var distineret at Losse.
hvor om forbemelte Knud Krog, samt Skipperen Nathanael Gram og Mickell Knudsen
aflagde saadan forcklaring, at
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Skibet først war distineret (…….. ……….. ………….. …………. ……….)
Men som Prisen pr: Spargement (…. ………….. v)ar go(d.. …….. … ….-)
gen der kunde Selges, blev Resolv(eret Fart)øyet der at (…. ……. …….)
og Endelig i hvad henseende at Skibet (…)r at det d: 19 Maij (…. ……. ….-)
ret, der eftter blef hiem/m/eliggende hen ved 2de Maaneder, (……. ……. …)
blev aflagt saadan forcklaring, at formedelst Skipperen Nathanael Gram war paa dend tid svag
i sin foed hen i mod 14 dager og siden indfalt wariabel weyrlig, saa de dis formedelst icke
kunde fortsette Reisen med Fartøyet førend de: 19 Julij der eftter {hvor o}
om dissens Rigtighed at denne deris forcklaring saaledes i Sandhed forholder, aflagde Knud
Krog, samt Skipperen Nathanael Gram og Mickell Knudsen deris Corporlig Eed \(…..)/ eftter
Loven Saa Sandt hielpe dem Gud og hans hellige ord.
der eftter blev Laugrettes Mendene tilspurt, om det icke er dem alle vitterlig at Skibet
Postillionen, ej giorde fleere Reiser, end dend Eene Reise som forcklaret er. der till de alle
svarede at det saaledes i allemaader forholder sig i all Sandhed, at fartøyet Postillionen ej
giorde fleere end dend Eeniste Reise 1744.
hvor om hvis Passeret er Mons:r Knud Krog var af Retten et lovskicket Tingsvidne
begierende som blev bevilget.

Ao: 1745 d: 23 og 24 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Saegeting paa Gaarden
øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibbreders Almue, ofververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Herlof
Skielnes, Hans Furreberg, Godtskalck Eegckenes, Siur Knuds: MundEim, Engell Knuds:
Tegland, Knud Sundall, Joen Brue \og/ Steen Rørvig {og and} tillige med begge
Lænsmendene og Almue fleere, som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger saa som Skatte forord: for 1745 dat: 31 Xbr: 1744.
Publiceret høyeste Rettes Patent for 1745 dat: 16 Octbr: 1744.
Publiceret Forordningen om alt med Sølf og Guld udtziret fremet Tøy dat: 31 Decembr:
1744.
Publiceret Forord: anlangende de Mærische brødres Meenigheder dat: 29 Janv: 1745.
Publiceret Placat: hvorledes de paa Dellinqvent og Tyfssagers udførsel anvendte
beckostninger skall lignes dat: 12 Febrj: 1745.
Publiceret Cam/m/er Collegiis Placat angaaende de betientere i Danemarck som anseelige
Penge Sum/m/er til deris Mai:ts Cassa ere skyldige dat: 11 Janv: 1745.
Publiceret en dito Placat om Betienterne i Norge dat: 11 Janv: 1745.
Publiceret deris Mai:ts Reschript angaaende Allexander Wallace, der af deris Mai:t af Store
Britanien er beskicket at vere Consul for alle Engelske Nationer dat: 8 Janv: 1745.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftt befalings Mand â Møinichens ordre anlangende
Leyermals!! og Skouvbøders indfordring dat: 11 Febrij: 1745.
et dito om de Militaire som ved Leyermaal forseer sig dat: 6 Novbr: 1744.
et dito om Restandsernis indrivelse dat: 30 Decbr: 1744.
et dito dat: 18 Novbr: 1744.
et dito angaaende Peder Knuds: Dyestroph der har myndtet 24 skillinger dat: 5 Novbr: 1744.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anders Svaeles: øfre Waage, hvor udj Svaele Larsen, Helge
Lars: og Anna Larsdatter er tilsamen udlagt 1 pd: 15 Mrk: Sm: 1 huud for 1 rdr: Marcken,
beløbende 75 rdr: dat: 23 Octobr: 1744.
Publiceret Hr: Londemands udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Unerim til
Torckel Niels: dat: 3 Julij 1744.
Publiceret Mathias Dals udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ g:skind udj gaarden
Møcklebust til Jens Mathies: dat: 6 Decembr: 1844.
Publiceret Hans Waages udstede skiøde paa 18 Mrk: Sm: i Gierde til Peder Godtskalcksen
som der for haver betalt 40 rdr: dat: 22 Octobr: 1744.
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(Knud Feed ………. ……………. ………. tid?), haver ved skridfttlig Kaldsedel la(det indkalde) Tørr(es Eeg …… ……….. Rosenth)als godz, till at anhøre vidnet
(Anna Søfrens)datter, (……… …….. …… …)de at Tøres Eeg fick igien sit ud(lagde Løsøre go)dz fra Citanten (med videre di)to Stefnemaals indhold dat: 16 Janv:
(1845 saa Lyde)nde.
Stefnevidnerne Hans Kierland og Knud Lars: Kierland hiemlede ved Eed eftter Loven at
have forestaaende Stefnemaall for Tørres Eeg i hans huus og i hans Eegen paahøer forckyndt
for 8te Uger i dag siden.
Paa Tørres Eegs wegne møtte Giert Kierrevigen og i Rettelagde Tørres Jensen Eegs Indleg
dat: 5 Martij 1745 saa Lydende.
Lænsmanden Søfren (….)tsen Møcklebust paa Citantens vegne paastod at det indstefnte
vidne, maatte Eed fæstes og afhøres; der nest blev hand tilspurt om icke vidnet Anna
Søfrensdatter, er Citanten Knud Fedz huustrue, der till Lænsmanden Søfren Møcklebust
svarede jae.
Eragtet.
Widnet bør sit vidnesbyrd at aflegge.
der nest fremstod vidnet som Eedens forcklaring af Lovbogen blev oplæst for, og formaenet
at vogte sig for MeenEed. hvor paa widnet eftter aflagde Eed eftter Loven wand!! (wandt) og
forcklarede; Lænsmanden i Rettelagde Citantens bøigde Procurator Hans Giøen skrifttlig
forfattede qvæstioner dat: 23 Martij 1745 saa Lydende; till 1te qvæstion svarede at Tørres
Eeg kom til hindes Mand vngefer 9 â 10 dager for Sancte Hans dag 1743. til Anden qvæstion
svarede, at Tørres Eeg giorde dito tid aftale med hindes Mand Citanten at skulle betale 26
rdr: 3 Mrk: for hand skulle faae sit gods igien, hvilcke og paa bordet af Tørres Eeg blev
optaalt. til 3die: qvæstion svarede, at eftter Tøres Eeg har optaalt pengene 26 rdr: 3 Mrk:
forbød hand hindes Mand icke at tage Pengerne af bordet førend de medhaftte 2de Mend har
baaret hans gods hiem til hans huus, og kom tilbage med svar at at!! det alt var komen til hans
huus, saa skulle hindes Mand tage Pengerne. till 4de qvæstion, Refererede sig til sin
forcklaring paa Anden og 3die qvæstion till 5te qvæstion svarede; at af de paa bordet
optaalte penge, hafde Tørres Eeg optaalt 9 rdr: i 5 qvitter, som hand tog til sig igien og førte
dem i Een Pung og sagde til hindes Mand Citanten Knud Feed, du skall faae bedre Penge, og
Stack dem i sin barm, saa tog hand Penge op af Een Anden Pung og optaalte 8 â 9 Mrk: i 8 s:
og 10 Skillinger Støcker, der paa begyndte hand at Rage med haanden i de andre optaalte
penger som laag paa bordet, da hindes Mand sagde til ham, hvad vilt du nu giøre med
Pengene, kand du icke lade dem ligge, imidlertid Taugde Tørres Eeg taelede intet, men blev
ved at samle Pengerne tilsamen, og øste pengerne i barmen eller brøstet, paa sig, saa Raabte
hindes Mand Citanten Knud Feed, nu seer I hvad mand Tørres Eeg er, nu tager hand
pengerne mine, der eftter tog Tørres Eeg en Seddell og lagde paa bordet hos de af ham forud
optaalte 8 â 9 Mrk: førte dem med haanden paa bordet og Sagde till hindes Mand, See der
har du dit. til 6te: qvæstion svarede; eftter at Tørres Eeg bar sig saaledes ad, kom Sergianten
og sagde til ham og tog ham i axelen og sagde war dig hvad du giør i dag, og som vidnet lige
saa holdt ham i axelen og iligemaade taelede og formaenede ham, Sagde Tørres Eeg, vil I nu
giøre vold paa mig i dag, der paa slap de ham, og vidnet sagde, det er vist dig som giør vold,
saa svarede Sergianten, har Jeg vist du Tørres Eeg har vaaren slig en Mand, saa har Jeg villet
lade dend verste gaaet og icke Jeg med dig i dag, og eftter mere eller videre mellemtaele,
gick Tørres Eeg der fra til sit hiem. {Læns} Videre hafde vidnet icke at forcklare.
Læns-
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manden Søfren Møcklebust (……… ……………. …………… …………..)
Passeret er, war af Retten (begierende et lovskicket Tingsvidne,)
som blev bevilget.
Fogden haver till dette Ting (ladet indstefne Anders Joensen)
huusmand paa Omvig, at (lide Dom …….. ……… …… …….. …….)
for hans i Egteskab begangne Leyermaall (med Mallene Knuds-)
datter Skaaele, og om endskiønt (…. ……….. …….. ….. …….. …….)
sig angifne Creditorer tilforn eftter (…….. ………. … ………. …….. Li-)
gitimeret deris fordringer med Debitor (……. …… ….. ………….)
ved deris Excellence Hr: Stiftts befahlings Mand â Møinichens ………)
af 10de Septembr: 1744 var bleven opfyldt, (saa …….. …………… an-)
ledning af Rettens seeniste Kiendelse, og for (……. …………. …………)
faae Ende paa denne Justitz Sag, er bemelte Procurator (.. …..-)
rer, Gunder Rippels arfvinger, Item Marthe (An-)
dersdatter og Pernille Knudsdatter, nu atter ind(kaldet)
at Ligitimere deris fordringer.
Anders Joensen møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Stefnevidnerne Hans Pofvelsen Kierland, og Knud Larsen Kierland hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Gunder Rippels arfvinger og Martha Andersdatter till dette Ting med
mere end 4re Ugers Kald og Varsell. Stefnevidnerne forcklarede at da de Stefnede Gunder
Ripels arfvinger, svarede, at førend de ville Reise saa lang vey til Tinget, efttergifver de
gierne sin fordring og Prætenderer dend icke, og eftter paaraab møtte ingen af dennem, ej
heller Marthe Andersdatter.
Lænsmanden forcklarede, at hafde Fogdens ordre at indstefne Pernelle Knudsdatter til dette
Ting, men som hand icke kunde faae nogen oplysning paa hvad sted hun sig opholdte, da
Eendel sagde hun var i Bergen, og endell at hun var anden Stedz, saa vidste hand icke at give
hinde warsell.
Anders Joensen forestillede at eftterdj Creditorerne Marithe Andersdatter og Pernelle
Knudsdatter icke møder, saa fordj at Sagen for deris udeblifvelse icke skall opholdes,
declarerede hand at deris anførte Prætention skall icke komme hans Boe til mindste
afckortning, men saa meget hans hovedlod {kand} \ere/ 5 rdr: 1 Mrk: 2 s: ville hand gierne
udrede {for} i bøder for sin begangne forseelse, og for anførte Creditorer wille hand Self med
tiden â parte see at af Clarere og betale. Anders Joensen blev tilspurt om hand da icke i det
mindste var god for at tilveyebringe en ung Karls Leyermaals bøder 12 rdr: og der for at stille
Caution; hvor til hand svarede Ney, hand er icke god for at udrede saa mange Penge, eftterdj
hans tilstand er saa udsell, at hand dend mæste tid af aaret maa betle brød til sig og sin fattige
huustrue;
Fogden paastod Dom eftter hans forhen giorde i Rettesettelse.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
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(……………. …………….. …………… ….)rte Creditorer, eftter 2de sinde ind(…… …………….. ………….. ……... ……)de, i følge Deris Excellences
(høy Velbaarne Hr: Stiftts befahlings M)and â Møinichens ordre at Ligi(timere fordringen …. …….. ……), saa hafver Creditor Gunder Rippels

(arfvinger eftter in)dvarsling, for Stefnevidnerne tilckien(degifvet at de efttergifver) sin Prætention og fordring, og Anders
(Joensen …….. ………. …)n til Endskab, haver nu inden Retten
(….. ……. ……….. …..) 2de Creditorer Marthe Andersdatter og
(Pernelle Knudsdatters) fordringer, skall heller icke kom/m/e hans hovedlod
(… …….. …… ..)cort, men samme ville Self â parte Credito(torerne fornø)ye og betale, saa at hans gandske hovetlod 5 rdr: 1 Mrk: 2 s:
(kommer) til afdrag paa hans Bøeder; hvor fore eftter saadan
(……)tion, Anders Joensen som en Egtegiftt Mand, der for Retten har tilstaaet at have haftt
legemlig omgiengelse med Mallene Knudsdatter, tilfindes i følge Forordningen dat: 6
Decembr: 1743 at betale Leyermaals bøder 24 rdr: hvilcke bøder hand tilfindes at ud Reede
og betale under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Morten Niels: Soelbiøers udstede bøxelseddell paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Gaarden
Riise, till Østen Mortensen dat: 23 Martij 1745.
Fogden i Rettelagde bøxel Mandtalet for 1744, hvor 1 ½ Løb Sm: i gaarden Waage i
Qvindherretz Skibrede er bortbøxlet till Halvor Nielsen. Ligesaa i Rettelagde Fogden
odelskat og Rostieniste Mandtalet for disse 2de Skibreder som befandtes Rigtig.
Restandsen paa 1te Termin beløber 156 rdr: 12 s: for Strandebarms Skibrede, og Restandsen
for Qvindheretz Skibrede beløber 141 rdr: 4 Mrk: 13 s: Restandsen for Strandebarms
Skibrede 1744 beløber 1 rdr: 5 Mrk: 13 s: og Restands: for Qvindheretz Skibrede 1744,
beløber 13 rdr: 2 Mrk: 1 s:

Ao: 1745 d: 26 og 27 Martij blev holden almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig for Ous og Strandvigs Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Johannes Røttingen, Maans
Sundøen, Ole ibid: Anders StoerEim, Vnge Joen Hofland, Hans Lundervig, Jacob Sandvig og
Arne Hans: Hegland tillige med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget sam/m/e tid
Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordre som paa forige Tinge.
Publiceret Fogden Heibergs fredlyesning over gaarden Neerhofdes Skoug, hvor udj ingen maa
hugge uden Eierens Minde dat: 26 Martij 1745.
Publiceret Hr: Cancellie Raad Fleyschers udstede skifttebrev, er Svend Høyheller udlagt 6
Mrk: Sm: uden bøxel i gaarden Giøen for 6 rdr: dat: 20 Maij 1743.
Torckel Leersten i Rettelagde Sl: Gidtle øfre Boelstadz udstede Pandte obligation Stor 56 rdr:
4 Mrk: 8 s: til Hans Vindsendsen Hiertnes, til udslettelse i Pandtebogen, dat: 8 Novembr:
1737.
Fogden Heiberg haver til dette Ting ved skrifttlig Kaldseddel ladet indstefne Lars Torbensen
Hilderen, for begangne Mordbrand og Tyfverie, med videre saa er og denne Dellinqvents
fader og Moder Elling Ellingsen Hilderen under Gaarden Rennesvig og Anne Endresdatter
som formodentlig med videre at anhøre vidners udsigende dis angaaende, og der nest at lide
Dom som det udtagne Stefnemaall vidløftigere forcklarer dat: 16 Febrj: 1745 saa Lydende.

Paa Dellinqventen Lars Torbensens vegne møtte som beskicket deffensor Hans Giøen,
vedtog lovlig Stefnemaals forckyndelse, saa vel for sig Self, som paa Dellinqventens side;
der nest Producerede hand dend ham af Deris Excellence høy Velbaarne Hr: Stiftts
befahlingsmand â Møinichens ordre dat: 8 Febrj: 1745 saa Lydende.
Dellinqventen Lars Torbensen møtte for Retten u-Stockcket og u-blockcket, Ligeledes
møtte hans Stiffader Elling Ellingsen Hillern og Dellinqventens Moeder Anne Endresdatter,
som begge vedstod at have faaet lovlig Kald og Warsell, som og at anhøre alle indstefnte
vidners udsigende.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. hvor paa vidnerne blev
for Retten fremckaldet, da Eedens forcklaring for dennem af Lovbogen blev oplæst, og
formaenet at wogte sig for MeenEed. der eftter fremstod
vidnet Ole Riise som eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
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forcklarede, at forleden høst om Mich(aelj tider …. …… …………. …………. ….)
luckede smaelen ud i Marcken, war La(rs ……. …… …………. ………. ……. Christi)
Hansdatter {hv} Riisa, hos hvilcken hand h(.)r imod 14 dag(er hv)ilcke (…….. …..)
hiem, og som Veyen falt hvor disse smaeler gick, tog hand 2de b(uckeckid med)
sig, {hvor} og førte dennem hiem til sin fader og moder, hvor af det E(ene var vid-)
net, og det Andet Christi Hansdatter Riisa tilhørende, og som Smae(lene ….. ….. ….)
om afttenen, blev dito 2de buckeckid Safnede, som de i 2 â 3 dager Søgte paa (Mar-)
cken eftter, om de kunde vere nedsneet, som og udte i Nermeste gaarder og (spurte om)
nogen har seet dem, da det blev vidnet sagt af huusmanden paa Boelst(ad at)
Lars Torbensen foer der forbie med 2de buckeckid, lige til sit hiem {for} som (var)
same dag hand tog dem bort, men vidnet, samt Christj Riisa og Anders DragE(ide)
{kom} gick 5 â 6 dager der eftter til Lars Torbensens fader og moder under Hillern hvor de
fandt begge buckeckidene, som Moderen der var tilstede, sagde at sønnen Lars Torbensen har
sagt for hinde og Stifaderen, at have kiøbt dem, hvor af vidnet blev lefveret det Eene Kid
igien, det andet var forældrene og villig at udlevere, men som det var bleven sygt af dend
lange vey hand Dellinqventen har slæbt det med sig, lod de det blive igien, da det siden
bortdøde. der nest forcklarede vidnet at 4re Uger for Juell 1744, en aftten Stund eftter at
vidnet med sin huustrue, saa \og/ Encken Christi Hansdatter, samt tienistedrengen Arne
Godtskalcksen, og 2de børn, var Nedlagt at Sofve, da kom Lars Torbensen til gaarden Riisa,
gick ind paa Enckens Stabuur, kløv op paa Lem/m/en og gick ned der igien/n/em i Staburet,
hvor hand udtog et Støcke Læder paa 10 Mrk:r, et Støcke Smør paa 11 Mrk:r og en øx, med
hvilcket hand gick ud igienem Stafburs døren, der nest sadte hand ild udj en høe{skygcke}
svaele som var fæstet till dend Eene side af Røgstuen, hvor forbenefnte 6 Mennisker laae og
Sof, og da huuset saa vit paa dend side var brendt at gløderne af Taget falt ned paa gulfvet,
vaagnede vidnet tillige med de andre af ildens bulder og bragck eller allarm, saa sprang
\vidnet/ tillige med alle de andre i bare Skiorten, saa at Røgstuen med de gangcklæder de gick
daglig udj, tillige med Sengecklæderne, blev opbrendt, dog icke mere af Røgstuen end dend
side som ilden var antent udj, formedelst Guds forsiun, og folckehielp af nestliggende
Gaarder, Tangeraas, Børseim og Grøning, som hialp til at slycke, og i hvor vel af Røgstuen
blev Reddet dend Eene langveg og det Eene brøst, saa blev det dog saaledes indvendig
forbrendt at det til dels icke er til nogen nøtte; om Morgenen da det blev dag, blev de seende
i Sneen faerr eftter et barn eller en ung drengs Skoe eller foed, som war gaaet fra gaarden,
hvilcken faervey, Eendel af de som var med at slycke ilden, forfarede, og eftterfurskede hvor
det menniske var gaaet til huus, som og af dem blev eftterckom/m/et, hvilcke ere tillige nu
indstefnte at aflegge deris vidne. Videre hafde Parterne dette vidne icke mere at tilspørge;

det 2det vidne Encken Christi Hansdatter Riise, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og
forcklarede i allemaader, ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
det 3die vidne Arne Godtskalcksen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
vngefer 4re uger for Juel 1744, da hand tillige med sin Madtmoder Christi Riise og 4re andre
Mennisker laag og sov udj Borgestuen paa gaarden Riise, waagnede hand da gløderne af
Taget faldt Ned paa gulfvet, og i øfrigt aflagde sam/m/e forcklaring om denne u-Løckelige
hendelse, ligesom de nest forrige 2de vidner forcklaret haver. Videre hafde Parterne dette
vidne icke at tilspørge.
det 4de vidne, Godtskalck Mit Børseim, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, at vngefer 4 uger for Juell 1744 eftter at de haver nedlagt sig at Sofve, kom
vidnets Søn Arne Godtskalcksen, som tiener hos Christi Riise, løbende til gaarden Børseim,
og bad folcket kom/m/e til hielp, saa som der var ild løes, hvor paa vidnet med samtlige hans
grander løb af sted for at giøre hvad Redning de kunde, og da de kom til gaarden
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(………… …………….. ………. …)nde høesvaell opbrendt, som og Ta(get ….. …….. ……….) eller (….. sa)a forbrendt at det falt ned da vid(net …… ……) og brøstet hvor døren var paa huuset, saa at ved folckets
(hielp ……)ocke, som og af Sneens (me?)ngd(e?), fick de dempet ilden saaledes
(at dend icke) giorde skade paa fleere huuser. Om Morgenen fick de høre
(at Enche)n Christi Riise klagede sig at have mistet et Støcke Læder, som vidnet
(og de an)dre begyndt at mistencke hin anden for, og imidlertid blev de om(sider? v?)ar en vey i dend Nye faldne Sne, hvor et barn eller en ung dreng
(har ga)aet fra gaarden, da de giorde sig tancker om at et undt Men/n/iske
(skall h)ave giort den/n/e u-Løcke, der paa gick vidnet og Niels Tangeraas veyen eftter hvor
dette barn har gaaet, hvilcken {st} viisede hen till huusmanden Christopher Brue som Paa
Spørsmaall sagde til dem, at hand hafde icke fornum/m/et til nogen Karl, men om Mid Nats
tider kom en liden dreng til ham som bar et Støcke Læder som hand sagde at ville (bæ?)re til
gaarden Berje for at giøre Skoe af, hvor hand med Natten icke kunde gaae did, og blev hos
ham liggende Natten over, sagde der hos at vere i tieniste hos Haldoer Tvedte; saa gick de fra
huusmanden i foerveyen hvor samme vnge dreng har gaaet alt til Strandebarms Præstegaard,
hvor de fandt Lars Torbensen, som i Præstens og deris Nerverelse tilstod at have Staaelet
forberørte Støcke Læder, 11 Mrk: Sm: og en liden øx fra Encken Christi Riisa, og fuldte saa
drengen med dem fra Præstegaarden till gaarden Riisa, hvor fra de sendte ham med 3de Mand
til Lænsmanden Hans Engelsen Giøen. Widere hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge;
5. Niels Tangeraas eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede i allemaader
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
6te Vidne Christopher Brue, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at vngefer
4re uger for Juell om Midnats tider kom Dellinqventen til vidnet og sagde at vere giedtle
dreng hos Haldoer Tvedte, sagde og at skulle gaae till gaarden Berje med noget Læer som
Hans Rasmusen Berje skulle have til Støfler, og som hand haver gaaet over fieldet, kunde
hand for Sne skyld icke kom/m/e føer frem, bad der for om huus, og der paa blev der om
Natten, gick saa fra ham om Morgenen, hvor paa de 2de Mend Godtskalck BørsEim og Niels
Tangeraas, kom til ham og spurde om hand icke har fornummet til nogen Karl at gaae forbie,
da vidnet gaf dem det svar som de forbenefnte 2de Mend allerreede forcklaret haver.
det 7de vidne Hagtor Backe, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at for 4re
uger for Juel, gick vidnet om Morgenen til Riise som huuset var afbrendt om Nadten, for at
ville fornem/m/e om hand kunde hielpe dem noget i denne deris u-Løcke, og imidlertid kom
Godtskalck Mit BørsEim og Niels Tangeraas fra Strandebarm leyendes med Lars Torbensen

som og med Smørret, Læderet og øxen, hvilcket alt hand tilstod at have Staaelet fra Encken
Christi Riisa, gick saa vidnet der fra og hiem, da hand strax fick atter bud at skulle kom/m/e
tilbage, og som hand kom der hen blev tilsagt, med Johannes Mit BørsEim og Niels indre
Børseim at gaae med Dellinqventen for at overlevere ham til Lænsmanden Hans Engelsen
Giøen, som og skeede, og imedens de gick paa veyen, tilspurde de ham underveis, om hand
har sadt ild i huuset paa Riisa, og hvor hand fick ilden fra, hvilcket hand tilstod at have giort,
og gick ind i ildhuuset hvor hand tog Ild eller varme og satte ild i en svael som var hefttet til
dend Eene Side Røgstuen, hvor udj var høe og halm, gick saa der fra till huusmanden, og
underveis hand kom til gaarden Tangeraas saaeg hand ilden, vidnet tilspurde ham om
forældrene vidste at hand gick inden om fieldet til Riisa, og svarede, at hans Stiffader vidste
intet der af, men hans Moder vidste hand skulle gaae til gaarden Riise med en bielle, som
hand noget forud har taget, dog bad hun ham icke at sette ild paa gaarden Riisa, der nest
tilspurde vidnet ham, om hand har taget noget føer, og naar hand bar det hiem, om forældrene
da tog imod det, Svarede der paa, at hvad hand tog og bar hiem,
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det modtog Moderen, men sagde de(…. ………….. …………….. ………………)
af, og da de kom til Lænsmanden, tilst(od … …………… ……………….. ……-)
ende, da hand atter tilstod alt at forholde sig saaledes som forcklaret er. Widere hafde
Parterne dette vidne icke at tilspørge.
det 8de vidne Johannes Mit BørsEim eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at
for 4re Uger for Juell 1744 sam/m/e Morgen som der var brendt paa gaarden Riisa kom
Hagtor Backe og Niels indre BørsEim til vidnet med Dellinqventen, og bad hand skulle følge
med dem till Lænsmanden Hans Giøen, for at levere dito Dellinqvent till ham, som og skeede,
og imedens de gick tilsamen underveis, (….)serede og hørte vidnet alt af Lars Torbensen,
ligesom nest forrige vidne vundet og udsagt haver. Videre hafde Parterne dette vidne icke at
tilspørge.
det 9de vidne Niels indre BørsEim eftter aflagde Eed eftter Loven vant og forcklarede, at 4re
Uger for Juell og same dag som der var brendt paa Riisa, fuldte vidnet med de 2de
forbenefnte vidner, for at ofverlefvere Dellinqventen til Lænsmanden Hans Giøen, og
underveis hørdte hand at Lars Torbensen tilstod, alt hvad de forhen 2de vidner vundet og
udsagt haver, og videre ved hand icke at forcklare, ei heller hafde Parterne mere dette vidne
at tilspørge.
det 10de vidne Ole Rennesvigen, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at
om Michelj tider 1744, har Lars Torbensen veret i vidnets Skoug og hugget 2 â 3 bunter
Tøndebaand, som hand har ført hiem; Dellinqventen tilstod at have forbem:te tid hugget i
vidnets Skoug 40 Tøndebaand, og lagt dem under en hiller i vidnets Marck, og førte dem icke
hiem, men tog 4re Tøndebaand af de som vidnet har hugget, hvilcke hand bar hiem og lagde i
Løen blant sin faders Tøndebaand, faderen u-Vidende; Videre hafde vidnet Ole Rennesvigen
icke at forcklare.
det 11te vidne Anders DragEide, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i
afvigte Sommer \1744/ som hans dreng Vindsians Povelsen kom hiem fra Byen, da tog Lars
Torbensen en brock fra ham, som Lars Torbensen nu for Retten tilstod at vere saa i Sandhed,
men leverede Self drengen dend igien, som vidnet sagde er gandske Rigtig at drengen fick
dend igien; vidnet forcklarede der nest at var med Torckel Povelsen Kiilen og Ole Riise paa
Hillern hos Elling Ellingsen som icke var hiem/m/e, ej heller Lars Torbensen, uden alleene
Moderen, som blev tilspurt om hindes Søn kom vel hiem med begge buckeckiedene, svarede
ja, det Eene Kid som hand Lars Torbensen kiøbte hos Daniell Fosse, det er til ingckies, saa
som det er syegelig, men det andet som hand kiøbte hos dig Ole Riise er i godt behold, det

hand begierede at see, {og} som ham blev tilladt og fandt sit Mercke, og sagde at ville tage
det med sig, som icke blev ham negtet; Encken Christj Riise kiendtes {og} ved det svage
Kid, det hun for des sygelighed skyld icke kunde medtage, og lod det blive eftter sig, vidnet
forcklarede at afvigte høst, {hafde} mistede [hand] et Pigckegref, som Lars Torbens: har
beckiendt at have Staaelet, og baaret det hiem, til sine forældre som icke vidste der af;
Videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge;
det 12te vidne Anders Kiilen, som eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
forgangen aar 1744 vngefer 8te dager for Paaske, hafde Haldoer Tvedte Staaende ved
DragEide omtrent 40 bundter band, hvor af kom bort 3de bundter, og som vidnet var ved
qvernen og Maelede, gick hand till Pladset Hillern for at sette ild i sin Tobags Pibe, blev
vidnet seende tet ved vandet imellem 2de Store Steener var liggende 3de baand bunter; Lars
Torbensen tilstod at have taget 2de bunter Tøndebaand af Halfvor Tvedtes baandbunter, og
sam/m/e henbaaret paa det af vidnet omvundne sted, men bar dem dog først hiem og lagde
dem i Nøstet, hvor hans Moder bad ham tage dem der fra og legge dem hen imellem de
forbenefnte 2de Steener. Moderen her til svarede, at da hand kom hiem med disse 2de bunter
Tønde baand, spurde hun
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(….. ………… …………….. ……………) DragEide Elfven, befahlede ham
(……….. ………….. ………… …….) og de hafde icke tid til, for hand skulle
(……. …………. ……….. ………. o)g sette dem imellem forbenefnte 2de
(Steener, hv)ilcket Lars Torbensen tilstod forholder sig saaledes Rigtig.
(Vidnet for)cklarede at om gamle Kaarsmisse 1744 var i Fuusebøigden eftter 2de
(……)rn, og om afttenen førte Dellinqventen vidnet til Kiilen, sam/m/e aftten hafde vidnets
fader udsadt nogle fiskeliiner i Henanger Vandet, hvilcke Lars Torbensen om Natten optog
skar anglerne med fisken af; hvilcket Lars Torbensen tilstod at anglerne vare 9 støcker og 3de
fisker, som hand bar hiem (………) Moderen fiskene, som kaagte dem, og sagde hinde at
have taget dem af Povel Kiilens Liiner, men anglerne vidste hun icke af; Videre hafde
vidnerne!! (Parterne) icke dette vidne at tilspørge.
der nest blev fremsadt til Lars Taarbensen følgende qvæstioner. 1t: om hand tilstaar
nestleden høst at have borttaget i Marcken og paa hiemveyen, de 2de buckeckid fra Ole Riise
og Encken Christi Riisa. Rs: jae. 2det: om hand sagde sin Moder eller Stiffader da hand
kom hiem, hvor hand haver faaet sam/m/e buckeckid; Rs: da hand Reiste hiemen fra havde
hand ordre fra sin Moder at kiøbe nogen bugcke kid, men da hand ingen fick tilckiøbs, tog
hand paa hiemvejen i Marcken forbem:te 2de buckeckid, som da hand kom hiem, aabenbare
beckiendte for sin Moder, at have Staalet og icke kiøbt dem, men hans Stiffader vidste intet
der om; 3die: om hand og tilstaaer 4re uger for nestleden Juell 1744 om Natte tider at have
udstaaelet af Encken Christi Riises Stafbur de omvundne 10 Mrk:r Læder, et Støcke Smør og
en øx, og der eftter sadt ild paa dend omvundne høesvall som var bygget til dend Eene side
ved borstuen. Rs: ja hand tilstaar at have giort den/n/e gierning; 4de: hvad der anledigede
ham til at øve saadan und gierning, og om nogen der udj var medvider. Rs: at fick ordre fra
sin Moder vngefer 14ten dager eftter bugcke Reisen, at gaae over fieldet til gaarden Riisa, og
kaste ild i høesvaelen ved Røgstuen, af aarsag at Christi Riisa skulle have giort hans Moder uRet, og dend første Nadt skulle hand underveis ligge i løen paa gaarden Aarre i Skiuell, saa at
ingen skulle see ham, som hand og giorde, dagen der eftter gick hand over fieldet og
formedelst at Sneen var dyb kom hand icke til Christopher Brue førend i Mørckningen om
afttenen, der hand hvilede sig ofven for Engebøe gaeren, gick saa der fra veyen til Riisa
vngefer paa de tider eftter hans gisning, at de war imed at legge sig, satte sig saa paa en houv
ved en hadtell bagen for huuserne, at ingen saag ham, indtill imod MidNats tider, saa gick

hand først paa Stafburet, og Staell, Læderet, Smørret og øxen, som hand bar hen bagen om
Løen, der nest gick hand i ildhuuset Tog en Gloe i Skaarsteens Grufven bar dend paa Een
Spon og kastet dend ind i høesvaelen som var bygt till borstuen, udj hvilcken var baade høe
og halm, gick saa der fra og tog med sig de Staalne Koster og gick til huusmanden
Christopher Brue, og da hand underveis kom til Tangeraas, saag hand Røgen gick op; 5te:
om hand har begaaet noget andet Tyfverie som nu icke er forcklaret, og hans Moder eller
Stiffader der om har veret vidende, Rs: svarede gick hen til Henanger paa Engell Olsens
Stafbuur, og Stael 6 Mrk:r Mæell og 20 Røget sild, som hand sagde hans Moder befalede ham
at giøre, og der til leverede ham en Poese der var lige saa lang som hand var Self, saa og et
hovet Plag eller Tørcklæde, men som der var icke meere Mæell, tog hand ovenbenefnte i
tørcklædet, bar hiem og leverede Moderen det tillige med Poesen, og førend hand gick der
hen sagde hun til ham at der intet Laas, uden alleene en Laagcke af Træe, det hand icke
vidste førend Moderen underrettede hannem der om. forcklarede og at for 3de aar siden war
hand befalet af sin Moder at tage 7 fisker af opsiderne paa Henanger deris fiskegield, som
hand og giorde, og tog der af 6 Tosker som hand baer hiem til Moderen; forcklarede og at
forleden Vindter 1744 befalede hans Moder ham at ta1745: 195
ge af Anders DragEides Løe en bør(re halm ………. ………… …………..)
hand tage en børre halm af Ole Ellingsen Hadtletvet (…… …….. ……….)
toeg en Koevondell, ligesaa at hand (vi)lle slaae op en (…….. ……. ……….)
som laag i DragEids Elfven, hvilcken hand opslog, og (…… …….. ……… …)
20 Sild, slog dend saa igien, bar saa silden, som og halmen, hiem til sin Moder, som
annam/m/ede det af ham; Sagde der hos at hans fader vidste aldelis intet af alt hvad hand har
i saa maade giort.
Dellinqventens Moder Anna Endresdatter fremstod for Retten og sagde at hun under en god
Samvittighed kand fralegge sig hindes Søns beskyldninger, at hun aldrig har veret medvidere
endten udj hans begangne Tyfverie, eller hans grofve gierning og Mordbrand thj de 2de
buckeckid, som hand hiembragte Sagde hand at have kiøbt, det Eene hos Daniell Fosse og
det andet hos Ole Riise, hvilcke Penge hand Sagde at havde fortient ved Sanckede Sæf
wegcker till Lamper; hvad andre varer hand har bragt til hindes huus har hand sagt, endten at
have fortient med arbeide, eller faaet till Laans, naar de som fattige folck, har manglet endten
lefnets Midler, eller foer till Creatuurerne, har de vell undertiden udvist ham paa bøigden at
faae noget till Laans, og naar hand der med er komen tilbage, har hand indbillet hinde sin
Moder, at hand saaledes hafde faaet det, hun begierede der for at Retten vill admitere hinde
till benegtelses Eed mod Sønnens beskyldning imod hinde;
Dellinqventen Lars Torbensen blev endnu af Retten formaenet at sige sin Sandhed, om hand
har løyet noget paa sin Moder, af det som hand har udsagt, forestillede ham hans giorde
beckiendelse for de 3de Mend og vidner som førde ham over fieldet till Lænsmanden, for
hvilcke hand sagde at hans Moder var u-Vidende om hans begangne Mordbrand. hvor paa
hand svarede at hand har løyet paa sin Moder at hun befalede ham eller tilEggede ham at
sette ild paa huuset, saa som hun icke viste af at hand ville foretage sig saadan gierning.
2det: hvor for hand da har løyet denne Løign paa sin Moder, Rs: fordj at Moderen har veret
ham Contrair. 3die af hvad aarsag hand da satte ild paa Gaarden Riises Røgstue og der ved
verende høesvaell, Rs: hand Tiente hos Moderbroderen \som var/ Encken Christi Riises Sl:
Mand, 17 ugers tid, og fick intet der for;
Fogden tilspurte de 2de vidner Godtskalck Mit BørsEim og Niels Lars: Tangeraas om de
hørte nogen Trudsels ord, af Dellinqventen, da de førte hannem fra Præstegaarden i
Strandebarm til Børseim, for videre der fra at oversendes til Lænsmanden; Rs: At om hand

icke kunde slippe løes førend 10 aar her eftter, da skulle hand hæfne sig paa dem som hafde
grebet ham, og hvor paa vidnerne tog en liden Knifv fra ham; Fogden i Rettelagde Provsten
Hr: Niels Legangers attest angaaende Dellinqventens Alder dat: saa meldende.
Dellinqventen blev af Retten tilspurt 1t: om hand har veret til Confirmation og til Herrens
Nadvere. Rs: Ney. 2det: om hand kand læese i bog, og om hand er underviset noget i
CateChismoe forcklaring Rs: hand kand læese i bog, kand og nogle Støcker ud\entil/ af sin
Catechismoe 3die blev hand tilspurt om hand ved i hvis Nafn hand er døbt, og hvad hand
har lovet Gud i daaben. Rs: vidste der til intet at svare. 4de blev hand tilspurt om hand
vidste hvem der har Skabt ham, hvem der har igienløst ham, og hvem som har hellig giort
ham. hvor til hand svarede gandske Rigtig.
Fogden lod tilføre at siden det nu saa vel med mange Eenstemige vidner, som med
Dellinqventens Eegen tilstaaelse, er bevislig giort at hand icke alleene tid eftter anden har
begaaet adskilligt Tyfverie, i Særdelished med 2de buckeckid, som hand i fri Marck hvor de
burde vere fredet, har bortstaaelet, men end og begaaet virgckelig Mordbrand, og Lovens Pag:
1027 art: 43 saa velsom Lovens Pag: 925 art: 19de icke vil holde dend for barn, eller uskyldig for Straf, som er over sine 14 aar og saadant begaar, Alt saa og eftterdj det med dend
i Rettelagde Præste attest er bevislig giort, at Dellinqventen har veret over sine fulde 14ten aar
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(………… ………… ……………. ……)r er forøvet, saa satte Fogden i
(Rette at Dellinqventen Lars Torbensen) bør lide og undgielde, eftter Lovens
(……. ……… ……….) hvad sig (angaa)r Dellinqventens Moder og Stiffader
(saa …… …… …. …)lede Fogden til (…)tten hvor vit de kand blive Straffel(…. eftter) Lo(ven for)saa vit de har (he)let med Dellinqventens begangne
(….)lighed og forsømt at optugte ham til Guds ære, og straffe ham
(for begang)ne u-Gudelighed, om hvilcket alt Fogden paastod Dom.
Dellinqventens forsvar, Producerede i Rette sit skrifttlige indleg dat: 26 Martij og lyder
saaledes, og der nest insinuerer Sagen til Endelig paadømende.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Wed vidnernis forcklaring er Dellinqventen Lars Torbensen overbevist at have mangesinde
Staaelet fra Naboerne i Særdelished aaret 1744 har hand Staaelet fisk, paa fiskegielden, samt
mæell og Røeget sild fra opsidderne paa gaarden Henanger, fra drengen Windsians Pofvelsen
Staaelet en wadmels brock, hugget 40 Tøndebaand i Ole Ren/n/esvigens Skoug, uden Eierens
Minde, de hand sam/m/estedz har forvaret under Een hiller, ligesaa Staaelet Saltet Sild af Een
halftønde, Anders DragEide tilhørende, samt 2de bunter baand fra Haldor Tvedte, der nest
Staaelet de 2de omvundne buckckeckid paa gaarden Riise, og ligesaa Eendel halm fra
Naboerne, hvor af hand dend mæste deell haver hiembaaret, under forevending at Eendel der
af skall hand have laant og Eendell kiøbt, eftter Moderens udsigende, og Endelig 4 uger for
Juel 1744 gaaet till gaarden Riise og om Mid Nats tider først udstaalet af Stafburet 10 Mrk:
Læder, vngefer 11 Mrk: Smør og en øx, der nest gaaet ind i Ildhuuset, Taget en gloe og kastet
dend ind i Een Svaele hvor udj var baade høe og halm, hvilcken var bygget tet ved
borgestuen hvor udj 6 Mennisker var nedlagt at Sofve, gick saa der fra til huusmanden
Christopher Brue, og som hand underveis kom til gaarden Tangeraas saa hand Røgen gick
op, hvilcket alt hand Self frivillig og aabenbare for Retten har tilstaaet; for hvilcken
grusom/m/e gierning Loven well icke Pardonerer Dellinqventen paa Livet i henseende hand
da allerreede war i sit 15de aar {der} eftter Provsten Hr: Niels Legangers udstedde attest, Saa
dog i henseende at Dellinqventen under Sagens Examination inden Retten, er befunden
gandske u-grundet om Guds Kundskab, icke heller gaaet till Guds bord, Saa i henseende till
Dellinqventens ungdoms vanckundighed og Spæde barne aar, tilfindes hand Lars Torbensen,

for denne sin grofve begangne forseelse at gaa i Eefvig fængsell paa Bergens fæstning eftter
Lovens 6 bogs 6te Capt: 19 art: at arbeide sin Lifves tid; og Endskiønt Moderen Anna
Endresdatter her inden Retten har Erbudet sig at ville aflegge sin {Eed} benegtelses Eed, icke
at have befalet barnet eller Dellinqventen til at stiele, ej heller tilskyndet ham denne
begaaende Mordbrand, som mueligens kand medføere Sandhed, saa dog naar Retten Rettelig
overveyer Moderens u-forsvarlige omgang med barnet, at paa de tider hand haver Staaelet,
fisk, høe, eller halm, mæel og Røget sild med videre, og kom/m/et hiem med, under paaskud
hand Eendel der af haver kiøbt og Eendel der af {faaet til foræring} ham at vere givet, Saa
burde hun som Moder, have talt med Vedkom/m/ende, som barnet foregaf at have faaet det
hos, hvor ved hun kunde kom/m/et i Erfaring om hand foer frem med Løign eller Sandhed, og
saaledes Straffet ham betidz for hans u-Loflige adferd, og der ved maaske ved Guds Naades
hielp, foreckom/m/et og hindret ham fra saadanne grofve misgierninger, som nu befindes
hand haver forøvet, da som Moderen har forbigaaet saadan sin Moderlig Pligt, og icke baaret
dens omhyggelighed for sit barns optugtelse som ske burde, Saa tilfindes Moderen Anna
Endresdatter for saadan sin u-Lovlig omgang at arbeide ½ aar i Bergens Manufactuur- eller
Spinde huus. Denne vores Dom insinueres till Ober Rettens Gunstige Skiønsomhed.
Publiceret Lieutenent Thunes udstede Pandte obligation Stor 99 rdr: som hand haver
Pandtsadt!! beckom/m/et til Laans af Hans (….ck.en) Dahle, og der for setter til underpant 1
pd: 21 Mrk: Sm:
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udj gaarden Holmefiord dat: 3 Decembr: 1744.
(Publiceret …… ………)s udstede skiøde eller gavebrev paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Oustestad(?)
dat: 1? Octobr: (1744?)
(…….) Goupholm fremckom for Retten og sagde at Lars Olsen Frøeland (havde skudt en)
Ulfv Juele aftten 1744, hvis feld blev for Retten anvist, og (be)tal(ede ….. ……..) for 2 rdr:
Fogde haver till dette Ting ladet indstefne Gunilde Fransdatter for begangne Leyermaall, og at
angive barnefaderen.
dend indstefnte Gundele Fransdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell. blev tilspurt hvem som er hindes barnefader, Svarede Soldat Niels Johansen
SæfverEide er hindes barnefader;
Fogden paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Gunnilde Fransdatter tilstaar at Soldatt Niels SæfverEide er barnefader till det barn hun
nu gaaer frugtsomelig med, saa tilfindes hun at betale sine Leyermaals bøder eftter Lovens 6
bogs 13 Capt: 1 art: 6 rdr: som hun bør at udrede under Nam og Execution 15 dager eftter
dens Doms lov: forck:
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Johannes Seckhusen Nøsthouen, Karj
Johansdatter Aackre, Anders Særvold, og Syneve Særvold for u-Lovlig øelsall ved Strandvigs
Kircke, samt anhøre vidner Ole Olsen Aackre, og Ole Joens: Toftt, og der nest at lide Straf til
bøder eftter Loven.
Stefnevidnerne Lænsmanden Hans Engelsen Giøen og Ole Engelsen Foor, hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt Johannes Seckus: i eget paahøer, Encken Karj var ej
hiem/m/e, men stefnemaalet blev forckyndt i en af hindes døttres paahør, Anders Særvold

indstefnt i hans huustrues paahør, og Encken Synneve Særvold blev indstefnt i eget paahør,
alle med 4re Ugers Kald og Varsell til dette Ting.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres.
Vidnet Ole Ols: Aackre eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at eftter Sancte
Hans dag 1744 har vidnet seet at Anders Særvold har Solt øell under Prædicken, foruden at
hand saa vell som de andre indstefnte Solte øell eftter Prædicken, saa at paa sine tider har
vidnet seet at nogle folck har veret drucken, hvilcken øelsall de har vedholdet till Juell 1744
men siden icke fornumet der til.
det andet vidne, Ole Tuftt eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at om
Mickelsmis tider 1744 har seet at de alle indstefnte har Solt øell eftter Prædicken og bleven
drucken, og Encken Synnefve har han seet selge øell for Prædicken med hvilcken øelsaell de
har Continueret til Juell 1744. forcklarede der hos at Johannes Seckusen Nøsthouen, Karj
Aackre, og Anders Særvold, en kort tid eftter de blev forbuden at holde øel, begyndte de strax
at selge øel, hvor med de har Continueret til visse i 3 aars tid, men Encken Syneve begyndte
med øelsal i Vaarvinden 1744.
Fogden paastod at de indstefnte maatte forelegges Lauvdag til neste Ting.
Eragtet.
de indstefnte Contraparter forelegges Lauvdag, saa som Johanes Nøsthouen, Karj Aackre,
Anders Særvold og Syneve Særvold, til neste Ting at møde og svare til Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Johannes Benevigen for u-Loflig øelsall till
Doms og Strafs Lidelse.
dend indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell tilstod
iligemaade at vere indstefnt at paahøre vidnerne, Joen Berland, Joen Aarre, og Johanes
Engelsen Eide.
Widnet Joen Aarre, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at have seet mange
har veret hos Contraparten baade for og eftter Prædicken at have kiøbt øell, men icke seet
nogen at vere drucken paa de tider, og paa et aars tid har hand holdt øell, og {f} imidlertid
vere fleere Søndager hand icke har haftt øell i dend tid.
Vidnet Johannes Eide, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Contraparten
ved Dalens Kircke har holdt øelsall omtrent et aar, seet same tider at folck har kiøbt øell hos
ham baade føer og eftter Prædicken men icke Seet at nogen Mand har veret drucken hos ham.
Fogden lod tilføre at siden det er med 2de Eenstemige vidner bevislig giort, at indstefnte
Johanes Benevigen, tvert imod de mange Kongl: Forordninger, Reschripter og høye ordres
som inden Retten er Publiceret, paa Søn og hellige dage, har holdt øelsall, saa holdt Fogden ufornøden at føere det 3die vidne Joen Berland, men paastod at Johannes Benevig maatte
tilfindes at bøde, enten til deris Mai:ts Cassa eller Sognets fattige Een anseelig Penge Mulct,
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(Loflige øelsall ……………… ……………….) for efttertiden at entholde sig fra all øel(sall ………. ……….. …… ..)raf,
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
De inden Retten Publicerede Kongl: befalinger, og høye øfrigheds ordres forbyder enhver ved
Kirckerne icke at holde øelsall, og (alligeve)ll haver Contraparten Johannes Niels: Benevigen
eftter vidnernis Eenstem/m/ige forcklaring Soldt øell baade for og eftter Prædicken, hvor fore
Johannes Benevigen for denne sinde u-Lovlig øelsall tilfindes at betale till Stedets fattige 1
rdr: og saa fremt hand her eftter med slig øelsal overbevises at handle, maa hand vere tiltengt

med yderligere Strafbøder at vorde anseet. hvilcket forskrefne hand tilfindes at udrede under
Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lov: forck:
odelskats Mandtalet lagde Fogden i Rette som blev forseiglet. Restands: for Ous Skibrede
Paa 1te Termin beløber 130 rdr: 15 s: og Restandsen for Strandvigs Skibrede beløber 185
rdr: 2 Mrk: 1 s: bøxel Mandtalet for Strandvigs Skibrede i Rettelagde Fogden da Almuen
svarede at ingen bøxel af Halsnøe Closters godz var falden 1744. Restandsen for Strandvigs
Skibrede 1744 beløber 2 rdr: 7 s:

Ao: 1745 d: 29 og 30 Martij blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden
Humelvig for Opdals og Waags Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Ørjens Medalen,
Anders Onderim, Isack ibid: Ole Opdall, Johannes ReigsEim, Ole Landerøen, Johannes
Haaland og Niels Hillesvig tillige med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget same tid
Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Baronesse Sl: Christine RosenKrantzes udstede Pandte obligation Stor 310 Rdr: 79
s: til Hr: Major Muller {dat: 18} hvor udj hun Pandtsetter endel Jordegodz dat: 18 Novembr:
1744.
Publiceret Gerdt Skrifvers udstedde Skiøde paa 1/16 part af Kongetienden, udj Føyens,
Waags, og Opdals Skibreder til Hr: Edvart Christie som der for har betalt 200 rdr: dat: 11
Janv: 1744.
Publiceret Johan Røphies udstede obligation Stor 150 rdr: som hand er skyldig til Mons:r
Wilhelm Teting hvor fore hand Pandtsetter ham Møgster gaard dat: 16 Maij 1745.
Publiceret Anna Marie Sl: Bendt Olrichs udstede Coution for Jacob Hynemeur som er
ordineret til formynder for Sl: Hr: Jørgen Jestrups {arv} børns arve Capital 684 rdr: 4 s: dat:
20 Febrj: 1745.
Publiceret Nathanael Beckervigens udstede bøxelsedel paa ¼ part udj Drivenes til Hans
Biørns: og er dat: 26 Martij 1745.
Publiceret Fogdens bøxelsedel til Rasmus Snæring paa ½ Løb Sm: ½ huud i øfre Gierstad
dat: 12 Janv: 1745.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ¼ huud i Hofland til Anders
Ols: dat: 28 Xbr: 1744.
Publiceret Hr: Assessor Lundemands udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden
Lie til Eerick Anders: dat: 21 Novbr: 1744.
Publiceret Jens Bech Heiberg[s] udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Wespestad til Helie Knuds: dat: 25 Decembr: 1745.

Fogden haver til dette Ting tid og Sted ladet ind stefne Mickel Brynilds: Fidie eftter forrige
tiltaele at lide Dom til Straf for hans i Egteskab begangne Leyermaall med Britha Tørresdatter
Studzvig, og om endskiønt de i Mickel Brynildsens Registerede Boe angifne Creditorer tilforn
har Ligitimeret deris kraf og fordringer, saa dog for at faae Eendkab paa denne langt
udhaelede Justitz Sag, har hand indstefnt eftterskrefne af Creditorerne til deris Verneting i
Grafvens Skibrede i Hardanger Fogderie, deris fordringer ydermere at Ligitimere, Britha
Olsdatter Kolskaar, Aadne Brynilds: Spilden med huustrue Sirj Aamundsdatter, Endre
Aamunds: Brecke, og Orlaug Olsdatter Spilde, hvilcke alle inden Retten har beEediget deris
kraf og fordringers Rigtighed, hvor om Fogden i Rettelagde et fra Gravens Skibredes Tingsted
d: 15 Martij dette aar, udstede Tingsvidne under Rettens fulde forsegling lyder saaledes.
Hvad sig angaar Lieutenenten Krog som paa sin fader Hr: Justitz Raad Krogs vegne har
fordret i Boen 13 rdr: da Sagde Fogden at hand ved ordre til Lænsmanden under 16 Febrj: i
dette aar har foranstaltet hans indvarsling hans fordring
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ydermere at Ligitimere, og anviste Fogden (…….. ………….. …………. var-)
selen er hannem lovlig forckyndt, hvilcket Stefnevi(dnerne ……. ……… og ……)
Vindenes iligemaade under Eed eftter Loven afhiemlede a(…. …….. …… ……)
lovlig indstefnt med 4re ugers varsel til i dag. Eller(.. …..) F(…… …….. ……)
har Erholdet en skrivelse fra Hr: Lieut: Krog hvor udj hand (… ……. ……….)
icke kand med andet bevis Ligitimere sit kraf end dend tilstaaelse (som)
Debitor Self inden Retten har giort, og er saa Rigtig at hand den(. ……-)
der med Eed kunde beckreftte, men der til formeener hand sig hvercken eftter Lov eller
forordninger at vere forbunden, saa lenge hand haver Debitors tilstaaelse hos hvilcken hand
og ved â parte Lands Lov og Rett vil indsøge sin fordring i fald dend icke bliver ham
godtgiort ved denne Boes Registering.
Lieutenent Krog blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke.
Fogden paastod Een Endelig Dom eftter hans forhen giorde i Rettesettelse.
Hr: Lieutenent Krog haver ellers Particulair tilskrevet Dommeren at saa fremt forlanges,
ville hand foruden Debitors tilstaaelse, gierne aflegge sin Eed eftter Loven om fordringens
Rigtighed, hvor af Extracteres hans brev og udj denne act indrages dat: 1 Martij 1745. saa
Lydende.
Fogden paastod {at} at Mickel Brynildsen maatte ærcklære som og blev tilspurt om hand
kand udrede en ung Karls Leyermaals bøder, om icke mere, hvor til Mickel Brynildsen Fiddie
svarede, Gud bedre ham, hand har aldeles ingen Midler og er indtet det Ringeste Eiende.
hvor eftter saaledes udj Sagen blef Kiendt Dømt og afsagt.
Hr: Lieutenent Krog udj sin skrifvelse som i acten er indført, Erbyder sig at aflegge sin Eed
om prætentionens Rigtighed om forlanges, foruden at Debitor Mickel Brynildsen inden
Retten dito fordrings Rigtighed har tilstaaet, saa at Retten siunes at sam/m/e medføerer
Troemaaell og Sandhed, Ligesaa bevises med det i Rettelagde Tingsvidne, at de øfrige
Creditorer udj Hardanger Fogderie, har Ligitimeret deris kraf og fordringer med deris
Corporlig Eeds afleggelse inden Retten, hvor fore alle Creditorerne bør nyde betaling udj
Boets Registerede Midler, saa vit tilstrecke kand; icke distoe mindre som Mickel Brynildsen
Fiddie der er en æctegiftt Mand for Retten har tilstaaet at have haftt legemlig omgiengelse
{med} og barne aufling med Britha Tørresdatter Studzvig, Saa tilfindes Mickel Brynildsen
Fidie i følge Forordningen dat: 6 Decembr: 1743. at betale Leyermaals bøder 24 rdr: som
hand tilfindes at udrede og betale under Namb og Execution 15 dager eftter Doms lovlige
forckyndelse.

Fogden hafver till dette Ting ladet indkalde Knud Larsen RemberEide som æctegiftt Mand til
Doms Lidelse for begangne Leyermaall med et døf og dumt Menniske Gurj Johansdatter;
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ej heller nogen paa hans vegne
til Sagen at svare.
Stefne vidnerne Johannes Vindenes \og/ Thomes Brecke hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Knud RemberEide till dette Ting med 4re Ugers Kald og Varsell.
Fogden paastod Laufdags foreleggelse for dend indstefnte til neste Ting.
Eragtet.
Som det befindes med Stefnevidnernis afhiemling at Knud RemberEide til dette Ting har
faaet lovlig Kald og warsell, Saa forelegges hannem Lauvdag til neste Ting at møde og svare
til Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Gurj Johansdatter som er baade døf og Dum, til
Doms Lidelse paa Leyermaals bøder, for begangne Leyermaall med æctegiftt Mand Knud
Larsen RemberEide, iligemaade er qvinde Menniskes Moder Karj Siursdatter, indstefnt till
Vedermæele udj Sagen,
begge de indstefnte Møtte for Retten og tilstod Moderen paa Eegne og datterens vegne at
have faaet lovlig Kald og Varsell.
Qvinde Menisket som Leyermaalet har begaaet er baade døf og dum, og kand icke svare for
sig, og Moderen Karj Siursdatter Sagde at paa de Tegn som datteren har giort for hinde, da
var og er ægtegiftt Mand Knud Larsen RemberEide hindes Barnefader, hvilcken og allerrede
der paa har udstaaet Kirckens Dischiplin og samme aabenbare beckiendt og tilstaaet.
Fogden lod tilføere at siden hand nu forum/m/er at dette indstefnte Qvinde Menniske er
baade døv og dum, saa hun icke ved hvad endten Gud eller
1745: 197b
(……….. ……….. …………… ………) i Rettesettelse over hinde til Straf, men
(….. ……….. …………. … Ext)ract (…… Pro)tokolle om hvis Passeret er, at hand
(…….. ….. …… ………..) Steder kand Reletere, og indhendte nermere ordre
(……….. ………….. ….)øre.
(Christen Christensen Hof)stad haver till dette Ting ladet indstefne Synneve
(Hans)datter, til Doms Lidelse, formedelst hun skall have taget Eendel
(……) till (…. ..) rdr: af hans Sødstre Christie og Britha Christensdatter
(……) med sin Eegen Kiste Nøgell;
dend indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og varsell. Synnefve
Hansdatter blev tilspurt hvor gamell hun er svarede at vere 15 aar gammell, og Sagde om
Michaelj tider 1744 da hun var i tieniste hos Citanten, som sam/m/e dag war i Skougen, da
hun med sin Eegen Kiste Nøgell lugte dito Kiste op, hvor udj {hun} 3de skuffer stod, af
hvilcke hun oplugte dend mindste og der af udtog 2 ½ Mrk: i penge, og af dend Største
Skuffe tog hun nogle smaa kluder, og i dend mindste skuffe tog hun en liden Rød klædes
klud, men dend midelste skuffe lugte hun icke op, fornam ellers icke at der var nogen penger
udj de andre skuffer, undtagen i dend mindste hvor af hun tog forbem:te 2 ½ Mrk: der udj
var nogle faae penge igien, men hvad endten det var fleere eller mindre ved hun icke, udj
Kisten i sig Self tog hun nogle smaa Læres Kluder, og ej mere;
Citanten Christen Hofstad med sin Sødster Christie Christensdatter Sagde, at det var \paa/ en
onsdag i begges deris fraverelse hun udstall disse Sager, og forcklarede at var 7 rdr: i hver af
de Mindste Skuffer og 6 rdr: i et Kridehuus som Stod i dend største Skuffe, saa det var i alt

20 rdr: som de mistede fra dend tid hun Synnefve Hansdatter gick i Kisten og der af optog
det hun beckiendt haver.
Synnefve Hansdatter paa Spørsmaall svarede at hun icke har veret til Confirmation og eftter
mange formaninger war hun icke at formaae til at beckiende mere end anført er, uden at hun
sagde at første fredag eftter hun tog disse penge, bad hun sin huusbund at maatte gaae till sin
Moder som boede ved Brandesund i Qvarven, hvor hen hun Reiste uden forlof med 4re
Mennisker som var Christie Tislevold, Ole Johansen, Ole Arroesen, og Anna Pedersdatter, og
kom icke igien førend om Mandagen, da de om dito aftten tog hinde for og spurde om hun har
taget Pengerne, fick icke andet till svar end at hun icke har taget dem, førend om tisdags
afttenen tilstod hun at have taget 2 ½ Mrk: hvor af hun har leveret 1 Mrk: 4 s: til Sirj
Sellevigen som skulle kiøbe hinde lærret der for, og de andre 20 s: hafde hun Self, som de
icke fick fra hinde førend 8te dager der eftter, og om 14 dager fick de Pengerne 1 Mrk: 4 s:
fra Sirj Siglevigen.
Videre forcklaring Sagde Citanten denne sinde af Contrapartinden icke kunde Erholde, og
altsaa begierede Sagen udsadt till neste Ting for at faae sine vidner førte.
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting till hvilcken tid Citanten sine vidner indstefner, og til sam/m/e
tid og sted forelegges Synneve Hansdatter Lauvdag at møde og svare til Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Torsten Valle for fortiilig Samenleye med sin
huustrue, til Doms Lidelse eftter Loven.
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke.
Fogden paastod Laugdags foreleggelse for dend indstefnte til neste Ting.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Lars Thoe, hiemlede ved Eed eftter
Lofven at have indstefnt Torsten Valle til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Eragtet.
Siden Kaldsmendene haver afhiemlet at dend indstefnte haver faaet Lovlig Kald og warsell,
saa foreleges Torsten Walle Laufdag til neste Ting at møde og svare til Sagen.
Hr: Major Muller haver till dette Ting ladet indstefne Lars Valle for hand uden Eierens Minde
haver paa gaarden til sig indtaget sin Søn Torsten Valle med sin huustrue og barn, hvilcke
iligemaade ere indstefnte, till Doms Lidelse i følge Loven.
dend indstefnte
1745: 198
Lars Valle møtte for Retten og vedstod (at have faaet lovlig Kald og Varsell)
og Sagde at have antaget sin søn Torsten Valle me(… ……. ……… ………..)
hos sig, siden hand er en gammell Mand og saa fremt hand (…. …… ……..)
dem, maatte hand forlade Jorden og betle sit brød.
Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad paa Citantens vegne møtte i Retten og sagde, at
(de eftter) hans formeening icke kand ansees som Tieniste folck (…. …. …)
sin Søn med Koene og barn, og Jorden dis uden ickun (... …… ….. … …..-)
skyld, der icke behøver eller kand taaele saa mange folck (u)den d(… … …..)
Citanten paastod der for, at indstefnte Lars Walle som icke har (…… …..-)
vise hans brugte udflugter, bør for saadan hans Eegen Raadighed blive Straffeldig eftter
Lovens 3die bogs 21 Capt: ? art: hvor om hand forvendte Dom.
Contraparten Lars Walle her imod svarede at siden hand er en fattig gammell Mand, saa har
hand høyst nødvendig maattet antage Sønnen med sin huustrue som Tieniste folck at vere
ham til Tieniste siden hans lille Jordebrug er saa vanskelig om som/m/eren at slae og høste, at

hand u-muelig alleene kunde dend indhøste, og om hand end var saa føerlig som Sønnen, saa
skaffet Jorden dem nock at bestille, end sige hand skulle vere Eene, maatte hand forlade sit
brug og bedtle om Landet, og uden disse sine børns hielp som tieniste folck u-muelig kunde
dørcke Jorden, det hand med Sahlighedz Eed ville beckreftte om forlanges at baade Sønnen
og hans huustrue, ere hos ham for Kost og Løn, som andre Tienere, og at hand dem i nødige
tilfelde, behøver deris tieniste, til Jordens driftt og dørckelse, det kand hand med alle sine
Naboer bevidne; hvor om hand var Dom paastaaende.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Endskiønt Hr: Major Muller haver indstefnt Contraparten til at lide Dom til Straf fordj hand
skall have indtaget sin Søn og huustrue, som huus folck til sig paa gaarden Walle, Saa
befindes dog det lille Jordebrug saa vanskelig at arbeide og dørcke, at hand {som} u-muelig
som en gamel Mand kunde dend vinde og indhøste alleene, uden Sønnen og huustruens hielp,
som hand dis aarsage i steden for frem/m/ede tieniste folck, som hand icke, som en fattig
Mand er god for at beckom/m/e, har maattet antage Sønnen {og} med sin huustrue i tieniste,
de hand med Kost og Løn aflegger, som andre tieniste folck, hvilcket hand om disens
Rigtighed, har Erbudet sig med Eed at ville beckreftte, i hvilcken henseende Retten befinder
det icke kand negtes Contraparten at beholde disse sine børn i sin tieniste som andre tieniste
folck saa lenge hand Jordebruget vedbliver, dog icke der under forstaaet at Jorden i
Particulair, eller dends skoug til deris nøtte maa eller skall forhugges, uden alleene til
Contrapartens nøtte, saa vit Loven tillader, i øfrigt bliver Contraparten for Citantens tiltale
frifunden.
Hr: Major Muller haver indstefnt Lars Walle till dette Ting, at lide Dom til Straf, fordj hand
imod sin bøxelseddell og Passerede fredlyesning haver till u-pligt forhugget, hans paaboende
gaards Skoug, samt mod lovlig giorde forbud, bortført og bortsoldt, Eendell af sam/m/e Skoug
hugen brendeved, hvilcket forbud hand og vill vendte af Retten Confirmeret. til vidner er
indstefnt under faldzmaall Ole og Askell Hum/m/elvigen.
dend indstefnte Lars Valle møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Citanten Hr: Major Muller lod ved Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad i Retten
Producere dend Passerede fredlyesning dat: 16 Octobr: 1743 saa Lydende. war der nest
begierende at vidnerne ved det giorde forbud, maatte Eed fæstes og afhøres.
1745: 198b
(………. ……….. ………….. frem)stod for Retten, da Eedens forcklaring for
(vidnerne ble forelæst og for)maenet at sige sin Sandhed. der paa fremstod
vidnet (Ole Hummelvi)g som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede,
(….. …….. …… ve)re 26 aar gamell, er giftt og tiener hos sin Svigerfader
(…… Ras)musen (Hu?)mlevigen, og er Soldat under Hr: Major Mullers Compag(nie, og for)cklarede der nest at eftter Michaelj tider \1744/ blev vidnet tillige med
(Askell Hum)levigen befahlet af Madame Anna Rask Sl: Sorenskrifver Heibergs
(……) at Reise till Lars Valle, at beslaae nogen brendeved som Lars Valle skall have hugget,
som og Skede, og da de kom til gaarden Walle (toge) de sig till uden at advare Contraparten,
till at legge brendeveden (… fa)fner \ner ved Søen/ og imidlertid de stod i arbeidet, kom
Contraparten ned til dem og taelede med dennem, da de sagde til ham at de var udsendt fra
Madame Sl: Heibergs at beslaae veden som var 3de fafner {og} at hand maatte icke føre
veden bort førend videre ordre, og om dette passerede føer eller eftter Høstetinget, Erindrer
vidnet icke. Lars Valle Sagde samme tid at naar de skulle tage brendeveden, og hand icke
skulle faae mere af dend, saa skulle hand heller føere dend paa Siøen, da de sagde hand icke

skulle kaste dend paa Søen saa lenge de vare der. Videre hafde Parterne dette vidne icke at
tilspørge.
det andet vidne Askell Humlevigen, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede,
paa Spørsmaall at vere 25 aar gam/m/ell, tienende Madame Sl: Heibergs, og er Soldat under
Hr: Major Mullers Compagnie, og sagde at blef befalet at Reise till Lars Walle at opsette dend
brendeved som hand har hugget og see hvor mange fafner det var, og forbyde ham paa Hr:
Majorens vegne at hand icke maatte føre dend der fra, førend videre ordre, Reiste saa der
hen, da de opsadte veden som var 3de fafner af bierck og øspeved, dis midlertid kom Lars
Valle till dem da de stod og arbeidede med dends opsedtning, saa sagde de til ham at de var
udsendt fra Madame Sl: Heibergs at hand Lars Walle skulle icke føre brendeveden bort
førend hand taelede med Majoren, saa Sagde Lars Valle at der som de ville nu tage veden fra
ham, saa tager de baade Lif og Lefnet fra ham, Sagde der hos at førend de skulle tage veden
fra ham, skulle hand føer skufve dend paa Søen, det begge vidnerne Sagde til ham, icke skulle
ske saa lenge de var der, og hvad endten at dette skede nest før Høstetinget 1744 eller der
eftter vidste vidnet icke at forcklare. Videre hafde Parterne icke dette vidne at tilspørge.
Citanten begierede Sagen udsadt till Høstetinget, da hand dis midlertid ville besørge ved
Rettens Middell en lovlig Skougegangs besigtelse.
Eragtet.
Sagen eftter Citantens paastand udsettes til Høstetinget førstckommende, till hvilcken tid og
sted Contraparten forelegges Lauvdag at møde og svare till Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Anna Neshafn til dette Ting at lide Dom, till at
betale bøder eftter Loven for begangne Leyermaall med Halsten Mathiesen, som eftter forige
indstefning eller forud skall vere bort Reist.
det indstefnte qvinde Menniske møtte for Retten og (?):!!
Jacob Høfviskeland haver till dette Ting ladet indstefne Steen Fladerager till Doms og Strafs
Lidelse, for øfvede skeldz ord imod Citanten og der om indstefnt at anhøre vidnerne Knud
Fladerager og Knud Nordbust, som iligemaade er indstefnt under faldzmaall at møde, og der
nest at betale Processens beckostning.
dend indstefnte Knud Fladerager møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. hvor paa
vidnet Knud Norbust fremstod for Retten, da Eedens forcklaring for han/n/em blev oplæst,
og formaenet at sige sin Sandhed, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt vandt og
forcklarede, at Nye aars aften \1745/ war Citanten, tillige med Contraparten og fleere vare
forsamlede i vidnets Stue, som var beskiencket eller drucken hørte at Steen Fladerager
Nefnede Høfviskeland, men endten det var
1745: 199
till unde eller til gode, vidste vidnet icke (……… ………. ……… ……….)
Vidnet Knud Fladerager blev paaraabt eftter Loven (men møtte icke, ej heller nogen paa
hans vegne)
Stefnevidnerne afhiemlede under Eed eftter Loven at have (indstefnt vidnet Knud Fla-)
derager till dette Ting med 4re Ugers Kald og varsell.
Eragtet.
Knud Fladerager som har faaet lovlig Kald og varsell, forelegges, (…. ……. ……)
Sagen udsettes, Laufdag at møde og svare till Sagen.

Taarbiørn Dahlen haver till dette Ting ladet indstefne Sven Hou(ckefer till)
bøder og Strafs Lidelse, for brugte Skeldz ord mod Citanten og og!! (ligesaa)
at anhøre vidnerne Niels Rønholm, Endre Epland og Ole ReigsEim, (Lars)
Thoe, Haagcken Houckefer, Taarbiørn ibid: Joen ibid: og Ole ibid: (hvor af)
alle ere indstefnte ere under faldz maall at møde, og der nest at (til-)
staae og svare til Processens omckostninger.
Svend Houckefer møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner saa mange som møder maatte Eed fæstes og
afhøres; thj blev vidnerne for Retten fremckaldet, da Eedens forcklaring af Lovbogen for
dennem blev oplæst, og formaenet at sige sin Sandhed og wogte sig for MeenEed. der paa
fremstod
vidnet Lars Thoe, som eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at paa
Som/m/ertinget som holdtes paa gaarden Windenes 1744 sad vidnet med fleere ind i en
Sengeboe, imidlertid kom Citanten Taarbiørn Dahlen indgaaendes, og hørte at Svend
Houckefer Sagde till ham vidnet og de andre som sad inde, at de skulle gaae ud i fra ham,
hand var icke vert at taele med; Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Taarbiørn Houckefer eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i
sidstningen i Kornskaaren 1744 stod vidnet nere ved Søen og øxede paa en Stock, i det
sam/m/e kom Citanten gaaende og sagde ellers at stod oppe i gaarden og øxede paa Stocken,
imidlertid kom Taarbiørn Dalen!! Dalen gaaendes fra Søen op till gaarden Houckefer, da
faderen som stod strax hos talede og Sagde til Taarbiørn Dalen, du skall have tack for dit
Snack som du hafde for dig paa Bruntveit, hvor paa de kom i Mundbrug med hin anden, men
vidnet Erindrer icke hvad ordene vare, gick saa Taarbiørn Dalen lengere op, hvor vidnet stod,
bar en øx under armen, og en fiskecklæp i haanden som hand gick og Svingede i veiret med,
blev saa seende at faderen stod og holde øxen ved dend Eene foed, tog øxen ved ham/m/eren
og Sagde, gaar du icke Taarbiørn Dalen, saa skall du smage denne, meere vidste vidnet icke
at forcklare.
de øfrige vidner blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, hvor paa Stefnevidnerne
\Lænsmanden Christen Møcklestad og Lars Thoe/ hiemlede ved Eed eftter Loven at have alle
forbenefnte vidner indstefnt med 4re Ugers Kald og warsell.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at forbemelte vidner ere lovligen indstefnede, saa
forelegges vidnerne Niels Rønholm, Endre Epland, Ole ReigsEim, Haagcken Hougefer, Joen
ibid: Ole ibid: Laufdag \under faldz maall/ till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Svend Houckefer haver till dette Ting ladet indstefne Taarbiørn Dahlen till at anhøre vidner
angaaende Skieldz ord som Contraparten har begiengnet Citanten med, og der om indstefnt
hannem at anhøre vidnerne, Ole ReisEim, Ole Holleckim, Morten Aaese, Lars Houckefer,
Hans Ærresver, Anders Æresver, Mons Bruntvet, og Ole Seglevig, som alle ere indstefnte
under faldzmaall at møde, alleene till et Tingsvidnes erholdelse.
Taarbiørn Dalen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Lars Thoe, hiemlede ved Eed eftter
Loven at hafve indstefnt alle forbemelte vidner med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Widnerne blev paaraabt som fremstod for Retten
Morten Aaese, og eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at forleden Som/m/er
for!! (før) slaatten 1744. da Præsten Hr: Edvart Christie war paa huuse besøg hos Citanten
paa gaarden Houckefer, hørte vidnet at Svend Houckefer og Taarbiørn Dalen klagede paa
hver andre for Præsten, og som de saaledes hafde kiecklet en Stund, Sagde Svend Houckefer
till Taarbiørn Dalen, hvad hand hafde hos ham at bestille, om hand hafde Arf at søge, eller

paa hvad maade hand er komen paa, Sagde der hos at hand lyser fred over sig og over sit huus
for ham. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
det 2det vidne Lars Houckefer eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i alle
maader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
de øfrige vidner blev paaraabt men møtte icke.
Eragtet.
som vidnerne haver faaet lovlig Kald og varsell, saa foreleges de udeblevne vidner under
faldsmaall til neste Ting, til sam/m/e tid og sted foreleges (de udeblevne vidner) Laufdag at
møde og svare til Sagen.
1745: 199b
(…….. ……….. …………. ……… lade)t indstefne Britha Olsdatter Sl: Iver Nordbu(stes …… ……. …….. ……….. at) betale huuse aaboeden som paa skifttet er
(udlagt, samt at bet)ale Processens beckostning.
dend indstefnte møtte for Retten (og vedstod at have faa)et lovlig Kald og Varsell.
Citanten sagde at da skifttet blev
(holdet eftter hinde)s Sl: Mand 1744 blev til huuse aabod udlagt 10 rdr: som Encken
(…… …… v)illet i Mindelighed betale;
Encken der imod sagde at hun har boet
(…… ………. nock?), og siden skifttes holdelse haver hun Repareret Smaelehuu(set og ….)huuset med Taeg, saa og Repareret paa Korn og høeladen, bad der fore
(at ma)atte faae dillation til neste Ting, saa ville hun lade Taxere hvad Reparation
(….. ….)stet hinde;
Eragtet.
eftterdj Encken foregiver at have giort Reparation paa gaardens huuser eftter Skifttes holdelse,
saa forelegges Encken at lade (……) giorde beckostning ved 2de brave Mend Taxere, og til
dend Ende sagen udsettes til neste Ting, till hvilcken tid hun!! og sted hun forlegges!!
(forelegges) at møde og svare till Sagen.
Mickell Opdall, Peder Opdall, Ole Opdall og Knud Holleckim haver til dette Ting ladet
indstefne Ole Jellefald for hand haver taget et Støcke slaatte Eng fra Citanterne, og der om at
lide Dom till at levere det tilbage igien, samt at anhøre vidner, hvor af icke fleere møder end
Siur Flyensfer
dend indstefnte Ole Jellefald møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og varsell
og sagde at Pastor Hr: Smit er hans JordEiere, som icke er indstefnt.
Citanterne paastod at vidnet maatte afhøres.
Eragtet.
Som Sagen Reiser sig af Eiendoms brug, og JordEieren icke af Citanterne er indstefnt, saa
kand icke det indstefnte vidne antages til forhør, forinden JordEieren bliver lovlig indkaldet,
og Sagen ellers henvises till aaesteden, hvor dend eftter lovlig omgang skall lovgemes
paackiendes.
Fogden i Rettelagde odels og Self Eier Mandtallet for Opdals og Waags Skibreder som blev
paa Fogdens forlangende forseglet. bøxel Mandtallet blev i Rettelagt og forseiglet.
Restandsen for Waags Skibrede 1744 beløber 4 rdr: 3 Mrk: 5 s: Opdals Skibrede Restands:
1744 beløber 82 rdr: 2 Mrk: 4 s: Restandsen for Opdals Skibrede paa 1te Termin 304 rdr: 5
Mrk: 4 s: Wags!! (Waags) Skibrede 166 rdr: 3 Mrk: 1 s:

Ao: 1745 d: 2 og 3 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden Sioe
for Schaanevigs Skibbredes Halsnøe Closters og Leenets Almue, oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig
Johan/n/es Sioe, Askell Mattre, Knud ibid: Halfvor Opstvet, Ole Skaedten, Abraham
Widevold, Lars Bogstøe og Ole Thoersen Faedtland, tillige med begge Lænsmændene og
Almue fleere af begge Skibbreder som Tinget same tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forrige
Tinge.
Publiceret Peder Mæeling med fleres udstede Skiøde paa 1 pd: Sm: til Halvor Torgels: i
gaarden Wiche hvor for hand har betalt 12 rdr: dat: 23 Novembr: 1744.
Publiceret Halvor Torgiers: Vigckes med fleere deris udstede Skiøde paa 2 pd: 12 Mrk: Sm: i
gaarden Wiche, till Ole Eericks: som der for haver betalt 30 rdr: dat: 23 Novembr: 1744.
Publiceret Fogdens udstede bøxelseddell paa 2 pd: 15 Mrk: Sm: i gaarden Fatland till Ole
Thors: dat: 20 Novbr: 1744.
{Fogden} \Lars Vogen/ haver til dette Ting ladet indstefne udj forrige indstefnte Sag Jonas
Røen til at betale 2 rdr: for qvernen og 1 rdr: 4 Mrk: 8 s: for Korn, som og at betale
Processens beckostning.
Jonas Røen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell, og sagde at
qvernen hafde Citanten forud Solt til en anden Mand for 1 rdr: 3 Mrk: men som Hans Søn
der tiente ham Citanten tog qvernen igien fra dito Mand og overlod Lars Joenasen qvernen
for 1 rdr: 3 Mrk: som Straxens blev ham betalt, det Citanten nu negter, som er u-Rigtig, i
henseende at Sønnen levede over 5 â 6 aar der eftter, i hvilcken tid Citanten aldrig udlod sig
have det allermindste til gode paa qvernen hos Contrapartens Søn som ellers hafde til gode
Tienisteløn hos Citanten 3 rdr: de hand betalte til Hr: Major Richelieu eller ordre uden at
nefne hand mindste Skilling hos dend afdøde tilgodeckom paa qvernen; de Penge 1 rdr: 4
Mrk: 8 s: som Citanten fordrer for Korn, negter Contraparten ej der paa mere at vere skyldig
end 1 rdr: 3 Mrk: 4 s: som hand icke har vegret at betale, men indeholt for at decourtere udj
dend tienisteløn og Klæder som Contrapartens datter for 7 aars tieniste tilgodeckommer der
beløber i alt 4 rdr: 3 Mrk: 4 s: og naar Citanten same ville Liqvidere, er Contraparten uden
vidløfttighed villig at betale ham hvad hand maatte tilgodeckom/m/e, tilstaar dis uden at
Citanten paa ovenstaaende tienisteløn haver betalt til Contrapartens datter 1 rdr: 3 Mrk: 2 s:
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ten sagde icke har beckommet mere paa (……… ……….. ……….. ……… end-)
nu 1 rdr: 2 Mrk: hvor paa hand vill aflegge (sin Corporlige Eed …… ……… …)
Angaaende for Contrapartens datter, da er det Rigtig (….. ……. ……… ……….)
blive godtgiort det hun der paa har beckomet 1 rdr: 2 Mrk: 2 s: (Eftter at Contrapartens?)
forcklaring for Citanten war oplæst, vill hand icke Eeden aflegge (….. …… …..)
efttergifve prætentionen paa qvernen,
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt dømt og afsagt.

Siden Citanten frafalder prætentionen paa qvernen saa hafver hand til gode hos Contraparten
1 rdr: 2!! (3) Mrk: 4 s: for Kornet. Af Tienistelønnen haver hand til Contrapartens datter
betalt 1 rdr: 3 Mrk: 2 s: tilsamen 3 rdr: 6 s: der imod bliver Citanten skyldig til
Contrapartens datter Tienisteløn for 7 aar, der beløber 4 rdr: 3 Mrk: 4 s: og naar
Contrapartens Prætention 3 rdr: 6 s: decourteres fra Citantens Debet (…….) saa kommer
Contraparten Joenas Røen til gode paa sin datters vegne 1 rdr: 2 Mrk: 14 s: som Citanten
tilfindes at betale under Namb og Execution til Joenas Røen 15 dager eftter denne doms
lovlige forckyndelse, Processens omckostninger paa begge sider ophæfves.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 ½ Løb Sm: i gaarden Waage til Halvor
(…s:) dat: 19 Decembr: 1744.
Fogden Proponerede at som der paa gaarden Sætre No: 2, deris Kongl: Mai:ts under Halsnøe
Closters godz tilhørig, er indfalden en slem sodt og Sygdom udj hvilcken svaghed gaardens
opsidder Hans Endresen ved døden er afgaaen, og Encken med de andre folck paa gaarden
endnu saa sterck er behefttet at mand icke kand vide hvad enten de begaar sig med Livet eller
icke, da som Encken i slig tilstand har advaret Fogden at hun sig icke med gaardens brug og
dørckning kunde befatte, og hindes Stilstand!! (Tilstand) er saa slet at hun icke er god for at
udrede dette aars Rettigheder, saa var hand nu foraarsaget her inden Tinge at opbyde sam/m/e
gaard, om nogen sig sam/m/e endten for Rettighedernis betaling dette aar vill antage till
brugs;
Enckens Svoger Ole Christophersen Berøen møtte og sagde at der som Encken kand blive
qvit dend halve gaard, ville hun søge godtfolckes hielp till at bruge dend anden halve deell, og
der af svare de Sædvanlige Rettigheder;
dend anden halfve gaard indfandt ingen sig eftter opbud, at ville antage;
Fogden war her om Tingsvidne begierende som blev bevilget.
Restandsen for Halsnøe Closters godz 1744 beløber 155 rdr: 4 Mrk: 12 s: og Leenetz godz
28 rdr: 4 Mrk: 3 s: fleere bøxler er icke falden end af 1 ½ Løb Sm: i Waage, i Meehuus 1
Løb Sm: 1 huud i Fadtland Aachre 2 pd: 16 Mrk: Sm: og i Sioe ½ Løb Sm: ½ huud for
1744. odelskats Mandtalet for 1744 befandtes Rigtig. Restandsen for Schaanevigs
Skibrede paa 1te Termin 266 rdr: 4 Mrk: 6 s:

Ao: 1745 d: 5 og 6 April blev holden almindelig Waar Skatte og Sageting paa gaarden øfre
Lunde for Fieldbergs og Etnes Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Niels Dregernes,
Ole Indbioe, Joen Søre Stuemoe, Ifver Indbioe, Thoer Romse, Svend Lien, Steen Hedtland og
Lars Hamre, tillige med begge Lænsmendene og Almue fleere af begge Skibreder som Tinget
samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forige Tinge.
Publiceret Hans Knuds: Grindems udstede Skiøde paa 9 Mrk: Sm: i gaarden Grindem till
Hans Knuds: som der for har betalt 3 rdr: dat: 26 Novembr: 1744.
Mons:r Bredal haver atter till dette Ting ladet indstefne de af Debitorerne som icke til sidst
afvigte Høsteting møtte, hvilcke blev forelagt Laufdag til dette ting, og ved sin Tiener Mons:r
Weil gaf tilckiende at hafve samme Rettens foreleggelse for vedkom/m/ende ladet forckynde,

war der for paastaaende at Stefne vidnerne maatte samme lovlig warsell afhiemle, og der paa i
Rettelagde dend forckyndte Laufdags forleggelse dat: 17 Febrj: 1745 saa Lydende.
Stefnevidnerne Søfren Jueleskaarret og Johannes Eefvensen Grindem hiemlede ved Eed
eftter Loven at have forestaaende Laugdags foreleggelse for enhver i Sæer med 4re ugers
Varsell til dette Ting forckyndt.
Mons:r Weil gaf tilckiende at dend Eene af de indstefnte Nemlig Ingemund Camboe haver
indfundet sig og til hans Principal Mons:r Bredal
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(…….. ……… ……………. ……)f dend meste deell icke, og ickun fo..(….. ………. ……..) maatte blive tilfunden at betale; Sigge Graelseter
(tilstod .. ……. … no)get skyldig, som og Mons:r Weil eftterlod icke at ville paa(….., ….) Windem møtte og sagde intet at vere skyldig det hand med Eed ef(tter Loven beckr)efttede. Tollef Eericksen Giere tilstod at vere skyldig de anførte
(.. ….)
Eftter som icke fleere møder, saa var hand Dom paastaaende over Debitorerne.
Eragtet.
forbem:te Debitorer Sl: Aasmund Steenes Encke (…….), Niels Lien, Gabriell Vogen, Sl:
Sifvert Vestøes Encke, Tor(sten? …..), Størcker Tesdall, Knud Brendeland og Tollef
Eericksen, der alle haver faaet lovlig Kald og warsell forelegges Laufdag til neste Ting at
møde og svare till Sagen.
Berent Bredal ved sin Tiener Mons:r Weil gaf tilckiende at have indstefnt Samuel Haaim til
dette Ting for brugte u-Loflig opførsell for Retten paa nest afvigte Høsteting imod Citanten,
hvor om Contraparten er indstefnt at anhøre vidner, Halfvor Tvedt, Hans Ryg, Niels Frette,
Halle Ram/m/e, Torbiørn Sande, Tørres Øyen og Tierran Flaattes Eedelige udsigende, hvilcke
og ere indstefnt at møde under faldzmaall, og der nest at anhøre Dom till Straf og
omckostningers Erstatning.
dend indstefnte Samuel Haaim blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller nogen
paa hans vegne til Sagen at svare.
Stefnevidnerne Søfren Jueleskaar og Johannes Grindem, hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Samuel Haaim til dette Ting med mere end 4 ugers Kald og Varsel.
Mons:r Weil paastod at de indstefnte vidner saa mange som nu møder maatte Eedfæstes og
afhøres; der paa blev vidnerne for Retten fremckaldet da Eedens forcklaring for dennem af
Lov bogen blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed. der paa {vid} Mons:r Weil
fremlagde sine skrifttlige qvæstioner til vidnerne, dat: (ope rum) saa meldende. der paa
vidnet Hans Ryg eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede til 1te qvæstion
svarede jae. till 2den qvæstion svarede ja. til 3die qvæstion svarede ja, till 4de qvæstion
svarede ja, at da Samuel Haaim hafde aflagt sin Eed, Sagde hand til Bredal, hvad Mand er du
nu, som kræfver og fordrer u-Ret. til 5te qvæstion svarede Ney. till 6te qvæstion svarede
Ney. til 7de qvæstion svarede Ney. Widere hafde dette vidne icke at forcklare.
det 2det vidne Halle Ramsvigen (Mrkn: nemnd Ramme ovanfor) eftter aflagde Eed eftter
Loven vandt og forcklarede paa 1te qvæstion jae. till 2den og 3die qvestion svarede jae. till
4de qvæstion svarede jae. till 5te qvæstion svarede Ney. till 6te og 7de qvæstion svarede
Ney.
det 3die vidne Torbiørn Sande eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa 1te,
2, og 3die qvæstion Svarede jae. til 4de qvæstion svarede ja; til 5te og 6 og 7de qvæstion
svarede Ney.

det 4de vidne Tørres Øyen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, paa 1te
2den 3die og 4de qvæstion jae. till 5te 6te og 7de qvæstion svarede Ney.
det 5te vidne Tierran Flaatte eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, paa 1te
2den og 3die qvæstion jae, men til 4de 5te 6te og 7de qvæstion svarede Ney.
de øfrige udeblefne vidner, som og Contraparten paastod Mons:r Weil Laufdags forelegelse
for.
Eragtet.
Vidnerne Halfvor Tvedte og Niels Frette som haver faaet lovlig Kald og Varsell forelegges
Laufdag under faldzmaall til neste Ting, til hvilcken tid og sted Contraparten Samuel Haaim
forelegges Laufdag at møde og svare til Sagen.
Sergiant Caspar Joesephsen hafver till dette Ting ladet indstefne, Johannes Halfvorsens Encke
og Eerick Odsen Grindem til at betale det de ere skyldige som paa ham og deris u-Myndige
Sødskende udlagt.
dend indstefnte Eerick Odsen møtte for Retten og sagde ej at vere mere skyldig end 6 s: og
Citanten siger at hand er skyldig 3 Mrk: 10 s: hvilcket Contraparten benegtede ej mere at vere
skyldig end 6 s: det hand med aflagde Eed eftter Loven beckrefttede;
Johannes Halfvorsens Encke vedblev sin forige paastand, og tillige med Citanten var Dom
udj Sagen paastaaende;
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Johannes Halfvorsens Encke tilstaar at!! fordringen saa tilfindes hun at betale sin Debet
med 3 Mrk: 12 s: hvor imod Citanten tilfindes at extradere til Encken, det af hinde der paa
lefverede haand faaet Pandt, som er en Sort Vadmels Stack, 1 Sølfnaall og en holderhaege, og
i mangell der af bliver hun for fordringen frifunden. Eerick Odsen som med sin Eed inden
Retten haver benegtet prætentionen eller dend meste deell der af, tilfindes ej mere at betale
end eftter
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hans Eegen tilstaaelse 6 s: og udj proce(ssens beckostning .. …. alt under)
Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lovlige (forckyndelse eftter Loven)
Soldatt Peder Houen hafver till dette Ting ladet indstefne (Peder Fosse og Joen Fosse for)
slagsmaall imod Citanten, i begrafvelsen paa gaarden Graelsetter (…. ……. ……..)
og der om indstefnt Contraparten at anhøre vidnerne Torckell (SøerEeim, Torbiørn)
Graelsetter, Jacob Tesdall som ere indstefnte under faldsmaall (til dette Ting, der)
nest at lide Dom til straf og Processens omckostninger at betale,
Contraparten Joen Fosse møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og varsell.
De indstefnte vidner møtte for Retten, da Eedens forcklaring for denem blev forelæst og
formaenet at sige sin Sandhed. hvor paa
vidnet Torckell SøerEim eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at 8te dager
for Høstetinget 1744 i Etnes Skibrede var vidnet i begrafvelse paa gaarden Graelseter, og
saaeg at Citanten og Peder Fosse sloes, der nest saag hand Joen Fosse som kom der till var
wred og Ifrig, dend (…..) Ref fra Contraparten, paa det de icke skulle kom/m/e i Clamerie,
sagde saae icke at Joen Fosse sloeg Citanten. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Torbiørn Graelsetter, eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at
for Høstetinget 1744, i begravelsen paa Graelseter kom Citanten og Peder Fosse i Clamerie
først med Mundbrug om en Jegtefragt, imedens trøgte Peder Fosse sin Knøtte Næfve ned
eftter Ansigtet paa Citanten som der paa slog til ham, saa de sloes med hin anden, imidlertid
kom Joen Fosse og treckede Peder Houen eftter haaret til forsedt bencken, og som hand slap

ham, siger {Contr} Citanten, hvor fore Rev du mig i haaret Joen Fosse, som sam/m/e
benegtede icke Rørde ham, da vidnerne sagde, du maa icke undskylde dig, vi saag du Ref
ham i haaret. Vidnet blev tilspurt om icke hørte at siden de var skilt fra hin anden, om icke
Joen Fosse Sagde at dett lille som Peder Houen haver, det har hand med svig og bedrag, der
til vidnet svarede jae. Videre vidste vidnet icke at forcklare;
det sidste som vidnet forcklarede, sagde forrige vidne iligemaade saae og hørte at Joen Fosse
Sagde till Peder Houen, at det lille som hand haver at opholde sig med, har hand med svig og
bedrag.
det 3die vidne \Jacob Tesdall/ møtte for Retten som Sagde at vere Soldatt, men sagde at
vere forbuden af sine officerer icke at maa aflegge sit vidnesbyrd.
Citanten paastod anstand i Sagen til neste Ting, da hand vil indstefne fleere vidner til
oplysning i Sagen.
Eragtet.
eftter Citantens paastand udsettes Sagen til neste Ting, til hvilcken tid og sted Citanten
paalegges at indstefne sine vidner, til forbem:te tid og sted forelegges Contraparten Joen
Fosse Laufdag at møde og svare til Sagen.
Madame Sl: Hr: Camstrups haver till dette Ting ladet indstefne Ingrj Truelsdatter til Doms
Lidelse for hun haver sted sig i Tieniste og annamet fæste penge paa haanden, at skulle tage
tieniste hos Citantinden, og siden {at} leveret fæstepengerne igien, der for at lide Dom i følge
Loven, samt at betale Processens beckostning.
Ingrie Truelsdatter sagde at vere lovlig Stefnt, sagde der hos at lofvede sig i Tieniste hos
Citantinden og der paa annam/m/ede fæstepenge 8 s: paa Een Søndag eftter Prædicken, og paa
en hellig dag leverede hun festepengene tilbage igien eftter Prædicken, og villet levere dem
till Citantinden som vegrede at modtage dennem, hvor fore hun leverede fæstepengerne til en
Pige som er hos Citantinden;
Søfren Colbendtsen paa Madamens vegne var Dom udj Sagen paastaaende.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Ingrj Truelsdatter som for Retten har tilstaaet at have betinget sig udj Tieniste hos Madame
Sl: Hr: Camstrups og der paa anam/m/et festepenge 8 s: og siden villet levere fæstepengerne
tilbage for icke at gaae i Tienisten, tilfindes hun Ingrj Truelsdatter at betale saa vell
fæstepengerne som og 4de parten af et aars Løn med 4 Mrk: 8 s: {som og udj Pro} eftter
Lovens 3 bogs 19 Capt: 14 art: samt udj processens beckostning 2 rdr: hvilcket hun tilfindes
at udrede og betale til Citantinden under Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms
lovlige forckyndelse.
Publiceret Colbendt Knuds: udstede Pandte obligation Stoer 50 rdr: som hand haver faaet til
Laans af Gudmund Aarvig som settes til underpant 1 ½ Løb Sm: i gaarden Tindeland dat: 30
Novbr: 1744.
Publiceret Gunder Eefvens: Tindelands udstede Pandte obligation Stoer 50 rdr: som hand
haver faaet til Laans af Gudmund Aarvig, som settes til underpandt 1 ½ Løb Sm: i gaarden
Tindeland dat: 30 Novembr: 1744.
Publiceret Eerick Ods: Grindems udstede Skiøde paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden Grindem
til Johanes Eevinds: dat: 26 Novbr: 1745!! (1744)
Publiceret Tollef Larsen Blejes udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: i gaarden Berje till Lars
Pedersen, som der for har betalt 24 rdr: dat: 25 Novembr: 1744.

Eerick Silde som ordineret formynder for Brønnelle Knudsdatters Arvemidler som er 41 rdr:
de hand inden Retten opbød om nogen ville antage dem mod underpant, og svare de
vedbørlige
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(Renter …. ……….. ………. men ingen) meldte sig at ville antage Pengerne
(…….. ………. …… eftte)r formynderens paastand af Domeren forseiglet
(og Eerick Silde til)bage leveret.
(Simen Hamme)rsland haver till dette Ting ladet indstefne Lars \Larsen/ Øfrebøe for
(…. ….) hand skall have taget fra Citanten under Nafn af at vere
(…… ….) og sam/m/e tid sagde at dito Veder som hand tilhørte, var icke
(…. ….. o)gsaa Vederen med sig, nogle dager der eftter kom hand igien
(med de)nd og sagde at hans Veder var mercket, med videre, ilige(maade va)r Contraparten indstefnt at anhøre vidner dis angaa(ende som) ere Ole Torstensen, Karj Torstensdatter, Torbiørn Johansen,
(…. P)ofvelsdatter, Anna Knudsdatter, Karj Torstensdatter, Ole Øfrebøe
(og …..) Øfrebøe, ligesaa er hand Contraparten indstefnt at anhøre forestaaende som og
eftterskrefne vidner for ærrørige ord som hand skall have talt om Citanten, Vederen
angaaende, og der om tillige indstefnt vidnerne (…..) Houge, Madz Øfrebøe og Lars Pedersen
ibid: som alle ere indstefnte under faldz maall at møde, for denne sinde om alt allene til Eet
Tingsvidnes Erholdelse.
dend indstefnte Lars Larsen Øfrebøe møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og warsell.
Contraparten Lars Larsen Øfrebøe declarerede at hand u-Rettelig har beskyldet Citanten og
talt ham ilde eftter for dito Veder som har Reist sig Kif og Trette imellem dennem om, bad
nu for Retten at Citanten saadan hans forseelse ville tilgifve og forlade ham, og icke Regne
ham sin forseelse til unde, det hand {af} hiertelig fortryder, og tilstaar hand icke haver talt
saadanne ord af nogenslags aarsage, men alleene af Een overilende u-besindighed, og der nest
offentlig declarerer hand intet om sin goede grande og Naboe Simen Ham/m/erland er
vidende, uden alt hvad som ærligt og Søm/m/eligt er hvor paa begge parter med hin anden
var forEenet med haand Reckning og Sagen for det øfrige imellem dennem ophæfvet.
Fogden Heiberg haver til dette Ting ladet indstefne Encken Kari Eericksdatter Alna til Straf
fordie hun nestleden bededag icke alleene Self, med alt sit folck forsøm/m/ede Kircken og
Guds huus, men end og udtappede paa sam/m/e dag Sterck drick til de hos hende verende
arbeidere, saa de bleve druckne, hvor af kom slagsmaall Klam/m/er og Guds fortørnelse,
Ligeledes indstefnt hindes datter Kari Ifversdatter at lide Dom til Straf fordj hun paa sam/m/e
dag og udj sam/m/e Klamerie greb Soldatten Halvor Baards: i haaret, og gaf hanem nogle slag
af vred hue.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men ingen møtte,
Stefnevidnerne Gunder Veastad og Torsten Veastad hiemlede med Eed eftter Loven, at have
indstefnt Encken Alna og hindes datter, til dette Ting med mere end 4 ugers Kald og Varsell.
Fogden Producerede det til afvigte Høsteting tagne Tingsvidne dat: 30 Novembr: 1744 saa
Lydende. Fogden paastod Laufdags [foreleggelse] for de udeblefne Contraparter.
Eragtet.
af Stefnevidnernis afhiemling befindes at Contraparterne till dette Ting haver faaet lovlig
Kald og varsell, Saa forelegges Encken Karj Eericksdatter Alna og Karj Ifversdatter Laufdag
till neste Ting at møde og svare til Sagen.

Eftter at vidnerne udj Bredals Sag var Examineret og sluttet med forestaaende Eragtning, blev
de \af/ Bredals Tiener Weil opsatte qvæstioner paa et Støcke Skident Papir leveret ham tilbage
for at omskrifve paa dend Rette Sort Papir, det hand og af Dom/m/eren \inden Retten/
annam/m/ede med Løftte sam/m/e at omskrifve, og i Retten igien indlevere, det \Eendel af/
Laugrettes Mendene med mig kand bevidne saaledes inden Retten at vere Passeret. Og som
Retten haver sendt bud eftter Weil om forberørte Skriftt eller qvæstioner, og fick til svar af
Bredal Reiste bort i afttes og icke er hiemvendtende førend om 2 â 3 dager; saa \de oven/
anførte qvæstioner icke i acten kand blive anført \ord for ord/ eftter dito Weyls opskriftt uden
alleene for saa vit Dommeren kand Erindre at have Examineret vidnerne eftter Weils opsatte
qvæstioner, vngefer af eftterfølgende indhold. 1. om icke vidnet var Laugrettes Mand nest
afvigte Høsteting paa gaarden Fidie i Etne. 2det: om icke Samuel Haaim var Laugrettes
Mand tilige med vidnet dito tid.
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3. om icke vidnet hørte at Samuel Haaim (….. …………. ………….. ………….)
4de: om icke vidnet hørte at Bredal fordrede Samuel Haaim (….. ……. ….. ……)
at hand var fordret, og Purgeret sig med sin Eed for gielden (….. ….. …… …….)
hørte Samuel Haaim Sige til Bredal, hvad Karl er du (…. …… ……. …. ……….)
kunde Jeg nu giøre dig till. 5te: om vidnet icke hørte (.. ……… …… ……. …..)
udsagde disse ord med Trudsell og af vred hue til Bredal (…. ………. …. ……...)
Vidnet saag at Samuel Haaim {icke} holdte sin knøttet haand (….. …… ….. …..)
Ansigt og truede ham for Retten, da hand talte forestaaende ord (….. …… ……..)
Vidnet saag og hørte at Samuel Haaim af vred hue saaledes Tru(ede ….. ……….)
Fremstod for Retten Lænsmendene af Etnes Skibrede Johannes Eericksen (……….) og
Lænsmanden for Fieldbergs Skibrede Niels Christensen Lunde og Pofvell (……..) og
forestillede og becklagede paa Almuens vegne af de 220 Legder ved det Søndhordlendsche
Regimente som Sorterer under Sundhordlehns Fogderie, at General Munstring nestleden Aar
blev holdet paa Gand i Stavanger ambt d: ?? Julij 1744. og Sessionerne indfalder nesten
aarlig paa sam/m/e tid, som er Almuen en Stor hinder udj deris Jorders og gaarders dørckning,
ved det at Almuen hvor af Eendell Self ere Soldattere som og deris Tienere, ved det de maa
berede sig paa at vere hiemenfra 2 â 3 uger førend de komer hiem, og 8te dager til
Sessionerne, og saaledes maa Lænsmænd og det Vnge Mandskab samt Soldattere treckes og
Reise mange Miile hen fra sit Eeget District till et andet Stiftt, og icke nyde tilfelles med
Andre Sessionerne Compagnie viis; og om dette icke saaledis i Sandhed forholder sig, war
de her om Almuens Sandferdige vidnesbyrd paastaaende.
Almuen her til Eenstemmig svarede, at General Munstring og Sessionerne indfalder paa
foranførte tider \aarlig/ Almuen i almindelighed til Største besvering og hinder udj deris
Jorders dørckning, ved det at de maa Reise saa lang vey hen til Sessionerne udj et Andet Amt
uden for deris Eegen District, war der \for Almuen/ allerunderdanigst bønbedende, at Deris
Mayestet allernaadigst ville foranstalte at General Munstring \og Sessionerne/ maatte holdes i
følge Land Militie Forordningen holdes imellem Waar og Som/m/ervinden, som er for Sancte
Hans dags tider, som og at Sessionerne aarlig maatte holdes {ved hvert} \udj/ Compagnie{s
udj deris Eeget}rnis District, og at de icke som hid indtil sked er, skall drages og paalegges at
Reise saa lange veye til Sessionerne udj et andet amt uden for Almuens Jurrisdiction eller
Districter.
om hvis alt Passeret er, Comparenterne var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende,
som blev bevilget.

Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Samuel Haaim til Endelig Dom til Straf, for hans
begangne overlast imod Sl: Anders Steene alt eftter forhen tiltale og eftter de allerrede førte
vidner.
dend indstefnte Samuel Haaim blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;
Stefnevidnerne blev paaraabt hvor af ickun det Eene Stefnevidne Søfren Jueleberget møtte,
hvor fore Stefnemaalet icke kunde afhiemles.
Fogden i Rettelagde Præsten Hr: Althands attest angaaende vidnet Britha Larsdatters itzige
tilstand dat: 29 Martij 1745 saa lydende
og som Stefnemaalet icke kunde afhiemles, saa paastod Fogden at Sagen maatte udsettes til
Somertinget førstckomende.
Eragtet.
Sagen eftter Fogdens paastand udsettes till Somertinget førstckom/m/ende
Tierran Øfrenes haver till dette Ting ladet indstefne Jacob Eckrem til Doms Lidelse for øvede
eller brugte skieldz ord imod Citanten, og der om indstefnt at anhøre vidnerne, Ole Lars:
Biørck og Sirj Ifversdatter Tvedte.
dend indstefnte blev paaraabt men møtte icke,
Af Stefnevidnerne møtte ickun Søfren Jueleskaar, hvor fore Stefnemaalet icke kunde
afhiemles.
Eragtet.
Sagen udsettes til Som/m/ertinget førstckommende.
bøxel Mandtallet blev fremlagt, og icke fleere bøxler falden i Etne end af 2 pd: 12 Mrk: Sm: i
gaarden Haugen, og udj Fieldbergs Skibrede af 1 Løb 7/8 huud i gaarden Indbioe til Mickel
Siursen uden bøxel. odelskats Mandtalet blev forseiglet. Restands: for 1744 af Etnes
Skibrede er 61 rdr: 5 Mrk: 1 s: og paa 1te Termin er Rands:!! 273 rdr: 7 s: Restands: for
Fieldbergs Skibrede 1744 beløber 18 rdr: 3 Mrk: 13 s: og 1745 dend 1te Termin 233 rdr: 5
Mrk: 9 s:

Ao: 1745 d: 8 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa Gaarden Bielland
for Fiere Skibredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas
Heiberg med eftterskrefne Laugrettes
1745: 202b
(Mend Nemlig …… ……….., ….)ord (…..)vig, Ole Povelsen {Ned} Øfrebøe, Ingebrigt
(………, …… ….)avold, To(…..) Espenes og Peder Ulfverager og
(……. …………) med Lænsmanden og fleere Almue som Tinget sam/m/e
(tid Søgte)
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Hr: Haars udstede Skiøde paa Findaas 3de Kircker til Hr: (…….) som der for har
betalt 800 rdr: dat: 25 Aug: 1744.

Publiceret Deris Excellence (Stiftts befalings Manden)s Resolution at fisketienden skall
betales til Kircke og Præst i Findaas (Præstegiel)d dat: 5 Febrj: 1745.
Publiceret Hr: Hertzbergs udstede tilbydelse om (nogen ville ant)age gaarden Aaese 1 ½ Løb
Sm: 1 huud, uden bøxel og uden Landskyld (samt) gaarden Sætre skyld: 1 Løb Sm: ½
huud om nogen vil have dend paa sam/m/e Conditioner dat: 8 April 1745.
Publiceret Hening Irgens udstede Skiøde paa Kiernaglen till Jacob Johans: Lyngholm som
her for skal bet: 250 rdr: dat: 20 Maij 1744.
Publiceret Jacob Hofs udstede Pandte obligation Stor 250 rdr: til Hening Irgens (der) settes
ham til underpant Kiernageln med paastaaende huuser dat: 20 Maij 1744.
Publiceret Hr: Hertzbergs udstede bøxelsedel paa det brug i Eltevog som Mathias har brugt til
Niels Niels: dat: 11 Febrj: 1745.
Publiceret Mad: Korens udstede bøxelsedel paa 2 Løb: Sm: til Johans Hans: dat: 29 Octobr:
1744.
Publiceret Deris Exelence Hr: Stiftts befalings Manden og Biscopens ordre for at Skoele
Pengerne hos Almuen af Storøens Præstegield skall indsøges ved Execution dat: 24 Febrj:
1745.
Fogden Heiberg haver til dette Ting ladet indstefne Johannes Emberland som en æctegiftt
Mand for begangne Leyermaall med Lisbeth Gullicksdatter, begge till Strafs Lidelse at lide
Dom i følge Lov og forordninger.
dend indstefnte Johannes Emberland møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Lisbet Gullicksdatter blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke.
Stefnevidnerne Tollef Houeland og Guldbrand Skaffer hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Lisbeth Gullicksdatter til dette Ting med mere end 4re Ugers Kald og warsell.
Johannes Emberland paa tilspørgelse tilstod at have begaaet barne aufling med dito Lisbeth
Gullicksdatter,
Fogden begierede foreleggelse for Lisbeth Gullicksdatter og at Sagen maatte udsettes till
neste Ting.
Eragtet.
Sagen udsettes til Somertinget førstckomende, til hvilcken tid og sted Johannes Emberland og
Lisbeth Gullicksdatter forelegges Laufdag till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Fogden haver til dette Ting ladet indstefne Anders Vigcke fordj hand bededag 1744 har øfvet
druckenskab og Klam/m/erie, til Doms Lidelse eftter Loven.
dend indstefnte Anders Vigcke møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Fogden i Rettelagde det i Sagen erhverfvede Tingsvidne dis angaaende og war Dom
paastaaende over dend indstefnte at bøde hellig brøde og Anden Penge Mulct eftter Sagens
beskaffenhed.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
af Tingsvidnet Erfares at Anders Vigcke hos sin Moder paa gaarden Alna saa vel dagen for
bededagen som og bededagen 1744. holdte et Syndigt huus med Soldat Halvor Eegckenes, om
\icke/ med slagsmaall saa dog med Syndig mund brug ang\aa/ende Sengeleyen imellem

Anders Vigckes Sødster og Soldatten, som de begyndte med dend Eene dag og holdte ud med
til bededags Aftten, hvor fore Anders Vigcke tilfindes for saadan Syndig forhold, tilfindes at
betale hellig brøde eftter Lovens pag: 899 art: 1te med 3de Lod Sølf eller 1 ½ rdr: under
Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Maans Domasnes for øfvede slagsmaall imod
Baard Wiig, og der om at anhøre vidnerne Johannes Domasnes og Paall øvre Vig, som ere
indstefnte under faldsmaall at møde og der nest at lide Dom eftter Loven.
siden de indstefnte icke møder, saa blev Sagen!! udsettes Sagen til Somertinget
førstckom/m/ende.
Taarbiørn Wig haver ladet indstefne Ellend Røgckenes, for en Jegte fragt hand Leyede af
Citanten i Somer, og siden leyede Een anden Jegt, der om at lide Dom til at betale
Jegtefragten, samt at betale Processens beckostning.
dend indstefnte Ellend Røckenes møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
varsell.
Citanten sagde at Contraparten i slaattetiden betingede paa Citantens Jegt till Bergen, imod
fragt 4 Mrk: da Citanten Sagde at i slagtertiden will hand Self bruge Jegten, og naar dend da
kommer hiem, har Knud Tollacksen betinget dend til Bergen, og naar hand kom hiem skulle
Contraparten faae Jegten som hand var fornøyet med, og som Knud Tollacksen war paa
Reisen till Bergen, kom/m/er Baard Joensen Vigck og begierer Jegten at vile!! fragte dend,
men blev ham svaret icke kunde faae dend førend Jegten har giort forbenefnte 3de Reiser,
tillige
1745: 203
med fleere som begierede Jegten tiilige (…… ……….. ………….. …………..)
sam/m/e svar; og imedens Knud Tollacksen (……) var (……… ………. ………)
kom Contraparten og opsagde Jegten icke ville have dend, og (……. …… ....-)
den Jegt, og saa snart Knud Indbioe kom hiem blev Contrap(arten ….. ……. ..)
tilbuden om hand ville have dend, som hand negtede, og be(….. ….. ….. …….)
Jegt som hand Reiste med, hvor over Citanten siden icke (….. ….. ….. ….. …-)
tet, men blev liggende hieme, den/n/em eller ham uden frugt og (…… ……….)
war der for Paastaaende, at Contraparten bør tilfindes (at betale ham Jegte-)
fragten med 4 Mrk: og omckostning 2 rdr:
Contraparten her imod (….. …….) fragtede Jegten siger Citanten at ville Self bruge dend i
slagtetiden, og (dereftter) skall Knud Indbioe have dend og der eftter skall du faae dend hvor
med Contraparten var fornøyet, men da det leed imod sidstningen [i] Kornskaaren 1744 lod
Citanten Torsten Veestad først faae Jegten til (Ber?gen), og da hand kom hiem, brugte
Citanten Jegten og siden Knud Indbioe, da tiden tog for la(ngt) ud, og der over opsagde hand
Jegten hvilcket Citanten ej kunde negte.
Eragtet.
Citanten paalegges at føre sine vidner til neste Ting, til hvilcken tid og sted Sagen udsettes.
Jacob Kiernagelen haver til dette Ting ladet indstefne Anders Øckland till dette Ting til Doms
Lidelse for hand haver Solt endell fisk paa Marie besøgelsesdags Aftten.
dend indstefnte blev paaraabt men møtte icke, og som hand Contraparten icke haver faaet
lovlig Kald og varsel saa udsettes Sagen til neste Ting.

Madame Sl: Hr: Ohmsens haver till dette Ting ladet indstefne Berent Eericksens Nunslie til
Doms Lidelse at betale 5 rdr: som hand skall Reste paa sin Revers, angaaende gaarden
Nunslie hand af hinde skall have kiøbt.
dend indstefnte Berent Nunslie møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Johannes Innberland!! (Imberland) paa Citantindens vegne i Rettelagde Contrapartens
Revers dat: 5 Junij 1738 saa Lydende med videre paategning dat: 5 Aug: 1743.
Contraparten Berent Nunslie i Rettelagde sit fra Citantinden beckomne skiøde, dat: 5 Junij
1738. Nock Producerede Mad: Sl: Hr: Ohmsens Revers dat: 28 Martij 1739. en dito
Revers saa lydende.
Sagen blev da saaledes afgiort at hvad dend affløttede Leylending kand godtgiøre at have
betalt til Madame Ohmsen paa dend accorderede huuse aaboed 5 rdr: skall blive Bernt
Nunslie godtgiort udj de 5 rdr: hand søges for og Resten tilstod Contraparten at betale. hvor
paa forestaaende Documenter blev begge Parter til leveret.
Restandsen for Fiere Skibrede beløber 1744 er 35 rdr: 1 Mrk: 12 s: og paa 1te Termin
Rester 228 rdr: 4 Mrk: 2 s: odelskats Mandtaelet blev forseiglet som befandtes Rigtig.
fleere bøxler for 1744 er icke falden uden af gaarden Miaanes som er ½ Løb Sm: og en Væt
Korn uden bøxel til Gunder Johansen imod skat og Landskyldz svarelse.

Ao: 1745 d: 9 og 10 April blev holden Almindelig Waar Skatte og Sageting paa Gaarden
Bielland for Føyens Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Sæbiørn Teigland, Jens Vigcke, Jacob
OlderEide, Bertell Grønsaas, Lars Indre Haaevig, Arne yttre Haaevig, Arne øfre Skimmeland
og Salomon Sædtre, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger saa og høye øfrighedz ordres, som paa forrige Tinge.
Publiceret Stiftts befalings Mandens Resolution at Præstens og Kirckens fisketiende skall
betalis i Findaas Præstegield dat: 5 Febrj: 1745.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Kollevog til Anders
Hans: dat: 5 Septembr: 1743.
Publiceret Hr: Hertzbergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Worland [til] Rasmus
Jørgens: dat: 3 Febrj: 1745.
Publiceret Hr: Hertzbergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Worland til Hans
Ellingsen dat: 12 Febrj: 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Etzechiel Nielsen Wiche, hvor Encken Karj Hillesdatter er
udlagt ¼ part udj Bøm/m/elens Kircke, og Jordegods for 45 rdr: dat: 27 Octobr: 1744.
Publiceret Indre Haaevig med fleere deris udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: i gaarden
Thormoseter til Aadne Jens: dat: 19 Decembr: 1745.
Publiceret Mad: Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden
Lundmands Verck til Ole Andersen dat: 4 Decembr: 1744.

Taarbiørne Lunde haver till dette Ting atter ladet indstefne Maans Døsse till at betale huuse
aaeboeden 5 rdr: 2 Mrk: 10 s: der imod Sagens omckostninger saa haver Maans Døsse
Contra ladet indstefne Jorddrotten Lars
1745: 203b
(Lillebøe … ……….. ……. …en), da Jorddrotten Lars Lillebøe tilsagde
(…… ……….. …… v)ill icke svare eller betale mere af dend udlagde aaboed
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt dømt og afsagt.
som Jordrotten Lars Lillebøe har efttergivet Maans Døsse dend mæste deell, og tilsagt (ham
icke mere at ska)ll betale af dend paatalte huuse aaboed end 2 rdr: Saa tilfindes Maans Døsse
dito 2 rdr: at betale samt udj Processens omckostning 1 rdr: 1 Mrk: 8 s: under Namb og
Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Hans (….sen …)llevog, hvor Encken Eelj Nielsdatter er udl:
9 Mrk: Sm: Anders Hans: 3 Mrk: Sm: (….) Hansen 3 Mrk: Sm: Mallene Hansdatter og
Marthe Hansdatter 3 Mrk: Sm: alt udj gaarden (……) for 1? rdr: 3 Mrk: dat: 28 Octobr:
1744.
Publiceret Ole Indresens udstede skiøde paa ? pd: 2 8/11 Mrk: Sm: i Søewold till Eerick
Monsen dat: 8 April 1745.
Opsidderne paa gaarden Mit Hofland Gabriell Andersen og Indre Østensen under Matriculs
No: 4. Deris Mai:ts Halsnøe Closters godz, fremstod for Retten og tilspurde Almuen om det
icke er den/n/em alle vitterlig at deris gaards huuser wed en u-Løckelig Ildebrand om Natten
till Kyndelmisse aftten, da alle Mennisker laae og Sov, hvilcken saa hefttig tiltog at dend Eene
opsider Gabriell kunde icke befrie sin huustrue fra Ilden som blev saa forbrendt at hun 14
dager der eftter bortdøde, og nesten alle gaardens huuser, saa som en gaardz Stue, Een
Sengeboe med Loftt over, Een høe og Kornlade, 2de Ildhuus, og 2de floerer eller fæehuuser,
og Een fiskesiaae, samt alle deris Klæder af gangcklæder og Sengecklæder, saa og deris
Madvarer, der i alt blev forbrendt og lagt i aske, uden at de fick Redde det allermindste, og
som de agter at giøre allerunderdanigst Ansøgning till Deris Kongl: Mai:ts om nogle aars
Skatte frihed og der fore ware her om Almuens vidnesbyrd begierende till et Tingsvidnes
Erholdelse.
Almuen her til Eenstemig svarede at det er den/n/em disvere alt formeget beckiendt at
gaarden Mit Hofland Skyldende 2 Løber og 12 Mrk: Sm: i skatteskyld men i Landskyld 1 ½
Løb Sm: 1 ½ huud, hvor af enhver opsider bruger helftten, at deris gaards forestaaende
huuser blev af Een u-Løckelig Ildebrand om Natten til Kyndelmisse aftten 1745. tillige med
alle deris fattige Eiendeler, af Madvarer, Sengecklæder og gangcklæder tillige med deris
\anden/ boeskab, blev alt uden at Redde det mindste der af, gandske forbrent og lagt i aske,
og som dend Eene Opsidder Gabriell Andersen foruden {sine f} at hand alle sine fattige
Eiendeler Mistede, blev og Self saaledes af Ilden forbrendt og beskadiget, at hand har maattet
forlade sin brugende part 1 Løb 6 Mrk: Sm: i skatteskyld og i Landskyld 2 pd: 6 Mrk: Sm: ¾
huud, som indeverende Aar bliver ødeliggende, saa fremt ingen anden anmelder sig at ville
{hav} antage dend till dørckelse,
Almuen tillige med opsidderne ønskede at deris Mai:t allernaadigst ville forunde denem
nogle aarringers skatte frihed, till nogenledes opreisning for deris u-boedelige tagne Skade;
Opsidderne om hvis Passeret er, var af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende som
blev bevilget.

Madame Sl: Hr: Korens haver till dette Ting ladet indstefne Gunder Odland till at betale de
20 rdr: som hun for nogen tid siden haver laant ham, som og at betale Processens beckostning.
dend indstefnte Gunder Odland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Warsell.
Madame Sl: Hr: Korens ved Fogden paastod Dom udj Sagen.
Gunder Odland tilstod at have faaet forbem:te 20 rdr: till Laans af Sl: Provsten Koren,
lovede og Pengerne at ville betale.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Siden Gunder Odland tilstaar Fordringens Rigtighed, saa tilfindes hand at betale de af ham
oppebaarne 20 rdr: samt udj Processens beckostning 2 rdr: till Madame Sl: Hr: Korens,
under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Hilje Anders: Ersland till Doms Lidelse, for
fortiilig Samenleye med sin huustrue,
dend indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell og sagde
holdte brøllup med sin huustrue 14 dager for Juell og hun kom i Barselseng om Nyeaarstider
1745. Sagde at hand tiente for dreng og hans huustrue tiente
1745: 204
og i Prestegaarden, hvor hand besva(… ……….. ………….. …………….)
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
eftter Hilje Andersens udsigende at hand (…… ……….. ……… ….. Sammen-)
leye med sin huustrue, Saa tilfindes ham (…….. ……….. ……….. ………. …..)
at betale Eftter Lovens 6 bogs 13 Capt: 1 art: (.. ….. ……. ………. ………)
till fattige Præste Encker, under Namb og (Execution 15 dager)
eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret (….) Ifversens udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: udj gaarden (…….. til ……
…..)sen dat: 29 Decembr: 1745.
Lars Jørgensen Wornes forestillede at have Erholdet (en meddelelse? fra)
Lieutent!! Aboe, at hans Broder Mickel Jørgensen (som …… ……… …….)
gick ud som Matroes udj Kongens Tieniste, og af sin (……….. …….. …….)
vontenay (von Tenay?) war Permiteret at gaa som Frimand till China (men paa sam-)
me Reise eftter at Skibet Dronningen, var Arriveret til Cinto(…. skall hand)
vere ved døden afgangen, Saa wille hand nu for Retten beckiendt giøre at hand Lars
Jørgensen Wornes, med fleere sine endnu i lifve verende Sødskende, ere Sl: Mickel
Jørgensens Kiødelige Sødskende og Sande arfvinger, og tilspurde Almuen om det icke er
dennem beckiendt at hans fader Jørgen Rinden boende i Storøens Præstegield eftterlod sig 6
børn 3de Sønner og 3de døttre, dend ældste Søn Nafnlig Lars Jørgensen Wornes, Mickell
Jørgensen, Jørgen Jørgensen 24 aar gam/m/ell, Gyrj Jørgensdatter 40 aar gamell, Marithe
Jørgensdatter 30 aar gl: og Margrethe Jørgensdatter 26 aar gamell, og som deris Broder
Mickell Jørgensen nu paa henreisen til China med WelEdle Hr: Capitain Ahlefelt skall ved
døden vere afgangen, saa var Comparenten begierende at Allmuen ville give sit Sandferdige
vidnesbyrd, om icke hand og hans eftterlevende Sødskende icke ere Sl: Mickel Jørgensens
Kiødelige Sødskende og Sande Arfvinger;
Almuen her til Eenstem/m/ig Svarede at det forholder sig saaledes i all Guds Sandhed at Sl:
Jørgen Rinden eftterlod sig alle forbenefnte børn, hvor af de 2de brødre og 3de Sødstre endnu

er i lefvende Lifve, saa og at de ere Kiødelige Sødskende baade eftter fader og Moder till
broderen afdøde Mickell Jørgensen.
Comparenten Lars Jørgensen declarerede paa Eegne og sine Sødskendes vegne, at hvad Arf
dennem eftter Broderen Sl: Mickell Jørgensen maatte tilfalde, dend befuldmegtiger de
WelEdle Hr: Lieutenent Aboe paa sine Vegne at in Cassere og oppeberge, og der for paa deris
vegne at gifve vedbørlig Qvittering till vedkom/m/ende, som skall i allemaader vere af lige
saa fuld Kraftt, som de Self kunde vere tilstede.
hvor om alt hvad Passeret er, Comparenten var et lovskicket Tingsvidne begierende som
blev bevilget.
Publiceret Hr: Haars udstede bøxelsedell paa ½ Løb Sm: ½ Vog fisk udj gaarden Ersland till
Helje Andersen dat: 25 Aug: 1744.
Fogden haver till dette Ting ladet atter indstefne æctegiftt Mand Joen Qvernenesset for
begangne Leyermaall i sit æcteskab med Susanna Pedersdatter, at lide Dom till bøders
betaling eftter Forordningen.
dend indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell, og tilstod at
have begaaet Leyermaall og barne Aufling med Susanna Pedersdatter.
Fogden lod tilføre at om endskiønt denne Leyermaals begienger, Armod, fattigdom og
huusckaars er nocksom beckiendt og forhen af Almuen attesteret, saa er dog Forordningen af
6 Decembr: 1743 dendz 9de art: som siger at u-formuenhed ej bør give nogen frihed til uStraffet at Synde, thj satte Fogden i Rette over indstefnte Leyermaals begienger Joen
Østensen Qvernenes eftter høystbem:te Forordnings 22 art: at hand i mangell af bøder kand
Straffes paa Kroppen følgelig Forordningens 14 eller 15 art: eftter Stifttamtmandens
godtfindende, hvor om hand begierede Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Joen Østensen Qvernenes der er en æctegiftt Mand, her for Retten aabenbare har
tilstaaet at have begaaet Leyermaall og barne Aufling med Susanna
1745: 204b
(Pedersdatter …….. …………. ……… …..)es Joen Østensen Qvernenes at
(………… ……………. ……… Forordningen) dat: 6 Decembr: 1743 sine Leyermaals
(bøder ……. ……….. ……….. ……. un)der Namb og Execution 15 dager eftter
(denne Doms lovlige) forckyndelse.
odelskats Mandtaelet 1744 blev …. …….. ………) Restandsen for 1744 blev oplæst og uimodsagt beløber (.. ….. .. … Restandsen) paa dend 1te Termin blev oplæst og icke
modsagt (….. ….. ….. ……) s: bøxel Mandtallet blev i Rettelagt og befandtes ri(gtig ….
…… …… ……. ….. ….. ….)den paa Halsnøe Closters godz ½ Løb Sm: ½ huud ½ g:skind.
…… ………. …….. ……) Steensbøe til Hans Hans: imod 8 rdr: 1 Mrk: 8 s: saa og udj
(……. ……. .. Lø)b Sm: ½ (huud) til Jacob Anders: imod bøxel 7 rdr: 3 Mrk:
Ao: 1745 d: 27 April blev Retten betient paa Kremmersædet Engesund (under) gaarden
Ifversøen beliggende udj Waags Skibrede, med de opnefnte Laugrettes Mend, Salomon
Johansen Vindenes, Lars (…..)enes, Thommes Brecke, Wigcking Wiig, Johannes Vindenes,
Johannes Uglenes, Johannes Wiig og Ole Brecke.
Hvor da fremstillede sig for Retten paa Sr: Lars Hansen Sandbech Borger og indvaaner udj
Bergen hans Vegne Procurator Johan Reutz og Producerede en skrifttlig Stefning dat: 17

Novbr: 1744, hvor ved hand till denne udj Loven de Terminerede odels Paaske!! (Toke/Jorde-) Tiisdag, hafde ladet indstefne Sr: Jens Bech Heiberg som itzige Eiere og Possessor af
gaarderne Wiig og Ifversøen, med underliggende øer, Holmer og Engesund, for at imodtage
Dom, till samme gaarders indløsning og afstaaelse till Citanten, som der til odels berettiget,
eftter sine afdøde forfædre, hvor om Stefnemaalet som fandtes paateignet af Sr: Heiberg Self,
d: 23 Novembr: afvigte aar, at vere lovlig forckyndt: og iligemaade eftter paateigning for
samtlig opsiddere paa gaarderne Wiig og Ifversøen same dag at vere lovlig forckyndt,
nermere giør forcklaring saa Lydende.
Contraparten Sr: Jens Heiberg møtte udj Retten og vedstod at Stefnemaalet er han/n/em
loulig forckyndt;
begge Parter declarerede at {Retten} vere fornøyet med at aaestedz Tinget eller aaestedz
Rettens holdelse blef holdet her i Engesund, siden at dito Kremersæde, er paa gaarden
Ifversøens grund beliggende og underliggende, og ville Mons:r Reutz der nest fornem/m/e
hvad Sr: Heiberg til Stefnemaalet maatte behage at forestille, da Reutz strax der eftter skall
Skride til Proceduren, og ellers anviste hand for det første de udj Stefnemaalet benefnte Penge
for begge gaarderne med 154 Rdr: dansk Courant.
Mons:r Jens Bech Replicerede, at vill icke Citanten eller hans fuldmegtig Mons:r Reutz
besørge at oplyese Sagen paa sin side som vedbør, da er det noget som Contraparten lader
beroe paa sit Eeget ansvar, og forinden Citanten saadant eftterckommer, engracerer
Contraparten sig icke med nogen slags beviser at i Rette føere i følge Loven.
Procurator Reutz der paa for at giøre Sagen Kort Producerede et skrifttlig Indleg med der
udj allegerede Bielager fra Lit: A: till Lit: F: inclusive; og som Sagen der ved fuldstendig er
oplyst saa vill Comparenten der til have [sig]? Refereret og indlade Sagen under
Dommerens og de gode Laugrettes Mendz Lovgrundede Dom.
Jens Heiberg Sagde at de af Citanten ved Proc: Reutz tilbudne Penge kand ingenlunde af mig
an/n/am/m/es, eftterdj hand formeener paa sin huustrues side
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at vere nermere odels berettiget (till gaarderne end) Mons:r Lars Larsen Sandbech;
Procurator Reutz Refererede sig til sit forrige (og da Jens Hei)berg icke ville annam/m/e de
anbudne Penger, war [hand] foranlediget (indtil) videre, at tage sam/m/e till sig igien;
Contraparten Jens Heiberg (sag)de, at maa Stoerlig forundre sig over at Citanten Lars
Sandbech (som saa)dan langsommelig tid hand haver veret her udj Bergen boende (icke)
skall have Nefnt eller indsøgt sin formeente odels Ret (… ……..) besiddere, da i mangell af
saadant vill jeg formode at f(orbem:te) Mons:r Lars Sandbech som allerreede skall vere en
Mand af (……) alder Nemlig imellem 50 â 60 aar skulle vell eftter min form(odning) ingen
videre paatale om odels Retten have till Engesunds besid(delse) men at de eftterdags maa
nyde og bruge de omtvistede Jorder (med) Krem/m/ersæde Engesund, som sin Rette sande
odel og Eiendom; for det øfrige vill hand under alle lovlige forbeholdenheder, (imod) de af
Citanten fremsadte Posters besvarelse, samt odels og Eiendoms hæfds Rets afbeviselse til
Sagens oplysning agter fornøden af Retten at begiere andstand og udsettelse i Sagen for at
føere sine hæfds vidner med videre, som hand formoder ej af Retten bliver ham negtet.
Procurator Reutz svarede til Sr: Heibergs første Petitum at naar det ofverveyes at det icke er
noget Nydt at en Odels mand eftter Rom/m/e aarringers forløb, naar hand ved Tinglysninger,
som her bevislig er Sked, Conserverer sin odels Eiendom, saa henfalder af sig Self dend
forundring som Sr: Heiberg tager sig der af at Citanten nu først søger sam/m/e indløst, af sig
Self, og icke kand kom/m/e i Consideration, imod de fremlagde u-igiendrifvelige Skriftter til
Citantens odels Løesnings Rettes lovlige afbevislighed, og paatale; hvad det andet angaar
nemlig dend af Sr: Heiberg begierte udsettelse, uden at Nefne nogen kort eller lang tid, da

ville Comparenten icke formoede at Retten haver nogen føye af Lov, till at tillade udsettelser,
i dislige Sager som den/n/e allerheldst eftterdj Sr: Heiberg haver haftt tilstreckelig tid nock
fra Stefnemaalets lovlige forckyndelse til at kunde besørge sin Sags formentlige Tarf og
oplysning, saa vel ved vidners førelse som i andre maader, nu til den/n/e Nominerede Tegte
dag, som er dend Rette dag at vidner i saadane Sager og tilfelde skall føeris, og som Sr:
Heiberg icke føerer mindste lovlige aarsage, hvor fore hand den/n/e udsettelse forlanger, som
ickun hensigter til at opholde Sagen, og at føere Citanten i ydermere beckostning, saa fandt
Comparenten sig beføyet, Krafttigst at Protestere imod udsettelse, men formoedede som
formelt, Een Endelig og Lovmessig Dom, i øfrigt og til vidløfttighedz foreckom/m/else
declarerede Comparenten sig nu strax for Retten villig og ferdig paa Citantens vegne uden
nogenslags varsell at ville tage til gienmæele imod all dend afbevislighed som Sr: Heiberg til
sin Sags formente Tarf og oplysning kand have at fremføere og legge i Rette,
opsidderne paa gaarden Wiig og Ifversøen møtte alle for Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og Warsell.
Contraparten Jens Heiberg svarede
1745: 205b
(….. …..) hand (…… …….) till at beviise sin odel og hæfds Eiendom
(…. ……) icke indstefnte, og i dend henseende er det ham nu u-muelig
(…. …. f)aae afhørte, og paa det Citanten skall see og fornem/m/e at dend be(nefnte Paa)stand i Sagen icke hensigter paa hans side til nogen slags ophold
(saa be)gierer og paastaar hand ej lengere, end saa lang tid at hand kand
(indkal)de vidnerne og Citanten Lars Sandbech, med 4re ugers Kald og Var(sell, … …….) formoedede icke af Retten blev ham negtet.
Procurator Reutz gaf ellers tilckiende at Citanten til følge Loven gierne kand
(…. ….. …..) at hand icke agter at indløese odelen for nogen frem/m/et, Me(….) og sine børn till odell, i øfrigt vedblev hand sin forige at Urgere
(…) Dom i Sagen.
Eragtet.
For at Contraparten Jens Bech kand faae sine paaberaabte odels vidner førte, saa udsettes
Sagen till 28 og 29 Maij førstckomende, da Retten till denne Sags afgiørelse her igien i
Engesund skall foretages, till hvilcken forbem:te tid og Sted Contraparten Jens Bech
forelegges lovligen at indstefne sine vidner og fleere vedkom/m/ende, samt da at Producere
hvad mere bevisligheder hand til Sagens oplysning agter fornøden, og i mangell der af bliver
Dom udj Sagen afsagt.
Ao: 1745 d: 4 og (5) Maij blev Retten betient paa gaarden Arnevigen med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemlig Jens Lande, Lars Sæbøe, Anders Toftte, Peder ibid: Abraham
Videvold, Hans ibid: Johannes Lande og Christen Lande,
udinden en odels Prætention som Encken Dordie Sl: Svend Siursen Bioes eftterlefverske,
haver ladet formere imod Eieren og opsidderen \Rasmus Lars:/ til 1 ½ Løb Smør i gaarden
Arnevigen i Fieldbergs Skibrede beliggende.
Encken Dordie Sl: Svend Siurs: Bioes eftterlefverske møtte Self Persohnlig i Retten, tillige
med hindes antagne Laufverge Lænsmanden Niels Christensen Lunde, og gaf tilckiende at
have odels Prætention paa de 1 ½ Løb Sm: i gaarden Arnevigen som Eieren og opsidderen
Rasmus Lars: beboer og bruger, hvor om hun haver udtaget Stefnemaall till Nest afvigte
Toogcke Tisdag eftter Loven, hvilcken for Contraparten for Juell 1744 er lovlig forckyndt, og
samme i Rettelagde dat: 9 Novbr: 1744 saa Lydende.

Contraparten Rasmus Larsen Arnevigen møtte for Retten [og vedstod] at foranførte
Stefnemaall er hannem for Juell 1744 lovlig forckyndt, lige saa er paateigningen af Domeren
til denne Rettesdag, ham lovligen forckyndt, og der fore tager til gienmæele udj Sagen.
Encken med sin Laufverge sagde at have tilbudet Contraparten Penge for gaarden i
Mindelighed;
Contraparten der til svarede at Citantinden ved sin Laufverge tilbød ham Penge for gaarden,
nogle uger føer Stefningen blev forckyndt, men svarede icke dend tid var betengt der paa,
men begierede dilation paa 14 dagers tid, og siden blev ham ingen Penger buden.
Enckens Laufverge i Rettelagde Welbaarne Axel Sesteds udstede Skiøde paa 2 Løber Smør
og 2 huuder i gaarden Arnevigen till Citantindens fader fader Ole Tollacksen dat: 8
Septembr: Ao: 1663. saa Lydende. Saa og Producerede Otte Olsen Arnevigs udstede Skiøde
paa 20 ½ Mrk: Sm: i gaarden Arnevig til Citantindens fader Tollack Olsen dat: 26 Aprilis
Ao: 1680 saa Lydende. End nu Producerede Citantindens Laufverge af Tollack Olsen
udstede Skiøde paa 2 pd: 19 1/16 Mrk: Sm: i gaarden Arnevig dat: 7 Novembr: 1713 saa
Lydende. Producerede ligesaa Skifttebrevet eftter sin Sl: Moder Sidsele Tørrisdatter
forrettet d: 12 Martij 1692. till efttersiun udj Retten, og Sagde Encken ellers at da skifttet
dito tid blev forrettet eftter hindes Sl: Moder, da haver hun veret udj æcteskab med sin Sl:
Mand Svend Siursen vngefer 12 aar. der nest Producerede Skifttebrefvet eftter sin første Sl:
Mand forrettet d: 20 Junij 1718 til efttersiun udj Retten. end nu Producerede Skifttebrevet
forrettet eftter hindes Sl: fader Tollack Olsen dat: (.. …..) 172?0 til efttersiun udj Retten,
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brevet eftter hindes anden Mand Sl: Lars Kie(….. ………. ……… ………….)
til efttersiun udj Retten. Enckens Laugverge Pro(ducerede en odels Pengemangels)
Lysning dat: 21 Aug: 1728 saa Lydende. Nock Produc(erede en odels Penge-)
mangels Lyesning dat: 20 April 1744 saa Lydende.
Contraparten Rasmus Larsen Arnevigen møtte udj (Retten og i Rettelagde) Torben Tørresen
Underhougens udstede skiøde paa 18 7/12 Mrk: Sm: i g(aarden Arnevigen til) hans Sl: fader
Lars Nielsen Arnevig som Self med sin huustrue v(ar Eiende?) Ligesaa meget, saa hand eftter
dito Skiøde er eiende 1 pd: 11 (17?) 4/6 Mrk: Sm: dat: 2(. …. ….) Endnu Producerede
Marithe \Sl:/ Lars Matsen Nedre Sandvigens eftterlefverske og (……) Sandvigen paa Eegne
og sin Søn Ole Torckelsens vegne deris udstede Skiøde paa (. …) 13 ½ Mrk: Sm: eller 2 pd:
19 ½ Mrk: Sm: i gaarden Arnevig, till hans Sl: fader Lars Niels: Arnevig dat: 30 Novebr:
Ao: 1700. saa Lydende. Contraparten der nest forest(illede) at af disse 2de Producerede
Skiøder kand Retten Erfare at hans Sl: fader haver Eiet og beboet dend halfvedeel eller 1 ½
Løb Smør udj gaarden Arnevig indtil hand ved døden afgick 1740 udj Roelig hæfd Eendel
der af i 52 aar og dend anden deel der af i 45 aar, saa hand formeener at det er og bliver ham
til odel og Eiendom; og Producerede der nest Skifttebrefvet eftter sin Sl: fader forrettet d: 6
og 7 Julij 1740 til efttersiun udj Retten. Sagde der hos at eftter hans Sl: Moder ved døden
afgick har hand tilckiøbt sig af sine med arfvinger 1 pd: 7 2/5 Mrk: Smør udj gaarden
Arnevig dat: 20 Janv: 1734 saa Lydende. Ligesaa haver hand eftter Sl: faderens død
tilckiøbt sig af sine med arfvinger 2 pd: 15 Mrk: Sm: udj Arnevig Eeftter Skiøde dat: 23de
Martij 1741 saa Lydende. og Endelig tilckiøbt sig 13 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Arnevig 13
½ Mrk: Sm: udj Arnevigen!! eftter Skiøde dat: 20 April 1744 saa Lydende. Comparenten
Producerede Skifttebrevet eftter sin Sl: Moder Anna Tollacksdatter dat: 15 Septbr: 1722 til
efttersiun udj Retten. og der nest Producerede sit skrifttlige Indleg dat: 24 Martij 1745 saa
Lydende.

Citantinden med sin Laufverge forestillede at foruden de 2de odels Pengemangels Lysninger
som Produceret er, haver hun â parte 2de dito, som hun icke har kundet faae beskrefven, war
der for paastaaende at Sagen maatte udsettes til Een 6 ugers tid hun kunde faae sam/m/e
beskrefven.
Contraparten Rasmus Larsen Arnevigen Protesterede imod denne begierte udsettelse, saa
som hand formeente det ickun er udflugter til ophold i Sagen, ham til hinder og ophold og
paabragte omckostning, allerheldst at disse ting som hand giør paaskud paa til udsettelse, icke
er af saa Stor Vanskelighed hand eller Citantinden kunde have forsiunet sig med førend Sagen
blev paastefnt, eller og fra dend tid indtil nu, kunde hun med Laufverge sig der med forsiunet,
saa det klarlig sees at saadan udflugt er icke andet end løese paaskud Sagen til ophold.
Eragtet.
Paa det Citantinden med sin Laufverge icke skall klage at blive med Retten overiilet, saa
blifver Sagen udsadt till d: 31 Maij og 1te Junij førstckommende, da denne Sag her igien paa
aaesteden Arnevig skall foretages, till hvilcken tid og sted Citantinden med sin Laufverge
forelegges at møde med sine paaberaabte bevisligheder og i mangell der af bliver Dom udj
Sagen afsagt.
Ao: 1745 d: 11 Maij blev Retten betient paa gaarden HolleKim udj Opdals Skibbrede
beliggende, udinden en Aaestedz Sags og Marckegangs Forretning, imellem Skoug og
Engebøe, da Retten blef betient med de af Fogden opnefnte Laugrettes Mend Nemblig
Morten Helland, Jacob Støele, Anders Oenerim, Sæbiørn Leyte, Johannes Dahlen, Ole
Haarnenes, Ole Giersvig og Anders Espevig.
Hvor da Bøigde Procurator Hans Giøen i Rettelagde det af hans Principal Knud Holleckim
og Niels Flornesses udtagne Stefnemaall till den/n/e Tegtedag, Contra opsidderen Ole
Ørjensen Holleckim, hvilcket er dat: 12 Martij 1745. som læst blev og lyder saaledes.
Contraparten Ole Holleckim møtte for Retten og vedstod at forestaaende Stefnemaall er
hannem lovlig forckyndt.
der nest paastod Citantens fuldmegtig at Retten ville begive sig ud som og Skeede, da forud
Eedens forcklaring for vidnerne blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed, og der eftter
giorde vidnerne sin forcklaring saaledes som de med Eed siden
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(kunde beckreftte)
(1te vidne ……. ……)ns Andersland sagde sig at vere 30 aar
(gammell, og at ha)ve tient Knud Holleckim i 4 aar, og da var Citan(ten ….. …… Kornst)øelen paa Engebøen som gaaer lige till det gamle
(…… ……. …. gaa)r der fra till gaerer Ageren hvor en Skiftte Steen
(er staaende og som) viser der fra Søer till Kiørsell veyen som er
(skiftte? imell)em begge parters høeslaatte, saa at {Citanten} Contrapartens
(….. …….. pa)a dend anden side Kiørsel veyen, der fra til Haage eller
(……. ….) Skygcken, og der fra viser hen Synden for Lillefloeren,
(…) Rindeleet som er slutningen paa Engebøen, og saaledes har vidnet hørt at begge Parters
brug paa Engebøen har veret, saalenge de har boet paa gaarden; Videre hafde Parterne dette
vidne icke at forcklare!! (tilspørge?)
2det vidne Lars Olsen Sædtre 23 aar gammell, sagde haver tient Knud Holleckim i 2 aar,
forcklarede og giorde anvisning lige som forrige vidne.
3die vidne Ole Pedersen Andersland sagde at vere 49 aar gammell, og for 25 aar siden
høstede dend part i gaarden HolleKim som Citantens formand Sl: Lars Salomons: brugte,

hvilcken er det Self sam/m/e brug som Citanten Knud Holleckim nu bruger, og da høstede og
brugte fra Kornstøelen som viser der fra til det gamle Steengierde og der fra till gaerer
Ageren, som \skiftte Steenen Staar og/ gaar der fra {till Søer} \i nor oust/ til Kiørselveyen og
der fra til østre Veeskuden, og der fra til huuse Smouet, og der fra till Rindelet!! (-leet), hvor
Endeskifttet er, hvor Ole Holleckims slaatte ligger \paa/ Søed østre side till Rindelet, og kand
vidnet icke vide at bruget saaledes har veret anderledes imellem dennem, end enhver har haftt
sit brug saaledes som nu er anvist og forcklaret.
4de vidne Ane Olsdatter Tegland sagde at vere 43 aar gammell, og har tient her paa gaarden
i 2de aar, og boet her paa gaarden i 4re aar, giorde anvisning og forcklaring i allemaader som
forige vidne vundet og udsagt haver, at i de 2de aar som hun tiente Ole Holleckim, som og i
de 4 aar hun hun!! boede og brugte ½ Løb i Ole Holleckims brug, war bruget paa Ole
Holleckims brug, som det nu er, og ligesaa bruget paa Knud Holleckims part som det nu er,
som er nu 13 aar siden, undtagen et Støcke af beitehagen som var indhegnet af Knud
Holleckims part, hvor af vidnet blev bevilget at bruge et Støcke eller en part der af, siden
eftter at vidnet Reiste her fra, ved hun icke hvorledes parterne der om har veret forEenet.
Vidnet forcklarede at Regsterveyen med Creatuurerne blev drefven til beytet eller marcken,
igienem i øst i Tandals Leyte, og paa sine tider blev Creatuurerne drefven i giennem huuse
Smouget, og der nest igiennem geilen, dog saaledes at paa de tider af aaret som Sne og Iis er
paa marcken, da kunde icke Creatuurerne drifves igiennem geilen men drifves igiennem de
øfrige 2de veye, Men paa de tider om vindteren og foraaret at Marcken er blød, da blev
Creatuurerne drefven igiennem geilen; Vidnet blev af Citanten tilspurt hvorledes Ildhuuset
blev brugt imellem opsiderne, i dend tid vidnet tiente og boede her paa gaarden; vidnet sagde
at Knud Holleckim holdte og brugte dend fremste part i Ildhuuset og ellers blev brugt tilfelles
af dennem.
de forrige vidner paa tilspørgelse svarede, at fæedriftte veyen blev brugt saaledes som
forrige vidne vundet og udsagt haver, ligesaa Ildhuuset ved de icke andet end har veret till
felles brug imellem opsidderne;
5. vidne Anna Larsdatter ?6 (36?) aar gammell sagde at vere opfød eller opfoestret her paa
gaarden hos Sl: Lars Salomonsen Holleckim, Citantens formand fra hun {blev} var 5 aar
gammell, og til for 9 aar siden hun blev giftt her fra, og var bruget paa Engebøen som hun
giorde anvisning paa Knud sit brug, ligesom forrige vidner vundet og udvist haver, og
fæedriftte veyerne er blefven brugt som forhen forcklaret er, og Ildhuuset er brugt tilfelles,
uden nogen modsigelse.
6te vidne Ole ReigsEim Sagde sig at vere 60 aar gammell, og sagde at Knud Holleckims
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støels Houen som ligger i Kornstøels Myren (………. …………… …………….)
Steengierde og der fra till Gaerer Ageren, hvor en (Merckesteen ….. ……… ……)
der fra till Kiørselveyen og der fra till Vee eller brende(skuden .. …….. …… …..)
huuse Smouet, og der fra paa Nordre side til Rindel(eet …… ………. ……… ……)
og har veret paa Syd østre side, hvilcket brug saaledes (….. …….. ……….. … Enge-)
bøen af begge Naboerne, i all dend tid vidnet ka(nd …… …… ………. …….. ……)
meere. Angaaende fæedriftte, saa blev paa de tider at Mar(cken …….. ……. ………)
med Snee og Iis, Creatuurerne drefven till beytet igiennem (……. ………. ……. …..)
og huuse Smouet, og naar Jorden om Vindteren eller foraaret (….. …….. ……. Crea-)
tuurerne drefven igiennem geilen, som er og har veret dend Rette (driftte vey)
fra gam/m/ell tid. Ildhuusets brug har veret fra gamel tid veret til felles (…..)
imellem Naboerne,

Contraparten Ole Holleckim paa tilspørgelse tilstod (at bru)get paa Engebøen saaledes har
veret imellem hans brug og hans Naboes (brug) i all dend tid hand har boet her i 28 aar.
7de vidne Marithe Larsdatter G(…)stad sagde at vere 50 aar gam/m/ell og har Tient her paa
gaarden hos Sl: Lars Salomons: som brugte Citanten Knud Holleckims brug, giorde
anvisning og forcklaring om Citantens og Contrapartens brug paa Engebøen, ligesom nest
forige vidne vundet og udsagt haver, og Ildhuuset blev brugt tilfelles imelem dem begge,
forcklarede om fædriftte veyen ligesom forige vidne vundet haver, Knud Holleckims brug
paa Engebøen har veret over 30 aar saaledes som forcklaret er indtil denne dag.
det 8de vidne Christj Andersland 70 aar gammell, sagde at have tient Sl: Lars Salomons:
Holleckim \i 3 aar/ hvis brug nu Citanten Knud Holleckim haver Citantens formand brugt
og beholdt sit brug paa Engebøen som forrige vidne vundet haver, og saaledes haver bruget
paa Knud Holleckims brug veret som det nu er, og forcklaret, i all dend tid vidnet kand
Mindes paa 30 â 40 aar; og fædriftte veyene har veret brugt paa dend maade som af forige
vidne forcklaret er, og ildhuuset har veret brugt, imellem granderne tilfelles.
det 9de vidne Torsten ReigsEim sagde at vere imod 70 aar gam/m/el, og giorde anvisning og
forcklarede at bruget paa Engebøen som Citanten nu haver, har veret baade i hans tid som og
i {ha} 2de hans formendz tid, saaledes haftt sit brug som forhen af vidnerne er forcklaret paa
40 aar. og fæedriftte veyerne har veret brugt paa dend maade som af forige forcklaret er, og
Ildhuuset har veret brugt tilfelles.
det 10de vidne Alles Møcklestad sagde at vere 80 aar gammell, forcklarede i allemaader som
forige vidne vundet og udsagt haver. undtagen dette vidne ved intet om fæedriftte veyene
eller om Ildhuuset.
11. vidne Christen Møcklestad, 60 aar gamel, forcklarede at have skifttet Skougen imellem
Sl: Lars Holleckim og Ole Holleckim,
eftter videre mellemtaele blev begge Parter mellem hin anden saaledes forEenet, at ved
Kornstøelen blev nedsadt en Marckesten som viiser der fra til det gamle Steengierde, hvilcket
viiser der fra till gaerer ager Reinen hvor en Marckesteen med sine vidner blev nedsat, som i
liige Linie viiser hen hen!! til det gamle Steen gierde, som ligger tet ved Kiørselveyen som
vidnerne har giort forcklaring om, som viiser Nord imod gaardens huuser {hvor} ved en Stor
Jordfast Steen, hvor udj er hugget et Kaars, som viiser der fra till en floer eller fæehuus som
en Jordfast Steen er hos liggende, hvor udj blev hugget et Kaars som viiser der fra till Korn
og høeladens skiftte paa Søre side ved en Stor Jordfast Steen hvor udj blev hugget et Kaars,
hvor i fra skifttet gaar liige igiennem Korn og høeladen \paa Nordre Side/ tet ved en Jordfast
Steen hvor udj blev hugget et Kaars som viiser hen til Svinegeils Steengaren, som viiser liige
hen till gaardens Bøe gaer, Saa at Citanten Knud Holleckim tilhører all ager og Engebøe som
ligger paa dend Nordvestre Side af disse oprettede Marckesteener, og Ole Holleckim der
imod skall tilhøre all dend Engebøe og ager som er liggende paa dend Sød Ostre side af disse
oprettede Marckesteener, eftter hvilcke Marckeskiell med begge parters Samtycke en
haaegaer skall opsettes, og siden skall Ole Holleckims brug holde de 3de parter ved Liige og
Knud Holleckims brug holder 2/5 part ved
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(liige …….. …………. …… ….. Holle)ckims brug i gaarden imellem huuserne
(……. ……….. …….. …..)t, hvad sig fæedriftte veyerne er angaaende
(…. ………. …….. …… g)aae igiennem øst Tandals Leytet og huuse
(…….. ……….. ……. …)den om Vindteren og Vaaren eller foraaret er til(….. ………. …….. ……) og naar Jorden er vedskefuld og blød, da skall
(Creatuurerne gaae) igiennem geilen; Skougen angaaende blev
(begge Parter saaledes) forEenet om, at fra gaarden Reigseims Skifttesgaar

(….. …… …)des Erdalls Elfven som Strecker og gaar liige hen
(til) Holleckims Engebøegaer, som har sin Streckning til Rindehouen indtill Dallands
Skifttesgaer q (sjå nedanfor) saa at all dend Skoug som ligger paa dend (Syd)østre side
tilhører Ole Holleckims brug, og der imod all dend Skoug som ligger paa dend Nordvestre
side Erdals Elfven tilhører Knud Holleckims brug; Nock blev de forEenet at et qvernestøe
som er oprødet paa dend Sød ostre Kandt, det vedtog Ole Holleckim at ville opsette sig et
qvernehuus, og der imod Knud Holleckim tilladt at opsette sig et qvernehuus udengierds, som
hand til sin fornødenhed kand udfinde i Erdals Elfven, u-hindret af sin Naboe. Sengeboen
blev de saaledes forEenet om at Ole Holleckim eller hans Søn betaler 8 rdr: til Knud
Holleckim som der er fornøyet, og hører nu Sengeboen Ørje Olsen till, der af dend underste
verelse. Ildhuuset bliver fremdeelis til felles brug som fra gamel tid. Hvad enhver af
opsiderne har brugt og indhegnet i udmarcken, det beholder enhver u-ancket; og hvad gieres
garen angaar for Knud Holleckims Bøe hvor Smaele beitet falder, har Ole Holleckim lovet
lovet!! at skall giedte og holde varetegt at hand ingen skade skall lide \skade/ af deris beite
paa hans Engebøe.
q (sjå ovenfor) Nord i Rind houen er sadt en Marckesteen, som viiser der fra til Mit
Rindehouv, hvilcken viiser der fra till Dallandz Skifttesgaer Norden i Nordeste Rindehouv.
Hvilcken forEening saaledes med begge Parters Samtycke inden Retten er sluttet med haand
Reckning, at enhver af dennem denne mindelig forEening vill u-brødelig holde og eftterleve,
uden nogen slags ancke paa Enten af siderne
Ao: 1745 d: 19 Maij blev Retten betient paa gaarden Traae udj Strandebarms Skibbrede
beliggende, med eftterskrefne af Fogden opnefnte Laugrettes Mend Nemlig Godtskalck
Sundall, Jens Fladebøe, Mickell ibid:, Hans Gougsvig, Aad Hafneraas, Lars Skaege, Joen
Aaerevig og Hans Fuurreberg,
udinden en Skougegangs besigtelse over Leylendingen Samson Traaes Skoug, hvorudj
Eieren eller stedets Præst Hr: Ole Gierdrum siunes dito Leylending formeget og imod
Loven hugget haver.
Hvor nest Citanten Welærværdig Pastor Hr: Ole Gierdrum i Rettelagde dend af ham till
denne forretning udtagne Stefnemaall, Angaaende Leylændingen Samson Traaes u-Loflige
Skoughugst, hvor om endell vidner ere indstefnte at aflegge sit vidnesbyrd, og der nest {med}
at giøre anvisning paa Stubberne som hugget er, hvilcke tillige af Retten skall tages i øyesiun
med videre till et Tingsvidnes Erholdelse dat: 12 April 1745 saa Lydende.
Contraparten Samson Traae møtte for Retten og vedstod at Stefnemaalet er hannem
forckyndt, men om det er lovlig, mente hand Stefnevidnerne skulle forcklare;
der paa fremstod Kaldsmendene Lænsmanden Hans øfre Vaage og Giert Kierrevig, som
hiemlede ved Eed eftter Loven, at have forestaaende Stefnemaall forckyndet for Contraparten
Samson Traae, med mere end 14 dagers Kald og warsell;
Citanten Pastor Hr: Ole Gierdrum paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres; der paa blev vidnerne for Retten fremckaldet, da Eedens forcklaring for dennem af
Lovbogen blev oplæst og
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formanet at sige sin Sandhed og wogte (sig for MeenEed …….. ………. ……..)
Vidnet Eerick Aackre og vidnet Peder Aackre (eftter aflagde Eed eftter)
Loven vandt og forcklarede, at blev af Fogden begg(e begieret paa Vaar-)
tinget d: 24 Martij \nest/ afvigt at gaa ned paa Samson Traa(es Saug? for at see)
hvor mange Tølter Tømmer der laaeg, samt Taxere (…….. ……… …….)

hvilcket og Skede udj ofververelse af Contraparten (Samson Traae)
og befandt vidnerne at ved dito Saug var liggende 11 st(ocker? ….-)
er Saugtømmer, hvor af war 1 Tølt og 9 Stoocker o(.. ….. … Saug?)
bord, og af dennem blev hver Tølt Tøm/m/er Taxeret for 3? Mrk: ……)
det Contraparten siuntes var formeget, men vidnerne sagde at (naar?)
hand ville Solt det, ville de gierne betalt ham Pengerne eftter deris der (paa)
satte Taxt.
Widnet Johannes Jensen Traae, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i
denne afvigte {Vindter} \Somer 1744/ haver Leylendingen Samson Traae hugget i gaarden
Traaes Skoug 9 ½ Tølt Saugtømmer, der af blev hugget i afvigte Som/m/er 8 Tølter \i field
marcken/ og i nest afvigte Vindter blev Resten 1 ½ Tølt hugget i hiemme marcken. Videre
hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
Vidnet Lars Herlofsen Skielnes, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at for 2
aar siden tiente hand hos Leylendingen Samson Traae som var aar 1742, da blev hugget i
gaarden Traaes Skoug 5 Tølter Tømmer af field marcken, som alt var Vindfeldinger, som var
nedblæst, og kand icke Erindre hvor mange Tølter Tøm/m/er dito aar blev hugget i
hiemmemarcken, uden at hand hug 2 â 3 fuurre Træer ned, og var vngefer 3de Stocker i hver
Træe, Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Vidnet Anders Samsonsen Traae eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, icke
ved hvor mange Tølter Saugtømmer blev hugget her i hiemme Skougen \i nest afvigte
Vindter/ saa som hand var indreist paa de tider til Bergen at Excecere, men i gaarden Traaes
Skoug blev hugget i fieldmarcken i afvigte Sommer vngefer 8 Tølter Saugtømmer, men kand
icke Erindre det til vished, og aaret 1742 blev der lige saa hugget Tømmer i Skougen, men
kand icke Erindre hvor meget det er; Videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
der eftter Samson Traae i Rettelagde sit skrifttlige Indleg dat: 10 Maij 1745 saa Lydende.
Vidnerne under forrige Eeds afleggelse paa spørsmaall svarede at de icke Erindrer hvor
mange eller faae Eegetræer paa Engebøen er nedfeldet.
Citanten Hr: Gierdrum paastod at Retten i følge Stefnemaalet ville begive sig ud at besigtige
Skoufven, hvor paa Retten begaf sig ud i Skoufven i begge Parters oververelse, og befandt i
fieldmarcken 30 Stubber som var hugget afvigte aar 1744 og eftter nøye overveyende
befandtes Eendeell træer at vere 4 Stocker udj, Eendell Træer at vere 3de Saugstockcker udj
og udj endel Træer 2de Saug Stocker, saa at Vj over alt anslaar hvert Træe for at holde 3de
Saugstocker, som i alt beløber dette aar at vere hugget till imod 7 ½ Tølt Saugtømmer og i
hiemmeskoufven befandtes dette aar 1744 at vere hugget 11 Stubber og 3de Saugstocker i
hvert Træe som {er} anslaaes til 2 ½ Tølt Saugtøm/m/er hvilcket er det Tøm/m/er som af
Taxations Mendene Peder Aackre og Eerick Aackre ovenbem:te Tid paa Saugen blev siunet
og Taxeret. der nest befandt Vj for aar 1743 eftter nøye siun 27 Stubber at vere hugget i
hiemmemarcken eftter vores Skiøn 3de Stockcker i hvert Træe som er 6 Tølter og 9 Stocker;
og for aar 1742 befandt Vj i fieldmarcken 23 Stubber {der} at vere hugget som af os Taxeres
for at vere 5 Tølter Saugtøm/m/er og i hiem/m/eskouen eller hiemmemarcken befandt Vj
dito eller sam/m/e Aar at vere hugget 16 Stubber og af hvert træe eftter
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(……. ……….. …………) Stock(er af h)vert Træe som er 4 Tølter Saugtømmer
(….. ……… ……. ….)somhed er tølten af det Tømmer som er hugget
(………. ……….. …….) det Tømmer som er hugget i fieldmarcken
(…… …….. ……… be)m:te Tølter Taxeres af os for 3 Mrk: 12 s: pr: Tølt, og de
(….. …… Tøm)mer som dito aar er hugget i hiemme marcken Tax(eres for 3? Mrk:) 3 s: pr: Tølt; ellers befandt Vj at Skougen har ve-

(ret meere hugget i) for 5 aar siden end dend nu er, og saa fremt Leylen(dinge)n Samson Traae skulle i 6 aar her eftter skulle Continuere at hugge, som disse 2de
sidste aar 1743 og 1744 saa blev der lidet eller intet Skoug igien.
Citanten Hr: Gierdrum tilspurte hvad huuser Contraparten Leylendingen Samson Traae har
bygget og af (….) opsadt, der til Samson Traae svarede at have opbygt et Nydt Stafbuur og
en Smidie; paa Spørsmaall svarede Samson Traae at have opbygget dito Stafbuur for vngefer
20 aar siden, og Smidien sagde hand at have opbygt for 10 aar siden, og taget Tøm/m/eret der
till af sin Eegen odels Skoug, og vedkom/m/er gaardens huuser, og fleere huuser haver hand
icke siden opbygt. Hr: Pastor Gierdrum sagde at hvad Eege og Asketræerne angaaer som
Contraparten paa Engebøen haver nedfeldet, er noget som hand for denne sinde efttergiver og
icke giør nogen prætention der paa, ej heller forlanger hand at Retten sam/m/e skal siune eller
besigtige. i det øfrige sagde Citanten Hr: Gierdrum at for saa vit Contrapartens u-Loflige
Skoug hugst, ved denne siun og grandsknings forretning er befunden, Reserverer hand sig at
udtage Stefnemaal till Doms og Straf bøders erholdelse over hannem eftter Loven, og for
Resten eftter alt hvad nu denne sinde Passeret er, war hand af Retten et lovskickcket
Tingsvidne begierende, som blev bevilget.
Ao: 1745 d: 28 og 29 Maij blev Retten betient paa giestgiæberstædet Engesund med de der
til af Fogden opnefnte Laugrettes Mend, Nemlig Salomon Johansen Windenes, Lars Uglenes,
Thomes Brecke, Vigcking Vigck, Johannes Uglenes, Johannes Wigck, Ole Brecke, og Niels
Græsdalen
udinden dend Odels Prætention som Citanten Lars Sandbech formeerer paa gaarderne Wiig
og Ifversøen med underliggende Engesund, hvilcken till denne Tegtedag er berammet at
foretages.
hvor da Mons:r Jens Bech Heiberg møtte for Retten og Producerede det af ham til i dag
udtagne Stefnemaall dat: 28 April 1745 saa Lydende.
Procurator Reutz møtte paa sin Principal Mons:r Lars Sandbechs vegne og tilstod at
forestaaende Stefnemaall er for hans Principal og for hans Boepæell loulig forckyndt, og til
dend Ende møder hand paa dito sin Principals vegne og tager til gienmæele udj Sagen.
Contra Citanten Jens Heiberg paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres.
hvor paa widnerne for Retten blev fremckaldet da Eedens forcklaring for dennem blev oplæst
og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed. der paa fremstod
vidnet Mickel Vespestad som blev qvæstioneret eftter de af Contra Citanten i Rettelagde
Skrifttlige qvæstioner dat: 28 Maij 1745 saa Lydende. Vidnet Sagde at vere 64 aar gammell
og sagde og svarede paa første Spørsmaall at naar det lider nu til \høe/ slaatten, saa er det 24
aar siden at Sl: Jochum Roggen kom udj æcteskab med sin Seeniste huustrue Sl: Dorothea
Erensdatter Knur boende i Engesund. till 2det Spørsmaall svarede jae. til 3die qvæstion
svarede, at det bliver nu et aar til høeslaatten siden hand døde og afgick ved døden avigte aar
1744 i høeslaatten. til 4de qvæstion svarede jae.
Procurator Reutz møtte paa hoved Citanten Lars Sandbechs vegne og som hand icke finder
Sr: Heibergs forestillelse udj Contra Stefningen, hvor ved hand ligesom vil sette udj tvil, at
der skulle vere andre og nermere Odels berettigede, til disse paastefnte gaarder, end som
hoved Citanten, og at der skulle vere andre og ældere Sødskende til hannem, eftter hans Sl:
Moder Anna Larsdatter
1745: 209
af dend vigtighed eller betydenhed, der om v(ar ………… ………… ………..)
at de Producerede Documenter, viiser at (….. ……… ………… …… …. ær-)

cklæret for at vere hindes ældste Søn, saa forh(… ………. ………… ……….)
udj Sandhed og af Sr: Heiberg aldelis icke (………… …………… …….. an-)
derledes bevises, alt vill Comparenten i(……. ……….. ….. …………. …….)
den/n/e Erindring benegter at vere 59 aar (gammell ……. ……….. …………)
ickun 49 til 50 aar, som dog lidet eller (……….. ……… ……… ……… ….)
u-forgribelige Meening kand vedkomme d(… …….. ………. …….. ………)
Comparenten fornøden at tilspørge vidnet, 1te: om ham er (vitterlig)
hvor lenge Sl: Løche Larsen boede her i Engesund og Eiede gaarderne Wig og Ifversøen.
2det om icke hand ved at Løcke Larsen var Sl: Anna Larsdatters Kiødelige Broder. der til
videt!! (vidnet) svarede jae; 3die om icke dito Anna Larsdatter er Moder til Citanten Lars
Sandbech. og om vidnet icke ved at hand er hindes ældste Søn. Svarede ved at hand er
hindes Kiødelige Søn, men ved icke om hand er hindes ældste Søn. till første qvæstion
svarede vidnet sig icke kand erindre.
det andet vidne Johannes Vespestad sagde sig at vere 46 aar gammell, og til første Contra
Citantens spørsmaall svarede, ligesom forrige vidne. till anden qvæstion svarede, at Sl:
Jochum Roggen Eiede og beboede Engesund, Iversøen og Wiig til sin døde dag. till 3die
qvæstion svarede at Jochum Roggen ved døden afgick sidst i høeslaatten 1744. til 4de
qvæstion svarede jae. til Procurator Reutzes 1te qvæstion svarede vidnet Ney, till 2den
qvæstion svarede Ney; till 3die qvæstion svarede Ney.
Procurator Reutz tilstod vidnernis udsigende at forholde sig Rigtig paa Contrapartens
fremsatte spørsmaaeler, og ville alt saa formeene at det er u-fornøden at opholde Retten, med
fleere vidners føerelse angaaende dend post, og vill ellers afvarte Sr: Heibergs videre
forestillelse i Sagen;
det 3die vidne Christie Vespestad sagde at vere 60 aar gammell, og svarede paa Contraparten
Jens Heibergs første qvæstion at det er nu til olsugcke!! (olsok) tider 24 aar siden. til 2den
qvæstion svarede svarede!! at Jochum Roggen fra dend tid og indtil hand ved døden afgick
har Eiet og beboet Engesund samt Wiig og Ifversøen med underliggende øer og holmer. till
3die qvæstion svarede at Jocum Roggen ved døden afgick 8te Uger for Michaelj 1744. till
4de qvæstion svarede jae. Mons:r Reutz holdte u-fornøden at tilspørge vidnet.
det 4de vidne Maans Ifversøen sagde at vere 63 aar gam/m/ell, og svarede til 1te qvæstion af
Jens Heiberg fremsadt, lige som forige videne!! (vidne), til anden qvæstion svarede ligesom
nest forrige vidne, till 3die qvæstion svarede ligesom nest forrige vidne, till 4de qvæstion
svarede ligesom nest forige vidne vundet og udsagt haver.
det 5te vidne Sara Hielmen blev paaraabt men møtte icke, hvilcket Contra Citanten Jens
Heiberg holdte u-nødig at lade føre;
der eftter fremstod alle vidnerne som med opragte fingre \og aflagde Eed/ eftter Loven,
sagde icke Rettere eller Sandere ved at forcklare, end hvad de nu om dissen Eiendom udsagt
haver.
der nest Producerede Contraparten Jens Heiberg Præsten Hr: Wilhelm Schmithes attest dat:
13 April 1745 saa Lydende. Endnu Producerede Præsten Hr: Smithes attest dat: 22 Maij
1745 saa Lydende. hvor paa Heiberg Producerede sit Skrifttlige Indleg dat: 28 Maij 1745
saa Lydende.
Procurator Reutz for hovet Citanten holdt u-fornøden vidløfttig at besvare Sr: Heibergs
indgifne Skrifttlige paastand, men alleene, indstillede under Rettens overveyelse dette, 1t:
kunde hoved Citantens Moder Sl: Anna Larsdatter icke søge nogen odels Rett til disse
gaarder, saa lenge hindes Sl: Broder Løcke Larsen end nu levede, for det andet, viiser de af
hoved Citanten i Rettelagde Skriftter, at Anna Larsdatter, saa snart Løcke Larsen døde, haver
givet sin odels Redt og Pengemangell i lovlig og betimelig tid tilckiende, og der med
Continueret. 3tio kunde
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(…… ……….. ……… ………..) have nogen fuldkomen Ret og Kraftt til ind(….. …….. …….. …….. …… ..)oder bortdøde, og endelig er det uden Dispute
(…….. ……….. ……… …. ….) de udj aaret 1738 da hand icke førend eftter
(…. ………. …….. …….. ….)el, og som der saaledes ingen forsømelse en(…. …… ……… …… …….) Lars Sandbechs side er sked, at de joe ved Ting(….. ……… …….. ……….) Redt, saa formeente Comparenten at
(……… ……… ………. …)d, icke her imod kand kom/m/e i nogen lovlig Con(siderat)ion, men hand Refererede sig til sit forrige og urgerede paa en lovmessig Dom.
Parterne Ercklærede paa begge sider, icke at have paa Enten af siderne videre Documenter i
Sagen at i Rettelegge uden de war udj Sagen Endelig Dom paastaaende.
Eragtet.
Sagen udsettes till i Morgen, da Dom udj Sagen skall blive afsagt, da begge Parter haver for
Retten at Comparere.
Om Morgenen d: 29 Maij blev Retten atter sadt igien med forbem:te Laugrettes Mend, da
begge Parter for Retten Comparerede;
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt;
udj Skifttes holdelse eftter faderen Sl: Lars Madsen d: 3 Septb: 1692 blef Sønnen afgangne
Løche Larsen arfvelig tilfalden gaarden Wiig og gaarden Ifversøen med underliggende
giestgiæbersæde Engesund, hvor Sl: Løche Larsen som en giestgiæber boede og brugte
handell indtill hand ved døden afgick, uden at eftterlade sig Lifves arfvinger, med sin
eftterladte huustrue Dorothea Erensdatter Knur, udj hvilcken henseende Citanten Lars
Sandbech som ældste Sødstersøn af Sl: Løche Larsen, formeener at vere nermeste odels
berettiget og Odels Løesnings Mand till disse gaarder, og till dend Ende udtaget Stefnemaall
til aaesteden, med paastand at Contraparten med sin huustrue afgangne Jochum Roggens
datter Martha Jochumsdatter Roggen ved Dom bør blive tilfunden at modtage Penge eftter
vurderingen 154 rdr: og indrømme ham begge gaarderne Wiig og Ifversøen med
underliggende giestgiæbersæde Engesund, hvor til hand formeener at have Conserveret sin
Odels Ret, ved det hans Sl: Moder afgangne Anna Larsdatter haver ladet lyese sin odels og
Pengemangels Lyesnings Redt d: 24 April 1720. og Self haver hand 2de sinde ladet lyese sin
Odels og Pengemangels Lyesnings Ret d: 15 Julij 1730 og d: 11te Martij 1738 som acten
nermere udviser. hvor imod Contraparten Jens Bech Heiberg paastaar at eftterdj hans
Svigerfader Sl: Jochum Roggen fra Ao: 1721 hand kom udj æcteskab med afgangne Løche
Larsens Encke Dorothea Erensdatter Knur, har dito hans Svigerfader Eiet gaarden Wiig og
Ifversøen med underliggende giestgiæbersæde Engesund, som hand mere end i hæfds tid har
Eiet og beboet, Saa paastaar Contraparten at dissen omtvistende Eiendom/m/er, bør ham og
hans huustrue Martha Jochumsdatter Roggen og arfvinger tilfalde, til Eevindelig Odell og
Eiendom i følge Loven; Saa eftter at afgangne Løche Larsen Ao: 1692 blev disse
omtvistende gaarder Wiig og Ifversøen med underliggende giestgiæbersæde Engesund
arfvelig tilfalden, Testamenterer hand dissen Eiendomme til sin huustrue Dorothea
Erensdatter Knur d: 16 Novbr: 1707, hvilcket af Deris Mai:t Sahlig og høyloflig
Ihueckomelse Kong Fridrich dend Fierde blev allernaadisgt Confirmeret d: 20 Janv: 1708,
hvor eftter dend Sl: Mand Eiede dito 2de gaarder samt underliggende giestgiæbersæde
Engesund som hand beboede indtill hand ved døden afgick, da hans eftterladte Encke Sl:
Dorothea Knur siden kom udj æcteskab med Contrapartens Svigerfader Jochum Roggen d: 6
Aug: 1721. Paa hvilcken tid Citanten Lars Sandbech eftter actens udvis allerreede hafde
opnaaet mere end sin fulde lafalder vngefer 27 aar, da hand burde holdet sig Lovens 5te bogs
3 Capt: 2 art: eftterretlig, og inden de foreskrefne 20 aar indløst Odelet, allerheldst hand icke

kand bevise at have veret forhindret endten i Kongens ærinde ej heller udenlands, men stedse
veret hiem/m/eboende i Bergen, og som hand slig lovlig omgang haver forbigaaet, saa burde
hand nu forud førend denne Process af ham blev anlagt, i agt taget Lovens 5te bogs 3 Capt: 3
art: og icke saa u-beføyet som sked er, Reist denne Sag og Sigtelse, siden hand icke har
paatalt sin Odels Løsnings Redt till disse omtvistende Eiendom/m/e førend nu i hans Alders
56 (50?)de aar; Da som Contrapartens Svigerfader afgangne Jochum Roggen disse
omtvistende gaarder tillige med giestgiæbersædet Engesund har Eiet og beboet fra Ao: 1721
og indtill \hand ved/ døden afgick in aug: 1744, og saaledes u-Kiert og u-søgt till Tinge, haver
der paa fanget Roelig Eiendoms hæfd i 23 Aar, eftter Pastor Hr: Smitis attester dat: 13 April
og 22 Maij 1745 og alle vidnernis Eenstem/m/ige udsigende; Saa Kiendes og Dømes for
Ret, at Contra Parten Jens Bech Heiberg og hans huustrue Martha Jochumsdatter Roggen
som er afgangne Jochum Roggens Kiødelige datter bør tilhøre fornefnte
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omtvistende gaarder Wiig og Ifversøen med underligg(ende giestgiæbersæde En-)
gesund øer og holmer for sig og sine Arfvinger till E(efvindelig tid ….. ………)
eftter Lovens 5te Bogs 5 Capt: 1te art: og saaledes for Citan(tens …. …… …….)
frifindes; udj denne Processes foraarsagede omckostning(er ……. ….. ……….)
skall følge Special beregning, betaler Citanten 24 Rdr: 3 Mrk: 8 s: (under Namb og Exe-)
cution 15ten dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Ao: 1745 d: 31 Maij og 1te Junij blev Retten betient paa gaarden (Arnevigen med)
eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig Anders Toftte, Christen (……, …….)
Sæebøe, Jens Lande, Hagtor ibid: Johannis ibid: Peder Toftte \og/ H(…..)
Videvold,
udinden forbenefnte odels Prætention som Citantinden haver formeret mod Eieren og
opsidderen Rasmus Larsen Arnevigen.
Contraparten Rasmus Larsen Arnevigen møtte for Retten og sagde at hafve i følge Rettens
seeniste Eragtning, ved Mundtlig Kald og Varsell ladet indstefne Citantinden Dordie Udbioe,
med sin Laugverge till denne Tegtedag {for} her til aaesteden for 3de uger siden, till at
Producere de bevisligheder som hun finder fornøden til Sagens Tarf, samt der eftter at anhøre
Dom udj Sagen eftter Loven, som og at blive tilfunden at betale denne Processes
omckostninger.
Enckens Laugverge Niels Lunde møtte for Retten og sagde ham er icke beckiendt om hans
Principalinde er indstefnt;
Endnu sagde Contraparten at hafve indstefnt Citantindens Søn Halfvor Arnevigen, siden
Citantinden ved døden er afgangen, eftter at Sagen seeniste til denne Tegtedag ved Rettens
Kiendelse var udsadt;
Stefnevidnerne Pofvell Nordhuus og Peder Øfsthuus, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt {Sl:} Citantinden Sl: Dordie Bioe i hindes lefvende Live \og hindes Lauverge/ till
at fremckom/m/e med sine bevisligheder i Sagen, samt at anhøre Dom og betale Processens
beckostning, hvor til hun svarede at hindes Laufverge skall Staae for Sagen, og er nu 3de
Uger i dag siden at hun blev indstefnt; sagde ellers at Citantinden ved døden afgick 1 â 2
dager eftter at dette Stefnemaall blev hinde forckyndt, Kaldz mendene afhiemlede lige saa at
have paa Contrapartens vegne indstefnt Citantindens Søn Halfvor Svendsen Arnevigen til
Doms Lidelse udj Sagen, med 14 dagers Kald og warsell, till denne Tegte dag.

Enckens Laufverge Niels Lunde møtte udj Retten og sagde at som Citantinden Dordie Bioe
ved døden er afgangen, siden seeniste Rettes dag, saa frasiger hand sig Sagen for saa vit hinde
angaaer.
Halfvor Arnevigen møtte for Retten og Sagde, hand svarer icke till Sagen.
Contraparten Rasmus Larsen Arnevigen paastod Dom udj Sagen, eftter de bevisligheder som
i Retten er fremlagt.
Parterne ærcklærede icke haver videre udj Retten at indgifve, og war Contraparten en uopholdelig Dom udj Sagen paastaaende.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt;
Contraparten declarerede at eftterdj Laugvergen og Sønnen Halfver Svends: Arnevigen haver
frafaldet Sagen, saa forlanger hand heller icke Dom i Sagen paa sin side; og lovede begge
Parter at leve fredelig med hin anden.
hvor eftter saaledes blev afsagt.
Siden Parterne imellem hin Anden har declareret at frafalde sagen, saa bliver dend for saa vit
ophæfvet, men som Sagens opsettelse er udsat til den/n/e Tegtedag eftter Citantindens
paastand, Saa tilfindes Citantindens Sterfboe at betale Rettens Betienteris Salario eller
omckostning med 7 rdr: 2 Mrk: 12 s:
Ao: 1745 d: 18 Junij blev Retten betient paa det ordinere Tingsted Haavig udj Strandvigs
Skibrede beliggende, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med
eftterskrefne Laugrettes Mend Haldoer Haaevig, Joen ibid: Johannes Boege, Ole Leigeland,
Christopher
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(…….., …… ………., …... ……….) og Ole Toftt.
Fogden hafde (till dette Ting ved) Justitiens Pleye med Mundtlig varsel ladet ind(stefne Fridrick H)ansen Traaevig og Britha Olsdatter Leervig at li(de Dom til Straf) fordj de har begaaet Leyermaall tilsam/m/en, u-agtet,
(dend indstefnte Britha Ols)datter tilforn haver veret besvangret af Fridrick
(Hansen Traaevigs halfbro)der, Anders Fredricksen Traaevig, og for at giøre
(Examination om) begge dette qvinde Menniskes Leyermaals begien(geres) slegtskab, hafde Fogden ladet indkalde Fridrick Hansens fader Hans Hansen Traaevig
og hans 2de Modersødstre, Synnefve Joensdatter tilholdende paa Arnevig og Martha
Joensdatter huuskoene paa Arnevig,
og der nest blev forbenefnte 2de Dellinqventer u-Stockcket og u-blockcket til Examination
for Retten fremstillet, Paa Spørsmaall svarede og tilstod begge Dellinqventerne at have faaet
lovlig Kald og warsell.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen i Rettelagde Deris Excellence høy welbaarne Hr: Stiftts
befahlings Mand â Møinichens ordre at hand for begge Dellinqventerne er ordineret og
beskickcket som Deffensor at udføre deris Sag dat: 5 Maij 1745 saa Lydende.
Dellinqventinden Britha Olsdatter Leervig blef tilspurt om hun er frugtsom/m/elig, Svarede
jae, og Fridrick Hansen Traaevig er hindes barnefader; 2det: om hun icke tilforne har veret
besvangret, og hvem da har veret hindes barnefader, der til hun svarede jae \af Anders
Fridricks:/ {og} for det 3die: om hun icke vidste da hun nu begick det sidste Leyermaall, at
Anders Fridricksen og Fridrick Hansen war halfbrødre, Rs: joe hun vidste at de vare
halfsødskende, og hafde begge en Kiødelig Moder, men hver sin fader; 4de om hun icke
ogsaa vidste at der var dødz Straf for dem, der hafde barne aufling med 2de brødre, Rs: Ney
hun vidste icke at der paa fulte dødzStraff; 5te blev tilspurt hvor gam/m/el hun er, Rs:

vngefer 30 aar, 6te: hvor gammell hun var, da hun første gang gick til Gudz bord, Rs: hun
var noget over 14 aar gamel da hun gick første gang til Guds bord, og siden haver hun gaaet
2de gange til Guds bord aarlig. 7de: hvad tid hun Dellinqventinden hafde omgiengelse til
barne auflingen med Fridrick Hansen, paa hvilcken gaard hun da hafde sit tilhold, og naar hun
venter sig i barselseng; Rs: om Hellig 3 Kongers tider 1745 hafde hun Een gang legemlig
omgiengelse med Fridrick Hansen, og icke mere, hvercken føer eller siden, og paa dend tid
tiente de begge her paa gaarden, hun hos Joen Haaevig, og hand tiente hos Haldoer Haaevig,
og vendter sig i barselseng vngefer 14 dager eftter Michaelj tider førstckom/m/ende; Endelig
for det 8de: blev hun tilspurt om hun kand læese i bog; Rs: jae, har og Catechismo bog hos
sig, har og veret med dend øfrige ungdom overhørt i hindes børne Lærdom, paa de tider
Klockeren har veret i huuset at overhøre ungdommen. for det 9de blev hun tilspurt hvem der
haver skabt hinde, Rs: Guds fader, hvem der har igienløst hinde Rs: Guds Søn, og hvem
der har hellig giort hinde Rs: Gud dend hellig aand. ydermere blev hun tilspurt, om hun
icke ved hvad forskiell der er imellem Mennisken og Creatuurerne; der till hun indtet vidste
at svare, vidste og at læese nogle støcker lige frem af Cathechismo, men naar hun blev
tilspurt, hvad og hvorledes \ sam/m/e / skulle og bør forstaaes, vidste hun der om intet at
forcklare;
der nest fremstod Dellinqventen Fridrick Hansen, som blev tilspurt 1te: om hand har haftt
legemlig omgiengelse til barne aufling med Britha Olsdatter Leervig, paa tid og hvor mange
gange, og paa hvad gaard, saa og om hand tilstaar at vere fader til det barn, hvor med hun nu
gaar frugtsom/m/elig, Rs: hafver ickun haftt legemlig omgiengelse med hinde \ickun/ Een
gang om
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hellig 3 Konger tider 1745, her paa gaarden Ha(avig ………. ………. ………….)
Haaevig og hun Dellinqventinden tiente hos (Joen Haaevig og hand hos Haldoer)
Haaevig. 2det om hand icke vidste at Britha Olsdatter (Leervig forhen haver veret be-)
svangret, eller hafde begaaet Leyermaall med hans (halfbroder Anders Fridrick-)
sen. Rs: svarede jae. 3die: om hand icke vidste (det var dødz Straff ……. ……… ….)
paa, naar hand hafde legemlig omgiengelse med det qv(inde Menniske som hans half)
broder haver haftt barne aufling med; Rs: der til hand (svarede Ney, hand vidste)
det icke; 4de hvor gam/m/ell hand er Rs: 20 aar gam/m/ell. (5te: Om hand har)
veret til Confirmation eller til guds bord. Rs: Svarede Ney. 6te: (Om hand)
kand læese i bog. Rs: Ney, 7. om hand icke har lært at læese uden(bogs no-)
get af sin Catechismo eller noget af sin børne lærdom, Rs: Ney, kand (det)
intet; 8de hvor hans forældre er boende, {Rs:} og hvor lenge det er siden hand Reiste fra
den/n/em Rs: hans fader og Moder er boende paa gaarden Traavig under Baroniet
Rosenthals godz i Qvindherrets Præstegield, men her er 6 aar siden hand kom till Ous
Præstegield at Tiene, har dog i alt veret 12 aar fra sine forældres huus; 9de om hand icke har
veret hos og Nerverende naar Præsten har Exmineret ungdom/m/en; Rs: Ney.
der nest blev fremckaldet Dellinqventens fader Hans Hansen Troevig og 2de Modersødstre,
Synnefve og Martha Joensdøttre, som forcklarede og tilstod at Anders Fridricksen som tilforn
har besvangret Dellinqventinden Britha Olsdatter Leervig og Nerverende Dellinqvent
Fridrick Hansen ere sødskende!! (og sønner/børn) til Moderen Anna Joensdatter Traaevig,
men Anders Fridricksen er auflet med hindes første Mand Sl: Fridrick Andersen, og
Dellinqventen Fridrick Hans: med hendes nu hafvende Mand Hans Hansen Traaevig;
Fogden lod tilføere at siden Dellinqventinden Britha Olsdatter Self godvillig for Retten har
tilstaaet med hendis vidende at have haftt barne aufling med 2de brødre og Dellinqventen
Fridrick Hansen, ligeledes for Retten godvillig har tilstaaet at vere fader til det barn hvor med

Britha Olsdatter nu gaar Svanger, saa og at det har veret ham vitterlig at hun tilforn har
begaaet barne aufling med hans halfbroder \Anders/ Fridricks: {Hansen}, saa de begge har
begaaet en vitterlig blodskam, Saa satte Fogden i Rette over dem, eftter Lovens Pag: 537 art:
9de og 4 Punct. samt Lovens Pag: 972 art: 14de og paastod Dom;
Procurator Hans Giøen som beskicket deffensor for Dellinqventerne Producerede sit
skrifttlige indleg dat: 18 Junij 1745. og indlod Sagen till Endelig Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Eftter begge Dellinqventernes tilstaaelse at enhver af den/n/em saa som Dellinqventen
Fridrick Hansen forud var beckiendt at hans halfbroder haver tilforne besvangret hinde, og
hun qvinde Mennisket Britha Olsdatter vidste og at have forud auflet barn med halfbroderen,
og dog nu atter begaaet Leyermaall med halfbroderen eller Dellinqventen, Saa tildømmes
Dellinqventerne Fridrick Hansen og Britha Olsdatter for deris begangne blodskam og barne
aufling, at miste deris Liv i følge Lovens 6te bogs 13 Capt: 14 art: og deris hoveder at
afhugges med Sverd, og begraves eftter forordningen dat: 9 Augustij 1737, og Deris hoved
lod til Deris Mai:t: at vere hiemfalden, under adferd eftter Loven; Men i henseende til begge
Dellinqventernis Stoere wanckundighed, der ej alleene har veret u-vidende om hvad straf der
følger paa saadan begangne blodskam, men allermest i henseende til deris vanckundighed om
Guds hellige ord, som de lidet eller aldelis intet haver mindste videnskab om, henstilles till
Ober Rettens og der nest allerunderdanigst insinueris til Deris Mai:ts Allernaadigste Mildhed,
om denne for Dellinqventerne i Loven og denne Doms dicterede Straf, icke maatte
Allernaadigst Modereres.
Ao: 1745 d: 19, 20 og 21 Julij blev Retten betient paa gaarden Traae udj Strandebarms
Skibbrede beliggende, med de af Fogden Sr: Heiberg opnefnte Laugrettes Mend, Godtskalck
Sundahl, Lars Skaege, Jens Fladebøe, Mickell ibid: Hans Goudzvig, Joen Joensen Aarvig, Od
Hafneraas \og/ Hans Fuurreberg
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(……. ………… …………….) Pastor Hr: Ole Gierdrum haver ud(inden ………… …………. …..)l, hvor ved hand haver indstefnt
(opsidderen paa gaarde)n Tr(aae) Samson Larsen for u-loulig Skoug(hugst. Ligesaa haver hand in)dstefnt ham till at anhøre vidners ud(sigende, sam)t at vere oververende, ved dissens siun og
(grandskning ove)r saadan fremfarne u-Lovlig Skoug hugst
(og der e)ftter at lide Dom till bøder og Strafs Lidelse eftter (Love)n, hvilcket Stefnemaall
hand ved Bøigde Procuratoren Hans Giøen lod i Rettelegge dat: 21 Junij 1745 saa Lydende.
Opsidderen Samson Larsen Traae møtte for Retten og vedstod at forbemelte Stefnemaall er
hannem lovlig forckyndt.
Hr: Pastor Hr:!! Ole Gierdrums fuldmegtig paastod at de indstefnte vidner, maatte Eedfæstes
og afhøris. hvor paa vidnerne blev for Retten fremckaldet, da Eedens forcklaring for dennem
blev oplæst, og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MenEed. der paa fremstod
vidnet Lars Herlofsen, som eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at var i
Tieniste hos Contra parten Samson Traae \1741/ da hand lod hugge 7 Tølter Saugtøm/m/er
som er i alt hvad der blev hugget baade i hiemmemarcken og i fieldmarcken dito aar, saat!!
(saa at) der af blev hugget 3 Tølter og 10 stocker i fieldmarcken og i hiem/m/emarcken blev
hugget 3 Tølter og 2 stocker, forcklarede ellers at huusbunden Samson Traae og hans Søn var
med da forbem:te Tøm/m/er blev hugget, og paa spørgsmaall sagde icke vidste at der blev
hugget mere Tømmer dito aar;

det andet vidne Elling Søfrensen fremstod for Retten og eftter aflagde Eed eftter Loven
vandt og forcklarede, at Tiente hos Contraparten Samson Traae for 5 aar siden som var det
aar 1740, da hand eftter sin huus bunds ordre hug 4re Tølter Saugtømmer i fieldmarcken i
gaarden Traaes Skoug, og 4re Træer feldede hand i hiem/m/emarcken, siden blev hand icke
verende hiem/m/e, men Reiste till fiskeriet, hvor fra saa snart hand kom hiem, Reiste til byen
og andre steder, saa hand kunde icke vide om der blev hugget mere Tøm/m/er i Skougen dito
aar, vidste heller icke hvad tølten af dito Tømmer kunde vere af werdie;
det forrige vidne Lars Herlofsen vidste heller icke at sige hvad Tølten kunde vere af verdie,
af det Tøm/m/er hand huggede.
Citantens fuldmegtig Hans Giøen paastod at Retten ville begive sig ud i Marcken at besee
Skougen, hvor paa Retten begaf sig ud i Skougen som er liggende i hiem/m/e \marcken/
Skougen!!, og befandt Vj da befandt!! 27 Træer i hiem/m/emarcken, af hvert Træe 3de
Stocker som er 6 Tølter og 9 Stocker hver Tølt vurderis for 5 Mrk: og udj fieldmarcken
befandtes at vere hugget 36 Træer udj hvert Træe 3de Stocker som udgiør Netto 9 Tølter.
eftter videre mellemtaele blev Parterne imellem hin anden saaledes forEenet at Hr: Pastor
Gerdrum eftter giver sin Prætention og icke paastaaer Dom till Straf over Contraparten, naar
som heldst hand eftter sit inden Retten giorde Løftte betaler till Citanten Hr: Gerdrum 50 rdr:
hvor af Samson Traae betalte strax for Retten 30 Rdr: og lovede Resten at betale till Juell 20
rdr: hvor med Sagen er ophæfvet paa begge sider, saaledes at naar noget af Skougen skall
hugges af Tømmer og dislige, da skall Contraparten Samson Traa give sin JordEiere saadant
forud tilckiende hvor eftter Citanten Hr: Gerdrum skall lade ham sam/m/e udvise.

Ao: 1745 d: 23 og 24 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibbreders Almue, hvor da {udj} Deris Hr:
Excellence Hr: Stiftts Befahlings Mand â Møinichens Fuldmegtig Mons:r Rodtvet Retten
Præciderede, og war Fogden Sr: Andreas Heiberg udj Retten oververende, med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemlig
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Godtskalck Sundahl, Ingell Tegland, Joen Br(…., …….)
Rørvig, Godtskalck Eegckenes, Anders Røsv/Rørv(…, …... ….-)
Eim og Hans Fuurreberg, tillige med begge (Lensmændene)
og Almue fleere af begge Skibreder, som Tinget sa(mme tid Søgte)
Hans Excellence Hr: Stiftts Befahlingsmand â (Møinichens) fuldmegtig Mons:r \Loraat(?)
Jacob(?)/ Rodtvet, fremlagde de(nd ham af) høy bemelte hans Excellence udgifne
Constitution og fuldmagt till Indeverende aars Sommertinge at betiene Sub dat: 9 hujus
sidstleden, hvilcken hand begierede at maatte vorde saa vell paa dette som eftterfølgende
To(lv?) Sommertinge vorde oplæst, paateignet, og ham der eftter tilbage lefveret.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste (…)tention paa Kiød \og/ huuders {og} indførsel til
Danmarck dat: 21 Maij 1745.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Placat om Jern gryders indførsel dat: 29 Martij 1745.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript, om de fra frem/m/ede steder indckomne
Secters tilhengere dat: 5 Martij 1745.

Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Reschript angaaende de Norskes Kiøb og sall om
øvende Skoughugst paa Elvedals Skougen i Sverig dat: 23 April 1745.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Reschript om Landværen Mendene dat: 10 April 1745.
Publ: deris Mai:ts allernaadigste Reschript om Landværen Mendene dat: 23 April 1745.
Publ: Cam/m/er Collegii Placat angaaende det octroyerede Grønlandske Compagnie dat: 10
Apr: 1745.
Publiceret hans Exelence Hr: Stifttbefahlings Mand â Møinichens udstede Placat, at ingen
maa til uden Riget udføre, Smør, Talg, Kiød og dislige dat: 31 Martij 1745.
Publ: Deris Exelence â Møinichens ordre om en Person Nafnl: Lars Aamundsen fra Sverig at
paagribes dat: 29 Junij 1745.
Publ: Deris Exelence â Møinichens ordre at alle og enhver skal forsiune sig med Rigtig Maael
og Vegt dat: 6 Maij 1745.
Publiceret deris Exellence Hr: Stiftts befahlings Mand â Møinichens udstede giestgiæberbref
till Thomas Weiner paa Giermundshafn dat: 16 Junij 1745.
Publiceret Baronesse Sl: RosenKrantzes udstede obligation Stor 400 Rdr: som hun hafver
faaet til Laans af Sr: Lars Smit i Stavanger, og der fore setter ham til underpandt i gaarden
Fladebøe i Strandebarms Skibrede beliggende 2 ½ Løb Sm: og 1 ½ Løb Sm: i Lille
Omvigen, samt 1 ½ Løb Smør i Nedre Feed i Qvindherets Skibrede beliggende, samt 1 ½
Løb Sm: i Aarthuun i Skaanevigs Skibrede beliggende dat: 18 Novembr: 1744.
Publiceret Torsten Ham/m/erens udstede Pandte obligation Stor 15 Rdr: til Peder Anders: i
Bergen, som settes til underpant 1 borestue med 2de Cam/m/er et Ildhuus, en floer og et
Smalehuus staaende paa Ham/m/eren under gaarden Kyesnes dat: 22 Octbr: 1744.
Publiceret Engel Hans: Eegeland med fleere interessentere, paa ¼ part udj huuserne og
huusetoftten paa gaarden Linge til Johanes Nernes, som der for har bet: 10 rdr: dat: 4
Novembr: 1744.
Publiceret Jacob Lille Dahles udstede Skiøde paa 20 Mrk: Sm: og ½ huud i gaarden Roalstvet
til Encken Eelj Olsdatter som der for har betalt 38 rdr: dat: 23 Martij 1745.
Publiceret Knud Niels: Feds med fleere interessentere deris udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: i
Møcklebust, till Søfren Rickerts: som der for har bet: 54 rdr: dat: 19 Martij 1745.
Publiceret Søfren Rickerts: Møcklebustes udstede Skiøde paa 2 pd: 18 Mrk: Sm: med bøxel
og herlighed til Giert Søfrens: udj Kiærland som der for har betalt 98 Rdr: dat: 1 Martij
1745.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: 2 giedskind i øfre Toft til
Hans Ingebrigts: dat: 14 Janv: 1745.

Lænsmanden Søfren Rickerts: Møcklebustes udstede obligation dat: 6 Aug: 1735 Stor 90
Rdr: til Mathias Dahle blev anvist til udslettelse i Pandtebogen.
Publiceret Anders Lars: Leygelandz udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden
Hiertnes i!! till Jacob Taarbiørns: dat: 5 Junij 1745.
Publiceret Eerick Aackres udstede bøxelsedel paa 12 Mrk: Sm: 1/6 huud udj gaarden Bache
til Hagtor Heinesen dat: 20 Julij 1745.
Lars Nielsen Lille Dahle lader lyese sin Odels og Pengemangels Lyesnings Redt till 27 Mrk:
Sm: i gaarden Lille Dahle i Qvindherrets Skibrede beliggende, som opsidderen Hans
Gabrielsen nu Eier og bruger, som hand sagde at vere sin Rette og Sande Odell, hvilcken hand
til sig ville indløese, saa snart hand saa mange Penge kand beckom/m/e.
Lænsmanden Hans Hansen Vaage lader paa Hans Peders: Fuurreberges vegne lyese odels og
Pengemangels Lyesnings Redt till 1 ½ Løb Sm:
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(i gaarden ………, som) Sl: (….. …..) Encke og Østen Mortens: nu Eier
(og bruger, som ha)nd sagde at vere Hans Fuurrebergs Rette og Sande Odel,
(hvilcken hand ville til) sig at indløese, saa snart hand saa mange Penge kand
(beckomme)
(…. ……. høy) welbaarne Hr: Capitain Mouritzen wed velEdle Hr: Lieut:
(With at behandl)e Ingebor Nielsdatters indkomne Klage over Een
(Soldat i) hans Compagnie Samson Andersen Øfsthuus, som
(dette qvinde) Menniske paa u-Lovlig maade skall have medhandlet,
(hvor eftter) hand begierede og paastod at disse 2de Persohner, maatte
(udj) Retten Examineres og vidnerne, Peder Giere, Godtskalck Øfre(huus) og Ifver Øfrehuus afhørte, till et Tingsvidnis Erholdelse, forbeme:te Klage blef inden
Retten oplæst dat: 7 Julij 1745 saa lydende.
Soldatten Samson Anders: Comparerede for Retten,
iligemaade møtte qvindemennisket Ingeborg Nielsdatter, som eftter at Klagen overlydt
inden Retten var oplæst, svarede hun aldelis intet haver at klage over Soldatten Samson
Andersen som dend der icke har giort hinde Ringeste overlast, blev saa tilspurt hvor fore
hun haver klaget paa Soldatten, Svarede hun har icke klaget paa ham, men alleene paa
Eendel andre som har giort hinde u-skiell, og hand som har skrevet Klagen for hinde sagde
hun, icke har hørt Redt till hindes Klagemaall;
forbenefnte vidner aflagde Eed eftter Loven og forcklarede at de ware paa gaarden Øfrehuus
d: 3 Julij 1745, da Soldaten var tilstede, der icke giorde hinde Ingebor Nielsdatter, mindste
overlast, saa som hun var icke hiem/m/e men paa Skougen, icke heller Rørede Soldatten
hindes Verelser eller noget af hvad hinde tilhørte, uden hvad Nafn Nefnis Kand; og hvad hun
klager over ham Soldatten, det hand skall have u-Lovlig medhandlet hinde for 2de aar siden,
Sagde vidnerne icke ved noget om, og sagde vidnerne det mueligens icke forholder sig saa i
Sandhed.
Hr: Lieut: With om hvis Passeret er var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende som
blev bevilget.

Hvor da Fogden i Anledning af høyloflig Cam/m/er Collegiis Anteignelser udj hans
allerunderd:te aflagde Regenskab pro Ao: 1743 dend 18 Post. till dette Ting tid og sted
hafde indkaldet de giestgiebere, Krem/m/ere, Strandsidere.!!
Hr: Capitain Mouritzen ved Hr: Lieutenent With, at qvinde Mennisket Sophie Eericksdatter
haver angifvet, at Een Soldat under hans Anfortroede Compagnie Nafnlig Anders Brynildsen
Kierrevig som en ægtegiftt Mand, skall vere Barnefader till det Barn hun er kom/m/en udj
Barselseng med, hvor om de begge ere indstefnte til et Tingsvidnes Erholdelse.
Qvinde Mennisket Sophie Eericksdatter møtte for Retten og Sagde at ægtegiftt Mand Soldat
Anders Brynildsen er hindes Rette og Sande barnefader til det Barn som hun er komen udj
Barselseng med,
Soldatten Anders Brynildsen Comparerede for Retten og tilstod at have begaaet Leyermaall
og barne Aufling med Sophie Eericksdatter;
hvor om WelEdle Hr: Lieut: With om hvis Passeret er, war af Retten et lov skicket
Tingsvidne begierende som blev bevilget.
Hvor da Fogden i Anledning af høyloflig Cam/m/er Collegii Antegnelser udj hans
allerunderd:te aflagde Regenskab 1743 dend 18 Post. hafde indkaldet de giestgiebere,
Krem/m/ere, Strandsidere og Kroeholdere som findes i disse 2de Skibreder, at afbeviise hvad
Næring og brug de haver, Saa og der af følgelig merbem:te Antegnelse Post at tilsvare, og
afbetale aarlig 2 rdr: Recognition eller Strandsiderskat eftter Skatte forordningen fra 1742
aars begyndelse til 1743 aars udgang, og saa fremdelis, saa lenge de sam/m/e Næring og brug
vedbliver; Og Endelig i Retten at fremckom/m/e med hvis de til deris formentlige befrielse
maatte have at indføere, alt til paafølgende Cam/m/er Collegii Decision, og eftter at
forom/m/elte Antegnelse Post var bleven oplæst; fremstod
giestgieberen paa Giermundshafnen i Strandebarms Skibrede Thomas Weiner, som i Retten
anviste det han/n/em af Deris Excellence Hr: Stiftt befalings Mand â Møinichen under 16
Junij 1745 meddelte giestgieber brev, hvor med hand beviste at baade hand og hans formand i
ægteskab Urban Gietzmand eftter de ham af Sl: Stifttamtmand Undahl d: 29 Octbr: 1725 og
af forige Stiftt befalings Mand Hr: Admiral Kaas d: 10 Maij 1734. meddelte Previlegier, er og
har veret virkelig anordnet giestgiæbere til de Reisendes fornødenhed, og hvor paa hand
begierede
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at Lænsmanden og dend Tingsøgende Almue (….. ………. ………… ………..)
give deris Sandferdige forcklaring om de (……. ……… ……….. …………….)
Giermundshafns giestgiefverie, end de Gies(….. …….. ……. ………… ……..)
Jegte- og Skibs-folck, samt de faae der omckring boende (…. …… … dertil Almuen Een-)
stem/m/ig svarede, at det er dem i all Guds Sandhed beckiendt at der hvercken (haver ver-)
et anden handel, Næring eller brug ved dette giestgiæberie, end nu forcklaret (er, med Loge-?
menter som er inderettet for Reisende;
Giestgieberen Thomas Weiner frem(…. ……… ………..)
Skatte Forordningen befrier ham og hands formand for dend nu af Fogden (….. ….. Strand-)
sider Skat.
Fogden foreholdt Almuen at de maatte Rigtig forcklare hvor (mange Giestgiæf-)
verier, Kroer eller Handelspladser her i disse 2de Skibreder findes, og hvad (…. ……….)
enhver haver; hvor til Almuen enstem/m/ig svarede at udj Strandebarms og Qvindherretz
Skibreder findes aldelis ingen Anden som holder giestgiefverie handel eller Kroe uden
Thomas Weiner giestgieber i Giermundshafn, og birckedom/m/eren Andreas Lamberg paa

giestgiefveriet (……) i Qvindherrets Skibrede, som ej haver anden Næring og brug end ved
Giermundshafn giestgieberie er forcklaret.
Fogden om hvis Passeret er, var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende, som blev
bevilget.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Torchel Nielsen Thoerdahlen hvor Encken Rangvey
Mickelsdatter og Giertrud Nielsdatter er tilsamen udlagt i gaarden Mit Bersem 1 Løb 18 Mrk:
Sm: for 90 Rdr: dat: 9 Julij 1745.
Restandsen for Strandebarms Skibrede blef oplæst og beløber 141 Rdr: 4 Mrk: 6 s: og
Restandsen for Qvindherrets Skibrede blev oplæst og beløber 176 rdr: 2 Mrk: 3 s: som begge
blev af Retten forseiglet.

Ao: 1745 d: 26 og 27 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa Gaarden
Haavig for Strandvig og Ous Skibbreders Almue hvor da Deris Excellence Høy Welbaarne
Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens fuldmegtig {i Rette} Mons:r Rodtwit i Retten
Præsiderede. oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med
eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Ole Olsen Aackre, Samson Henanger, Anders
DragEide, i steden for Joen Biøndahl, Joen Haaevig, Joen Uglehuus, Ole Dalland, {og} Lars
Stoerevig og Johannes Engelsen Eide, tillige med fleere Almue, af begge Skibbreder som
Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordninger og Reschripter samt høye øfrighedz
ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste forordning, angaaende undersaatterne af dend
Eevangeliske Lutherske Religion icke till dend Papitische Lærdom blive forførte. dat: 18
Junij 1745.
Mons:r Jens Isack Holch, møtte for Retten og frem lagde hans bestalning som af Deris
Excellence Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichen ham er meddelt, som lyder paa at hand
Nemlig Holch, er beskickcket at vere bøigde Procurator udj Sundhordlehn og Hardanger
Fogderie,
hand og under samme fremlagde et Skiøde af dat: 26 Julij 1745. samt et bøxelbrev af dito
dato med hosfølgende Revers, og endelig fremlagde hand til Publication en obligation af 13
Octobr: 1744. hvilcke Documenter hand begierede af Retten at maatte Publiceres, og der
eftter i de vedbørlige bøger indføres, og Comparenten med vedbørlig paategning tilbage
leveres, som hand icke des mindre var begierende at Retten ved Publicationens paategning
giver tilckiende paa hvad Fol: dito Documenter i de vedbørlige bøger bliver indførte.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens udstede bestalning for
Jens Isack Holch ar vere bøigde Procurator for Sundhordlehn og Hardanger Fogderier dat:
9de Julij 1745.
Publiceret Peder Nielsen Aarres udstede Transport paa 18 Mrk:r Smør udj gaarden Aarre i
Strandvigs Skibrede beliggende till Isack Haldorsen, hvis Moder Sl: Marithe Isacksdatter Sl:
Halvor Larsens, haver sam/m/e ved udstede Pandt obligation dat: 12 Novembr: 1732 sam/m/e
til hannem Pandtsadt dat: 13 Octbr: 1745.

Publiceret Johannes Johansen, Ole Johans: Refne og Torckel Johans: ibid: deris udstede
Skiøde paa 1 Løb Sm: udj gaarden Refne i Strandvigs Skibrede beliggende till Dirrich
Madsen Særvold som der for har betalt 78 rdr: dat: 26 Julij 1745.
Publiceret Maans Svendsen Hafskaars udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden
Hofschaar till Anders Larsen dat: 26 Julij Ao: 1745.
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(Publiceret ………….. ……. de og ….. Melckevigens? udstede 2de) Mageskifttebrever (……
………. …..)
Publiceret Assessor Londemands udstede bøxelsedel paa 1 pd: 9 Mrk: Sm:
(udj gaarden …..)land til Joen Zackaries: dat: 29 Junij 1745.
Publiceret Hans Torgels: (……..s udste)de Skiøde paa 2 Pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Aase i
Strandvigs Skibrede beliggende (til …… …..)sen Haaeland som der for haver bet: 50 rdr:
dat: 27 Martij 1745.
Publiceret Morten Olsen SkogsEides udstede Transport paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Seehuus til Haldoer Tvedte som der for har betalt 74 rdr: dat: 13 Octbr: 1744.
(Fogden) haver till dette Ting ladet indstefne, Anders Særvold, Karj Aackre, (og Synneve)
Særvold, for u-Lovlig øelsall ved Strandvigs Kircke i (…. eftter seen)iste Laufdags
foreleggelse at lide Dom til Strafbøder,
Af de indstefnte møtte for Retten Anders Særvold som tilstod at have soldt øell, men icke
som nogen kunde blive drucken af; paa Karj Aackres vegne møtte Ole Endresen Liothuen
som tilstod at Encken har vell faeret med at selge øell, men i huuset er ingen allarm øvet i
druckenskab, paa Synneve Særvolds vegne møtte Manden Christopher Tørresen som sagde
intet ved der af siden hand Nyelig er kom/m/en i æcteskab med hinde, men Tienistedrengen
Anders Andersen svarede at Encken soldte øell forleden aar i foraaret;
Fogden lod tilføere at siden de indstefnte tilforne har veret idømt bøder for u-Lovlig øelsall,
og de nu atter har optaget at Selge øell saa paastod hand, at de med yderligere Strafbøder maa
ansees;
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt,
forhen haver Karj Aackres Sl: Mand veret idømt bøder for u-Lovlig øelsaell, med advarsell
{hun el} icke her eftter at understaae sig at øve Kroehold ved Strandvigs Kircke, alligevell
haver hun nu atter understaaet sig at Selge øell paa nogen tid afvigte aar 1744, hvor fore hun
tilfindes at betale till deris Mai:ts Cassa 5 rdr: Anders Særvold som ligesaa forhen har veret
advaret og dog paa Nye begyndt samme ham forbudne Kroehold eller øelsahl at optage,
tilfindes at betale denne sinde i henseende til hans fattigdom 1 rdr: og Synnefve Særvold der
eftter vidnernis udsigende iligemaaede haver brugt øelsall forleden aar 1744 tilfindes for slig
u-Loflig forhold at bøde til deris Mai:ts Cassa 1 rdr: 3 Mrk: med tilhold at de eftterdags
entholder sig fra at Selge øell under hvad Prætext Nefnis Kand, med mindre de til yderligere
Strafbøder vill vente at vorde anseet og Straffet; forskrefne bøder tilfindes enhver for sig at
udrede og betaele under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckynd:

Encken Christj Riisa og hindes u-Myndige Børns formynder Morten Soelberg, hafver till dette
Ting ladet {betaele} indstefne Pofvell Kiielen till at betale 4 Rdr: som hand til Citantindens
Sterfboe er Skyldig.
Pofvell Kiilen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell;
paa Enckens vegne møtte for Retten tillige som formynder Morten Soelbiøer, og paastod at
Contraparten maatte blive tilfunden at betale Pengerne som eftter det i Rettelagde skifttebref
dat: 17 Julij 1743 beløber 4 Rdr: hvor af Encken Citantinden er udlagt 2 rdr: 3 Mrk: dend
u-Myndige Søn Knud Taarbiørnsen udlagt 5 Mrk: 8 s: og dend u-Myndige datter Christie
Taarbiørnsdatter er udlagt 3 Mrk: 8 s:
Contraparten Povel Kiilen her til svarede at have betalt disse omtvistende Penge til dend Sl:
Mand Torbiørn Indresen for 5 aar siden det hand med Sahlighedz Eed wille beckreftte:
Eragtet.
Siden Contraparten benegter fordringen, saa forelegges Citantinden med sin Laufverge og
Børnenis formynder Morten Soelbiøer, at indstefne Contraparten Povell Kiilen til Høstetinget
\førstckom/m/ende/ at aflegge sin Eed at hand prætentionen icke er Skyldig, hvor eftter Dom
udj skal blive afsagt.
Fogden i Anledning af Cam/m/er Collegii Antegnelser udj hans allerunderdanigste aflagde
Regenskab 1743 d: 18 Post hafde indkalt alle de Strandsidere, giestgiefvere, og Kroeholdere
som maatte findes i disse 2de Skibbreder, at afbevise hvad Næring og brug enhver haver, saa
og der af følgelig mer bem:te Antegnelses Post at tilsvare og afbe1745: 214
betale aarlig 2 rdr: Recognition eller Strandsiderskatt (……. ……. ….. …..-)
delis, saa lenge de same brug og Næring vedbliver (…….. ….. …….. …….)
Antagnelse Post var oplæst, fremstod for Retten Arne (Ar?)nesen (Qvernevigen)
i Ous Skibbrede, som i Retten fremlagde det hanem af Sessio(ns Commi-?)
terede d: 17 Maij 1738 meddelte afskedz Pas, hvor med hand bev(iser at have)
Staaet i Deris Mai:ts Tieniste ved Hr: Major Pritziers Compag(nie som)
Tambour udj 13 aar, og hand sig der udinden ærlig og troelig har (…… ….-)
holdet, hand beraabte sig ogsaa paa et Kongl: allernaad:t Reschript (……. ….-)
le aar siden skall vere Publiceret, hvilket hand formeener at g(….. ……. …….)
som en gamel Mand der har udtient sin tid ved Militien, og nu (.. …. ………)
maade kand Ernære sig, frihed at bruge en liden Strandsider Næring, som (…. in-)
gen anden Priviligeret til Præjudice, mod den allernaadigst paabudne Consumptions
Erleggelse, uden nogen anden skatt eller Rognition!! (Recognition) at give ellers begierede
hand at Lænsmendene og Almuen ville giøre deris Sandferdige forcklaring om icke hans
Næring bestaar mere udj hans slæb og arbeide ved fiskerie som en anden bunde, end dend
fortieniste hand kand have, af sit Ringe huus, at logere bønder udj, og dend potte øell hand til
den/n/em kand udselge; der til dend samtlige Almue svarede, at dend Profit hand har af sit
holdende lide Kroehuus, hvilcket er høit fornøden at vedligeholdes, for de Reisende bønder
fra Hardanger og omligende Skibreder saa lenge det gamle giestgiebersted Qvaløesundet er
øde, er saa liden og Ringe, at dend u-muelig kand opnaae, til hvis hand burde svare, udj
Consumption Familie og Folckeskatt, eftter forordningen; hvorfor Consumptions forpagteren
ogsaa der udinden har maatt bruge Limitation med ham som en bevislig fattig Mand, og der
som hand icke tillige søgte sin Næring ved fiskerie og andet arbeide som en bunde, var det umuelig for ham og hans fattige huustrue at Subsistere af hans Ringe Kroehold, som alleeniste
bestaar i en Potte øell og et glas brendevin til Reisende Jegtefolck at udselge, hvilcket alleene
er om vinteren og høsten, naar deris Reise falder til Bergen, og dis imellem slet intet;

Fogden tilholt dend samtlige Almue at giøre fuldstendig og paalidelig forcklaring, om de
fleere her i Skibrederne verende, baade gamle og Nye giestgiefverier, Strandsiddere og
Kroeholdere, hvor paa Almuen i Ous Skibrede Eenstem/m/ig svarede, at i dete Skibrede er
slet ingen anden som haver saadan Næring, uden alleene forbemelte Arne Qvernevigen, thj
hvad sig angaar det gamle giestgieverie Qvaløesundet, da er det end nu lige som mange aar
forhen aldeles øde, saa der paa er hvercken huus eller folck; Almuen af Strandvigs Skibrede
svarede, at udj sam/m/e Skibrede, findes nu slet ingen, som enten har Strandsider, Kroe, eller
giestgieber Næring, undtagen en fattig gam/m/ell afskediget under officeer, paa Pladset
Biskopshafnen udj giestgieberiet Terøens District paa Rosenthals gods ved nafn Jens Lande,
som over 30 aars tid, har Staaet i deris Mai:ts Tieniste, og nu paa ingen maade kand have
Lives ophold, hand holder undertiden en Potte øel for Reisende Jegtefolck, som sam/m/e stedz
kand legge i Land at hviile sig, men som der icke er nogen hafn enten for Jegter eller baader,
saa skeer saadant ickun skielden, og altsaa er hans Næring saa Ringe, at gevinsten der af
neppe aarlig opnaar de 2 rdr: som fogden nu fordrer i Strandsider skatt, og formedelst
Mandens Armod og fattigdom, har hand og følgelig Consumptions Forordningen for
Consumption veret befriet; hvad sig angaar det saa kaldede sted Atlevigen eller AtleKrogen,
hvor hans Excellence Hr: Geheime Raad von der Osten som forrige Stiftts befalings Mand i
Bergen ved udstedde Previlegier af 28 Septbr: 1729 har bevilget forige Major nu Obriste
Segelke at anrette giestgieberie for Reisende, da er sam/m/e aldrig bleven optagen eller brugt,
Men naar stedet blev forsiunet med beqvem/m/e Logementer og saadanne Reqvisita som
Reisende og dend omckring boende Almue behøver, kunde det i henseende til at sam/m/e
sted er liggende langt fra andre giestgieberier vere nøttig.
I det øfrige declarerede Almuen af begge Skibreder, at her icke findes fleere Kroer, eller
Strandsidere end nu forcklaret er, Men at alle u-nøttige og nødige Kroer, er af Fogden
følgelig de ham tillagde ordres bleven afskaffet;
Fogden om hvis Passeret er, var af Retten et Lovskicket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: 2 ½ gied skind i gaarden
Haaland till Joen Eefvindsen dat: 21 Janv: 1745.
Publiceret Steen Backes udstede bøxelsedel paa 1 pd: 19 2/3 Mrk: Sm: i gaarden Berje til Ole
Joens: dat: 26 Julij 1745.
Publiceret Morten Gidtlesen Noertvets udstede Skiøde paa 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: udj gaarden
Hiertager till Svend Svends: som der for har bet: 59 rdr: 3 Mrk: dat: 27 Julij 1745.
Publiceret Peder Svends: Tomres udstede Skiøde paa 28 Mrk: Sm: udj gaarden Tomre till
Mickel Olsen som der for har betalt 52 Rdr: dat: 27 Julij 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ingebor Maansdatter Oustestad, hvor børnene Engell
Christophersen, Lars Christophers: Christopher Christophers: og Eerick Christophers: er
tilsamen udlagt 1 pd: 16 19/22 Mrk: Sm: i gaarden Oustestad for 61 rdr: 1 Mrk: 2 s:
Ligeledes er dito arfvinger udlagt udj gaarden Røe 3 Mrk: Sm: for 2 rdr: 1 Mrk: 8 s: og udj
gaarden Lillelie 2 Mrk: Sm: for 2 rdr: 2 Mrk: Og endelig udj gaarden Age 2 pd: 2 Mrk: Sm:
i Hardanger for 50 rdr: og er dateret 21 Junij 1745
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(Publiceret Skifttebrevet eftter Sl:) Aagaathe Olsdatter, hvor børnene Steen (Andersen, …..
Andersen,) Ole Anders: Aagaatha Andersdatter, Maritha Andersdatter, Stef(fen ……..) er
tilsamen udlagt 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden Storevig for 30 rdr: Joen Stephens: (…..
Stephens:) Anders Stephens: Anders Steens: Steen Steens: Joen Steens: Ingebor
Stens(datter, ..….) Steensdatter og Martha Steensdatter er tilsamen udl: i Bache 1 pd: 3 Mrk:
Sm: for 36 rdr: dat: (.. ….. 17)45.
Publiceret Joen Store BaldesEims udstede bøxelsedel paa 2 pd: 12 Mrk: Sm: udj gaarden
Store Baldeseim til Johannes Joens: dat: 27 Julij 1745.
Restandsen for Ous Skibrede blev oplæst og beløber 142 rdr: 12 s: Restandsen for
Strandvigs Skibrede blev oplæst og forseiglet beløber 171 rdr: 5 Mrk: 8 s:

Ao: 1745 d: 30 og 31 Julij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags og Opdals Skibbreders Almue, hvor da Deris Excellence Høy
Welbaarne Hr: Stiftts Befahlings Mand â Møinichens fuldmegtig Mons:r Rodttvid i Retten
Præciderede, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med
eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig, Jacob Hæfverøen, Niels ibid: Salomon Mæelingen,
Lars Houckenes, Anders Sandtorv, Knud ibid: Rasmus Aasmunds: Gresdall, og Lars Johans:
Stangeland, tillige med begge Lænsmendene og Almue fleere af begge Skibr: som Ting:
sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og Reschripter, samt høye øfrigheds
ordres, ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftt befalings Mand â Møinichens udstede bestalning for
Mons:r Holch at vere bøigde Procurator i Sundhord og Hardanger Fogderie dat: 9 Junij 1745.
Sl: Jens Bechs udstede obligation 250 rdr: til Hr: Assessor von der Lippe dat: 25 Novbr:
1741, blev nu i Retten Produceret til udslettelse i Pandtebogen, saa som dend af Hr: Assessor
von der Lippe findes paategnet at vere betalt d: 12 Maij 1745.
Klocken!! (Klockeren) Rasmus Snærings udstede obligation Stor 160 Rdr: til Sl: Hr: Johan
Koren blev Produceret i Retten till udslettelse i Pandtebogen, saa som dend af Sl: Korens
Encke findes paategnet at vere betalt d: 21 April 1745.
Publiceret Hr: Assessor Jean von der Lippes udstede Skiøde paa gaarden øfre og Nedre
Hoope skyldende 3 Løber 1 pd: 12 Mrk: Sm: til Hr: Lieut: Bager som der for haver betalt
800 Rdr: dat: 18 Maij 1745.
Publiceret Drude Marie Sl: Hr: Korens udstede Skiøde paa 2 pd: 12 Mrk: Sm: \i gaarden
Grøteide/ i Opdals Skibrede beliggende til Ole Lars: Siglevig som der for har bet: 52 Rdr:
dat: 17 April 1745.
Publiceret Mons:r Henrich Skrivers paa sin huustrues {og} sødstre børns vegne, lysende odels
og Pengemangels Lysnings Redt til 3 Løber 1 pd: 12 Mrk: [Smør] i Hope, udj Wernøen ½
Løb Sm: ½ huud for 54 rdr: Nedre Dalland 2 Løber Sm: 2 huuder 108 rdr: øfre Bruntvet
1 Løb Sm: 1 huud dat: 20 Julij 1745.

Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud i gaarden
Schomsnes til Johan/n/es Størcks: dat: 21 Apr: 1745.
Publiceret Christopher Wattedals med fleere interessentere, deris udstede Skiøde paa 2 pd: 1
½ Mrk: Sm: i gaarden Wattedal til Guldbrand Christophers: som der for haver betalt 41 rdr: 1
Mrk: 8 s: dat: 29 Martij 1745.
Publiceret Nathanael Beckervigs udstede bøxelsedel paa 13 ½ Mrk: Sm: udj gaarden
Drifvenes til Jonas Jacobs: dat: 30 Julij 1745.
Publiceret Mickel Olrichs udstede afckald for hans Sl: Moder arf dat: 22 Febrj: 1745.
Publiceret Benjamin Olrichs udstede afckald for hans Sl: Moders arf dat: 22 Febrj: 1745.
Publiceret Nathanaell Beckervigs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Søre Drivenes til Ole
Johans: dat: 30 Julij 1745.
Publiceret Nathanaell Mathiesens udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: i Dybevogen {dat:}
[til] Hans Niels: dat: 30 Julij 1745.
Pastor Hr: Edvart Christie hafver till dette Ting ladet indstefne Ole Aamundsen Waage for
Resterende Præstegaards Penge 3 Mrk: 12 s: og for Resterende Reparations Penge 4 s:
tilsammen 4 Mrk: danske, till Doms Lidelse, samt at betale Processens beckostninger;
dend indstefnte Contrapart Ole Aamundsen Vaage blev paaraabt eftter Loven men møtte
icke;
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Lars Thoe, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Contraparten Ole Waage till dette Ting med mere end 4 Ugers Kald
og warsell,
Citanten Pastor Hr: Christie møtte i Retten og declarerede at dend indstefnte haver arbeidet
hos ham 1 dag, hvor fore hand godtgiør ham 1 Mrk: danske, Rester saa igien 3 Mrk: danske,
som hand paastod at blive tilfunden at betale med Sagens foraarsagede omckostninger.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne hafver afhiemblet at Contraparten till dette Ting haver faaet lovlig Kald
og warsell, saa forelegges Ole Aamundsen Waage Laufdag till neste ting at møde og svare till
Sagen.
Citanten begierede denne Laufdags foreleggelse besckreven, som han: skal meddelis.
Hr: Edvart Christie haver till dette Ting ladet indstefne Mickell Hagtorsen Melckevigen
boende i Schaanevigs Skibbrede, till {dette T} at svare Tiende af hvad fiske som hand har
beckommet i Onerims Laxevog i Opdals Skibrede
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beliggende, saa som, Lax, Magckrell og Sild, (…….. ………… ………… ……..)
sidet udj, till Doms Lidelse, samt der om at anhøre (vidnerne …... ………, …. …..-)
land, Niels Langeland, Samuel Elsager og Jens Elsager (hvilcke vidner iligemaade)
ere indstefnte under faldzmaall \at møde/ og der nest at betale (Processens omckost-)
ninger.
Contraparten Mickell Hagtorsen Melckevigen (blev paa-)

raabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen (paa hans vegne til)
Sagen at svare;
Citanten møtte for Retten og paastod (at de indstefnte)
vidner maatte Eedfæstes og afhøres;
Stefnevidnerne (……. ………….)
og Petter Barmen hiemlede ved Eed eftter Loven at (have indstefnt)
Mickell Hagtorsen Melckevigen \til dette Ting med 3de ugers varsell; da hand sad/ i
Laxevogen hvor (………. …………. ….)
under gaarden Onerim i Opdals Skibbrede beliggende, (… …….. …….. ….-)
perede Foro, og paastod at hand maatte Stefnis til sit (rette verneting)
i Schaanewigs Skibbrede hvor hand er boende og haver si(t ….. …… …..)
Stefnevidnerne forcklarede der nest, at hand Contraparten (….. ……..)
sidde i Laxevogen om Kaarsmisse tider d: 3 Maij og bliver side(… ……-)
lis i Laxevogen till Michaelj tider førstckommende, i hvilcken (tid) {hand} og paa dito sted
hand holder dueg og disk.
Citanten Hr: Pastor Edvart Christie paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres.
Eragtet.
Contraparten som er boende i Skaanevigs Skibrede, og bruger en Laxevog under gaarden
Onerim i Opdals Skibbrede, hvor hand er af Citanten under Stefnevidnernis afhiemling, ickun
indstefnt med 3de Ugers Kald og warsell, til dette Ting, da hand dog i følge Lovens pag: 38
art: 8de bør have 4re Ugers warsell, siden hand uden Ting lafvet er boende, hvor fore Retten
denne sinde icke kand antage de indstefnte vidner til afhørelse, forinden Citanten besørger
Sagen lovlig in Camineret.
Hr: Christie lod tilføere, at u-anseet at dend søgte eftter Stefnevidnernis forcklaring formente
det icke at vere sit verneting, og Dom/m/eren tillige har fundet for billig at hand icke haver
faaet lovlig Kald og varsell, eftter 3de Ugers forløb, saa dog formeener Sagsøgeren eftter
Lovens 1 bogs 2det Capt: 23 art: hannem at vere inden Ting lavet, og der fore at have faaet
lovlig Kald og varsell, og i dend henseende formoder hand at vidnerne eftter seeniste
forordning om vidners førelse, bliver afhørte.
{Ingebrigt Aaese} Taarbiørn Dahlen Contra Svend Houckefer, og Svend Houckefer Contra
Taarbiørn Dahlen eftter forige tiltale,
begge Parter møtte for Retten og declarerede at de i Kierlighed og Eenighed ere bleven
forEenede, at siden Taarbiørn Dahlen haver anvendt en hel del penge til Processen, skall
Svend Houckefer betale ham til nogenledes Erstatning 4 rdr: og hvad som dem kand vere
imellem Passeret skall vere dødt og magtesløs, og icke paa Endten af siderne paa nye
oprøres, og om det imod forhaabning skulle ske, skall dend ..stskyldige(?) (først-?) [betale] 2
rdr: til Sognets fattige, foruden andre bøder, som af Sagen Dependerer, paa hvilcken sluttet
forlig de med haand Reckning.
Johannes Louckhammer som formynder for sine børn fremckom for Retten, og Producerede
143 rdr: 5 Mrk: 14 s: som er hans u-Myndige børns Sl: Moder fader arv, der blev opbuden
om nogen af Almuen ville antage Pengerne paa Rente imod sickert underpant, Men som ingen
anmelte sig at ville modtage Pengerne saa bleve de af Dom/m/eren forseglede, og Johannes
Louckhammer tilbage leveret.
Anders Sandtorv lader paa Lars Larsen Sandtorfs vegne lyese Pengemangell og odels
Lyesnings Redt till ½ Løb Sm: i gaarden Sandtorv som Aarne Larsen paaboer, som hand

sagde er hans Rette og Sande odell, hvilcket hand agter til sig at indløese, saasnart hand saa
mange Penge kand beckom/m/e.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Torsten Larsen Valle og huustrue at lide Dom till
bøders Erleggelse, for deris tilsam/m/en begangne fortiilig sammenleye;
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke,
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Lars Thoe, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Torsten Walle og hans huustrue til dette Ting med mere end 4 ugers
Kald og Varsell;
Fogden i Rettelagde Soegne Præsten Hr: Edvart Christies attest af 28 Julij 1745, hvor med
hand beviste at Torsten Valle og hans huustrue, er Copulerede Hellig 3 Kongers dag 1744 og
at hun Torsten Valles huustrue er falden i barselseng
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(…… ……….. ……… ………..) er hand begierende Lauvdag for de ind(stefnte til neste ting; eftter (at samme) Protocollation var ført, Erindrede
(Fogden at bemel)te Torsten Valle og huustrue, paa sidstleden Waarting dend
(….. ……. … de)r fore gaaende lovlig Stefnemaall har faaet Lavdag og Rettens
(foreleggelse til dette) Ting at møde og svare till Sagen, og hvor for Fogden nu
(begierede Dom over) de indstefnte, eftter Lovens 6te bogs 13 Capt: 1 art:
hvor eftter saaledes i Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Med Pastor Hr: Edvart Christies attest er bevist at Contraparten har begaaet fortiilig
Sammenleye med sin huustrue, hvor fore Torsten Walle tilfindes at betale sine bøder eftter
Lovens 6te bogs 13 Capt: 1 art: 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: under Namb og Execution 15 dager eftter
denne Doms lovlige forckyndelse.
(Fogden haver ti)l dette Ting ladet indstefne Inger Sandsøen at betale hendes (andel? af)
Rickart Sandsøens eftterladte formue, till afdrag paa de bøder (…. ….)d var forfalden for
begangne Leyermaall med Aagaathe Andersdatter.
Contrapartinden blev paaraabt eftter Loven men møtte icke,
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Lars Thoe hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Inger Sandsøen til dette Ting med meere end 4 ugers Kald og warsell.
Fogden i Rettelagde Pastor Hr: Edvart Christies attest dat: 15 Octobr: 1743 som hand
begierede Extraderet og saa vit det af Rickert Andersen begangne Leyermaall angaaer udj
denne act inddragen. Erindrede ellers om Lauvdag for dend indstefnte og nu udeblevne Inger
Sandsøen.
Eragtet.
Siden Stefnevidnerne haver afhiemlet at Contraparten till dette Ting haver faaet lovlig Kald
og Varsell, saa forelegges Inger Sandsøen, Laufdag till neste Ting at møde og svare til Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet ved Mundtlig warsell ladet indstefne Ole Mickelsen Opdall
og Ole Jellefald at lide Dom til Straf, for begangne slagsmaall udj et brøllup paa gaarden
Opdal denne Som/m/er, og udj Sagen at anhøre vidnerne Jacob Opdall, Joen Borgen, Maans
SøerEide, og Niels SøerEide saa vel som Karj Opdall, hvilcke vidner iligemaade er indstefnt
under faldz maall at møde, deris Eedelige forcklaring i Sagen at aflegge;
de indstefnte Contraparter, som og widnerne ere indstefnte blev paaraabt eftter Loven, men
møtte icke, ej heller nogen paa deris vegne till Sagen at svare;

Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Lars Thoe hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt forbenefnte Contraparter Ole Mickelsen Opdall og Ole Jellefald,
tillige med vidnerne, till dette Ting med 14 dager og 3de dagers Kald og warsell.
Fogden fandt fornøden at tilspørge bøigde Lænsmanden og dend Tingsøgende Almue af
Opdals Skibrede, om icke det sted hvor Ting nu holdes, er vedtaget af dem Self, at vere deris
Rette wernetingt og hiemting; de faae Mand af Opdals Skibbrede som paa denne tid af
afttningen war tilstede for Retten, svarede paa Eegne og \paa/ dend fraverende Almues vegne,
at hvor Tinget nu holdes i Waags Skibrede paa Windenes, det møder de nu for, og antager
ligesaa fult som deris Eeget Werneting, hvilcket de baade har antaget og endnu antager som
sit Eeget Werneting, saa vell till deris Skatters afbetaling som till {Sag} Rettergangs Sagers
udførelse.
Fogden Erindrede om Lauvdags foreleggelse for de indstefnte og udeblefne Contraparter og
vidner.
Eragtet.
Som Almuen nu haver declareret at antage dette Ting i alle tilfelde som sit Eeget Verneting,
og Stefnevidnerne haver afhiemlet at have indstefnt saa vell Contraparterne, som vidnerne
med mere end 14 dagers Kald og warsell, saa forelegges Contraparterne Ole Mickelsen
Opdall og Ole Jellefald Laufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen, til samme tid og
sted forelegges iligemaade vidnerne Jacob Opdall, Joen Borgen, Maans SøerEide, Niels
SøerEide og Karj Opdall, Laufdag til neste Ting under faldzmaall, at møde {og} at aflegge sit
vidnisbyrd i Sagen.
Hvor da Fogden till dette Ting følgelig Cammer Collegii Anteignelser, udj hans
allerunderdanigste Regenskab 1743 dend 18 Post, hafde indkaldet alle de i disse 2de
Skibreder befindende, Krem/m/ere, giestgiebere, Kroeholdere og Strandsidere, at afbevise
hvad Næring og brug enhver haves, Saa og der af følgelig forbemelte Antegnelse Post at
tilsvare, og afbetale aarlig 2 rdr: Recognition, er Strandsiderskat fra 1742 aars begyndelse till
1744 aars udgang og saa fremdelis saa lenge de sam/m/e Næring og brug vedbliver; og eftter
at forbem:te Antegnelse Post var oplæst, fremstod for Retten,
giestgiefveren paa Gudøesundet i Opdals Skibrede Johannes Mogensen, som i Retten
anviste 1t: det han/n/em meddelte borgerbrev af 7 Junij 1742, hvor med hand beviste at vere
æedsoren borger i Bergen for det 2det anviste hand sine giestgiever Previlægier, udgivet af
forige
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Constituerede Stiftt befalings Mand Hr: Conferentz Raad (Lyhm … …) de øfrige (…… …..)
d: 13 Julij 1742 allernaadigst haver Confirmeret, hvor m(ed (…) bev(…. ..) eftter (Loven? …)
til de Reisendes fornødenhed, og der nest begierede hand at dend (….. …….. …….. ….. …..)
deris Sandferdige forcklaring, om hans Næring og brug, hvor udj sam/m/e bestaar, (….. …..)
svarede, at giestgieveriet Godøesundet er gandske fornøden for de Reisende (… …… …. ….)
skyld er indrettet, item at der hvercken af den/n/e giestgiever eller hans formand (… …. …..)
brugt anden Næring end Logementer og giestgievere for de Reisende; af (….. ….. ….. …….)
de paa hafnen kom/m/ende Skotte Skibs folck som ogsaa ere Reisende, og den (….. …. …..)
Almue er bleven Fourneret; Og som hand saaledes haver bevist at vere en (…. ……… …..)
dend Kiøbsted hvorunder giestgiæberiet Sorterer, og en till de Reisendes fornødenhed (giest-)
giever og endelig at hand ingen Anden handel har brugt, Saa formente hand følgelig
Skatteforordningen at vere befriet for dend nu af Fogden paafordrende Strandsiderskat.
Giestgifveren i Næshafn i Opdals Skibrede, fremstod for Retten og anviste det han/n/em af
forige Constituerede Stiftt befalings Mand Hr: Conferentz Raad Lyhm d: 20 Junij 1743

meddelte giestgiever brev, hvor med hand beviste at vere beskicket giestgiever til de
Reisendes fornødenhed, og hvor paa hand begierede Almuens Sandferdige forcklaring, saa
vell om Stedets beskaffenhed, som om hans Næring og brug, hvor til Almuen svarede, i
allemaader ligesom nest forhen ved giestgieveren i Godøesundet Johannes Mons: qvestion er
tilført, med dette tilleg, at Neshafns giestgieberie er meget Ringe og icke levebrød ved, der
som hand icke tillige som en anden bunde Ernærede sig af fiskerie; item at der paa hafnen nu
i 2de aar icke har veret noget Skotteskib, og naar nogen kom/m/er, bliver der icke dreven
anden handell, end at Skibs folcket som andre Reisende, bliver forsiunet med Logement og
Lefnets Midler. Giestgieveren Peder Olsen formeener og at Skatte Forordningen fritager ham
for dend af Fogden paafordrende Strandsiderskat;
Fogden tilholte Almuen af Opdals Skibrede at giøre fuldstendig forcklaring om de fleere
Strandsidere og Kroholdere, som maatte findes i sam/m/e Skibrede: Hvor paa Lænsmanden
og Samtlig Almuen svarede, at der nu icke findes fleere af de omspurte Persohner i Opdals
Skibrede undtagen en fattig huusmand paa Pladset Stoursøen under Næshafns giestgieberie
ved Nafn Niels Salomonsen som haver veret Soldat udj Deris Mai:ts Tieniste 13 aar, og som
hand sidder paa et sted hvor mange Jegter maa hafne om vinter tide, saa faaer Jegte folcket
oftte fornøden Skiul over hovedet i hans liden huusmands Stufve, hvor for hand slet ingen
betaling nyder, med da kand det undertiden hende sig, at hand paa giestgieveren i Næshafns
vegne som dend Rette Previligerede giestgiefver for de Reisende, og med hans tilladelse
udselger en potte øell, hvilcket u-muelig kand Profitere den/n/e fattige gamle Soldat 2 rdr:
aarlig; for Resten har hand til den/n/e tid Ernæret sig af bunde arbeide blant Almuen, men nu
hand er blefven saa gam/m/el og Skrøbelig at hand icke har Kreftter at arbeide, maa
medlidende Men/n/isker for hans fattigdoms skyld giøre ham haand Reckning.
af Waags Skibrede møtte ingen af de indkaldede Krem/m/ere, giestgifvere og Strandsidere
eller Kroeholdere, hvor for Fogden tilholt Almuen der om at giøre fuldstendig forcklaring; og
hvor paa dend Tingsøgende Almue forcklarede, at østre og westre Bagholmens giestgieverie,
som er indrettet til de Reisendes fornødenhed, vedligeholdes af Encken Sl: Bent Olrichs, som
tillige driver handell med Almuen i Østewolds og Møgsters Sogner; under dette
giestgiefverie ude ved havet i Østewolds Sogn, er et fiskever kaldet Bachesund eller Nødøen,
hvor Eier og beboer Anders Knuds: holder med Bagholmens giestgievers tilladelse, et lidet
giestgieverie, for de om Vinteren paa sam/m/e fiskever kom/m/ende Almues Mend, hvilcket
er høyt fornøden at vedligeholdes, Men Næringen er saa liden, at der af u-muelig kand svares
nogen Consumption, naar Strandsider Skat skall betalis; Ligeledes har tilforn veret under
Bagholmens giestgieberie, et lidet for Jegte folck fornøden bebygt huus Mandz Plads, kaldet
Kolbenshafnen, hvor der undertiden for Jegte folck blev holdt en potte 4 s: øell, men dette
sted er nu og har i lang tid veret gandske ødeliggende. Qvalvogen paa fiskeverret Stolmen
Er gam/m/el Krem/m/ersæde, og et giestgieberie for dend fiskende Almue hvilcket
vedligeholdes af Eieren og beboeren Jens Hans: Meyer, som der af svarer aarlig Consumption
og Strandsiderskat. Bechervigens giestgieberie, som er indrettet til de Reisendes
fornødenhed, vedlige holdes af beboeren Nathanael Mathiesen, som eftter de ham meddelte
Previlegier, tillige driver en liden fiskehandell, med dend omckring boende Almue, hvor af
tilforn har veret betalt Strandsiderskat, men siden hand blev anordnet giestgiever, til de
Reisendes fornødenhed, har alen/n/e!! (allene) Consumption veret betalt. Engesunds gamle
giestgieverie for Reisende, og Kremersæde udj Fiddie Sogn, vedligeholdes nu af forige
Kremmer Sl: Jens Beches Encke, og som dete sted er et Previlegeret giestgieversted for de
Reisende, saa der af aldrig veret svaret Strandsiderskat; Ferrøesundet et lidet huusmandz
Plads udj Neshafns giestgieveries district, beboes af en gam/m/el forarmet Encke Anna
Witman, som lever af det fiskerie hendes børn liige med andre bønder kand bruge, men som
stedet ligger mit i veyen for Almuen som Reiser til og fra havet paa fiskerie, hvilcke i
nødsfald der maa søge Skiuel over hovedet, saa kand der undertiden til dem /: med tilladelse

af giestgieveren i Neshafn :/ udselges et glas finckel og 1 potte 4 s: øel, hvilcken Næring er
saa Ringe, at der af u-muelig kand svares nogen Skat, allerheldst da forom/m/elte Encke er
gandske fattig og forarmet, hvilcket og ved Consumptionens betaling har veret Considereret.
flere Krem/m/ere, Strandsidere, giestgievere, eller Kroeholdere findes icke i Waags Skibrede;
Fogden om hvis Passeret er, var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.
Publiceret Encken Gyrj Sl: Christen Jørgensens eftterleverskes udstede Skiøde paa ½ Løb
Sm: 3/8 huud til sin Søn Lars Christensen som der for haver betalt 16 rdr: 3 Mrk: dat: 4
Martij 1745.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Knud RemberEide eftter forrige tiltaele, till Doms
Lidelse, for hans nu anden gang i ægteskab begangne Leyermaall, med qvinde Mennisket
Guri Johansdatter som er døf og Dum at lide og undgielde eftter Lov og Kongl:
Forordninger.
Paa dend indstefntes vegne møtte Baard Larsen Eide, og tilckiende [gaf] at Knud
RemberEide vedstod at vere lovlig Stefnt, men kunde icke Self møde, i henseende hand er
Syg og Sengeliggende;
Paa Defensor Hans Giøens vegne fremstillede sig for Retten Procurator Holch og gaf
tilckiende, at hand eftter fuldmagt af dat: 7 Julij 1745 møtte paa Lænsmanden Procurator
Hans Giøens vegne, som af deris Excellence Hr: Stiftts befahlings Mand â Møinichen eftter
ordre af dato 5 Maij 1745. som forsvar for Leyermaals begiengeren Knud Larsen RemberEide
er beskicket, at i dend henseende Producerede hand Comparenten først dend af Deris
Excellence Hr: Stiftts befahlings Mand â Møinichen Procurator Hans Giøen gifne ordre saa
Lydende
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(…….. ……. … Compar)enten (….) af bem:te Hans Giøen medelte fuldmagt saa Lydende
(…. …… …..… tilst)od Leyermaals begiengeren Knud Larsen RemberEide er
(……. ……….) udbad Comparenten at Dom/m/eren behagede for ham at oplæse
(…. …… ….) er Protocolleret, og eftter at saadant for ham var oplæst
(…… …… ….) Holch vedtog Stefningens forckyndelse for Leyermaals
(begiengeren Knud) Larsen RemberEide, og under sam/m/e maatte forcklare at Leyer(maals begiengeren er syg og Sengeliggende, saa hand icke til dette Ting kand møde,
(….. …… ….) dis verre, baade er og endnu af Leyermaals begiengeren
(Knud Larse)n RemberEide bliver tilstaaet. Deffensor Holch icke heller af det Passe(rede kand u)dfinde noget der kand befrie ham Leyermaals begiengeren Knud Lars:
(Rembe)rEide, men wille nu ervarte hvad Fogden imod Leyermaals begiengeren haver at
paastaae.
Fogden Producerede i Retten først dend over Leyermaals begiengerens holdte Registering
over hans formue Passerede Registrations forretning dat: 13 Octbr: 1744 med hans Exelence
høy welbaarne Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichens paategnede Aprobation af 5 Maij a:
C: hvor med hand (..)viste, først at Leyermaals begiengeren Knud RemberEide, foruden
hans nu her inden Retten ved beskicket deffensor giorde declaration har tilstaaet hans anden
gang i ægteskab begangne Leyermaall men end og for det andet, at hans beholdne Boe eller
hovedlod Jord og Jordegods, som følgelig Lov og allernaad: Forordning icke i den/n/e Cassu
forbrydes, beløber sig, naar hand Leyermaals begiengeren og huustrue, Self afbetaler boens
gield, uden afgang for det Registerede, till dend Suma 26 Rdr: 4 Mrk: 10 s: for det andet
Producerede Fogden i Rette Ext: Protocol: af hvis der er Passeret udj Sagen Contra det døve

og dum/m/e Menniske Gurj Johansdatter, hvor med Knud Lars: RemberEide nu seeniste gang
har begaaet Leyermaal Pass: d: 29 Martij dette aar, saa lydende. Men førend Fogden kunde
Skride til Endelig i Rettesettelse ville hand først fornem/m/e saa vell hos deffensor, som hos
Leyermaals begiengerens huustrue, eller hvem der paa hendes vegne møder, og om bem:te
Leyermaals begienger, er igien antagen af sin huustrue i Egteskab; Deffensor Procurator
Holch svarede at hand først maatte forestille at Leyermaals begiengerens huustrue Christj
Salomonsdatters declaration har veret, at hun haver allerreede tilgifvet hindes Mand af hiertet
dend forøvede gierning, som hun og gierne ønskede, at Deris Kongl: Mai:ts og dend
Respective Dommer ville Pardonere saa meget mueligt, at hun hindes Mand endnu kunde
beholde, allerheldst da det er beckiendt at de begge sidder ved Jordebrug og mange smaa umyndige børn;
Fogden satte i Rette over Leyermaals begiengeren Knud Lars: RemberEide at hand for sit nu
Anden gang i Egteskab begangne Leyermaall og hoereries Synd, bør lide eftter Lovens 6 bogs
13 Capt: 25 art: hvor om hand paastod Dom, under hvilcken forvendtende Dom hand og ville
formode at Forordningen af 6 Decembr: 1743 dendz 22 art: bliver i agttaget.
Deffensor Holch hafde icke videre til denne sag at svare, og saaledes sluttede Sagen till
Doms.
Eragtet.
Wed eller under Sagens Procedur er icke bevislig giort, at Leyermaals begiengeren Knud
Larsen RemberEide forhen haver begaaet Leyermaall udj sit Egteskab, dis aarsage for der om
at indhendte Stedets Præstes attestation, Sagen til Høstetinget førstckomende udsettes, da
Dom udj Sagen skall blive afsagt, til hvilcken forbem:te tid og sted Knud RemberEide
forelegges Laufdag at møde og svare til Sagen.
Fogden haver till dette [Ting] tid og Sted følgelig Hr: Conducteur Lieut: Echlews til ham
indkomne Klage af 3die Octobr: 1743. med giestgieberen Nathanael Mathiesens paategnede
attest som blev i Rettelagt, med Mundtlig Varsel ladet indstefne, Niels Joensen Lille
Carlsøen, Asbiørn ibid: Niels Ols: ibid: Ole Olsen ibid: og Baard Johans: ibid: at lide Dom
til Straf, fordj de har negtet at Skydse bem:te Conducteur Lieut: da hand var forsiunet med
hans Exellence Hr: Stifft befalings Mand â Møinichens fri Skydz pas, paa hans Reise til Deris
Kongl: Mai:ts Tieniste, og der om at anhøre vidnerne \Nathanael Mathiesen/ Skydsskafferen
Jacob Asbiørns: Fagerbacken, Niels Anders: og Hans Niels: Vevogens Eedelige forcklaring
hvilcke vidner iligemaade er indstefnt under faldzmaall at møde, deris Eedelige forcklaring
udj Sagen at aflegge.
Stefnevidnerne Johannes Eericksen Drivenes og Johannes Uglenes, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Contraparterne som og vidnerne til dette Ting med mere end 14
dagers Kald og warsell.
af de indstefnte Contraparter møtte for Retten, Niels {Ols:} Joens: Lille Carlsøen, paa
Asbiørn ibid:s vegne møtte Sønnen Lars Asbiørnsen Niels Ols: ibid: Ole Ols: ibid: møtte
for Retten, men Baard Joens: møtte icke.
dend i Rettelagde skrivelse dat: 3 Octobr: 1744 saa Lydende.
alle de indstefnte saa mange som møtte for Retten vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maa!! (maatte) Eedfæstes og afhøres.
Vidnet Nathanael Mathiesen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at
Conducteur!! at det forholder sig i allemaader ligesom ovenanførte Conducteur Lieut:
Echlefs skriftt indeholder.
Niels Olsen Carlsøen blev formanet og advaret icke at taele, imedens vidnet aflegger sin
forcklaring.

Vidnet Jacob Asbiørnsen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i avigte
høst {da} in Octbr: 1744 da Conducteur Lieut: Echlef forviste!! (foreviste) ham Deris
Excellence Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichens fri Reise pas, da vidnet som Skydzskaffer
tilsagde Niels Ols:!! (Joensen) Lille Carlsøen, Asbiørn ibid: Niels Ols: ibid: og Ole Olsen
ibid: at kom/m/e til Bechervigen og Skydse Lieutenenten om Morgenen og fick til svar, at
saa fremt de andre fløtter saa ville de og kom/m/e, at skydse, men kom icke, maatte saa
tilsige 3de andre Mend og maatte saa Self vere med
1745: 217
og hafver disse Mend icke skydset fr(i)sky(ds paa ?)de aar; de øfrige 2(de Mend,)
Niels Anders: Veyvogen og Hans Nielsen (ibid:) aflagde Eed eftter Love(n og vandt)
og forcklarede, at førte skydzskafferen till Lille Carlsøen, da hand t(…… ……… ….)
at skydse Lieut: afvigte høst. Contraparten Niels Joensen (……. …….. …….. blev til-)
sagt, men kunde icke Reise alleene; i steden for Asbiørn (….. ……. ……… ……… …-)
nen hiem/m/e Lars Asbiørns:, og Niels Olsen og Ole Olsen ibid: ... …. …… ………)
men om Natten som de kom hiem blev de forckyndt at skydsskafferen (……. …… ….)
at fare i Skydz med Lieut: som var i Bechervigen;
Fogden lod (tilføre …… …… at som)
det nu nocksom er bevist de indstefnte 4 Mendz traadtzige Modvilighed (….. ………)
dend skydz eftter høy øfrighedz befalning som denem tilckom, og de af skydzska(fferen)
tilsagt at giøre, Fogden ogsaa Propersona, i høyeste grad var foraarsaget, a(t ….. …….)
sig over disse, og andre deris Naboers i sam/m/e district modvillige opførsel, (med dis-)
ses fuldbyrdelse for Reisende, hvor om mange Klager til ham er indkom/m/en, (hvil-)
cket hand self haver fristet og fornum/m/et, saa sadte Fogden i Rette og paastod at disse
indstefnte Persohner, til Exempel for andre, maatte ansees med en arbitrair Penge Mulct om
icke mere, saa dog hver for sig eftter forige Stadtholder Krags Ergangne Resolution, grundet
paa Kongl: allernaad:t Forordninger 2 rdr: samt dend beckostede Skydz, hvor till andre er
bleven Leyet, at betale dobbelt, og Endelig at Erstatte Lænsmanden og Stefnevidnerne som
har haftt udgiftt og omckostninger hver af den/n/em 3 Mrk: 2 s: {hvor eftter saaledes udj
Sagen} og endelig som Tretteckiere der icke i Mindelighed har villet Rette for sig, at blive
anseet til Mulct til Justitz Cassen, hvor om hand paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Contraparterne som Self til dels dend fleeste deell af dennem møder, har icke kundet fragaae,
men tilstaaet at de alle blev og var beckiendt at Skydzskafferen tilsagde dem afvigte høst in
Octobr: 1744 at Reise i Skydz med Conducteur Lieutenant Echlef, som for giestgiæberen og
skydzskafferen fremvisede Deris Exellence høy welbaarne Hr: Stiftts Befahlings Mand â
Møinichens Skydz og Reise Pass, hvilcket Contraparterne u-agtet, under adskillige løese
paaskud \icke/ har Respecteret, men modvillig bleven tilbage, som foraarsagede
Skydzskafferen at tilsige 3 â 4re andre Mend at skydze; Saa tilfindes Niels Joens: Lille
Carlsøen, Asbiørn ibid: Niels Ols: ibid: og Ole Olsen ibid: {at} for saadan deris u-Lydighed
imod Landets høye øfrighedz ordre, at bøde hver for sig 2 rdr: till Stedets Skoele Cassa, saa
og tilfindes enhver af dennem at betale dobbelt Skydz for de 1 ½ Miill, som de leyede 4 Mand
maatte skydse, iligemaade tilfindes enhver af dennem at betale Lænsmand og Mænd for deris
haftte u-mage med Sagens indstefnelse 1 Mrk: danske, hvilcket forskrefne enhver tilfindes at
udrede under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse. Fogden
begierede Dommen beskreven.
Restandsen blev oplæst for Waags Skibrede \oplæst/ og beløber 179 Rdr: 1 Mrk: 3 s:
Restands: for Opdals Skibrede blev oplæst og beløber 426 rdr: 15 s:

og

Ao: 1745 d: 2 og 3die Aug: blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Føyens Skibbredes Almue, hvor da Deris Excellence høy welbaarne Hr:
Stiftts befahlings Mand â Møinichens fuldmegtig Mons:r Rodtvit i Retten Procederede,
oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemblig, Jacob OlderEide, Sæbiørn Tegland, Knud Todtland, Arne Haavig,
Lars ibid: Arne Skim/m/eland, Salomon Sædtre, og Bertell Grønaas, tillige med Lænsmanden
og Almue fleere, som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre ligesom paa forrige Tinge.
Publiceret Mons:r Holchs Bestalning paa at vere Procurator over Sundhord og Hardanger
Fogderie.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Kallevog til Jacob
Andersen dat: 29 Decembr: 1744.
Publiceret Lambert von der Ohes udstede bøxelsedel paa ½ huud i Targe!! till Torger Ols:
dat: 8 April 1745.
Publiceret Berent Smits udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Føyen till Niels
Olsen dat: 5 Decembr: 1744.
Nille Piil haver ladet Stefne Lars Lars: øfre Lillebøe for en Stoer gryde som hun haver Soldt
till Jens Horneland som Contraparten har til sig taget, som Ole Lars: Hornelandzvogen haver
endnu hos sig, hvor om hun haver skrevet Contraparten til, det hand tog i fra Ole Larsen
Hornelandzvogen, og icke ville lade det læese hvor om hand er indstefnt at lide Dom, som og
at anhøre vidner dis angaaende saa som Lars Almaas, Madz Lillebøe og Ole Lars:
Hornelandzvogen som under deris faldzmaall ere indstefnte, saa og at betale Processens
omckostninger.
1745: 217b
(Contraparte)n Lars Lillebøe møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
(og Varse)ll.
(Cita)ntinden sagde at da hun Reiste her fra Landet for 3de
(….. siden, s)aa fore(… ….. …..) en gryde i forvaring hos Lars Lillebøe, {som hun} hvor
(….. ….. ….. …….. …) ved en bundemand lod gryden afhendte, {hvilc} paa
(….. ……… ….. da Contr)aparten icke var hiem/m/e, og indsatte dend i forvaring
(……. hos Ole (Horne)landsvogen, hvor fra Contraparten Lars Lillebøe
(……. …… ……) till sit hiem, der eftter Skrev hun et brev til Contra(parten) som {af} Ole Lars: Hornelandzvogen for ham skulle oplæse, det hand
(Contra)parten tog till sig, saa at det icke blev oplæst; og der om paastod hun at de indstefnte
vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Saa blev vidnet Lars Almaas fremckaldet som eftter Eeds afleggelse eftter Loven vandt og
forcklarede, hvilcken eftter paaraab icke møtte for Retten.
Vidnet Madz Lillebøe, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at om Sancte
Hans dags tider 1745 hos Anna paa eller under Berge i Savogen leverede Ole

Hornelandzvogen vidnet et brev at læese for Lars Lillebøe, som der paa siger, {er} \om/
brevet var til ham, og som Ole Hornelandzvogen svarede ja, tog Lars Lillebøe brevet til sig
saa det icke blev oplæeset, saa siger Ole Horneland at brevet indeholder at du Lars Lillebøe
skall levere gryden til Jens Horneland, hvor paa Lars Lillebøe siger, at naar en skriver ham
till, saa tager hand til sig, som hand og hiemte hos sig, og hvad gryden angaar sagde hand at
beholde, indtil Citantinden betaler ham det hun er skyldig. Videre vidste vidnet icke at
forcklare.
Vidnet Ole Lars: Horneland eftter aflagde Eed eftter Loven vant og forcklarede om Sancte
Hansdags tider 1745 indsadte Jens Haarneland en gryde hos vidnet, og der eftter sam/m/e dag
kom Lars Lillebøes huustrue med en Mand, og begierte dito gryde tilbage, som vidnet
negtede, hvor imod hun dog tog gryden der fra hiem til sig om Nattetider, og sagde hun vidste
icke at Nille Piil var skyldig hindes Mand 1 rdr: 2 Mrk: nogle dager der eftter fick hand et
brev fra hinde, som {sku} hand skulle lade oplæese for Lars Lillebøe ved Mads Nedre
Lillebøe, da vidnet forcklarede tilgick i allemaader som forrige vidne vundet og udsagt haver.
Contraparten Lars Lillebøe møtte for Retten og sagde at gryden sadte hun i underpant hos
ham for huusleye i hans huus i Savogen, {som} hvor udj hun boede og hafde sit tilhold i 4re
aar, og der af ej betalte nogen huuseleye som er 2 Mrk: aarlig, begierede der hos at sagen til
neste Ting maatte opsettes, da hand hinde Contra ville indstefne, og for det øfrige haver hand
leveret gryden fra sig til Jens Haarneland eftter at hand af hinde til dette Ting var indstefnt,
det Citantinden tilstod Rigtig at vere.
Publiceret Hr: Niels Hertzbergs udstede Pandte obligation Stoer 300 rdr: som hand haver
beckomet til laans af Hr: Niels Leganger, som haver til underpant Muster, Bremnes og Sveens
Kircker dat: 1 Aug: 1745.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens Resolution, om Een del
bønder som bruger handell dat: 7 Julij 1745.
Publiceret, Niels Stoutland, Simen Fylckesnes, og Østen Grof, deris udstede Skiøde paa en
Laxevog kaldes Udslet øen kaldet till Salomon Habbestad og Eerick ibid: som derfor har
betalt 7 rdr: 3 Mrk: dat: 2 Aug: 1745.
Publiceret Encken Helga Sl: Johanes Olsvogs eftterleverskes udstede Skiøde paa 12 Mrk:
Sm: i Alswog til Maans Aarstensen som der for har bet: 14 rdr: dat: 2 Aug: 1745.
Publiceret Mickel Olricks udstede bøxelsedel paa 1 pd: 15 Mrk: Sm: i gaarden Kulleseid til
Peder Lars: dat: 24 Julij 1745.
Publiceret Mickel Olricks udstede bøxelsedel paa 27 Mrk: Sm: udj gaarden i gaarden!!
Alswog til Eerick Torstensen dat: 16 Julij 1745.
Publiceret Gundmund Ols: udstede fæstesedel paa Hofde Laxevog til Mons Præstebøe dat: 8
Julij 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Maren Skacktaffell, hvor børnene, Susanna Volqvardzdatter,
Catharine, og Helene Maria Volqvartsdøttre er tilsamen udlagt i gaarden Watne 3 Løber Sm:
3 huuder for 324 rdr: dat: 4 Maij 1745.
Restands: for Føyens Skibrede beløber 350 rdr: 1 Mrk: 9 s:

Fogden i Anledning af Cam/m/er Collegii Antegnelser udj hans allerunderdanigste aflagde
Regenskab Ao: 1743 hafde indkaldet de i dette Skibrede værende Cremmere, Strandsidere,
giestgiæbere og Kroeholdere, at afbevise hvad Næring og brug enhver haver, og der af at
svare og betale aarlig Strandsiderskat 2 rdr: for de 2de aar 1743 og 1744 samt i Retten at
fremckom/m/e med hvad de til deris formentlige befrielse maatte have at indføere;
Jonas Budde som Kremmer og giestgiæber paa Espewer og Bøm/m/elhafn anviste i Retten
at!! (det?) han/n/em medelte borgerbrev, hvor med hand beviste at vere Eedsoren borger i
Bergen under hvis District disse giestgievere Sorterer og at hand d: 12 Julij (…0) (1690?)
har vundet sit borgerskab, og som hand der maa svare alle onera!! (Norsk Hist. Leksikon:
onera, fl.t. av onus = skatt, avfgift) saa formente hand følgelig Skatte forordningen at vere
befriet for dend af Fogden fordrende Strandsiderskat.
1745: 218
Jonas von Høven, som giestgiever i Folgerøen, anviste i Retten det han(nem …… … … af)
Hr: Stiftts befahlings Mand â Møinichen meddelte giestgieverbrev af dat: (.. … med hvilcket)
hand beviste at vere beskicket giestgiefver, til de Reisendes fornødenhed, og (….. … …. om)
Almuen ville giøre deris Sandferdige forcklaring om hans Næring og (brug …… … Almuen)
enstem/m/ig svarede, at det er dem i guds Sandhed vel beckiendt at giestgieberen (…. icke)
har haftt eller har anden Næring eller handel, end det blotte giestgieverie (… …. ….. …. ….)
Resten ligesom andre bønder, maa Ernære sig af fiskerie, som dog (…. ….. ……. ….. …….)
har slaaet gandske feill. Jonas Høven sagde at saalenge hand icke (….. ……. …… …. Privi-)
legier paa giestgiefveriet, svarede hand aarlig Strandsiderskat 2 rdr: m(en ……) da (….. lov-)
lig beskicket giestgiefver for de Reisende, og icke haver anden handell end det (… …. ……)
følgelig Skatte Forordningen for Strandsider Skat at vere befriet.
Giestgiefveren Bertel (…… paa)
giestgieveriet Sundstabøe wogen, anviste i Retten de ham af forige Stiftts befalings Mand Hr:
Admiral Kaas dat: 17 Febrj: 1736 meddelte Previlegier, saa vell paa giestgieveriet som
handelen for Almuen i sam/m/e district; becklagede ellers sin Store fattigdom at hand umuelig kand udRede dend fulde Consumption eftter Forordningen endsige nogen anden Skat
eller Recognition; og som hand er virckelig beskicket giestgiefver for de Reisende, Saa
formente hand følgelig Skatte Forordningen at vere befriet for Strandsiderskat, om endskiønt
hand undertiden kand bruge en liden fiskehandel med dend fiskende Almue;
fleere af de indvarslede møtte icke, hvor for Fogden tilholt Lænsmanden og Almuen, at giøre
deris Sandferdige forcklaring, hvad fleere Krem/m/ere, giestgiebere, Strandsidere og
Kroeholdere som findes i Føyens Skibrede, og hvad brug enhver haver, der til de Eenstemig
svarede, at foruden de som nu har veret for Retten, findes eftterskrefne;
Leervigens giestgieverie paa Storøen, som er indrettet til de Reisendes fornødenhed vedlige
holdes af beboeren Knud Krog, som eftter de han/n/em meddelte Previlegier, tillige holder
giestgieverie for Land manden i sam/m/e District, men dend bæste Næring, er at Fournere de
Skotteskibe, som kom/m/er ved Sundhords Toldsted med Fictualia, og for dem at opckiøbe
hos bunden paa Storøens Land dend behøvende Træelast.
Hidschen hvor beboeren Mickel Olrick, eftter erhvervede Previlegier, holder handel med
dend fiskende Almue og giestgieberie for sam/m/e, af hvilcken Næring hand aarlig betaler
baade Consumption og Strandsiderskat.
Øchlandswogens lidet Krem/m/ersæde, hvor beboeren Sl: Iver Melboes Encke, eftter
erhvervede Previlegier, holder giestgieverie for dend fiskende Almue, og undertiden kand
bruge en liden fiskehandel, af hvilcken Næring hun aarlig betaler Consumption, eftter hindes
fattige vilckaar og Strandsiderskat 2 rdr:

Brandesunds Krem/m/ersæde som nu med Kongl: Confirmerede Privilegier er forsiunet og
bruges af Jacob Hasse Hyn/n/emeur, er i allemaader ligesom forhen ved Hidschholmen er
forcklaret.
Fleere Krem/m/ere, giestgievere, Strandsidere eller Kroeholdere sagde Almuen icke findes i
Føyens Skibrede, Thj de fleere Kroer, som her tilforn fantes, er af Fogden eftter de ham
tillagde ordres, som u-nødige u-nøttige, for mange aar siden aldelis blefven afskaffede;
Fogden om hvis Passeret er, var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.

Ao: 1745 d: 4 og 5 Aug: blev holden Almindelig Somer Skatte og Sageting paa gaarden
Bielland for Fiere Skibbredes Almue, hvor da Deris Excellences høy welbaarne Hr: Stiftts
Befahlings Mand!!, og oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg
med eftterskrefne Laugrettes Mend, Ole Povels: Øfrebøe, Ingebrigt Bierckeland, Baard
Nedrevig, Tollef Espenes, Berent Nunslie, Peder Ulfverager, Niels Eenstadvold, og Knud
Hans: Tvedt, tillige med Lænsmanden og fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige
Tinge;
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befalingsmand â Møinichens udstede bestalling til
Mons:r Jens Isach Holch at vere Procurator for Sundhord og Hardanger Fogderie dat: 9 Julij
1745.
Publiceret Deris Excellences Resolution om de bønder som selger qvæg, bør svare
Consumption dat: 7 Julij 1745.
Publiceret Deris {Mai:ts} Excellences giestgiever Privilegium for Jacob Hof paa Kiernagelen
dat: 28 Maij 1745.
Publiceret Guttorm Allendals udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Hage til Gabriel Olsen dat:
8 April 1745.
Berent Nunslie haver ladet Stefne Daniell Kiernagelsvogen til Doms Lidelse at betale 4 Rdr: i
huuse aaeboed, som og at betale Processens beckostninger.
{Dani} Procurator Holch som fuldmegtig af!! (for?) Contraparten Daniell Aasmunsen østre
Kiernagelen, møtte for Retten og tilstod Stefnemaalets lovlige forckyndelse, det og
Contraparten som for Retten Self møtte, tilstod at varselen er hannem lovlig forckyndt, \saa
og er Madame Ohmsen som JordEiere till Vedermæele indstefnt, hvilcket Fogden som
Lougverge lovlig for varselen ant:/
Citanten møtte for Retten og Sagde at da Contraparten Daniel Kiernagelsvogen qvitterede
Jordebruget for 8te aar siden, blev af Vurderings Mend aaeboeden Taxeret for 4 rdr: som
Citanten paastaar at Contraparten bør blive tilfunden at betale.
Procurator Holch paa Daniel Kiernagelens vegne Producerede i Retten et Indleg dat: 4de
Aug: 1745 saa Lydende.
Citanten paastod endnu som føer at Contraparten maa blive tilfunden at betale.
Procurator Holch for at see denne sag imellem Parterne forligt, declarerede paa sin Principal
Daniel Kiernagelens vegne, at endskiønt hans Principal i dette søgemaal dels er u-skyldig, saa
dog tilsiger Daniell Kiernagelen at betale til Citanten Berent Nonslie 2 rdr: til

førstckom/m/ende Michaelj tider, uden nogen videre Proces under Execution i mangel af
Mindelig betaling, hos Contrapartens Boe at blive udtaget;
Citanten var med denne declaration og tilstaaelse i allemaader vel fornøyet.
Sr: Claus Warvig haver till dette Ting ladet indstefne Niels Braatvedt till Doms Lidelse at
betale 1 par qvernsteener som hand beckom paa Credit 1730 for 3 rdr: 2 Mrk: samt at betale
Processens beckostning.
Contraparten blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Tollef Houeland og Guldbrand Vihofde hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Contraparten Niels Braatvedt till dette Ting med mere end 4re Ugers Kald og
warsell.
Paa
1745: 218b
(……… …….. …. Len)smanden Tollef Houeland og paastod Dom.
Eragtet.
(Siden Stefnevidnerne) haver afhiemlet at Contraparten har faaet lovlig Kald
(og Varsell, saa forel)egges Niels Braatvet Laufdag til neste Ting at møde og svare til Sagen.
(Taarbiørn Wig) haver till dette Ting ladet eftter forige tiltale p: 202 indstefne
(Ellend Røgckenes a)t betale en Jegtefragt, og der om at anhøre vidner Siur
(Bioerdahl og Ole Øfr)ebøe, som iligemaade er indstefnt under faldz maall
(og der)nest a(t an)høre Dom till betaling saa vel som Processens beckostning.
Contraparten Ellend Røgckenes møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell;
Eerick Tollacks: paa Citantens vegne paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og
afhøres:
Vidnet Siur Bioerdahl eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at afvigte høst
1744 var vidnet paa gaarden Øfrevig, og hørte at Contraparten betingede Citantens Jegt til
Byen som i sam/m/e dager var hiemckom/m/en, dend hand tilbød ham, men Contraparten
undskyldte sig icke paa sam/m/e tid kunde bruge dend, saa som Præsteholdet hos ham dito tid
indfandt, da Citanten siger at ville leye dend bort til Knud Indbioe, og naar hand
hiemckom/m/er skulle Contraparten beckom/m/e Jegten, da Contraparten ligesom tilforne
undskyldte sig icke kunde bruge Jegten, formedelst Høstetingets holdelse forestod, da hand
maatte betale Skatten som hand icke hafde Penger til, hvor med Citanten lovede ham at ville
assistere, der paa var Contraparten vel tilfredz at ville beholde og bruge Jegten naar som
heldst Knud Indbioe med Jegten kom hiem. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Ole Øfrebøe eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at forleden
høst 1744 var vidnet paa gaarden Øfrevig og hørte at aftaelen om Jegten i alle maader
imellem Citanten og Contraparten blev sluttet og afgiort, ligesom forrige vidne vundet og
udsagt haver.
Procurator Holch for Ellend Joensen møtte og gaf tilckiende at de vidner som allerrede førte
ere, icke kand gielde imod Elling Joensens benegtelse, thj om saa var da burte de tilforne vere
førte, for første Ting som Dom/m/eren behageligst af Lovens pag: 129 art: 22. og i dend
henseende begierede hand paa sin Principals vegne under Reservation Copie af det som i
Sagen er Passeret, og under sam/m/e var begierende andstand i Sagen till neste Ting.
Eragtet.
eftter Contrapartens paastand udsettes Sagen til neste Ting, imidlertid skall det begierte udtog
gives ham betimelig beskreven.

Restands: for Fiere Skibrede beløber 173 rdr:

Ao: 1745 d: 9 og 10 Aug: blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Gielmervig for Schaanevigs Skibbredes Almue, hvor da Deris Excellence høy welbaarne Hr:
Stiftts Befahlings Mand â Møinichens fuldmegtig Mons:r Rodtvit i Retten Præciderede,
oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend, Knud Teigendall, Anders Skoege, Ole Tarraldzøen, Eelias Læcknes, Tollef
Molnes, Niels Løevig, Ole MitEbne og Od Axland, tillige med begge Lænsmendene og
Almue fleere som Tinget same tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres, ligesom paa forige Tinge.
Publiceret Deris Excellences Resolution for de som bruger handel af bønder uden for deris
gaardes aufling at betale Consumption dat: 7 Julij 1745.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befalings Mandens bestalning for Mons:r Holch at vere
Bøigde Procurator for Sundhord og Hardanger dat: 9 Julij 1745.
Publiceret Baronesse Sl: RosenKrantzes udstede Pandte obligation Stoer 400 rdr: till Sr:
Lars Smit i Bergen som hinde dito Capital haver laant og setter ham i Pandt i gaarden
Aarthuun 1 ½ Løb Sm: med videre dat: 18 Novbr: 1745!! (1744?).
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden Sioe
dat: 7 Decbr: 1744
Publiceret forvalter Dahls udstede bøxelsedel paa 1 ½ Løb Sm: udj gaarden Lechnes til Lars
Christiansen dat: 31 Decembr: 1744.
Publiceret Lutzie Sl: Peder Andfindsens eftterleverske hindes udstede bøxelsedel paa 1 pd:
21 Mrk: Sm: i Mortvet til Hans Torgiers: dat: 8 April 1745.
Lænsmanden Christopher Gielmervig angaf at have med fleere til ham opfunden et ulfve
huele, hvor af de ickun beckom 2de unger hvis Skind og feld hand her for Retten anviste, og
at vere funden paa Gielmervigs grund, hvor fore Fogden betalte 1 rdr:
Fogden haver eftter Skrifttlig ordre till Lænsmanden ladet indstefne Christen og Hans Lande
samt Abraham Hvidevold som var beordret under sicker bevaring at frem føere endel
Landstrygere til Lænsmanden Hans Schorpen, hvilcke de alleene haver opsadt paa gaarden,
og Reiset der fra, uden at Lænsmanden var hiem/m/e, var der for af Lænsmandens huustrue
ombedet at de ville blevet hos fandterne indtil hun kunde faae bud eftter folck, hvor om de ere
indstefnte at lide Dom saavel til Strafbøder, som og at betale alt hvad skade fandterne mod en
eller anden tilføyet haver, dito bref dat: 9 Julij 1745 saa Lydende.
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Lænsmanden Johannes Sioe, og Lars Sæbøe, hiemlede ved Eed eftter Loven
at have indstefnt Christen og Hans Lande, samt Abraham Videvold til dette Ting med mere
end 14 dagers Kald og Varsell.
Fogden paastod Laufdags foreleggelse for de indstefnte
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Eragtet.
eftterdj Stefnevidnerne ha(ver afhiemlet at de indstefnte Contraparter haver)
faaet lovlig Kald og warsell, saa forele(gges Christen og Hans Lande, samt Abraham)
Hvidevold Laufdag till neste Ting at møde og (svare til Sagen)
Cappellanen till Schaanevigs Præstegield Hr: Peder (……. haver ved)
Skrifttlig Stefnemaall ladet Citere og indstefne (Medhielperen i …… Kir-)
ckesongn, Joen Tierransen Slaacke, for hans slette (….. ……… …… ……)
i Aachre Kircke Festo Johanne Paptiste sidst, til at a(nhøre ……… ……. …..)
Nafngifne vidners Eedelige forcklaring her udinden (hvilcket Ste)fne(maal)
som af dets forckyndelses paategnelse sees at vere paagielderen lovlig (forckyndt)
saa vel som og de der udj Nafngifne vidner, det og ved Stefnevidnerne Self, om fornødiges,
inden Retten kand afhiembles, ydmygst begierende af Comparenten, tillige med hoshefttede
attesterede Copie af hans høyædle ærværdighed Hr: Biscop Bornemands Skrifttlige ordre af
12 Junij 1745. for Retten oplæst og i Tingsvidnet inddragen, da hand der eftter formoedede,
alle indstefnte vidner, for Retten fremckalde, maatte Eedtages, hvor eftter hand sine
qvæstioner til besvarelse for den/n/em vill Proponere og fremsette, alt til et lovskicket
Tingsvidnes Erholdelse. Stefnemaalet blev oplæst dat: 12 J(uni)j 1745 saa Lydende. der
nest blev Biscoppens ordre oplæst dat: 12 Julij!! (Junij?) 1745 saa Lydende.
Contraparten Joen Tierrans: Slaacke, møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres. Widnerne blev alle
paaraabt som fremstod for Retten da Eedens forcklaring af Lovbogen for dennem blev
oplæst, og formaenet at vogte sig for MeenEed, og sige sin Sandhed;
Songne Præsten Hr: Johannes Weyle lod i Retten fremlegge sit Skrifttlige vidnes byrd dat: 9
Aug: 1745 saa Lydende.
der paa widnet Peder Klocker eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa
Citantens fremsatte Spørsmaall om icke Klockeren eller vidnet var i Aackre Kircke Sancte
Hans dag 1745. Rs: jae. 2. om vidnet icke saag Contraparten Joen Slaacke kom til bem:te
Kircke, og var beskiencket. Rs: saag at Joen Slaacke kom til Kircke og fulte med
brudefolcket ind i Kircken, men om hand var drucken eller beskiencket, vidste vidnet icke.
3die om vidnet icke saae og hørte, at medhielperen Joen Slaacke, under Deris høy
ærværdigheds ordres Publication Reiste sig op og der imod taelede med høy og lydelig Røst,
nogle gange, Rs: hørte at Joen Slaacke sagde med lydende ord, at Cappellanen var det vel
verdt, at Almuen skulle ofre ham; 4de om icke vidnet hørte, Medhielperen Joen Slaacke
talte fleere eller andre ord Rs: hørte Joen Slaacke sagde videre, at Cappellanen var det vel
verd, men det Staar till Almuen om die vill, og kandske vores gamle Præst vil intet Miste,
{hvilcke ord} og med det same hand talte disse ord, vendte hand sig paa side til Almuen som
stod bagenfor ham, og passerede dette imedens Sogne Præsten stod paa Prædicke stoelen og
oplæste 2de ordres fra deris høy ærverdighed Hr: Biscop Bornemand. 5te om icke vidnet
saag og hørte, at medhielper Joen Slaacke, da hand eftter Tienistens slutning blev opckaldet i
Coret af Cappellanen, og eftter Embeds Pligt alvorlig paamindet om hans i Guds huus, usøm/m/lige opførsell, ved høy og lydelig taele, imod dend Publicerede ordre, Grundet paa
Kongl: allernaadigste vilie, samt druckenskab i Guds huus, 2 â 3 gange, Stampede i
Kirckegulfvet mod Cappellanen, Continuerede med forhen brugte u-nøttige ord, imod titmelte
høye øfrighedz ordre. Rs: eftter Prædicken gick vidnet ud paa Kirckegaarden, og altsaa
hvercken saag eller hørte hvad imellem dennem passerede, og da vidnet kom ind i Kircken

igien {w} saag vidnet at Joen Slaacke gick ud af Kircken, og icke hørte ham taele. Videre
hafde Citanten dette vidne icke mere at tilspørge.
Vidnet Lars Vogen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa 1te qvæstion
jae; till 2den qvæstion svarede som forrige vidne; til 3die qvæstion svarede, hørte der blev
Talt, men om det var Joen Slaacke der talte, eller hvem anden det var, vidste vidnet icke at
forcklare; til 4de qvæstion svarede, som til nest forige qvæstion. till 5te qvæstion svarede,
at da Kircketienisten var ude, saag hand Cappellanen kom gaaende op eftter Kirckegulfvet og
Joen Slaacke gick eftter ind i Coret, og imidlertid hørte hand Joen Slaacke sagde, I tager feil,
og skall Jeg til Bremerholm, saa skall der en følge med; 6te qvæstion om icke hørte
medhielperen 3de sinde, beckrefttede sit forhen udsagde en gang eftter anden med grove
Eeder, og da Cap: paamindte der om, til sin befrielse at sige, det haver Præsten oftte giordt.
Rs: Ney. 7de qvæstion blev vidnet tilspurt om hand icke saag Klaackeren at vere tilstede i
Coret, førend Cappellanen og Joen Slaacke Skildtes ad.
Eragtet.
Widnet Peder Klocker eftter Citantens indkaldelse haver aflagte sit vidnisbyrd i Sagen, og
som hand icke er indstefnt at anhøre nogen Examination om hvad som Citanten udkræver af
vidnet at lade forcklare
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(……. …….. ……. ….. ………. ……… v)idnet skall der paa svare, siden det
(………. ……… ………….. …………) hovet Sagen u-Vedkom/m/ende.
dette (vidne havde Parterne ei) mere at tilspørge.
det 4de vidne Thor Sæfv(erEide eftter aflagde Eed) eftter Loven vandt og forcklarede, paa 1te qvæstion, at
(…….. ………. …… Sancte) Hans dag; til 2den qvæstion svarede saag Joen Slaacke
(…… …….. ……. …. d)rucken. till 3die qvæstion svarede Ney. til 4de qvæ(stion svarede … till) 5te qvæstion svarede Ney. till 6te qvæstion svarede Ney.
(….)ldte sig ellers icke at høre vell. dette vidne hafde Parterne icke mere at tilspørge.
det 5te vidne Harrald Hougen, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, paa 1te
qvæstion, Rs: ja, till 2den qvæstion svarede ja, Joen Slaacke fuldte vidnet baade til og fra
Kircken, og war icke drucken. till 3die qvæstion svarede, at da Songne Præsten oplæste
Biscoppens ordre at Almuen skulle ofre!! (ofre til?) Cappellanen, hørte vidnet at Joen Slaacke
sagde overlydt, Gud give mee hafde Raad til det, Cappellanen var det vell verdt; til 4de
qvæstion svarede Ney. til 5te qvæstion svarede Ney. til 6te qvæstion svarede Ney. Videre
hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
6te vidne Ole SæfverEide, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, paa 1te
qvæstion jae; till 2den qvæstion svarede jae at Joen Slaacke var i Kircken men var icke
drucken eller beskiencket. till 3die qvæstion svarede Ney. til 4de qvæstion svarede Ney.
til 5te qvæstion svarede Ney. till 6te qvæstion svarede Ney. Videre hafde Parterne icke
dette vidne at tilspørge.
7de vidne Aamund Amland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, paa 1te
qvæstion jae; til 2den qvæstion svarede at Joen Slaacke var i Kircken, dog icke drucken eller
beskiencket; till 3die qvæstion svarede, at da Songene!! (Sogne) Præsten oplæste Biscoppens
ordre og sagde at om Almuen vil unde hans medtiener noget var det vel, da hørte vidnet at
Joen Slaacke sagde, overlydt, Gud give me hafde Raad til det, saa var Cappellanen det vel
verdt; till 4de qvæstion svarede Ney. til 5te qvæstion svarede Ney. til 6 qvæstion svarede
Ney. Parterne hafde icke mere dette vidne at tilspørge.
8de vidne Knud Tielle eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede paa 1te qvæstion
jae, till 2den qvæstion svarede at Joen Slaacke var i Kircken, men var icke drucken; til 3die

qvæstion svarede lige som nest forige vidne vundet og udsagt haver. til 4de qvæstion svarede
Ney. til 5te qvæstion svarede Ney. til 6te qvæstion svarede Ney. Parterne hafde icke videre
dette vidne at tilspørge.
det 9de vidne Tollef Molnes eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, paa 1te
qvæstion jae. til 2den qvæstion svarede som nest forrige vidne; till 3die qvæstion svarede at
Joen Slaacke Sagde dend der vil ofre!! (ofre til?) Cappellanen, er det vel, og hand er det vell
verdt. till 4de qvæstion svarede Ney. till 5te qvæstion svarede Ney, till 6te qvæstion
svarede Ney.
siden at det paastefnte med disse vidner, icke fuldkom/m/en er afbevist, war Cappellanen
ydmygst af Retten begierende, opsettelse til nestckommende ting, da hand med andre vidner
det tilstreckelig haabede at beviise.
Til hvilcken tid og Sted Fogden i Anledning af høyloflig Cam/m/er Collegii Antegnelser udj
hans allerunderd: Regenskab 1743 d: 18 Post, hafde indkaldet alle de i dette Skibrede
befindende giestgiebere, Strandsidere og Kroeholdere, at afbevise hvad Næring og brug
enhver haver, samt der af følgelig Skatteforordningen fra 1742 aars begyndelse at betale
aarlig Recognition eller Strandsiderskat 2 Rdr: og Endelig i Retten at fremckom/m/e med
hvis de til deris befrielse maatte have at fremføre. Men da ingen af dislige Persohner sig
indfandt, blev Lænsmanden og Almuen af Fogden alvorlig anbefalet og tilholdt, fuldstendig at
forcklare, hvor mange Strandsiddere, giestgiefvere eller Kroeholdere her i Skibredet maatte
findes, samt hvad Næring og brug enhver haver. der til de alle Eenstemig svarede at i dette
Skibrede findes aldelis icke fleere af saadan/n/e Persohner end alleene
giestgieveren paa Toftewaagen Otte Kapel, som er forsiunet med Kongl: allernaadigst
Previlegier, hvis Næring og brug alleene er, at holde Logement for de faae Reisende, som der
kand anckom/m/e, som og undertiden til omckring boende bønder, at udselge en potte øell og
et glas brendevin, dog er denne hans Næring saa liden og Ringe, at hand er bleven gandske
udarmet, og aldrig paa dette sted af slig Næring kand leve, men maatte lide mangel paa lives
ophold, for sig og sin gamle huustrue, der som hand icke med andre bønder, søgte sin Næring
med fiskerie paa Søen.
Fogden om hvis Passeret er, var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.
Restandsen blev oplæst og beløber 425 rdr: 5 Mrk: 3 s:

Ao: 1745 d: 12 og 13 Aug: blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting paa gaarden
Fiddie for Fieldbergs og Etnes Skibbreders Almue, hvor da Deris Excellence Hr: Stiftts
befahlings Mand â Møinichens fuldmegtig Mons:r Rodtvit udj Retten Præciderede,
oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemlig Jacob Eckrem, Knud {Støele} Grindem, Aslack ibid: Halle
Ramsvig, Joen Steene, Haldoer Lilledal, Ole Aasbøe og Pofvell Ram/m/e, tillige med begge
Lænsmendene og Almue fleere af begge Skibreder som Tinget sam/m/e tid Søgte.
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Publiceret alle Kongl: Forordninger samt høye øfrighedz ordres saa som paa forrige Tinge;

Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichens udstede Bestalning for
Jens Isack Holch at vere bøigde Procurator for Sundhord og Hardanger Fogderie dat: 9 Julij
1745.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befalings Mandens Resolution at hvad bønder og
b(……) som bruger handel uden for deris Jorders aufling, skall betale Consumptions Skat.
(dat: . ….. 1745)
Publiceret Niels Tollefsens udstede skiøde paa \1 Løb/ 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden (…… til
…..) Knuds: dat: 26 Novembr: 1744.
Publiceret Anna Marie Sl: Hr: Erland Mickelsens eftterleverskes udstede skiøde paa 1 Løb
Sm: 1 Tønde Korn udj gaarden Roe til Gundmund Lars: som der for har bet: 108 Rdr: dat:
19 Janv: 1745.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 2 pd: 12 Mrk: Sm: i Hougen til Iver
Halvors: dat: 31 Decembr: 1744.
Fogden Heiberg haver till dette Ting ladet indstefne Sl: Ifvers Encke Alna og hendis datter
Karj Ifversdatter, eftter forrige tiltale at lide Dom til Straf for deris u-gudelige huusholdning
paa dend almindelige bededag 1744 alt eftter de forhen i Sagen Ergangene vidners Eedelige
forcklaringer, saa og er den/n/em forckyndt at Seeniste Waarting blev dennem af Retten
forelagt Laufdag, till dette Ting at møde og svare till Sagen.
dend indstefnte Karj Ifversdatter møtte for Retten vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell;
Stefnevidnerne {Povel Nordhuus og} Torsten Weestad og Aasmund Veestad, hiemlede med
Eed eftter Loven at have indstefnt Sl: Ivers Encke Alna, till dette Ting med mere end 4re
Ugers Kald og varsell till dette Ting.
Fogden paastod Dom eftter Sagens beskaffenhed.
Karj Ifversdatter sagde haver alleene paa foromvundne tid taget broderen fra Halfvor
Eeckenes, og ingenlunde Refvet dito Soldat i haaret som vidnet omvundet haver, det hun
aldelis benegter.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Alle widnerne har omvundet at dend Tumuldt og allarm som holdtes paa gaarden Alne paa
bededagen 1744, hos Sl: Ifvers Encke imellem Soldat Halfvor Eegckenes og Anders Vigcke,
Reiste sig der af at de drack tilhaabe hos Encken Sl: Iver Alnes eftterlefverske, hvilcken for
den/n/e gang tilfindes for saadan øelsael paa en høy og hellig bededag at betale 4 Mrk:
danske, till Stedets fattige, siden hun befindes at vere udj en forarmet tilstand, med tilhold hun
for efttertiden Eendtholder sig fra slig u-Løflig øeltap, {da} hvis icke maa hun vendte
yderligere at blive anseet og Straffet. Widnernes udsigende Karj Ifversdatter \angaaende/
forcklarer de hørte af broderen Anders Vigcke at Halfvor Egckenes har ligget i seng med
hinde, men ingen af vidnerne har seet det, ligesaa er der heller ingen af vidnerne der har seet
at Karj Ifversdatter har Refvet Halfvor Eegckenes i haaret, uden alleene vidnet Jens Endresen,
{for} det hun aldelis benegter, hvor fore Karj Ifversdatter for disse beskyldninger frifindes.
Sl: Ifvers Encke Alna tilfindes at udrede og betale forskrefne bøder, under Namb og
Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
Fogden hafver till dette Ting ladet indstefne Halfvor Egckenes til Doms Lidelse {for} til Straf
fordj hand paa bededagen 1744 haver holdet et Syndigt huus paa gaarden Alne, med fylderie
og Clam/m/erie, med videre.

dend indstefnte Halfvor Eegckenes møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Fogden lod tilføere at siden det med Eenstem/m/ige vidner er bevislig giort, at Halfvor
Eegckenes, baade haver veret aarsage, till det avigte aars bededag, paa gaarden Alne, holdte
u-gudelige lefnet, saa og at hand Self, paa sam/m/e dag har begaaet druckenskab og
Clam/m/erie, saa satte Fogden i Rette og formente at hand bør lide og undgielde eftter Lovens
6 bogs 7 Capt: 8 art: og der foruden tilfindes at betale hellig brøde, hvor om hand forvendtede
Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
med vidnernis udsigende er det bevist at Halfvor Eegckenes haver paa gaarden Alna paa
bededagen 1744 drucket og holdet Mundckrig og u-Eenighed, saa tilfindes hand for saadan
sin u-Lovlig adferd at bøde helig brøde til Skoele Cassen med 1 rdr: 3 Mrk: under Namb og
Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Targier Thom/m/esdatter for begangne
Leyermaall med Sergiant Casper Joesephsen, at lide Dom i følge Loven.
dend indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Halfvor i Ousen og Siur ØsterEide hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Targier Thomesdatter til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og varsell.
Frue Sl: Bredals lod ved Hr: Lieutenent Berg tilsige at ville paa Targier Thomesdatters
vegne betale bøderne til Fogden \i/ 3de aar, saa som nu til førstckom/m/ende Michaelj tider 2
rdr: og saaledes ligemeget til nestckomende aarsdag 1746 og saa fremdelis.
Anna Susanna Lange haver till dette Ting ladet indstefne ved skrifttlig Kaldseddel Samuel
Haaim till doms lidelse fordj hand skall have begiengnet Citantinden med ærrørige Skieldzord
i Brøllups huuset hos Lænsmanden
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(paa gaarden Fid)die i Etne Skibrede d: 23 J(..)ij 1745, og der om indstefnt vidner at anhøre,
Martha Høyland, Anna NoerEim, og Ifver Ram/m/e, samt Gundmund Aarvigs huustrue
Giertrud Johansdatter, som alle ere indstefnte under faldz maal at møde, og Samuell Haaim
der eftter at lide Dom, som og at betale Processens omckostninger.
Stefnevidnerne Søfren Jueleskaar og Joen Støele hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Samuell Haaim, Anna NoerEim og Iver Ram/m/e til dette Ting med mere end 14
dagers Kald og varsell. Stefnevidnerne Søfren Jueleskaar og Eerick Haalle hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Giertrud Johansdatter til dette Ting med mere end 4 Ugers Kald
og varsell. Stefnevidnerne Søfren Jueleskaar og Johannes Træe, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Martha Høyland till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
varsell.
Citantinden Anna Lange møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte
Eedfæstes og afhøres. hvor paa vidnerne blev fremckaldet da ickun det Eene vidne Giertrud
Johanna!! (Johansdatter) lod sit skrifttlige vidnesbyrd, ved sin Mand Gundmund Aarvig i
Rettelegge som blev læst og dat: 10 Aug: 1745 saa Lydende. der eftter fremstod
vidnet Anna NoerEim som eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at i
brøllupet her paa gaarden Fiddie dagen eftter Sancte Hansdag i Sengeboen, sad vidnet tillige
med Citantinden og drack thee, imidlertid kom Samuel Haaim drucken ind og siger til
Citantinden dricker du wand, svarede hun joe og bad ham dricke thee med, satte sig saa till
bordet og tog en Coppe thee til Munden, hvilcken var heed og brendte sig, satte saa the
Coppen fra sig og sagde til Citantinden, fanden brende dig som du brendte mig, Rørte saa ved

the Copperne, som hun bad ham icke skulle slae i Støcker, da sagde hand til hinde thie stille
din hoere. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
og som de øfrige vidner blev paaraabt og icke møder, saa kunde Retten icke der eftter
opholdes, men opsettes till i Morgen, da saa fremt vidnerne møder, skall de blive afhørte.
Publiceret Eerick Tollefs: Scheldals udstede skiøde paa 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Noreim til
Gunder Aasmunds: som der for har bet: 180 rdr: dat: 12 Aug: 1745.
Publiceret Knud Krags udstede Skiøde paa 2 Løber Sm: 1 huud i gaarden Tesdal till Halfvor
Joensen som der for har betalt 53 rdr: dat: 4 Maij 1745.
Publiceret Halfvor Tesdals udstede Pandte obligation Stoer 27 rdr: som hand haver
beckom/m/et til Laans hos Knud Krag (Krog), og setter der for til underpant 2 Løber sm: 1
huud i gaarden Tesdal dat: 12 Aug: 1745.
der eftter fremstillede sig vidnerne Strax, da
vidnet Martha Høyland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i brøllupet
paa gaarden Fiddie dagen eftter Sancte Hans dag \1745/ som vidnet med fleere sad i
Sengeboen og drack Thee, kom Samuell Haaim ind og satte sig ved bordet og sagde til
Citantinden hand ville dricke thee med hinde, da vidnet gick frem paa gulfvet og hørte at
Samuel Haaim sagde hore, men saag icke paa ham da hand talte disse ord saa som hun vendte
Ryggen til de som stod og sad ved bordet. Citantinden tilspurte vidnet om Samuel Haaim
talte med Andre end hinde Self; Rs: svarede hørte Samuel Haaim talede disse ord, men
saag icke hvem hand sagde hore till. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Widnet Iver Ram/m/e eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i forom/m/elte
brøllup, dagen eftter Sancte hans dag 1745 om Morgenen war Citantinden tillige med flere i
Sengeboen at dricke thee, hvor vidnet kom ind og blev seende at Samuel Sad omskrefs paa
forset bencken og hørdte Samuel Haaim sagde til Citantinden, {hvad} hvem var faer din Jeg
kiendte L(ar?)s Kiører. Videre vidste vidnet icke at forcklare.
Citantinden paastod Dom over Contraparten.
Eragtet.
Som Kaldsmendene har afhiemlet at Contraparten har faaet lovlig Kald og Varsell, saa
forelegges Samuel Haaim Laufdag til neste Ting at møde og svare til Sagen.
Fogden gaf tilckiende at hand for en gang at faae Ende paa Sagen Contra Samuel Haaim,
angaaende hans u-Loflige adferd mod afdøde Anders Steene, endnu till dette Ting haver
indstefnt merbem:te Anders Steenis huustrues datter Britha Larsdatter følgelig Rettens
Ergangne Eragtning af 1te og 2 April 1743, at beEedige hendes da som et indstefnt vidne
aflagde forcklaring hvor till hun nu under faldz maall er varslet, disligeste bem:te Samuel
Haaim at anhøre saa vel vidnets Britha Larsdatters forcklarings beEedigelse, som og at anhøre
Dom udj Sagen eftter begge Parters paastand som forhen er giort.
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Producerede ellers i Rette Songne P(ræsten J)oc(um?) Al(thands?)
attest af 12 Aug: 1745, at Britha Larsdatter, er bleven confirmeret
i sin Daabs Pagt og Naade, Dominica Qvasimodo Giniti (er dermed)
bleven delagtig giort i det høy værdige Altarens Sacram(ente)
saa Lydende.
dend indstefnte Samuel Haaim blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke.

Stefnevidnerne Søfren Jueleberget og Johannes Eefvensen Grindem, hiemlede med Eed
eftter Loven, at hafve indstefnt Samuel Haaim till dette Ting med 14 dagers Kald og warsell.
der eftter blev vidnet \Britha Larsdatter/ for Retten fremckaldet, da Eedens forcklaring for
vidnet blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed; Hvor paa
widnet eftter aflagde Eed eftter Loven, blev forelæeset sit forhen aflagde vidnesbyrd, hvilcket
hun i allemaader Stadfæstede og sagde, at det forholder sig saaledes udj all Sandhed. Videre
Sagde vidnet icke hafde at forcklare.
Eragtet.
Som Samuel Haaim nu icke møder i dag saa udsettes Sagen til i Morgen, om hand da skulle
ville møde, og hvis icke, saa skall i Sagen da blive Dom afsagt. Udj vidnet Karen
Hansdatters baade Nøst ved Søen var 2de fierringer Saltet Magckreell indsadt eller Staaende,
hvor af Samuel Haaim det Eene, og Sl: Anders Steene det andet tilhørende, hvilcken sidste i
Korenskueren Ao: 1741 Reiste ned til Søen og gick ind i dito baade Nøst for sin der Staaende
Magckrell fiering at udtage, da hand af widnet som imidlertid kom till ham, var begierende at
ville See Samuel Haaims tilhørende fiering Magckreell, som vidnet lod ham See hvor af hand
tog en Magckreell satte sig Ned, Skar i dend til en Prøve, og der paa Skaer dend i 2de
Støcker, hvor af hand Self beholdt det Eene, og det andet Støcke leverede hand vidnet, indtill
hand hafde optaget sin Eegen Magckreell, leverede hand det forhen tagne Støcke Magckreell
fra sig igien til vidnet, som der paa lagde begge Støckerne Ned udj Magckreell fieringen som
Samuel Haaim var tilhørende, saa at Sl: Anders Steene der af intet tog med sig; 8te dager der
eftter paa en Løfverdag, kom Samuel Haaim til vidnet, for at afhendte sit der Staaende fiering
Magckreell, hvor hen \dito/ vidne gick med og fortaalte ham at noget af Magckreelen var
borte, lige saa hvad Sl: Anders Steene der med giorde, hvor paa Samuel Haaim svarede, at Sl:
Anders Steene skall smage ham paa Ryggen, med tilleg hand skall smage dend saart nock,
sagde og at ville Reise sam/m/e dag op til Sl: Anders Steene som og Skeede, gick der paa fra
vidnet ud af Nøstet, og blev Staaende ved Søestranden, da Eendel Almue Mend kom till Land
Roende, for hvilcke Samuel Haaim Sagde at Sl: Anders Steene hafde Staaelet Magckreell fra
ham, og at hand der for var verdt en blaa Ryg, som 5 af vidnerne omvundet haver; og at
Samuel Haaim eftter oven anførte Samtaele med vidnet, sam/m/e dag Reiste op til gaarden
Steene, bevises med vidnerne Stifdatteren Britha Larsdatter og Encken Anna Knudsdatter,
med hvilcke hand talte og som hand paa Spørsmaall blev svaret at Sl: Anders Steene laae syg
i Sengeboen, gick Encken Anna Knudsdatter bort at henge nogle waade Klæder op, bagen om
huuserne i gaarden da befalede Samuel Haaim vidnet Britha Larsdatter, at tilsige Stiffaderen
Anders Steene skulle kom/m/e ud, som og skede, da Samuel Haaim hilser og siger god dag,
og siden siger til Sl: Anders Steene at have taget af hans Magckreel, som dend Sl: Mand
negtede, icke at have taget, da Saag vidnet at Samuel Haaim, skufvede Sl: Anders Steene til
Jorden, og slog ham med en Kiep over Ryggen og axlerne, og saa snart dend Sl: Mand stod
op, skufvede Samuel Haaim ham anden gang til Jorden og slog ham over axlerne med
Kieppen, som vngefer var saa tyck som en Mandsfinger, saa gick vidnet bort afsides satte sig
ned at græde; og som dette Passerede imedens vidnet Anna Knudsdatter ophengte de vaade
Klæder, bagen for huuserne, hørte hun at desse 2de blev høymæelet, gick saa frem til dem og
blev seende, ligesom forrige vidne at Samuel Haaim en og anden gang sloeg hindes Mand
med dito Kiep over Armerne, med mange fleere omstendigheder som af Acten sees; foruden
disse, haver 2de andre vidner Seet Samuel Haaim paa gaarden Steene dito Løverdag, eftter at
dette slagsmaall var ophævet, hvor af det Eene vidne Tierran Ingebrigts: Øckland kom
Ridende igien/n/em gaarden Steene, Saag Sl: Anders Steene og Samuel Haaim i gaarden og
hørte at Samuel Haaim Tiufckiendte Sl: Anders Steene, at have Staaelet Magckreel fra ham,
det andet vidne Aasmund Steene Saag Samuel Haaim sam/m/e dag kom gaaende og holdte Sl:
Anders Steene i haanden, som icke ville gaae med, da Samuel Haaim sleppede ham af
haanden, saa hand faldt baglengs paa Ryggen ned til Jorden og som hand Stod op igien, hørte

vidnet at Samuel Haaim sagde til Sl: Anders Steene Staar du icke til at have taget
Magckreelen, saa skall Jeg saa Piske dig, at du skal glem/m/e
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(din fader) og Moder, din Tiufs (….. gick) saa fra gaarden Steene hiem eftter, og sagde
(til?) vidnerne underveis, at (have) noget Staaelet Magckreell hand Reyede, eller
(….. hol)ldt, en Kiep i haanden, som (hand) sagde denne har hand smagt; Endnu da Sl: An(ders Steene) var ved døden afgangen, befandt vidnerne Aasmund Steene og Johan/n/es
(……. …..) Liiget frem, at det Sl: Menniske var blaae paa begge armerne oven for
(… ……) Alt dette vill Samuel Haaim undskylde og benegte udj sit under sin
Deffensoer Knud Krogs haand Producerede Indleg dat: 1te April 1743 ej at have slaget Sl:
Anders Steene som hand Trøster sig med at vidnerne der udj ej ere overEensstem/m/ende og
naar Rettelig betragtes Samuel Haaims Samtaele med det første vidne, og der (……)ns
udsigende med folckene som bringede Noeden i Land, saa sees hand haver (ful?)dbyrdet sit
forsedt, da hand dito Løverdag kom til gaarden Steene og fick Sl: Anders Steene i taele, da
hand siger god dag, og strax der paa beskylder ham at have taget af hans Magckreell, som
blev benegtet og Saagt Ney icke haver taget af hans Magckreell, saa skufvede Samuel Haaim
ham Sl: Anders Steene til Jorden en og anden gang, og slog ham med dend omvundne Stock,
over armerne og Axlerne, udj vidnet Britha Larsdatters paasiun, som der over gick bort
afsides, hvor paa det andet vidne Anna Knudsdatter, over den/n/e bulder og allarm gick frem
udj Self sam/m/e Minut og blev Seende ligesom nestforrige vidne, at Samuel Haaim Slog
hindes Mand med dend omvundne Kiep som og skufvede ham en og anden gang till Jorden,
saa at af disse og de øfrige foranførte omstendigheder, er u-negtelig bevis nock paa denne
Samuel Haaims voldsom/m/e opførsell imod Sl: Anders Steene, hvor fore Samuel Haaim
tilfindes at bøde eftter Lovens 6 bogs 9 Capt: 2 art: 3de 40 Lod Sølf, samt Slagsmaals bøder
eftter Lovens 6 bogs 7 Capt: 8de art: 3de 6 Lod Sølf, og fordj hand uden Skiell og føye haver
beskyldet dend Sl: Mand for at have Staaelet af hans Magckreel som med 5 af de førte
vidners udsigende er bevist, Saa tilfindes Samuel Haaim for saadan tillagde ærrørige
beskyldning at bøde til deris Mai:ts Cassa 16 Rdr: og bør sam/m/e beskyldning ej kom/m/e
dend afdøde eller eftterlefvende paarørende, till allermindste forckleinelse paa gode Nafn og
Røgte, men som u-bevislig, og som u-talte, bør vere døde og Magtesløs udj allemaader.
Hvad sig ellers dend Sl: Mands død eftter dette slagsmaall er betreffende, da var hand strax
eftter saa frisk at hand Red op i bøigden til sine Naboer, som og forrettede arbeide med
høeslaatte, og imedens hand laae till Sengs, haver hand for alle Mennisker, som imidlertid
talede med ham, aldrig talet eller klaget over Samuel Haaim til allermindste fortrydelse, saa at
denne Ret kand icke befinde, at Samuel Haaim ved dette udgifne hug, har veret aarsage til
dend Sl: Mandz død, Men dend langsom/m/elig svaghed som dend Sl: Mand har veret saa
mange tider forud behefttet med, daglig forøgede og tiltog, har formoedentlig till døden veret
dend Største aarsage. Alt forskrefne tilfindes Samuel Haaim at udrede og betale, under
Namb og Execution udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Haldoer Torckelsens med fleere, deris udstede Skiøde paa 1 Løb 1 pd: 4 Mrk: Sm: i
Caldem till Biørne Tollefs: som der for har bet: 27 Rdr: 4 Mrk: 10 s: dat: 12 Aug: 1745.
Publiceret Alval Siurs: Hamres udstede Skiøde paa 2 Løber Sm: 8 Spd: Korn udj Schieldal
till Eerick Tollefsen dat: 12 April 1745.
Mons:r Bredal haver i forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne eftterskrefne Debitorer til
Doms Lidelse, saa som Sl: Aasmund Steenis Encke skyldig 2 Mrk: 6 s: Niels Tesdall 2

Mrk: Niels Lien 12 s: Gabriel Vogen 2 Mrk: 4 s: Sl: Sifver Vestøes Encke 4 Mrk: 1 s:
Torckell Fosse 4 Mrk: 6 s: Størcker Tesdall 2 Mrk: 15 s: Knud Brendeland 12 s: og
Tollef Eericksen har bet: saa og at betale Processens omckostninger
af de indstefnte møtte Torckel Fosse som aflagde sin Eed at have betalt sin gield med 2
fafner bierckeved â 2 Mrk: 4 s: er 4 Mrk: 8 s: saa hand intet er skyldig. Niels Lien betalte
12 s: Aasmund Steenes Encke \ved/ Joen Steene siger icke at vere skyldig mere end 10 s:
Niels Tollefsen Tesdall benegter ej at vere mere skyldig end 3 s:
Stefnevidnerne Søfren Jueleberget og Johannes Træe hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt alle forbenefnte Debitorer, undtagen Sl: Sifvert Westøes Encke, med mere end 14
dagers Kald og varsell;
Niels Tollefsen Tesdall efttergaf Citanten Prætentionen.
de øfrige Debitorer møtte icke.
{forest} hvor eftter saaledes udj Sagen blef Kiendt Dømt og afsagt.
Debitorerne Aasmund Steenis Encke benegter fordringen og icke tilstaar mere at vere skyldig
end 10 s: de hun tilfindes at betale med 16 s: udj omckostning. Gaabriel Vogen 2 Mrk: 4 s:
Størcker Tæsdall 2 Mrk: 15 s: og Knud Brendland 12 s: der nu 3de sinde er indstefnt og
icke møder tilfindes enhver at betale foranførte Prætention samt enhver af dem at betale 1
Mrk: danske udj Processens beckostning under Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e
doms lovlige forckyndelse.

Ao: 1745 d: 4 og 5 Octobr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig Niels Albrigts: Hæfverøen
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Knud Olsen Sandtorfv, Lars Stangeland, Anders Sandtorfv, (Salo?)mon Mæelingen, Rasmus
Grasdalen, Jacob Hæfverøen og (Lars? …)brigtsen Houckenes, tillige med fleere Almue som
Tinget samme tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaad.te Forordning (om ……..) Informatores deris Straf dat: 9
Julij 1745.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Reschript angaaende, det unge Mandskab, saa vell fra
Land leggene som (…)derne desserterer, hvad warsel de skall have, Nemlig 6 ugers varsel
dat: 13 A(pril) 1745.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befalings Mandens ordre angaaende Hr: Lieut: Aboes
qvarter penge dat: 4 Martij og 7 Maij 1745.
Publiceret Ole Taaskes udstede bøxelsedel paa 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: i gaarden Tvedte til Lars
Jo(……) dat: 19 Martij 1745.
Publiceret Hr: Steeners udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: og ¼ huud udj gaarden
Hedemarchen till Halfvor Tørres: dat: 2 Octbr: 1745.
Publiceret Encken Karj Nielsdatters med fleere interessenteres udstede Skiøde paa 16 Mrk:
Sm: i gaarden Weiwogen til Ole Nils: som der for har bet: 16 rdr: dateret 30 Julij 1745.

Publiceret Haagcken Niels: med fleere interessenteres udstede Skiøde paa 12 ½ Mrk: Sm: udj
gaarden Weiwogen til Niels Anders: som der for har bet: 12 ½ rdr: dat: 30 Julij 1745.
Publiceret Encken Martha Jacobsdatters udstede Skiøde paa 12 Mrk: Sm: udj gaarden
Weiwogen till Ole Andersen som der for har betalt 12 rdr: dat: 30 Julij 1745.
Publiceret Anders Siurs: RemberEides udstede skiøde paa 5 Mrk: Sm: udj gaarden
Rembereide til Lars Anders: som der for har bet: 5 Mrk: Sm:!! (rdr:) dat: 4 Octbr: 1745.
Publiceret dend imellem gaarden Helland og gaarden Storevigs opsiddere, oprettede Contract
dat: 25 Septembr: 1745.
Publiceret dend imellem opsidderne paa gaarden Hofsted og gaarden Storevig [oprettede
Contract] dat: 28 Aug: 1745.
Publiceret Madame Anna Marie Sl: Bendt Olrichs udstede Pandte obligation Stor 550 Rdr:
som hun haver beckomet till Laans hos Fogden Sr: Andreas Heiberg imod aarlig interesse 5
Procento, og setter der for til underpandt giestgieberstedet Westre Bagholmen med
paastaaende vaanehuuser og bygninger og dissens Previlegier og gaarden Østewold
skyldende 2 ½ Løb Sm: med bøxel og herlighed dat: 31 Aug: 1745.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Previlegium paa giestgieberiet i Bechervigen dat: 16
Julij 1745.
Publiceret Mad: Anna Marie Sl: Bendt Olrichs udstede Pandte obligation Stor 450 Rdr: som
hun haver faaet til Laans af Hr: Foget Heiberg dat: 5 Octbr: 1745.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichens Resolution at ingen uPreviligeret maa i Jens Hans: Meyers district, i fiskeries tider giøre ham nogen præjudice dat:
29 Aug: 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Gurj Pedersdatter Rembereide, er Enckemanden Christopher
Pofvelsen udlagt 2 Mrk: Sm: i gaarden Rembereide for 2 rdr: dat: 5 Julij 1745.
Fogden gaf tilckiende at hand till dette Ting tid og sted hafde advaret Knud RemberEide at
møde, og eftter forrige tiltaele at anhøre Dom for hans anden gang i Egteskab begangne
Leyermaall, eftter allerrede giodte!! (giordte) i Rettesettelse, og i følge Rettens Seniste
Ergangne Kiendelse, Producerede Fogden i Rette Songne Præsten Hr: Wilhelm Smites attest
dat: 6 Septembr: saa Lydende.
Procurator Holch som Deffensor for Knud RemberEide møtte for Retten, og vedtog
Stefningens lovlige forckyndelse, for dito Knud RemberEide, og der hos gaf tilckiende, at
Knud RemberEide denne gang, for svaghed skyld icke kunde møde, som og Comparenten
fremlagde et skrifttlig indleg af 30 Septembr: 1745 underskrevet og Stadfestet med Knud
RemberEides boemercke, det hand begierede for Retten oplæst, saa Lydende. og naar saa
sked var sluttede hand Sagen til Doms.
Fogden lod tilføere at hand i anledning af Malifisanten Knud RemberEides indkomne Indleg
fandt fornøden at indhendte dend
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tilstedeverende Almues svar paa eftterfølgende qvæstioner; 1t: hvor gammel bem:te Knud
RemberEide er. Rs: 46 aar gam/m/el. 2de hvor lenge hand har veret giftt med hans nu
levende æcte huustrue. Rs: I den/n/e Som/m/er 22 aar siden. 3die hvor mange børn hand
har auflet med sin huustrue. Rs: har haftt 7 børn hvor af 4re ere døde og lefver igien 1 Søn
og 2de døttre, det sidste auflet med hans huustrue eftter at denne hans forseelse var begaaet;
og det ældste barn er ? aar gammell; 4de hvor Stor Jordebrug hand styrer. Rs: hand bruger
i Skatt 2 pd: 10 ½ Mrk: Sm: Men i Landskyld Kirckens gods 1 pd: Sm: og SelfEier godz 19
½ Mrk: Sm: 3/8 huud. 5te: hvorledes hand har ført sit Lif og Lefnet i blant Almuen. Rs:
Almuen her til svarede at Knud RemberEide har i all sin tid opført sig som en ærlig og
skickelig Mand.
Fogden Refererede sig til sin forrige i Rettesettelse og paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som ægtegiftt Mand Knud Larsen RemberEide, haver ved sin beskickede Deffensor, tilstaaet
saa vell forhen som nu, eftter lovlig Stefnemaals forckyndelse, at have begaaet Leyermaall og
barne aufling med qvinde Mennisket Gurj Johansdatter, Saa tilfindes Knud RemberEide i
følge Forordningen af d: 6 Decembr: 1743 dends 22 art: at betale Leyermaals bøder 24 Rdr:
og eftter dend over hans Boes formue holdte Registrations forretning overskydende 2 Rdr: 4
Mrk: 10 s: tilfindes hand at betale \der af i/ yderste formue dend 10de Part som er 1 Mrk: 10
6/10 s: Og som det ved Præstens attest er bevist at dette er nu dend Anden gang, at hand
haver begaaet Leyermaall udj æcteskab, hvor fore Knud Larsen RemberEide tilfindes eftter
Lovens 6 bogs 13 Capt: 25 art: at Rømme Landet, hvilcket alt bør eftterckommes, samt
forskrefne bøder at udRedes, under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.
Fogden i Rettelagde Mandtalet om wrag [og] Strandet gods, med videre, svarede ej findes
mere end udj dito Tingsvidne forcklaret er. Almuen tilstod at have nødt sin betaling 4 s:
Miillen saa mange som har skydset til og fra Tingene dette aar. Odelskats Mandtaelet blev
af Retten forseglet. Restandsen beløber 114 Rdr: 4 Mrk: 5 s:
Mickel Brynildsen Fiddie indfandt sig for Retten og gaf tilckiende at \omendskiønt/ det baade
ved dend over hans boes formue holdte Registrations forretning som og ved Execution er
befunden at hans bortskyldige gield langt overgaar hans formue, og at hand alt saa intet er
Eiende, til de 24 Rdr:s bøder som hand d: 29 Martij 1745 er tildømt at bøde, for hans i
Egteskab begangne Leyermaall, saa har hand dog faaet sine slegtningers og Creditorers
Løftte, at ville forhielpe ham til en ung Karls Leyermaals bøder 12 Rdr: om hand for videre
Straf paa Kroppen med fengsel og arbeide, eftter Forordningen maa blive befriet;
Fogden her til svarede, at hand vill Referere hans tilbud, til Deris Excellence Hr: Stiftts
befalingsmanden, og der om indhendte hans godtfindende, om sam/m/e i anledning af det
seeniste allernaad:te Reschript maa blive modtagen. og til hvilcken ende Fogden begierede at
hvis nu Passeret er, maatte hannem under Rettens forsegling meddelis,
Laugrettes Mendene som skal besidde Retten 1746. Halvor Niels: Hilde, Salomon ibid:
Mickel Klepsvig, Ole Mickels: Øckland, Lars Mickels: Torrang, Torckel GougsEim, Lars
Nielsen Steenevig og Ole Johansen Salthellen.
Saug Eier Mandtalet blev taget under forsegling.

Ao: 1745 d: 8 og 9 Octbr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Hummelvig for Opdals Skibredes Almue oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Johannes Haaeland, Ole
Landerøen, Niels Hellesvig, Johannes ReisEim, Ole Opdall, Isack Oenerim i Anders Unerims
sted, Morten Helland og Ørjens Medalen, tillige med flere Almue som Tinget sam/m/e tid
Søgte.
Publiceret Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge;
Publiceret Hr: obriste Segelkes udstede bøxelsedel paa ½ Løb Smør i gaarden Røen til Siur
Eericks: dat: 26 Julij 1745.
Publiceret Rangnele Olsdatters udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden
Møcklestad [til ???] dat: 8 Octbr: 1745.
Publiceret Mad: Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa ½ Løb sm: ½ hd: i Gierswig til Isack
Olsen dat: 25 Septbr: 1745.
fremckom for Retten Jacob Taralds: Flyensfer og lyesede paa sin huustrues vegne odels og
Pengemangels Lysnings Ret til 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Store Godøen, som Sæbiørn og Sl: Jacobs
Encke paabor, hvilcken hand sagde er hans huustrues Rette og Sande odel som hand agter til
sig at indløese, saa snart hand saa mange Penge kand beckom/m/e.
Publiceret Siur Niels: udstede bøxelsedel paa gaarden Gierstad 1 pd: 3 Mrk: Sm: til Lars
Siursen dat: 8 Octbr: 1745.
Publiceret Skifttebrevet
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eftter Sl: Isack Ferrevog, hvor Indre Gielland, Encken og Anna Isacksdatter er tilsamen udlagt
2 pd: 6 Mrk: Sm: i Ferrevog for 54 rdr: dat: 3 Julij 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Christj Tegland, hvor Christj Andersdatter er udlagt (.. …. ..
….) for 47 rdr: 1 Mrk: 8 s: og en Sæeterstøel Bulder for 12 rdr: og i garden Braat(etvedt . …)
½ huud for 18 rdr: og Anna Andersdatter udlagt 1 Løb 6 Mrk: Sm: i Ersver for 58 rdr: 3
Mrk: og udj Store Braatetvedt ½ Løb Sm: ½ huud [for] 18 rdr: dat: 10 Aug: 1745.
Hr: Pastor Christie hafver till dette Ting ladet indstefne Mickel Hagtorsen Melckevig i
Schaanevigs Skibrede boende, til dette Ting at betale Lax, Magckreell og Silde Tiende, af
Laxevogen under gaarden Onerim for aar 1740, 1741, 1742, 1743, 1744 og 1745, hvor om
hand er indstefnt at anhøre vidnerne, Jens og Samuell Elsager, Niels og Lars Langeland, til et
Tingsvidnes Erholdelse, hvor om vidnerne ere indstefnte under faldzmaall at møde
Contra Parten Mickell Hagtorsen Mielckevigen blev paaraabt eftter Loven men møtte icke,
ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at svare;
Citanten Hr: Pastor Christie møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte
Eedfæstes og afhøres,
Stefnevidnerne Hans Torstensen Skaarpen og Anders Monsen Oenerim, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt Mickel Hagtoersen Mielckevig till dette Ting med 4re Ugers
varsel i dag.

hvor paa widnerne for Retten blev fremckaldet da Eedens forcklaring for dennem blev
oplæst og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed, der paa
widnet Jens Elsager eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa spørsmaall, om
vidnet ved at Mickel Mielckevig icke har faaet Lax hvert aar i forestaaende aarringer, Rs: ja,
men hvor meget ved vidnet icke; 2det om icke Mickel i dito Laxevog har faaet Magckrell
om høsten i fornefnte aarringer, Rs: ja, hand har og faaet Magckreell om Som/m/eren hvert
aar, men hvor meget ved hand icke, der af har hand soldt endel til Almuen, Eendel der af ført
saltet til byen og Eendel har hand ført fersk hiem, dog i dette eller indeverende aar har hand
faaet til imod 2000 Magckreell som og faaet noget Somersild hvor af vidnets huustrue kiøbte
for 2 s: vedste ellers icke hvor meget hand fick. Widere hafde Citanten dette vidne icke at
tilspørge.
det 2det vidne Samuell Elsager, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa 1te
Spørsmaall, jae og ellers som forige vidne vundet haver. til 2det Spørsmaall svarede, at
Mickel Melckevigen har faaet aarlig i fornefnte aarringer 2000 Magckreell, har og
indeverende aar faaet Eendel Som/m/ersild, men hvor meget ved hand icke; Videre hafde
Citanten dette vidne icke at tilspørge.
3die vidne Niels Langeland, eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, paa 1te
Spørsmaall, at 1740 fick Mickel Melckevigen 40 støcker Lax, faaet og Lax i nest paafølgende
aarringer men hvor meget vidste vidnet icke, uden i afvigte aar 1744 fick Contraparten 20
stck:r Lax, og hvor mange hand indeverende aar har faaet ved vidnet icke; til 2den: qvæstion
svarede vidnet at Mickel Melckevigen har faaet Magckreel hvert aar, men hvor meget veste
vidnet icke, undtagen 1742 førte hand 9 Tønder saltet Magckreell til Bergen, og vidnet var
med ham paa baaden, og for 2de aar siden førte hand 10 Tønder Magckrel til Bergen, og i
indeverende aar fick hand 2 Tønder Som/m/ersild. Videre hafde Citanten dette vidne icke at
tilspørge;
det 4de vidne Lars Langeland eftter aflagde Eed eftter Loven vant og forcklarede, paa 1te
Spørsmaall at Contraparten vel har faaet Lax hvert aar, men hvor meget vedste vidnet icke.
til 2det Spørsmaall svarede, ved at Contraparten har faaet Magckrel hvert aar i fornefnte
aarringer, men ved icke hvor meget; Ligesaa vedste vidnet at hand har faaet Somersild dette
aar, ved dog icke hvor meget. Videre hafde Citanten dette vidne icke at tilspørge.
der nest Citanten om hvis Passeret er, var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende
som blev bevilget.
Peder Fladerager haver till dette Ting ladet indstefne Niels Fladerager og Lars Niels: ibid: til
at lide Dom, at det qvernehuus som de har staaende paa Citans!! (Citantens) Jordebrugs
grund, at de der udj skall overlade ham helftten, saa vell i grunden som i qvernen og
qvernehuuset, og der indstefnt dennem til at anhøre vidnerne Knud Fladerager og Steen Ols:
ibid: som ere indstefnte under falds
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maall at møde, og der eftter Contra Parterne at lide Dom, samt at betale Sagens foraarsagede
omckostninger.
Contraparten Niels Fladerager møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
varsell. Contraparten Lars Fladerager blev paaraabt eftter Loven men møtte icke.
Stefnevidnerne (…..) og Christen Møcklestad hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Lars Fladerager till dette Ting med 14ten dagers Kald og varsell.
Procurator Holch møtte for Niels Taarbiørns: Fladerager, der formeener at vere alleene Eiere
til baade dend omtvistende qvernegrund samt paastaaende qvernehuus og qvern (… ..)g vel
paa og forcklarede, da hand maatte fornem/m/e som det og i Sandhed befindes, at

tvistigheden er af dend beskaffenhed at begge parter tilEigner sig at vere Eiere af dend Marck
hvor qvernehuuset er Staaende, kunde Comparenten icke (fin)de, at denne Sag er!! (ej) paa
dette sted for nerverende tid kand afgiøres, førend lovlig siun og grandskning paa aaesteden
sked er, og der kand Erfares hvem der er Eiere, af dend omtvistende qvernegrund, eftter
Lovens 1te bogs 16 Capt: 1te art: i dend henseende afvartede Comparenten Rettens
Kiendelse, at Citanten med Sagen til aaesteden maa vorde henvist.
Citanten Peder Fladerager paastod at hans indstefnte vidner maatte Eed festes og afhøres.
der paa
vidnet Knud Fladerager eftter aflagde Eed eftter Loven vant og forcklarede, og sagde at
hørte af Citantens formand Sl: Taarbiørn Fladerager sagde, at der som hand ville tage sin
anpart i Sagen, saa tilckom det ham; vidnet blev tilspurt paa hvis grund qvernen er staaende,
svarede at dend staar paa dend grund, hvor Citanten har sin \høe/slaatte; widnet forcklarede
ellers at Niels Fladerager for Eendel aarringer siden eller i førstningen brugte dend halfve
part i gaarden Fladerager, i hvilcken tid hand opsadte dette omtvistende qvernehuus som
saaledes alleene tilhørte hans brug, men for nogle aar siden haver hand overladet Eendel af sit
Jordebrug till børnene, saa som endel der af til Sønnen Sl: Taarbiørn Niels: hvis Jordebrug,
nu Citanten bruger, og Een part overlod hand til sin Søn Lars Nielsen, hvilcke ickun har haftt
frihed at maele til deris huus fornødenhed, men hvad afgiftt i øfrigt af qvernen er falden,
haver Niels Fladerager {sig} holdt sig forbeholden;
Procurator Holch declarerede ej hafde noget her imod at indvende, uden at hand Refererede
sig til sin forrige paastand. {Eragtet.}
Ellers tilstod Contraparten Niels Fladerager, at {P} Citanten u-hindret skall vere tilladt at
Maele til sin Eegen huus fornødenhed, uden betaling.
Eragtet.
Siden Sagen beroer paa siun og grandskning, saa henvises Citanten at indstefne Sagen til
Aaesteden da der udj skall Kiendes lovfølgelig.
fremckom for Retten Encken Stine Sl: Axel Johansens, og paa sin Søn Johannes Axelsens
vegne lyesede odels og Pengemangels Lysnings Ret til 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Ferrewog,
som Encken Magdele Sl: Isacks eftterleverske bebor og bruger, som hun sagde er hindes søns
Rette og sande odel, det hand agter til sig at indløese, saa snart hand saa mange Penge kand
beckome.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste forordning angaaende ungdomen som føer deris
Confirmation begaar Leyermaall dat: 2 Septembr: 1745.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befahlings Mand â Møinichens Placat angaaende Varer
som Almuen føerer til Bergen dat: 28 Septbr: 1745.
Publiceret Hr: Tanchs udstede grundesedel paa Godøesundet til giestgieberen Johannes
Qvalheim dat: 12 Decembr: 1743.
Publiceret Berge Ols: Femangers udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden
Malchenes til Rasmus Johansen dat: 8 Octbr: 1745.
Ole Waage haver till dette Ting ladet indstefne Anders Vaage til Doms Lidelse for hand skall
have slaget høe eller græs paa Citantens brug, ligesaa for at hand haver optaget en gangevey
over Citantens Engebøe og der om indstefnt Contraparten at anhøre eftterskrefne vidner Ole
Dalland, unge Ole ibid: og Clem/m/et Lande, som og at betale Processens beckostning.
Contraparten Anders Vaage møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.

Citanten sagde at siden alle vidnerne ickun et der af møder, saa forlangede hand icke at
sam/m/e vidne nu skall blive ført, men ville det skall beroe till de alle kand møde.
Eragtet.
Siden Sagen beror paa siun og grandskning, saa henvises Citanten at indstefne Sagen til
Aaesteden, da vidner skall afhøres, og Sagen lovgemes paackiendes.
Knud Ferrevog hafver till dette Ting ladet indstefne Sæbiørn Leite till at indRømme sin
brugende part i gaarden Leite ½ Løb Smør som Citanten formeener at vere odels berettiget
til, og der om at lide Dom, som og at betale Processens beckostning.
Contra Parten møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Citanten sagde at ville bevise med Skifttebref at det brug ½ Løb Sm: som Contraparten
beboer i gaarden Leite, haver hørt og veret Citantens Eien1745: 224
dom, og haver hørt hans fædre frender til.
Contraparten sagde der imod at vill ingenlunde afstaae sit brug i Leite uden foregaaende
Dom.
Eragtet.
Som denne Sag Dirriverer af odels Løsnings Ret, saa forelegges Citanten at indstefne
Contraparten og Sagen til aaesteden hvor vidners afhørelse og Documenter Sagen
vedkom/m/ende skall eftter lovlig omgang, modtages, og der eftter i følge Loven paackiendes.
Sæebiørn Leite haver till dette Ting ladet indstefne Knud Ferrevog til Doms Lidelse for
brugte Skieldz ord, og der om indstefnt Contra Parten at anhøre vidnet Peder Beltestadz
udsigende, som i ligemaade under faldzmaall er indstefnt at møde, samt at betale Processens
beckostning.
Contraparten Knud Ferrevog møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Contraparten!! (Citanten?) paastod at hans indstefnte vidne maatte blive afhørt. der paa
vidnet Peder Beltestad fremstod og eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
indeverende aar Anden Pintse dag kom Knud Ferrevog ind med Munderingen til Sæbiørn
Leite som hand kastede paa bordet, og sagde der var en 5 qvit i pengerne, dend Citanten sagde
at ville vexle til sig som og skede, der paa siger Contraparten til Citanten, hvad det var for en
heimsogten, hand brugte imod hans Moder i medens hand var borte, hvor til Citanten sagde,
hvad hand har giort det skall folck og Mend sande, eller vidne, der paa sagde Knud {Ley}
Ferrevog at dend Verste skulle fare i ham for hans Lefne som hand bruger, førend dj skilles
ad; Videre hafde vidnet icke at forcklare.
Citanten var Dom paastaaende, eftter det som Passeret er, siden hand icke her paa kand føere
fleere eller andre vidner.
hvor eftter saaledes udj sagen blev Kiendt Dømt og afsagt;
det vidnet forcklaret haver, at Knud Ferrevog skall have tiltalt Citanten, er icke af anden
aarsag, end for noget som har veret Passeret imellem Citanten og Contrapartens Moder,
imedens Knud Ferrevog har veret paa Munstring, hvor over hand har veret gredten og
Knarvuren, men som der af icke befindes at Knud {Leyte} \Ferrevog/ haver Skieldet Citanten
til nogen slags præjudice, alt saa bliver Contraparten for Sæebiørn Leytes tiltale frifunden, og
Processens omckostninger paa begge sider ophæfves.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Ole Mickelsen Opdall og Ole Jellefald for øfvede
slagsmaall i brøllupet paa gaarden Opdal, indeverende aar, og der om indstefnt dennem at

anhøre vidnerne Mogens \Søe/ Eide, Niels ibid: Jacob og Karj Opdal \og Joen Borgen/ som
iligemaade er indstefnt under faldz maall, og der eftter at lide Dom til Strafbøder eftter
Loven.
Publiceret Sæbiørn Store Godøens udstede Pandte obligation Stor 50 Rdr: til Hans Hiartnes
dat: 1 Octbr: 1745.
begge de indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres, hvor paa vidnerne for
Retten blev fremckaldet da Eedens forcklaring for den/n/em blev oplæst og formaenet at sige
sin Sandhed; der eftter
vidnet Mogens SøerEide eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at var i
brøllup paa gaarden Opdal imellem Sancte Hans dags tider og Marie besøgelses dag 1745 og
var sidende i Stuen Morgenen tiilig, da Ole Jellefald kom ind, og som hand var i med at ville
sette sig ned, kom Karj Opdall og spurde om Ole Jellefald var der inde, som blev svaret jae,
saa sagde hun at Ole Opdall staar ud i gaarden at ville taele med ham, hvor paa hand gick ud;
widere vidste vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Niels SøerEide eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at for
bem:te tid i brøllupet paa gaarden Opdal i Lyesningen om Morgenen da folcket har lagt sig
ned, som vidnet kom ind i Stuen og saag at Ole Jellefald og Ole Mickels: Opdall var
sam/m/en at slaas, og hvad endten de holdt hver andre endten i haaret eller axlerne, kand
vidnet icke vide, saa som der var Mørckt i Stuen, kunde dog ej andet fornem/m/e end de vr!!
(var) vred begge, og der paa Skildte vidnet den/n/em fra ver!! (hver) andre; {d..} paa hvilcken
tid ingen fleere folck var tilstede uden disse 3de: og imidlertid vidnet arbeidede at skille disse
ad, kom der mange folck i Stuen. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
det 3die vidne Jacob Opdall eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
forbem:te tid i brøllupet paa gaarden Opdal var vidnet drucken kom saa gaaende til
Stuedørren, hvor der var mange folck inde, og blev Seende at en Mand holdte Ole Jellefald i
haaret
1745: 224b
(…… ….)ttet ham af bencken, men hvem det var vidste vidnet icke;
det 4de vidne Karj Opdall eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at samme tid
i brøllupet paa gaarden Opdall, saag vidnet at Ole Mickelsen Opdall holdte Ole Jellefald i
haaret af wred hue;
det 5te vidne Joen Borgen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i brøllupet
paa Opdall forbem:te tid, sad vidnet i Stuen om Morgenen som Soelen hafde Rundet, hørte
der kom et menniske som spurde om Ole Jellefald var inde, hvilcken sagde jae om nogen
ville finde ham, og der paa gick til døren, men blev hindret af faderen, gick saa vidnet ud og
saag icke at de var i Clam/m/erie med hin anden;
Fogden lod tilføere at siden det er med alle vidnerne bevislig giort, at der udj brøllupet paa
gaarden Opdall nestleden Som/m/er, har veret Clam/m/erie, mellem Ole Opedal og Ole
Jellefald, men i Sær de 3de vidner, at Ole Oppedall har Revet Ole Jellefald i Klæderne og
haaret, Saa satte Fogden i Rette og paastod at Ole Opdall for saadan hans brugte Clam/m/erie,
maatte Straffes med bøder eftter Lovens 6 bogs 7 Cap: 8 art: og der om ville hand forvendte
Dom.
hvor eftter saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt.
I hvor vell vidnet Niels SøerEide som siger saag at Ole Opdall og Ole Jellefald war sammen,
og holdte i hver andre, men hvad endten det var i haaret eller Klæderne vidste hand icke,

skildte dem dog fra hverandre, siden ej andet kunde fornem/m/es end de var vreede begge,
der nest Jacob Opdal forcklarer var drucken kom til Stue døren og blev Seende at en Mand
holdte Ole Jellefald i haaret, vidste dog icke hvem det var, og dernest vidnet Karj Opdall har
vundet at have seet Ole Mickelsen Opdall af wred hue holdte Ole Jellefald i haaret, og
saaledes icke Directe alle vidnerne \over/Eenstem/m/ende, men af Sagens omstendighed kand
dog Retten ej andet befinde end Ole Mickelsen {dog hav} dog icke aldelis er fri for hand joe
dog har Refvet Ole Jellefald i haaret, hvor fore Ole Mickelsen Opdall for denne gang tilfindes
at betale til deris Mai:ts Cassa 3 rdr: under Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms
lovlige forckyndelse.
Fogden hafde till dette Ting ladet indstefne Hans Støele, at anhøre Confirmations Dom til at
betale de 2 Rdr:s bøder, som hans huustrue 1743 d: ? Julij er dømt at bøde for Skieldz ord
mod Johannes Meham/m/ersvigen, og som hand icke i Mindelighed har Rettet for sig, og
Fogden dog for lengst har ført disse bøder til Regenskab saa det nu er bleven hans Eegen
Credit, saa er og Hans Støele indstefnt denne Processes omckostning at betale.
dend indstefnte Hans Støele blev paaraabt men møtte icke;
Stefnevidnerne Christen Møcklestad og Lars Thoe, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Hans Støele till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Eragt.!! (Eragtet.)
Som Kaldz Mendene haver afhiemlet at Contraparten haver faaet lovlig Kald og warsell, saa
forelegges Hans Støele Laufdag till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Publiceret Hr: Haberdorps udstede bøxelsedel paa 1 pd: Sm: i gaarden Drange til Ole Taralds:
dat: 6 April 1745.
Aadne Hans: Vatnedal anviste Hr: Major Mullers qvittering for at Comparentens fader Sl:
Hans Lies udstede obligation Stor 40 rdr: af Comparenten er indfriet dat: 27 Febrj: 1745.
Souge Mandtaelet blev af Retten forseglet. Almuen tilstod at have nødt sin betaling 4 s:
Miilen. Wrag og Strandet godz fantes icke her i Skibredet. Nedre Kleppe 1 pd: 12 Mrk:
Sm: ½ huud øde. odelskatz Mandtalet blev forseglet.
Peder Ersver haver till dette Ting ladet indstefne Clem/m/et Lande til Doms Lidelse for
øfvede u-Loflig Skoufhugst i Citantens Skouf;
Contraparten blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnet Lars Thoe blev paaraabt men møtte icke.
Laugrettes Mendene som skal besidde Retten 1746 ere Ole Botten, Knud Norbust, Niels
Øckland, Arne ibid: Johannes Flyensfer, Lars Houckefer, Morten Aaese og Joen ibid:
Restandsen beløber 181 Rdr: 2 Mrk: 1 s:

Ao: 1745 d: 11 og 12 Octbr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Lundervig for Ous Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nafnlig Arne Hegland, Ole Sundøen,
Mons ibid: Johannes Røtingen, Vnge Joen Hofland, Anders Storim, Jacob Sandvig og Hans
Lundervig tillige med flere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
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Publiceret Deris Mai:ts Forordninger og høye øfrighedz ordre lige som paa forrige Tinge.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens udstede bestalning for
Hans Giøen at vere Procurator udj Sundhord og Hardanger Fogderie dat: 15 Septbr: 1745.
Publiceret Lars Sos(….)s udstede bøxelsedel paa 1 Løb 6 Mrk: Sm: i Giemdal til Ole Mogens:
dat: 10 Julj 1745.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Kufven til Baard
Olsen dat: 1te Octbr: 1745.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Røttingen til
Ha(ns? …….) dat: 2 Aprilis 1745.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 2 p(d: . …. Sm:) i Kufven til Johanes
Ols: dat: 8 Maij 1745.
Publiceret Samuel Udschaats udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: i Qvernes till Engel Samuels:
dat: 11 Octbr: 1745.
Publiceret Daniel Halvorsens udstede bøxelsedel paa 1 pd: 22(?) Mrk: Sm: i gaarden Søre
Holmefiord til Ole Daniels: dat: 11te Octbr: 1745.
Publiceret Jørgen Boege med fleere Interessentere deris udstede Skiøde paa 2 pd: 15 Mrk:
Sm: i gaarden øfre Boge til Peder Jørgens: dat: 24 Maij 1745.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Færstad til
Jacob Larsen dat: 2 Octbr: 1745.
Jacob Sandvig angaf at Johanes Tvedt har Skudt eftter Sancte Hansdags tider 1745 en
halfvoxen biørn samt slaget 2de ulfvnger, hvis feld hand for Retten Anviste, hvor fore
Fogden bet: 2 rdr:
Wrag eller Strandet gods er icke funden. odelskats Mandtalet blev forseglet. Tingskydsen
tilstod Almuen at ver!! (vere) dem bet: Saug Eiernis angivelse blev forseglet.
Laugrettes Mendene som skal besidde Retten 1746, Knud Giere, Joen Houen, Niels Særvold
og Dirrick Særvold, {Johannes Kufven} \Joen Hegland/, Mons Gougckstad, Lars Hafskaar og
Niels Ols: Reistad.

Ao: 1745 d: 14 og 15 Octbr: blev holden Almindelig Høsteting paa gaarden Haavig for
Strandvigs Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas
Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Neml: Samson Henanger, Lars Stoervig,
Anders DragEide, Ole Aackre, Joen Biøndall, Jan Uglehuus, Johannes Eide og Ole Dalland,
tillige med fleere Almue som Tinget same tid Søgte.

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Obriste Segelkes udtsede Skiøde paa Strandvigs Kircke til Axel Eefvensen dat: 28
Septbr: 1745.
Publiceret Ole Refnes udstede Pandte obligation Stor 116 rdr: og setter til underpant 1 Løb 1
pd: 21 Mrk: Sm: i Refne dat: 14 Octbr: 1745.
Publiceret Taarbiørn Tvedz udstede skiøde paa 1/6 part i Femangers Saug til Hans Taarbiørns:
dat: 26 Julij 1745.
Hr: Obriste Segelkes udstede bøxelsedel paa ½ pd: 6 Mrk: Sm: i øfre Vaagen til Mickel
Anders: dat: 4 April 1745.
Publiceret Engel Christophers: med flere interessentere deris udstede Skiøde paa 1 pd: 16
7(?)/22 Mrk: Sm: i Oustestad til Hans Christophers: dat: 21 Junij 1745.
Publiceret Sten Anders: udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Storevig til Rasmus Ols:
dat: 14 Octbr: 1745.
Publiceret Syneve Boelstadz udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Bolstad til
Torckel Torckelsen som der for har bet: 100 rdr: dat: 2 Martij 1745.
Publiceret Knud Ols: Refnes udstede bøxelsedel paa 1 pd: 7 ½ Mrk: Sm: i Refne til Dag
Knudsen dat: 15 Octbr: 1745.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ½ bugckeskind i Boge til
Ole Ørjes: dat: 12 Apr: 1745.
Publiceret Hans Jordans udstede bøxelsedel paa 1 pd: Sm: 1 g:skind i Lillehage til Ole
Siursen dat: 12 Aug: 1745.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 2 pd: Sm: i Særvold til Christopher
Tørres: dat: 9 April 1745.
Publiceret paa et almindel:!! Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 1 pd: Sm: ½ huud i
Yttre Røe til Ole Ols: dat: 3 Sept: 1745.
Publiceret Mickel Ols: udstede obligation 42 Rdr: som Gidtle Ols: haver laant ham dat: 26
Aug: 1745.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 1 Spd: og 1 g:sk: i Kleppe til Jon Jons:
dat: 6 Septbr: 1745.
Publiceret Karj Endresdatters udstede Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Aachre til Ole
Endres: dat: 15 Octbr: 1745.
Fogden gaf tilckiende at hand i anledning af en Laug tings Dom afsagt d: 26 Junij 1745 som
hans Kongl: Mai:t d: 9 Septembr: nest eftter allernaadigst haver Approberet, haver til dette

Ting indkaldet Anna Endresdatter Hilderen, at aflegge dend tilbudne Eed at hun icke i nogen
maade har vist af, eller weret beckiendt om enten de af hendes Søn Lars Taarbiørns: forøvede
Tyfverier eller at hand ville sette Ild paa Gaarden Riise, førend saadant allerreede af hannem
var sked. Og anviste Fogden i Retten dend Ergangne Laugtings Dom med paategnet Kongl:
allernaadigst Resolution, som for Anna Endresdatter blev oplæst.
der nest blev Eedens forcklaring oplæst for Anna Endresdatter, og fomanet at vogte sig for
MeenEed. Hvor paa Anna Endresdatter eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede
at hun icke var vidende om hindes Søn Lars Taarbiørns: Tyfverier, ej heller vidende om hans
unde forsædt da hand sadte Ild paa gaarden Riise, førend eftter u-Løcken var sked.
Fogden om hvis Passeret er var af Retten et lovskicket Tingsvidne begierende som blev
bevilget.
odelskats Mandtalet blev taget under forsegling. Saug Eier Mandtalet blev taget under
forsegling. saa mange af Almuen som har skydset til og fra Tingerne tilstod at have faaet
bet: 4 s: Miilen; her i Skibredet er ingen Vrag gods funden og ellers intet videre falden end
som Tingsvidnet indeholder.
1745: 225b
(bøxel? Mandt)al og paa Ledingen blev forseglet.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1746; Torckel Boelstad, Joen Haaland, Simen
øfre Eegeland, Niels (………,) Ole Berge, Steen Lyggre, Ole Hiertager og Aamund Øfstestue.
Restandsen beløber 13 rdr: 5 Mrk:

Ao: 1745 d: 18 og 19 Octbr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Møcklebust for Qvindherrets Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Abel Helvigen, Rickert
Kierland, Joen Tvedt, Jacob Onerim, Hermand Helvigen, Niels Berje, Haldoer Onerimb og
Joen Rødsteen, tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste forordninger og Reschripter samt høye
øfrighedz ordre, som paa forrige Tinge.
Publiceret Deris Excellence Hr: General Lieut: Lerches udgifne Skiøde paa Rosenthal og
underliggende adelige godz till høy ærværdig Hr: Assessor Edvard Londemand som der for
har betalt 18000 Rdr: dat: 3 Maij 1745.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichens udstede bestalning paa at
vere Procurator som paa forige Tinge;
Formynderen Bryngel Skaarpen, opbød af sin Myndtling Lars Bryngelsens arvemidler 51
Rdr: 3 Mrk: 9 s: om nogen ville antage dem paa Rente, men som ingen anmeldte sig, blev
Pengerne af Dom/m/eren forseglet og formynderen igien til leveret.
Knud Leite som formynder for Eelen Knudsdatters arvemidler 8 rdr: 2 Mrk: 6 s: som hand
inden Retten opbød om nogen ville antage dem paa Rente, men som ingen anmeldte sig at

ville ange!! (antage) Pengerne paa Rente, saa blev de af Dom/m/eren forseiglet, og
formynderen igien tilllefveret.
Saug Angivels: blev taget under forsegling. aftagerne paa gaarderne her i Skibredet
opsidderne godtgiort, ligesaa Ledingen. udj indeverende aar er icke Vrag eller Strandet
godz. Almuen tilstod at have faaet betaling for Tingskydsen 4 s: miilen. Odelskats
Mandtalet blev taget under forsegling.
Laugrettes Mendene som skal beside Retten 1746. Giert Kierland, Hans Toftte, Torckel
Underim, Maans Røsseland, gamle Berge Røseland, Niels Kaldestad, Thore Grødstøel, og
Johannes Rørvig.
Hr: Lieut: Ehlii hafver till dette Ting ladet indstefne Anders Gundersen Sunde til Doms
Lidelse fordj hand har neget!! (negtet) Citanten Skydz, og der om hannem indstefnt at anhøre
vidnerne, Lisbet Sunde og Karj Sunde, som under faldz maall er indstefnt at møde;
Stefnevidnerne Hans Sunde og Johannes Sunde, hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt baade Contraparten og begge vidnerne til dette Ting med mere end 14 dagers Kald
og warsell. {Era}
de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke
Eragtet.
Som Kaldzmendene haver afhiemlet at de indstefnte haver faaet lovlig Kald og Varsel, saa
forelegges vidnerne Lisbet Sunde og Karj Sunde Laufdag til neste Ting at møde under faldz
mall!! (maall), til sam/m/e tid og sted forelegges Anders Sunde at møde og Svare till Sagen.
Publiceret Johanes Lauckham/m/ers udstede bøxelsedel paa paa!! 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: i
Røsseland til Mons Bergesøn dat: 27 Febrj: 1745.
Restandsen beløber 97 Rdr: 1 Mrk: 5 s:

Ao: 1745 d: 21 og 22 Octbr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
øfre Waage for Strandebarms Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Ingell Tegland, Anders
Døsvig, Knud Sundall, Joen Brue, Godtskalck Eegckenes, Siur MundEim, Hans Fuurreberg
og Steen Rørvig, tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge, ligesaa
blev forordningen om de Civile betientere at sette i Encke Cassen Publiceret hvilcken er
{ordineret} dat: 16 Julij 1745.
Publiceret Hr: Ole Gerdrums udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Thordalen til
Hover Lars: dat: 19 Junij 1745.
Publiceret Ellef Hauges udstede Pandte obligation Stor 37 rdr: som hand haver faaet til laans
af Baard Østefiorden og setter til underpant ½ Løb Smør i gaarden Hauge dat: 21 Octbr:
1745.
Publiceret Peder Anders: udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i gaarden Store Fosse til Hans
Gunders: dat: 20 Octbr: 1745.

Publiceret Hr: Ole Gerdrums udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Thordalen
til Lars Pedersen dat: 15 Junij 1745.
1745: 226
Klockeren Peder Bertelsen som formynder for Myndtlingen Peder (………) fremckom for
Retten og opbød dito sin Myndtlings Midler 3(. ….. om) nogen vill antage dem paa Rente
imod underpant, og som ingen anmeldte sig blev Pengerne af Domeren forseglet og
formynderen til bage leveret.
Publiceret Godtskalck Sundals udstede Skiøde paa 1 ½ Løb Sm: ¾ huud i Sundal til Knud
Peders: som der for har bet: 246 Rdr: dat: 21 Octbr: 1745.
Publiceret Knud Sundals udstede Pandte obligation Stoer 196 Rdr: som hand er skyldig til
Godtskalck Sundal og setter der for til underpant 1 ½ Løb Sm: i Sundal, dat: 21 Octbr: 1745.
Hr: Capitain Budtler lod i Retten anvise sin till Lænsmanden Hans Waage udgifne obligation
Stor 50 Rdr: som fandtes af dito Lænsmand paategnet og qvitteret at vere betalt dat: 22
Octbr: 1745. til udslettelse i Pandtebogen.
Fogden hafde till dette Ting med Mundtlig varsell ladet indstefne Johannes Samsonsen Traae,
og Martha Larsdatter, tienende Raadsmanden paa gaarden Haabreche, at lide Dom till Straf;
for deris eftter Eegen tilstaaelse begangne Leyermaall tilsammen, hvor om hand i Retten
Producerede Hr: Ole Gierdrums attest af 21 Octbr: 1745 saa Lydende. Men gaf der hos
tilckiende at siden Mands Personen Johan/n/es Samsonsen har Stillet Caution for hans
Resterende bøder 8 Rdr: og eftter dend i Rettelagde Hr: Gierdrums attest, har udstaaet
Kirckens Dischiplin for sin begangne forseelse, saa hafde fogden intet videre søgemaall til
han/n/em, uden at hand alleene bliver tilstede for Retten, at anhøre hindes forcklaring.
begge de indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Leyermaals begiengeren Johannes Samsonsen Traae, tilstod at \have/ haftt legemlig
omgiengelse med Martha Larsdatter, som og samme tilstod at vere eller forholde sig saa i
Sandhed.
Fogden paastod Dom over Martha Larsdatter eftter Loven.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Martha Larsdatter som ved udstandne Kirckens Dischiplin, som og her for Retten har tilstaaet
at have haftt legemlig omgiengelse med Johan/n/es Samsonsen, tilfindes at betale sine
Leyermaals bøder eftter Lovens 6te bogs 13 Capt: 1te art: med 6 Rdr: under Nam og
Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Restandsen beløber 32 rdr: 3 Mrk: 8 s: Wrag og Strandet godz er ej funden mere end
Tingsvidnet indeholder. Almuen har beckom/m/et skydz pengene 4 s: Miilen; Skatterne
er godtgiort opsiderne!! paa gaarden Store Fosse for 1745 af hans!! opbrendte gaard. Sauge
Mandtalet er taget under forsegling, lige saa odelskats Mandtalet.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1745 som ere, Østen Mortensen Riise, Jacob
Hiertnes, Ole Ols: Røe, Lars Lodvigs: Øfsthuus og Peder Peders: Fuurhofde; gamle
Thom/m/es Hiorteland, Od Hafneraas og Lars Skaege.

Ao: 1745 d: 12 og 13 Novbr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Sioe for Schaanevigs og Opdals Skibreders Halsnøe Closters Almue, oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig,
Johannes Sioe, Askild Mattre, Abraham Widevold, Ole Skaden, Lars Bogstøe, Ole Fatland,
Knud Mattre og Halfvor Opstvet, tillige med fleere Almue, som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden Mehuus
til {Joen} Tørres \Joens:/ som der af bøxelen har bet: 16 rdr: dat: 3 Julij 1745.
Mandtallet over Wrag og Strandet godz, saa vel som de øfrige 5 Poster blev for Retten
oplæst, hvor af Almuen svarede intet er falden, hvilcket blev taget under forsegling.
Almuen saa mange som har ført øfrigheden til og fra Tingene dette aar tilstod at have faaet 4
s: Miilen, hvilcket blev taget under Rettens forsegling. aftagerne paa gaarden Fatland
tilstod opsidderne at vere dennem godtgiort. (….. ……)
1745: 226b
(Halsnøe Cl)osters gods 1 ½ Løb er d: 13 Decembr: 1742 overdraget opsidderen Lars Joens:
(… ….. o)g Landskyld, saa lenge ingen Anden vil antage dend paa fordelagtigere (maade)
Wattendal med Lille Wattendal ødeligende 2 Løber 18 Mrk: Sm:, har dette (aar som) forige
aar ligget plat øde, og svares dette aar der af gresleye 1 rdr: hvilcket blev taget under
forsegling.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1746 af Opdals Skibrede Ole Tørres: øfre
Vaage og Jacob Sunde af Schaanevigs Skibrede Halvor Vaage og Johans Johansen Sioe,
af de gamle Lars og Niels Langeland, Hans og Christen Lande.
Restandsen af Opdals Skibrede beløber 31 rdr: 5 Mrk: 7 s:
Skibrede beløber 172 rdr: 4 Mrk: 3 s:

og Restandsen for Schaanevigs

Ao: 1745 d: 15 og 16 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Gielmervig for Schaanevigs Skibbredes Almue Leenetz gods ofververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemlig, Knud Teiendall, Anders Skoege, Taarbiørn Nodtvet, Tollef Molmes!! (Molnes), Ole
Tarraldzøen, Od Axland {og} Niels Løevigen og Ole Søer Ebne, tillige med fleere Almue
som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Deris Excellence Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichens Bestalning for Hans
Giøen at vere Procurator i Sundhordlehn og Hardanger dat: 15 Septbr: 1745.
Publiceret Sr: Mathias Dahl og Anders Ols: Hauges med hin anden oprettede Contract om de
2de Sauger staaende paa Handeland, hvor af Anders Hauge har forpligtet sig at betale aarlig
18 rdr: for de aar 1745, 1746 og 1747 dat: 10 Novembr: 1744.

Publiceret Fogden Heibergs paa Mad:selle Margrethe Heltbergs udstede skiøde paa 1 Løb
Sm: udj gaarden yttre Ness til Lars Joens: som der for har betalt 96 Rdr: dat: 15 Novbr:
1745.
Publiceret Hr: Willum Frimands udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: ½ huud i Øfstebøe til
Lars Lars: dat: 21 Decembr: 1742.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Marithe Hauge hvor Anders Hilde, Johannes
Lauckham/m/er, og Lars Olsen tilsamen er udlagt i gaarden Hauge 1 ½ Løb Sm: for 150 Rdr:
dat: 14 Septbr: 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Fridrick Marckusen, hvor Encken Aeles Joensdatter og
Ingebor Fridricksdatter er udlagt i gaarden Rafdal 1 Løb 12 Mrk: Sm: for 56 Rdr: dat: 15
Septbhr: 1745.
Publiceret Sr: Foermands udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: og et b:skind [i gaarden ??] til
Eerick Niels: dat: 8 Septbr: 1745.
Publiceret Hr: Capt: Mullers udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden Aarthun
til Jacob Johans: dat: 8 Aug: 1742.
Fogden haver til dette Ting ladet indstefne Eerick Eentvet og Sirj Larsdatter for med hin
Anden begangne Leyermaall, til Doms Lidelse eftter Loven.
dend indstefnte Eerick Eentvet møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell. paa Sirj Larsdatters vegne møtte faderen Lars Eegemoe \og/ tilstod at hun haver
faaet lovlig Kald og Varsell. dend indstefnte Eerick Eentvet tilstod at have begaaet
Leyermaall med Sirj Larsdatter;
Fogden var Dom udj Sagen paastaaende,
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Vnge Eerick Eericks: Eentvet tilstaar at have begaaet Leyermaall og barne aufling med
Sirj Larsdatter, Saa tilfindes hand eftter Lovens 6 bogs 13 Capt: 1 art: at betale sine
Leyermaals bøder med 12 rdr: og hun qvindemennisket Sirj Larsdatter tilfindes eftter
forhen Lovens allegerede art: at betale sine Leyermaals bøder med 6 Rdr: hvilcke bøder
enhver for sig tilfindes at udRede under Nam og Execution 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse.
Peder Waldre har indstefnt Lænsmanden Christopher Gielmervig for u-beqvems ord og haard
beskyldning imod Citanten, hvor om Contraparten er indstefnt at anhøre vidnerne.
Sagen blev imellem begge Parter forEenet, saaledes at Contraparten Lænsmanden
Christopher Gielmervig declarerede at hand eftter et bøigde Røgte har begiengnet Citanten
med de paa anckede u-beqvems ord, og
1745: 227
icke af nogen slags aarsage; hvor imod Citanten Pede(r Valdre for-)
clarede, at eftterdj Lænsmanden her for Retten \har/ udsagt (….. …..)
har tilsagt ham de paa anckede ord af nogen slags aarsag, (… …….)
hand Peder Valdre der med at vere fornøyet, naar som (….. …….)
af andre folck for efttertiden under Nafn af dito bøigde (Røgte)
icke med saadan Nergaaende beskyldning skulle ofttere blive (begieng-)

net.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Citanten Peder Valdre skall for nogen tid siden af Contraparten Christopher Gielmervig vere
begiengnet med Eendel u-beqvems ord, som hand inden Retten har declareret ej at vere af
ham, Citanten, tilsagt af nogen slags aarsage, men i en u-betencksom hastighed saadanne ubeqvems ord eftter et almindelig bøigde Røgte udtalt; eftter hvilcken af Lænsmanden inden
Retten giorde declaration, de af ham udsagde u-beqvems ord, Kiendes for Ret at samme paa
anckede u-beqvems ord {ej} eftter det forberørte almindelig bøigde Røgte, ej bør komme
Peder Valdre till allermindste forckleinelse i nogen maade, men bør at vere død og magtesløs.
hvor med denne Sag imellem Parterne ophæves.
Publiceret Hr: Tanch[s] udstede bøxelsedel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: i Sævereid til Thore
Halvors: dat: 10 Julij 1744.
Publiceret Hr: Tanchs udstede bøxelsedel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: i Sævereide til Askild
Halvors: dat: 10 Junij 1744.
Johannes Ebne anviste sin udstede obligation Stor 85 Rdr: til forvalteren Mathias Dahl til
udslettelse i Pandtebogen dat: 17 Octb: 1742.
Publiceret Hr: Johannes Weyles udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud udj gaarden
Storehoug till Haldoer Thorsen dat: 9 Decembr: 1744.
Almuen blev tilspurt om nogen bøxel af Blaateigen har veret at beckom/m/e, der til de
svarede at dend har ligget øde, i manger!! (mange aar?) og kand aldrig bøxel der af
beckom/m/es; opsidderne paa de affelte gaarder Fatland, Rullestad og Milie tilstod Almuen
at vere skatterne og Ledingen godtgiort; saa mange af Almuen som haver {tilført}
øfrigheden til og fra Tingerne dette aar, tilstod at have faaet sin betaling 4 s: Miilen; af
Blaateigen som ligger øde, er svaret gresleye dette aar 40 s: og i yttre Bouge ødeliggende 1
Løb Sm: Almuen blev tilspurt om Wrag og Strandet gods og videre som dito Tingsvidne
indeholder. odelskats Mandtalet blev oplæst og u-imodsagt.
Procurator Holch som fuldmegtig for Hans Seehuus fremstillede sig for Retten og gaf
tilckiende at bem:te Hans Seehuus, til dette Ting tid og sted ved skrifttlig Stefnemaall haver
indvarslet sin Svigersøn Sergiant Jens Undahl, hvilcket Stefnemaall dat: 29 Octbr: 1745 saa
Lydende:
dend indstefnte Contrapart Sergiant Jens Undal tilstod at forestaaende stefnemaall er hannem
lovlig forckyndt.
Procurator Holch Producerede i Retten dend i Stefningen paaberaabte paa Stemplet Papir
Reenskrefne Contract dat: 10 Aug: 1745. saa Lydende:
eftter at forestaaende Contract inden Retten var oplæst, blev Mons:r Undal tilspurt om hand
icke haver dend med Sr: Seehuus indgaaet og sluttet, hvor til hand svarede, at om Stafbuuret
har hand ickun indgaaet at Seehuus skulle nyde dend halfve Part, og dend Anden halfve part
skulle hand self beholde, og for det øfrige tilstod hand at have indgaaet alle de Poster som
Contracften indeholder;
Holch forinden hand videre ville trede til Sagen, paastod at Jens Undahl maatte fremlegge i
Retten dend ham uden tilladelse tiltagne og af ham paa slet Papir underskrefne Contract,
ligelydende med foreindførte!! Contract, da der af skall Erfaris at Sagen eftter Sigtelse
medfører Sandhed;

Mons:r Undahl her til svarede at have dend Contract paa slet Papir til sig taget, for dend
aarsage hand mente at skulle beholde dend Eene og Seehuus dend Anden (….) og fordj at
1745: 227b
(….. ……) var indført at Seehuus skulle beholde det helle!! (heele) Stafbuur
(…. …... ick)un har tilstaaet ham dend halve Part der af;
Comparenten Holch paa Citantens vegne forestillede, at der aldrig nogensinde af Citanten
haver veret negtet Contraparten nogen Copie af dend af ham underskrefne og bort Tagne
Contract, icke heller af Contraparten der af nogen Copie Erlanget, icke kand gielde, i øfrigt
paastod Comparenten at vidnerne Jacob Biering og Hans Giøen maatte Eedfæstes og afhøres.
hvor paa vidnerne Jacob Biering og Hans Giøen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, at Contracten som nu er oplæst blev af Seehuus og Jens Undahl Mundtlig omtalt
Løverdagen og Søndagen forud i vidnernis nerverelse og Mandagen der eftter som var d: 10
Aug: 1745 blev dend forfattet i Pennen paa slet Papir /: siden Stemplet Papir icke var paa
dend tid at faae :/ da dend og af Seehuus og Undal frivillig blev underskrevet og af vidnerne
till vitterlighed underskrevet og forseglet. Sagde der hos at Mandagen d: 9 Aug: blev
Contracten sluttet imellem dennem og Tiisdagen blev dend i Pennen forfattet og underskrevet
som for anført.
Procurator Holch end ydermere for at faae bevist dend indstefnte Undals u-lofmessige
behandling paastod hand vidnerne afhørt;
eftter videre mellemtaele blev Parterne imellem hin Anden saaledes forEenet, hvor da Jens
Undal af frie villie tilstod at gifve sine Svigerforældre Sr: Hans Seehuus og hans huustrue i
aarlig wilckaar 5 Tønder hafre, 3 Tønder byg og ½ tønde Rug eller i dend sted penge 1 Rdr:
samt at føde 4 Kiøer, 3 gieldbester, 2 Kalfver 12 Soufver \og/ 6 gieder, saa og skall Seehuus
nyde Askild huusmands huus og Pladz, dend der af gaaende huuse og grundeleye samt nyde
sam/m/estedz huusmand til sin tieniste, dog med dend accord at Seehuus skall udsige Askel
huusmand at frafløtte huusmands Pladset til foraaret, og i hans sted antage en anden
huusmand, som ligeledes skall alleene vere til Seehuuses tieniste fremdelis, og i det øfrige
tilstod Jens Undal Contracten i allemaader at eftterleve, med dette Tilleg at hvad aaboedz fald
der kand falde paa de verelser og huuser som Seehuus hafver og bruger til sin fornødenhed,
skall Undal skaffe alt tilfanget til saa som, Næfver til huustagerne at Tecke, samt bord og
huun till bordteckning, og Seehuus dissen arbeidzfolck at beckoste till arbeidets forferdigelse;
her imod declarerede Seehuus at naar Undal eftterlever og eftterckommer hvad nu udlovet er,
saa forbinder hand sig Contracten fra første til sidste at eftterleve under 10 Rdr:s Straf om
hand dend paa sin side bryder eller ophæfver, Lige saa lofvede Undal at betale i straf 10 Rdr:
til stedets fattige om hand paa sin side Contracten icke i alt eftterlever og for det øfrige er
Sagen imellem Parterne aldelis ophæfvet.
Publiceret Hans Seehuuses udstede Skiøde paa 1 pd: 18 Mrk: Sm: udj gaarden Trundhiem til
Ole Lars: som der for har betalt 22 Rdr: dat: 15 Novbr: 1745.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1746 ere, Lars Vogen, Knud Lecknes, og Hans
Mortvedt, Biørne Ferrevigen, Peder Valdre, og Resten gamle, saa som Lars Ebne, Johannes
Ebne, og Gudmund Sandvig
Formynderen Lars Eericksen Wigcke som formynder for Myndtlingen Eerick Nielsen, hvis
arfvelod som er 5 rdr: 5 Mrk: 1 ½ s: hand i Retten Producerede og inden Retten opbød om
nogen Mand ville antage dem paa Rendte, men som ingen anmeldte sig at ville tage denem

imod Renters svarelse, saa begierede hand at Domeren ville Pengerne forsegle, som blev
eftterckom/m/et, og formynderen tilbage leveret,
Svend AasEim som formynder for Myndtlingen Guroe Jobsdatter fremstillede sig for Retten
og Deponerede dito sin Myndtlings Midler som er 38 Rdr: 5 Mrk: 8 s: hvilcke hand inden
Retten opbød, om nogen af Almuen vill antage dem imod underpant for Rentes svarelse eftter
Loven, men som ingen eftter opbud anmeldte sig at ville antage Pengerne paa Rente, saa var
formynderen begierende at Pengerne af Dommeren maatte forsegles, som og skede, og blev
formynderen Pengerne igien till lefveret.
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Ao: 1745 d: 18 og 19 Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Fiddie for Etnes Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Jacob Egckrem, Knud Grindem,
Aslack ibid: Halle Ramsvig, (…. …….,) Niels Grindem, Ole Aasebøe og Pofvell Ramme,
tillige med flere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Biscop Bornemands udstede bøxelsedel paa 2 pd: Sm: udj øde Halleland til
Godtskalck Halfvors: dat: 22 Martij (1745)
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Gurj Torckelsdatter hvor Enckemanden Ofve (…….) og
Johannes Ofves: tilsamen er udl: 1 Løb 18 Mrk: Sm: i gaarden Grindem for 22 rdr: 3 Mrk:
dat: 8 Aug: 17(45)
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Sirj Eericksdatter, hvor børnene Eerick Eericks: Niels
Eericks: Helga Eericksdatter, Sirj Eericksdatter og Anna Eericksdatter er tilsam/m/en udlagt
17 Mrk: Sm: udj gaarden Winje for 11 Rdr: 2 Mrk: dat: 14 Aug: 1745.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 21 Mrk: Sm: i øde gaard Walmoe til
Christen Frette dat: 18 Novbr: 1745.
Publiceret Hr: Johannes Weyles udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: i gaarden Haaimsnes till
Halvor Sifvers: dat: 15 Janv: 1745.
Procurator Holch fremstillede sig for Retten og gaf tilckiende at Anna Susanna Lange till
dette Ting ved Mundtlig Continuations Stefning haver ladet indstefne eftter forrige tiltale
Sagvolderen Samuel Haaim till Doms Lidelse for de ærrørige ord, hvor med hand hinde haver
becklicket, da hun i sig Self findes at vere saadant Menniske, der bruger og føerer en Artig
opførsell i blant alle Mennisker, og som Comparenten Merckede at Contraparten Samuel
Haaim for Retten er tilstede, saa ville hand høre om hand ville antage Stefningens loflige
forckyndelse;
Contraparten Samuel Haaim møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell
till dette Ting;
Comparenten \Holch/ paa Citantindens vegne for icke at føre Contraparten i formegen uLempe at Proponere dette forliig, at naar Contraparten Samuel Haaim inden Retten ærcklærer

sig at hvad ord hand haver talt hinde til forckleinelse, er sked af u-besi\n/dighed, og at hand
der til icke ved nogen aarsage; og der nest at betale Processens beckostning, i det mindste med
6 Rdr: saa ville hand paa Citantindens vegne slutte Sagen, og des uden paastaae en
tilstreckelig Satisfaction.
Contraparten Samuel Haaim her till svarede, at det giør ham unt at hand i brøllupet med saa
nærgaaende ord \hinde/ skall have begiengnet, at hun der paa skulle vere nødsaget sam/m/e
ved Rettens Vey at paataele, saa declarerede hand at imod forhaabning hand de paa anckede
ord skall have taelet i brøllupet paa Fiddie, da er det sked paa dend tid hand var overmaade
drucken og altsaa icke vedste hvad hand dend tid talte, og altsaa nu her for Retten udsiger
hand icke ved andet med Anna Susanna, uden det som ærligt og vel anstendigt er; og der paa
betalte Processens omckostninger med 4 Rdr: hvor med den/n/e Sag aldelis er ophæfvet.
Mons:r Bredal haver till dette Ting ved Mundtlig Varsell ladet indstefne Anna Susanna, som
Tiener hos Hr: Capitain Crolle, til Doms Lidelse fordj at hun skall have Soldt Toback, og der
om at anhøre vidner Rasmus Østrem og Peder Hougen, samt at betale Processens
omckostninger, og er vidnerne under faldzmaall indstefnt at møde,
Contrapartinden Anna Susanna blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Søfren Jueleskaar og Lars Hiljesen hiemlede ved Eed eftter Loven, at have
indstefnt Anna Susanna, samt vidnerne under faldz maall til dette Ting med 14 dagers Kald
og warsell, Stefnevidnerne forcklarede der hos at da de forckyndte Stefnemaalet for
Susanna, da tilstod hun for dem at have soldt en Rull Toback;
Procurator Holch paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres. hvor paa
vidnet Rasmus Østrem eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at for Michaelj
tider 1745 Sad vidnet paa backen lige for Bredals Krem/m/erhuuse med Peder Houen, og
drack ½ Kande øel, imidlertid kom Ole Wae gaaende med en Rulle Toback og satte sig ned
hos dem, da de spurdte hvor hand har kiøbt dend, der til hand svarede at have kiøbt dend hos
Susanna Contrapartinden, der paa strax kom Bredal og spurte Ole Wae, hvor hand har kiøbt
dend Rulle toback hand hafde hos sig, svarede at have kiøbt dend Rulle Toback hos Susanna.
Procurator Holch paastod at det udeblefne vidne, tillige med Sagvolde1745: 228b
rinden maatte forelegges Laufdag till neste Ting.
Eragtet.
Som Contrapartinden haver faaet lovlig varsell, saa forelegges hinde Susana Lafdag til neste
[Ting] at møde og svare til Sagen, iligemaade til sam/m/e tid og sted forelegges widnet Peder
Hougen Lafdag under faldz maall at møde og aflegge sit vidnesbyrd udj Sagen.
Bendix Halleland haver till dette Ting ladet indstefne Tollef Halleland for Skieldz ord, og der
om {at} indstefnet ham at anhøre vidnerne Lars øfre Berge, Helga Halleland og Sirj Halleland
under faldz maall at møde og der om sin Sandhed at udsige, og ellers at lide Dom till bøder
og Straf, samt at Erstatte Processens beckostninger eftter Loven.
Contraparten Tollef Halleland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Citanten Bendix Halleland paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Stefnevidnerne Søfren Skydzskaffer og Lars Hiljesen hiemlede ved Eed eftter Loven, at have
indstefnt vidnerne Lars øfre Berge, Helga Halleland og Sirj Halleland, under faldzmaall til
dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell.

Widnet Lars øfre Berge eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at eftter
Michaelj tider 1745 var vidnet paa gaarden Halleland og hørdte at Tollef Halleland Skielte
Citanten {for} Bendix Halleland for en Tiuf, udj paahøer af Helga Halleland og Sirj ibid:
de øfrige vidner blev paaraabt men møtte icke;
Eragtet.
Som det er med Stefnevidnerne bevist at widnerne till dette Ting har faaet lovlig Kald og
Varsell, Saa forelegges widnet Helga Halleland og Sirj ibid: Laufdag under faldzmaall at
møde till neste Ting at aflege udj sagen Sandheds vidnesbyrd, iligemaade till samme tid og
Sted forelegges Contraparten Tollef Halleland, at møde og svare till Sagen.
Ole LaufverEide haver till dette Ting ladet indstefne Zacharias Frette til Doms Lidelse eftter
Loven, fordi hand haver frataget Citanten 2de Vedrer, som {af} Citanten har kiøbt af Orm
Høeland, og der om indstefnt Contraparten at anhøre vidnerne!!, Britta Frette som er under
faldsmaal indstefnt at møde.
Contraparten Zacharias Frette og Britha ibid: blev paaraabt eftter Loven men møtte icke.
Stefnevidnerne Søren Skaffer og Lars Hiljesen hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Zackarias Frette og Britha ibid: til dette Ting med 14 dagers Kald og warsell.
Eragtet.
Som Britha Frette til dette Ting haver faaet lovlig Kald og Varsell, saa foerelegges hinde
Laufdag til neste Ting under faldzmaal at aflegge sit vidnisbyrd, til sam/m/e tid og sted
forelegges Zackarias Frette at møde og svare til Sagen.
Bendix Halleland haver till dette Ting ladet indstefne Tollef Halleland til Doms Lidelse at
betale 1 rdr: som hand haver beckomet til Laans af Citantens huustrue, hvor imod
Contraparten sagde at have dito Rdr: betalt, men saafremt Citanten vil aflegge sin Eed at hand
icke har beckomet denne omtvistede 1 Rdr: saa ville hand gierne betale dend paa Nye igien;
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1746 ere, Gunder NoerEim, Rasmus Østrem,
Thoer Skiold, Joen Ram/m/e, Tollef Graelsetter, Bendix Halleland, Ole Bierckenes og Lars
Tuftten.
Fogden i Rettelagde Specificationen over aftagerne paa endel Halsnøe Closters gaarder hvor
af Almuen tilstod at Leylendingskatten samt Landskylden og Ledingen er opsidderne
godtgiort, Jordebogen over hans Mai:ts beholdne Jordegods er ingen bøxell falden i dette
aar, af de anførte 1 ½ Løb Sm: 9 Spd: Korn udj gaarden øfre Grindem er ej mere gresleye
dette aar beckom/m/et end 3 Rdr: bruget udj Gundegier som Ole Lars: bebor, svarer der af
ej Landskyld, aarlig Taegen og icke arbeids Penge. Almuen saa mange som har Skydset til
og fra Tingerne dette aar, vedstod at have nødt deris betaling 4 s: Miilen; Wrag og Strandet
godz, tillige med mere som sam/m/e Poster indeholder, er icke meere end det indeholder;
odelskats Mandtaelet blev af Almuen tilstaaet Rigtig at vere. Restandsen beløber 172 Rdr:
1 Mrk: 9 s:
Ingebrigt Ouckland som formynder for Myndtlingerne Britha Larsdatter, som og dend yngre
Britha Larsdatter, og Marithe Larsdatter deris arfvemidler 12 Rdr: som hand ved Zackarias
Johansen inden Retten opbød om nogen ville antage dennem mod sicker underpant paa Rente,
men som ingen af dend tilstede verende Almue anmeldte sig at ville antage dem saa var
Zackarias Johans: paa formynderens vegne begierende at Domeren Pengerne ville forsegle,
som og Skede, hvor eftter Pengerne blev Zackarias Johansen igien till lefveret
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Ao: 1745 d: 22 og 23 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Lunde for Fieldbergs Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig {Johannes
Kiellesvig} Sten Hedtland, Svend {ibid:} Lien, Ole Indbioe, Iver ibid: Thoer Romse, Niels
Dreggernes, Lars Hamre og Joen Stuemoe, tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid
Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge;
Procurator Holch paa afgangne Colbendt Dahlens u-myndige børns tilsiuns Mand Gunder
Houge, og formynder Eelias Vackes vegne fremstod for Retten og begierede at
Sorenskrifveren, (samt) ofverformynder ville foresette dem en fast tid og sted at giøre
af(reg)ning for indkomme deris Myndtlinger haver i behold, af deris E(iende) Fieldbergs
hoved Kircke, som udj Skifttet er vurderet for 400 Rdr: fra skifttets slutning 1742 til dette
aars udgang, naar Kirckens aarlige Reparation og Vedligeholdelse med paabudne
Contributioner er fradragen, og da der(om) skall fornem/m/es, de u-myndige langt fra icke,
haver interesse af dend Capital som Kircken ved Auction kunde udbringes til, saa har de
baade 2de ganger paa Skifttet eftter Skifttebrevets udvis, saa og siden paastaaet at Kircken
med sin Tiende Jordegodz og Leyekiør, til de høyst bydende ved offentlig Auction kunde
bortselges, paa det de u-myndige kunde nyde Renten af deris Capital og blive fri for dend
Stoere Hazarde de udstaar udj; i fald Kircken noget maatte kome til Skade, men som saadant
er bleven dem negtet af de andre formyndere, og de nu er forsickret paa at faae gode
Kiøbmend til Kircken, i fald dend allersnarest maatte kom/m/e til Auction, hvor ved de uMyndige icke alleene kand Profitere en anseelig deell paa deris Capital og interesse, men
endog blive befriet for videre Hazard. saa ville de end nu der om inden Retten og i Laugrettes
paahør giøre Erindring og Anmodning lige som de nu Protesterer mod all dend skade og det
Tab som de u-Myndige lider i fald det endnu skulle negtes, saa vill de og have sig Reserveret
at søge betaling for deris tidzspilde, Reiser og u-mage med Kirckens tilsiun og Reparation,
samt indkomsters oppebørsel førsel og afhendelse.
forestaaende tilsiuns Mend og formyndere blev tilspurt, at om Kircken med sit Jordegodz
eftter deris paastand skulle blive auctioneret og giort i Penge, om da vergerne ville forsickre at
sam/m/e Penge til børnenis bæste skall paa Rente udsettes og icke staae frugtesløs børnene
til Skade;
tilsiuns Manden og Eelias Vagcke sagde at Capitalen som af Kircken kand udkom/m/e, vill
de giøre sin flid at faae udsadt, hvis icke ville de der med omgaaes eftter Loven, og i det
øfrige Protesterer imod all dend u-Lempe og Skade som Kircken i sin tid, endten ved uLøckelig Ildebrand dend Gud forbyde, eller anden skade som dend kand tilfalde, saa og mod
dend skade som børnene {som de} i sin interesse kunde lide; da de nu ved at skaffe 500 Rdr:
og der over for Kircken;
Halfvor Arnevigen, Alval Hamre og Ole Neervig her til svarede, at siden børne\ne/ nu snart
opnaar dend alder at, der kand vere haab om de kand blive giftt og Self beboe Kirckens godz
der for wil de holde Kircken og godset børnene til haande, i hvilcken henseende disse 3de
formyndere icke kand Resolvere at lade Kircken slaae till Auction;
tilsiuns Manden Gunder Houge og Eelias Wacke lod endnu tilføere, at saa fremt Kircken
blev slagen til Auction, vill de forsickre at dend der af udkomne Capital, skall de besørge paa
Rente udsadt till børnenis nøtte, og ville de endnu forsickre, at for Kircken skulle gives 50
Rdr: mere end forhen tilført er.

Halfvor Arnevigen, Ole Nervigen og Alvall Hamre Refererede sig til sit forrige og
Protesterede imod at Kircken icke maae slaaes till Auction.
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[Eragtet.]?
(Eftter til)siuns Mendene og formyndernis forlangende, haver alle Verger(ne at indf)inde sig
med Kirckens Regenskab, Indtegt og udgiftt paa Ornin(gaard? den ?)de Janvarij 1746
førstckom/m/ende.
Publiceret Andreas Heiberg og Ole (….l)andz udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: 1 g:skind i
Siovangen til Knud Nielsen som der for har betalt 49 Rdr: dat: 21 April 1745.
Publiceret Knud Sioevangens udstede Pandte obligation Stoer 30 Rdr: som hand haver faaet
til Laans af Fogden Heiberg og setter til underpant ½ Løb Sm: 1 g:skind i Siovangen dat: 22
April 1745.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Lien till (Jac?)ob Siurs: dat:
8 April 1743.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anna Wache, hvor Enckemanden Eelias og Sønnen Ole
Stens: [er udlagt] 1 Løb 18 Mrk: Sm: udj gaarden Wache for 90 Rdr: dat: 2 Julij (Junij?)
1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Dordie Bioe, hvor Svend Siurs: Halfvor Svends: og Aaase!!
Svendsdatter er tilsamen udlagt 3 Løb: 1 pd: 1 Mrk: Sm: i Udbioe for 229 Rdr: dat: 10 Junij
1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anna Baardsdatter er Enckemanden Ifver Thoers: Rickol
Ifvers: Baard Ivers: og Ingebor Iversdatter er tilsamen udlagt udj gaarden Axdal 2 pd: 6
Mrk: Sm: for 20 rdr: dat: 7 Julij 1745.
Publiceret Tollack Qvames udstede skiøde paa 7 ½ Mrk: Sm: i Qvam/m/e till Hans Mickels:
som der for har bet: 7 ½ Rdr: dat: 5 April 1745.
Fogden Heiberg haver ved Skrifttlig Stefnemaall ladet indkalde Anders Johans: Dahlen for uLovlig Skoughugst i gaardens skoug som Kircken er tilhørende samt at anhøre vidner eftter
dito Stefnemaals formeld som er dat: 14 Septembr: 1745. saa Lydende.
dend indstefnte Anders Dahlen møtte for Retten og vedstod at forestaaende Stefnemaall er
hanem lovlig forckyndt. Contraparten war begierende at som hand noget kand med
Skoughugst have forseet sig, at Sagen maatte i Mindelighed afgiøres og der paa Erbød sig at
betale til Kircken 12 Rdr: og udj omckostning 8 Rdr: hvor med Parterne var fornøyet.
Svend Lien paa sin Broder Anders Domasnesses huustrues Boel Siursdatters vegne lyesede
hindes odels og Pengemangels Lyesnings Ret til 1 Løb 18 Mrk: Sm: i gaarden Heyebøe som
Sl: Th!! Sl: Thors Encke Eier og bruger, som hand sagde at vere hindes Rette og Sande odel
det hun agter til sig at indløese, saa snart hun saa mange Penge kand beckom/m/e.
Opsidderne paa gaarderne som er aftaget, tilstod at Fogden haver dem godtgiort Skatterne
som og Ledingen for indeverende aar; udj Indbioe er øde 2 Løbr: 2 pd: 6 Mrk: Smør som

gaardens opsiddere betalte gresleye af 1 rdr: 48 s: udj øfre Axdal øde 1 Løb 18 Mrk: Sm:
som Niels Ols: Axdal svarer gresleye 1 rdr: Saugmester Mandtalet blev taget under
forsegling; Almuen saa mange som har ført Fogden og Sorenskriveren til og fra Tingerne
tilstod at have nødt deris betaling 4 s: Miilen; Wrag og Strandet godz samt de andre Poster
blev for Almuen oplæst og war ej mere der af end anført er og taget under forsegling.
opsidderne paa gaarderne Tveet, Dørrem og Heggen som er aftaget tilstod at vere dem i
skatterne godtgiort i dette aar. odelskats Mandtallet blev oplæst og af Almuen u-imodsagt.
Publiceret Lars Lars: Søere Øfrebøes udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: ½ huud i Søre Øfrebøe
til Taarbiørn Endres: som der for har betalt 32 Rdr: 3 Mrk: dat: 22 Novbr: 1745.
Publiceret Taarbiørn Øfrebøes udstede obligation Stor 32 rdr: 3 Mrk: som hand haver faaet til
Laans af Hans Hans: øfre Vaage og setter der for til underpandt 1 Løb Sm: 1 huud i Øfrebøe
dat: 22 Novbr: 1745.
Laugrettes Mendene som skall beside Retten 1746 ere Steen Nerem, Alval Ulfvenes, Anders
Dahlen, Ratald Tvedt, Hans Wiig, Peder Indbioe, Eling Hetland og Ole Stensland
Restandsen blev oplæst og beløber 146 Rdr: 4 Mrk: 5 s:

Ao: 1745 d: 26 og 27 Novbr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Søer Huglen for Føyens og Waags Halsnøe Closters Almue oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Lars Nedre Grindem,
Biørn Spitzøen, Niels Søere Mæeland, Jørgen Sæetervig, Thomes Grof, Anders Hofland,
Torvald Lande og Lars ibid: tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forige Tinge.
Hofde 2 pd: ligget øde dette aar som forrige. i Føyens Skibrede Halsnøe Closters godz
Nedre Grindem 1 ½ Løb Sm: har dette som forige aar ligget øde, og af Lars Larsen svaret
gresleye dette aar 1 rdr: 16 s: udj Mit Hofland 1 Løb 6 Mrk: Sm: dette saa vel som forige
aaringer veret ødeliggende og af Jonas Budde svaret dette aar gresleye 64 s: Urrang 2 pd:
6 Mrk: dette aar ødeligende, hvor af ingen gresleye er svaret.
udj Waags Skibrede
Schomsnes 1 pd: 21 Mrk: Sm: dette aar svaret gresleye 1 rdr: 16 s: opsidderen paa Mit
Hofland tilstod at Fogden haver godtgiort ham skatterne af hans opbrendte gaard som og
Landskyld i alt 6 rdr: 3 Mrk: 12 1/6 s: Wrag og Strandet godz med videre fandtes icke;
Saa mange af Almuen som haver skydset til og fra Tingerne, tilstod at have nødt deris
betaling. Restandsen (… …… …….) for begge Skibrederne 80 Rdr: 2 Mrk: 4 s:
Laugrettes Men1745: 230
dene som skal besidde Retten 1746. Nye Aamund Aatterøen, Knud Erevig, (……) Hansen
Stensbøe, af de gamle, Peder Haege, Niels ibid: Mats Lillebøe, (….. …….) og Torsten
Bielland.

Ao: 1745 d: 29 og 30 Novbr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Bielland for Fiere Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, (….) Erfvesvog, Ole Øfrebøe, Baard
Nerevig, Ingebrigt Bierckeland, Svend (….,) Peder Ulfverager, Niels Eenstavold, og Knud
Hans: Tvet, tillige med flere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Malleene Ellendsdatter Tvedteschoug hvor Enckemanden
Andor Niels: er udlagt udj gaarden Houchaas ½ Væt Korn eler!! (eller) 9 Mrk: Sm: for 5
Rdr: 3 Mrk: og udj gaarden Houchaas tilige med Anna Andorsdatter er tilsamen udlagt 1
2/3 Væt Korn eller 1 pd: 6 Mrk: Sm: for 20 Rdr: dat: 27 Aug: 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Anna Joensdatter, hvor Enckemanden Joen Reiersen og
Provsten Hr: Nagel er begge tilsamen udlagt udj gaarden Flatnes 3 ½ Væt Korn eller 2 pd: 15
Mrk: Sm: for 21 Rdr: dat: 29 Augustij 1745.
Siur Niels: og Endre Niels: udstede Pandte obligation Stoer 110 Rdr: blev anvist til
udslettelse i Pandtebogen dat: 28 Maij 1745.
Fogden hafver till dette Ting ladet indstefne æctegiftt Mand Johannes Emberland til dette
Ting tid og Sted, eftter forrige tiltale, til Doms Lidelse for begangne Leyermaall med Pigen
Lisbeth Gulleifsdatter.
dend indstefnte Johannes Emberland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og warsell.
Fogden i Rettelagde, dend over Johannes Emberlands Boe d: 26 Aug: 1745 Passerede
Registrations forretning som d: 30 Octbr: nest eftter af hans Excellence Hr: Stiftts Befalings
Mand â Møinichen er paategnet og Approberet, hvor eftter Boens gandske formue af Løsøre
Jordegodz og faste Eiendeele beløber sig 135 Rdr: 3 Mrk: og boens bortskyldige gield 141
Rdr: 10 s: saa at gielden er 5 Rdr: 3 Mrk: 10 s: mere end formuen, icke dis mindre og
omendskiønt der saaledes i Anledning af Forordningen dat: 6 Decbr: 1743. ingen bøder af
hans boe kand ud Exeqveres, saa ville Fogden dog i Anledning af dend Kongl: allernaadigste
Resolution dat: 31 Decembr: 1744 som bevilger optigning for Leyermaall fornem/m/e om
hand Leyermaalsbegiengeren kand tilveyebringe noget tilstreckelig til bøders erleggelse for
at undgaae videre Straf paa Kroppen;
Leyermaals begiengeren her til svarede, at naar hand for anden Straf maatte blive befriet,
ville hand Stræbe ved sine Venner at faae hielp og Assistence at betale 13 Rdr:
Fogden begierede Extract af Protocollen om hvis Passeret er, for der eftter at indhendte hans
Excellence Hr: Stiftts Befalingsmandens ordre om Leyermaals begiengerens giorde tilbud
maa antages og at sagen indtil samme Erholdes maatte blive udsadt.
Eragtet.
eftter Fogdens paastand udsettes Sagen til neste Ting, imidlertid skall dend forlangte Extract
af Protocollen gives beskreven.
Sr: Claus Warvig haver atter udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Niels Braatvet til
Doms Lidelse at betale de omtvistede Qvernesteener der for 3 rdr: 2 Mrk: samt Processens
beckostning.
Niels Braatvet møtte for Retten, og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell. Sagde der
hos aldrig at hafve begieret eller faaet de paastefnte 2de qvernesteener hos Citanten icke

heller ved nogen anden Mand dennem forlanget eller beckommet det aar 1730, hvilcket hand
Erbød sig med Sahligheds Eed at beckreftte, naar paafordres, og ellers agter at bevise at hand
for 20 aar siden er fløttet fra gaarden Stensland, som hand Citanten siger at Contraparten paa
dend tid skulle have faaet disse qvernesteener, og til dend Ende begierede at faae Sagen
udsadt til neste Ting, som hand begierede og bad icke med Retten at maatte overiiles, men at
hand dend begierte andstand maatte forundes;
Lænsmanden paa Citantens vegne tilsteder ham gierne dend forlangte andstand i Sagen.
Eragtet:
Sagen eftter Contrapartens paastand udsettes till neste Ting, til hvilcken tid og sted hand
paalegges Self paa loflig maade at indstefne Citantens fuldmegtig at anhøre sin Erbudne Eed
disangaaende.
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(Welædle?) Hr: Lieutenent Christian Aboe haver till dette Ting ladet indstefne (vidnerne?)
Tarrald Houskier, Lars Lindaas og Tollef Houeland under faldz maall till dette Ting, at vidne
under Eed hvor mange børn (Jør)gen Rinden haver auflet udj Egteskab, hvor mange af de
børn (endnu) lefver og om {de haver} nogen af dennem ere bortdøde, og haver (eftter)ladet
sig børn eller icke; men møtte dog denne sinde ingen af børnene, over alt paastod Hr:
Lieutenent Aboe at vidnerne maatte blive afhørte, saa som vidnerne haver fuldmagt fra
arfvingerne at antage Comparenten til deris fuldmegtig at modtage deris arfvelod, om hvilcket
alt hand haver den/n/em indstefnt till et Tingsvidnes Erholdelse.
der paa blev vidnerne for Retten fremckaldet, da Eedens forcklaring for dennem blev oplæst
og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed. hvor paa følgende Spørsmaaller
til vidnerne blev fremsadt, saasom 1.te!!
der nest blev vidnet Tollef Houeland fremckaldet som eftter aflagde Eed eftter Loven vandt
og forcklarede paa 1te Spørsmaall at vere 60 aar gam/m/ell, som og at have meget vel Kiendt
afdøde Mickel Jørgens: Rinden. til 2den qvæstion svarede at have kiendt dend Sl: Mands
forældre, og at Sl: Mickel Jørgens: \fader Sl: Jørgen Johans: Rinden/ kom først udj æcteskab
med en Pige Nafnlig Marithe, hvor med hand auflede 2de børn en Søn og en datter Sønnen
Nafnlig Lars Jørgensen nu 36 aar gam/m/ell og boende paa Gaarden Wornes, og Gyrj
Jørgensdatter 40 aar gam/m/ell u-giftt og Tienende hos Wier Johansen Enstavold. til 3die
qvæstion Refererede vidnet sig til sin nest forrige forcklaring og sagde at dend Sl: Mand
auflede icke fleere børn med denne sin huustrue som der eftter ved døden afgick og der nest
kom udj Egteskab med en Pige Nafnlig Johanna Eericksdatter hvor med Sl: Jørgen Johans:
Rinden auflede 4de børn 2de Sønner og 2de døttre, Sønnen Mickel Jørgens: som var Matros
udj deris Mai:ts Tieniste, og siden Reiste til China med Hr: Capitain Alefelt og sam/m/e tid
bortdøde. dend anden Søn Jørgen Jørgens: 23 aar gamell, tienende hos Tarald Houskier,
Marrithe Jørgensdatter 30 aar gamell u-giftt, Tienende hos Christen Sehle og Margrethe
Jørgensdatter 28 aar gam/m/el tienende hos Siur Eisvog till 4de qvæstion svarede, at Sl:
Mickel Jørgensens fader Sl: Jørgen Johansen Rinden bortdøde 1731 og Moderen døde aaret
1733 udj Enckestand.
det andet widne Tarrald Houskier \60 aar gam/m/el/ eftter aflagde Eed eftter Loven vandt
og forcklarede paa 1te: Spørsmaall, som nest forige vidne vundet haver. til 2den qvæstion
svarede som nest forrige vidne vundet haver, till 3die qvæstion forcklarede i alle maader som
nest forrige vidne vundet haver. Paa 4de qvæstion forcklarede i allemaader som nest forrige
vidne vundet haver.
det 3die vidne Lars Lindaas \ 62 aar gam/m/el / eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede paa 1te qvæstion lige som forrige vidne vundet og udsagt haver. til 2den

qvæstion svarede ligesom nest forige vidne vundet haver. til 3die qvæstion svarede som
forrige vidne vundet haver, til 4de qvæstion svarede som forrige vidne vundet haver.
Ellers declarerede vidnerne paa disse arfvingers vegne, at have og her med antager deris
Mai:ts Inventarii Skrifver paa gamle Holm Mons:r Tøger Aboe som fuldmegtig paa deris
arfvingers vegne at modtage dend arfvelod som dennem kand tilfalde, og der for qvittere,
hvilcken qvittering skall walidere ligesaa fuldckom/m/en som de Self var tilstede disse
arfvemidler at have annamet;
hvor om alt som Passeret er, var Hr: Lieut: Aboe et lovskicket Tingsvidne begierende som
blev bevilget.
Almuen saa mange som har skydset til og fra Tingerne tilstod at have faaet deris betaling af
Fogden og Sorenskrifveren 4 s: Miilen; af gaarden Flatnes er ingen bøxel falden dette aar,
men ickun der af betalt 1 rdr: i græsleye. (….. ……) Halsnøe Closters gods udj Hofde 2 pd:
Sm: dette aar aldelis
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ødeliggende og der af ingen gresleye svaret. Møchlewold 1 Løb 1 pd: Sm: dette aar ligget
øde, og der af ickun i gresleye af Lars Møcklevold og Aslack (…..... betalt . …) i gaarden
Østvig 1 Løb 9 Mrk: Sm: dette aar ødeliggende og af Eerick Østvig gres(leye . …. betalt)
Østre Braatvet 2 pd: 9 Mrk: Sm: og Nore Apeland ½ Løb Sm: har dette aar ligget øde og af
ingen gresleye svaret. Wrag og Strandet godz med videre, er icke mere end dito Tingsvidne
indeholder; odelskats Mandtalet blev oplæst og af Almuen ej imodsagt. Sauge Mandtalet
blev taget under forsegling.
Publiceret Ole Reiersen og Siur Baardsen Biordals Mageskifttebref dat: 29 Novbr: 1745.
Publiceret Siur Biordals udstede Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Indre Biordal og 18 Mrk: Sm:
i Biordal til sin Søn Baard Siursen som der for har bet: 80 Rdr: dat: 29 Novbr: 1745.
Publiceret Mathias Hiliesen Houge, Ole Vandeskoug og Anders Vestvig deris udstede Skiøde
paa 12 Mrk: Sm: i gaarden i!! Tveteskoug til Andoer Niels: som der for har bet: 10 rdr:
dateret 27 Octbr: 1745.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Berje Østvig og Gundele Mathiasdatter till Doms
Lidelse eftter Loven, for begangne Leyermaall og barne aufling med hin Anden;
dend indstefnte Berje Østvig møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell, samt tilstod at vere barnefader til det barn som Gundele Mathiasdatter er kom/m/en
udj Barselseng med; Gundele Mathiasdatter blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej
heller nogen paa hindes vegne til Sagen at svare, icke heller var meere end et Stefnevidne
tilstede.
Fogden paastod Dom over dend indstefnte.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt dømt og afsagt.
Som Berje Eericksen Østvig tilstaar at have begaaet Leyermaall og barne aufling med
Gundele Mathiasdatter, Saa tilfindes hand eftter Lovens 6te bogs 13 Capt: 1 art: At betale sine
Leyermaals bøder med 12 rdr: under Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms
lovlige forckyndelse.

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1746 ere Niels Breistie, Gunder Hoepe, Aslack
Førde, Gunder Miones, Lars Traaevog, Gabriell Haege, Christopher Øfrebøe og Endre
Lockne.
Restandsen beløber 156 Rdr: 3 Mrk: 1 s:

Ao: 1745 d: 1 og 2 Decembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Bielland for Føyens Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Jacob OlderEide, Sæbiørn
Teigland, Arne Houen, Knud Todtland, Aarne Haaevig, Bertel Grønaas, Salomon Sædtre og
Lars Endresen Haaevig, tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige
Tinge.
Publiceret Madame Sl: Bechs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Smør ¼ huud i Wiig dat: 4
Novbr: 1745.
Publiceret Hr: Niels Hertzbergs udstede [bøxelsedel] paa 1 Løb Smør i Schim/m/eland til Lars
Øckland dat: 27 Novbr: 1745.
Publiceret Peder Nordhugelens udstede Skiøde paa 1 Løb Sm: i Nordhugelen til Ole Anders:
som der for har betalt 52 Rdr: dat: 1 Decembr: 1745.
Publiceret Hr: Hertzbergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Smør 9 Mrk: Sm: i Oldereide til
Petter Jacobs: dat: 20 Novbr: 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Etzeias Spitzøen, hvor Sidsele, Karj, Abelone og Johanna
Etzeiasdøttre tilsam/m/en er udlagt 1 pd: 2 Mrk: Sm: i gaarden Børøen for 26 Rdr: dat: 7
Aug: 1745.
Publiceret Martha Sl: Knud Ifversens udstede Skiøde paa 1 pd: Sm: i Vestre Stochen til
Johannes Haagens: som der for har bet: 50 Rdr: dat: 28 Octbr: 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Christj Fylchesnes hvor Enckemanden Hans Fylckesnes er
udl: 6 Mrk: Sm: i Saxeide for 3 Rdr: dat: 10 Julij 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anders Lars: er Ole Anders: Peder Anders: og Dordie
Andersdatter tilsamen udlagt 1 ½ Løb Sm: i Nordhugelen for 78 rdr: dat: 9 Septbr: 1745.
Publiceret paa Skifttebrevet eftter Sl: {Aamund Grønaas} Ole Folgerøen hvor Encken Anna
Larsdatter og Gundele Olsdatter tilsamen er udlagt 6 Mrk: Sm: i gaarden Folgerøen for 6 Rdr:
dat: 6 Septbr: 1745.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Aarne Niels: hvor Encken Borgele Olsdatter og hindes børn
Indre Arnes: og Gundele Arnesdatter tilsam/m/en er udlagt 1 pd: Sm: i Ørevigen for 20 Rdr:
dat: 7 Septbr: 1745.

Publiceret Bertel Vadbecks udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud i Nordthun til Kiel
Knudsen dat: 24 Novbr: 1745.
Tillsiuns Manden for Sl: Madame Fabriciuses børn Jonas Budde, begierede at dito børns
Korntiende af Storøens Præstegield som er 52 Voger hafre, maatte inden Retten auctioneres
og giøres i Penger, hvor paa dito Korn blev opraabt og opbuden for 2 Mrk: Vogen, men ingen
bud hørtes, der nest indsat for 1 Mrk: 8 s: pr: Vog, og eftter nogen tidz opbud blev fogden
Heiberg som høystbydende dito 52 Voger for 25 s: pr: Vog.
Lars Almaas haver till dette Ting ladet indstefne ved Mundtlig Varsell Maans Almaas til
Doms Lidelse, for øfvede ofverlast imod Citanten med hug og slag, og der om indstefnt
Contraparten at anhøre vidnerne Abraham Sagevogen, Endre ibid: Ole Endresen Almaas og
Gunild Samuelsdatter Almaas alle
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indstefnt under faldz maall at møde, og der nest at betale Processens beckostninger.
dend indstefnte Contrapart Maans Almaas møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig
Kald og Varsell;
Procurator Holch møtte for Retten paa Lars Almaases vegne og tilstod at hand til dette Ting
haver indstefnt hans grande Maans Ellingsen Almaas, som skulle hensigtes til slagsmaall eller
u-Eenighed imellem dem begge, men des imidlertid er Sagen imellem dennem bleven forligte,
Lars Almaas vell vendtende icke heller kand bevise dend Ringe sigtelse som af ham Citanten
er sked, saa frafalt Comparenten paa sin Principals vegne aldelis denne Sag.
Fogden lod tilføre at omendskiønt Parterne haver forligt deris Sag, saa maatte hand dog paa
Justitiens vegne føere Sagen til Kongens bøders Erholdelse følgelig Lovens pag: 164 art: 8de
og til dend Ende var hand begierende at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
hvor om vidnerne blev fremckaldet for Retten, da Eedens forcklaring for den/n/em blev
oplæst og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed; der paa blev
vidnet Gunnild Samuelsdatter paaraabt som eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, at for 4 â 5 uger siden paa gaarden Almaas,
da vidnet saa vit hafde sagt, gaf Fogden tilckiende at Lars Almaas er ligesaa vell indstefnt af
Mons Almaas for det mod ham forøvede slagsmaall og overlast, som Mons Almaas er
indstefnt af Lars, og at de begge ere Stefnte at anhøre de anførte vidners Eedelige forcklaring
og Dom at lide, hvorfor Fogden begierede, at det for Lars Almaas forckyndte Stefnemaall
maa afhiemles førend vidnerne føres, paa det Sagen under et mod dem begge kand udføres.
Lars Almaas møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Procurator Holch da hand maatte fornem/m/e at Sagen imod hans Principal af Fogden
Heiberg paa Justitiens vegne bliver anlagt da ville hand afvarte vidnernis forcklaring, som
hand og paa sin Principals vegne Reserverer sig sine qvæstioner til vidnerne;
der eftter Continuerede vidnet sin forcklaring og sagde at hun stod i gars stuen og holdte et
barn paa armen, og var drengen Ole Endresen i stuen med, imidlertid hørte hun et brack uden
for af et bord som falt ned i Lars Almaases Stue, noget der eftter kom hindes huusbund Mons
Almaas ind i gars stuen hvor hun stod, gick saa ud med barnet paa armen og møtte Lars
Almaas som gick ind, kom saa tilbage og blev seende at Maans Almaas og Lars Almaas
holdte hver andre i haaret, da vidnet tillige med Ole Endres: skilte dem ad, hvor eftter Lars
Almaas gick ud, og gick til sit huus, forcklarede og at begge disse Contraparters Koner var
hos og skilte dem ad, og hørte icke at de skielte hin Anden med unde ord.
Procurator Holch gaf tilckiende at dette vidne som nu allerrede er Maans Almaases tieniste
Pige og Sødskende barn till begge Parter. Fogden Replicerede at det hvercken er Mons eller

Lars Almaas, som Søger nogen sag imod hin anden, men alleene Fogden paa Justitiens vegne,
hvem vidnet er gandske frem/m/et for.
det Andet vidne Ole Endres: eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, sagde at
vere 18 aar gammell, og har icke gaaet til Guds bord, men agter nu med aller første eller om
en kort tid at gaae til Confirmation, sagde der hos at hand ved og forstaar nogeledes sin
Sahlighedz Sag, og haver nogenledes Kundskab der om, og mente dog at \endskiønt/ siden
hand icke har gaaet til Guds bord hand dog kand aflegge sin Eed og der paa vil udsige sin
Sandhed, hvor paa vidnet eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at vere i
tieniste hos Mons Almaas og for 4 â 5 uger siden paa gaarden Almaas som vidnet stod i gars
stuen kom hans huus bund Maans Almaas ind og tog et øxeskaftt som hand holdte i haanden,
hvor paa Lars Almaas kom ind, da Maans Almaas gick til ham og tog i ham med dend Eene
hand og blev seende at Maans Almaas slog Lars Almaas i hofvedet, og der paa fick de hver
andre i haaret, blev saa af vidnet og begge deris Koener skilt ad, saag heller icke at Lars var
blodig ej eller!! (heller) om hand hafde huell i hovedet, derpaa gick Maans Almaas ud og
ind i sin Sengeboe, noget der Eeftter!! kom hand ind igien og tilbød at ville forEene sig med
Lars Almaas, som sam/m/e tilbud negtede, og forud eller førend dette slagsmaall skede, hørte
vidnet icke at de vare u-Eens, uden at et bord som stod ude paa gaarden uden for Lars
Almaases dør, hørte vidnet i stuen faldt ned, og der eftter kom Maans Almaas ind, hvor da
mellem den/n/em Passerede som forcklaret er.
Fogden gaf tilckiende at Maans Almaases huustrue Anna Arnesdatter og Lars Almaases
huustrue Karj Gregoriusdatter er i ligemaade indstefnt under faldz maall deris Eedelige
forcklaring i den/n/e Sag at aflegge, hvilcke hand begierede nu først maatte afhøres;
begge Parter tilstod iligemaade at vere indstefnt at anhøre disse vidners udsigende; hvor paa
vidnet Anna Arnesdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at for 4 â 5
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nets Mand Maans Almaas ind i Buen til sin Naboe Lars Almaas og sagde at ville forliges med
ham om et lidet indhegnet Pladz i felles Marck som Lars sagde Ney till, men begierede hand
skulle Stefne der paa, og Retten skille dem ad, der paa gick Maans Almaas der fra og ind
igien i Stuen, tillige med vidnet, hvor eftter Lars Almaas kom ind, og vidnet saag at Maans
Almaas slog Lars i hovedet med et øxeskaftt, der paa greb de hver andre i haaret, blev \saa/ af
de tilstede verende skilt ad, men saag icke at Lars Almaas hafde faaet huell i hovedet, ej heller
at hand bløde; vidste icke videre at forcklare.
Vidnet Karj Gregoriusdatter eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at for 4 â
5 uger siden kom Maans Almaas ind i Sengeboen till vidnis Mand, og spurde om hand ville
bytte eller skiftte et plas som er et indhegnet gierde i felles Marck, som vidnes Mand sagde
Ney till, icke førend Retten skulle skille ad, der paa slog Mons Almaas i bordet og gick ud der
fra ind i gars Stuen, hvor eftter hindes Mand gick der hen, lidet der eftter kom vidnet og gick
ind i gars Stuen og blev Seende at Mons Almaas holdte hindes Mand og slog Lars Almaas i
hovedet med et øxeskaftt, og der paa tog hver andre i haaret, da de af hos verende folck blev
skilt fra hver andre, saag icke at hand der af fick huell i hofvedet ei eller!! (heller) at hand
bløde, der paa gick Maans Almaas ud, og noget lidet der eftter kom hand ind igien, gick saa
atter ud, hvor paa hindes Mand gick der fra til sit Eeget huus, hvor hun strax blev seende at
hand hafde huell i hovedet og bløde; videre vidste vidnet icke at forcklare.
Fogden lod tilføere at hand holdt u-fornøden at føere de andre vidner, der dog ickun kand
forcklare, hvad Lars Almaas har sagt for dem, afttenen eftter at slagsmaalet var Passeret, men
som det med Eenstemmige vidner er bevislig giort, at Maans Almaas icke alleene har slaget
Lars Almaas i hovedet med et øxeskaftt eller en Stock, men end og at de begge af wred hue,

haver Refvet hver andre i haaret, saa sadte Fogden i Rette og paastod at de for saadan
forøvede slagsmaall bør bøde eftter Lovens 6 bogs 7 Capt: 8 art: thj lad vere at Mons Almaas
er dend som først eftter vidnernis forcklaring har slaget til Lars Almaas med Stocken, saa
hafde dog saadant icke Passeret der som Lars Almaas icke hafde forfult Maans fra Sengeboen,
hvor Clameriet begyndte, og op i Stuen hvor slagsmaalet skede, i hvilcken henseende fogden
formente at de begge ere lige gode, og ville der for paastaae Dom.
Procurator Holch Replicerede at det aldrig kand godtgiøres, at Lars Almaas i nogen und
intention haver søgt dend Stue, hvor udj Clam/m/eriet skede, men i henseende til at gars Stuen
er den/n/em begge tilhørende, skulle det vere vendtende at en Mand maa søge sit Eeget huus,
der imod kand dend Respective Dom/m/er nock af widnernis udsagn udfinde at Mons Almaas
er dend som tvistigheden først haver Reist og først slaget ham Lars Almaas i hovedet med
Støcken!!, hvilcket formoedentlig haver smertet Lars Almaas saa hart, at hand blev nød til
gribe til modverge, og der nest paastod for sin Principal frickiendelses Dom.
Fogden tilspute Maans og Lars Almaas, hvem af dem der hafde tilhold og Sengeleye i Stuen
paa dend tid at slagsmaalet skede, hvor til de svarede at ingen af dem hafde sit Sengeleye i
gars Stuen, men Maans Almaas hafde paa dend tid sit arbeide {og holdte dueg} i dito Stue, og
sam/m/estedz paa sine tider spisede, og mellemstunder i sit Eeget huus, og Lars Almaas der
imod Spisede {paa} i sine andre huus, men hafde dog Eendel af sit boeskab, i gars Stuen, som
hand paa sine tider hafde tilsiun med.
Parterne Refererede sig til sit forrige og paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
For 4 â 5 uger siden paa gaarden Almaas, eftter vidnernis udsigende, har dette slagsmaall
Reiset sig af et Støcke Pladz, som er indhegnet i felles Marck, og som de der om icke kunde
forEenis, gaar Mons Almaas fra sin grande hen i gars Stuen, hvor Lars Almaas lidet der eftter
kom ind, da vidnerne blev Seende at Maans Almaas med en Stock eller øxeskaftt slog Lars
Almaas i hovedet, som mueligens der over blev
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(vred?) eller gredten, hvor paa de kom tilsamen i haargreb, og der med blev strax skillet fra
hin anden, thj tilfindes Mons Almaas som Sagvolder eftter Lovens 6 bogs 7de Capt: (8?) art:
at betale Slagsmaals bøder 9 Rdr: under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse; og endskiønt Lars Almaas paa dito tid kom i gars Stuen indgaaende,
saa udfindes dog der af widnernis forcklaring at hand hvercken i ord eller gierning
foraarsagede nogen slags adledning!! (and-) till denne Stridighed, førend hand med
Stockeslaget blev begiengnet, da hand giorde modstand med haargreb, som Retten ej
anderledes kand ansee, end som et nødverge til at befrie sig for videre overlast, og altsaa
bliver Lars Almaas for Strafbøder her med frifunden.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Gundmund Hansen Eegckeland for begangne
Leyermaall med Barbroe Endresdatter, til Doms Lidelse eftter Loven.
dend indstefnte Gundmund Hansen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
dend indstefnte Barbroe Endresdatter blev paaraabt, paa hvis vegne faderen Indre Haavigen
møtte, og tilstod at hun haver faaet lovlig Kald og warsell, tilstod iligemaade at hans datter
Barbroe Endresdatter haver begaaet Leyermaall med dito Gundmund Hansen, og er fornøyet
med at Dom udj Sagen hinde angaaende bliver afsagt.
Fogden paastod Dom over begge de indstefnte eftter Loven.
thj blev saaledes udj Sagen Kiendt Dømt og afsagt.

Eeftterdj faderen Indre Haavigen paa datterens vegne tilstaar at hun haver begaaet barne
aufling med Gundmund Hansen, som samme har tilstaaet, saa tilfindes Gundmund Hansen at
betale sine Leyermaals bøder med 12 rdr: og Barbroe Endresdatter at betale Leyermaals
bøder 6 Rdr: alt eftter Lovens 6te: bogs 13 Capt: 1 art: under Namb og Execution 15 dager
eftter den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
Mons Gundersen Næsse fremckom for Retten og lyesede sin odels og Pengemangels
Lyesnings Redt till 1 ½ Løb Sm: i gaarden Søewold som Eerick Monsen paaboer, {det hand
sagde} ligesaa til ½ Løb Sm: i gaarden Grudtle som Aslack Tørres: paaboer, hvilcket hand
sagde at vere sit Rette og Sande odell, som hand agter til sig at indløese, saa snart hand saa
mange Penge kand beckom/m/e
Publiceret Martha Huglens udstede bøxelsedel paa 1 pd: 9 Mrk: Sm: udj gaarden Øchland til
Niels Knudsen dat: 6 Octbr: 1745.
Publiceret Jens Nore Nesses udstede skiøde paa 10 10/11 Mrk: Sm: i Søevold til Eerick
Monsen som der for har bet: 11 rdr: dat: 1te Decbr: 1745.
Publiceret Niels Hiljesens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: udj gaarden Stoche till Jacob
Anders: dat: 1 Decembr: 1745.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Jens Jacobsen Tvedte og Marj Olsdatter, till Doms
Lidelse eftter Loven for begangne Leyermaall med hin Anden.
begge de indstefnte blev paaraabt eftter Loven men møtte icke,
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hyesingstad og Thomes Laemandz Verck hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt Jens Tvedte till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
Varsel, ligesaa afhiemlede Lænsmanden Næll Hyestad og Anders Bandedalen under Eed at
have indstefnt Marj Olsdatter till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell,
Fogden tilspurte de Tingsøgende, om der er nogen som vil tilsvare dend indstefnte Marj
Olsdatters bøder, imod at hun hos dend som bøderne svarer bliver Sadt i Tieniste; Eftter
opraab Indfindt!! (-fandt) sig Hr: Lieut: Aboe som vedtog at betale Leyermaals bøderne for
Marj Olsdatter, imod at hun bliver stedet i hans tieniste, hvor med Fogden declarerede at vere
fornøyet uden at Eske videre Dom over hinde, og til dend Ende befalede Fogden
Lænsmanden Næll Hyestad at tilsige Marj Olsdatter, det hun forbliver i Tieniste hos
welbem:te Hr: Lieut: Aboe, og om hun hos nogen anden skulle have oppebaaret fæstepenge,
at hun da straxens sam/m/e fra sig leverer; Men hvad Leyermaals begiengeren Jens Tvedte
angaar, da Erindrede Fogden om Laufdags foreleggelse for han/n/em.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at hand haver faaet lovlig Kald og Varsel, saa forelegges
Jens Tvedte Laufdag, till neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Eelj Haagensdatter til Doms Lidelse for begangne
Leyermaall, og at beckiende sin Rette barnefader;
Qvinde Mennisket blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hyestad og Anders Bandedalen, hiemlede ved Eed eftter
Loven at hafve ind stefnt Eelj Haagensdatter til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
Varsell.
Eragtet.
Eelj Haagensdatter forelegges Laufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen.

Fogden haver till dette Ting ladet eftter forige tiltale atter indstefne Hilje Erritzland og
huustrue, til Doms Lidelse for fortiilig Samenleye;
dend indstefnte Hilje Eritzland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
varsel, samt tilstod at vere komen fortiilig med sin huustrue. Forcklarede ellers at da hand
besvangrede og kom fortiilig med sin huustrue, tiente hun (hos …. …)sten Hr: Haar paa
Findaas Præstegaard;
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stod Dom over dend indstefne!! (-stefnte);
hvor eftter saaledes blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Hilje Ertzland for Retten har tilstaaet at {hand} imidlertid hand tillige med sin huustrue
var i tieniste paa Findaas Præstegaard besvangrede hand sin huustrue, og der eftter kom hand
med hinde i Egteskab; saa tilfindes Hilje Ertzland at betale Egteskabs bøder eftter Lovens 6
bogs 13 Capt: 1 art: med 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: under Namb og Execution 15 dager eftter denne
Doms lovlige forckyndelse.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Jacob Hilde at lide Dom til Straf fordj hand haver
fordult en wrag udlegger Mast, som hand førte til Ølfverøen, og der om indstefnt at anhøre
vidnet Peder Jacobs: udsigende, som iligemaade er indstefnt under faldz maall;
Contraparten møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Fogden paastod at widnet maatte blive afhørt.
thj blev vidnet fremckaldet for Retten da Eedens forcklaring for hannem blev oplæst. hvor
paa vidnet eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at vngefer 8te dager for Juell
1744, kom vidnet med sin fader Jacob Hilde Roende fra Moster og som de Roede paa fiorden
inden for Børøen fandt de denne omtvistende udlegger Mast, flydende paa Søen, dend de
bergede og baads Roede, samt belagde dend under Land ved Ølfverøen, hvor paa intet
toufverck fandtes, men Masten var ellers i allemaader u-beskadiget; Fogden tilspurte Jacob
Hilde hvem der har huget i dend omvundne Master eller udlegger, det skadelige hug paa
Midden hvor ved dend er bleven af ingen verdie; Rs: Nej ved icke hvem der har hugget i
Masten, men om Paasketider nest eftter, da udleggertræet var ført og belagt under Findaas
Land eller Ølfverøen, blev hand seende at der var hugget med en øx i Midten paa Træet, en
Tverhaand dybt; videre tilspurte Fogden Jacob Hilde, hvor for hand icke følgelig Lov og
Forordninger, gaf nermeste Kongl: Betient strax tilckiende, da hand hafde fundet wragtræet,
at hand sam/m/e hafde bierget Rs: svarede hafde icke dend forstand at angifve det, hafde og
hugget sig i sin Tomelfinger paa sam/m/e tid, war og hos Præsten som læegede hans skade
baade før og eftter dend tid hand fand Træet, war og hos Præsten med sin svage finger Juele
Aftten 1744, angaf dog icke for ham at have fundet dette wragtræe, som hand hvercken hafde
forstand till, ej eller!! (heller) {K} Erindrede sam/m/e at angifve, men til Vaartinget nest eftter
som indfaldt d: 10 April 1745, Sendte hand bud med Gulleif Hidsken eftterdj hand Self var
Syg, at hand skulle give Lænsmanden det tilckiende, at træet var bierget; videre forcklarede
Jacob Hilde at wragtræet var liggende ved Ølfverøen til Paaske aftten, da det af Præstens
drenger blev ført der fra till Findaas Landet;
Fogden lod tilføere at hand fandt fornøden at indstefnte Præstens drenger, som førte
wragtræet fra Ølfverøen til Findaas, saa og de 2de Mend som siden besigtede Træet, at
aflegge deris ædelige forcklaring i Sagen, og till dend Ende var hand begierende Sagens
udsettelse till neste Ting.
Eragtet.
eftter Fogdens paastand udsettes Sagen till neste Ting.

Publiceret Lambert von der Ohes udstede bøxelsedel paa 3 Mrk: Sm: i Sørevigen til Svend
Andersen dat: 8 April 1745.
Af deris Mai:ts beholdne Jordegodz 1 pd: 18 Mrk: Sm: 1 pd: 8 Mrk: fisk, udj gaarden Sæle
er dette aar icke bøxlet, og dette aar alleene der af betalt skat og Rettighed, Wrag eller
Strandet godz med videre er dette aar icke funden med videre end dito Tingsvidne
indeholder. saa mange af Almuen som som!! har ført Fogden og Sorenskrifveren til og fra
Tingerne tilstod at have nødt deris betaling 4 s: Miilen; odelskats Mandtalet blev oplæst og
befandtes Rigtig. Biergerne som haver bierget wrag godset i Øcklands hafnen 1744 tilstod
inden Retten at have nødt deris betaling, hvilcket blev taget under Rettens forsegling.
Publiceret Martha Huglens udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: i Røgsund til Christopher
Pedersen dat: 22 Novbr: 1745.
Publiceret Fogdens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud ½ g:skind i Steensbøe till
Hans Hansen dat: 8 Decembr: 1744.
Restands: beløber 88 rdr: 3 Mrk: 4 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1745!! (1746) ere Hans Vorland, Niels Vigcke,
Niels Holme, Daniel Søere Sæele, Jens Seele, Roald Berje, Endre og Johannes Nøckling.

Så er også året 1745 ferdig avskrive. Her og med skadde hjørneparti på alle sidene.
Tingbok nr. I. A. 35 1741-1746 for Sunnhordland
Året 1746

(1746: 233)
Ao: 1746 d: 2 og 3 Maij blev holden almindelig Som/m/er Skatte og Sageting paa gaarden
Windenes for Waags Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Ole Mickelsen Ouckland, Salomon
Mickels: Hilde, Lars Mickels: Tarrang, Mickel Joens: Klesvig, Torckel Lars: GougsEide, Ole
Johans: Salthellen, Halfvor Niels: Hilde og Lars Niels: Steenevig, tillige med fleere Almue
som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Skatte forordningen for 1746 dat: 28 Decembr: 1745.
Publiceret Patentet om Høyeste Ret dat: 8 Ocbr: 1745.
Publiceret Forordningen om General Landets hafne dat: 11 Martij 1746.
Publiceret Placat: angaaende Told og Consumptions Nedsettelse paa Port(ugisi?)ske Viine
dat: 14 Xbr: 1745.

Public: Forord: anlangende Suplicantere om Pensions Nydelse d(at: .. ….. 17)45.
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Publiceret forord: angaaende forbuds ophæfvelse paa alle slags Kornvares udførsell af Norge
dat: 2 Decbr: 1745.
Publiceret Forord: om Vaartingernis ophævelse dat: ?? Decembr: 1745.
Publiceret Rente Cam/m/erets Placat anlangende Eendell (…..) indkomsters bort forpagtning
for 1747, 1748 og 1749 dat: 15 Janv: 1746.
Publiceret Rente Cam/m/erets Placat paa 23 betienteris Debet i Dan/n/emarck dat: 21 Janv:
1746.
Publiceret 1 dito paa 23 Regenskabs betienteris Debet i Norge dat: 21 Janv: 1746.
Publiceret hans Excellence â Møinichens ordre til Fogden anlangende de beckostninger som
ere anvente til Tyvers afstraffelse over heele amtet, hvor af Sundhordlehns Fogderie skall
udrede 312 rdr: dat: 15 April 1746.
Deris Excellences ordre at holstførster betientere (Norsk Hist. Leksikon: underordna
forstmenn, skogbetjenter) icke skall have frie skyds her eftter, undtagen naar de 2de
Jægermestere von Langen dat: 17 Novbr: 1745.
Publiceret en dito høye ordres om nogen dispute imellem de Civile og Militaires
Jurisdictioner maatte tildrage sig, da skall Stedets Stifttamtmand og biscop først see der hen,
om icke sligt omelem!! (ømmell?) dend Vedkom/m/ende Jurisdiction og General Samt
Com/m/anderende Cheff Hans Jacob Arnold dat: 5 Martij 1746.
Publiceret dito høye ordre at Østen Anders: som er bortrømt skall efttersettes dat: 23 Martij
1746.
Publiceret Deris Excellence â Møinichens ordre at for de Spedalske Lem/m/ers indlem/m/else,
skall af hver Mand eller boesidende betalis 2 s: dat: 9 Febrj: 1746. Fogden tilspurte ellers
Almuen hvor mange Spedalske Lem/m/er findes her i Skibbret!! (Skibbredet), som icke haver
leylighed til at beckoste sig af Eegne Midler i Hospitalet. hvor til Almuen svarede at her
findes endell Spedalske Lem/m/er, saasom Niels Ingebrigtsen Toftteland, kand maaske
forskaffe dend halve beckostning, Karj Jansdatter RemberEide, 60 aar gl: er intet. og
Nyelig har Almuen beckostet i Hospitalet en Spedalsk Lem Ole Størcks: Drønnen.
Publiceret Ole Taaskes udstede bøxelsedel paa Store Aboe Holmen til Tarald Sandvigen dat:
5te Janv: 1746.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Schomsnes til
Ingemon Størcks: dat: 9 April 1746.
Publiceret Jens Hans: Meyers udstede Pandte obligation Stoer 478 rdr: 7 1/3 s: som hand er
Skyldig til sin Søn Bendt Jensen Meyer, og setter ham der for til underpandt Qvalvogen

skylder 12 Mrk: Sm: med paastaaende huuser baader og Nøster Nock 1/7 part i Hæfverøen
og helftten i Østevold og Møgster Kircker med andre Eiendeler dat: 10 April 1746.
Publiceret Niels Halfvors: Hildes udstede Skiøde paa 1 pd: 8 Mrk: Sm: 12 5/6 Mrk: Lax udj
gaarden Hilde til yngste Halfvor Niels: som der for har betalt 50 rdr: dat: 17 Octobr: 1745.
Publiceret Mickel Olricks qvittering paa Lodsedelen at Joen Olsen haver betalt ham 100 rdr:
for gaarden Walhammer dat: 2 April 1746.
Publiceret Ole Mickels: Taaskes udstede bøxelsedel paa 2 Løbr: 12 Mrk:r Sm: udj gaarden
Fiddie till Mickel Anders: dat: 28 Janv: 1746.
Publiceret Ole Mickels: Toskes udstede bøxelsedel paa 2 Løber 12 Mrk: Sm: udj gaarden
Fiddie til Arne Lars: dat: 28 Janv: 1746.
Publiceret Ole Mickels: Toskes udstede bøxelsedel paa 2 Løber 12 Mrk: Sm: i gaarden Fiddie
til Marqvar Andersen dat: 28 Janv: 1746.
Lars Larsen Sandtorf fremckom for Retten og paa sin Søn Johannes Larsens vegne lyesede
odels og Pengemangels Lyesnings Ret till 13 ½ Mrk: Sm: udj gaarden Sandtorfv som
opsidderen Knud Olsen beboer og bruger, hvilcket hand sagde er hans Søns Rette og Sande
odell, som hand agter til sig at indløese, saa snart hand saa mange Penge kand beckomme. saa
snart hand opnaaer sin fulde lov alder.
Publiceret Niels Ingebrigtsens udstede Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Store
Toftteland til sin Søn Størck Niels: som der for har bet: 40 rdr: dat: 2 Maij 1746.
Hr: Justitz Raad de Fine hafver ved Skrifttlig Kaldseddell till dette Ting ladet indstefne Sr:
Johan Omsen Røpke at betale eftter udstede Pandte obligation dat: 17 Martij 1743 Stoer 1800
rdr: som dend 15 Decembr: 1745 er lovlig opsagt, med Resterende Renter, samt at betale
Processens beckostninger \og er dat: 15 April 1746 saa Lydende/
dend indstefnte Johan Røpke blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej eller!! (heller)
nogen paa hans vegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne Johan Schrøder og Gunder Larsen hiemlede ved Eed eftter Loven at have
indstefnt Contraparten og forestaaende Stefnemaall for hannem forckyndt d: 22 April nest
afvigt.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at Contraparten ickun haver faaet 12 dagers Kald og
Varsell till dette Ting, saa afvises samme Stefnemall!!, indtill at Sagen paa Nye bliver
indstefnt eftter Lovens 1 bogs 4 Capt: 8 art: da Stefnemaalet saa vell som andre af Sagen
herrørende Documenter skall blive antaget.
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Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Hans Haldorsen huusmand paa Øster Bagholmen
for hans udj æcteskab begangne Leyermaall og barne aufling med Pigen Britha Jensdatter
Giøevog, till Doms Lidelse eftter Lov og Forordninger.
dend indstefnte Hans Haldoersen møtte for Retten og wedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell. paa Spørsmaall tilstod at have besvangret Britha Jensdatter Giøevog, som ellers

Lænsmanden gaf tilckiende icke til dette Ting er indstefnt saa som hun forud war Reist till
Bergen.
Fogden lod tilføre at siden hand nu først paa dette Ting er bleven beckiendt dette Leyermaall
og Mandens Boe end nu icke har kundet blevet Registeret, saa var hand foraarsaget at begiere
Sagens udsettelse til neste Ting.
Eragtet.
Sagen udsettes til førstholdende Ting, til hvilcken tid og Sted Hans Haldorsen forelegges
Laufdag at møde og svare til Sagen, til hvilcken tid, hans Boes formue bliver besørget at
Registere og vurdere, saa og Creditorer og Debitorer {ved} \til/ Boets Registration indkaldet.
bøxelbogen blev i Retten Produceret da Johannes Størcksen er tilbøxlet 18 Mrk: Sm: ¼ huud
udj gaarden Schomsnes d: 3 Aug: 1745 imod bøxell 3 rdr: 4 Mrk: 8 s:
Publiceret Madame Sl: Olrichs udstede bøxelsedel paa 1 ¾ Spand fisk udj gaarden Nedre
Waage til Lars Olsen dat: 28 Janv: 1746.
Restandsen beløber 192 rdr: 12 s:

[Ao: 1746] d: 4 og 5 Maij blev Retten atter sadt igien og holdet paa gaarden Windenes for
Opdals Skibbredes Almue.
hvor da alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre blev Publiceret som forhen er
anført.
Fogden tilspurte Almuen af Opdals Skibbrede, hvor mange Syge Spedalske Lemmer findes
sam/m/estedz, som icke er god for af Eegne Midler at beckoste sig ind i Hospitalet, der til
Almuen svarede at der findes mange, saa som Aamund Skippervigens huustrue Anna
Johansdatter og u-myndige barn Anna Aamundsdatter 7 aar gammell, hvor til Mandens Boe
i det høyeste kunde Contribuere 18 rdr: Hans Larsen Kattenes som er Spedalsk, kand og
mueligens Contribuere af Eegne Midler 18 rdr: til Hospitalet, dito Mands Sødster Randvey
Larsdatter som er Spedalsk, er icke det allerRingeste Eiende till at indkiøbe sig i Hospitalet
med; Martha Andersdatter som er Spedalsk, giftt med Berent Jacobsen GrødEide, som
sidder med mange smaa børn, som mueligens af Eegne Midler kand til veye bringe 8 rdr: og
icke mere; Eelias Jørgensen Giersvigs huustrue Marithe Nielsdatter som er Spedalsk, Er udj
en gandske forarmet tilstand saa de icke er Eiende det allerringeste at indlemme hinde i
Hospitalet med.
Almuen forcklarede og at nu paa nogle aar, har de maattet giort forskud til adskillige
Spedalske Lemmers indlem/m/else i Hospitalet, som icke Self har haftt Leylighed at indkiøbe
sig.
Publiceret Hr: Major Mullers udstede Transport paa 2 pd: 10 ½ Mrk: Sm: i gaarden Lie til
Aadne Wattedal som der for har bet: 40 rdr: dat: 9 Octbr: 1745.
Publiceret Ole Ørjens: Holleckims med fleere interessentere deris udstede Skiøde paa 15
Mrk: Sm: udj gaarden Soleim til Haagcken SoelEim som der for har bet: 15 rdr: dat: 4 Maij
1746.

Publiceret Jacob Gregoriusens udstede Skiøde paa 18 Mrk: Sm: i gaarden HolleKim til Ørje
Olsen som der for har bet: 18 rdr: dat: 4 Maij 1746.
Publiceret Ole Ørjesens udstede gafve brev paa ½ Løb Sm: til Ørje Olsen og 18 Mrk: Sm: til
Gurj Olsdatter tilsamen 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden HolleKim dat: 17 Decembr: 1745.
Publiceret Assessor von der Lippes udstede Skiøde paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: i Mid Giøevog til
Ole Olsen som der for har bet: 60 rdr: dat: 1 Octbr: 1745.
Publiceret Mickel Olrichs udstede bøxelsedel paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: udj gaarden Søreide til
Niels Sæbiørns: dat: 4 Martij 1746.
Publiceret Hr: Assessor von der Lippes udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i øfre Giøvog til
Johanes Ingebrigts: dat: 30 Decembr: 1745.
Publiceret Lieut: Bagers udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: i Schaar til Aamund Rasmus:
dat: 2 Febrj: 1746.
Publiceret Assessor von der Lipes udstede bøxelsedel paa ½ huud og 1 faaer i Giøvog till
Askild Ols: dat: 27 Octbr: 1745.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Næsse til Johannes Hans:
dat: 22 Decembr: 1744.
Publiceret Steen Fladeragers udstede bøxelsedel paa 1 Løb 22 ½ Mrk: Sm: i gaarden Nordbust
till Joen Knuds: dat: 4 Maij 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Maritha Joensdatter.
Ørje Olsen Holleckim haver til dette Ting ladet indstefne Lars Thoe til Doms Lidelse at betale
bøder og omckostninger fordj hand skieldte Citanten
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(… at?) Ørjen Olsen for at have Staaelet en Wedder, hvor om \Contraparten/ er indstefnt til at
anhøre vidnerne Ole Gieldefald, \Ole Holleckim/, Christopher ibid: Baarnj ibid: Karj ibid:
og Ole Opdall, som alle ere indstefnte under faldz maall at møde og at aflegge sit Sandheds
vidnesbyrd udj Sagen.
Contraparten møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Citanten Ørje Olsen møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres; hvor paa Eedens forcklaring af Dommeren for alle vidnerne blev oplæst og
formanet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed; der paa blev
vidnet Ole Gielefald fremckaldet som eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede;
vngefer for 14 dager siden var vidnet med Lars Thoe som gick till Olle Holleckim og Ørje
Olsen Holleckom som stod og Spadde paa Ageren, da Contraparten sagde at ville taele med
dennem som vare strax villige der till, og som de alle 4re hafde sadt sig ned paa Marcken
sagde Contraparten till Citanten, hvorledes skall det blive med wederen som jeg talte om i
høst, Spurde tillige om Citanten ville kiendes ved dend, som der til svarede jae, der hos
sagde Lars Thoe til Ørje Olsen om hand ville giøre sin Eed paa at vederen hørte ham till, lige
saa tilspurde Ørje Olsen ham Lars Thoe igien om hand ville giøre sin Eed paa at vederen var

ham tilhørende, da hand sagde det kom/m/er icke Citanten ved, og naar du kiender dig
vedderen till saa havde hand Lars Thoe der icke mere at bestille; vidnet forcklarede ellers
at i begyndelsen som Lars Thoe spurde Ørje Olsen om vederen, saa Reiste faderen Ole
Ørjesen Holleckim sig op og gick fra dem bort omckring en houv talede der meget med sig
Self som de icke hørte uden at hand sagde at Sønnen Citanten skulle gaae hiem, og hvem
som ville søge paa vederen skulle søge dend paa Rettens vegne, videre vidste dette vidne
icke at forcklare.
det Andet vidne Christopher Giellefald eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede,
at Citanten Ørje Olsen Holleckim kom nest afvigte høst till gaarden Giellefald og Spurdte
vidnet om der icke fandtes en \ frem/m/et / veder i blant vidnets Smaeler, som hører ham till,
da ham blev svaret hand skulle see om hand fandt dend i blant Smaelen, og vidnet spurde om
det var hans veder, og som Citanten enda icke har seet dend, svarede hand Gud ved det, og
som hand fandt vederen bad hand vidnet om en viddie at binde om halsen paa vederen at
leede dend eftter, og som vedderen var Traae og Trassig til at gaae, maatte vidnet drive paa
ham et støcke paa veyen, da vidnet hørte at Ørje Olsen Sagde, skall Jeg giøre dette for intet,
der paa skiltes de ad, og videre vidste vidnet icke at forcklare;
det 3die vidne Karj Giellefald eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at nest
afvigte høst 1745 kom Ørje Holleckim til Giellefald og Spurde om icke en frem/m/ed vedder
var kom/m/en i blant deris Smaeler, hvor paa vidnet Sagde jae, der er 2de frem/m/ede værrer,
saa gick hand op og tog ud dend Eene som høire ørret var afskaaren, og sagde det mercke som
var paa vendstre øre, maa hand haftt førend hand {Ole} Ørje{sen} \Olsen/ beckom dend;
Ellers forcklarede vidnet at tilforne eller forud var Lars Thoe der og saag paa begge vedrene,
men som det var mørckt i smaelehuuset paa sam/m/e tid, hørte vidnet at hindes Madmoder
Sagde at Lars Thoe var lige viis, endten dend ene eller dend anden af de frem/m/ede vedrer,
var ham tilhørende, ellers forcklarede vidnet at forud saa snart de frem/m/ede vedrer var
kom/m/en i blant deris Smaeler gick hun til Lars Thoe og sagde ham dette, da hand lovede at
ville kom/m/e og see paa den/n/em, og skar et mercke i en Spon og viste hinde og sagde at
hans vedder bar mercket paa det høire øre med sam/m/e Mercke, hvilcket vidnet ved
hiemckomsten befandt paa dend vedders høyre øre, som Ørje Olsen der eftter fra dennem
afhendtede, men dito vedder hafde og mercke paa det vendste øre, hvilcket Lars Thoe icke
talte til vidnet om; videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 4de vidne Ole Opdall eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at Lars Thoe
kom till vidnet nest afvigte høst 1745, da de begge gick ned til {Ole Holle} Giellefald og saag
paa denne omtvistede vedder, da hørte vidnet at Lars Thoe Sagde, denne veder kannes eller
kiendtes hand icke ved, hvilcken veder Ørje Olsen der eftter afhendtede, som hand \Lars
Thoe nu/ siger er ham tilhørende, Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 5te vidne Ole Holleckim eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede ellers
Sagde Citanten forud at hand paastaar først at i Protocollen maatte blive først tilført hvad
Contraparten Lars Thoe her inden Retten har sagt og beskyldt ham for angaaende dend
omvundne veder, saa at naar hand hører hvad der om i Protocollen er tilført, vil hand sige
hvad endten hans fader Ole Holleckim skall aflegge, et vidnisbyrd eller icke; Lars Thoe
Sagde aabenbare for Retten (… ……) omtvistende veder, sagde hand Ørje Olsen har Solt,
hvilcken Lars
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Thoe sagde sig at vere tilhørende, paa denne forcklaring, og paa det hand icke (af Retten?)
skulle ansees som at ville føere Partiche vidner, frafaldte Citanten og icke forlangede at hans
fader Ole Holleckim skulle aflegge sit vidne, men holdtes u-fornøden.
{Eragtet.}

{Som det}
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt vidnet Baarnj Giellefald til dette Ting med 14 dagers Kald og
Varsell {till}
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at vidnet Baarnj Giellefald haver faaet lovlig Kald og
warsell, saa forelegges hun under faldz maall Laufdag till neste Ting, udj Sagen at aflegge sit
vidnesbyrd, till sam/m/e tid og Sted forelegges Contraparten Lars Thoe at møde og svare til
Sagen.
Lars Thoe haver till dette Ting Contra ladet indstefne Ørje Olsen Holleckim til Doms Lidelse
fordj hand skall have taget dend omtvistende vedder, og der om indstefnt ham till at anhøre
eftterskrefne vidner Knud Holleckim, Colbendt ReigsEim, Johannes ibid: Torger Borgen og
Joen ibid: som alle var indstefnte under faldz maall at møde.
dend indstefnte Ørje Olsen Holleckim møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og Varsell.
Citanten møtte for Retten og paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres;
der paa blev vidnerne for Retten fremckaldet, da Eedens forcklaring for dennem blev oplæst
og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed; hvor eftter vidnerne blev udviset
og en eftter anden indkaldet, hvor paa
vidnet Knud Holleckim eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at afvigte høst
1745 da vidnet hafde kiøbt Eendell smaeler, hvor af nogle var bortckom/m/et for vidnet, og
som Ørje Olsen Holleckim kom hiem med dend omtvistende veder, besaag vidnet dend i
tancke eller meening dend kunde høre ham til, da hand befandt at det høyre øre paa dito
vedder var afskaaret og udskaaret i øret saadant Mercke (beskrive slik: vannrett strek 10 mm,
i venstre ende strek opp 4 mm, og i høgre ende strek 5 mm ned), Men gaf icke agt paa at det
vendstre øre var Mercke udj, uden at vidnet saag det var tvert afskaaret; andet Mercke
Erindrer hand icke saag paa vederen, og paa tilspørgelse forcklarede, at icke ved om Ole
Ørjensen bruger forbem:te Mercke, icke heller om Lars Thoe bruger dito Mercke, men er
beckiendt at Ørje Olsens fader Ole Holleckim icke bruger Andet Mercke, end at hand skierer
det høyre øre Reent af; videre hafde vidnet icke at forcklare;
det 2det vidne Colbendt ReigsEim eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede; at
for Pindsetider 1745 var vidnet hos Lars Thoe, og fandt ham med sit huusis folck i Laden,
hvor folckene Ruede Smaelen og Lars Thoe Merckede dennem, med saadant Mercke paa det
høyre øre som blef kløfvet i Mitten og dend anden part \Snit/ udskaaret, hørte og at Lars
Thoe ville sette et Knifs brogd agter under venstre øre, hvilcket er beent Snit paa tvert ind i
øret, Men Lars Thoe sagde til vidnet at hand fandt en biøre i venstre øre agter under, det er et
U udskaaren støcke, og spurte der for hvad hand skulle giøre ved det, eftterdj dette Knifs
biøre stod paa det sted hvor hand ville sette en Knifs brogd, hvor paa vidnet svarede at det var
nock med dend biore som der var udskaaret, og hvad endten Lars Thoe lod det der med
forblive eller ej, er vidnet u-Vitterligt; der eftter kom Lars Thoe afvigte høst 1745 til vidnet
som eftter hans begier maatte tilige med Johannes ReigsEim gaae med ham till gaarden
Holleckim, da hand sagde til Ørje Holleckim at hand skulle viise frem dend veder som hand
toeg paa gaarden Giellefald, hvilcken Ørje Holleckim lod ham See, da vidnet saag at denne
omtvistede Veders høyre øre var tvers afskaaret, hvor udj var et Snit udskaaret saalede (same
som nemnd ovanfor) og {paa} det venstre øre tvers afskaaret, der {nest} udj en biore
saaledes (ein 90 grader til venstre liggjande stor S, med vinkelrette former, men heller litt til
høgre) udskaaret, da hørte vidnet at Lars Thoe Sagde at forestaaende eller foranførte Mercke
paa {det høy} vederens høyre øre hafde hand Self mercket med sin Eegen haand, og kiendtes
ved vedderen som hand sagde var ham tilhørende, og der paa tilsagde Ørje Holleckim at

levere vedderen Paa gaarden Giellefald hvor hand tog dend, ellers Stefner hand Ørje
Holleckim til Tinge der for, hvor til Ørje Holleckim som paa sin side Meente og var Eiere til
vedderen, sagde icke ville møde ham for Retten, men vil hand søge her paa skall Lars Thoe
Søege ham for Krigs Retten, saa spurde Lars Thoe hvad
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Mercke Ørje Holleckim og hans fader Ole Holleckim bruger, hvor till Ørje Holleckim svarede
icke bruger andet Mercke end at skiere det høyre øre (rett? a)f, der paa tilspurte Lars Thoe,
Contraparten Ørje Holleckim, om hand ville aflegge sin Eed paa at vedderen er ham
tilhørende, der til Ørje Holleckim svarede, at om hand har bundet vedderen paa sin Eegen
Engebøe dend heele Sommer, saa kunde hand \dog/ icke giøre sin Eed paa at vedderen var
(….)er ham tilhørende, der imod Sagde Lars Thoe at ville aflegge sin Sahligheds Eed at
vedderen hører ham till, hvilcken blev hos Ørje Holleckim, som paa tilspørgelse tilstod,
beholdte vedderen. Vidnet sagde icke hafde mere at forcklare.
det 3die vidne Johannes ReigsEim eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
nest afvigte høst 1745 eftter begier gick vidnet tillige med vidnet Colbendt ReigsEim med
Lars Thoe till Holleckim, da vidnet forcklarede i allemaader ligesom nest forrige vidne vundet
haver, undtagen at dette vidne icke ved at gifve forcklaring om hvorledes det høyre øre var
mercket paa vederen. Videre hafde vidnet icke at forcklare.
det 4de vidne Torger Borgen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at Ørje
Holleckim fultes med vidnet paa baad till Øhlen forraaret Kaarsmisse tider 1745 hvor de
kiøbte endell Smaeler, hvilcke vidnet saag at Ørje Holleckim Merckede sine Smaeler og
afskar det høyre øre, men om denne vedder er vidnet intet vidende.
det 5te vidne Joen Borgen blev {tils} Paaraabt, men Lars Thoe sagde at hand {var} er icke
till dette Ting indstefnt; der nest begierede hand Sagen udsadt til neste Ting for at indstefne
Joen Borgen til at vidne, med fleere;
Eragtet.
eftter Citanten Lars Thoes paastand udsettes Sagen til høstetinget førstckom/m/ende, til
hvilcken tid Lars Thoe indstefner sine vidner, saa mange hand finder fornøden til Sagens
oplysning.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Berethe Johansdatter Malckenes for begangne
Leyermaall med Torckell Johans: till Doms Lidelse eftter Loven.
dend indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell, ligesaa
tilstod at have begaaet Leyermaall med Torckel Johansen; og eftter at hun paa Spørsmaal
icke kunde indgaae optingning paa bøderne, war fogden Dom over hinde paastaaende.
thj blev saaledes Dømt og afsagt.
Som Berethe Johansdatter her for Retten har tilstaaet at have begaaet Leyrmaall og barne
aufling med Torckell Johansen, Saa tilfindes hun eftter Lovens 6te bogs 13 Capt: 1 art: at
betale sine Leyermaals bøder med 6 rdr: under Namb og Execution 15 dager eftter denne
Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Hr: Lieutenent Ulrich Bagers udstede obligation Stoer 200 rdr: som hand haver
beckom/m/et til Laans af Mons:r Johan Petter de Besche og setter der for til underpant
gaarden øfre og Nedre Hope skyldende 3 Løber 1 pd: 12 Mrk: Sm: med bøxel og herlighed
dat: 28 Septembr: 1745.
Restands: for Opdals Skibrede beløber 480 rdr: 2 Mrk: 11 s:

Ao: 1746 d: 9, 10de: 11te og 12 Maij blev holden Almindelig Sommer Skatte og Sageting
paa gaarden Lundervig for Ous og Strandvigs Skibbreders Almue oververende udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig Hans
Lundervig i steden for Joen Hegland, Joen Houen, Knud Giere, Dirick Særvold, Niels
Særvold, Maans Gouckstad, Lars Hafskaar og Niels Olsen Reistad, tillige med fleere Almue
af begge Skibbreder som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge;
nock Publiceret Forordningen om Dovning og fri Skyds hvor vidt officererne tillades \dat: 28
Martj 1746/
Publiceret Forordningen angaaende Lods brug dat: 24 Martij 1746.
Publiceret Deris Excellence â Møinichens ordre, at af grend(se?) Skyd(zends) beckostning
skall udredes af Sundhord og Hardanger Fogderie 518 rdr: 64 s: dateret d: 19 April Ao: 1746.
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Publiceret Fogden Heibergs udstede Proclama angaaende Ra(….. …….)gs Boes Registration,
at alle og enhver som haver noget at fordre, (maa) sig paa Tinget d: 17 Junij indfinde dat: 7
Maij 1746.
Publiceret Siur Coldals udstede (Skiøde?) paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden Coldal til
Anders Siurs: dat: 26 (Apri)l 1746, bet: (.. ….)
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Hans Peders: Tøsse hvor Encken og børnene er udlagt i
gaarden Grøningdal 2 pd: Sm: for 48 rdr: og udj Gaarden Hoepe 9 Mrk: Sm: [for] 9 rdr: dat:
9 Maij 1746.
Publiceret Edvart Londemands udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i Sæle til Rasmus
Tveit dat: 29 Janv: 1746.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelseddel paa ½ Løb Sm: [udj gaarden ??] till Lars
Niels: dat: 6 April 1746.
Publiceret Maans (.…)strands udstede Skiøde paa 18 Mrk: Sm: 1 faaerskind [udj gaarden ??]
til Hans Hadtvig som har bet: 81 rdr: 3 Mrk: dat: 10 Apr: 17(46)
Publiceret Hr: Niels Legangers udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud udj Røttingen
till Christopher Pedersen dat: 20 Janv: 1746.
Fogden tilspurte Almuen, hvor mange Syge og Spedalske Lemmer her i Skibredet findes, som
icke er god for af Eegne Midler at indkiøbe sig i Hospitalet, Almuen her til svarede at her udj
Skibredet findes en Spedalsk Mand Nafnlig Knud Hansen ØfverEide som Self hafde
Leylighed at betale dend 1te Termin, men dend anden Termin haver hand ingen formue til,
men maa af Almuen beckostes; Een Spedalsk qvinde Anna Baardsdatter Moeberg som er

indkom/m/en i Hospitalet, der intet hafde at betale dend 1te Termin med, som Almuen
allerreede har maattet betale ligesom og dend 2den Termin af Almuen maa beckostes. et
Spedalsk Menniske Nafnlig Maans Niels: Safnøen som er tillige baade døf og dum, er aldelis
intet Eiende till at beckoste sig i Hospitalet, hvilcke begge Terminer Almuen Self maa
beckoste; af Strandvigs Skibbrede er en Spedalsk Lem Nafnlig Guroe Jensdatter Tveit, som
aldelis intet war Eiende, hvor fore Almuen allerreede har maattet betale dend 1te Termin, og
om nogle maaneders forløb maa og betale dend 2den Termin.
Publiceret Karj Larsdatter Sl: Peder Brems eftterlefverske, haver Solt 19 ½ Mrk: Sm: i Søre
Strønnen till Johannes Ols: som der for har bet: 29 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 12 April 1746.
Publiceret Hans Steensen Løeningsdalls udstede Revers paa Eendell Løsøre som Engell
Eegeland hannem laant haver dat: 9 Maij 1746.
Publiceret Marthe Hellands udstedde bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Hafskaar til Bendt
Niels: dat: 9 Maij 1746.
Procurator Johan Fridrich Crammer, fremestillede!! sig og eftter begier af Eendell til Ous og
Strandvigs Skibbrede henhørende Almue, fremlagde Eet af endel Self Eiere 2de Præsteboels
beboere og Een til Baroniet Rosenthal henhørende Skrifttlige begier, til Tingsvidnes
Erholdelse dat: 10 Maij 1746 saa Lydende, hvor eftter og naar sam/m/e af Retten er
modtaget, Comparenten tillige med de for Retten Nerverende, og dette Tingsvidne begierende
Mend ærbødigst bad, at Almuen tillige maatte tilspørges, om icke Reqvirenterne ere saa
aldelis slette med Korn ager og forseen, at de bortleyer deris beiter til Andres Creatuurer, og
at de, naar de ingen betalning for forstreckning kand nyde, bliver nødtvungen fra qvegets
Eiere at modtage Creatuurer i betaling; der nest fremlagde Cramer {Almuens}
\Reqvirenternes/ Supliqve med Deris Excellence Hr: Stiftts befahlings Mand â Møinichens
paategnede Resolution dateret 25 Febrj: 1746 saa Lydende.
Almuen her til svarede af begge Skibbreder, at dend største dell af Almuen som føeder sine
Creatuurer om vindteren og Eendell formedelst mangell af gresbeyte, og Eendeell for
mangell af Lifs føede, som og for mangell af Penger till Kongl: Skatters betaling, nødsages at
Selge sine Creatuurer til sine Naboer som ere Reqvirenterne, at de kand hielpe dem med
Penger till Skatternis betaling, som og till føede og underholdning for deris huus og folck,
allerheldst da Creatuurerne paa dend tid af aaret er saa udhungrede at de icke kand føere
dennem til byen, ej heller deris Eegne gresbeiter befindes af dend Bonite, at de Self kand
føede dem Som/m/eren over til høsten, ligesom ej eller!! (heller) dend trengende Almue
formedelst de har givet en fleere Creatuurer paa forstreckningen kand fordriste sig Self at føre
dito Creatuurer till Byen;
Cramer paa Reqvirenternes vegne, hvilcke til dels u-formoedentlig med Execution er besøgt,
og under Executions Tvang, deels Effecter, og Executions gebyr, fra Consumptions
forpagteren er inddreven fra Reqvirenterne alt paa det de paa vedbørlige Steder, kand finde
frifindelse for dend af Consumptions forpagteren u-Rettelig udExeqverede og afsadte
Consumptions skatt thj i blant dem \som/ er udExeqverede {som icke} for de 2de aar 1744 og
1745, ere de som icke har haftt Creatuurer og ej fleere end 12 â 16 Smaeler, som de paa
foranførte maade har beckomet, og har dog veret udpantet for 2 â 3 rdr: aarlig for foranførte
aarringer, saa som Engel Boelstad, Haldoer Tvedt, Anders Eegeland med fleere, hvilcket
Almuen iligemaade tilstod at forholde sig saa i Sandhed, begierede nu Tingsvidne paa alt
hvis passeret er, som blev bevilget.
1746: 236b

Procurator Cramer fremstillede sig og siden dend Procurator Hans Giøen her inden Retten
haver frafaldet sin hoved Stefning udsted med Mundtlig varsell paa Hr: Lieutenent Segelkes
og broder Gustavus Segelkens vegne, saa (fandt?) Arne Qvernevigen tillige med
Comparenten betenckelig at mand (….) indstefn(… …. u)-skyldig at sam/m/e Mand skall
paaføris beckostning u-skyldig, thj hafde Lænsmand Hans Giøen observeret hvad Lov
paabyder, da hafde hand icke tvert imod Lov giort anfordring, allerheldst da hans omgang
(maa?) og bør blive des Approbabel, jae end og for hans angifne Principaler (….) liden
Respect, i slig anledning og under all lovlig forbeholdenhed frem(lagde?) Comparenten dend
Arne Qvernevigen aftvungne Contra Stefning \dat: 25 April 1746 saa Lydende/ (ydm)ygst
bedende Stefnings Mendene maatte afhiemle Stefningens lovlige forckyndelse og der under
gifne giensvar, om de icke Arne Qvernevigen fra Hans Engelsen Giøen, til dette Ting at møde
loulig haver indstefnt.
Contraparten Hans Giøen møtte for Retten og tilstod Stefnemaalets forckyndelse;
Stefnevidnerne Arne Hansen Hegland og Joen Joensen Hofland, hiemlede ved Eed eftter
Loven, at Lænsmanden Hans Lundervigen befalede dennem eftter ordre fra Lænsmanden
Hans Engelsen Giøen at indstefne Arne Qvernevigen till dette Ting med 14 dagers Kald og
Varsell, det de og sagde Rig!! (Rigtig) og lovlig at have eftterckom/m/et.
Cramer ville afvarte hvad Procurator Hans Giøen som Nerverende haver at fremføre hand
fremlagde ellers et løst skriftt \dat: 12 Octobr: 1744 saa Lydende/ der inst icke var stort at
Regardere paa dog bevises der med at hoved Citant Hans Giøen er u-beføyet den/n/e Sag
endten at paastefne eller wentelere, modsagde ellers Skrifttets indhold og lod det staae i sin
beskaffenhed eftter Dom/m/erens godt befindende, dog under Reservation at Arne
Qvernevigen søger vedbørlig Satisfaction for dend mod ham hans huustrue og Familie af nu
verende Lieut: Segelke og broder Gustavus Segelke forøfvede u-forsvarlige overlast og
voldsom adferd, hvilcket Comparenten i sin tid skall bevise, saa fremt Kongl: Mai:ts Foeget
der bør paapasse hans Mai:ts interesse, i fald Arne Qvernevigen ej skulle paasøge sin Ret
eftter angivende forbem:te Hr: Foeget, becklager sig der over som forhen eftter bem:te Arne
Qvernevigens udsagn for Comparenten er sked, og dis uden at hand besagde Arne
Qvernevigen, har ført sine lovlige Prov til ofverlastningens bevis till Tinge, saa vilde
Comparenten Cram/m/er tage det til anmerckning til Arne Qvernevigens Satisfactions
Erholdelse i sin tid, og saa vit dend nu agerende Sag angaaer, Refererede sig til sit forrige;
Procurator Hans Giøen for saa vit Contra Stefningen er angaaende, og der hos tilføere at da
Sagen af Hr: Lieut: Segelke var ophævet lod hand straxens gaae visse bud til Arne
Qvernevigen at Sagen imod hannem til dette Ting icke blev i Rette ført, sam/m/e tid leverede
hand Hr: Lieut: Segelke udj hende, alle de beviser og Documenter denne sag betreffende som
Comparenten har i hende haftt, men skulle Sr: Cramer dend end videre forlange, begierede
hand anstand udj Sagen en føye stund, hvor hand da ville fornem/m/e om der icke er
nogenslags Mislighed udj Sr: Cramers Proceduer.
Cramer begierede alleene Dom eftter sit Stefnemaall, og siden der intet til modsangn!!
(modsagn) er fremført, ej eller!! (heller) har ført nogen paa ancke der imod til antagelighed,
saa indlod hand bem:te Cramer som meldt Sagen til Lov forsvarlig Dom, og forventede der
ved at vinde Ret mod indstefnte, saa hand pligtig findes at Refundere sagens beckostning
Kost og tæring indberegnet 7 rdr: og dis uden, som dend der føerer u-Retferdig Sag at blive
anseet eftter Forordning af 23 Decembr: 1736. Protesterende i øfrigt mod all udsettelse,
siden her er frafalden Vederpart, og dend ved Contra Stefning indstefnte uden Ligitimation er
hoved mand, forventende alt saa en Retsindig Dom, paa det dend fattige Arne Qvernevigen,
en gang kand blive fri fra overløb for denne fordring, da hand deris Mai:ts bøder eftter Dom
af 1te Aug: 1744 Rigtig har betalt.

Procurator Hans Giøen Sagde at dend skrifttlig ordre som hand fra Hr: Lieut: Segelke
beckom, at hand skulle indstefne Arne Qvernevigen til dette Ting, haver hand som oven
anført, til Welbem:te Hr: Lieut: Segelke igien tilbage leveret, og alt saa begierede og paastod
at ham maatte forundes anstand i Sagen til neste Ting, da hand dito Skrifttlig ordre vill i
Rettelegge;
Cramer bemerckede vederpartens Proceuduer!! uden Hans Giøens Nerverelse er anført, icke
distoe mindre bad hand Retten endnu som føer, her søges icke nogen Lovmaall, men alleene
frickiendelse for paasøgende Penge, hvilcken Sag Comparenten beviste saa vit dend mod
Arne Qvernevigen afsagde (Dom vedckommer?) aldelis at vere ophævet \hvor hand
Producerede L: Segelkes ordre dat: 26 April 1746/ i {hvi} dis anledning ved1746: 237
blev Comparenten sin forrige Protest, og saa fremt (….. ………. ……………) Proceduer af
Procurator Giøen skulle føeris, da maatte hand en(d nu som før) tage hans opførsell til
anmerckning, i øfrigt vedblev hand sin (…….. og paa)stand og formoedede, at Retten ingen
videre opsettelse nu mod (frem?.....) Protest tillader, allerheldst da det paagielder, en fattig ufor(skyldt?) Mandz udbetalning, der skall lønne Comparenten for icke som sked er, (ved?)
Weltalenhed og Trudseler at blive overtalet; dend af Comparenten fremførte Proceduer er alt
sked eftter hans Pricipals!! vilje, og der med indlod hand endnu som føer oftt ermeldet denne
Sag til Doms.
Hans Giøen tilstod end nu at dend sidste Protestation som {p} i hans Nafn er i Protocollen
tilført, begierede hand af Dommeren maatte Protocolleres som hand har hørt oplæse, eftter
hand kom ind for Retten igien, hvilcken eftter hans paastand er ordlydende tilført, det og
Laugrettet iligemaade beckrefttede at vere og forholde sig saaledes i Sandhed.
Eragtet.
Sagen eftter Contraparten Hans Giøens paastand udsettes till Høstetinget førstckommende, til
hvilcken tid hand paalegges at i Retteckomme med dend paaberaabte ordre fra Hr: Lieut:
Segelke, da ellers i mangell der af udj Sagen bliver Dom afsagt.
{Procu} eftter at denne Eragtning for Retten var oplæst og Parterne hafde uden for Retten
talt med hver andre, gick Rettens Middell igien i Retten, da Procurator Cramer declarerede, at
denne Sag for saa vit dend eftter Contra Stefningens indhold, angaar Hans Giøens Persohn, og
de der efttersøgte 5 rdr: 4 Mrk: med paastaaende omckostninger, er med dennem saaledes
forligt, at denne Sag saa vit anført eller paastefnt er, skall vere forEenet forligt og aldelis
ophæfvet, imod at Contraparten Hans Giøen har betalt omckostningerne eftter forEening med
1 rdr: 2 Mrk: danske, og intet videre Lovmaall eller nogen Søgning udj denne Sag paa Endten
af Parternes side at skee, men her med aldelis ophævet: og videre skall her om ej blive talt
eller handlet paa Endten af Siderne. hvor med Citanten Arne Qvernevigen som var
Nerverende declarerede her med at vere fornøyet.
d: 11 og 12 Maij blev Retten Betient med forestaaende Laugrettes Mend for Strandvigs
Skibbredes Almue.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Lars Liothuens udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: 1 giedskind til Joen Joens: som der
for har bet: 164 rdr: dat: 14 April 1746.
Publiceret Lars Liothuens og Joen Joens: udstede Contract med hin anden hvilcken dat: 14
April 1746.

Publiceret obriste Segelkes udstede bøxelsedel paa 2 pd: Sm: udj gaarden Hougen til Ole
Brudal dat: 3 Julij 1745.
Publiceret Niels Haaland med fleere interessentere deris udstede Skiøde paa 2 pd: 4 Mrk: Sm:
til Niels Anders: som der for har bet: 52 rdr: dat: 2 Maij 1746.
Tingsvidne blev udsted paa Lars Torbiørns: Fengel!! (Fengsel?) fra 4 Uger for Juell 1744 og
til d: 3 Novbr: 1745.
Ligesaa udsted Tingsvidne paa Lænsmandens qvittering og tilstaaelse for fangens Spisning og
Varetegt i alt 41 rdr: 12 s: lige saa SkarpRigterens betaling 9 rdr: 12 s:
Endnu udsted Tingsvidne paa at ingen bøxel er falden paa gaarden Søft for 1745.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Joen Olsen Soldat ved Hr: Capitain Blichfelts
Compagnie, til Doms Lidelse for begangne Leyermaall, med Synefve Joensdatter Arnevig
under gaarden Leigeland, som er nu dend 3die gang at hun {med} Leyermaall har begaaet,
hvor fore hun er indstefnt i følge Loven at lide Dom til afstraffelse og bøders betaling.
Soldaten Joen Olsen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Synnefve Joensdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell, og
paa Spørsmaall forcklarede at hun Tiente hos Joen Ballesem forleden aar 1745 da Soldat Joen
Olsen hafde legemlig omgiengelse med hinde i høeladen 8te dager føer Sancte Hans dags
tider og i samme uge gick hun af sin tieniste, og till gaarden Nedre Boelstad i Haalandsdalen
hvor hun antog tieniste hos Knud Boelstad, og paa veyen underveis møtte hun Soldatten Joen
Olsen som da atter hafde legemlig omgiengelse med hinde
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(Soldaten Joen Olsen? der) til svarede at høsten 1744 laae hand hos hinde i høe(laden og
hafde leg)emlig omgiengelse med hinde Een gang, og der nest 8te da(ger …. ….. San)cte
hansdag 1745 som hun gick til gaarden Boelstad, møtte hand hinde paa veyen underveys, da
hand hafde Een gang legemlig omgiengelse med hinde, og ofttere haver hand icke haftt med
hinde at bestille;
Synnefve Joensdatter paa Spørsmaall svarede at hun kom i Barsellseng Natten eftter
be(…)gen d: 18 Martij 1746 med en datter, eftter lang formaening om hun har haftt legemlig
omgiengelse med andre Persohner, svarede hun icke har haftt omgiengelse med nogen anden
end med Soldat Joen Olsen; der nest blev tilspurt om hun icke haver auflet barn 2de ganger
tilforne der til svare ja, første gang hafde hun begaaet Leyermaall med Johan/n/es Johansen
Storvig ung Karl for 12 â 13 aar siden; og anden gang begick hun Leyermaall med ung Karl
Anders Christophersen Oustestad for 9 aar siden;
Fogden lod tilføere at siden hand ickun kort for Tinget er bleven beckient om den/n/e
Leyermaals Sag, og hand alt saa end nu icke, har kundet indhendte, Deris Excellence Hr:
Stiftts befalings Mandens foranstaltning till et forsvar til Dellinqventinden, saa var hand
aarsaget at begiere Sagens udsettelse til neste Ting.
Eragtet.
Sagen udsettes eftter Fogdens paastand till neste Ting, til hvilcken tid og sted Synnefve
Joensdatter forelegges Laufdag at møde og svare till Sagen.

Ao: 1746 d: 16 og 17 Maij blev Retten betient paa gaarden Fladerager udj Opdals Skibbrede
beliggende, med de af Fogden opnefnte Laugrettes Mend Nemblig \i steden for Ole Kaaste
\Christen Møcklestad/, Ørje Medalen, Anders Monsen Oenerim, Anders Hofdenes, Knud
Tvedt, Ole Landerøen, Niels Hillesvig, og Morten Helland.
hvor da Citanten Peder Fladerager gaf tilckiende, at et qvernestøe som er staaende paa
Contraparterne Niels Fladerager, Lars Fladerager og paa Citantens grund, tilEigner
Contraparterne sig alleene, og icke vill tilstede ham Citanten dend halve qvernestøe grund,
endskiønt hand Eier og bruger dend halfve part i bruget, og for at faae en Endskab her paa ved
Rettens Middell, haver haver!! hand veret nødsaget at udtage Stefnemaall till aaesteden, som
hand ved sin antagne fuldmegtig Procurator Hans Giøen i Retten Producerede dat: 4 Martij
1746 saa Lydende.
Procurator Holch møtte for Retten paa Niels Fladeragers og Lars Niels: ibid: vegne, vedtog
Stefningens lovlige forckyndelse, og forinden hand ville videre skride til Sagen, var hand
begierende at Dom/m/eren ville Examinere om nogen af Laugrettes Mendene er besvogret
eller beslegtet, hvor til begge Parter svarede Ney;
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres {som og}
Procurator Holch paa Niels Fladeragers vegne som Eegentlig Dependerer af Processen
Producerede i Retten sin skrifttlige deduction dat: 16 Maij 1746 saa Lydende.
Citanten paastaar at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
hvor paa widnerne for Retten blev fremckaldet da Eedens forcklaring for den/n/em blev
oplæst og formaenet at sige sin Sandhed.
Procurator Holch var begierende at eftter hvert som vidnerne bliver taget til forcklaring,
Dom/m/eren behageligst tilføerer under vidnernis forcklaring hvor nær de ere endten af
Parterne beslegtigede.
Ole Koste 54 aar gam/m/ell forcklarede paa Spørsmaall 1. om vidnet ved paa hvad sted
og paa hvis grund denne omtvistende qvernehuus og qvern er bestaaende, vidnet svarede at
qvernehuuset er staaende tet ved Saugen, men paa hvis grund dend er staaende er vidnet ej
beckiendt, uden at Møllen høerer gaarden till; 2det: om vidnet ved at dend tid dette
omtvistede qvernehuus blev opsadt paa det sted det nu ved Saugen er staaende, om da Een
eller fleere opsiddere brugte de Jordeparter, som nu Peder, Niels og Lars Fladerager beboer og
bruger; der til vidnet Svarede Nej ved det icke. 3. om vidnet er vidende at Niels Fladerager
er alleene Eiere til qvernegrunden og qvernehuuset; Rs: ved icke Andet end hand er Eiende
qvernehuuset, men om hand er Eiende qvernegrunden ved vidnet icke; 4de: om vidnet er
vidende om Niels Fladerager har Self oprøddet qverne grunden, eller og om dend af (de andre
opsidderne?) har veret oprøddet og qvernehuuset opbygt, og om hand
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Niels Fladerager har kiøbt qvernehuuset. Rs: Ney ved det icke; Ellers forcklarede Niels
Fladerager at da hand i førstningen kom her til gaarden dørckede hand dend halfve part af
gaarden, da dette omtvistede qvernehuus var opbygt af hans formand, hvis Encke hand kiøbte
dito qvernehuus af, hvilcket er staaende paa sam/m/e qvernegrund som det nu staar, der er
denne part i gaarden tilhørende, som hand sig da hafde tilbøxlet, hvilcken part i gaarden
Fladerager de 3de opsidderne Niels, Peder og Lars er beboende og brugende. Vidnet Ole
Koste forcklarede at for 16 â 17 aar siden kom da verende Hofjuncker Liljenschiold og
Saugmesteren \Raadmund/ Søer eftter, da hørte vidnet dito Saugmester Sagde at vandet gick
over Stem/m/en, da hørte vidnet at Sl: Hofjuncker sagde, at naar vandet overgaar Stemmen,
skall qvernen tillige med Saugen gaae, men naar vandet mincker, skall qvernen staae og
Saugen gaae; videre hafde Parterne icke dette vidne at tilspørge.

det 2det vidne Niels Øckland \ 54 aar gam/m/el / forcklarede paa 1te Spørsmaall, som
forige vidne udsagt haver, til 2det Spørsmaall svarede, at da dette qvernehuuse blev opbygt
boede og brugte ickun en opsidder denne gaardepart, som nu de 3de opsiddere Niels, Peder og
Lars bruger i gaarden Fladerager; till 3die Spørsmaall svarede som forrige vidne forcklaret
haver; til 4de qvæstion svarede og sagde at qvernehuuset stod der det nu staar førend Niels
Fladerager kom til gaarden da hand kiøbte det. 5te blev vidnet tilspurt om der er leylighed
at opbygge ligesaa god og beqvem qvernehuus Anden stedz i Elven, som det nu omtvistende
qvernehuus er staaende, og hvem samme grund er tilhørende, Rs: Ney vidnet ved det icke,
ej eller!! (heller) hafde vidnet mere at forcklare.
det 3die vidne Steen Fladerager, {for} ?9 aar gammell til 1te Spørsmaall svarede, at
grunden som qvernehuuset er paastaaende, har altid fuldt dend part i gaarden, som Niels,
Peder og Lars Fladerager bruger i gaarden, till 2den qvæstion svarede Ney ved det icke; til
3die qvæstion svarede, at Niels Fladerager er Eiere til qvernehuuset, men qverne Grunden er
dem alle 3de opsiddere tilhørende; til 4de qvæstion svarede, Svarede Ney ved det icke; til
5te qvæstion svarede, at for 3de aar siden bygde vidnet Self et qvernehuus strax oven for
Saugedam/m/en, men Eftter ½ aars forløb blev det af Elfveflommens magt borttaget, saa det
icke kunde blive bestaaende; for det 6te blev vidnet tilspurt om der har veret opbygt
qvernehuus paa Stemmeholmen kaldet, tet ved Fladeragers vandet, og om sam/m/e er endnu i
brug, eller om det er Ned Revet, og af hvad aarsag det icke blev Staaende; Rs: at Knud
Fladerager for nogle aar siden sadte et qvernehuus op paa Stem/m/eholmen, Men som Elfven
ved stor vandflom omringede dito Stem/m/eholm, saa hand icke paa de tider kunde kom/m/e
til dito qvernehuus at Maele, maatte hand for dissen u-Leylighed Ned Rifve det, disuden var
det og u-beqvemt for frem/m/ede folck at føere sit Korn og Malt etz: der hen at Maele; der
imod er det omtvistende qvernehuus beqvem for alle fremede at Maele, som og for itzige
Eiere; Procurator Holch i anledning af dette vidnes forcklaring fandt fornøden at fremsette
følgende qvæstioner. 1o: hvordan vidnets qvernehuus der af Elven blev Nedbrudt, om det
var Standhafttigt 2det: om icke dend ovenfor boende Almue, hafde nermere til dito qvern
som af vidnet var opbygt /: saa fremt det nu var staaende :/ end til qvernen som ved Saugen
er staaende; til 1te qvestion svarede vidnet at dito af ham opbygte qvernehuus var opsadt af
2de brave bygnings Mend som forsickrede ham at det skulle blive staaende, men wand
flom/m/ens magt, tog det ud; til Anden qvæstion svarede, at dend største del del!!, af dend
oven for boende Almue er Self forsiunet med Møller eller qverner og trenger icke til at Maele
hos opsidderne paa Fladerager, uden naar sterck tørcke og fattelse paa vand indtreffer, som
dog skielden skeer, kom/m/er de til opsidderne paa Fladerager at Maele, men ellers
forcklarede at dito Almue hafde nermere til dito qvernehuus, end til det omtvistende
qvernehuus som ved Saugen er staaende. for det 3die tilspurde Procurator Holch dete!!
vidne, om hands \huustrue/ icke er Sødskende barn til Citanten Peder Fladerager. Rs: at
Citanten Peder Fladeragers Moder var halfsødster til vidnets Svigerfader Knud Fladerager.
Procurator Giøen tilspurte vidnet for 7de: om det icke er større mengde af Almue \ved
Søesiden boende/ samt for den/n/em Nermere og beqvemmere vey, at Maele paa dend
omtvistende qvern ved Saugen staaende, end ved forbenefnte oven for Elven staaende
qvernehuus om det nu var brugbar at Maele paa. Rs: jae.
det 4de vidne Ole Mevatne 77 aar gamell forcklarede paa 1te Spørsmaall, at qvernehuuset
er Staaende ved Saugen, paa dend grund som alle opsidderne Niels, Peder og Lars beboer og
bruger; til 2den: qvæstion svarede, at da dette omtvistende qvernehuus blev opbygt brugte
Een mand dette brug, som nu forbem:te 3de opsiddere nu bruger, og kiøbte Niels Fladerager
dito qvernehuus af sin formand Sl: Siur Mørck. til 3. qvæstion svarede vidnet, at dette
Spørsmaall er besvaret og af ham forcklaret ved første qvæstion; til 4de qvæstion svarede
Ney, men ved at Niels Fladerager er Eiere for dette omtvistende qvernehuus.
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til 5te qvæstion svarede vidnet Ney, icke paa de andre steder i Elfven er leylighed at opsette
qvern, uden stor farlighed og Stor beckostning. til 6te qvæstion svarede vidnet, at da dito
qvernehuus var opbygt blev det staaende 9 â 10 aar, og siden (blefvet nedrevet) af Knud
Fladerager, aarsagen vidste vidnet icke. till 7de qvæstion svarede vidnet som forrige vidne
vundet og udsagt haver. till Procurator Holchs tilførte 2de qvæstioner, svarede som forrige
vidne vundet og udsagt haver.
Procurator Holch tog sig Reserveret sine qvæstioner til vidnerne, (.. …..) de har giort
anvisningen eftter sin giorde forcklaring, og i henseende til at det Eene vidne Steen Fladerager
er besvogret med Citanten, saa pastod!! Comparenten Holch at det vidne icke bliver anseet.
Alle vidnerne blev tilspurt {….} om dem icke alle er vitterlig, at det er beqvemmere for
Almuen ved søesiden, som og om icke dito Almue i større mengde ved Søesiden, søger til
qvernehuuset som staar ved Sagen at Maele, end det er for dend oven for Elven boende
Almue at søge Maeling, til de forhen staaende qverner oven for Elven om de nu paa denne tid
var i brug Rs: ja i langt større Mengde kom/m/er Almue fra Søesiden at maele paa qvernen
som er staaende ved Sagen, end oven for, hvor af dend største deel Self med møller eller
qverner er forsiunet, men naar stor Tørcke og fattelse paa vand indtreffer, saa kand Eendell af
oven for boende Almue, finde fornøden at søge maeling hos de som maatte hafve qverner
staaende oven for Elven og Stem/m/eholmen;
Procurator Holch spurde om {icke} vidnerne icke ved at Niels Fladeragers qvern er god og
om det icke er en brugelig maade, at de beste qverner søges. Rs: joe.
der paa begaf Retten sig ud eftter Parternes paastand, at siune og besigtige vidnernis
anvisninger og Stedernis beskaffenhed.
Procurator Holch paa Niels og Lars Fladeragers vegne, for at Stiftte fred og kierlighed
Proponerede følgende forliig Nemlig at Peder Fladerager fra den/n/e tid af skall nyde helftten
af qvernegrunden, og helftten i qvernehuuset, samt helftten udj dend qvern som i
qvernehuuset befindes, og der af tage {sin ….} \helftten af/ qvernepengerne fra denne dag af,
og fremdelis indtil at dend {skall} bliver u-tienlig at maele paa, da en Nye qvern af dennem
med lige beckostning skall kiøbes, hvor af Peder Mickels: betaler helftten, lige saa i
qvernehuuset naar det af Nye skall opbygges, hvor imod Peder Mickelsen tilsagde med
forestaaende forliig at vere fornøyet, og siden at den/n/e Dispute nu i mindelighed er kommen
til kierlig forEening saa paatager hand sig at betalle denne Processes beckostning, hvor med
denne Sag i allemaader er sluttet og forEenet, paa saadan maade, at paa hvilcken side {nogen}
\endten/ af dennem overbevises her om at yppe nogen nye tvistighed, skall foruden alle andre
paagaaende bøder og omckostninger betale til Stedets fattige 10 Rdr: hvor udj begge Parter
for Retten tilsagde sit Samtycke der med i allemaader at ville underckaste sig og vere her med
fornøyet.

Ao: 1746 d: 13 og 14 Junij blev holden Almindelig Som/m/er Skatte og Sage ting paa
gaarden øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibreders Almue, oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Neml:
Aad Hafneraas, Lars Skaege, Joen Skaege, Jacob Hiartnes, Peder Fuurhofde, Lars Lodvigsen
Øfsthuus, Østen Riise og Ole Røen, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrigheds ordre ligesom paa forrige Tinge.

Publiceret Hr: Cancellie Raad og Laugmand Bagers afsagde Dom, over Arne Monsen som er
Dømt fredløes dat: 26 Octbr: 1745.
Peder Giere ved Lænsmanden Hans Waage gaf tilckiende at have Skudt en Ulf i sin Eegen
gaards Skoug og Marck, hvis feld eller Skind hand for Retten anviste, hvor for fogden betalte
ham 2 rdr:
Publiceret Hr: Londemands udstede bøxelsedel paa 1 ½ Løb Sm: i Oenerim til Ølver Olsen
dat: 18 Maij 1746.
Publ: Brynild Ohmas udstede Skiøde paa en gam/m/el Røgstue med dends paastaaende Tuftt
til Peder og Baard Ohma, dat: 23 Julij 1745.
Public: Joen MundEims udstede Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: i MundEim til Taarbiørn
Joens: som der for har bet: 67 rdr: 3 Mrk: dat: 13 Junij 1746.
Publiceret Peder og Anders Døsvigs udstede Contract med hin Anden om gaarden Døsvigs
indløsning dat: 26 April 1746
Publ: Eerick (…….s ud)stede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ hd: [udj gaarden ??] til Lars Ols:
dat: 16 Martij Ao: 1746.
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Public: Johan/n/es BørsEims med fleere Interessente deris udstede Skiøde paa 2 pd: 4 Mrk:
Sm: udj gaarden Nedre Brue til Johan/n/es Rasmus: som der for har bet: 52 rdr: dat: 16 Apr:
1746.
Publiceret Randvey BersEims udstede Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: i Bersem til Godtskalck
Taarbiørns: som der for har bet: 45 rdr: dat: 8 Decembr: 1745.
Public: Hans Peders: Kleppe og Guldbrand Ne(…….) deris udstede skiøde paa en Skougeteig
Werhofde kaldet til Siver Peders: og for bet: 20 rdr: dat: (.. …)tb: 1745.
Ellef Houge anviste sin udstede obligation Stor 37 rdr: til Baard Østefiord dat: (..) Octb: 1745
til udslettelse i Pandtebogen.
Public: Skifttebr: eftter Sl: Isack Hombn, hvor Encken Christj Olsdatter med sine børn er
udlagt 1 ½ Løb Sm: i Hombn for 162 rdr: dat: 21 Maij 1746.
Public: Skifttebr: eftter Sl: Samson Sundal hvor udj Encken med sine børn er udl: 1 Løb 1 pd:
18 Mrk: Sm: i Sundal for 152 rdr: dat: 16 Septbr: 1745.
Public: Skiftteb: eftter Sl: Hans Brue og \Sl:/ huustrue er børnene og børnebørnene udl: i
Nedre Brue 1 ½ Løb Sm: for 108 rdr: udj gaarden øfre Berge 1 ½ Løb Sm: for 108 rdr: udj
gaarden Solbiør 1 ½ Løb Sm: 108 rdr: udj gaarden Aarhuus 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: for 126
rdr: og udj gaarden Lom/m/erdalen 15 Mrk: Sm: 3 Kalfskind for 12 rdr: dat: 15 April 1746.

Public: Skifttebrev: eftter Sl: Lars Nedre Berge, hvor Encken og hindes børn er udl: i gaarden
½ Løb Sm: ½ huud for 72 rdr: dat: 17 Septb: 1745.
Christopher Lille Eckre som formynder for Heming Christophersen lade her inden Retten
opbyde dito Myndtlings Arfvelod 14 rdr: 3 Mrk: om nogen ville antage dem paa Rente imod
underpandt, men som ingen anmeldte sig at ville modtage dem blev Pengerne af Dom/m/eren
forseglet, og igien til leveret formynderen.
Fogden hafde till dette Ting tid og Sted ladet indstefne Christie Mickelsdatter Ohma, at lide
Dom till Straf, for begangne Leyermaall med Soldat Lars Olsen Ohma der iligemaade er
indstefnt till Vedermæele, og som bøigde Røgtet gaaer at hun til forn har udlagt til Barnefader
Soldat Hans Larsen Berie, saa er hand ligeledes indstefnt til Vedermæele, saa vit hindes
beckiendelse og Sagen hannem kunde paagielde;
Christj Mickelsdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;
Stefnevidnerne Lænsmanden Hans Vaage og Baard Tvedt, hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Christj Mickelsdatter til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Soldat Lars Olsen Ohme møtte for Retten og tilstod at vere Barnefader till det barn som
Christj Mickelsdatter gaaer frugtsom/m/elig med;
Soldat Hans Larsen Berje tilstod at vere lovlig Stefnt, og paa Spørsmaall aldelis benegtede
icke at have haftt legemlig omgiengelse med Christj Mickelsdatter, endskiønt hand har
begieret hinde til æcte et aar forud førend hun kom i dette fald.
Capitain des Armes Brudal Comparerede for Retten og gaf tilckiende at hand er beordret af
sin Capitain Hr: Blichfelt, under hvis Compagnie disse 2de Soldattere er staaende, at vere
oververende ved Examinationen og at observere Soldatternis forsvar, i fald den/n/em noget
imod deris Eegen tilstaaelse skulle blive paabyrdet, hvilcket hand og ville i agt tage,
dend indstefnte Christie Mickelsdatter Ohmes Stiffader Hans Brynildsen Ohme, Sagde at
Stifdatteren har sagt for ham og Moderen i {for} og af frøgt for dennem, at Hans Larsen Berje
var hindes barnefader siden hand begieret hinde til æcte paa de tider hun blev
frugtsom/m/elig med Lars Olsen Ohma, Men siden har hun beckiendt at Hans Larsen Berje
har aldrig haftt legemlig omgiengelse med hinde, uden alleene Lars Olsen Ohma som er
hindes Barnefader.
Fogden lod tilføere at siden her er en Reen og overEens stem/m/ende beckiendelse paa alle
sider, i det Hans Brynildsen Ohma har svaret for sin Stifdatter, og paa hindes vegne taget til
gienmæele saa satte fogden i Rette over Christie Mickelsdatter Ohma, at hun for hendes
begangne Leyermaall med Soldatt Lars Olsen, bør lide eftter Lovens 6 bogs 13 Capt: 1 art:
Stiffaderen Hans Brynildsen declarerede at hand allerreede har leveret sin Stifdatters bøder 6
rdr: til Lænsmanden Hans Waage hvor med og fogden war fornøyet.
Fogden hafde ligeledes till dette Ting med Mundtlig Varsell ladet indstefne Dorthe
Samsonsdatter Breche, at lide Dom till Straf for begangne Leyermaall med Soldat Hans
Larsen Berje, som og er stefnt til Vedermæele i Sagen;
dend indstefnte Dorthe Samsonsdatter, tillige med Soldaten Hans Larsen Berje, møtte begge
for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
der paa blev Dorthe Samsonsdatter tilspurt hvem der er hindes barnefader Rs: Soldatt Hans
Larsen Berje som \og/ tilstod at hindes beckiendelse er Rigtig, og tilstod at de ere i 3die og
3die Liige Leed med hin Anden beslegtede; som er saaledes at Moderen til ham, og hindes
Moder, ere Kiødelige Sødskende børn, og alt saa er disse med hin anden i 3die og 3die Liige
Led beslegtigede;
Fogden lod tilføere at siden hand nu først paa dette Ting er bleven vitterlig at disse
Leyermaals begiengere ere hin Anden beslegtede, saa var hand foraarsaget at begiere Sagens

udsettelse till neste Ting, paa det hand imidlertid kand besørge hinde ved
Stifttamtamtmanden!! en beskicket deffensor, forinden Endelig i Rettesettelse skeer, og Dom
bliver afsagt. {Eragtet.}
Capitain des Armes Brudal som møtte for Retten og tilstod at vere beordret af Hr: Capitain
Blichfelt at observere Soldattens forseelse og forsvar om fornøden giordes; blev tilspurt om
hand hafde noget at Erindre, mod dend af Leyermaals begiengerne paa begge sider giorde
beckiendelse; der till svarede Ney,
Eragtet.
Sagen udsettes til neste Ting, dis midlertid besørgis Dorthe Samsonsdatter fra Deris
Excellence Hr: Stiftt befalings Manden en Deffensor (hvo?)r till sam/m/e
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(tid o)g Sted forelegges Dorthe Samsonsdatter Laufdag at møde og svare til Sagen,
Publiceret Ellef Houges udstede Skiøde eller Pandte obligation Stor 37 rdr: som hand haver
beckommet til Laans af Erick Aackre dat: 13 Junij 1746.
Public: Johannes BørsEims udstede Skiøde paa 1 Løb Sm: udj Store Fosse til Johannes
Taarbiørns: der har der for bet: 60 rdr: dat: 14 April 1746.
Fogden begierede at Lænsmanden og Almuen ville give tilckiende hvor mange Spedalske
Lemmer her findes udj Strandebarms Skibbrede, og hvad tilstand de findes udj, om de kand
beckoste sig Self ind i Hospitalet, eller om de der til behøfver hielp af Almuen;
der til Lænsmanden og Almuen svarede, at der findes en huusmand Nafnlig Aamund
Heinesen Bache, hvis huustrue som var Spedalsk, og for 2 â 3 aar siden af Fogderiets Almue
blev beckostet og indkiøbt i Hospitalet med 36 rdr: og som nu Manden er lige saa af Sam/m/e
Spedalske Svaghed befengt, og er aldelis intet Eiende, saa kand hand icke komme ind i
Hospitalet, uden saa er at Almuen maa samme beckoste; Endnu haver sam/m/e Mand 2de
børn Nafnlig Samson Aamundsen 7 â 8 aar gam/m/el og Lars Aamundsen 5 â 6 aar
gammell; dend første er hos faderen, og dend Anden har Fogden taget til sig, til
underholdning, hvilcke begge er og med Spedalskhed er behefttet, til hvilcke begge børns
indkomst i Hospitalet, er ingen Leylighed, uden at sam/m/e af Almuen maa beckostes, dog
sagde fogden eftterdj hand har antaget det Eene barn saa ville hand af Eegne Midler,
beckoste det ind i Hospitalet. Nock Herboer Rasmusdatter Berge som er Spedalsk, og haver
aldelis ingen Midler, uden at hinde tilfalt udj Sl: fader arf 3 rdr: og fader fader arf 5 rdr: hvor
af er beckostet et lidet opbygt huus, som dette svage Menniske, kand have sit tilhold udj, og
kand hun icke kom/m/e ind i Hospitalet, med mindre Almuen sam/m/e maa beckoste.
paa tilspørgelse svarede Almuen at ingen fleere Jorder af Halsnøe Closters gods i
Qvindherrets Skibrede end ½ Løb Sm: 2 giedskind i gaarden øfre Tofte er bøxlet til Hans
Ingebrigtsen d: 14 Janv: 1745.
Restandsen paa de 2de Terminer i Strandebarms Skibrede er 110 rdr: 4 Mrk: 5 s:
Qvindh: Skib: 192 rdr: 3 Mrk:

og i

Ao: 1746 d: 16 Junij blev Retten betient paa gaarden Haavig det ordinaire Tingsted udj
Strandvigs Skibbrede beliggende, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas

Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Knud Refne, Joen Qvaele, Hans Lillevig,
Haldoer og Joen Haaevig, Ole Aackre, Niels Nedre Hage og Lars øfre Hage.
Fogden i Rettelagde Hans Excellence Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens ordre og
foranstaltning till dette Extra Tings holdelse, dat: 7 Maij 1746, som tillige med en widemeret
Copie der af og begierede at orriginalen till hans Regenskabs beleg, maatte hannem tilbage
leveres som og skede, hvilcken er saa Lydende. der nest Producerede fogden sit udtagne
eller udstedde Skrifttlige Stefnemaall, mod Fredrick Hansen, som haver besvangret Britha
Olsdatter Leervig, som forhen haver haftt barne aufling med den/n/e Fridrick Hansens
halfbroder Anders Fridricksen, hvor om de begge ere indstefnte at lide Dom eftter Loven,
hvilcket Stefnemaal er dat: 7 Maij 1746 saa Lydende.
Procurator Holch møtte for Retten og saa vit som hand allerreede haver talt med
Dellinqventerne vedtog hand for Eegen Persohn, som og paa Dellinqventernes vegne,
Stefnemaalets lovlige forckyndelse, hvilcket og Dellinqventerne Self for Retten tilstod. der
nest for at Ligitimere sig hvad føye hand haver udj denne Ret som deffensor for
Dellinqventerne at møde, Producerede hand Deris Excellence høy Welbaarne Hr: Stiftts
Befahlings Mand â Møinichens ordre dat: 7 Maij 1746. saa Lydende, og forinden hand videre
i den/n/e Sag svarer, vill hand afvarte, hvad Actor først behager at fremføere;
Dellinqventerne Fridrick Hansen og Britha Olsdatter fremstod for Retten u-Staackcket og ublaacket, og blev dennem qvæstioneret, om de tilstaar, nu atter i fengselet paa gaar1746: 240
den Giøen har haftt legemlig omgiengelse tilsam/m/en, og om Fridrick Hansen er Fader till
det barn, hvor med Dellinqventinden Britha Olsdatter nu gaar med, der til Fridrick Hansen
svarede jae, og Dellinqventinden tilstod det samme. for det 2det om icke saa vell
Underrettens som Laugtings Rettens Dom, er den/n/em fore(lagt) og forckyndt, hvor ved de,
for deris forhen begangne Leyermaall tilsam/m/en, u-ag(tet) de da icke var kom/m/en til barne
aufling, ere dømte fra Livet; der til begge Dellinqventerne svarede jae; 3to: hvor oftte at de
haver haftt legemlig omgiengelse med hver andre og paa hvad tid det er sked; Rs: 14 dager
eftter Michaelj tider 1745 havde de første gang legemlig omgiengelse med hver andre, og 8te
dager der eftter hafde de anden gang legemlig omgiengelse med hver andre, og ofttere haver
de icke haftt legemlig omgiengelse med hin anden, siden de har veret under fengsel hos
Lænsmanden paa Gaarden Giøen. 4to: hvem af Almuen holdte wagt ofver dennem, da de
første gang hafde legemlig omgiengelse med hin anden, Rs: Joen {Røen} Andersen Mit
Røe, og Johannes Nielsen Botten; 5te hvem der haftte wagt hos dennem anden gang, da de
hafde legemlig omgiengelse med hin anden. Rs: som de vidste, war paa dend tid ingen Vagt
hos den/n/em. 6te om Lænsmanden Hans Giøen var hiem/m/e, paa dend tid, da de hafde
den/n/e Syndige omgiengelse med hin anden. Rs: dend første gang, war Lænsmanden paa
Høstetinget, men dend anden gang war Lænsmanden hiem/m/e; forcklarede Dellinqventerne
ydermere, at den/n/e \Syndige/ omgiengelse hafde de om Natten med hin anden, da vagten var
i samme huus hos dem, og som de Sov blev gierningen begaaet; dend anden gang forcklarede
Dellinqventerne, skede og om Natten;
Fogden sagde at førend Dellinqventinden falder i Barselseng og der af kand fornem/m/es
hvor vit Dellinqventernis nu giorde beckiendelse om tiden, naar de har haftt legemlig
omgiengelse tilsam/m/en kom/mer overEens med Sandhed, kand hand icke anlegge Sag eller
actionere dem som har forsømt dend vedbørlige opsigt med Dellinqventerne, hvilcket hand
tager sig Reserveret til beleylig tid og sted, ved â parte Stefnemaall at i verck stille, Men som
Dellinqventerne nu her for Retten frivillig har tilstaaet deris forhærdede Lefnet, og at have
begaaet Leyermaall og barne aufling tilsam/m/en, siden dend tid at de for lige forhen

begangne Synd, war dømt fra Livet, saa satte Fogden i Rette og paastod, at de for saadan deris
grove Misgierning, bør lide og Straffes eftter Lofvens 6te bogs 13 Capt: 14de art: hvor om
hand paastod Dom; ellers til oplysning for Ober Retterne begierede Fogden, at der maatte
Extraheres af Protocollen og i denne act inddrages, hvad der er Passeret for Under Retten, da
de blev actioneret for deris første gang begangne Leyermaall, hvor om Dom blev afsagt d: 18
Junij 1745
Proc: Holch forinden hand paa Dellinqventernes Side agter at slutte Sagen fandt fornøden i
anledning af actors fremsadte qvæstioner at tilspørge Dellinqventinden Britha Olsdatter 1t:
om hun icke under arresten med nogen anden haver haftt legemlig omgiengelse, end med
Fridrick Hansen alleene; 2det: om hun og, som nogenledes er øyensiunlig, kand med
Sandferdighed declarere, virckelig at vere frugtsom/m/elig; till 1te: Spørsmaall Svarede Ney,
till Andet Spørsmaall svarede jae, og vendter sig i Barselseng 4re Uger eftter Sancte Hans dag
førstckommende. Procurator Holch i henseende til Dellinqventindens Declaration fandt
fornøden at udbede af Retten dillation med Dom/m/ens afsigelse indtil barnet er fremføed,
allerheldst da hun virckelig tilstaar at vere frugtsom/m/elig, thj hun kunde ved Dom/m/ens
oplæsning for hinde blive Altereret, saa at der af kunde flyde en anden u-Leylighed;
Fogden lod tilføre og paastod at Procurator Holch som er indstefnt at i Rette kom/m/e med
alt hvis hand til Dellinqventernes forsvar kunde have at i Rette føere, maatte ved Rettens
Eragtning paalegges til Justitiens befordring og omckostningernes Minagie, som paa følgende
besverlighed for Almuen, at slutte Sagen paa Dellinqventernes Side, allerheldst da her er en
Reen tilstaaelse, øyensiunlig besvangrelse og ingen Dubia.
Procurator Holch frasagde sig aldelis ingen last og brast ved Arrestanternes underholdning
og waretegt i Fengsell vilde udstaae, men naar dend Respective Dom/m/er, icke behager at
bevilge hans paastand, siden sam/m/e i heende!! (henseende?) til hans Mai:ts interesse
nogenlunde er u-giørlig, da maatte hand paa Dellinqventernes side slutte Sagen til Doms, med
ydmygst og allerunderdanigst forestillelse, icke alleene for denne Respective Ret, men end og
til Naadigst efttersiun for høyere Retter, at Dellinqventerne begge ere begge!! Eenfoldige,
dels og i deris Christendom u-ckyndig, Særdelis Fridrick Hansen der endnu icke har gaaet till
Alterens Sacramente, icke dette alleene, men de ere langt mindre oplyst i hvad straf Loven om
den/n/e deris Misgierning Dicterer, og i dend anledning
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finder Comparenten ingen anden Raad siden de begge gierningen haver tilstaaet end at bede
den/n/e Redt, saa vel som Deris Kongl: Mai:t at have Naade for den/n/em (…. …. o)g
saaledes paa sin side sluttede Sagen till Doms;
Dellinqventinden blev tilspurt om hun icke for nogle aar siden haver haftt barne aufling med
Anders Fridricksen, som er halfbroder till Friderick Hansen, som hun nu er besvangret af;
Rs: jae for 7 aar siden.
Fogden Refererede sig til sit forrige og paastod Dom.
Dellinqventen Fridrick Hans: blev tilspurt om icke dend forrige Persohn Anders Fridricksen
som for 7 aar siden har haftt barne aufling med Britha Olsdatter, om icke hand er
Dellinqventens Kiødelig Kiødelig!! halfbroder. Rs: ja de ere Kiødelige Sødskende og
brødre Paa Moderens side, men hafde hver sin fader.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Britha Olsdatter Leervig som forhen eftter Eegen tilstaaelse for vngefer 7 aar siden haver
haftt barne aufling med Een Persohn Nafnlig Anders Fridricksen, som er Kiødelig halfbroder
till Dellinqventen Fridrick Hansen, der nu har begaaet Leyermaall med hinde, udj deris arrest
og fengsell paa Lænsmandsgaarden Giøen, for forrige haftte legemlig omgiengelse med hin
anden; dette har og Fridrick Hansen tilstaaet og beckiendt at have haftt legemlig omgiengelse

med Dellinqventinden Britha Olsdatter om Michaelj tider som og at hand er barnefader till
det barn som hun nu vendter sig i Barselseng med; da eftterdj de begge frivillig her for
Retten haver tilstaaet denne sin store begangne Synd og forseelse, Saa tilfindes
Dellinqventerne Fridrick Hansen og Britha Olsdatter at miste deris Liv, og deris hofveder at
afhugges med Sverd eftter Lovens Pag: 972 art: 14de: og begrafves eftter Forordningen dat: 9
Aug: 1737 samt Deris Boeslod til Deris Mai:t at vere hiemfalden; dog indstilles denne vores
allerunderdanigste Dom, till Deris Mai:ts allernaadigste Mildhed, i henseende til begge
Dellinqventernis Stoere Eenfoldighed samt overmaade wanckundighed, ej alleene udj Guds
Kundskab, men end og i Guds saa vel som deris Mai:ts allernaad: Lov, om den/n/e deris
begangne blodskam.
Fogden gaf tilckiende at til Sidstleden Som/m/erting, som holdtes med Ous og Strandvigs
Skibbreders Almue paa gaarden Lundervig d: 11 Maij nest afvigt, hafde hand paa Justitiens
vegne ladet indstefne Synnefve Joensdatter Haege eller Arnevig, at lide Dom till Straff for
hendes 3die gang begangne Leyermaall i Løsagtighed, dend sidste gang med Soldatten ved
Hr: Capitains Compagnie Joen Olsen Atterckocken eller Aaese, som da og var indstefnt til
Vedermæele, hvor og Factum paa begge sider blev tilstaaet, men som Sagen da nyelig var
Fogden bleven beckiendt, og hand icke til dend tid har kundet besørge Dellinqventinden fra
Stifttamtmanden en deffensor beskickcket, som hendes Sag for Under Retten kunde udføere,
war hand foraarsaget, at begiere Sagens udsettelse til neste Ting, som og da blev bevilget, og
eftterdj hans Excellence Høy og Welb:rne Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichen i anledning
af en anden forefaldende Dellinqvent Sag, har foranstaltet og bevilget et Extra Tings holdelse
her i Strandvigs Skibbrede, paa det Sædvanlige Tingsted Haavig, saa har Fogden i midlertid
besørget Dellinqventinden en deffensor, og i anledning af Forordningen 1735 in Decembr:
indkaldet Sagen till Justitiens befordring med lovlig Stefnemaall for den/n/e Extra Redt, hvor
saa vell Dellinqventinden Synnefve Joensdatter, som hendes beskickede deffensor Proc: Hans
Engels: Giøen er indstefnt at fremckom/m/e, med hvad forsvar de paa sin side kunde have, og
eftter giorte i Rettesettelse at anhøre Dom i Sagen;
paa Synefve Joensdatters vegne møtte Procurator Hans Giøen som først i Rettelagde hans
fra Deris Excellence Hr: Stiftts Befahlings Manden meddelte ordre dat: 7 Maij 1746. der nest
wedtog lovlig Kald og warsell paa Dellinqventinden Synnefve Joensdatters vegne, det hun og
Self for Retten tilstoed. der nest lod Procurat: Giøen tilføere, det hand becklagede sig Self,
for at vere beskicket til Deffensor udj denne Sag, i henseende til dend indstefntes slette
opførsell fra ungdoms aar og indtill den/n/e tid, Men for at viise sin Pligt og tilbørlig
Lydighed, eftter dend ham tillagde høye ordre, vilde hand fremckom/m/e med sit forsvar, naar
actor først har sluttet Sagen paa sin Side;
Fogden som Actor lod tilføere at eftterdj indstefnte Synnefve Joensdatter Self frivillig har
tilstaaet, at have begaaet Leyermaall og barne aufling udj Løsagtighed 3de sinde, saa satte
hand i Rette at hun for saadan hindes Løsagtigheds Synd, bør lide eftter Lovens 6te bogs 13
Capt: 9 art: hvor om hand paastod Dom.
Procurator Hans Giøen paa dend indstefnte Synneve
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Joensdatters vegne Producerede sit skrifttlige indleg dat: 16 Junij 1746 saa Lydende, og der
nest var Dom udj Sagen paastaaende.
Dellinqventinden blev tilspurt om hun har \ud/Staaet Kirckens Dischiplin for dette sidste
begangne Leyermaall. Rs: Ney.
Hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.

Med Synnefve Joensdatters Eegen tilstaaelse er det bevist at hun haver begaaet Leyermaall og
barne aufling med Soldatt Joen Olsen Aaese, hvor fore hun tilfindes eftter Lovens 6te bogs
13de Capt: 1te art: at betale sine Leyermaals bøder med 6 Rdr: samt at udstaae Kirckens
Dischiplin; og som hun des uden har begckiendt forud 2de gange at have begaaet Leyermaall,
første gang med Ung Karl Johannes Storevig, anden gang med ung Karl Anders Oustestad og
nu 3die gang med Joen Olsen Aaese, Saa tilfindes Synnefve Joensdatter for hindes i
Løsagtighed 3de sinde begangne Leyermaaeler at arbeide i 2de aar udj Trundhiems Tugt og
Werckhuus eftter Forordningen dat: 25 Novembr: 1735, under Namb og Execution alt at
eftterckommes 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Ao: 1746 d: 17 og 18 Junij blev holden Extra Ting paa gaarden Hummelvig som ellers er
det ordinaire Tingsted udj Opdals Skibbrede beliggende, i anledning af Deris Excellence høy
welbaarne Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens ordre, udinden en Sagen!! som mod
Klockeren Rasmus Snæring er anlagt, Contra hans Stifdatter Else Johanne Hansdatter og var
oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend, Nemlig Rasmus Grimsland, Rasmus Ouckland, Niels Humblevig, Christen
Grimsland, Hans Ouckland, Rasmus Malckenes, Lars Humblevig og Ingebrigt Backe.
der eftter Producerede Fogden Heiberg høy bemelte ordre til dette Extra Tings holdelse dat:
30 April 1746 saa Lydende. Ligesaa Producerede Fogden det mod Klockckeren Rasmus
Snæring og Stifdatteren Else Johanne Hansdatter udtagne Stefnemaall, med fleere som ere
indstefnte, det hand forlangede at blive oplæst, og dat: d: 7 Maij 1746 saa formeldende.
Fogden lod tilføere at da hand er kom/m/en i Erfaring at der siden det over Dellinqventerne
holdte forhøer skall vere giort en anden forcklaring af Klockeren Rasmus Snæring som er
Stridende imod Dellinqventindens giorde beckiendelse, og at de alt saa icke forsvarlig kand
blive betient til deris Sags udføer for Under Retten af Een deffensor, saa har hand til Justitiens
befordring, og eftterdj disse omstendigheder, er saa silde bleven hannem beckiendt, at
forinden hand denne Extra Rettes holdelse, icke har kundet ind berette sam/m/e hans
Excellence Hr: Stiftts Befalingsmanden, anordnet og beskicket paa høy bem:te hans
Excellence Hr: Stiftts Befalingsmandens nermere Approbation Procurator Hans Engelsen
Giøen, at vere Dellinqventinden Else Johanna Hansdatters deffensor, og hendes Sag for Under
Retten Lov forsvarlig at udføere, til hvilcken Ende ogsaa bem:te Procur: Giøen nu her for
Retten Comparerer, og hvilcket blev Procur: Sr: Holch som ogsaa for Retten var tilstede
betydet, at hand der af kand tage sin Messeures til Dillinqventen Rasmus Snærings Sags
forsvar paa beste og lovligste maade.
Procurator Holck fremstillede sig for Retten og for at Ligitimere sig at vere deffensor i
denne Sag, Producerede hand Deris Excellence, høy welbaarne Hr: Stiftts Befalingsmand â
Møinichens meddelte ordre dat: 30 April 1746 saa Lydende; der nest vedtog Comparenten
for sig og Snæring Stefnemaalets lovlige forckyndelse, hvilcket og af Snæring som møtte for
Retten blev tilstaaet. i øvrigt Producerede Comparenten sit skrifttlige forsedt, som hand
begierede oplæst og i Acten tilført dat: 17 Junij 1746 saa formeldende.
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Procurator Giøen møtte for Retten og paa Dellinqventinden Else Johanna Hansdatters vegne
vedtog Stefnemaalets lovlige forckyndelse, og som hun icke Self Erindrer (hvad tid?)
Stefningen hinde blev forckyndt, paastod deffensor at Stefnevidnerne (maatte) afhiemle
Stefnemaaelet.
Fogden gaf tilckiende at foruden de i stefningen indstefnte vidner, har hand og ladet til
Sagens oplysning indstefne (Lars Giersta)d og Taarbiørn Lande.

Stefnevidnerne Lars Langeland og Niels (……..) hiemlede ved Eed eftter Loven at have
forestaaende Stefnemaall for Dellinqventinden Else Johanna Hansdatter udj hendis fengsell
paa Halsnøe Closter gaard for mere end 4re Uger siden \forckyndt/, ligesaa for Dellinqventen
Rasmus Snæring udj hans fengsell paa gaarden Schaarpen afhiemlede Stefnevidnerne at have
forckyndt forbem:te Stefnemaall for mere end 4re Uger siden.
Stefnevidnerne Mads Gudøen og Lars Gierstad hiemlede ved Eed eftter Loven at have denne
Stefning forckyndt for Hr: Edvart Christie, Mad: Anna Rask Sl: Heibergs, Mad:selle Ingebor
Rask, Maren Heiberg, Anna Christine Heiberg med mere end 4re ugers Kald og Varsell som
og de 2de u-Myndige børn. de øfrige i Stefningen Nafngifne widner, som og Lars Gierstad
samt Taarbiørn Lande møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell;
Fogden i Rettelagde, det over Dellinqventerne Rasmus Snæring og Else Johanne Hansdatter
d: 28 April 1746 eftter hans Excellence Hr: Stiftts Befalings Mandens ordre af 6 ejusdem, udj
oververelse af Sogne Præsten Hr: Edvart Christie og de 4re Dannemend Thommes Teigland,
Johannes Tegland, Ole Anders: Gierstad og Sæbiørn Gierstad paa Thysnes Præstegaard
holdte forhøer, som hand begierede oplæst og i acten indført, saa formeldende.
Eftter forestaaende forhøer var for Retten lydelig oplæst, blev de paa forhøret undertegnede
Mend tilspurt af Fogden om icke saaledes forholder sig som forhøret indeholder, der til de
svarede at de ej alleene har underskrefvet dette oplæste forhør, men end og tilstod at i
allemaader saaledes er Passeret som forhøret indeholder, det de Sagde med Sahligheds Eed at
ville beckreftte, naar paafordres.
Fogden paastod at de nu her strax for Retten maa Præstere dend Erbudne Eed, og der nest
ville hand lade det anckom/m/e paa Rettens Kiendelse, om Procurator Holches paa
Dellinqventen Rasmus Snærings vegne giorde indsigelse og Exception, om Sagens videre
driftt for denne Ret kand billiges eller ey.
der paa fremstod de 4re Mend Thom/m/es Ols: Teigland, Johannes Hansen Teigland, Ole
Andersen Gierstad og Sæbiørn Gierstad, hiemlede ved Eed eftter Loven, at i allemaader ved
forhøret er saaledes Passeret som forhøret der i Retten er oplæst, i allemaader indeholder.
Fogden begierede ogsaa vidnerne under dend aflagte Eed ville forcklare, om icke Klockeren
Rasmus Snæring ved forhøret, blev formaenet en og anden gang at hand icke maatte lyfve paa
sig Self, men blive ved Sandhed. der till de svarede jae, hand Dellinqventen som oven anført
formaenet.
Eragtet.
Ved det i Rettelagde og oplæste forhøer, er Dellinqventen Rasmus Snæring ved sin Eegen da
allerreede giorde declaration og tilstaaelse nock som befunden i saadan Misgierning, som
Loven omtaeler, for dend verdslige Redt bør Tracteres, i hvilcken anledning med forhøret bør
fortfares, de indstefnte vidner at afhøres, og andre bevisligheder Sagen vedkommende at
modtages, i følge Lovens 1te bogs 2 Capt: 12 art: som og i følge Deris Excellence høy
welbaarne Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichens ordre dis angaaende, og altsaa paalegges
Deffensor Procurator Holch paa Dellinqventen Rasmus Snærings vegne, at tage til gienmæele
udj Sagen.
Fogden begierede at Dellinqventinden Else Johanne Hansdatter først maatte fremckaldes og
Examineres hvor vit hun tilstaar sin første beckiendelse, og hvor paa Dellinqventinden
fremstod for Retten u-staacket og u-blaacket, og fremsadt følgende qvæstioner; 1t: hvor
gam/m/el hun er, og om hun har veret til Confirmation og herrens Nadvere; Rs: 16 aar
gammell, og begyndte for 2de aar siden at læese til Confirmation, og haftt tancker til at blive
antaget til Confirmation og herrens Nadvere dette aar; 2det: om hun vedbliver sin ved
forhøret paa Tysnes giorde beckiendelse, som atter i dag her for Retten for hinde er bleven
oplæst, eller om hun har noget der udj at
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Erindre som hun kunde vide med sin Samvittighed at Stride mod Sandheden hun det da nu
ville udsige; Rs: Dellinqventinden her til svarede at hun intet haver at sige, uden hvad som
hun ved forhøret har beckiendt og der (udj an)ført er, det er med Sandhed, og andet har hun
icke at sige; 3die: (om) hun haver læst over paa sin børne lærdom i 2de aar, i meening at
kom/m/e til Guds bord dette aar, hvad og hvilcken aarsag har der til veret hinder at d(et icke
er) sked. Rs: har icke Rettelig kundet læese, til med har denne Synd h(indret hin)de, hun
icke har kundet kom/m/e til Guds bord. 4de: hvor udj dend Sy(nd er) som haver hindret
hinde i dette sit goede forsedt; Rs: for dend letferdighed som hun med sin Stiffader har
begaaet; 5te: om det er lang tid siden at (dette) u-tugtige Lefnet begyndtes imellem
Dellinqventinden og Stiffaderen Rasmus Snæring; Rs: fra dend tid at hindes Moder og
Stiffader kom op fra Kiøbenhafn Ao: 1739, da Moderen blev liggende i Kaaldesiuge; 6te:
om Stiffaderen hafde dend tid legemlig omgiengelse med hinde dend gang \og/ ofttere
sam/m/e aar, imedens Moderen laag Syeg; Rs: jae hand hafde legemlig omgiengelse med
hinde en og mange gange dito aar, og siden aarlig Continuerede med fleere og ofttere
\legemlig/ omgiengelse i eftterfølgende aarringer, end det første aar, og saaledes med saadant
u-tugtigt lefnet vedholdet aar eftter andet ind til indeverende aar. 7de: eftterdj hun siger at
Stiffaderen hafde med hinde legemlig omgiengelse 1739 da hun ickun var 9 aar gammell, om
hun da icke blev besckadiget paa sin hem/m/elig Lem; Rs: hand Stiffaderen hafde {sin}
Noget af sin hemmelig Lem i hindes hem/m/elig Lem, men icke i alt; 8de om Stiffaderen i
forbem:te aarringer eller indeverende aar, har haftt fuldkom/m/en legemlig omgiengelse med
hinde Rs: Ney hun kand icke sige om hand skickelig eller fuldkom/m/elig har haftt
legemlig omgiengelse med hinde, saa at hand ickun har haftt noget af sin hem/m/elig Lem, i
hindes hem/m/elig Lem; 9. om hun icke kand Erindre sig, hvor oftte hand Stiffaderen hvert
aar haver haftt legemlig omgiengelse med hinde. Rs: Ney. 10. paa alle tider som
Dellinqventinden siger at Stiffaderen skall have haftt legemlig omgiengelse med hinde, om
hun da fornam paa dito tider, at hans sæd gick fra ham, og om hun saaledes blev waad og
besudlet imellem beenene, eller og om hindes Kaap eler!! Legeme blev af hans Sæd besudlet
og vaad. Rs: Ney hun kunde icke fornem/m/e det nogensinde, men lod sin Sæd gaae fra sig
paa gulfvet. 11te:: hvor og paa hvad Sted Stiffaderen hafde første gang med hinde at
bestille; Rs: i en Stue paa gaarden Grødteide om dagen lagde hand hinde paa gulfvet, og
hafde noget \legemlig/ omgiengelse med hinde, dog icke til fuldkom/m/enhed, da Moderen
laae Syeg i Røgstuen. 12. nar nu Stiffaderen eftter hendes sigende hafde ofttere med hinde
legemlig omgiengelse, hvor oftte og paa hvad steder hand da hafde sin u-tugtig omgiengelse
med hinde Rs: hun kunde icke Erindre hvor oftte eller paa hvad steder, men Som/m/etider
naar Moderen var Syg af sin Eegen svaghed, saa vil hand icke ligge hos hinde, da
Dellinqventinden med Moderens vilie gick i Seng till ham, dito eller første aar, nogle gange,
da hand hafde legemlig omgiengelse med hinde, lige saa skede saadan Sengeleye nogle gange
i eftterfølgende aarringer med Moderens vilje, da Stiffaderen hafde legemlig omgiengelse
med hinde, endskiønt Moderen laag for sig Self i sam/m/e Stue, men vidste dog ingenlunde af
denne u-søm/m/elig legemlig omgiengelse som disse toe hafde tilsam/m/en, og paa Eendel
tider naar Moderen saaledes var syg og laag for sig Self, ville Moderen at Dellinqventinden
skulle ligge i Seng hos Stiffaderen, som Dellinqventinden oftte med graad og fortrydelse
benegtede icke ville giøre da Moderen skiendte paa hinde, saa hun maatte imod sin vilje gaa
i Seng til ham, da hand saa oftte hun kom i Seng med ham, hafde legemlig omgiengelse med
hinde, og endskiønt dette skede imod Dellinqventindens vilie torde hun dog icke af frøgt for
Stiffaderen, beckiende denne u-blue omgiengelse, formedelst Stiffaderen forbød hinde hun
icke maatte sige det til Moderen, som i all denne tid icke har veret noget vidende her om
førend om Michaelj tider 1745 da Dellinqventinden lod Moderen forstaae at Stiffaderen laae
eller lagde sig eftter at Elske hinde, dog saaledes, at Een eller 2de Netter som

Dellinqventinden icke Rettelig Erindrer, at Moderen var paa en gaard Nafnlig Hoepe hos Hr:
Lieut: Bager, laag hun i Seng hos Stiffaderen, som hafde legemlig omgiengelse med hinde, og
da Moderen der eftter kom hiem lod Dellinqventinden ved sine Smaa Sødskende Sige hun
icke ofttere vill ligge i Seng med Stiffaderen, da Moderen sagde til hinde Jeg ved hand giør
dig icke noget undt, hvor paa Dellinqventinden Sagde, I ved icke hvad hand kand giøre, saa
svarede Moderen, vidste hun hand giorde noget, ville hun giøre noget \undt/ mod sig Self,
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(der eftte)r sagde Moderen til Stiffaderen hun icke ville at Dellinqventinden ofttere skulle
(vere) hos ham, svarede \hand/, hun maatte vell ligge hos ham, hand vidste vell hvad hand
(ville) giøre, men som Moderen blev ved og negtede hand icke maatte ligge eller (have)
Dellinqventinden i Seng med sig, saa blev hand vred og begge blev u-Eenig (… ….)ig
banden og Skienden; siden hafde hand og legemlig omgiengelse (med hinde) nogle gange
som hun icke Erindrer hvor oftte, men ved Jueletider da (hindes) Moder war over paa Tysnes
og vaagede en Nadt over hos Madame Sl: Hr: (Heggel)unds som dend tid laae Syeg, da hun
atter laae i sengen hos Stiffaderen (og) sam/m/e Nadt hafde legemlig omgiengelse med hinde,
hvilcket hun forckyndte atter for Moderen \at hun har ligget i seng med Stiffaderen, og ej
mere/ saa snart hun kom hien, hvor eftter Stiffaderen (og) Moderen, kom i Skienderie og
Syndig allarm med hin anden, siden forcklarede Dellinqventinden at Stiffaderen hafde nogle
gange legemlig omgiengelse med hinde, og sidste gang som hun icke Rettelig kand Erindre
nogle uger forinden hun Reiste fra sine forældres huus til Hum/m/elvig d: 21 Martij hafde
Stiffaderen atter legemlig omgiengelse med hinde paa Lofttet eller Lem/m/en i en Sengeboe,
hvor {de} forældrene hafde noget af deris tøy Staaende, og som hun var kom/m/en til
Hum/m/elvig blev hun tilspurt af Jomfruerne Maren Heiberg og Anna Christine Heiberg om
{hun} Stiffaderen haver haftt legemlig omgiengelse med Dellinqventinden, som svarede jae,
og for det øfrige giorde sam/m/e forcklaring for den/n/em som hun nu for Retten aflagt haver;
Dellinqventinden forcklarede ellers at Mandagen d: 21 Martij 1746 som hun kom til Mad:
Sl: Heibergs i Hum/m/elvig, aflagde hun paa forbemelte Jomfruers Spørsnaall, ligesom
forhen forcklaret er, sam/m/e dags Aftten, og dagen der eftter som var Tisdagen kom
Præsten til Hum/m/elvig, da Dellinqventinden læsede noget af sin børne lærdom for ham, og
falt i graad, da hand Spurde hvad fattes hinde, til hvilcket hun svarede, fattes mig alt
formeget, og som hand fremdelis spurde hvad som fattes hinde, saa aflagde Dellinqventinden
all denne forcklaring for Præsten, som hun nu her for Retten wundet og udsagt haver, da hand
Præsten fortaalte hinde, at Moderen Rasmus Snærings huustrue var hos ham paa
Præstegaarden Tysnes \dagen forud/ og fortaalte ham noget om den/n/e affaire, men
formedelst Rasmus Snæring var med hinde, fick hun icke {for}talt meget med Præsten her
om, siden hun icke ville at hindes Mand Rasmus Snæring skulle vide at hun talte med Præsten
der om, Saa og forcklarede Dellinqventinden at sam/m/e dag som hun Reiste hiem/m/en fra
til Hum/m/elvig, Sagde hindes lille Sødster Zidsele Marie, naar du nu Reiser bort, saa giør
min fader med mig, som hand har giort med dig; nogle dager der eftter paa en Søndag som
Dellinqventinden icke Erindrer, men Klaackeren Rasmus Snæring sagde at det var Marie
bebudelses dag som Præsten kom her til Hum/m/elvig igien for at tale med Dellinqventinden
som forcklarede at Præsten sagde, at hindes Moder ville, hun skulle benegte sin giorde
forcklaring, og formaenede Dellinqventinden hun skulle tencke paa sin Siell og Sahlighed, og
icke at lyfve paa sig Self;
Procurator Holch blev tilspurt om hand hafde noget at tilspørge Dellinqventinden førend
vidnerne antoges til forhøer; der til hand svarede Ney, men Reserverede sig at fremsette sine
qvæstioner, saa vit fornøden giøres, under Sagens wentilation;

Sogne Præsten Hr: Christie forcklarede, at det hand sagde till Dellinqventinden at Moderen
ville hun skulle negte sin giorde beckiendelse, war i anledning af dend Seddell som var
skrefvet i hindes Nafn til Jomfruerne i Hum/m/elvig, hvilcken i forhøret er inddragen.
Widnet Anna Johanna som er Dellinqventinden Rasmus Snærings huustrue, eftter aflagde
Eed eftter Loven wandt og forcklarede, 1t: hvad hun ved at forcklare om dend u-tugtige
omgiengelse som hindes Mand Rasmus Snæring skall have haftt med vidnets Eegen datter
{og Rasmus} Som er hans Stifdatter; Rs: har aldrig veret vidende om noget u-tugtig
legemlig omgiengelse imellem hindes Mand Rasmus Snæring og hindes datter, førend i
foraaret 1746 da datteren lærede at skrifve blev hun seende at hindes Mand kyste datteren et
par gange, saa blev vidnet vred og talte ham og hinde till der for, og spurde datteren om
hindes Mand har ligget hos hinde, eller om hand wille ligge hos hinde, da datteren Svarede
Ney, med saadanne ord, end naar I Spør om saadant {I ved bedre} 2det: at som
Dellinqventinden har forcklaret at hendes 2de Smaa Stifsødstre hafde Sagt till sin Moder, {at}
som er vidnet at Dellinqventinden icke ville ligge ofttere hos sin Stiffader, hvad svar da der
paa fuldte, og om der icke blev givet tilckiende aarsagen
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hvor for Dellinqventinden icke ville Søge Seng med ham. Rs: at 2de: dager for {Juell} Nye
aarsdag 1746 som vidnet har veret paa Tysnes og vaaget over Sl: Madame Sl: Hr:
Heggelunds og kom hiem, blev hinde vngefer ? uger der eftter sagt af hindes 2de mindste
eller yngste børn, at Dellinqventinden har ligget i Seng med Stiffaderen, hvor paa hun tiltalte
sin (….) som og datteren Dellinqventinden som hun tilspurte hvorfor hun gick i Seng til
ham, da Dellinqventinden svarede, hun maatte gaae i Seng til ham, hun fick icke fred for ham,
og hvercken føer eller eftter dend tid, hørte icke saadant blef hinde Sagt af børnene, og da hun
talte til sin Mand der for, blev svaret, at hun war Schalou og har galne tancker der over; 3die:
om vidnet icke har Seet og icke vidste af at naar hun undertiden har veret svag, at hindes
datter har ligget i Seng hos hindes Mand, og om dette icke er sked nogle gange eftter hin
anden, paa de tider vidnet har veret Svag, og om icke vidnet har ligget i sam/m/e huus som
hindes Mand, og om da icke datteren eller Dellinqventinden, med Moderen eller vidnets
vilje har gaaet i seng til hindes Mand. Rs: Ney aldrig med hindes vidende eller vilje, har
har!! datteren ligget eller gaaet i Seng til hindes Mand, undtagen 2de gange imedens de boede
i Colleihafnen, dend første gang vngefer 1 ½ aar siden da vidnet var svag, en aftten gick
hindes Mand af hindes Seng i Cam/m/eret, og ind i stuen og lagde sig i slabencken hvor alle
3de børnene laae, og anden gang noget der eftter, da en Pige fra Hardanger kom Reisende og
ville til byen, som begierede Logement om Natten, hafde ej anden leylighed end at maatte
tage hinde i Seng til sig, saa gick hindes Mand ind i Stuen og lagde sig i slaebencken hvor
børnene laae, men da vidnet kom ind i stuen om Morgenen, blev seende sin datter
Dellinqventinden at ligge paa bencken under vinduet. 4de: hvad der var aarsage til at
vidnets datter Dellinqventinden nestleden foraar for Paaske, kom fra sine forældres huus til
Hum/m/elvigen. Rs: Søndagen d: 30 Martij som var dagen førend hindes datter kom til
Hum/m/elvigen vad!! (var) vidnet hos Mad: Sl: Heibergs og talte med hinde, at hindes
Mand kyste datteren som hun Sagde kunde give anledning till et slemt Snack i bøigden, og
vil alt saa icke have hinde hiem/m/e i de 4re Uger til hun skulle gaae till Confirmation, hvor
paa Mad: Sl: Heibergs svarede Jeg skall tage hinde til mig og lade hendte hinde i Morgen
som og skeede; 5te: Mandagen d: 21 Martij som datteren Reiste til Hum/m/elvigen, om
icke vidnet dito dag med sin Mand Reiste og var paa Tysnes hos Præsten. Rs: jae. 6te: om
vidnet da icke talte noget med Præsten Hr: Christie, om hvad hun hafde Seet af hindes Mands
og datters Venlighed tilsam/m/en, og om det bøigde Røgte, som gick, angaaende sam/m/e
Ting. Rs: hun sagde til Præsten de Self sam/m/e ord, om hindes Mands Venlighed med

hindes datter, som hun talede med Mad: Sl: Heibergs, Sagde og der hos at det var med hindes
vilje at hindes datter Reiste til Hum/m/elvigen, for at blive frie for et slet bøigde Røgte, som
hun Meente kunde gives Anledning till, ved hindes Mands Venlighed med datteren. 7de: at
som Dellinqventinden har forcklaret, at da hendes Stiffader dend sidste gang hafde
omgiengelse med hinde, Paa et Loftt eller Lem i Sengeboen, paa gaarden Gierstad bad hun
sine 2de Smaa Sødstre sige det till Moderen, at hun maatte gaae med Stiffaderen paa Lofttet
eller Lem/m/en, og at hand allerreede hafde haftt sin vilje med hinde, da Moderen kom og
Raabte paa hinde, om da vidnet icke Examinerede sin datter og Mand, hvad de bestilte paa
Lofttet, og hvad saadan Eenlig gang tilsam/m/en skulle vere till. Rs: vidnet {kom} \gick/
strax til Sengeboen, hvor nøgelen var af døren, Raabte paa datteren, som strax kom ud af
døren, blev hun tilspurt af Moderen eller vidnet hvad hun bestilte paa Lofttet med
Stiffaderen, svarede bestilte intet, og om hand icke var der oppe, svarede hand er paa Lofttet,
men var formaenet af ham, icke at maatte sige hand var der; Procur: Holch i anledning af
denne qvæstion \spurte/ om hun med Sandhed kand forcklare at hun dend omvundne tid saa
hindes Mand at vere paa Lofttet, eller og om hun til vished vidste at hand var der. Rs: hun
hvercken saag eller hørte hand var der, uden at hindes datter saadant sagde for hinde som
forcklaret er. 8de: om vidnet icke der eftter og da hand kom ned af Lofttet, tiltalte sin Mand
fordj hand søgte saadan/n/e Eenlige steder med hindes datter; Rs: Ney hun talte ham icke til
dend dag. Procur: Hans Giøen tilspurte om vidnet icke er vidende, om hindes Mand var
hiem/m/e paa gaarden, eller udgaaet i Skougen, dend af datteren omvundne dag, at Stiffaderen
skulle haftt
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legemlig omgiengelse med hinde paa Bue Lofttet. Rs: var tilstede i huuset, og icke (……)
udgaaet, men vngefer ¼ Time eftter at forbem:te med datteren var Passeret (kom) hindes
Mand ind til vidnet, 9de: om icke vidnets datter Dellinqventinden (.…) nogle gange
begierede, at hun maatte kom/m/e hiem/m/enfra; og i fra sin Stiffader, og om hun da icke
sagde aarsagen der till. Rs: hørte vell nogle gange datteren sagde wille gierne kom/m/e bort
førend førend!! hun kom til Confirmation men sagde ingen aarsage der til, uden at hun paa
Moderens tilspørgelse en anden gang sagde joe for {dend skyld} der skall icke vere uEenighed imellem Stiffaderen og Moderen for hindes skyld; 10de: at som Dellinqventinden
ved forhøret har beckiendt, at hindes Stiffader engang hafde omgiengelse med hende, paa
Staburet paa gaarden Gierstad, og at hun maatte gaae med ham der hen, fra sin gierning, som
var at bage fladbrød, om vidnet kand Erindre hvad tid det var, og hvad undskyldning hindes
Mand hafde, da de kom der fra; item, hvor Nøgelen til Stafburet var funden, og om hun saag
dend var af Laaeset imedens de var der oppe. Rs: paa sam/m/e tid laae vidnet {saaeg} Syeg,
i en Sengeboe, og datteren Sad og bagede fladbrød i Stuen, hvor hen hun kunde see hvem der
var i Stuen, og blef Seende at dend Eene først gick ud og dend anden strax der eftter, men
hvad enten Manden eller datteren, gick først eller sidst ud Erindrede vidnet icke, hvor paa
vidnet gick af sin Seng hen til Stafburet hvor døeren var tillugt og Nøgelen borte, da widnet
Raabte paa datteren som strax kom ud, og hindes Mand strax eftter, med en gammell
Skattebog i haanden som hand foregaf at have funden og ledt eftter, hvilcken forcklarede
Skattebog hand sagde at ville lade datteren skrifve bogstafver udj, og sagde vidnet ellers at
dette Passerede vngefer 3 â 4 uger førend datteren Reiste hiem/m/enfra till Hum/m/elvig.
11te: om vidnet da hun gick af Sengen og Raabte Manden og datteren tilbage, da hafde
Mistancke til denne deris Eenige samling med hver andre, og om hun icke spurte datteren
hvad de bestilte alleene paa Stafbuuret, og hvad datteren der til svarede; Rs: af det vidnet en
og anden gang fornam at hindes Mand og datter søgte Eenlig gang tilsam/m/en, tog hun sig
som en Mistancke om den/n/em, og alt saa gick strax hen til Stafburet for at fornem/m/e hvad

de der bestillede, og da fick til svar som forhen forcklaret er, {og} af ham, men datteren
svarede intet, hvor for vidnet skieldede paa den/n/em; Stifdatteren Else Johanne Hansdatter
blev tilspurt, at da hun forbem:te tid gick med Stiffaderen paa Stafburet, om da hand eller hun
tog Nøgelen til sig Rs: da de begge var paa Stafburet indkom/m/en, tog Stiffaderen Nøgelen
af døren \til sig/ og lugte døren till; Fogden begierede at Dom/m/eren ville Erindre vidnet
om sin aflagde Eed at sige Sandhed og icke dølge, og der eftter formaene hinde, nu at udsige,
hvad mere hun ved til oplysning i denne saa vigtige Sag, som angaar Sieles frelse, og om hun
icke ofttere end forcklaret er, har fornum/m/et Manden og datteren har søgt Eenlig
sam/m/enckomst og Sam/m/enleye, hvor af hun kunde fattet Mistancke til en u-Søm/m/elig
omgiengelse med hver andre; widnet eftter Dom/m/erens formaening, declarerede aldrig at
have ofttere seet nogen {nogen} anledning, til mistancke om deris med hin anden u-søm/m/lig
begiengnelse, uden fra dend tid hun blev seende at Manden kyste datteren, og der nest som
forhen forcklaret er. Procurator Holch fremsadte til dette vidne følgende qvæstioner, 1t:
om vidnet kand forcklare hvorledes og paa hvad maade, Leyermaalet imellem Snæring og
hans Stifdatter, der siges skall vere Passeret blev opdaget. 2det: om vidnet kand forcklare
hvad som kand vere Passeret af adskillige Men/n/isker, ved tale eller andet under sam/m/e
beckiendt giørelse; 3die: om vidnet giver sin fuldstendige og Sandheds forcklaring, om det
er hinde beckiendt, at hindes datter Dellinqventen, af nogen til den/n/e hindes beckiendelse,
over hindes Stiffader, skulle vere Laackcket eller Truet, eller om hun kand forcklare, om
nogen u-Eenighed haver veret imellem Stiffaderen og datteren; til 1te: qvæstion svarede at
{det} icke vidste af den/n/e u-Løcke at sige, førend Præsten Hr: Christie, kom til vidnet
onsdagen eftter at datteren Mandagen forud var komen til Humelvig og forckyndte hinde, at
hindes Mand har haftt u-tugtig omgiengelse med hindes datter fra hun var 10 aar gam/m/ell,
hvilcket Præsten da sagde at have hørt af Dellinqventindens Mund; till 2den qvæstion
svarede, at første Løfverdags \aftten/ eftter at Præsten var hos vidnet, Reiste vidnet til
Hum/m/elvig og Spurte hvad u-Løcke her er sked, da blev hinde svaret, Eders datter skall Self
ligge i Seng med Eeder i Nadt, Spørg hinde Self, og da de var kom/m/en i Seng Spurde
Moderen sin datter Dellinqventinden, om hindes Stiffader har ligget hos hinde da hun
svarede Ney, men {Eengang} da Moderen eller vidnet laae Syg af Kaaldesyge, tog hand
Eengang paa hindes hem/m/elighed, da hun skreeg, hvor paa Stiffaderen sagde, du skall troe
paa det bedre en anden gang, og hvad videre (…… …… sk…) hun tilstaae, men der er 10
ganger meere tillagt, og om
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Søndagen der eftter om eftter Middagen som vidnet sad at dricke thee, sad datteren ved
Kackelofnen og græd, og vinckede ad Moderen at ville taele med hinde, hvor paa Moderen
eller vidnet gick fra thebordet op i barnestuen, da datteren eller Dellinqventinden kom strax
eftter, og da becklagede sig at hun bliver \gaell/ og Disperat over at hun (…) kom/m/en her,
eller saaledes, hvilcket \af disse 2de ord datteren sagde/ vidnet nu icke Eegentlig kand
Erindre at datteren Sagde, og hørte hun Sagde at {saa} hafde hun en Knif, vill hun skiere
halsen af sig og giøre undt paa sig Self, bad Moderen ville lade hinde kom/m/e til Præsten for
at Trøste hinde, og nogen tid vngefer Palme Søndag som var Prædicken ved Tysnes Kircke
kom datteren atter og bad Moderen eller vidnet at hun maatte kom/m/e fra Hum/m/elvig till
Præsten, at hand kand Trøste hinde; Fogden i anledning af den anden qvæstion, fandt
fornøden at tilspørge Dellinqventinden, om hendes ord {til} og Lamentation for hendes
Moder i barnestuen, var et ancke fordj hun var kom/m/en (til) Humlevigen, eller for hendes
begangne Misgierning med hindes Stiffader, Rs: det var icke hindes Lamentation over det
hun var kom/m/en til Hum/m/elvig, men over dend møye hun var kom/m/en udj med
Stiffaderen. 2det eftterdj hun higede at komme fra Hum/m/elvig till Præsten, om hun paa

Humlevig af nogen blev fristet eller laacket til mere beckiendelse end hun Self vilde, eller og
om det var for at blive Trøstet hos Præsten af Guds ord. Rs: hun blev icke fristet eller
laacket af nogen paa Hum/m/elvig, till at giøre mere beckiendelse end hun Self ville, men
hindes attraa var alleene at kom/m/e till Præsten, for at blive Trøstet af Guds ord. ydermere
blev Dellinqventinden tilspurt hvad hun meente med de ord hun sagde til Moderen paa
Hum/m/elvig, da de var kom/m/en i Seng, at der var 10 ganger mere tillagt. Rs: hun ved
icke med forestaaende ord, at have haftt anden Tancke, end det som Jomfruerne paa
Hum/m/elvig Sagde til hinde at have hørt, at Dellinqventinden skulle vere frugtsom/m/elig, og
at det var det som hun mente var mere tillagt. Till 3die qvæstion svarede vidnet Anna
Johanna, at hun icke ved nogen at hafve Laacket eller Truet datteren till at giøre denne
beckiendelse over Stiffaderen Men dette ved hun, at datteren {icke} mellemstunder icke har
veret saa lydig mod Stiffaderen, som hun burde at vere; og da ingen af Parterne for
Nerverende tid, hafde mere at tilspørge dette vidne, fremstod
vidnet Rasmus Snærings datter Zidsele Marie som er paa 11te aar gam/m/ell, og paa
Spørsmaall Sagde (at hun) kand læese i bøger, kand og uden ad, læese noget af CateChesmo
forcklaring, og ved at de 10 bud, er Guds bud, og der paaa oplæesede det 2det bud; og der paa
blev tilspurt om hun kand Erindre sig at have sagt til sin ældste Sødster /: dend dag hun
Reiste til Hum/m/elvig :/ naar du nu Reiser bort, saa giør min fader med mig, som hand haver
giort med dig, Rs: Ney, saadan/n/e ord har hun icke sagt til sin Sødster. 2det: blev vidnet
tilspurt, om at have seet sin fader ligge i Seng med sin Sødster Else Johanne, og hvor oftte;
Rs: 2de gange Erindrer vidnet at det er sked, første gang da forældrene boede i
Colleihafnen, laag faderen i Slagbencken i stuen, hvor alle 3de Pigebørnene laae, og det
formedelst at en frem/m/et Pige laae i Seng med Moderen sam/m/e Nadt, Men saag eller
forstod icke at hand endten Spøgte eller kyste hinde; dend anden gang paa gaarden Gierstad
om Jueletider 1745 da Moderen var paa Tysnes og vaagede en Nadt over Sl: Madame
Heggelunds som da var Syg, hvilcken Nadt Stiffaderen laae i Seng med halfsødsteren Else
Johanna i en Seng i Sengeboen, og vidnet med sin yngre Sødster, laae i dend anden Seng i
sam/m/e stue eller Sengeboe, blev ellers tilspurt, om kand Erindre at faderen bad eller
befallede Stifsødsteren at ligge i seng med ham dend Nadt, eller om hun af sig Self, gick i
Seng til ham, Rs: her om Erindrede vidnet ingenlunde, noget at forcklare; 3die: om vidnet
har Seet at faderen haver kyst eller taget brøsterne paa hindes Stifsødster. Rs: Ney det har
hun icke Seet. og da mand eftter nøye undersøgning, icke kunde faae videre forcklaring af
hinde til Sagens oplysning, men Sagde Ney til alting, saa blev det mindste barn
Abigaell Rasmusdatter 8 aar gammell fremckaldet, da sam/m/e qvæstioner blev fremsadt til
dette vidne, som nest forrige, og der paa aflagde sam/m/e forcklaring, som nest forrige vidne
vundet og udsagt haver.
Fogden gaf tilckiende, at hand ved Sagens incamination har forglemt at Nafn gifve, det Eene
til Sagens oplysning indstefnte vidne Halsteen Johansen Thoe, hvilcket hand nu paastod at
maatte Eed fæstes og afhøres;
Vidnet Halsteen Johansen Thoe eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, paa 1te
Spørsmaall om vidnet har Seet Klockeren Rasmus Snæring at bruge nogen gemeenskab med
sin Stifdatter Else Johanne, endten med at kysse hende, eller taget hendes brøster, samt ligget
med hinde i Seng, eller og søgt at kom/m/e i Eenlighed med hinde; Rs: vidnet Sagde har
Tient hos Snæring i 3de aar, et aar da de bode paa gaarden Grødeide og 2de aar imedens de
boede i Colleihafnen, og imidlertid hvercken saag eller hørte slige Ting af Snæring at vere
øfvet imod Stifdatteren, som qvæstionen indeholder, men Klockeren holdte af datteren, som
vidnet forcklarede, beroede der udj, at hand hvercken hadet eller slog Stifdatteren. Videre
widste dette vidne icke at forcklare.
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Vidnet Lars Gierstad eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, icke i nogen
(slags) maader har seet mindste u-Søm/m/elighed imellem Snæring og hans Stifdatter Else
Johanna at vere Passeret, uden Eengang som vidnet saed og arbeidede i sin Stue, da
Klockeren Snæring og Stifdatteren var inde, hørte vidnet ligesom hand skulle (ky?)st hinde,
saag det heller icke, kand heller icke sige at det er sandhed; vidnet blev tilspurt hvad
Klockeren Sagde, da vidnet førte ham til sit Fengsell, till Lænsmanden Hans Skaarpen; Rs:
hørte Klockeren Snæring Sagde hand anckede sig for at have Sagt formeget paa sig Self, og
løyet paa sig Self, Stifdatteren har sin Møedom, og om det war det sidste ord hand skulle
taele, saa var hand fri for legemlig omgiengelse med hinde, og ellers løy paa sig Self,
formedelst hand blev Truet med haarde Trudseler med fengsell og arrest, og formedelst hand
stod for lenge og blev udmattet. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Vidnet Taarbiørn Lande; eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at var paa
baaden da Snæring blev ført fra forhøret Paa Tysnes till Lænsmanden Hans Skaarpen, men
hørte aldrig et ord af hvad som blev talt, saa som vidnet Sad for i baaden, videre vidste
vidnet icke at forcklare.
Vidnet Mads Gudøen eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at da Fogden
var kom/m/en til Tysnes, hvor vidnet fick ordre fra Fogden at oplede Snæring hvor hand
maatte findes, og at bringe ham under forvaring til Tysnes Præstegaard, tog vidnet 2de Mend
med sig og Reiste først til gaarden Waage, hvor hand spurde om Klockeren var der at finde,
eller om de har Seet ham, men som de sagde Ney, Reiste vidnet til Nedre Gierstad, hvor
vidnet ligesaa spurde eftter Snæring, hvor heller ingen eftterretning var at faae uden af en
Soldat Nafnlig Johannes som sagde at Snæring var Reist til Søes forbie Ragckenes, og der
paa gick vidnet med begge Mendene til øfre Gierstad og tilspurte Klaackerens Koene, hvor
Klaackeren var at finde, som sagde hun vidste lidet hvor hand var, men Sagde for hinde hand
Reiste til Gaarden Schiolde som er dend gamle Klaackerboelig, og saa fremt Lænsmanden
kom og spurde eftter ham skulle hun sige at de skulle Reise til Schiolde hvor hand var at
finde hvor til vidnet svarede, vj har vidne paa at hand drog om Rattenes, og hun der (paa)
skulle sige Sandhed hvor hand var, thj ellers kunde det blive verre for hinde, s(aa) Sagde hun
at hindes Mand war hos Snidkeren paa Berget i Godøesundet men de skulle sige for hindes
Mand hvor hand var, saa Reiste vidnet med Mendene til Tysnes, hvor de atter fick ordre fra
Fogden at Reise hen hvor de kunde finde ham, Reiste saa til Snidkerberget!! (Snidker
Berget?), og som vidnet oplugte stue døren blev Seende Snæring som gick af stuen og i
Cam/m/eret, blev saa sidende en stund i Stuen indtil Mendene kom op til dørren, da vidnet
gick ud til dem, og Spurde et qvinde Menniske, om her var nogen som de ville dølge, svarede
hun Snæring er her, gick saa vidnet med Mendene ind i stuen og sagde at var kom/m/en
eftter fogdens ordre at leede eftter Snæring, som der paa kom strax ind; forcklarede ellers at
da vidnet var hos Snærings huustrue for at Spørge eftter Snæring, Sagde huustruen at Snæring
Reiste til Snidkerberget fordj hand ville icke af Lænsmanden lade sig tage i arrest af sit Eeget
huus, men naar Lænsmanden har veret hos ham, i hans huus, ville Snæring ved sin
hiemckomst, godvillig gaa i sin arrest hos Lænsmanden, og da hafde Snæring eftter hans nu
for Retten giørende forcklaring veret fra sit huus, fra tiisdags Morgen til onsdags aftten, da
vidnet med Mendene kom til ham.
Fogden lod tilføere at hand vel hafde indstefnt til forcklaring i Sagen, Madame Anna Rasch
Sl: Sorenskriver Heibergs, Item Ingebor Rask, Maren Heiberg og Anna Christine Heiberg, og
det i dend anledning at om Dellinqventinden her for Retten har villet fragaae hendes første
giorde beckiendelse, de da der om kunde bære vidne, men som hun Dellinqventinden, er
bleven standhafttig og u-bevegelig udj sin beckiendelse, saa frafalt fogden fornefnte 4re
vidner, og holdt u-fornøden sam/m/e at føere;

Procurator Holch i anledning til vidnet An/n/a Johanna Snærings forcklaring paa den 2den
qvæstion fandt fornøden at tilspørge hinde, om icke hindes datter, dend omvundne tid paa
Humelvigen under anden taele til Moderen, udbrød med disse ord, tag mig her fra eller Jeg
fordøm/m/es, eller de forføm/m/er mig; Rs: jae hørte disse ord blev talt, men om hun Sagde
de fordøm/m/er mig, eller Jeg fordøm/m/es, kand vidnet icke Erindre, men sagde der hos lad
mig kom/m/e til Præsten, at hand kand trøste mig;
der paa blev Dellinqventen Rasmus Snæring fremckaldet, som i i!! medens forestaaende er
Passeret, haver u-Staacket og u-blaacket veret for Retten tilstede, og blev af Actor tilspurt, om
hand end nu her for Retten tilstaar sin haftte legemlig omgiengelse med sin Stifdatter, Else
Johanna Hansdatter; Snæring her imod svarede, at hand benegter og fragaar icke at have
haftt legemlig omgiengelse med Stifdatteren Else Johanna Hansdatter. Procurator Holch i
anledning af Klaackerens benegtelse fandt fornøden at tilspørge ham, hvad der gaf ham
aarsag udj forhøret paa Tysnes d: 28 April 1746 da at giøre wrang beckiendelse paa sig
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Self, ved hans da giorde tilstaaelse; Rs: da hand war paa Tysnes for forhøret, declarerede
hand offentlig at var fri og u-skyldig for legemlig omgiengelse med sin Stifdatter, som hand
sagde icke blev hørt, og der paa eftter (…..) taele blev Truet med baand og fengsell, jae om
hans hals var saa ty(ck som) en Staack maatte hand miste dend, saa at hand formedelst disse
Trudseler blev saa bange forferferdet!! (forferdet) og Altereret, som og af udmattelse ved
forhøret, som stod lenge paa, beckiendte hand sig skyldig i gierningen, det at blive befriet for
saadan forferdelige Trudseler; Fogden fandt sig foranlediget at tilspørge Dellinqventen, om
icke hans ord til Dellinqventen ved forhøret var saaledes, bliv ved Sandhed, og lyv icke, lyver
I paa Eeder Self, da er i diefvels, og der som I icke beckiender Sandhed, da her nu er saa
mange formoedninger over Eeder, og det siden bliver Eeder overbevist, da Staar Eeders hals
[i]? faere, om dend war tyck som en Stue eller Staack; Rs: Snæring svarede jae, og at hand
paa dend tid forhøret stod paa Tysnes var saa øer i hovet at hand icke vidste hvad hand Sagde,
men dette Erindrer hand, eftterdj de icke ville troe ham paa Sandhed, at hand sagde til Fogden
som talte disse haarde ord til ham, Skall Jeg da lyve paa mig Self, da Fogden svarede
svarede!! ham, I maa icke lyve paa Eeder Self, Men alligevel kunde hand icke slippe førend
hand maatte lyfve paa sig Self, ydermere tilspurte Fogden Dellinqventen om icke ogsaa
ordene og formaeningerne til han/n/em ved forhøret var saaledes, bliver I ved Sandhed, da
skall Jeg vere god med Eeder Snæring, og lade Eeder kom/m/e under arrest hvor I Self vill,
hvis icke, maa Jeg lade føere Eeder Endten paa Closteret eller til Bergen under arrest; Rs:
Snæring sagde det kand vel vere ordene var saaledes, hans kand icke mindes det. for det
3die: om icke Dellinqventen Snæring paa forhøret, der eftter, bad at hans arrest maatte blive i
hans Eeget huus, eller og om det icke blev ham tilsted, hand da matte!! (maatte) kom/m/e til
Lænsmanden Hans Skaarpen, Rs: joe eftter at hand har løyet paa sig Self, og skulle føeris i
arrest; Procurator Holch tilspurte Snæring om der og Stod vagt over ham imedens hand var
under forhøret paa Tysnes, og om vagten var i sam/m/e Stue, hvor forhøret blev tagen; Rs:
Klaackeren svarede at da hand onsdagen d: 27 April om afttenen da hand blev hentet til
Præstegaarden, og kom der op med Lænsmanden og 2de Mend, kom Fogden og Præsten ud
paa gaarden til ham, {da} da Fogden sagde, det giør mig undt Snæring at Jeg skal finde Eeder
i dend tilstand; svarede \Klaackeren/, det staar med Guds hielp icke paa, hvor paa Fogden og
Præsten, Klaackeren Snæring og de 3de Mend gick ind i Storstuen, saa tilspurde Fogden ham
om hand har haftt legemlig omgiengelse med sin Stifdatter, da svarede Snæring Ney, saa
spurde Fogden om her icke var et huus mand kunde sette ham i forvaring Natten over, saa
svarede Præsten joe her er Sahlen ovenpaa, men Fogden Spurde atter om der icke var en
baarstue som hand kunde vere udj, da Præsten sagde dend er icke saa beskaffet at hand kand

vere der udj, da Fogden spurde om der icke var et Smaelehuus, hand kand vere og sette en
stang for døeren, men hvad Præsten svarede Erindrer hand icke nu, Men omsider blev bragt
paa Sahlen og sadt 2de Mand til wagt over ham; dagen der eftter d: 28 April da blev
forhøret holdt i Storstuen, og da var Nerverende de 4re Mand som \vidner/ ved forhøret,
hvilcket var de 2de Mend som Natten holdte vagt over ham, og 2de andre Mend, videre
tilspurte Holch Snæring om de 2de andre eller sidste Mend som kom til at vere ved forhøret,
icke ogsaa holdte vagt over Snæring, nestfølgende Nadt, der til hand Svarede jae. Procurator
Holch var begierende af Snæring at hand og forcklarer, Reent og tydelig med Sandhed,
hvordan hand under og i medens forhøret af hans Sogne Præst Hr: Christie blev begiengnet og
tiltalt. Snæring her til svarede, at imedens forhøret varede \[sagde]? Sogne Præsten/ See hvor
diefvelen staar i ham, og forherdet hand er hand vil icke beckiende, med fleere ord som hand
nu icke Erindrer.
Fogden fant fornøden at indkalde for Retten de 4re Mend som var vidner ved forhøret, at
tilspørge dem {ind} og indhendte deris forcklaring, under deris forige aflagde Eed, det
sam/m/e som hand forhen haver tilspurt Rasmus Snæring, 1t: om Actors ord og formaening
til Snæring ved forhøret var saaledes som for anført er. der til sagde vidnerne jae, de ere
saaledes som \af Fogden/ ovenanført forcklaret er; Nemlig at Fogden Sagde ved forhøret, bliv
ved Sandhed, og Lyv icke, lyver I paa Eeder Self, da er I diefvels, og der som I icke
beckiender Sandhed, da her nu er saa mange formoedninger over Eeder, og det siden bliver
Eeder overbevist, da Staar Eeders hals [i]? fare, om dend var tyck som en Stue eller Staack,
Nock Sagde Fogden, bliver I ved Sandhed, da skall Jeg vere god med Eeder Snæring, og lade
Eeder kom/m/e under arrest hvor I Self vill, hvis icke maa Jeg lade føere Eeder Endten paa
Closteret eller til Bergen under arrest; hvor til vidnerne svarede jae. 2det: om Fogden ved
forhøret bragte Snæring til beckiendelse paa anden maade, end
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(hand) ved god og haard formaening at sige Sandhed, og om Fogden nogen tid for(ud
begier?)ede af ham, at Snæring skulle tage skylden paa sig, Rs: Ney Fogden ved forhøret,
fra først til sidst brugte disse ord bliv ved Sandhed, men de hørte icke at Fogden lagde ham
nogen ord til hvad hand skulle sige, og at hand allermest (bl)ev formaenet at blive ved
Sandhed da hand gick til beckiendelse, 3die: om imedens forhøret holdtes var andre Mend
tilstede end disse 4re Mend, og om de icke var kaldet at vere vidner ved forhøret, og Endelig
om Snæring var fengslet eller bunden, eller under nogen vold og tvang, saa lenge hand var
ved forhøret, og om hand icke gick ud naar hand hafde det fornøden, alleene der blev
beordret 2de Mend at følge ham; Rs: der til vidnerne svarede jae. Procur: Holch i
anledning i anledning!! til Fogdens qvæstion, til disse 4re Mend, fandt fornøden at tilspørge,
hvem af dem, der stod vagt over Snæring dend første Nadt eftter at hand kom til Tysnes og
eftter Fogdens foranstaltning blev sadt i forvaring; Rs: det var Thomes og Johannes
Tegland. 2det: hvem der igien afløste denne vagt, samt hvad tid dend og blev afløst. Rs:
{siden} Ole Gierstad og Sæbiørn Gierstad kom om Morgenen der till og siden blev de alle
4re Mend stedse ved, indtil Snæring blev ført till Lænsmanden Hans Skaarpen af 3de andre
Mend, saa som Mads Godøen, Lars Gierstad og Taarbiørn Lande.
Fogden begierede at dend Seddell som Rasmus Snæring har tilskrevet Jomfrue Heibergerne
paa Hum/m/elvig udj sin Koenes Nafn, hvilcken og udj forhøret ordlydende er indført, og nu
her for Retten in originalj blev anvist maatte oplæses for Snærings huustrue Anna Johanna,
og at hun der eftter maatte tilspørges, om det var med hendes vilje, at hindes Mand skref
saadant bref; Saa snart brevet var oplæst svarede Snærings huustrue Anna Johanna, at hun
saag da hendes Mand skref dette brev, hørte og hand læste det op for hende, men bad ham
icke skulle sende det bort;

Fogden Sagde ydermeere, at hvad Snæring haver ladet anføere at hans benegtelse ved
forhøret icke blev hørt er Puur u-Sandhed, thj forhøret udviser at baade hans benegtelse
mange gange ligesaa vell som hans tilstaaelse udj forhøret er indført;
Procurator Holch paa Snærings vegne, forcklarede at de ord Snæring her for Retten i
Protocollen ladet indføre, Nemlig i forhøret at hans benegtelse icke blev hørt, {for} har hand
icke haftt anden Meening med, end at hans benegtelse for datterens beskyldning ved forhøret,
en og anden gang, icke kunde hielpe, men at hand oftte alligevell blev fristet at sige Sandhed;
Fogden begierede at som her nu er saa mange formoedninger og bevisninger over Snæring at
hand har haftt legemlig omgiengelse med sin Stifdatter, Dommeren da med alvorlighed end
hid til sked er, ville formaene Snæring at blive ved Sandhed og sige Sandhed paa det Siæle
kand frelses.
Dommeren tilspurde Snæring med formaening at sige Sandhed og ej betynge sin
Samvittighed med nogen slags u-Sandferdig undskyldning, og som hand i dag har declareret
sig at vere frie for Stifdatterens beskyldning, hvorledes og i hvad anledning hand da har
kundet med Eegen haand skrive dend nu oplæste Seddell til Jomfruerne paa Hum/m/elvigen,
at de skulle formaene Stifdatteren icke at beckiende saa Reent ud hans u-søm/m/elige omgang
med hinde, og om hand icke tilstaar Self at skrevet dito oplæste Seddel som i forhøret er
indført med Eegen haand. Snæring her til svarede, at Seddelen har hand skrevet med Eegen
haand, udj Eenfoldighed, icke fordj at hand fandt sig Skyldig udj hans Stifdatters grofve
beskyldninger, men for at dempe denne fortred som af dette Sladder kunde flyde; og at hans
datter der ved kunde Perswaderes till at opholde med disse u-Sandferdige beskyldninger.
Fogden tilspurde
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Snæring og hans deffensor Procurator Holch (om de hafde mere at til)føere, førend Actor giør
sine Endelige i Rettesettelser, og slutter Sagen til Doms paa sin Side;
Procurator Holch som deffensor for Snæring forestillede at det er nu langt paa afttenen
Klocken 9 ½ slet, samt Søndag i Morgen, og dis uden ved hand og at Rettens Betientere haver
det ordinaire Som/m/erting at holde for Schaanevigs Skibbrede paa førstckom/m/ende
(…dag), Sagen i sig Self paa Snærings side, er og af dend beskaffenhed at hans tarf til
fuldkom/m/enhed i denne korte tid, af deffensor Holch icke fuldstendig kand oplyeses, thj
hand naar alting ansees nøye, kand observere de ting til Snærings Sags forsvar og oplyesning,
som ellers formedelst tidens korthed, kunde forbigaaes, og i dend henseende begierede hand
denne Sags videre Proceduer, maatte {udsettes} forfløttes till et udsettelses Ting, som
Dom/m/eren eftter sine andre Embeds forretningers beskaffenhed Self ville behage at
beramme, Ellers begierede Comparenten Copie af hvis Passeret er til sin nermere
eftterretning.
Fogden Sagde at hand nu strax er ferdig Extempore at giøre sin i Rettesettelse og at slutte
Sagen til Doms paa sin side, hand ville og haabe, at deffensor for Dellinqventinden declarerer
det sam/m/e, Nemlig at hand eftter giorde i Rettesettelse strax kand fremckom/m/e med
Dellinqventindens forsvar, icke dis mindre saa indstillede dog Actor Procurator Holches
forestillelse til Dom/m/erens godtfindende.
Dellinqventindens deffensor declarerede at som hand forefant Dellinqventinden af en Stadig
beckiendelse, saa vill hand have sig Reserveret at indckommende med sit forsvar, naar actor
haver giort sin i Rettesettelse endten det skeer nu eller til et andet udsettelses Ting.
Fogden tilspurte begge Dellinqventernes deffensores, om de godvillig og uden videre varsell
eller u-mage for Justitien, ville møde till et udsettelses ting, i fald det af Dom/m/eren bliver
bevilget,

Procurator Holch declarerede at naar tiden ham bliver her for Retten tilckiende givet, skall
hand paa sin side uden videre varsell Comparere, {Men dog at Fogden b}
Procurator Hans Giøen Refererede sig till hvad Procurator Holch har ladet tilføre, med at
møde til udsettelses Tinget uden foregaaende Kald og varsell.
{Dom} Fogden forestillede at her er Justitz Sag som Tracteres og at hver dag som hengaaer,
er beckostelig for hans Mai:ts Cassa, og besverligt for Almuen som skall holde vagt, paastod
der for at om udsettelses Ting bliver bevilget, det da icke maa vere lenger end i det høyeste 3
uger eftter at de ordinaire Tinge i Fogderiet er sluttet, til hvilcken tid da og fogden som Actor
kand have leylighed for andre Embedz forretninger til Deris Mai:ts Tieniste, men siden icke
saa hastig; i hvilcken henseende hand og tilspurte Dellinqventen eller deffensores om de hafde
mere tid fornøden;
Procurator Holch paa sin side declarerede icke lengere tid behøver end de bemelte 3de uger
er opnaaet, vil vere Redebon at møde;
Deffensor Hans Giøen agter sig beføyet at møde til hvad tid udsettelses Tinget bliver
beram/m/et.
Eragtet.
Som det er nu silde paa afttenen at Klocken er imod 11 slet, saa kand icke mere Protocollation
i aftten udj Sagen modtages, og der fore er Retten anlediget at udsette denne Sag til d: 22 og
23 Julij førstckomende, da Sagen her igien paa dete!! ordinerede Tingsted Hum/m/elvig skall
foretages, til hvilcken tid \og sted/ Parterne forelegges at møde og fremckomme med alt hvis
de til Sagens oplysning nødig Eragter, iligemaade forelegges Laugrettes Mendene, til
sam/m/e tid og Sted Retten her igien at betiene, og skall imidlertid det af deffensor Holch
forlangte udtog af Protocollen blive han/n/em meddelt.
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Ao: 1746 d: 20 Junij blev holden Almindelig Som/m/er Skatte og Sageting paa gaarden Sioe
for Schaanevigs Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foget Sr: Andreas
Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig Anders Toftte, Lars Nedre Sæbøe,
Hans Lande, Jens Lande, (..)der Lande, Halfvor Waage, Abraham Hvidevold og Johannes
Johansen Sioe, tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordninger og høye øfrighedz befalinger som paa
forrige Tinge;
Publiceret Deris Mai:ts allernaad:te Reschript at Soldatterne paa Legderne skall i alle Civile
Sager Dependere af dend Civile Ret.
Hr: Lieut: Bendtzen haver till dette Ting ladet indstefne sin forrige Tieniste Pige Thoere
Joenasdatter fordj hun haver ladet bortckom/m/e som buedeie, eller ladet bortstielle hans høe,
af høeladen og fæehuuslem/m/en, saa at hands Creatuurer alle har maattet døe af hunger, saa
fremt andre godt folck icke har kom/m/et hannem til hielp, og som hun har Sagt at hindes
fader Jonas Røen her udj skall vere med vider, saa er hun der om indstefnt tillige med faderen
til Vedermæele at anhøre vidnerne, Christopher Gielmervig, Tollef Molnes, Hans Biørgen og
huustrue \som under faldz maall er indstefnte/ og der eftter Thoere Joenasdatter at lide Dom
til at betale Processens beckostning.
Thoere Joenasdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Vidnerne møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.

Hr: Lieut: Bentzen paastod at vidnerne maatte Eedfæstes og afhøres. hvor paa
vidnet Christopher Gielmervig eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at eftter
budskickelse kom vidnet tillige med Tollef Molnes Worfruemis aftten d: 24 Martij 1746 til
Hr: Lieut: Bendtzen, som Sagde Jeg nødes til at hendte Eeder her hid saa som mit høe er
bortstaaelet, og visede der paa vidnet floers lem/m/en hvor udj ej war mere høe end fra
Møenen eller mit eftter Røstet stod høe, men for det øfrige var høet borte paa begge sider, og
i høeladen fandtes icke mere høe, end vngefer et par børrer; der paa gick vidnet der paa hen
til Lieut: hiem, og siger underveis til Lænsmanden at Buedeien vil icke tilstaae at have taget
bort høet, bad der for vidnet ville tale med hinde, som og skede, da Buedeien kom op fra Søen
imod dem, da vidnet formante hinde at sige og beckiende hvem hun har ladet faae høet med
mere, og naar hun beckiender, saa stilles maaske Lieut: der med tilfreds, men i mangell der af
giver hand øfrigheden det tilckiende, saa faaer hun Smeck for u-magen, saa gick vidnet ind i
stuen og noget der eftter kom Thoere Joenasdatter ind og satte sig ved Kackelofnen, som da
af vidnet blev tilspurt hvor staar det nu til med dig, da falt hun i graad, og Sagde Thoere
Jonasdatter at faderen Jonas Røen har bort Taget høet i Sæcker i vindter;
vid: Tollef Molnes eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i allemaader
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Widnet Hans Biørgen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at vngefer 1 ½
uge for Paaske kom vidnet Roende for at ville faere hen till giestgiefveren Cappeln, foer saa
op med sin Koene til Lieut: Bentzen for at fornem/m/e om hand ville have noget bud med, og
som de kom ind i stuen blev Thoere Joenasdatter ind Raabt og tilspurt om hun ville vedstaae
hvad hun lovede i afttes, hvor till hun svarede jae, men Nefnede icke hvad det var; blev saa af
Lieut: Kieriste tilspurt hvad hun ville gifve, da Thoere Jonasdatter Sagde, at Hans Biørgen
eller vidnet \torde/ ville sige det hvor til vidnet Sade!! (sagde) Ney kom/m/er mig icke ved,
Saa siger Lieut: Kieriste, har da dine forældre taget høet, der til Svarede Thoere Joenasdatter,
jae.
Vidnet Britha Biørgen, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, i alle maader
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.
Thoere Joenasdatter fremstod for Retten og Sagde at i windter gick Creatuurerne uden for
floers Skuckcken og Ref paa høet paa begge sider, og siden gick hun Self paa floers
Lem/m/en og kastet høet ned til dennem, og da hun har givet i 8te dager af floers Lem/m/en
var der icke mere igien paa begge sider, uden noget som stod mit eftter Møenet, og haver
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ellers paa ingen u-Lovlig maade (ladet høe bort tage)
Jonas Røen haver till dette Ting ladet indstefne Thoere Joenasdatter til at lide Dom for dend
Nergaaende beskyldning hun ham har tillagt, at skall have bort taget høe fra hindes hosbonde
Hr: Lieut: Bendtzen; Saa haver hand der om indstefnt Thoere Joenasdatter at anhøre
vidnerne, Tørres Meehuus, Ole (…..), Christopher Gielmervig, Tollef Molnes, Johannes
Joenasen Røen, som og er indstefnt under faldz maall at møde, iligemaad er og Hr: Lieut:
Bendtzen indstefnt til Vedermæele udj Sagen at anhøre vidnernes udsigende, og for det øfrige
at Erholde en frickiendelses Dom.
Hr: Lieut: Bentzen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og varsell.
Thoere Jonasdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og varsell.
Jonas Røen alleene tilspurte Hr: Lieut: Bentzen, [om hand]? vill tillegge ham at have taget
bort høet, eftter {hans} Thoere Joenasdatters beskyldning; Lieut: svarede icke tillegger ham
Jonas Røen at have taget høet bort, ej eller!! (heller) nogen af hans Familie, uden hvad
datteren haver beskyldt ham for; der nest tilspurte Jonas Røen sin datter, om hun vill eller

kand tillegge ham at have taget noget høe af Hr: Lieut: Bentzens floer lem eller høe lade, og at
hun der om ville giøre saadan sandferdig forcklaring som hun ved Eed trøster sig til at
beckreftte; Thore Joenasdatter her til svarede, at hvercken hendes fader eller nogen anden
har bort Taget det omtvistende høe, men hun haver givet det alt till Creatuurerne; Jonas
Røen declarerede at siden Lieut: Bentzen, eller datteren Thoere Joenasdatter, icke tillegger
han/n/em nogen Sag eller beskyldning, for det bortckomne høe, saa holdt hand u-fornøden at
føere de indstefnte vidner, der alleene var indstefnt for der med at bevise sin u-Skyldighed, og
alleene begierede en frickiendelses Dom, for det ham paalagde skam/m/elige bøigde Røgte.
Hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt;
Endskiøndt datteren Thoere Jonasdatter, eftter vidnernis udsigende har beskyldet og tillagt sin
fader Jonas Røen at skall have i sæckcker bort Taget det omtvistede høe for Hr: Lieutenent
Bentzen, saa haver hun sam/m/e skam/m/elig beskyldning nu for Retten frafalden og benegtet,
og der imod declareret ham frie \for/ denne skammelige gierning, og som Hr: Lieut:
Bendtzen iligemaade icke heller har eller finder anledning til at hafve nogen slags Mistancke
till han/n/em for dette omtvistende høe, Saa frifindes Jonas Røen for denne paasagde grofve
beskyldning, hvilcken bør vere død og magtesløs, og ej at komme ham eller hans Børn til
nogen slags forckleinelse i mindste maader; og datteren for saadan faderen tillagde
Nærgaaende beskyldning tillfindes at udReede og betale 3 Rdr: till Deris Mai:ts Cassa, under
Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Askil Matres med fleere interessenteres udstede Skiøde paa 1 Løb Sm: i gaarden
Holmedal till Heine Hagtorsen som der for har bet: 36 Rdr: dat: 10 Decembr: 1745.
Publiceret Fogdens udstede bøxelsedel paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: i Tungeswig til Johan/n/es
Christophers: dat: 15 Decembr: 1745.
Hugne Fuurdall fremckom for Retten [og] opbød sin Myndtling Hugne Tierransens Arvelod
13 rdr: 1 Mrk: 4 s: om nogen ville antage den/n/em paa Rente imod underpant, Men som
ingen anmeldte sig at ville antage dem paa Rente saa var formynderen begierende at
Dom/m/eren ville Pengerne forseigle, som og skeede, og blev Pengerne formynderen der
eftter til leveret.
Publiceret Fogdens udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: ½ huud i gaarden Sandvold til Ole
Simens: dat: 28 Septbr: 1745.
Hr: Pastor Edvart Christie haver till dette Ting ladet indstefne Mickel Hagtorsen Melckevigen
eftter forrige tiltaele, at betale 6 aars fisketiende, af Onerims Laxevog, hvor der fiskes Lax,
Mackreell og Sild, saa vell som anden Smaa fisk, {samt} der om at lide Dom, samt at tilfindes
at betale Processens beckostning.
dend indstefnte Mickell Melckevigen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald
og warsell.
Hr: Edvart Christie Comparerede for Retten, og i Rettelagde et Erholdet Tingsvidne af 8 og
9 Octbr: 1745. hvor med hand bevislig giorde at bem:te Mickel Melckevigen i de aarringer
fra 1740 og til Tingsvidnets dato, har fanget, Lax, Magckrell og Sild, saa Lydende. Der nest
paastod hand at hans Vederpart maatte tilckiendes at betaele ham sin
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(…..)e aarringer eftter Lovens 2den bogs 22 Capt: 2 og 3 art: saa vel som eftter
Forordningen af 5 Febrj: 1684 dends 2den art: og der foruden eftter foranførte Lovs bogs 7

{Capt:} art: at betale 3 dobbelt Tiende, fordj hand ej eftter Lov (har) varslet Præsten at møde,
for at tage sin Tiendepart, forinden hand fisken till andre bortsoldte, til ydermere som et
bevis paa sin Rettighed till Tienden i Rettelagde Præsten deris Excellences Hr: Stiftts
befalings Mand â Møinichens Resolutioner grundende sig paa Lov saa vel som paa Rente
Cam/m/erets forpagtnings Contract, angaaende fiske tienden dat: 5 Febrj: 1745 saa Lyd:
Endelig Producerede hand som et paastand for de hid indtil foraarsagede omckostninger en
Regning, dat: 20 Junij 1746 saa Lydende. dis begierede at Dom/m/eren ville observere de
ved denne Ret foraarsagde omckostninger till hans Erstatning; forlangede saa Dom i Sagen,
hvis ej hans Vederpart noget mod ham (kand?) indføre.
Mickell Melckevigen sagde at i all dend tid hand har sidet i Onerims Laxevog, har hand
hvert aar betalt Tienden af all dend fisk {hand} Gud har givet ham, og altsaa formeener icke
at kand bebyrdes med at betale dobbelt Tiende, og naar hand kunde blive frj for at betale
Tienden i Bergen, wille hand u-Vegerlig betale Præsten sin Tiende, som \ellers/ aldrig nogen
Almue over det gandske Fogderie, i Mande Minde har betalt, for dend Skyld at Tienden bliver
betalt i Bergen af alle Mand, dis uden sagde Mickell Melckevigen at have betalt Tienden i
Bergen for alle de aarringer som Præsten fordrer ham for, og ville sam/m/e bevise med sin
Kiøbckoenes attest i Bergen, til Høstetinget førstckomende.
der til sagde Citanten at hvad dend Eene Post Citatus anføerer at have betalt Tienden i
Bergen, kand det icke vere ham til nogen hinder, om hand ville betale (Præste)ns Rettighed,
til en aldelis u-Vedkom/m/ende, og ej af Præsten befuldmegtiget, saa saadan betalning i
Præstens Kav!! er aldelis u-gyldig, 2do: er Citati foregifvende at have betalt Tiende i
Bergen, af all dend fisk hand i fiskevogen har faaet, gandske u-sandferdig, thj af Tingsvidnet
sees, at hand har Solt endel i Onerim, og der foruden ført heele baader fuld til Schaanevig at
Selge; 3to: er hans foregivende at aldrig nogen fisketiende Synden for Byen er betalt til
Præsterne, lige saa u-sandferdig thj baade faaer {Jeg} Præsten i det ham allernaad:
anbetroede Præstegield fisketiende, af adskillige der liggende waager, saa og er det beckiendt,
at mine eller Citantens Naboe Præster paa Storøen og Findaas i fiskeries tider drager ud og
annam/m/er deris Tiende, af deris Præstegieldz tilhørende bønder endskiønt de kand vere
Tvistige med dem, at de ej nyder saa meget som de med Rette tilckom/m/er. altsaa
formeener Citanten at Mickell Melckevigens Kiøbckoenes attest, er af ingen verdie i den/n/e
Sag, og at Dommeren eftter saa u-billig paastand icke Disputerer Citanten en Endelig Dom
ved dette Ting;
Mickel Melckevigen sagde Endnu at ville skaffe det paaberaabte bevis til Høstetinget
førstckom/m/ende.
Eragtet.
Siden Mickel Melckevigen beraaber sig paa at ville til Høstetinget fremckom/m/e med det tit
om/m/elte bevis, Saa bliver Sagen til Høstetinget førstckomende, udsadt, og Mickell
Melckevigen her med forelagt {der} til forbem:te tid \og sted/ der med at fremckome, og i
mangell der af bliver Dom udj Sagen afsagt.
Fogden gaf tilckiende at Lænsmanden Christopher Gielmervig nu her i Retten har overleveret
ham en Skrifvelse til bem:te Lænsmand fra Songne Præsten Hr: Johannes Weyle, under dat:
31 Maij 1746. hvilcken Fogden og i Retten Producerede, hvor udj hand Songne Præsten
befaler Lænsmanden at indstefne adskillige Persohner som baade har ført øel til Kircken
nestleden bededag at udselge, hvilcket skall have foraarsaget druckenskab og slagsmaall, {og
at} saa har og Lænsmanden i anledning af sam/m/e skrifvelse indstefnt de der udj benefnte
Persohner at lide Dom til straf for saadan deris begangne u-gudelighed, for saa vit
Persohnerne Dependerer af den/n/e og icke Rosendals Jurrisdiction, Men som der hvercken
udj Præstens skrivelse og angivelse findes nogen vidner anført, som om slig beskyldning kand
giøre forcklaring, og Lænsmanden eftter dend for fogden giorde forcklaring, ej heller har

kundet opspørge nogen vidner i Sagen, hvor om hand og formoedentlig Self her inden Retten
giør forcklaring. Fogden ogsaa var af dend formeening, at naar slige Sager forefalt,
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Præsten da saadant først burde andrage for fogden, under hvis befaling Lænsmanden Staaer,
da fogden igien med større Effect kunde befale Lænsmanden at undersøge Sagerne, og de der
udinden behøvende bevisligheder; Men som samme er forbigaaet, saa maatte fogden der icke
mindre end Præsten er begierlig og (....)skyldig at see slig Synd og undskab hem/m/et og
afstraffet, at begiere disse Sagers udsettelse til Høstetinget, da hand baade Self og ved
Lænsmanden ville giøre sin flid at faae sam/m/e bevislig; til hvilcken Ende Fogden ogsaa
begierede, at dend i Retten Producerede Præstens Missive, maatte Lænsmanden Christopher
Gielmervig til leveres; {som} hvor hos ogsaa Fogden befalede Lænsmanden, {at} nøye at
undersøge Sagerne saa vit de Dependerer af denne og icke andre Jurrisdictioner, og at
indstefne til Høstetinget, saa vel forbryderne at lide Dom til Straf for deris formastelse, som
og alle de vidner hand eftter nøye undersøgning kunde opspørge til Sagernis oplysning.
forbem:te Songne Præstens brev blev til Lænsmanden leveret.
Lænsmanden declarerede at hand udj ingen af de af Præsten angifne Sager, har kundet til
den/n/e tid udspørge noget beviis, men hand lovede at ville giøre sin flid at faae sagerne
bevislig giort, da de og til Høstetinget skall blive indstefnt, og Præsten som angiver til
Vedermæele.
Fogden gaf tilckiende at hand til dette Ting haver ladet indstefne Peder Valdre at lide Dom til
Straf, for hans fylderie 3die Jueledag sidstleden, item for hans Skieldz ord, slagsmaall og
overlast mod Biørne Skoemaegers Koene og huus sam/m/e dag, saa(…) der om at anhøre
vidnerne, Anna tienende hos Sogne Præsten Hr: Weyle og Karj Andersdatter tienende paa
fogdegaarden, hvilcke iligemaade ere indstefnte under faldz maall at møde, deris ædelige
forcklaring at aflegge;
Peder Valdre møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og varsell;
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres;
Widnet Anna Olsdatter, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at 3die
Jueledags aftten 1745 eftter Prædicken kom Peder Valdre ind I Biørne Skoemagers huus,
begyndte at danse og ville falde overEnde paa gulfvet, da Biørne Skoemagers huustrue sagde
Peder Mand sidde Ned, du kand slae noget ned for mig, da Peder Valdre spurde har Jeg
slaget i Sønder for dig, hvor til hun sagde Ney, saa sagde Peder Valdre har Jeg slaget noget i
Støcker for dig saa skall Jeg betale dig, {Ney} der paa slog Peder Valdre i bordet og sagde
Jeg har icke slaget noget i støcker for dig fendta, der til Biørne skoemagers Koene sagde Jeg
er icke Jeres fenta, og gaae der med paa døer Jeg vil icke have slig slig!! bræel og slig larm i
mit huus, saa tog hand hofvet Plagget af hinde, da hun og datteren begge gick frem paa
gulfvet og ville have ham ud, men hand førte dem ud begge eller skufvede den/n/em ud, og
Self stod hand inde, der paa kom de begge strax ind igien, og ville have ham atter ud, men
hand førte dem begge ud igien, og der paa treckede Koenen saaledes ind at hun falt paa
gulfvet, men endten hand treckede hinde i haaret eller i armen, vedste vidnet icke, og som hun
stod op igien gick Vertinden med sin datter til Præstegaarden, siden saag eller hørte vidnet
icke mere at Passere.
det 2det vidne Karj Andersdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
Jueletider 1745 {indti} indtil faaraaret 1746 tiente hun hos Peder Milje, som er nest hos
Biørne Johans: boepæel og da hun 3die Jueledags afttningen kom {hun} ind med Peder
Valdre i Biørne Skoemagers huus hvor de hafde tent Lyes, dansede hand paa gulfvet saa at
hand slang overEnde paa en Kiste, saa sagde Verinden!! (Vertinden) I kunde have veret

hiem/m/e i dag, Peder Valdre med Eeders fulde Næese, og icke kom/m/et til mig, og slaa nu
icke i støcker for mig, Har Jeg slaget noget i støcker for Jer føer, saa slog hand i bordet
\første og/ anden gang, har Jeg slaaet noget i støcker for dig, saa skall Jeg betale det om det
er icke mere end for en Vid, saa sagde Skomageren, hold Jer, 2de ganger til ham, siden gick
hand frem til Skoemager Koenen og slog i bordet 3de gang i bordet for hinde, da vidnet blev
bange og gick ud, og alt som hun gick hørte hun de snackede høyt, og kom Børne!! (Biørne)
skoemager gaaendes eftter, som sagde til vidnet at ville gaae op til Milje til Cappellanen;
begge vidnerne Paa tilspørgelse forcklarede at Peder Valdre forbem:te 3die Juele aftten var
drucken, saa og saag vidnerne Peder Valdre forud da hand dito 3die Jueledag gick i Kircken,
da de saag hand var noget drucken, og da hand med de andre gick fra Kircken gick hand ned
til Søen, da hand blev mere drucken;
Biørne {Peder Valdre} Skoemager og huustrue, var till ved Retten Nerverende imidlertid
vidnerne blev afhørte, og sagde Biørne
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Biørne!! Skoemager sagde at Peder Valdres folck var kom/m/en hiem Anden Jueledags aftten,
3die Jueledag kom hand Peder Valdre til Kircken drucken og eftter Prædicken kom hand i
Biørnes huus, og som hand da har slaget Biørnes Koene, og eftter vidnets sigende gick op til
Milje og tog Præsten Hr: [Weyle? Peder] Valdre med sig til sit hiem og som de kom ind
Spurde Præsten hvad giør du Peder Valdre, og der paa beckiendte for Præsten alt hvad som
var Passeret.
Peder Waldre her imod sagde og indleverede sit Skrifttlige Indleg dat: 20 Junij 1746 saa
Lydende, sagde ellers at Peder Milje har skrefvet forbem:te Indleg,
Fogden lod tilføere at siden hand end nu til denne Sages nermere oplysning behøvede
Cappellanen i Schaanevig Hr: Peder Fabers vidnesbyrd, maatte hand begiere Sagen udsadt til
Høstetinget, til hvilcken tid Citanten eller Actor ville See sam/m/e paa lovlig maade
besørget;
Eragtet.
Sagen udsettes til Høstetinget førstckom/m/ende, till hvilcken tid Peder Valdre forelegges at
møde og svare til Sagen.
Fogden hafde til dette Ting ladet indstefne Johannes Aslacksen Skaalnes at lide Dom til Straf
for begangne Leyermaall med Encken Christj Halfvorsdatter Rodtvet;
dend indstefnte Johan/n/es Skaalnes blev paaraabt eftter Loven men møtte icke
Stefnevidnerne Gundmund Sandvig og Lars Sandvig hiemlede med Eed eftter Loven at have
indstefnt Johannes Skolnes til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.
Eragtet.
Som Johannes Skaalnes ved Stefnevidnernis afhiemling befindes at have faaet lovlig Kald og
varsell, saa forelegges han/n/em Laufdag til \Høsteting/ neste Ting at møde og svare til Sagen.
Fogden tilspurte Almuen og Lænsmendene, hvor mange Spedalske Lem/m/er her findes i
Schaanevigs Præstegield, at de ville gifve tilckiende, hvem af dennem har formue til at
beckoste sig Self i Hospitalet, og der nest hvor mange af dem som der til har fornøden
Almuens hielp, der til Almuen Svarede at her findes eftterskrefne Spedalske Lem/m/er
Nemlig Anolt Thom/m/esen Skaden som er Spedalsk, er icke Eiende 2 s: {men} og kand
icke kome ind i Hospitalet uden Almuens beckostning;
af Halsnøe Closters gods er bortbøxlet 1 Løb Sm: ½ huud til Ole Simens: imod bøxel 12 rdr:
48 s: udj gaarden Nedre Toftte 1 Løb Sm: 1 huud i Sandvold til {Ole} Jens Smit uden

bøxell. bortfestet til Torsten (…)nsen i Meehuus 1 Løb Sm: 1 huud uden bøxel. i Yttre
Tungeswig 1 Løb Sm: 9 Mrk: med bøxel 11 rdr: 24 s: til Johannes. udj øfre Toftte 1 Løb
Sm: 1 huud till Lars Øfreb(øe?),
Restandsen beløber 431 rdr: 1 Mrk: 1 s:
Fogden tilspurde den tilstede verende Almue, at som opsidderen paa gaarden Eide Jørgen
Asgoutsen nestleden aar ved døden er afgaaen og ingen sig end nu har indfunden sam/m/e
igien til brug og beboelse at ville antage, Endskiønt Encken sig sam/m/e gaardespart der
skylder i Landskyld 2 Løb: Sm: 2 huuder formedelst armod og fattigdom haver frasagt, for
Skat eller Landskyld sig nu igien ville antage, da dend gierne skall blive dem overdraget uden
nogen bøxell, eller og om nogen her eftter sig skulle indfinde som sam/m/e Jordepart med
slige Conditioner ville antage at de sig da hos fogden ville indfinde; Men for Nerverende tid
var ingen af Almuen som sam/m/e sig paa forbem:te {tid} Conditioner ville antage.

Ao: 1746 d: 22 og 23 Junij blev holden Almindelig Som/m/er Skatte og Sageting paa
gaarden Fiddie for Etnes og Fieldbergs Skibbreders Almue, oververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Neml: Rasmus
Østrem, Gunder NorEim, Thoer Skiold, Joen Ram/m/e, Tollef Grofvelsedter, Bendix
Halleland, Ole Birckenes, og Lars Toftten, med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte;
og som Sorenskrifveren Cancellie Raad Randulf formedelst Svaghed icke Self paa Tinget
Comparere, Saa paatog Tieneren sig at Publicere alle Kongl: Forordninger som paa forige
Tinge, ligesaa Publicerede eftterskrefne Documenter;
her udj Skibredet findes en Spedalsk Lem ved Nafn Gunnile Baarsdatter, der icke Eier det
aller Ringeste, till indlem/m/else i Hospitalet.
Publiceret Syneve Monsdatters med fleere deris udstede Skiøde paa 2 pd: 20 Mrk: Sm: i
gaarden Halleland dat: 5 April 1746.
Publiceret Ole Skaalevig med fleres udstede Skiøde paa 2 pd: 12 Mrk: Sm: i Nordre Berge, i
Fieldbergs Skib: dat: 17 Decembr: 1745.
Fogden i Rettelagde bøxel Mandtalet da ej fleere gaarder var bortbøxlet end dito bøxelbog
udviser, hvor paa Tingsvidne blev udsted.
Restands: for dette Skibrede beløber 353 rdr:
dend 25 og 27 Junij blev Tinget holdet med forbem:te Laugrettes Mend for Fieldbergs
Skibredes Almue,
hvor da alle Kongl: Forord1746: 249
ninger blev Publiceret som paa forige Tinge.

Publiceret Fogdens bøxelsedel [til ??] paa 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Halleland dat: 22 Junij
1746.
Nock en dito paa 2 pd: Sm: udj gaarden Gierde til Baard Torbens: dat: 23 Junij 1746.
Publiceret Ole Birckenesses med fleeres udstede Skiøde [til ??] paa 1 Løb 15 Mrk: Sm: i
Heyebøe dat: 22 Apr: 1746.
Public: Po(fvel?) Heyebøes Pandte obligation Stor 90 Rdr: som hand haver beckom/m/et af
Gundmund Aa(……) og der for Pandtsadt 1 Løb 18 Mrk: Sm: i Heyebøe dat: 25 Junij 1745.
Public: Halfvor Arnevig og Svend Biøes Contract dat: 23 Novbr: 1745.
Public: Halvor Arnevigs udstede Skiøde paa 2 pd: 4 Mrk: Sm: i Udbioe til Svend Siurs: dat:
23 Novbr: 1745.
Restandsen beløber 270 Rdr: 1 Mrk: 2 s:

Ao: 1746 d: 29 og 30 Junij samt 1te Julij blev holden Almindelig Som/m/erting paa gaarden
Bielland for Føyens og Fiere Skibbreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foget
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig: Hans Worland, Niels
Vigcke, Niels Holme, Daniel Søere Sæele, Jens ibid: Siur Berje, Endre Nøckling og Johans
Nøckling, tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Privilegium paa Kræmersædet i Bømelhafn for Jonas
Budde dat: 15 Octbr: 1745.
Publiceret Cancellie Raad Randulf med fleeres udstede Skiøde paa 1 Løb Sm: (.. ….) i
Walvatne til Ole Jørgensen dat: 12 Martij 1746.
Publiceret Knud Krogs udstede obligation Stor 140 rdr: 5 Mrk: 10 s: som er Myndtlingen
Anders Nielsen (…)vigs Arfvelod og der for Setter til underpant sine Previlegier dat: 29
Novbr: (1745)
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Margrethe Langeland, hvor Enckemanden Tollack Larsen
og børnene Lars og Eelias Tollacks Sønner, Anna, Margrethe og Sirj Tollacksdøttre er udlagt
tilsam/m/en 1 ½ Løb Sm: 1 ½ huud for 162 rdr: dat: 26 Martij 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Lars Peterteigen, hvor Encken Ingebor Halfvorsdatter med
sine Børn er udl: 2 pd: Sm: i Peterteigen for 72 Rdr: dat: 3 Maij 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Alles Indresdatter, hvor Enckemanden Lars Andal er udl: 3
5/11 Mrk: Sm: i Berge for 3 rdr: 3 Mrk: 1 ½ s: dat: 14 Maij 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Indre Hiartnes, hvor Encken Giertrud Eericksdatter med sine
børn er udl: 16 Mrk: Sm: i Hiartnes for 16 rdr: dat: 12 Maij 1746.

Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Jacob yttre SaxEide hvor udj Mickel Olrich er udl: 2 Mrk:
Sm: for 2 rdr: dat: 4 Maij 1746.
Publiceret Jørgen Haarnelands udstede Skiøde paa 2 Løb 12 Mrk: Sm: 2 s: i penge [i gaarden
??] med bøxel og herlighed til Jens Ols: for 200 rdr: dat: 13 April 1746.
Publiceret Fogdens udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: ¾ huud i Hofland til Anders
Gunders: dat: 29 Junij 1746.
Publiceret Sæbiørn Stufves udstedde Skiøde paa 18 Mrk: Sm: ½ huud i Stuve til Peder
Isacks: dat: 21 Martij 1746.
Public: Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ tønde Torsk i Westvig til Peder Torckels:
dat: 29 Junij 1746.
Public: Niels Folgerøens udstede bøxelsedel paa Wisiteur Pladset til Jacob Biering dat: 28
Junij 1746.
Jens Bielland paa sin Sviger Moder Marithe Biørckelands vegne haver til dette Ting ladet
indstefne Jens Haarneland at lide Dom till at fra sig lefvere et Skab som skall høre Citantens
Sviger Moder til, som og at betale Processens beckostninger.
Jens Haarneland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell;
Citanten Jens Bielland møtte for Retten og forestillede at hans Sl: Sviger fader \Sl: Hans
Biørckeland/ for Rom tid siden boede og brugte dend halfve gaard Haarneland som hand
maatte frafløtte til gaarden Biørckeland og lod dette omtvistende Krogskab Staae eftter sig,
hvilcket hand Sagde at Contraparten nu haver i Eiendom, og som Sviger Moderen icke ved at
hindes Sl: Mand ej eller!! (heller) hun har faaet nogen betaling der for, saa har hun veret
aarsaget at indstefne Contraparten at lide Dom til at betale Skabet eller og levere Krogskabet
tilbage igien;
Contraparten Jens Haarneland her imod Sagde at, da hand kom til gaarden Haarneland,
fandtes i hans Stue et Krogskab som blev Sagt hørte Hans Biørckeland til, med hvilcken hand
accorderede at ville kiøbe Skabet, men fick til svar at det var udlagt i arf paa hans Stifsøn
Niels hvor for Sæbiørn Stufve skulle vere ordineret til formynder,
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(med) hvilcken Contraparten siuntes heldst at ville accordere med, som gaf til giensvar (at
hand) maatte vell kiøbe det af Hans Biørckeland, som der eftter sagde til Contraparten at det
icke var udlagt paa Stifsønnen, men hørte ham Self til, hvor paa (de) med hin anden blev
forEenet at gifve 4 Mrk: for Skabet, som Contraparten betalte til Hans Biørckeland paa en tid
hand var hos Contraparten paa gaarden Haarneland som var 3 â 4 aar førend hand ved døden
afgick, det hand med Sahligheds Eed ville beckreftte, eftterdj der var ingen vidner hos da
Contrap: bet: Pengerne til dend Sl: Mand.
Jens Bielland war fornøyet med at Contraparten aflegger sin Eed her for Retten at have betalt
Krogskabet med 4 Mrk: til dend Sl: Mand.
Der paa aflagde Jens Haarneland sin Eed med opragte fingre eftter Loven, at hand betalte
dette omtvistende Krogskab til Sl: Hans Biørckeland med 4 Mrk: danske hvor med Sagen
imellem Parterne er sluttet og ophæfvet.

Jens Bielland haver till dette Ting ladet indstefne Jens Haarnelands huustrue Marj
Reinertsdatter for Skieldz ord, og der om indstefnt at anhøre vidnerne Hans Biørckeland og
Jørgen Haarneland som tillige er indstefnt at under faldz maall at møde, og for det øfrige at
betale bøder og straf, samt Process: omckostninger.
Jens Haarneland møtte for Retten paa sin huustrues vegne og vedstod at hans huustrue haver
faaet lovlig Kald og varsell.
Contraparten!! (Citanten) Jens Bielland paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres. der paa
vidnet Jørgen Haarneland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at hand har
hørt et og andet ord, men enten hun har talt et eller andet med ham kand hand nu icke udsige
det, siden hand icke blev skudt til vidne; der eftter blev widnet af Dom/m/eren tilspurt, om
icke har hørt at Marj Haarneland har skieldet paa Citanten; Rs: Nej hørte vell de snackede
Skieldz oerd dend Eene til dend anden, men Erindrer icke hvad Skieldzord det var der nest
blev vidnet tilpurt hvor og paa hvad sted, at disse Skieldz ord Passerede. Rs: i foraaret
\1746/ var Jens Bielland paa gaarden Haarneland da disse omvundne Skieldzord imellem
Marj Haarneland og Citanten Passerede.
Fogden lod tilføere at siden der under denne Sag werserer deris Mai:ts Sigt; vidnet har
forcklaret at i dette foraar er Passeret Skieldzord af Marj Haarneland mod Jens Bielland og at
Skieldz ord falt imellem dem begge hvilcke ord hand icke har villet forcklare her for Retten,
fordj hand sam/m/e tid icke var skudt till vidne, under paaskud at hand ordene icke Erindrer,
da dog saadan undskyldning, eftterdj ordene er paastefnt til første Ting eftter Loven, og vidnet
Self declarerer at hand var Eeddrue, da ordene Passerede, saa paastod Fogden først at
Stefnevidnerne maatte afhiemle, om icke vidnet er Stefnt under faldz maall sin Eedelige
forcklaring at aflegge, og at vidnet der eftter ved Rettens Kiendelse følgelig Loven maatte
paalegges at forcklare, hvad Skieldzordene har veret.
Stefnevidnerne Lænsmanden Nell Hyesingstad og Anders Bandedalen hiemlede ved Eed
eftter Loven at have indstefnt vidnerne Jørgen Haarneland og Hans Bierckeland under
faldsmaall til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og varsell under Eed at forcklare,
hvad Skieldz ord der blev Passeret af Marj Haarneland imod Jens Bielland.
hvor paa blev afskediget
Widnet Jørgen Haarneland paalegges at aflegge sin forcklaring om de Skieldz ord, som hand
haver hørt at vere talt af Marj Haarneland imod Jens Bielland, saa fremt hand sam/m/e kand
Erindre.
Vidnet her paa declarerede at hørte Marj Haarneland og Jens Bielland forbem:te tid talede og
Kiecklede imod hin Anden, Men ved icke at Erindre sig hvad ordene ere. hvor med Fogden
declarerede at vere fornøyet.
det 2det vidne Hans Bierckeland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i
foraaret 1746 vngefer 2 â 3 dager for Vaarvinden var vidnet paa Haarneland og taelede med
Marj Haarneland, da hun sagde til vidnet at der som Jens Bielland har faat mange Penge at
hand kand kiøbe halfve Haarneland, saa har hand icke skiella faaet dem, og da dette blev af
hinde sagt, var ingen hos uden vidnet alleene.
Citanten paastod at Sagen maatte udsettes til Høstetinget førstckommende, til hvilcken tid
hand ville indstefne fleere vidner til Sagens oplysning.
Eragtet.
Sagen udsettes til Høstetinget førstckommende, til hvilcken tid, Citanten paalegges sine
vidner og bevisligheder {at} i Retten at fremføre.
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Ole Gaaeseland haver till dette Ting ladet indstefne Ingebrigt Øckland til Doms Lidelse for
Nergaaende Skieldz ord, og der om indstefnt ham at anhøre vidnerne Hans Haalund og
Taarbiørn Laurham/m/ers Eedelige forcklaring hvilcke iligemaade under faldz maall ere
indstefnte, og der eftter at lide Dom eftter Sagens beskaffenhed, samt at betale Process:
beckostninger.
Contraparten Ingebrigt Øckland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
varsell.
Procurator Holch paa Citantens vegne paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og
afhøres.
Vidnet Hans Haalund eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at 4re uger eftter
VorFrue dag 1746. war vidnet hos giestgieber Encken i Øcklandshafnen og hørte at Ingebrigt
Øckland skieldede Ole Gaaeseland for en Teine Tiuf; Contraparten her til svarede, at paa
forbem:te tid var hand overstadig drucken, og kand icke Erindre sig at have talt saadan/n/e
ord, langt mindre, tillegger hand ham andet end alt hvad ærligt er.
Procurator Holch begierede det andet vidne afhørt.
det andet vidne Taarbiørn Laurham/m/er eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, at var i Øckland Hafnen Løfverdagen eftter Paaske, hørte vidnet at Ingebrigt
Øckland skieldede Ole Gaaeseland, Men endten hand sagde at Ole Gaaeseland drog Teiner,
eller hand stael Teiner, eller og hand Sagde Stenteiner det kand vidnet sig icke Rettelig
Erindre;
begge vidnerne forcklarede at Ingebrigt Øckland var paa forbem:te tid drucken.
Procurator Holch paa Ole Gaaeselands vegne var begierende Anstand i Sagen til
førstckom/m/ende Ting, hvor hand da paa Citanten Ole Gaaselands vegne till nermere
oplysning i Sagen skall indstefne fleere vidner, hvilcke hand Conform Lov den/n/e sinde vil
Nafngive, Nemlig Knud Ervig, og Niels Gadden,
Eragtet.
Sagen udsettes till Høstetinget førstckomende, til hvilcken tid Citanten haver at indstefne sine
paaberaabte vidner, saa og forelegges til same tid og sted Contrap: at møde og svare til
Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Jens Jacobsen Tvedt at lide Dom for begangne
Leyermaall med Marj Olsdatter;
Jens Jacobsen Tvedt blev paaraabt eftter Løven!! (Loven) men møtte icke;
Stefnevidnerne Ole Mickelsen Ouckland og Lænsmanden Næll Hyesingstad, hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt Jens Jacobs: Tvedt til dette Ting med mere end 14 dagers
Kald og varsel.
Fogden gaf tilckiende at Jens Jacobs: eftter Præstens ham meddelte attest, allereede har
udstaaet Kirckens Dischiplin, og at hand nu paa dette Ting har betalt paa sine Bøder 6 rdr:
Men for de Resterende 6 rdr: paastod Fogden nu Dom, eftterdj Leyermaals begiengeren, ved
Rettens Kiendelse af d: 2 Decembr: 1745 har faaet Lovdag at møde og til Sagen at svare.
hvor eftter Saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Eftterdj Jens Jacobs: Tvedt er nu Anden gang indstefnt, og nu for Retten haver ladet betale
paa bøderne 6 Rdr: Saa tilfindes Jens Jacobsen, at betale de Resterende Leyermaals bøder
med 6 Rdr: under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Margrethe Hansdatter Qverven for begangne
Leyermaall med Sl: Engelbrigt Olsen, at lide Dom eftter Loven;
dend indstefnte Margrethe Qvarven blev paaraabt men møtte icke;
Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hystad og Ole Øckland hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Margrethe Qvarfven til dette Ting med meere end 14 dagers Kald og varsell.

Eragtet.
Siden Margrethe Qvarfven eftter Stefnevidnernis afhiemling haver faaet lovlig Kald og
Varsell, saa forelegges hun Margrethe Qvarfven Laufdag til neste Ting at møde og Svare til
Sagen.
Fogden haver til dette Ting ladet indstefne Endre Olsen Noere Nesse for fortiilig
sam/m/enleye med sin troelofvede huustrue, at lide Dom.
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Den indstefnte Endre Olsen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Paa tilspørgelse tilstod Endre Olsen at vere kom/m/en fortiilig med sin troelofvede huustrue,
som allerreede er kom/m/en i Barselseng og skall have Brøllup om 3 uger her eftter.
Fogden paastod Dom udj Sagen.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Endre Olsen Nore Nesse tilstaar at have haftt fortiilig sam/m/enleye med sin troelofvede
huustrue Saa tilfindes Endre Olsen at betale æcteskabsbøderne eftter Lovens 6te Bogs 13
Capt: 1 art: med 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse.
Procurator Holch møtte for Retten og Producerede et Skrifttlig Stefnemaall dat: 1 Junij 1746,
Contra Madame Sl: Ifver Melboes, saa Lydende.
Contrapartinden blev paaraabt eftter Loven men møtte icke. Ellers forcklarede Procurator
Holch at Debitorinden haver Eegenhendig paateignet Stefnemaalet at vere hinde lovlig
forckyndt.
Procurator Holch der nest for at bevise fordringens Rigtighed Producerede en af
Citantinden Elsebe Sl: Albert Skrifvers udstede Regning dat: 26 Septbr: 1745, dend hand i
Retten fremlagde saa Lydende Procurator Holch i henseende till at hand forefinder ved
Rettens paaraabelse, forefinder at Madame Sl: Melboes icke møder, fandt Comparenten
fornøden at begiere (……) til nestckom/m/ende Ting forelagt, dend hand war af Retten
beskrefven meddeelt.
Eragtet.
Som det bevises med Madame Sl: Melboes Eegen hendige paategning at Stefningen er hinde
lovlig forckyndt, Saa forelegges Madame Sl: Melboes Lavdag till neste Ting at møde og
svare til Sagen.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huuds Landskyld i gaarden
Særsteen till Endre Haldorsen dat: 29 Junij 1746.
Lars Pedersen Sæfverud paa sin Søn Gunder Larsens vegne lader lyese Odel og
Pengemangels Lysnings Redt till 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden Søevold som Ole
Salomonsen paaboer, hvilcken faderen Sagde er Sønnens Rette og Sande odel som Sønnen
agter til sig at indløese, saa snart hand saa mange Penge kand beckom/m/e.
Public: Mathias Nyesædters udstede Skiøde paa ½ Løb Sm: i Almaas til Lars Wallentinsen
som der for har bet: 72 rdr: dat: 29 April 1746.
Publiceret Lars Almaases udstede Pandte obligation Stor 47 rdr: som hand haver
beckom/m/et til Laans af sin Stiffader Mathias Nyesedter og setter til underpandt ½ Løb Sm:
udj gaarden Almaas dat: 29 April 1746.

Fogden i Rettelagde bøxel Mandtalet, da ej befandtes fleere uden i Tvedt til Lars Johans:
Publiceret Salomon Habestads udstede Skiøde paa Laxevogen Usletøen, till Erick Habbestad
som der for har bet: 3 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat: 18 Junij 1746.
Restandsen beløber 228 rdr: 3 Mrk: 2 s:

Ao: 1746 d: 1 Julij blev holden almindelig Som/m/er Skatte og Sageting paa gaarden
Bielland for Fiere Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Niels Breistie, Gunder Hoepe,
Aslack Førde, Gunder Miones, Lars Traavog, Gabriell Haege, Christopher Øfrebøe og Endre
Lockne, tillige med begge Lænsmendene og Almue fleere som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Ole Ellendsen med fleeres udstede skiøde paa 18 Mrk: Sm: i gaarden Houchaas til
Niels Knuds: Næs som der for har bet: 18 rdr: dat: 20 Maij 1745.
Publiceret Fogdens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Møchlewold til Lars
Larsen dat: 30 Junij 1746. uden bøxell.
Publiceret Natanael Broses udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ hud udj gaarden Hope til
Gunder Eericks: dater: 14 Decembr: 1745.
Publiceret Even Vestvigs med fleeres udstede skiøde paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: i Lien til Mickel
Joens: som haver betalt 4 Mrk: danske pr: marck Smør dat: 21 April 1746.
Publiceret Gundmund Olsens udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: 3 Spd: Korn udj gaarden
Hofde til Gundmund Gundmundsen dat: 4 Novbr: 1740.
Publiceret Gundmund Ols: udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: 3 Spd: Korn udj gaarden
Hofde til Tollef Haagens: dat: 2 Maij 1746.
Publiceret Endre Søre Mølstres udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 8 Spd: Korn til Jockum
Colbendtsen dat: 8 Octbr: 1745.
Johannes Gundersen Eegeland fremstod for Retten og gaf tilckiende at hans Søn Sl: Peder
Johans: Paa hen Reisen til China skall vere ved døden afgangen, og altsaa som Eeniste
arfving, begierede her om Tingsvidne, som ham af Retten blev meddeelet. at hand haver 6
Sønner og 1 datter foruden den/n/e afdøde Søn.
Fogden hafde till dette Ting eftter forrige tiltale ladet indstefne æctemand Johannes
Emberland, at anhøre Dom till Strafs Lidelse for begangne Leyermaall med Pigen Lisbet
Gulleifsdatter, og i anledning af dend giorde Proposition Seeniste Høsteting d: 29 og 30
Novbr: 1745, samt Rettens der paa fulte Eragtning, Producerede Fogden nu i Retten et udtog
af Protocollen hvad sam/m/e tid Passerede med paategnet Deris Excellence
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Høy Welbaarne Hr: Stiftts Befahlings Mand â Møinichens høye Resolution in orriginale dat:
2 Martij 1746 saa Lydende.
Johannes Emberland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
der eftter declarerede Fogden at Johannes Emberland allerreede haver betalt paa de
optingede bøder Reede Penge 7 Rdr: de øfrige 6 Rdr: afbetalte Johannes Emberland her for
Retten, hvor for Fogden declarerede at hand der for ej videre Dom kunde paastaae, men
begierede alleene at Acten maatte hannem til beleg i hans allerunderdanigste Regenskab
beskrefven meddeelis.
Siur Emberland hafver till dette Ting ladet indstefne sin Naboe Johannes Emberland at lide
Dom, fordj at hand skall have slaget Citanten, der for at Straffes eftter Loven, som og at
betale Processens beckostninger. Der om Sagde Citanten at have indstefnt vidnerne, Halfvor
Kind, Johannes Aarskoug og Synnefve Sædtre, som ere under faldz maall indstefnte,
Contraparten Johannes Emberland tilstod at vere indstefnt at anhøre vidnernes udsigende;
der eftter paastod Citanten at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres. hvor paa
vidnet Halfvor Kind eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at kand icke
Erindre hvad tid indeverende (Paaske?) Siur Emberland Sendte bud eftter vidnet at skulle
kom/m/e til sig, og d(a hand kom) om Morgenen til ham Siur Emberland, war hand svag og
(…. ……) og hørte at Siur Emberland sagde at hans Naboe Johannes Emberland hafver
slaget ham paa øret med en Stock, som og kastet ham (i Becken) da hand skall have slaget sig
eller støt sig paa sin hoftte, hvilcke(. …. ……. ….) icke saag uden at Siur Emberland var
Trudten eller opsvull(en paa øret) og for det øfrige icke videre haver seet end forcklaret er;
det 2det vidne Johannes Aarskoug eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at
8te dager for Paaske 1746 war vidnet hos Siur Emberland imod afttningen da vidnet hørte
Siur Emberland Sagde at hans Grande Johannes Emberland om Middags tider sam/m/e dag,
haver slaget ham med en Stour paa øret, som vidnet saag var blaat og opsvulen, sagde og hand
kastede ham i Becken, vidnet saa og at klæderne war vaade, men saag ellers intet imellem
dennem at vere Passeret, uden som forcklaret er.
det 3die vidne Synnefve Sædtre, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
siden sidst eller nest afvigte Juell paa 10de aar siden, tiente vidnet hos Siur Emberland, og
saag hand kom hiem en aftten [og] war vaad paa sine Klæder og blodig frem i brøstet, men
hvorledes hand har baaren sig ad, at hand var saaledes handteret vidste vidnet icke at
forcklare. Johannes Emberland benegtede dette altsam/m/en, at hand icke har Røret ham
med sin haand.
Eftter videre mellemtale bleve Parterne forEenede, lofvet og tilsagde at leve fredelig med hin
anden eftter den/n/e dag; og saa fremt endten af dennem bliver over beviset at giøre dend
anden fortred, saaledes at det kand veres!! bevis paa at yppe u-Kierlighed, da skal dend hvis
brøst saa findes, forud vere pligtig at bøde 10 rdr: foruden at udReede andre bøder som af
Sagen kand Dependere, hvor paa de med haand Reckning denne forEening med hin Anden
sluttede og Samtygckte.
Fogden gaf tilckiende at have ladet indstefne Troen Lier til dette Ting at betale de 2 rdr: som
staar til Rest paa det Stuehuus Christen Fodsell eftterlod sig opbygt paa øde Tuftt, da hand
fløttede fra gaarden Lier, hvilcke 2 rdr: er giort anvisning paa til de Militaire Executantere, da
de skulle Exeqvere de Kongl: Skatter hos Christen Fodsell saa som intet andet var at
beckom/m/e samt udj Sagen at anhøre vidnerne Tollef Houeland, Eerick Lier og Rasmus
Førde;
dend indstefnte Troen Lier blev paaraabt eftter Loven men møtte icke;

Stefnevidnerne Tollef Houeland og Guldbrand Pedersen hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Troen Lier \og vidnerne under faldsmaall/ till dette Ting med mere end 4re
Ugers Kald og Varsell;
Fogden paastod at vidnerne maatte Eedfæstes og afhøres.
Widnet Tollef Houeland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at for 4 â 5 aar
siden at Christen Fodsell
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gick fra gaarden Lier till Fodsell, blev hand ved vidnet, Eerick Lier og Rasmus Førdes
Taxation at betale Eendel penge i huuse aaeboed, hvor om de saaledes blev forEenet, at hand
Christen Fodsell skulle lade Throen Lier (beckomme) i vederlaug for huuse aaboeden, qvern
og qvernehuuset, og der (imod) skulle Christen Fodsell vere tilladt at bortfløtte fra gaarden
Lier et Stuehuus som hand haver opsadt paa øde Tuftt, og passerede dette eftter (…..)tider;
noget der eftter hørte vidnet vel af en og anden sige at Christen Fodsell med Thors!!
(Throens) tilladelse førte qvernen og qvernehuuset der fra, og (i steden) overlod det før
omvundne Stuehuus til Troen Lier for huuse aaeboeden; der nest blev vidnet tilspurt hvad
det qvernehuus og qvern kunde vere af verdie, som blev antaget i vederlaug for huuse
aaeboeden Rs: kunde (……)r vere af verdie till 2 â 3 rdr:
Fogden begierede Lauvdag for de udeblevne vidner.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at vidnerne, saa vel som Contraparten hafver faaet lovlig
varsell, saa forelegges widnerne Eerick Lier og Rasmus Førde Laufdag under faldz maall at
møde og aflegge sin forcklaring udj Sagen til neste Ting, ilige maade forelegges til sam/m/e
tid og Sted Contraparten Troen Lier at møde og svare till Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Jockum Hinderlie till{ige} at b(… ….. …… …)t
betale fortilig Sam/m/enleye bøder med sin huustrue;
dend indstefnte blev paaraabt som møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og
Varsell, samt tilstod at have begaaet fortilig Samenleye med sin huustrue; hvor eftter fogden
var Dom udj Sagen paastaaende.
thj blev saaledes udj Sagen Kiendt Dømt og afsagt.
Eftterdj Jockum Hinderlie her for Retten tilstaar at have begaaet fortilig Sam/m/enleye med
sin huustrue, Saa tilfindes hand eftter Lovens 6te Bogs 13 Capt: 1 art: at betale æcteskabs
bøder med 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.
udj (…..)e indstefnte Sag som Claus Warvich haver indstefnt Niels Braatvet for en qvern,
dend hand Niels Braatvet,, som nu for Retten var Nerverende declarerede at vill og skall
godvillig betale med 3 rdr: 2 Mrk: samt i omckostning 1 rdr: tilsammen 4 rdr: 2 Mrk: hvor
med Sagen er ophævet.
Publiceret Abraham Løfaases med fleeres udstede Skiøde paa 25 Mrk: Sm: i gaarden Børøen
til Endre Haavigen som der for har bet: 25 rdr: dat: 21 April 1746.
Fogden i Rette lagde bøxel Mandtaelet og tilspurde Almuen om nogen første bøxel er falden
paa Halsnøe Closters gods 1745, hvor til Almuen svarede Ney.
Restandsen beløber 228 rdr 3 Mrk: 2 s: som af Almuen blev u-imodsagt.

Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden Framnes
til Ole Olsen dat: 1te Julij 1746.
Ao: 1746 d: 22 og 23 Julij blev Retten atter betient paa det ordinaire Tingsted Hummelvig,
udinden dend til i dag udsatte Sag Contra Dellinqventen Rasmus Snæring og Stifdatter
Dellinqventinden Else Johanna Hansdatter, hvor da \var overende!! (oververende) udj Retten
Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med/ [hvor da] Retten blev betient med
eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig Ingebrigt Backe, Lars Humlevig, Rasmus Malckenes,
Hans Øckland, Christen Grimsland, Niels Humblevig, Rasmus Øckland, og Rasmus
Grimsland.
begge Dellinqventerne møtte for Retten u-stockcket og u-blaacket;
Dellinqventens Rasmus Snærings Deffensor Procurator Holch blev paaraabt paa hvis wegne
dend Dannemand Hans Christophersen Næsse møtte, og i Rettelagde et brev fra ham til
Dom/m/eren hvor udj war indsluttet Deffensor Holches Skrifttlige forfattede Indleg dat: 20
Julij 1747 som blev oplæst og lyder saaledes.
Pastor Hr: Christie møtte for Retten og war Nerverende imedens forestaaende Indleg blev
oplæst.
Dellinqventindens Deffensor Procurator Hans Giøen møtte og Producerede i Retten
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Deris Excellence høy welbaarne Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens ordre at vere
beskicket til Dellinqventindens Deffensor dat: 27 Junij 1746.
Dellinqventen Rasmus Snæring blev tilspurt om hand hafde noget meere i denne Sag at
tilføre, hvor til hand Svarede at hand haver intet meere at tilføre, end at hand er gandske uskyldig i denne Sag;
Fogden som Actor lod tilføre, at dend gandske act dis verre alt for meget overbeviser
Klockeren hans Syndige Legemlige omgiengelse med sin Stifdatter Else Johanna Hansdatter,
først ved hans Stifdatters bem:te Else Johannaes standhafttige beckiendelse, baade for
Præsten og fleere vidner, da Sagen allerførst blev opdaget, og siden under det holdte forhør og
for denne Rett, hvilcken beckiendelse e(r bleven) bestørcket, med Klockerens u-tvungne
beckiendelse ved forhøret, da hand eftter actens udvis, gick løes baade ud og ind, og
Strengelig blev formaenet, icke at lyfve paa sig Self, saa og ved hans sam/m/e (… ……)
tilstaaelse, at have ligget med sin datter i Seng, og Søgt Eenlig (samqvem) med hende i
dølsmaall, hvilcket hand og siden, icke har kundet be(negte,) og endelig ved hans huustrues
Anna Johanna Andersdatters, her inden Retten giorde Eedlige forcklaring, at hun lige eftter
Dellinqventindens beckiendelse har fundet hendis Mand at søge Eenlige (……. med) hindes
datter, i Særdelished paa Stafburet da hun (…. ……. ……) sin Syege Seng for at See dem
skilte fra hver andre, og fandt (Nøgelen) af døren, med mange fleere omstendigheder, som af
dette vidnes forcklaring kand uddrages, og formoedentlig af Dom/m/eren b(…… ..) Taget,
for det 2det: med Klaackeren Rasmus Snæring(s …… ……. ……) {til} udj sin huustrues
Nafn, til Jomfruerne paa Hummelvigen, af hvilcken hans huustrue eftter actens udvis, vel
tilstaar a(t have læst det) da det var skrefven, men ingenlunde at hun hafde forlange(t at) hand
saadant skulle skrifve, og hvor udj hand tilstaar (at der som) hans Stifdatter vedblev sin
beckiendelse, maatte hand endten (vere) haard Straf undergiven, eller og at vere foraarsaget at
bort (løbe) og at bem:te Jomfruer der for skulle Perswadere hans Stifdatter, at fragaae
beckiendelsen, og sige at det var af Pichqvanterie!! (pikanteri) til ham, hvor ved hand
fuldkom/m/elig har paataget sig Sagen, og hvilcken Seddel Contradicerer hans nu giorte
undskyldning, at dend var skreven for at bort tage bøigde Røgte, for det 3die: at hand hafde

Absenteret sig fra sit huus og boepæell \og holt sig i Skiuel/ nogen tid før hand af Fogden
eftter hans Excellence Hr: Stiftts Befahlingsmandens ordre, blev paagreben og Arresteret;
for det 4de: ved hans giorde frivillige beckiendelse ved forhøret, da hand i allemaader, eftter
forhørets udviis, og ved vidnerne ved forhøret, deris her for Retten giorde Eedelige
forcklaring, var u-Stockcket og u-blockcket i alemaader, og hafde frihed at gaae ud og ind
hvor hannem løstede, allene at 2de Mend fulde ham, at hand icke skulle Eschapere, saa at
hans nu brugende undskyldninger alleene er udflugter, af hvis tilskyndelse endten hans Eegen
forderfvede Natuur, eller andres til Raadelse, er Gud best beckiendt, thj først viser acten og
forhøret at hans da giorde beckiendelse, {da} saa omstendelig kom overEens med hans
Stifdatters forcklaring, for det 2det: at forhøret ickun varede fra Klocken 9 slet om
formidagen til Klocken 1 slet da mand gick hen at Spiise, og siden fra Klocken 3 slet til
Klocken 6 slet da forhøret blev sluttet, og for det 3die: at de Motiwer og icke andre ved
forhøret er bleven brugt som nødvendig behøfvedes til saadan betydelig Sag at faae oplyst, og
saadan forherdet Synder at bringes till Samvittighed og sin Synds Erckiendelse, hvad sig
angaar hans Deffensor Procurator Holches i Retteckomne indleg da holt Fogden u-fornøden
sam/m/e med nogen vidløfttighed at Contradicere saa som det ved allerreede Deduction
øyensiunlig befindes at vere lutter udflugter, alleene hand maatte forestille at Procurator
Holch wrangelig anfører, at de Mend som vare vidner ved forhøret, førte Dellinqventen
Rasmus Snæring til fengslet [hos] Lænsmanden Hans Skaarpen, hvilcket om saa hafde veret
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(……) kunde givet noget til Sagen,
Fogden satte derfor i Rette og paastod at Dellinqventen Rasmus Snæring for hans Syndige
Legemlig omgiengelse med sin Stifdatter Else Johanna Hansdatter, bør lide eftter Lovens 6te
bogs ?? Capt: ?4de art: hvad sig angaar Dellinqventinden Else Johanna Hansdatter (saa
som) hun Self frivillig nu hun er kommen til dend forstand at hun nogenledes kunde vide
hvad Synd er, {Self} har tilstaaet sin Synd (og for)seelse, saa ingen fleere vidner over hinde
behøves, saa {satte} giorde Fogden i ligemaade sin i Rettesettelse over hinde, eftter dend
forhen allegerede Lovs bogs og Capt: 14de art: hvor med hand sluttede Sagen paa sin Side og
paastod Dom.
Procurator Giøen paa Dellinqventinden Else Johanna Hansdatters vegne lod tilføere, det
hand alt formeget eftter hindes (….) beckiendelse samt andre omstendigheder fornem/m/er
at sigtelsen er (…..) disverre betydet, men som hun ej alleene eftter diefvelens unde (…..)lse,
til den/n/e Syndige gierning skall vere tilskyndet og forlaacket af sin Stiffader Rasmus
Snæring, da hun enda ickun var et barn paa 9 â 10 aar gammell, men end og da hun var
kom/m/en til dend alder, og var blefven saa meget oplyst at hun kunde skiønne at denne af
hende med sin Stiffader øfvede gierning var Synd, vilde hun tit og oftte af sine forældres
(…..,) men alt forgieves, hvor hun det da Self af en Ifrig driftt til sin (…..) da hun holdt sig uverdig at kom/m/e til Confirmation, saa lenge den/n/e (…. la)ae hende paa hiertet, angaf
den/n/e sin begangne Synd for sin Præst Hr: (……) Christie og andre, men som
Dellinqventindens Stiffader Rasmus Snæring haver declareret sin Stifdatter Else Johanne, for
den/n/e af hende beskyldede gierning med sin Stiffader gandske frie, saa kand hun saadan
gierning (….. ….) unde Mennisker vere forlaacket, til at paalegge sin Stiffader saa(dan
sk?)am, eller og af en Puur enfoldig barnagtighed, eller nogen slags (…..)terie til sin Stiffader,
altsaa ville Comparenten her ved ydmygst be(de) det hand og for hende udbeder, at hinde
maatte bevises Naade og barmhiertighed, saa vel her for Retten, som for andre høye steder, i
hvilcken forhaabning hand og maatte indlade Sagen til Doms;

Dellinqventen Rasmus Snæring blev atter tilspurt om hand haver noget videre eller ydermere
til Sagens oplysning at fremføre, Svarede her til Ney, men Sagde der hos, lider hand, saa lider
hand u-Skyldig, saa vist som Gud skall tage hans Siel till Naade;
Eragtet.
Sagen optages til Doms til i Morgen, da Parterne, saa vel som Dellinqventerne, her for Retten
haver at Comparere.
om Morgenen blev Retten atter Sadt igien d: 23 Julij oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med forbem:te meddoms Mend.
begge Dellinqventerne møtte for Retten u-stocket og u-blocket;
Dellinqventindens Deffensor Procurator Hans Giøen møtte for Retten, da {alle} Parterne
atter blev tilspurt om de havde noget mere til Sagens oplysning at fremckomme med, de nu
der med ville fremckom/m/e Men som Parterne {ej haf} ærcklærede ej hafde mere udj Sagen
at Producere men var Dom paastaaende,
Saa blev saaledes udj Sagen Kiendt Dømt og afsagt;
Paa mange tider og steder, haver Dellinqventinden Else Johanne Hansdatter ved forhøret, paa
Tysnes og for Retten aabenbare beckiendt at Stiffaderen Klaackeren Rasmus Snæring haver
haftt legemlig omgiengelse med hinde fra dend tid at Stiffaderen og Moderen kom op fra
Kiøbenhafn vngefer aar 1739 ofttere og fleere gange, end hun kand opregne eller Erindre, det
hun og nogle ugers tid forud for andre folck har beckiendt, om hvilcket saa snart Klockeren
Snæring fick kundskab, skref en Seddel uden dato og udj sin huustrues Nafn, til Jomfrue
Heibergerne paa Hum/m/elvig, med forlangende at de skulle overtaele Stifdatteren icke at
udsige saa forferdelig beckiendelse, men at hun skulle betencke, hvorledes det ville gaae med
hindes fader, som der over, endten maatte løbe bort
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eller og at lide stor Straf over slig beckiendelse; der nest imod forhøret skulle holdes forlod
hand sit huus Tiisdagen forud, og Reiste til Snidkerberget, hvor fra hand af 3de Mand
Onsdags afttenen der eftter blev ført under arrest till Tysnes Præstegaard, hvor hand ved
forhøret om Morgenen d: 28 April 1746 ej alleene tilstod at Stifdatterens u(dsagn) forholdte
sig saa i Sandhed, men end og tilstod med Eegen haand at hafve skrefvet forberørte Seddell
under sin huustrues Nafn; Dellinqventen Snærings huustrue Anna Johanna, Siger intet at vere
vidende, uden da vidnet 2de dager for Nye aars dag 1746 var paa Tysnes at waage over
afgangne Madame Sl: Hr: Heggelunds og der fra kom hiem, og 3de uger der eftter fortalte
2de hinde(s Eegne) børn, at Sødsteren Dellinqventinden, har ligget i Seng med Stiffaderen,
som Moderen tiltalte sin Mand og datter for; blev og n(…..)stunder Seende at hindes Mand
kyste datteren nogle gange, h(vilcket) vidnet tog sig mistancke om hindes Mands og datters
Eenlige (Sam)linger, og fornam at de begge engang gick paa Stafburet, hvor (ved hun) gick
strax eftter, og blev Seende at Nøgelen var af døren, Raabte til datteren som strax kom ud, og
hindes Mand der eftter med en gam/m/el Skattebog i haanden, som hand foregaf at have
opfunden og leedet eftter, dend (hand …)de ville lade datteren skrifve bogstaver udj, Anden
gang blev vidnet Seende, at de begge gick hen til \ Lem/m/en paa / Sengeboen, hvor vidnet
atter gick hen og befandt at Nøgelen var af døren, Raabte paa datteren som strax kom ud, og
Spurte hvad hun bestilte med Stiffaderen paa Lofttet, svarende (der til) intet, videre vidste
vidnet icke noget om deris u-søm/m/elige omgiengelse med hin anden; Eftter Dellinqventens
Rasmus Snærings benegtelse (i/for) Retten, paastaar \for det 1te:/ hans Deffensor Procurator
Holch, at forhøret i a(cten bør) underckiendes, siden Dellinqventen da var under arrest og i
anden mands wold og tvang; 2det: Dellinqventindens beskyldninger imod Snærings
benegtelse, ej bør at komme ham til nogen last; 3die: det omrørte bref at ansees som et

Scharteqve og for det 4de: at Snærings benegtelse om beskyldningen, som er sked for
wagten, der førte ham til sit fengsell, eftter forhøret var overstaaet; Hvad sig forhøret er
betreffende, da er det Authoriceret med Deris Excellence Høy Welbaarne Hr: Stiftts
befahlings Mand â Møinichens ordre af dat: 6 April 1746, saa at det (kand) ingenlunde ansees
at vere af saadan beskaffenhed som Deffensor Holch i følge Lovens Pag: 136 art: 2de
paastaar, Men Snæring eftter dito høye ordre, ligesom her for Retten, war under arrest ved
forhøret u-Stockcket og u-blockcket; og endskiønt Dellinqventen Rasmus Snæring her for
Retten har fragaaet sin forrige tilstaaelse ved forhøret, under paaskud af forberørte arrest og
saa kaldede haarde Trudseler, Saa kand hand da icke godtgiøre, at Endten Trudseler eller
Tvang {har} /: uden hans Eegen besmittede Samvittighed :/ har drefvet ham till at skrifve
foranførte Seddel til Jomfrue Heibergerne, med de der udj anførte Motiwer, at dito Jomfruer
skulle foresige Stifdatteren eller Dellinqventinden at forandre sin forrige udsigende til
Klaackeren Snærings undskyldning, og der nest Dellinqventens tilstaaelse ved forhøret /:
som her for Retten er Eedelig befæstet af de da hos verende 4re vidner :/ at hand aldrig har
haftt fuldkom/m/en indførsell med sin hem/m/elig Lem udj hindes hem/m/elighed, men
alleene det yderste der af, indtil hand kunde faae sin Sæed at flyde, da hand igien har
udtrecket, saa at aldrig noget indicium till Sæds beblandelse eller Samling i blodet er sked,
hvilcken beckiendelse er overEens Stem/m/ende saa vell med forberørte Seddels indhold, som
med Dellinqventindens udsigende; Og alt saa kand denne Ret af forestaaende
omstendigheder ej andet Erfahre, end hand Dellinqventen Snæring denne misgierning
virckelig har begaaet, udj hvilcken henseende Dellinqventen Rasmus Snæring som og
Stifdatteren Else Johanna Hansdatter, for denne med hin [anden] begangne blodskam,
tilfindes eftter Lovens 6 bogs 13 Capt: 14 art: at miste deris Lif, og deris hofveder med øxe at
afhugges, og Kropperne at kastes paa en Ild at opbrendes, Samt begge deris Boes Lodder til
Deris Mai:t bør vere hiemfalden; Men som Dellinqventinden fra sine Spæde ungdoms aar,
{vendtelig og} eftter Actens udvis, vendtelig og til deels af Stiffaderens Myndighed og
Laackelse, till denne Syndige gierning er forleedet, Saa indstilles allerunderdanigst till Deris
Kongl: Mai:ts allernaadigste Mildhed, om icke denne vores allerunderdanigste Doms
Dicterende Straf, for saa vit Dellinqventinden
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Else Johanna Hansdatter som et u-Myndigt barn angaar, icke allernaadigst (……. ………) og
formildes.
Ao: 1746 d: 1te: Aug: blev {Extra Ting} \Gieste Redt/ holden paa gaarden Bielland udj
Føyens Skibbrede, hvor Retten blev betient med eftterskrefne af Fogden opnefnte Laugrettes
Mend, Nemlig Tollack Langeland, Jens (…)arnsland, Johannes Hyesingstad, Joen Tvedte,
Ole Bielland, Tor(…) ibid: Andfind Odland og Ole Heljesen Hyesingstad, saa og var
Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, ved Retten Nerverende.
hvor da Tolderen Sr: Andreas Krag møtte for Retten og Producerede dend af ham till
Dommeren udstedde (Reqvi)sition hvor udj hand Reqvererer denne Extra Rettes holdelse,
udinden dend Constituerede Sr: Stabels opførsell (…..) til Leervigen anckomne Skib
nestleden Tiisdags aftten (vi)dere dends indhold dat: 28 Julij 1746 som læst blev og lyder
saaledes.
Der nest blev Mons:r Stabel paaraabt som for Retten Comparerede.
Citanten Hr: Tolder Krag der nest Producerede (det till) denne gieste Rets holdelse, udtagne
Stefnemaall dat: ? Julij 1746 som læst blev og lyder saaledes.

Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Johannes Hyesingstad
hiemlede ved Eed at have forestaaende Stefnemaall forckyndt for alle udj Stefnemaaelet
Nafngifne Persohner nest afvigte Løfverdag d: 30 Julij, dog icke anderledes end Stefnemaalet
indeholder, men da Stefnemaalet blev forckyndt Paa Skibet for Skibs folckene, var Skipperen
icke ombord som folckene sagde war Syeg og da var i Land, hvor eftter Stefnevidnerne
Reiste i Land og Sagde Skipperen at de haver veret ombord paa hans Skib og Stefnt han/n/em,
og sagde det var vell.
hvor eftter saaledes blev afskediget.
Som \af/ det i Rettelagde Stefnemaall, som og af Stefnevidnernis afhiemling ved
Stefnemaalets forckyndelse, Erfaris at vidnerne icke ere indstefnte under faldz maall, saa
understaar denne Ret sig icke paa den/n/e tid at afhøre vidnerne, forinden Citanten
inCaminerer sin Sag og Sigtelse i følge Deris Mai:ts allernaadigste forordnings bydende dat:
3 Martij 1741, da vidnerne skall afhøres og andre beviser Lovfølgelig modtages.
Ao: 1746 d: 2 Aug: blev Retten betient paa gaarden Opdal med efterskrefne Laugrettes
Mend Nemlig Ole Koste, Jacob Støele, Jacob Beltestad, Samson Beltestad, Sæbiørn Leithe,
Anders Hofdenes, Johannes RolsEim og Peder Wee;
udinden et Støcke Engeslaatte som opsidderen paa gaarden Giellefald skall have frataget
opsidderne og Eierne paa gaarden Opdal, hvilcke sidste hafver udj Aaesteden ladet indstefne
Ole Jellefald, og der om ved sin fuldmegtig Procurator Hans Giøen Producered sit udtagne
skrifttlige Stefnemaall dis angaaende dat: 3die Junij 1746 saa Lydende.
dito Stefnemaall befindes af Hr: Smit at vere ham forckyndt d: 7 Julij 1746.
Procurator Holch møtte for Retten saa vell paa Deris Welærværdighed Hr: Smits vegne som
paa Leylendingen Ole Christophersen Giellefaldz vegne som nu som Leylending besidder en
af Welbem:te Hr: Smits allernaadigste
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Beneficerede gaarder Jellefald eller Ødejord kaldet, og da det nocksom ved Hr: Smitis
antegnelse paa Stefnemaalet, gives fuldstendig tilckiende, at hand som Eiere for gaarden
Jellefald, icke haver nødt det Varsell som Loven hannem tilholder, maatte Comparenten i
kraftigste maader paastaae at det udstedde Stefnemaall som i Retten er Produceret, som uLovgrundet maa afvises, og Sagen med Sagsøgerne til nydt Stefnemaall henviises, og der nest
tog Comparenten sig forbeholden alle {Jura} Formalia Jura i sin tid paa sine Principalers
vegne, at fremføre, og der nest Erlangede Rettens Kiendelse.
Procurator Giøen gaf Retten tilckiende det hand ville formoede, at Ole Christophersen
Jellefald som hofved Mand for Sagen, haver faaet lovlig Kald og Varsell, at møde till denne
beram/m/ede Tegtedag, dis uden er Stefnemaalet forckyndt for Welærværdig Hr: Wilhelm
Smith, og hannem til lefveret, saa og paastod Comparenten at Sr: Holches paastand ej bør
ansees, saa som dend alleene hensigter til udflugter og paastaar med Sagen maa fortfares.
Procurator Holch sagde holdte u-nødig at svare noget til Hans Giøens beskyldning for denne
Sinde, men Refererede sig til sin forrige paastand, og for at bevise at sam/m/e hans paastand
medfører Lov, saa var hand ydmygst begierende, at dend Respective Dom/m/er tager udj
Conference Hr: Smitis paategning og denne Terminerede Tegtedag, saa befindes det at
varselen er u-Lovlig;
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole ReigsEim, hiemlede ved Eed
eftter Loven at have forestaaende Stefnemaall for Hr: Smit forckyndt Taarsdagen d: 7 Julij
som er 2de dager forsilde.
Procurator Hans Giøen paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres;

Procurator Holch Protesterede imod vidners føerelse, og at de for Nerverende tid aldelis icke
maa blive tagen i Eed og afhørte, eftter hans forhen giorde \paa/stand, dend hand endnu
Refererede sig til og krafttigst paastod Rettens Eragtning.
thj blev saaledes afskediget.
Som gaarden Jellefald er Storøens Præstebord allernaadigst Beneficeret, og Sagen hvor om
Tvistes, er angaaende en Engeslaatte, som Citanterne vill fravinde gaarden Jellefalds
formeentlige Eiendom, saa er det noget som Retten fornødentlig anseer, ej kand Lov
forsvarlig Tracteres med mindre JordEieren der om bliver lovlig kaldet og varslet; da som
befindes at nu verende Songne Præst til Storøens Præstegield Hr: Smith, der til gaarden
Jellefald allernaadigst er Beneficeret, icke har faaet lovlig Kald og Varsell, Saa kand de
indstefnte vidner denne sinde icke afhøres, førend at hand Sogne Præsten som dend Rette
paagieldende, bliver i følge Loven indkaldet, da naar saadant af Citanterne i følge Loven
eftterckom/m/es, skall saa vel vidnerne afhøres, som og bevisligheder Sagen vedkom/m/ende
modtages, og Sagen loffølgelig paackiendes.
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Ao: 1746 d: 4 Aug: blev holden gieste Ret paa det ordinaire Tingsted paa gaarden Bielland
udj Føyens Skibbrede beliggende, med eftterskrefne Laugrettes Mend Tollack Langeland,
Jens Haarneland, Johannes Nielsen Hyesingstad, Joen Tvedte, Torsten Bielland, Gunder
Ottesen Odland, Ole Hiljesen Hyesingstad og Andfind Ottesen Odland saa og war
Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad ved Rettens holdelse hos verende.
Hvor da Procurator Holch fremstillede her for Retten og gaf tilckiende at hand møder paa
Tolderen Andreas Krags vegne, og som det nogenledes er ham kundgiort at (eftter?) tilforne
udj denne Sag skall have veret sadt, Comparenten formedelst hans hastige anckomst til
steden, icke haver kundet faaet (Kundsk)ab om Sagen, udbad hand dend Respective
Dom/m/er underretning om ved oplæsning af Protocollen hvad der i Sagen tilforne er
Passeret, der eftter hand strax skall fremckomme med Stefningen og hans videre Documenter.
Dommeren opckastede Protocollen og lod Procurator Holch igiennemlæese Rettens
Kiendelse dend seniste Rettes dag, denne Sag betreffende, til hans fornødne Eftterretning.
Procurator Holch der nest til Sagens videre fremtarf i sin tid Contra dend Constituerede
Controleur og Wisiteur Jens Stabel paa welbemelte Hr: Tolder Andreas Krags vegne
Producerede en Stefning dat: 2 Aug: 1746, alt til et Lov skicket Tingsvidnes Erholdelse, og
begierede Stefningen for Retten oplæst, saa Lydende;
Hr: Controleur Stabel møtte for Retten og vedstod at forestaaende Stefnemaall er hannem
lovlig forckyndt.
Vidnerne møtte for Retten og vedstod at Stefningen er denem lovlig forckyndt, undtagen
Skipperen som er Syg og Sengeliggende, og derfor icke kunde Comparere.
Procurator Holch der nest paastod vidnerne førte og afhørte, og til dend Ende Producerede
hand et af dags dato forfattet indleg med der udj til vidnerne anførte qvestioner, hvilcke hand
var begierende dend Respective Dom/m/er behagede for vidnerne Conform Forordningen
dat: 3 Martij 1741 at fremsette, som er saa Lydende.
der paa blev vidnerne fremckaldet, da Eedens forcklaring for dennem af Lovbogen blev
oplæst, og formaenet at sige sin Sandhed.
i Skipperen Hans Rasches Svagelige forfald blev hans skrifttlige vidnisbyrd i Rettelagt af
Styremanden Peder Muller, dat: 4 Aug: 1746 saa Lydende.
det 2det vidne Peder Muller Styrmand boende i Vester Jylland i Riber Stiftt eftter aflagde
Eed eftter Loven, wand!! (wandt) og forcklarede paa 1te Spørsmaall, at Rasmus Krag da

hand forbem:te tid kom ombord icke opførte sig anderledes imod Mons:r Stabel, end med all
Søm/m/elighed. till 2den qvæstion Svarede, at kand icke Erindre hvad Stabel og Rasmus
Krag tallede med hin anden, men Tolderens gods blev af Rom/m/et optaget paa decket, som
Rasmus Krag villet haftt i sin baad, men Mons:r Stabel benegtede det og der var 1 Tønde,
2de Sæcker Paa en halftønde hver sæck med høer eller Liin udj, nock en sæck som blev sagt
skulle vere 2de Skiepper Erter udj, nock en dito Sæck som var sagt at vere Malt udj vngefer
5 Skiepper eftter vidnets Skiønsomhed. Procurator Holch for at oplyese Sagen hvor fore
dette vidne tilige med de andre vidner icke kand give forcklaring hvad slags gods det var,
fandt fornøden at fremsette denne qvæstion, om vidnet icke saag, at Sæckerne og godset var
forseglet; vidnet her til svarede at Sæcken som blev sagt Erterne var udj, saag vidnet var
forseglet Paa en Seddell, men det øfrige gods, kand vidnet ej Erindre var forseglet. til 3die:
qvæstion svarede, at Skibet laag fast betøyet ved Toldboeden \i Bergen/ da Tolderens folck
lyes dag kom til Skibet og begierede at Skipperen ville modtage forbem:te gods Tolder Krag
tilhørende, og føre det med sig paa Skibet til Laddesteden
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Leervigen \eller Toldstedet/ som og skede, da dito dag var Reignveyrlig, og 2de dager der
eftter lagde Skibet fra Bergen og Seiglede til {Leervigen} \Sundhords Toldsted/. till 4de
qvæstion svarede at Stabel Confisqverede forbem:te warer, og i det de talede her om, saa(g
vidnet) at Stabel Støtte med haanden Rasmus Krag for brøstet, som hand icke meer (….) med;
hørte ellers bulder og allarm, men hørte icke nogen ord, kand heller icke Sige endten Mons:r
Stabel var gallen eller drucken, hørte ej eller!! (heller) at Rasmus Krags Karl blev truet, uden
som forbemelt, allarm og bulder. til 5te qvæstion svarede Ney. til 6te qvæstion svarede,
saag og hørte at Skipperen saa svag hand kom op paa decket, gaf Mons:r Stabel og Rasmus
Krag gode ord at de icke skulle giøre nogen allarm om dette, men hørte Rasmus Krag sagde
ville tage godset med sig, {og} som Mons:r Stabel negtede, og sagde at det skulle oplegges i
Packboeden, under denne qvæstion fandt Holch fornøden at tilspørge vidnet, om hand kand
forcklare, at Stabel forøfvede nogen banden og Raaben, Skielden og anden Synd imod
bemelte Rasmus Krag. Rs: hørte ingen Skielden, men hørte af Stabel banden og Støyen alt
formeget. till 7de qvæstion svarede Jae. Procurator Holch da hand nogenledes mercker at
Sr: Stabel a(gter?) at formere eller fremsette til vidnerne qvæstioner, maatte hand begiere at
Dom/m/eren ham icke sam/m/e for Nerverende tid bevilger. thj det bevises at Tolderen som
Comparentens Principal, icke som eftter Loven ske burde, er varslet, vidner at anhøre;
Mons:r Stabel tilspurte vidnet, at da Rasmus Krag Reiste fra Skibet, om icke Mons:r Stabel
tog forbem:te gods med sig paa sin Eegen baad, Rs: joe. 2det: vidnet blev tilspurt om icke
saag at Rasmus Krag lefverede Mons:r Stabel angifvelsen for der eftter at inqvirere Skibet.
Rs: saaeg at Mons:r Stabel og Rasmus Krag vexlede Papirer imellem hin anden, men hvad
slags Papirer det var, vidste vidnet icke. 3die: om widnet saag at Stabel drack noget, paa
Skibet, uden et glas vin for Tørste. Rs: da Stabel og Skipperen var i Cahytten, war vidnet
icke hos, men da alting var ofverstaaet, saag vidnet til sidst at Mons:r Stabel drack et glas
wiin, eller Toe, eftter at Tolderens Søn var Reist i Land. Procurator Holch udbad at dette
vidne maatte tilspørges, hvad tid inqvisitionen og dend ommelte behandling af Stabel skede;
widnet sagde at Klocken var vngefer 5 slet, da Mons:r Stabel kom ombord, 2det hvor lenge
dette Continuerede, indtil behandlingen fick Ende og blev ophæfvet og Stabel forlod Skibet.
Rs: vidnet sagde at Klocken kunde vere vngefer 9 slet da Stabel Reiste i Land fra Skibet,
vngefer ¼ Tim/m/e eftter at Rasmus Krag var Reist i Land fra Skibet forud. Procurator
Holch begierede at de udj Protocollen tilførte qvæstioner maa og fremsettes for de øfrige
vidner, Procurator Holch blev tilholt at give Erindring om disse og andre Sagen
vedkom/m/ende qvæstioner, da skall sam/m/e af Dom/m/eren blive tilført.

det 3die vidne Claus Mathiesen boende i Flensborg, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, paa 1te Spørsmaall, som forige vidne udsagt haver; til 2den qvæstion Svarede
Ney. till 3die qvæstion svarede, ligesom forige vidne vundet og udsagt haver. til 4de
qvæstion svarede at Stabel Confisqverede forbem:te gods, og som Rasmus Krag sagde at ville
tage godset i sin bog!! (baad), Sagde Stabel Ney, hand skulle icke, Støtte saa Rasmus Krag for
brøstet med haanden, men om det var af vred hue vidste vidnet icke, ej eller!! (heller) vidste
vidnet om Stabel var drucken eller beskiencket. till 5te qvæstion svarede Ney. til 6te
qvæstion svarede som forige vidne vundet og udsagt haver, og for det øfrige ej hørte at Stabel
skieldede, men bandte noget lidet. till 7de qvæstion svarede, jae, og vngefer ¼ Time der
eftter, Reiste Stabel i Land. til Stabels qvæstion svarede vidnet at Stabel tog forbem:te gods
med sig paa sin baad da hand Reiste i Land. til 2den Stabels qvæstion, svarede vidnet, lige
som forige vidne udsagt haver. til 3die qvæstion svarede vidnet saag icke at Stabel drack
noget paa Skibet. Holch tilspurte vidnet hvad
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tid Stabel kom om bord at inqvirere, samt hvor lenge sam/m/e forretning varede, og hvad tid
hand forlod Skibet. Rs: Stabel kom ombord vngefer Klocken 5 slet, og Reiste i Land
vngefer Klocken 9 slet, da hand tog godset i baaden med sig. Parterne hafde icke mere dette
vidne at tilspørge.
det 4de vidne Frans Zentco boende paa Als 5 miile fra Flensborg, Eftter aflagde Eed eftter
Loven wandt og forcklarede paa 1te qvæstion som forrige vidne vundet og udsagt haver. til
2den qvæstion svarede ligesom forige vidne udsagt haver. till 3die qvæstion svarede, var ej
ombord, da godset blev lefveret paa Skibet. till 4de qvæstion svarede at Stabel
Confisqverede godset, og som Rasmus Krag ville tage godset paa sin baad, benegtede og
formeente Stabel ham det, og Støtte Rasmus Krag med haanden for brøstet for at hand icke
maatte faae baaden paa siden at indtage godset, og ligesaa Truede Stabel Karlen som var paa
Rasmus Krags baad med et Jern Spyd i haanden, som hand holdte {i haan} ud over
faldeRebet, at hand icke skulle indtage godset, kand ellers icke sige at Stabel var drucken
men ellers sagde vidnet at haver hand veret Edrue, Sagde vidnet hand Stabel hafde vell icke
udøst saa mange bander og Eeder, som same tid Passerede. till 5te qvæstion svarede
Svarede!! vidnet Ney. til 6te: qvæstion svarede som forige vidne vundet og udsagt haver, til
7de: qvæstion svarede, at saa snart Stabel Confisqverede godset Reiste Rasmus Krag i Land
\imellem/ 8 â 9 slet. Vidnet blev af Stabel tilspurt, om icke Stabel tog godset med sig da
hand Reiste i Land. Rs: joe. til 2den qvæstion svarede som forige vidne vundet og udsagt
haver. til 3die qvæstion svarede Ney. Parterne hafde icke mere dette vidne at tilspørge.
det 5te vidne Rasmus Madsen, boende i Nachschou, eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt
og forcklarede, paa 1te qvæstion ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver. til 2den
qvæstion svarede ligesom forige vidne vundet og udsagt haver. til 3die qvæstion svarede
svarede!! lige som forrige vidne vundet og udsagt haver. til 4de qvæstion svarede som forige
vidne vundet og udsagt haver, og at Stabel var vered!! (vred) da hand Støtte Rasmus Krag for
brøstet med haanden. til 5te qvæstion svarede at imedens Stabel var Nere i Rum/m/et at telle
de 63 anckere fransk brendevin, kom vidnet ned for at optage noget af Tolder Krags gods,
hørte vidnet Stabel sige, at der var fleere anckere end der skal vere, og som hand da taalte
dem igien, sagde Stabel at der var 2de anckere mindre, end tallet skulle vere, der paa gick
vidnet op igien og hørte siden intet blev talt der om. till 6te qvæstion svarede vidnet hørte
icke hvad Skipperen talte med Stabel. til 7de qvæstion svarede, som forrige vidne vundet og
udsagt haver. Procurator Holch tilspurte vidnet hvad tid Mons:r Stabel kom ombord paa
Skibet Rs: Klocken vngefer 5 slet kom Stabel om bord, og Reiste der fra vngefer Klocken 8
½ slet. Holch tilspurte vidnet om hørte at Stabel bandte og skiendte paa Skibet. Rs: at

Stabel bandte at godset skulle icke kom/m/e fra Skibet, førend det blev indtagen i hans baad.
Mons:r Stabel tilspurte om vidnet saag hand drack noget paa Skibet, Rs: saa fremt hand
hafde drucket noget i Cahytten med Skipperen ved hand icke, Saag ej eller!! (heller) at Stabel
drack noget eftter hand kom der fra. Videre hafde Parterne icke dette vidne at tilspørge.
6te vidne Bendt Jockumsen boende i Corsøer, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, paa 1te qvæstion ligesom forrige vidne udsagt haver. til 2den qvæstion svarede
ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver. till 3die qvæstion svarede ligesom forige
vidne vundet og udsagt haver. till 4de qvæstion svarede ligesom forrige vidne vundet og
udsagt haver, og kunde icke sige om Stabel var drucken, saa som vidnet ej er hans Persohn
beckiendt. til 5te qvæstion svarede, at imedens Stabel var Nere i Rum/m/et og taalte
brendevins anckerne, kom vidnet Ned at optage noget af Tolder Krags gods, da Stabel sagde
at der var formange anckere, og da hand \der/ nest taalte \dem/ Sagde hand der var forlidet;
til 6te qvæstion svarede, ligesom nest forrige vidne vundet og udsagt haver. til 7de qvæstion
svarede
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at eftter Stabel har Confisqveret godset, Reiste Rasmus Krag fra Skibet i Land, vngefer
imellem Klocken 8 â 9 slet; der nest Reiste Stabel i Land {et} ¼ tim/m/e der eftter at hand
fick godset i baaden med sig H(olch) tilspurte om vidnet saag at Rasmus Krag leverede
Stabel angivelsen Rs: blev seende at Stabel holdte Listen paa folckene i haanden som hand
læesede udj, men mere vidste vidnet intet om. Procurator (Holch) i anledning af den/n/e
qvæstion fant fornøden at tilspørge dette vidne om icke Stabel med vred hue og ifrighed
imodtog berørte Document af Rasmus Krags haand, og saa godt som Ref dend fra ham. Rs:
Stabel nappede dend af haanden paa Rasmus Krag med gevalt. Parterne Ercklærede ej hafde
mere dette vidne at tilspørge.
{Procu} Mons:r Stabel ind lefverede i Retten sit skrifttlige Indleg dat: 4 Aug: 1746 saa
Lydende. der nest Producerede gienpart af dend der udj paaberaabte beskickelse dat: 27 Julij
1746 saa Lydende.
Procurator Holch for saa vit at dette Indleg handler noget om Tolderens Søn, der
Comparenten formeener i følge Told Rullen at have fri magt og Myndighed at Reise udj hans
faders affaire, jae og nu er Self tilstede, vilde hand hendstille det till Tolderens Søn Rasmus
Krags Eegen besvarelse, hvad hand imod Stabels u-nødvendige udflugter jae og uLovgrundede Projecter kand have at formere, da naar det af Tolderens Søn Rasmus Krag er
sked om hand finder det fornøden, skall Comparenten der eftter tage i act hvad hand for
Tolderen agter at fremføre;
Rasmus Krag som Comparerede for Retten anhørdte forestaaende Indleg af dend
Constituerede Controleur Stabel u-grundede og til dels u-bevislige indleg at fremlegge, 1t:
at i henseende til godset som icke fandtes anført paa Bergens Toldsadel(?) (Toldsted?) at
Skibet langt føye tid tilforn paa Bergens Toldboed Expederet, og formedelst Skibet ved uLøckelig hendelse Støtte paa Land, blev nødsaget at henreise til Bergen igien, for Skibet at
see Repareret, hvor fore Tolderen Comparentens fader, som icke kunde faae sam/m/e gods
paa Bergens Toldpas indført, hvilcket alt tydelig kand Sees af sam/m/e Document. hvad sig
ellers Sr: Stabels paastand ved at See mine 2de bestalninger som Eedsoren oldermand og
hafne Foeget ved Stedet, icke kand finde fornøden at anvise uden til min anordnede øfrighed,
og de der over Dispencere, hvad sig ellers bem:te Sr: Stabels Comparenten gifne
bestalninger, ved at vere Taxradeur Tolder, Controleur, Wisiteur, Skibs Clarerer, Engelsk
Consul, Skibs maaeler og Endelig Engelsk Commissionair, hvilcke alle samtlige ere
hvercken af Comparenten forrettede, langt mindre kand bevises at have forestaaet, men
alleene af Sr: Stabel u-grundelige beskyldninger.

Procurator Holch fandt fornøden aldelis for den/n/e Sinde intet at svare paa det af Stabel i
Rettelagde Indleg, men forbeholdt paa Tolderens side, all lovlig tiltaele imod Stabel for hans
ilde grundede og u-bevislige beskyldninger imod Tolderen Andreas Krag, der nest var
begierende at dend Respective Dom/m/er, meddeler Comparenten en beregning paa de
omckostninger som er med gaaet første Rettes dag, saa og paa hvad som nu vil tilgaae,
hvilcket bliver tienlig til bevis at Tolderen kand nyde \der for/ Satisfaction, og der paa
begierede Tingsvidnet sluttet og beskrefven meddelt, hvilcket Contraparten iligemaade var
paastaaende, Som blev bevilget.
Ao: 1746 d: 12 Septembr: blev Retten Betient paa det ordinaire Tingsted paa gaarden Lunde
udj Fieldbergs Skibbrede beliggende, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foget Sr:
Andreas Heiberg
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med eftterskrefne Laugrettes eller meddoms Mend Colbendt (…)rge, Helje Bersvog, Halfvor
Dueland, Pofvell Espeland, Thoer Hedtland, Halfvor Fafnebøe, Knud Wieland og Ole
Gierrevig,
udinden {en Dell} Hans Hansen Muhle, der har begaaet Leyermaall og barne Aufling med
sin Kiødelige faster Kari Tørresdatter, hvor om Deris Excellence Høy Welbaarne Hr: Stiftts
Befahlings [Mands] ordre till dette Extra Tings holdelse af Fogden blef i Rettelagt dato 16
Aug: 1746 saa Lydende.
Fogden i Rettelagde det udtagne Skrifttlige Stefnemaall dat: 22 Aug: 1746 der læst blev og
lyder saaledes
begge Dellinqventerne Hans Hansen Mule og Kari Tørresdatter Ulvenes, møtte for Retten
u-Stockcket og u-blaackcket for Retten;
Stefnevidnerne Windsendts Gierrevig og Halfvor Stephensen Rabben, hiemlede ved Eed
eftter Loven at hafve forestaaende Stefnemaall forckyndt for Dellinqventerne her paa Lunde i
deris fengsell for meere end med 14 dagers Kald og warsell.
Procurator Holch møtte for Retten vedtog for sin Persohn Stefningens lovlige forckyndelse,
og Producerede Deris Excellence høy welbaarne Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens
ham meddelte ordre, at vere forsvar for de indstefnte Dellinqventer dat: 16 Aug: 1746 saa
Lydende.
Deffensor Holch der eftter gaf tilckiende at hand til forsvar for disse 2de beskyldte
Mennisker haver begiengnet Sagen med Contra Stefning og Mundtlig warsell, indstefnt
vidnerne Eelias Wagcke, Jacob Kaaete og Aamund Colbentshoug under Lovens faldz maall at
møde og gifve forcklaring, af hvad beskaffenhed Dellinqventinden Kari Tørresdatter, der skall
vere u-Roelig i hovedet, og ligeledes i hvad tilstand Leyermaals begiengeren Hans Hansen
Mule er, Til samme vidner at anhøre er Fogden som Actor indstefnt, widnernes udsigende at
anhøre, widnerne begierede førte og afhørte, dog icke førend Actor beviser hvor vidt
Leyermaals begiengerne er i slegt og byrd;
Fogden som Actor vedtog lovlig warsell til de indstefnte vidners Anhørelse, og begierede
der hos at Dellinqventen Hans Mule maatte foresettes følgende qvæstioner til besvarelse,
1te: om hand endnu som føer, tilstaar at have besvangret, Karj Tørresdatter Ulfvenes, og at
vere Fader til det Barn, hvor med hun er kom/m/en i Barselseng, og hvor nær bemelte Karj
Tørresdatter er
1746: 257

ham beslegtiget. Rs: Dellinqventen svarede jae at have besvangret Karj Tørresdatter som
er hans Kiødelige faders, Kiødelige Sødster. 2det: hvor gammell hand er, item om hand er
giftt og hvad tid hand kom i Egteskab med sin huustrue Rs: 19 aar gammell, og er giftt, blef
fæst eller Troelofvet med sin huustrue om Paasketider, og blev Egtevied med hinde eftter
Sancte Hans dags tider 1746. 3to: om hand icke vidste at bemelte hans faders Sødster Karj
Tørresdatter har veret fra sin forstand, og at der fuldte døds Straf paa saa grof en Misgierning;
Rs: hand widste at hans faders Sødster war fra sin forstand, men vidste icke at der fuldte døds
Straf paa om hand besvangrede hinde. 4de: hvor lenge det er siden hand gick til
Confirmation, og første gang var til Herrens Nadvere, Rs: paa 3 â 4 aar siden, at hand første
gang war til Confirmation og Guds Bord. 5te: hvor lenge det er siden Dellinqventinden Kari
Tørresdatter kom i Barselseng, og om Barnet lefver. Rs: for 6 uger siden kom hun i
Barselseng, og barnet lever.
Der nest blev Dellinqventinden fremsadt følgende qvæstioner. 1te: hvem der er fader till
det Barn, som hun nu har auflet Rs: Dellinqventen Hans Hansen Mule; 2det hvor nær
Dellinqventen Hans Muhle er hinde beslægtiget, Rs: Dellinqventen Hans Hansen Muhle, er
hindes Kiødelige Broders Søn; 3die: hvad tid denne hendes Broders Søn, har haftt legemlig
omgiengelse med hinde, paa hvad Steder, og hvad tid hun kom i Barselseng. Rs: hand
hafde første gang legemlig omgiengelse med hinde for 2 â 3 aar siden, og sidste gang forleden
eller afvigte høst 1745, hafde hand engang legemlig omgiengelse med hinde i floeren eller
fæehuuset paa gaarden Ulfvenes da hun war i sine forældres huus; og {4de:} kom i
Barselseng for 5 â 6 uger siden. 4de om der er fleere som har haftt legemlig omgiengelse
med hinde, Rs: ingen uden en dreng eller ung Karl fra Hardanger, som hafde med hinde
legemlig omgiengelse, noget lenge for Juel 1745, som dog var eftter dend tid at Dellinqventen
Hans Mule hafde med hinde at bestille. 5te: hvor gammell hun er, og hvor oftte hun har
veret til Guds Bord. Rs: over 30 aar gammell, og har oftte veret til Guds bord, gemeenlig
2de ganger om aaret, undtagen paa nogen tid som hun har veret u-Roelig i hofvedet og fra sin
forstand, har hun veret aldelis fra Guds bord;
Fogden lod tilføere at naar Dellinqventernes Deffensor har ført sine indstefnte vidner og er
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ckom/m/en med hvad hand till deris forsvar, agter fornøden at føere (da) hand havde sig
Reserveret sin Endelige paastand og i Rettesettelse at fremsette;
Deffensor Holch da hand anseer Leyermaals begiengeren Hans Hansen Mule at vere lidet
og intet oplyst i sin Christendom, ja vell vendtende om forlanges skall kunde bevise med
vidner, at hans opførsell og lefnets maade, som et forstandig Menniske, icke alletider haver
veret, kand hand som Deffensor icke Trøste sig till at imodtage Hans Mules tilstaaelse for
gyldig bevis i den/n/e Sag, langt mindre Reflectere paa qvinde Mennisket Karj Tørresdatters
forcklaring, da hun gandske skall vere af med sin forstand, men vill formoede og paastaae at
Actor maa paalegges at bevise, hvor vidt de ere beslegtede, og at Leyermaalet er Passeret, og
uden det skeer kand hand icke foretage sig noget at svare til Deffension for dem, thj det er
Lovens maade at hvem der Sigter skall bevise;
Fogden (sagde) at hand holdte u-fornøden at svare noget til Procurator Holches u-Rimelige
Proposition, men vil alleene fornemme om hand vill føere de indstefnte vidner, hvis icke ville
fogden som Actor begiere dem førte og afhørte til Sagens oplysning. Procurator Holch kand
heller icke saa meget imodstride, at de af ham indstefnte vidner til Sagens Nermere oplysning
maa tages i Eed og til forcklaring;

hvor paa widnerne Aamund Colbentshoug, Jacob Kaaete og Eelias Wacke, eftter paaraab
fremstod for Retten, da Eedens forcklaring for dennem af Dommeren blev oplæst og
formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MenEed. hvor paa
vidnet Aamund Colbentshoug, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede paa 1te
Spørsmaall om hand eller vidnet kiender Dellinqventinden, Rs: jae hun er barnføed i
Naeboelafvet, og hindes fader Tørres Andbiørnsen boende paa gaarden Ulfvenes; 2det: om
vidnet har seet eller ved at Dellinqventinden Kari Tørresdatter haver veret fra sin forstand,
paa hvad tider og hvor lenge; Rs: har icke seet, hinde afsindet, men har hørt af hindes fader
saa vell som andre folck at hafve Sagt, at hun Dellinqventinden har veret svag i hovedet,
som og at hun har løbet om bøigden som et afsindet Menniske, men hvor mange gange, eller
hvor lenge hun har veret saa svagelig i hovedet vidste vidnet icke, har og hørt fortelle af
andre folck, at paa de tider hun har veret u-Roelig i hovedet, skall hun og om Nattetider for 3
â 4 aar siden veret i vidnets baade Nøst, hvor der stod en Sæck med Kalck udj, hvilcken var
slaget af Secken paa Marcken eller Jorden, og Sæcken borte. 2det blev vidnet tilspurt om
hand kiendte Dellinqventen Hans Hansen Mule, og om hand af hannem har fornummet nogen
gallenskab, eller u-Roelighed i hofvedet. Rs: Dellinqventen Hans Hansen Mule er en Sønne
Søn af Tørres Ulfvenes, og alt saa er Dellinqventindens Broders Søn, og haver ellers icke seet
nogen galskab eller afsindighed hos Dellinqventen Hans Hans: Muhle, Videre hafde Parterne
icke dette vidne at tilspørge.
det 2det vidne Jacob Kaate eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa 1te
Spørsmaall, om vidnet kiender Dellinqventen og
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Dellinqventinden Karj Tørresdatter. Rs: svarede, at Dellinqventen Hans Hansen Mule er en
Sønnesøn af Tørres Ulfvenes, hvis datter Dellinqventinden Karj Tørresdatter er, og at
Dellinqventen Hans Hansens fader er Kiødelig Broder til Dellinqventinden. 2det om vidnet
ved og \er/ beckient at Dellinqventinden har veret u-Roelig i hovedet og fra sin forstand, for
mange eller faae aar siden. Rs: at Dellinqventinden har stedse og fremdelis veret taabelig og
nesten fra sin forstand, men i Særdelished for 10 aar siden {har} war hun gandske fra sin
forstand, og siden har det tid eftter anden Continueret, stundum meere og Stundom mindre,
indtil denne tid at Retten nu Seer hinde, at hun icke er Rettelig ved sin forstand, og udj hindes
gallenskab har hun undertiden løbet gandske Nøgen igiennem ager og Eng, samt løbet i
Marck og Field, hvor hun laag kaalde høstedag 3de dager og Netter under bare himmell; har
og i saadan gallenskab Seet at hun har gaaet i fæehuuset, taget bielderne af giederne og taget
paa sig Self, og vidnet som er hindes forældres Neste Naboe ved ej at hafve kiendt hinde i
anden tilstand fra hindes u(ngdom) til denne tid, end at hun fremdelis har veret taabelig og fra
hindes forstand, ligesom og Dellinqventindens Moder, haver (lige) saa veret udj 30 \til 40/
aars tid meget wanskelig og mellem(stun)der gandske fra sin forstand, ja end og for
Nerverende tid maa holde hinde inden lugte dører for hindes taabelighed Skyld; Procurator
Holch tilspurte vidnet om hand kand forcklare hvordan det er af beskaffenhed med
Dellinqventen Hans Hansen og hans fader Hans Muele, samt om Dellinqventen haver veret i
saadan tilstand at nogen Mand har villet haftt ham i tieniste hos sig og ellers at vidnet
forcklarer Hans Hansens heele opførsell, Rs: at faderen Hans Muele har icke i alt veret
meget viiselig ej eller!! (heller) gallen, og Sønnen Dellinqventen kand vidnet heller icke
sige, at vere saa hurtig som hand burde at vere, og der for har heller ingen Mand villet haftt
ham i tieniste, kand ellers icke vide at hand har veret fra forstanden, uden at hand som et
ungdoms barn, der icke har lært eller seet noget godt, veret taabelig og wanckundig. Videre
hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.

3die vidne Eelias Thoersen Wacke, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, paa
1te: Spørsmall ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver. till 2det Spørsmall forcklarede
vidnet at for 10 aar siden kom Dellinqventinden till vidnet, saa gallen og forstørret og fra sin
forstand at hand maatte Stenge hind!! (hinde) ind udj et huus om Natten og sette Stang for
døren, og siden Sagde vidnet icke at have seet hinde anderledes end som et taabelig
Menniske, der icke har veret ved sin fulde fornuftt; og hvad Dellinqventen og faderen angaar,
forcklarede vidnet i allemaader som nest forrige vidne vundet og udsagt haver. Videre hafde
Parterne icke at tilspørge dette vidne;
Fogden lod tilføere at som Dellinqventerne Hans Hansen Mule og Karj Tørresdatter, Self
godvillig har tilstaaet at have haftt legemlig omgiengelse og Barne aufling tilsamen, og det
saa vell med deris Eegen tilstaaelse, som med de førte vidners forcklaring er bevislig giort, at
Dellinqventen Hans Hansen er Dellinqventinden Karj Tørresdatters Kiødelige Brodersøn
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(…. ….) alt saa begge har brudt imod Lovens 6 bogs 18 Capt: 9 art: (…..) Punct, saa satte
Fogden i Rette og paastod at de for saadan deris begangne Misgierning bør Straffes eftter
Lovens Pag: 972 art: 14de: og at begge deris hovedlodder bør vere Deris Mai:t hiemfalden,
hvor om hand paastod Dom.
Procurator Holch da hand fornem/m/er af widnerne og Dellinqventernes forcklaringer, at
Leyermaall i forbudne Leed skall vere sked, finder hand icke noget for Dellinqventerne til
Deffension, uden at dend Respective Dommer Considererer vidnernis forcklaring, der
overtyder Qvinde Mennisket Karj Tørresdatter at vere u-Roelig i hovedet og fra sin forstand,
altsaa gierningen i Disperation af hinde Passeret, dis uden Erfaris af vidnernis Declaration at
Dellinqventen Hans Hansen Mule, icke heller kand tilsiges at vere (fornu)fttig, icke just heller
at vere Reent gallen og afsindig, og (….. d)a eftter beskaffenhed paastod Dellinqventernes
forsvar, (en Re)tsindig Dom, med forlangende hand og maatte tilckiendes at nyde daglig Diet
Penge 4 Mrk: 2de dager fra og 2de dager til sit hiem er 2 rdr: 4 Mrk: hvad øfrige u-mage
med tids Spilde og videre som kunde beregnes, vil hand da for Nerverende tid (icke) giøre
nogen paastand om;
Fogden lod tilføre at Dellinqventernes Registerede og Seqvestrerede Eiendeler, er lidet eller
intet, og langt fra \icke/ tilstreckelig til de omckostninger som Justitien maa anvende paa deris
underholdning i fengsell og afstraffelse hvor fore Procurator Holches paastand om Processes
omckostning eftter Ergangne Forordninger og ordres formoedentlig bortfalder af sig Self, i
det øfrige Refererede hand sig til sit forrige og paastod Dom.
Procurator Holch Refererede sig till sit forrige og paastod Dom.
og som Parterne paa begge sider ærcklærede ej hafde mere udj Sagen at fremckom/m/e med
Saa blev udj Sagen saaledes \for Retten/ Kiendt Dømt og afsagt.
Med widnernis og Dellinqventernis udsigende er bevislig giort, at Dellinqventen Hans Hansen
Muele er Dellinqventindens Karj Tørresdatters Kiødelige Brodersøn, hvilcke begge frivillig
og aabenbare for Retten har tilstaaet at hafve haftt legemlig omgiengelse og barne Aufling
tilsam/m/en, hvor fore begge Dellinqventerne Hans Hansen Muele og Dellinqventinden Karj
Tørresdatter for denne deris med hin anden begangne blodskam, tilfindes eftter Lovens 6 bogs
13de Capt: 14 art: at miste deris Lif, og deris hofveder med Sverd at afhugges, og Kropperne
at begrafves eftter Forordningen dat: 9 Aug: 1737 samt begge deris Boeslodder til Deris
Mai:t bør vere hiemfalden, og som med vidnernis Deposition er bevist at Dellinqventen Hans
Hansen Muele, har fra sin Spæde ungdoms aar veret opdragen i wanckundighed, og alt saa
icke haver haftt med andre Mennisker nogen fuldckom/m/en Menniskelig Skiønsomhed;
iligemaade Dellinqventinden som bevises ej alleene gandske og aldelis at have veret Rasende

og fra sin forstand, og siden dend tid aldrig har veret befunden at have haftt sin fulde fornuftt,
som Retten dis uden paa denne tid har Rettelig Erfaret, Saa Bønbeder Vj allerunderdanigst
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at Deris Mai:t allernaadigst ville for(milde?) og (……..) for begge disse Eenfoldige
Dellinqventer, denne vores afsagde Doms dicterende Straff.

Ao: 1746 d: 7 og 8de Novembr: blev holden Almindelig Høste- Skatte og Sage-Ting paa
gaarden øfre Waage for Strandebarms Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Anders Svindland,
Aad Hafneraas, Lars Skaege, Joen ibid: Peder Fuurhofde, Ole Røe, Jacob Hiartnes og Østen
Risa, tillige med fleere Almue, som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Forordning angaaende hvad frem/m/et Salt her eftter
udj Dan/n/emarck og Norge maa indføres dat: 23 Aug: 1746.
Publiceret deris Excellence â Møinichens ordre at Sorenskrifveren skall oppebære forlofs
Penge og der for aflegge Rigtighed til Fogden dat: 23 Aug: 1746.
Publiceret Deris Excellence â Møinichens ordre angaaende at Almuen (……) skall betale 2 s:
til Postbroen i Arne Skibbrede udj Nordhordlehn Fogderie dat: 13 Augustij 1746.
Niels Tangeraas haver till dette Ting ladet indstefne Godtskalck Mit Børseim till Doms
Lidelse, at indrømme Citanten 1 Løb Smør udj gaarden Mit Børsem, saa som Citanten
formeener der till at vere Nermeste odels berettiget.
Contraparten Godtskalck Nielsen Mit Børseim, møtte for Retten og vedstod at have faaet
lovlig Kald og Varsell.
Citanten Producerede Pengerne 67 Rdr: 3 Mrk: i Retten med tilbud om Contraparten ville
modtage dennem, som hand aldelis negtede, og veigrede icke at modtage, saa som hand
formeener Self til gaarden at vere nermeste odels berettiget.
Citanten ved Procurator Hans Giøen war Dom udj Sagen paastaaende.
hvor eftter Saaledes blev Eragtet.
Som Sagen Dirriverer af odels Prætention, Saa henvises Sagen til Aaesteden, hvor Citant og
Contrapart i følge Loven sin Sag indstefner, hvor da Sagen lovfølgelig skall blive paadømt, og
i midlertid tager Citanten sine i Rette Producerede Penge til sig udj Eegen bevaring.
Fogden hafde eftter forrige tiltale til dette Ting ladet indstefne Daarthe Samsonsdatter Brecke,
at lide Dom til Straf, for begangne Leyermaall med Soldat Hans Larsen Berge som er hende
udj 3die {Lige} og 3die Lige Leed beslegtiget, og gaf Fogden tilckiende at bem:te Soldat
Hans Larsen var indstefnt till Vedermæele, til nestleden Som/m/erting d: 13 Junij, da hand
tilstod qvinde Menniskets beckiendelse at vere hendes Barnefader, og ligeledes, at hand er
hende udj 3die og 3die Lige Leed beslegtiget;
Fogden gaf og tilckiende, at hannem er indløben hans Excellence Hr: Stiftts Befahlings
Mandens ordre til Bøigde Pro1746: 259b

curator Hans Engelsen Giøen, at vere qvinde Menniskets Deffensor i denne Sag, men har for
nerverende tid, saaledes forlagt dend blant sine Papirer, at hand ved nøye efttersøgning nu
icke kand finde dend, og da det er \icke/ vendteligt at Procurator Giøen kand tage till
gienmæele paa hindes vegne, endskiønt hand till Sagen er indstefnt og nu for Retten
Comparerer, førend høybem:te ordre ham i hende bliver leveret, Saa var Fogden foraarsaget
endnu at begiere Sagens udsettelse till neste Ting; imidlertid, begierede hand nu dend Samtlig
Tingsøgende Almues vidnisbyrd, om de icke er vidende at bem:te Dorthe Samsonsdatter,
endten her eller paa andre Steder, haver nogen slags Eiendeler, endten af løese eller faste
Midler, som følgelig Forordningen af 6 Decembr: 1743 kunde Registeres og vurderes, og hvor
over her i Retten kunde Produceres Een af Stifttamtmanden Approberet Registrations
forretning.
Almuen her til Svarede at qvinde Mennisket Dorthe Samsonsdatter, er aldelis ingen Midler
Eiende, hvercken Rørendes eller u-Rørendes, uden alleene de usle Klæder hun skiuler sit
Legeme udj;
Dorthe Samsonsdatter møtte for Retten og vedstod at have faaet Lovlig Kald og warsell, og
paa Spørsmaall forcklarede, intet at vere Eiende, uden de usle Klæder hun skiuler sit Legeme
udj.
Lænsmanden Hans Giøen Comparerede eftter Lovlig indkaldelse, og sagde ej kunde antage
dend indstefnte som Deffensor førend Deris Excellences ordre bliver ham till lefveret.
Eragtet.
Sagen eftter Fogdens paastand udsettes til neste Ting.
Publiceret Hans Torgelsen Giøens udstede bøxelsedel paa ½ Løb 9 Mrk: Sm: udj gaarden
Houchaas til Ole Torgilsen dat: 20 Maij 1746.
Publiceret Hr: Ole Gierdrums udstede bøxelseddell paa 3 Spd: Smør udj gaarden Haabreche
till Samson Lars: dat: 20 Septbr: 1746.
Ole Siursen Riise fremckom for Retten og gaf tilckiende at som Sl: Ifvers Encke, Anna
Halfvorsdatter, i Bergen boende, og ved døden afgangen, saa hafver hand indstefnt 2de
boefaste Mend, till at aflegge sin Eedelig forcklaring, hvorvidt Citanten er beslegtiget till
forbem:te afdøde Encke Sl: Anna Halfvorsdatter;
Widnerne Taarbiørn Samsonsen Store Fosse og Torgier Torgiersen Grønning Comparerede
for Retten, da Eedens forcklaring for dennem blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed.
Citanten paastod at hans fremstillede vidner motte Eedfæstes og afhøres;
Widnet Taarbiørn Samsonsen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede; at Hagtor
Joensen Store Fosse auflede udj æcteskab 3de børn 2de Sønner og en datter, dend ældste
Søn Taarbiørn
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Hagtorsen boende paa et huusmands Pladz under gaarden Houchaas, Steen Hagtorsen
Soldat døde ung Karl i Kongens Tieniste, uden at eftterlade sig Lifs arfvinger, Marithe
Hagtorsdatter. at Hagtor Store Fosse var 2de ganger giftt, hans første huustrue Martha Store
Fosse, med hvilcken hand auflede 2de Børn 1 Søn og 1 datter, Sønnen Indre Hagtorsen, død
for mange aar siden uden at eftterlade sig Lifs arfvinger, Anna Hagtorsdatter, som kom udj
Egteskab med Halfvor Riise Næsse og auflede med fleere Børn Anna Halfvorsdatter som nu i
Bergen ved døden er afgangen, de øfrige Børn som Anna Hagtorsdatter auflede, ere alle udj
deris u-Myndige aar bortdøde; dend første benefnte Hagtor Store Fosse kom Anden gang i
Egteskab i Egteskab!! med Sirj Store Fosse og auflede med hinde 3de børn 2de Sønner og 1

datter Sønnen Taarbiørn Hagtorsen boende paa et huusmandz Pladz under gaarden
Houchaas, Steen Hagtorsen Soldat, døde ung Karl i Kongens Tieniste, og Marithe
Hagtorsdatter, som hafver till æcte Citanten Ole Siursen Riise; Saa at forbemelte Taarbiørn
Hagtorsen, og Ole Siursens huustrue Marrithe Hagtorsdatter, ere paa faderens Side Kiødelige
Sødskende till afdøde Anna Halfvorsdatters Moder Anna Hagtorsdatter, Men icke till
Moderen;
det 2det vidne Torgier Torgiersen Grønning eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede i allemaader ligesom forige vidne vundet og udsagt haver.
hvor eftter Citanten om hvis Passeret er, var af Retten et Lovskickcket Tingsvidne
begierende, som blev bevilget.
Peder Giere, ved sin Søn Godtskalck Pedersen Giere fremckom for Retten og Sagde at have
skudt 1 Bjørn i Torsnesdalen om Sancte Hans dags tider 1746. hvis feld eller huud hand for
Retten anviste, hvor fore fogden betalte 2 rdr:
Publiceret Joen Aarvig med fleere interessentere deris udstede Skiøde paa 2 pd: 9 Mrk: Sm: i
gaarden Sundal til Godtskalck Samsons: som der for har bet: 76 rdr: dat: 7 Novbr: 1746.
Publiceret Lars Brynildsen med fleere interessenteres udstede skiøde paa ½ Løb Sm: udj
gaarden Lie till Mons Brynildsen som der for har betalt 35 rdr: dat: 7 Novbr: 1746.
Publiceret Niels Peders: med fleere interessenteres udstede bøxelsedel paa ½ Løb Smør i Lie
till Mons Brynilds: dat: 7 Novbr: 1746.
Fogden fremckaldede for Retten Samtlige SagEiere og Sagmestere at beEedige deris giorde
Angifvelse paa de Sauger som findes i dette Skibbrede, af hvilcke Skouge det skaarne
Tøm/m/er er komen, og hvad qvantum bord der er kom/m/en af enhver Sort Tøm/m/er
Nemlig det Tøm/m/er af odels Skouge for sig Self, og det Tøm/m/er af deris Mai:ts Eegne,
Kierckernis eller de Beneficeredes Skouge
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(for) sig Self, og Endelig hvad qvantum bord paa enhver Saug in allis er bleven skaaren;
SaugEierne Od Hafneraas, Ifver Rørvig, Ifver Backe, Joen Aarvig, Eerick og Peder Aackre,
Hans Hans: Vaage, Samson Traae og Anders Svindland, paa og Samtlig Saug Eiernis vegne
Svarede, at hvor u-muelig det er for den/n/em at giøre saadan Eed, uden at de skall Staae i
tvill, om hvad Endten de ere MeenEedere eller icke, og hvorledes saadanne Schrupler ville
trøcke dem som Eenfoldige bønder, der hvercken Self kand læese eller skrifve, og i dag haver
en Saugmæster, og i Morgen en Anden, og i henseende til at dend Største deell som bliver
Skaaren paa disse her verende Flom Sauger, er det Tøm/m/er som bøigdelavet behøver till
deris huusers Reparation, hvilcket enhver som Tøm/m/eret Eier, undertiden og oftteste er Self
Saugmester til, det har de afvigte aar fuldstendig givet tilckiende, hvor paa da et Tingsvidne
blev udsted og hvor til de sig endnu Refererer; De Sagde ellers at de er allerunderdanigst
Pligtige, at betale all dend Skat som Deris Mai:t af deris Eiende Sauger allerunderd:t vill
paabyde; Men haaber allerunderd:t at de icke bliver forceret til Eed i slige Ting, som de icke
kand have en frelst Samvittighed udj, ønskede der fore at deris Sauger ved en ordentlig
undersøgelse, maatte blive sadt for en hvis Taxt, og hvor meget de aarlig af hver Saug skulle
svare, og at saadant heller maatte ske i høyeste (ti)d i mindste Maader, at enhver Saug Eier
engang kunde vide hvad (de) skall svare.
Fogden om hvis Passeret er, var Tingsvidne begierende,

Joen Ingemorsen ved Lænsmanden Hans Waage lader lyese odels og Pengemangels Lysnings
Rett till 2 Løber Sm: i gaarden Sundal paa sin huustrues vegne, som Knud Peders: Sundal
paaboer, hvilcket Joen Ingemorsen ved Lænsmanden Sagde er hans huustrues Rette og Sande
odell, som hand agter til sig at indløese, saa snart hand saa mange Penge kand beckomme.
{Fogden} \Peder Lille Fosse/ haver till dette Ting ladet indstefnte Hans Eericksen Soelberg
till Doms Lidelse for øfvede slagsmaall imod Citanten og der om indstefnt ham till at
paahøre vidnerne Taarbiørn Mortensen Store Fosse og Lars Mathiesen ibid: \og Helga
Salomonsdatter/ som under faldzmaall ere indstefnte.
Citanten møtte for Retten og sagde at vere i Mindelighed forEenet med Contra Parten;
Fogden lod tilføre at siden Citanten har declareret at vere forEenet med sin Vederpart, og
hans Mai:t icke dis mindre bør have de af Sagen flydende bøder, saa paastod Fogden at eftter
Stefnemaalet er bleven afhiemlet, de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Stefnevidnerne Hans Torgersen Brue og Lars Torgersen Berge, hiemlede ved Eed eftter
Loven at have indstefnt Contraparten Hans Eericksen Soelberg, som og vidnerne till dette
Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
hvor eftter vidnet Lars Mathiesen Store Fosse eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, at om Sancte Hans dags tider i Brøllupet paa Soelbiøer, hørte vidnet at Hans
Eericks: Soelberg Sagde til Peder Lille Fosse, at haver icke hand veret, kunde Hans Soelberg
bleven Præstens Medhielper, hvor paa de gick begge ud, og som Hans Soelberg kom ind, og
satte sig oven for bordet, kom Peder Andersen Lille Fosse eftter og satte sig hos ham, og som
de Sad og snackede tog Peder Andersen Lille Fosse i Hans Soelbergs Skiorte, saa at dend
noget Refnede, og som vidnet forstod var det af vred hue, hvor paa Hans Soelberg blev vred
og slog til Peder Lille Fosse, men om det var i hofvedet eller paa axelen hand Ramte, vidste
vidnet icke till vished at forcklare, videre vidste vidnet icke at forcklare.
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting, til hvilcken tid og sted de udeblefne, og dog loflig indstefnte
vidner
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Taarbiørn Mortensen Store Fosse og Helga Salamonsdatter forelegges Laufdag under faldz
maall at aflegge sit vidnisbyrd, i ligemaade til sam/m/e tid og sted forelegges Contraparten
Hans Soelberg Laufdag at møde og svare till Sagen.
Publiceret Taarbiørn Samsonsen, og Niels Tangeraases udstede Skiøde paa 1 Løb Sm: i Store
Fosse, till Lars Torgers: Berge, som der for har betalt 86 Rdr: dat: 8 Novembr: 1746.
Almuen tilstod saa mange som har ført til og fra Tingerne dette aar, har nødt sin betaling 4 s:
Milen. Wrag og Strandet gods, er icke bleven funden i dette Skibrede dette aar, og for det
øfrige findes intet mere af de Poster, end Tingsvidnet indeholder. Opsidderne paa Neerhuus
og Gierde, tilstod at Skatterne, af aftaget er dennem dette aar godtgiort. odelskats
Mandtalet, blev u-imodsagt;
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747. Mickel Sundall, Godtskalck ibid: Ole
Braathuun, Jacob Hombn, Anders Fuurhofde, Eerick Netteland, Ifver Backe, og Eelias
Boegeland.

Ao: 1746 d: 10 og 11te: Novembr: blev holden Almindelig Høste- Skatte og Sageting paa
gaarden Møchlebust for Qvindherrets Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Niels
Kaldestad, Torckell Oenerim, Berge Røsland, Thoer Grødstøell, Johannes Rørvig, Maans
Røsland, Hans Tuftte, og Giert Kierland, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid
Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning og høye øfrigheds ordres som paa forrige
Tinge.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedell paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: ¼ huud ½ g:skind udj
gaarden Fugleberg till Rasmus Jensen dat: 16 April 1746.
Publiceret Hr: Frimands udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud i gaarden Liustvet till
Ole Albertsen dat: 3 Novbr: 1745.
Publiceret Hr: Frimands udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden øfre
Sandvigen til Joen Tøres: dat: 16 Maij 1746.
Publiceret Fogdens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: 1 huud i Røsseland till Ole
Christophers: dat: 26 Janv: 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Abel Helvigen, hvor Encken Karj Torgiersdatter tilige med
Creditorerne og hindes 5 børn er udlagt i gaarden Helvigen 2 Løb: 2 pd: 13 Mrk: Sm: dat: 15
Junij 1746.
Fogden hafde till dette Ting med Skrifttlig warsell ladet indstefne opsidderne paa gaarden
Onerim, Deris Mai:t tilhørig, og Bergens Lectorat Allernaadigst Beneficeret, Neml: Jacob
Ols: Ølfver Ols: Halfvor Brynils: Torckell Niels: og Ole Niels: at lide Dom til Straf for uLoflig Skoughugst udj deris paaboende gaards Skoug, og der om at anhøre vidnerne,
Lænsmanden Søfren Møcklebust, Lænsmanden paa Rosenthals godz Lars Mæehl, og
ligeledes Lænsmanden Anders Hillestad af Rosenthals gods, hvilcke alle ere indstefnte under
faldz maall at møde, deris Eedelige forcklaring i Sagen at aflegge, og tillige med de indstefnte
opsiddere at svare til de qvæstioner som dennem kunde blive foresadt, {hvor till} hvilcket
dend Beneficerede Eier Hr: Assessor og Lector Londemand er indstefnt at anhøre og ellers at
vere til Vedermæhle udj Sagen, saa dend han/n/em kunde paagielde med videre, alt det i
Rettelagde Stefnemaals formeld dat: 20 Aug: 1746 saa Lydende.
Stefnevidnerne Johannes Eericks: Døsseland (Røsseland?) og Isack Døsland hiemlede ved
Eed eftter Loven at hafve forckyndet forestaaende Stefnemaall for Assessor Londemand for 5
uger siden, at Regne fra forckyn1746: 261b
delses dato d: 4 Octobr: til d: 8 Novbr: nest afvigt, og der nest sagde at de Mundtlig betydede
ham at Tinget skulle Staae som i dag og i Morgen.
Eragtet.
Stefnevidnerne har vel forcklaret at de har Mundtlig betydet Hr: Assessor Lundemand at
Tinget skulle Staae som i dag og i Morgen, men som de icke har kundet Rigtig udsagt og

forcklaret hvad dato Tinget skulle holdes, saa kand icke Retten antage vidnerne til forhør,
førend vedkom/m/ende lovlig indvarsles.
Fogden declarerede at hand aqviecerer med Rettens Eragtning og begierede der for at hans i
Rettelagde Stefnemaall maatte ham tilbage lefveres til lovlig stefnemaals udstedelse.
Fogden fremckaldede for Retten SagEierne til de her i Skibredet befindende 2de Sauger,
Helvigens og Unerims Sager, at beEedige deris giorde angivelse, over de paa sam/m/e Sauger
dette aar Skaarne bord; og af hvad skouge det skaarne Tøm/m/er er kom/m/en, samt hvad
qvantum bord enhver Sort Tøm/m/er har udbragt;
Saug Eierne Jacob Unereim, og Ølfver Ols: ibid: paa Eegne og de øfrige Saug Eieris vegne,
svarede til Fogdens paastand, i allemaader det sam/m/e som Saug Eierne i Strandebarms
Skibrede, hvor om fogden var Tings vidne begierende.
Fogden i Rettelagde Mandtalet paa wrag og strandet gods, hvor af Almuen svarede intet dette
aar er falden, ej eller!! (heller) mere af det øfrige, end dito udstede Tingsvidne indeholder.
Restands: beløber 65 rdr: 3 Mrk: 9 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747. Ølver Olsen Onerim, Hagtor Kaldestad,
Joen Røsseland, Ole Christophers: ibid: gamle Hans Sunde, Johans ibid: Ole Bielland og
Ole Ols: ibid:
John Johans: Tvedt ved sin Søn Johannes Joensen, lod fremsette sin Myndtling Britha
Olsdatters arvelod 19 rdr: 2 Mrk: 13 s: som hand ville opbyde, og lade forsegle. hvor da
anmeldte sig Hagtor Joens: Kaldestad at ville antage Pengerne og der for sette til underpant
gaarden Kaldestad, hvor fore Pengerne blev u-forseglet.
Almuen har faaet betaling for Ting skydsen, 4 s: Milen saa mange som har ført til og fra
Tingene dette aar. aftaget paa Møcklebust der af skatterne, Ledingen, og Landskylden er
opsiderne godtgiort. Odelskats Mandtalet befandtes eftter Almuens tilstaaelse Rigtig.

Ao: 1746 d: 15 og 16 Novbr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Sioe for Halsnøe Closters gods udj Schaanevigs [og Opdals] Skibbrede, oververende udj
Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend
Nemblig Ole Tørres: øfre Vaage, Johannes Sioe, Halfvor Vaage, Niels Floernes, Lars
Langeland, Niels Langeland, Hans Lande, og Christen Lande, tillige med fleere Almue som
Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning og høye øfrigheds ordre som paa forrige
Tinge.
Fogden lod opbyde eftterskrefne gaarder Halsnøe Closters gods tilhørig, som for Nerverende
tid ligger øde, om nogen sig sam/m/e til brug og beboelse, med saa føyelige Conditioner som
mueligt er, ville antage, de sig da nu her for Retten ville anmelde og angifve, med hvad
Conditioner de sam/m/e gaarder ville antage No: 3 Eide, afdøde Jørgens brug skyldende i
skat 3 Løber Smør og i Landskyld 2 Løber Smør 2 huuder og No: 43 Wattendal med Lille
Wattendal skyldende i skat 2 Løber
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18 Mrk: Smør, men i Landskyld 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: Sm:
der paa indfandt sig Ole Olsen Fadtland og Halfvor Alvaldsen, som tilbøde sig at antage
gaarden Wattendal og Lille Wattendal, naar de maatte nyde samme uden bøxell og frj for
Jordebogens Indkomster deris Lifves tid, da de der imod forpligter sig icke alleene at sette
gaardens forfaldne huuser og gierder i Loufføer Stand, men end og fra 1747 aars begyndelse
at svare de fulde Skatter der af; og da denne gaard eftter nøyere opbud icke paa nogen
fordelagtigere maade till Deris Mai:ts interesse, var at faae beboet, blev dend bemelte Ole
Olsen og Halvor Alvaldsen af Fogden paa høy øfrighedz nermere Approbation tilstaaet med
de anbudne Conditioner, hvor paa hand og lovede dennem bøxelseddell med allerforderligst.
Till gaarden Eyde eftter paaraab anmeldede sig ingen som dend paa forbem:te Conditioner
ville antage.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Thore Joenasdatter til Doms Lidelse for begangne
Leyermaall med Mickel Søer Huglen.
Thoera Joenasdatter blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;
Stefnevidnerne Abraham Videvold og Hans Lande, hiemlede ved Eed eftter Loven, at have
indstefnt Thoere Jonasdatter till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell.
Fogden paastod Laufdags foreleggelse for dend indstefnte;
Eragtet.
Som dend indstefnte haver faaet lovlig Kald og warsell Saa forelegges Thoere Janasdatter!!
(Jonas-) Laufdag till neste Ting {med} at møde og svare till Sagen.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Ole Simens: Sandvold og hans Verfader Pofvell
Sandvold, till at lide Dom til straf for de haver holdt brøllup med Spill og Dantz paa en
Søndag, og der om indstefnt at anhøre vidnerne Johannes Handeland, Ole Larsen ibid: og Ole
Simens: ibid: som iligemaade ere indstefnte under faldz maall at aflegge sit vidnisbyrd i
Sagen.
de indstefnte Pofvell og Ole Sandvold, møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig
Kald og varsell.
Fogden der eftter tilspurte de indstefnte, om de icke holdt Brøllupet Nemlig Ole Simens:
som brudgom og Paall Giørsen som brudens fader, d: 5te Søndag eftter Trinitatis sidstleden,
og om de icke sam/m/e dag Reiste med Spill og Leeg til og fra Schaanevigs Kircke hvor
Copulationen blev forrettet; der til de svarede, at de brugte icke Spill fra Brøllups huuset til
Kircken og eftter Prædicken icke heller fra Kircken førend de kom til Søes, da de Spillede
paa Fiolen med det sam/m/e de skulle stige i baaden; for det 2det: om icke brudefolcket om
Søndags Morgenen da brudevielsen skede, gick fra huuset til Søes med Spill og Leeg, og
ligeledes foer hiem fra Kircken paa baaden med Spill og Leeg. Rs: da de Reiste fra Kircken
blev der Spillet paa baaden underveys paa Søen; for det 3die: om brøllupet med Spill og
Leeg i huuset, saa og giestebudet for brølups folcket blev holdt paa dito Søndag som
Copulationen skede; Rs: joe eftter Prædicken da de kom hiem, blev brøllupet holdet med
Spill og Leeg;
Fogden i Rettelagde Cappellanen til Schaanevigs Præstegield Hr: Peder Fabers angifvelse
dat: 27 Aug: 1746 saa Lydende.
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(hvilcke?) sam/m/e, saa vell som de indstefntes Eegen tilstaaelse tilstreckelig oplyeser at Ole
Simens: Sandvold som brudgom og Povel Giørs: Sandvold som brudens fader der holdt
brøllupet, har handlet mod de udgangne Kongl: allernaadigste Forordninger, om giestebuder

samt Spill og Leegs holdelse paa Søn og hellige dage, saa holdt Fogden u-fornøden at føere
fleere vidner der om, men sadte i Rette, at de for saadan deris forseelse, hvor om Almuen saa
oftte er bleven advaret, at de sig der fra skulle endtholde, ja og forhen er bleven straffede med
vedbørlig Mulct, bør i det Mindste enhver for sig udreede hellig brøde, og eftterdj intet
Skoelehold i dette Præstegield er bleven indrettet, at da bøderne maatte tilfindes at vere Deris
Mai:ts Cassa hiemfalden, hvor om Fogden paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Dømt og afsagt.
Dend allernaadigste Forordning af 14 Decembr: 1736 befaler at brølluper paa Søn og hellige
dager, maa af Almuen icke holdes med Spill og Leeg, Men som befindes af Brudens faders
Eegen tilstaaelse inden Retten at eftter hiemckomsten fra Kircken blev i brudehuuset{s}
brøllupet holdet med Spill og Leeg, hvor fore Brudens fader Pofvell Giørsen Sandvold for
saadan sin forhold imod Forordningens bydende tilfindes at betale hellig brøde eftter Lovens!!
\til Skoele Cassen/ med 1 rdr: 3 Mrk: danske, under Namb og Execution 14 dager eftter denne
doms lovlige forckyndelse, hvor imod Ole Simensen for de paastaaende bøder frifindes i
henseende icke befindes at brølupet icke i hans eller Ole Simmens: men i Svigerfaderens
huus har veret staaende.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Mit Waage til Niels
Andersen dat: 13 April 1746.
Publiceret Fogdens udstede bøxelseddell paa ½ Løb Sm: i øfre Waage i Opdals Skibrede til
Ole Tøres: Sandvig dat: 28 Aug: 1744.
Almuen saa mange som har ført til og fra Tingerne tilstod at have faaet sin betaling 4 s:
Miilen; Wrag og Strandet gods, er dette aar intet funden, ej eller!! (heller) mere af de øfrige
poster, end dito Tingsvidne indeholder. aftaget paa gaarderne Rullestad, Fatland og Milje,
tilstod opsiderne at Contributionerne er den/n/em der af godtgiort, Ligeledes tilstod
opsidderne i Opdals Skibrede at Contributionerne som Landskylden er denem godtgiort for
aftagerne paa deris gaarder, øfre Waage, Mit Waage og Nedre Waage, Lige saa Ledingen
denem godtgiort paa forskrefne aftag. udj gaarden yttre Bauge ødeliggende 1 Løb Sm: udj
Bougstøe med dito øde gaard, ødeligende 1 Løb Sm: udj Wattedal ødeligende 2 Løber 18
Mrk: Sm: udj gaarden Eyde ødeligende 3 Løber Sm: Restandsen for Schaanevigs Skibrede
192 rdr: 2 Mrk: 2 s: Restands: for Opdals skibr: 106 rdr: 2 Mrk: 11 s:
Laugrettes Mendene som skal beside Retten 1747, Johanes Anders: Sæbøe, Tørres Mehuus,
Torsten Mehuus og Ole Simens: Sandvold og af Opdals Skibbrede, Lars øfre Vaage, Niels
Mit Voge, Ole Nere Vaage og Thoer Tvedt.
Knud Skiørping betalte for u-Lovlig øelsall paa Bededagen 1 rdr: 3 Mrk: Lars Bogstøe
ligesaa for u-Lovlig øelsall paa Bededagen 1746 i Tielflaatvogen betalt helligbrøde 1 rdr: 3
Mrk:
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Ao: 1746 d: 18 og 19de Novembr: blev holden almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Gielmervig for Schaanevigs Skibbredes Lenets Almue, ofververende i Retten Kongl:
Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig Johannes

Ebne, Knud Lecknes, Lars Vogen, Biørne Ferrevig, Gundmund Sandvig, Hans Mortvet, Peder
Valdre og Lars Ebne tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Kongl: Forordning og høye øfrigheds ordres som paa forrige Tinge.
Publiceret Fogden Heibergs udstede Skiøde paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Schromme till
Elling Siurs: som der for har betalt 27 rdr: 3 Mrk: dat: 3 Febr: 1746.
Publiceret Fogden Heibergs udstede Skiøde paa 15 25/39 Mrk: Sm: udj gaarden Fiere til
Peder Heltberg dat: 7 Julij 1746.
Publiceret Fogden Heibergs udstede Skiøde paa 1 Løb Sm: ½ huud i gaarden Waldre til
Peder Heltberg, som der har betalt 55 rdr: dat: 14 Novbr: 1746.
Publiceret Johannes Bertels: med fleere deris udstede Skiøde paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: i
gaarden Houe til Anders Ols: som der for har bet: 34 rdr: dat: 14 Novbr: 1746.
Publiceret Skiftte forretningen eftter Sl: Margrethe Eelisdatter, hvor hindes børn Christopher,
Eelias, Lars Pedersønner, Johanna, Soffie og Grethe Pedersdatters børn er tilsamen udlagt 1
Løb 11 ¼ Mrk: Sm: ½ huud udj gaarden Gielmervig for 101 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 21 Maij
1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Joen Niels: Tungesvig
Fogden hafde till dette Ting eftter forrige tiltale ladet indstefne Johannes Aslacks: Skaaltvet,
at lide Dom til Straff, for hans begangne Leyermaall, med Christj Alvaldsdatter Rogtvet i
Etne Skibbrede, Men som hand nu er kom/m/en i Erfaring at bem:te Johannes Aslacks: er og
har veret Soldatt, vngefer 8te aars tid og hand alt saa for dete hans første begangne
Leyermaall eftter Forordningen er befriet, saa frafalt fogden sit Søgemaal tilckiende.
Publiceret Ellias Peders: Lecknes med fleere deris udstede Skiøde paa 2 Løber Sm: 1 huud
udj gaarden Gielmervig til Christopher Pedersen som har bet: for hver Marck Smør 1 rdr:
dat: 1te Junij 1746.
Publiceret {paa} Thor Aslacks: Sundes udstede Skiøde paa 1 Løb 12 Mrk: Sm: udj gaarden
Sunde till Knud Halfvors: som der for har bet: 42 rdr: dat: 18 Novbr: 1746.
Publiceret Anders Ols: udstede Pandte obligation till Fogden Heiberg som haver laant ham
50 rdr: og setter der for til underpandt 1 Løb Sm: 1 huud i gaarden Houge dat: 17 Novbr:
1746.
Fogden haver til dette Ting tid og Sted, ladet indstefne, Lars og Ole Tegland, Rasmus
Flesekie, Knud Kiørping og Lars Bogstøe, at lide Dom till Straf for deris forargelige øelsall,
nestleden bededag dette aar paa Pladset Tielflaat Vogen, som er Almuens Kirckevey till og fra
Kircken, men som Knud Kiørping og Lars Bogstøe, allerreede paa det holdte Høsteting paa
Sioe, i mindelighed har betalt hellig brøde hver 1 rdr: 3 Mrk: hvilcke 3 rdr: fogden
overleverede til Skoele Cassen, saa frafalt fog1746: 263b

den (dette) Søgemaall til dennem, og begierede at Sagen mod de øfrige 3de indstefnte maatte
fuldføris.
dend indstefnte Rasmus Fleiskie møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell, samt Svarede, at hand paa nest afvigte bededag førte en bøtte øell till Tielflaatte
Vogen med sig da hand Reiste til Kircken, Solte dog intet der af, men førte samme bøtte øell
med sig fra Kircken og hiem igien;
de øfrige Ole og Lars Tegland blev paaraabt eftter Loven men møtte icke,
Stefnevidnerne Lars Sandvig og Gundmund Sandvig ere icke de Rette, Men Stefnevidnerne
Lars Vogen og Jacob Aarthuen, hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Lars og Ole
Tegland med mere end 14 dagers Kald og Varsell, endskiønt de paa dend tid icke var hiemme,
men forckyndte Stefnemaalet paa gaarden for faderen og Moderen.
Fogden sagde at som Lænsmanden haver forsømt at indstefne vidner saa begierede hand
Sagens udsettelse til neste Ting, da hand ville lade Sagen indstefne till vidners førelse;
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting, till hvilcken tid fogden de fornødne vidner indstefner,
iligemaade \til forbem:te tid og sted/ forelegges Rasmus Fleyskie, Lars og Ole Teigland,
Laufdag at møde og svare till Sagen.
Fogden gaf tilckiende at Lænsmanden haver indkaldet Ole Aslacks: Skaalnes og Odne
Aslacks: ibid: som ere Løsgiengere, at svare Skatt eftter Skatte Forordningen og
Consumption eftter Consumptions forordningen, i hvilcken Anledning Fogden tilspurte
Lænsmanden og dend Tingsøgende Almue, om det forholder sig saa i Sandhed at de ere
Ledige Karle, der icke haver fast aars tieniste, og hvad deris ophold er, samt at de tilligemed
forcklarer, om fleere af dislige Persohner dette aar har veret her i Skibredet;
Lænsmanden og Almuen Sagde at andre findes icke uden disse 2de Persohner her udj
Skibbredet som og Johannes Aslacksen som har veret i halfve Tieniste hos Johannes Ebne
fra Worfrue Mis til for 6te Uger siden, da hand Reiste til Byen for hyre med sin huusbunds
Jegt, og siden dend tid hand kom hiem har hand ligget Syg og er endnu Svag.
Fogden lod tilføre, at siden de i Skibbredet befindende ledige Karle som bør skatte, bliver
Anført i det Sædvanlige Tingsvidne til hans Allerunderdanigste Regenskabs beleg, og
skatterne bliver inddrefne paa dend maade som Skatte forordningen og Cam/m/er Rets
ordningen allernaadigst paabyder, saa var nu her inden Retten icke mere ved den/n/e Sag at
giøre.
Fogden hafde iligemaade til dette Ting ladet indstefne Peder Valdre eftter forrige tiltale at lide
Dom til Straf, for hans begangne fylderie og overlast mod Biørne Skoemager og hans
huustrue i deris iboende huus, samt at anhøre Capellanen Hr: Peder Fabers forcklaring i
Sagen, som ogsaa til dend Ende er indvarslet under falds maall at møde dat: 18 Novbr: \1746/
saa Lydende.
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dend indstefnte Peder Valdre møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell, og paa Spørsmaall svarede at hand førte dem icke ud, Ref heller icke af hindes hoved
[Plagg].
Fogden lod tilføere, at da det icke alleene med de forhen førte vidner, fuldstendig er afbevist
at Peder Valdre paa 3die Juele dag, avigte aar 1745, baade kom drucken till Kircken, og gick
paa en Jegt som var kom/m/en af Byen og drack sig overstadig drucken, Men end og at hand
med stor ofverlast kom ind i Biørne Skoemagers Boepæell, og der saa vell med Trudseler og
Bancken i bordet, som og anden haard medfart som begiengnede Biørne skoemager og hans

huustrue i deris Eeget huus, ligesom det og af Capelanen Hr: Fabers i Rettelagde forcklaring
kand Erfares, at Biørne Johansen har mot!! (maattet) søge nermeste folck, til hielp og Redning
mod Peder Valdres overlast, samt at Biørne Johansens huusfolck var drefvet af huuset, og
ingen anden var der inde, end Velbem:te Hr: Faber, da hand kom der til; Saa Satte Fogden i
Rette og paastod, at Peder Valdre for saadan hans u-gudelige lefnet paa en hellig dag, bør
Ansees med en arbitair!! (arbitrair) Straf, eftter Lov og Forordninger, allerheldst, da det
Erfaris hvor ofverflødig fylderie, Synd og Guds fortørnelse her i Præstegieldet frem for andre
Steder begaaes paa Søn og hellig dager, hvor om hand paastod Dom.
Peder Valdre Sagde at Biørne Skoemager bør bevise, hvad hand haver fremført eller Sigtet
ham for.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
det Eene vidne vidne!! har forcklaret at Peder Waldre ej alleene i dend omvundne Tumult og
Allarm, har ført Skoemager Koenen med sin datter ud af døren, men end og taget
hofvedplaget af hinde, som Peder Valdre i alt benegter, Men begge vidnerne ere \dog/
Eenstemige udj sin forcklaring at hand Peder Valdre var noget drucken 3die Jueledag da
hand gick til Kircken, og war end nu mere beskiencket om afttenen da hand kom i Biørne
Skoemagers huus, da begge vidnerne saag at hand dansede og slang paa gulfvet, samt slog 2 â
3 ganger i bordet, da som der ickun er et vidne paa det som først passerede at hand skall
have taget hovet Plagget af wertinden og med det samme ført hinde med sin datter ud af
Stuen, saa kand saadant imod hans benegtelse ej komme ham till last, Men som det er ham af
vidnerne lovlig paatydet at hand baade var drucken og giorde bulder og allarm i huuset med
Næfve slag i {huuset} bordet, Saa tilfindes Peder Valdre for saadan sin opførsell paa en hellig
Jueledag at bøde hellig brøde 1 rdr: 3 Mrk: till Stedetz Skoele Cassa, samt 1 rdr: till Stedets
fattige 4 Mrk: danske!!, alt [at] udrede under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse.
Fogden begierede Dom/m/en beskrefven till Appelation.
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Mickell Melckevigen haver Contra indstefnt welærværdig Pastor Hr: Edvart Christie, at
anhøre vidners udsigende om dend (af) Citanten paastefnte fisketiende, saa som vidnerne
Niels Langeland og Ole Skaertvet, hvilcke under faldsmaall ere indstefnte, saa og at anhøre
hvad beviser hand dis angaaende agter at Producere, og iligemaade at betale Processens
beckostning;
Hr: Christie møtte for Retten og Sagde at ville tage till gienmæele udj Sagen, endskiønt hand
icke af Mickel Melckevigen er lovlig Stefnt;
Mickel Melckevigen paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæestes og afhøres, hvor
paa
vidnet Niels Langeland eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at hafve ført
Lax for Mickell Melckevigen i 3de aar førend denne afvigte Sommer, till Bergen, vngefer Ao:
1743, 1744 og 1745. og da betalte Mickell Melckevigen eller Kiøbeckonen Tienden af Laxen
hver Tiende Lax med penge till fiske forpagteren i Bergen, saa og en gang i fornefnte
Aarringer førte vidnet Saltet Mackreell med Mickell Melckevigen till Bergen, hvor af Mickell
Melckevigen i vidnets ofververelse betalte Tienden till fiske forpagteren i Bergen, Hr: Pastor
Christie tilspurte vidnet, om er vitterlig at Mickel Melckevigen haver haftt nogen ordre at
betale hans anpart Tiende til fiske forpagteren i Bergen, Rs: Ney det haver vidnet icke hørt.
2det: blev vidnet tilspurt, om vidnet icke ved at Mickell Melckevigen har Solt fisk her
hiem/m/e, som og der af ført fisk till Schaanevigen, foruden dend fisk hand har ført till
Bergen. Rs: Ved gandske vell at Mickel Melckevigen har ført fisk hiem til sit huus, og hvor

meget ved hand vidnet icke, ved icke heller om Mickel Melckevigen har ført eller Solt
nogen fisk i Schaanevigen eller andre steder omckring i bøigden, Men paa de tider hand
Mickel Melckevigen kand hafve faaet Noeden i Land i Onerims wogen, har vell vidnet med
fleere andre kunde kiøbt fisk af ham for 2 â 4 s: 3o: om vidnet icke ved at Citanten for at
evitere Proces har tilbudet Mickel Melckevigen at ville imodtage hans fisk, for samme
betalning som hand nød i Byen paa det alle Disputer og undskyldninger der ved kunde
foreckom/m/es. Rs: i Godøesundet for vngefer 4 aar siden da vidnet Reisede til Bergen med
Mickel Melckevigen, kom de der i hafn og fant Præsten Hr: Christie der, da vidnet hørte der
blev trette imellem Præsten og Mickel Melckevigen om Tienden, da Mickel Melckevigen
siger at ville gifve Præsten en Kaagefisk, af vogen som hand haver givet hans formend,
hvilcket Præsten icke ville vere fornøyet med, men sagde at Mickel Melckevigen skulle selge
ham fisken, det hand undslog for icke kun1746: 265
de giøre, formedelst dend Koene som sider i Laxevogen med ham, der har forpagtet fisken till
Kiøbeckoenen i Bergen, som skall beholde dend saa lenge hun lever. Parterne hafde ej mere
dette vidne at tilspørge.
det andet vidne Ole Skaertvet, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at for
vngefer 4 aar siden var vidnet med Mickell Melckevigen til Bergen med fisk, da Mickel
Melckevigen lagde til Slaattet og betalte Tienden af fisken hand førte till Bergen; Parterne
hafde ej videre dette vidne at tilspørge;
Mickel Melckevigen Producerede et bevis fra fiskeforpagteren i Bergen, at hand fisketienden
har betalt under Mons:r Møllers Nafn dat: 8 Novbr: 1746 saa Lydende, der nest i
Rettelagde Mickel Melckevigen det Erhverfvede Tingsvidne med en hoshefttet Memorial, till
efttersiun i Retten, som ved Acten hoshefttes Tingsvidnet dat: 8 og 9 Octbr: 1746.
Citanten Hr: Edvart Christie som ved Mundtlig Continuations Stefning til Doms Lidelse
hafde ladet indstefne Mickell Hagtorsen Melckevigen førend hand af ham til de 2de vidners
føerelse blev indstefnet, Comparerede for Retten og u-anseet bem:te Mickel Melckevigen
icke hafde Produceret sit skrifttlige Stefnemaall, tog hand dog til Vedermæele, og først
Producerede en Continuations Regning paa de fremdeles ham foraarsagede omckostninger
dat: 18 Novbr: 1746 saa Lydende; der nest formente hand at de førte vidner aldelis icke
kunde vere Mickell Melckevigen till nogen Størcke i hans Sag, thj eftter hans formening kand
ingen Retsindig ansee det som en tilstreckelig qvitance, at nogen vill fremføere et bevis, at
hand uden Hr: Pastors ordre har betalt till en Anden, det som Hr: Pastor Christie med Rette
tilckom, for det 3die formoedede hand at Retten icke ansaae eller agtede for gyldig saadant
et Benckeskriftt som Mickel Melckevigen udgifvet af Tiende forpagterens fuldmegtig, i
Retten Producerede, til slutning paastod hand i Sagen en Endelig Dom.
Mickel Melckevigen blev \ af Dom/m/eren / tilspurt om hand kand trøste sig til at aflegge sin
Eed paa, at hand hafver betalt, Kongens, Kirckens og Præstens tiende till fiske forpagteren i
Bergen, af dend fisk som hand haver ført til Bergen, i alle de aarringer hand har sidet og brugt
Onerims Laxevog; der till Mickel Melckevigen svarede jae, undtagen af dend fisk hand har
ført hiem til sit huuses fornødenhed, der af har hand ingen tiende svaret.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
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Eftter Loven og Forordninger samt høye øfrighedz Resolutioner er det u-modsigelig at
Præsten Hr: Christie joe bør nyde sin Tiende; Men som det nu mere end i Mands alders tid
har veret og endnu er i brug, at Almuen af dette Fogderie maa yde saa vell Kongens, som

Kirckens og Præstens Tiende af deris fiske aufvell, till dend som har forpagtet Kongens
fisketiende i Bergen, hvilcket og Contra Parten Mickel Melckevigen, saa vell ved fiske
forpagteren i Bergen, hans i Rettelagde bevis som og ved de førte vidners forcklaring har
bevist at have betalt all Tienden i Bergen til dito fiske forpagter, det hand og ydermere har
Erbudet sig med Corporlig Eed at ville Stadfæste at have betalt og ydet Tienden af dend fisk
som hand haver auflet og faaet i Onerims wogen og ført till Bergen i fornefnte Aarringer,
hvor fore Contraparten Mickel Melckevigen frifindes og icke anden gang kand bebyrdes med
at betale denne omtvistende Tiende, Men Citanten Hr: Christie bør addressere sig till Deris
Excellence og høye Deputerede Herrer for Financerne og udj Cammer Collegio \at indhendte
deris ordre/ hvorledes hand sig her med skall forholde; hvad sig angaar Citantens paastand at
Contraparten skall betale Tiende af dend fisk som hand haver Solt her hiemme eller omckring
i Bøigderne, da saa snart Hr: Pastor Christie beviser hvad qvantum af fisk Mickel
Melckevigen saaledes Solt haver, da skall eftter lovlig omgang, der om loffølgelig Kiendes.
Processens omckostninger paa begge sider ophæfves.
Fogden hafde ladet indstefne Askell Thoersen Rafdall og Thoer Diufve till Doms Lidelse til
straf, for de har holdt brøllup paa Maria besøgelses dag, med drick og giestebud samt Spill og
Leeg, till Kircken, hvor om de ere indstefnt at anhøre: {Ask} Fogden sagde at vere komen i
Erfaring at Thoer Diufve henhører under Rosenthals Jurisdiction, og Askell Rafdall betalte
hellig brøde i Mindelighed med 1 rdr: 3 Mrk:
Fogden gaf tilckiende at bøigde Lænsmanden Christopher Gielmervig eftter Sogne Præsten
Hr: Johannes Weyles forlangende, til Justitiens Pleye har ladet indstefne Ole Johansen
Tielflaatt for Skieldz ord og Slagsmaall imod sin Svigerfader Ole Tieransen Tungesvig, og
der om indstefnt at anhøre vidnerne Peder Andersen Tungesvig, samt Knud Milie, Knud
Tielle og Maans Skaalnes, til Vedermæele er ind stefnt Ole Tierrans: Tungesvig.
dend indstefnte Ole Tielflaat møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell;
Stefnevidnerne Lars Sandvigen og Gundmund Sandvig hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Ole Tielflaat til dette Ting med mere end 3de ugers warsell, som og indstefnt
ham till Vedermæele udj Sagen.
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Ole Tierans: Tungesvig blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke,
Vidnerne Peder Tungesvig, Knud Milje, Knud Tielle og Maans Skaalnes møtte for Retten og
tilstod at de ere indstefnte under faldz maall, hvor eftter Eedens forcklaring for dennem blev
oplæst og formaenet at vogte sig for MeenEed.
Widnet Peder Tungesvig eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at for
bededagen 1745 war Ole Tielflaat hos sin Svigerfader Ole Tierransen Tungesvig og hørte at
de trettedes og vare u-Venner, men hvor udj sam/m/e bestod, kand vidnet eftter saa lang tids
forløb icke Erindre hvad ordene vare, Men blev Seende at Ole Tielflaat af wred hue slog
Werfaderen Ole Tieransen Tungesvig paa Armen; Parterne hafde icke videre dette vidne at
tilspørge,
2det vidne Knud Milje, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at Søndagen
for bededagen \1745/ war Ole Johans: Tielflaat paa gaarden Tungesvig hos sin Verfader Ole
Tierransen, og hørte at de Trettedes om en Arf, hørte og at Ole Tielflaatt Slog til noget, men
saag icke om det var Werfaderen hand slog, eller hand slog i bordet, men hørte der paa strax
at Werfaderen kierte og klagede sig for sin haand eller Arm; sagde ellers at der var en liden
ung dreng i stuen vngefer 12 â 13 aar gammell Nafnlig Ole Tieransen, som er dend Gamle

Ole Tierransen Tungesvigens Sønne Søn. Fogden tilspurte vidnet om hand icke hørte, at da
Ole Tierransen klagede sig for sin Arm, hand da tillige Sagde, at Ole Tielflaat hafde slaget
ham paa Armen; Rs: at da Ole Tungesvig klagdede sig for sin Arm, {sagde} hørte vidnet
hand sagde at Ole Tielflaat slog ham; Videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
det 3die vidne Knud Tielle eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at i Bergen
bededags aftten 1746. Sagde Ole Tierransen Tungesvig for vidnet, og Maans Skaalnes, at
hans Svoger Ole Tielflaat var hos ham for bededagen 1745, da de kom i u-Venskab om en
Jegt de hafde tilsam/m/en, og fortaalte vidnet at Ole Tielflaat slog ham saaledes paa Armen at
hand meente Armen har faaet Skade saa og Støtte ham for brøstet, og strøg ham under hagen,
men hvad hand videre der med hafde i sinde, vidste Ole Tungesvig icke; Videre hafde
Parterne dette vidne icke at tilspørge;
det 3de vidne Maans Skaalnes, eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, i
allemaader ligesom nest forrige vidne vundet og udsagt haver.
Ole Tielflaat Meente at Præsten har!! mere har angifvet, end som kand bevislig giøres, item
at hand negtede {at} icke at have slaget sin Svigerfader, ej eller!! (heller) Støt ham;
Fogden lod tilføre at siden vidnerne Peder Tungesvig og Knud Milje har forcklaret, at da Ole
Tielflaat eftter Stefnemaalet ofverfalt sin Verfader Ole Tieransen Tungesvig med hug og slag,
der da ogsaa var tilstede en ung dreng Nafnlig Ole Tierransen hvis vidnisbyrd hand fremdelis
agter at føre, eftterdj sam/m/e Persohn saa vit Actor har udforsket skall vere sine 14 fulde
aar, og allerforderligst komer til Confirmation og Her1746: 266b
rens Nadvere, saa begierede Fogden Sagens udsettelse, indtil hand denne Persohns vidnes
byrd i den/n/e betydelige Sag kand faae indstefnt og ført;
Eragtet.
Sagen udsettes indtil at Fogden igien indstefner og paataeler Sagen.
Lænsmanden eftter Præsten Hr: Johannes Weyles Angifvende haver indstefnt Joen Slaacke og
Sønnen Johannes Joensen for begangne Slagsmaall med hin Anden nestleden bededag 1746
ved deris afreise ved Tielflaat Vogen, og der om indstefnt dennem at anhøre widnerne Joen
Slaackes Koene Britha og Thoer Alsager; saa og er Præsten indstefnt til vedermæele udj
Sagen og vidnerne indstefnt under faldz maall at møde.
de indstefne blev paaraabt eftter Loven, men ingen møtte uden Joen Slaacke;
Stefnevidnerne Lars {Sandvig} \Vogen/ og Jacob Aarthun hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Johannes Joens: og Joen Slaacke sin Koene til dette Ting med mere end 14
dagers Kald og Varsell.
Johannes Joens: møtte for Retten og sagde icke at have slaget sin fader.
Widnet Britha Johansdatter blev paaraabt, men møtte icke, saa som hun eftter sin Mands
sigende er svag og sengeliggende.
{Eragtet.}
Fogden lod tilføre at omendskiønt hand icke finder synderlig Anledning at entrere udj
den/n/e Sag, saa dog paa det SongnePræsten i hvor u-Rimelig hans Angifvelse er, icke skal
klage sig hielpeløs af dend verdslige Arm, maatte hand dog begiere at dend indstefnte Joen
Slaackes Koene Britha Johansdatter i fald hun icke møder maatte paalegges under hendes
faldsmaals bøder til neste Ting at møde, sin Eedelig forcklaring i Sagen at aflegge, og til
Sagens nermere oplysning, tilspurte Fogden dend indstefnte og tilstedeverende Joen Slaacke,
først, hvem der var paa baaden dend dag de Reiste fra Kircken, da det paastefnte Klam/m/erie
skall vere begaaet; Joen Slaacke svarede at der fuldte paa baaden med ham, hans huustrue,

og 4 børn, Tieran Joens: og Johannes Joens: Waljer Joensdatter, Barbroe Olsdatter nu
tienende hos Joen Nielsen \Tungesvig/ og Torckel Joens:
Eragtet.
Sagen udsettes til neste Ting til hvilcken tid og sted vidnet Britha Johansdatter forelegges
Laufdag under faldz maall at møde, og aflegge sit vidnes byrd, iligemaade til sam/m/e tid og
sted forelegges Joen Slaacke og Sønnen Johannes Joens: Laufdag {til} at møde og svare till
Sagen.
Gundmund Sandvig haver till dette Ting ladet indstefne Jens Undall Schiersant boende i
Wahlen, at lide Dom till at betale 5 Tylter Ægstræer og 1 ½ Tylt Haerbøls som hand af
Citanten skall hafve ladet bestille till en Skaatsk Skipper som laae paa Wahlens hafn, og da
Citanten kom till Wahlen med Lasten maatte hand med Lasten Reise der fra uden at
beckom/m/e Penger der for, hvor om Undal er indstefnt at anhøre vidnerne Lars Lægcknes,
Thoer Sandvigen og Astrj Olsdatter Sandvig, hvilcke iligemaade ere ind stefnte under
faldsmaall at møde, saa og er Contraparten ind stefnt at betale Processens omckostning.
dend indstefnte
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Jens Undall blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke.
Stefnevidnerne Lars Sandvig og Lars Ebne hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt
vidnerne Thoer Olsen Sandvig og Astrj ibid: till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
warsell,
Stefne vidnerne Ole Hauge og Johannes Tvedte hiemlede ved Eed eftter Lofven at hafve
indstefnt Sergiant Jens Undal til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell, samt at
anhøre vidnernis udsigende;
Citanten begierede at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Vidnet Lars Lægcknes møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell; og
eftter at hand sin Eed eftter Loven hafde aflagt wandt og forcklarede; at forleden aar 1745 i
haaeslaattens tid eftter Jens Undals begier og forlangende og paa hans vegne Reiste vidnet till
Citanten og bestillede 5 Tylter Ægstræe og 1 ½ Tølt Harbøls, i Penge 2 rdr: 3 Mrk: 12 s: til
en Skotsk Skipper som laae paa hafnen i Walen der skulle have Lasten, da og Citanten blef
foresadt en vis tid at føre Lasten frem, som hand forsømte og kom icke førend vngefer 2de
dager eftter dend foresadte tid;
det 2det vidne Thoer Sandvigen eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede at var
med sin huusbund Citanten og førte 5 Tølter ægstræe og 1 ½ Tølt harbøls til Walen forleden
aar 1745 vngefer 8 dager for Mickaelj tider, da dend Skotske Skipper som Lasten skulle
modtage, Sagde icke kunde annam/m/e dend formedelst, Citanten kom forseent med Lasten;
Jens Undall Sagde at Citanten skulle legge sin Last ind udj hans baade Nøst, till dend tid hand
vendtede endnu en Skotsk Skipper paa hafnen som skulle indtage Træelast, da hand Jens
Undall lofvede at ville Selge Citantens Last til ham; Men som Søen var formeget udfaldet,
kunde vidnet og hans huusbund icke komme till at føre Eller oplegge Lasten i baade Nøstet,
men i dend sted maatte legge dend strax hos paa aaben Marck, hvor fra Jens Undall lofvede
ved sin dreng at kiøre og legge dend ind i baade Nøstet, som icke skeede, Men er eller var
endnu siden i Sommer liggende paa Aaben Marck, saaledes bederfvet, at ingen Skipper tager
dend her eftter for god træelast eftter dend Verdie, som da dend blev henført; Siden kom icke
det Skib paa hafnen som hand vendtede om høsten 1745, førend dette aar 1746 da der kom et
Skib paa hafnen;
det 3die vidne Astrj Olsdatter eftter aflagde Eed eftter Lofven, wandt og forcklarede, i
allemaader ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver, Sagde og der høs!! (hos), hørte at

da Lars Lægcknes bestilte Lasten, lofvede hindes huusbund Citanten at skulle blifve af med
sin Last naar hand kom med dend.
Citanten forestillede og Sagde at for saadan Last pleyer
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(hand) faae 3 Mrk: pr: tylt for Ægstræer og 8 s: per: tylt for Harbøls, og sagde at der som Jens
Undall eftter sit Løftte haver indlagt Lasten i Nøstet under Taeg, hafde hand indeverende aar
kundet beckomme Penge for sin Last, Men som hand har ladet {det} Lasten blive liggende
under aaben himmell at forraadne, saa paastod Citanten at Jens Undall bliver tildømt at betale
ham Lasten, tillige med Processens omckostninger.
Eragtet.
Contraparten Jens Undall forelegges Laufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen, till
hvilcken tid og sted Sagen udsettes, {da} \da/ Citanten vedkommende haver lofvlig at
indstefne.
Siur Aslacksen SæfverEide hafver till dette Ting ladet indstefne Ole Eericksen Vigcke, till at
modtage Penge for 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Wiche, som Citanten formeener paa sin
huustrues vegne at vere odels berettiget till;
Ole Eericksen Vigcke blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke;
Stefnevidnerne Lars Vogen og Jacob Aarthuen hiemlede ved Eed eftter Loven, at hafve
indstefnt Ole Eericksen Vigcke til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell, at
møde till at afstaae forbemelte 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Wiche;
Citanten paastod at ville have Dom udj Sagen, saa som hand haver ladet hannem tilbyde
Pengerne ved Lars Vogen og Lars Vigcke, og ydermere haver hand Pengerne nu med sig, saa
fremt de blev modtaget.
Eragtet.
Som Citanten paastaar at have odels Prætention Paa de paastefnte 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden
Wiche, saa henvises Sagen till aaesteden hvor Citanten sin Contrapart lovlig indstefner, da
eftter lovlig omgang skall loffølgelig Kiendes.
Peder Waldre hafver ladet indstefne Niels Løevigen og Knud Tielle, for de skall have Skieldet
ham paa hans ære i forleden Vindter, og der om indstefnt dennem at anhøre Præsten Hr:
Weyles Skrifttlige vidnisbyrd.
de indstefnte Niels Løevigen og Knud Tielle møtte for Retten og vedstod at hafve faaet
lovlig Kald og warsell, og negtede icke at hafve for Præsten Hr: Weyle, angifve[t] noget
ærrørigt om Citanten, som de paastod hand skulle bevise.
Stefnevidnerne Lars Sandvigen og Gundmund Sandvigen hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Præsten Hr: Weyle till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell
Skrifttlig at indgifve Niels Løevigen og Knud Tielles Angifvelse for ham angaaende Citanten.
Citanten paastod Sagen udsadt till neste Ting, da hand ville indstefne fleere vidner.
Eragtet.
Sagen udsettes til neste Ting, til hvilcken tid og sted Citanten haver sine vidner at indstefne,
til samme tid og sted forelegges Pastor Hr: Weyle Laufdag at møde med dend paastefnte
Angifvelse.
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Askiell Thoersen Rafdall haver till dette Ting ladet indstefne Ole Aslacksen Skaalnes til
Doms Lidelse fordj hand skall have (…)det Citanten med u-beqvems ord, og der om indstefnt
hannem at anhøre vidnerne Lars Qvandall og Siur Kaldvigen, som iligemaade ere indstefnte
under faldz maall at møde, som og at betale Processens beckostning.
dend indstefnte Ole Aslacksen Skaalnes, møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig
Kald og Varsell.
Citanten paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.
Vidnet Lars Qvandall og Siur Kaldvigen møtte for Retten, da Eedens forcklaring for denem
af Dommeren blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed. hvor
eftter
vidnet Lars Qvandall eftter aflagde Eed eftter Lofven wandt og forcklarede, at i nest afvigte
Som/m/er 1746 eftter Munstringen og noget for høeslaatten, fuldtes vidnet og Siur
Kaldvigen, med Ole Aslacksen Skaalnes fra Kaldvigen till Søes og Roede der fra til
Qvandals Landet, imidlertid talte de imellem hver andre om Citanten Askill Rafdall, at hand
slap fra Soldat førend hand har udtient, da sagde vidnet det kunde vere hvordan det ville det
hialp icke ham, men da Askel slap af gevehret Sagde vidnet siuntes fortryde saa hart der paa
at ville græde, der paa svarede Ole Skaalnes at det var icke at fortryde paa en Rackercknegt,
hvor til vidnet svarede, nu snacker du icke Redt Cam/m/eradt, der paa Sagde Ole Skaalnes
\anden gang/ jae hand er dog en Rackckercknægt. videre Sagde Ole Skaalnes icke at have
talt saadan/n/e ord, men vidnet paastod Ole Skaalnes bør ham saadant overbevise.
Vidnet Siur Kaldvigen er et ungt barn 17 aar gammell, meget mørck og wanckundig, og
hafver ingen Kundskab om Gud og hans hellige ord, paa Spørsmaal vidste icke, hvem der
har Skabt ham, ej eller!! (heller) hvem der har igienløst ham, saa at hand kunde icke antages
til Eedelig forhør, uden alleene at hand sagde og uden Eed forcklarede hvad hand haver hørt
af dette, og der paa Sagde at fuldte med Askill Rafdall og Ole Skaalnes, fra Kaldvigen till
Søes, [øf} og for det øfrige forcklarede i allemaader, ligesom forrige vidne vundet og udsagt
hafver.
Fogden lod tilføre at siden vidnet Siur Torgelsen Kaldvigen er 17 aar gammell og
formoedentlig snart kand kom/m/e til Confirmation og Herrens Nadvere, at hand sin giorde
forcklaring der eftter kand beEedige, saa begierede Fogden Sagen udsadt till neste Ting.
Eragtet.
Sagen udsettes til neste Ting, till hvilcken tid og sted Ole Skaalnes forelegges Laufdag at
møde og svare till Sagen.
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Fogden fremckaldede for Retten SaugEierne at de skulle beEedige deris Saug Angifvelse,
hvor paa de for Retten fremstod og declarerede samme giensvar, som Almuen paa forrige
udsagt haver.
Opsiderne paa de affelte gaarder Fatland tilstod at Contributionerne og Ledingen er dennem
godtgiort, Almuen tilstod iligemaade at saa mange som har ført till og fra Tingerne dette
aar har nødt sin betaling 4 s: Miilen. udj yttre Bouge No: 27 er ødeligende 1 Løb Sm: udj
Blaateigen 1 pd: ødeligende. fleere ledige Karle end Arne og Ole Skolnes sagde Almuen
findes icke her i Skibredet. odelskats Mandtalet blev ej af Almuen modsagt.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747 Askell Rafdall, Askell SæfverEide, Lars
(…)dvig, Mickel Melckevig, Ole Houge, Aamund Muncketeigen, (..)e Lars: Handeland,
Johannes Handeland.

Restandsen beløber 65 – 3 Mrk: 9 s:

Ao: 1746 d: 21 og 22 Novembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Fiddie for Etnes Skibbredes Almue, oververende udj Retten, Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Rasmus Østrem, Erick Silde,
Tollef Graelsedter, Thoer Skiold, Gunder NorEim, {Pof} Joen Ramme, Lars Toftte og Bendix
Halleland tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte
Publiceret dend Kongl: Forordning og høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Peder Wallentinsens udstede Skiøde paa 3de Vetter Næfver udj gaarden Egenes till
Baard Knudsen som der for har bet: 130 Rdr: dat: 5 Julij 1746.
Opsidderen paa gaarden Schedswold Deris Mai:ts Halsnøe Closters gods under Matriculens
No: 13, Joen Larsen fremckom for Retten og tilspurte dend Tingsøgende Almue, om det icke
er dennem alle vitterlig at Eendell af hans gaardz huuser ved Een u-Løckelig Ildebrand som
blev antent \nest avigte/ Tiisdags Natt d: 15 Novbr: nest afvigt, udj hans Ildhuus, hvor da et
Tømret Staebuer, et Ildhuus hvor en Tømret Boe var bygget i {det} Brøstet, og et Svinehuus
med 3de Svin udj, lige saa blev udj samme u-Løckelige Ilds Vaade, opbrendt Armerne og paa
Axelen dend Nye Munderings Kioele, samt Vest og Nye Munderings Strømper samt 3de par
Munderings Skoe samt Skoe og Knæespender, af dend Mellemste Mundering, blev Kioelen
med Væsten samt buxerne og Strømperne af Ilden beskadiget og bederfvet, saa og \dend
gamle Munderings buxe/ 3de Skiorter og 3de halsduger, 2de Munderings hatter \et par gamle
Strømper/ Een Skreppe 1 Geheng med Spende og en Bandteleer Rem med Spende og Een
Patron Taske med 24 Skarpe Skud blev alt af Ilden fortæret og i askelagt, og foruden
ovenstaaende blev for dend fattige Leylending paa dito tid opbrendt Tin og Kaaber 3de Jern
Gryder, Øxer og Reeb, tillige med hans gaards Redskab, og alle Mad warer som hand hafde
forsiunet sit huus med till windteren blev alt af dend grum/m/e Ildz vaade fortæret og i
askelagt;
Almuen her til enstemmig Svarede!!
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hvor om hand Almuens Sandferdige widnesbyrd til et Tingsvidnes erholdelse war begierende;
Her till Almuen Eenstemmig svarede, at det er dennem alt formeget dis verre, i Sandhed
beckiendt, at en u-Løckelig Ildebrand antendtes i opsidderen Joen Larsen Schedswolds huus
d: 15 Novbr: nest afvigte, om Natten udj hans Ildhuus, hvor da saa vell forbemelte 4 huuser,
som foran Specificerede Munduer!! (Mundurer), ligesom foranført af Ilden fortæret, og
Eendeell der af beskadiget, ligesom og at Leylendingens Løsøre af Tin og Kaaber, samt
gryder, øxer og gaards Redskab, saa vell som Madvarer /: hvor af hand om Morgenen icke
hafde saa meget i behold at hand kunde Mætte et barn med :/ blev alt af dend grum/m/e
Ildzvaade opbrendt og fortæret. Hvor fore Almuen Allerunderdanigst var begierende og
bønbedende, at Deris Kongl: Mai:t Allernaadigst ville forunde dend fattig Leylending nogle
aars Skatte frihed till nogenledes hielp og lettelse, for hans {u} Store og u-(bo)delige tagne
Skade.
Klageren eller opsidderen Joen Larsen Schedswold om hvis Passeret er, war af Retten et
lovskicket Tingsvidne begierende som blev bevilget.

Jockum Fridrick Althan paa Tollef Thom/m/esens vegne lod lyese odels og Pengemangels
Lysnings Ret till all gaarden Echrem Skyldende 1 Løb Sm: 1 huud og 1 Vog Korn, som
Jacob Ramsvigen paaboer, hvilcket hand sagde at vere Tollef Thom/m/esens Rette og Sande
[odel] som hand Sagde til sig at ville indløese saa snart hand saa mange Penge kand
beckom/m/e.
Publiceret Sl: Niels Eevens: børn med flere, deris gifne bevis for dend arvelod den/n/em eftter
Joen Osvogs huustrue Sl: Ingebor Eevindsdatter er tilfalden dat: 1 Apr: 1743.
Joen Fosse som formynder for Hans, Eerick og Lars Joensønners arvelod som er 2 rdr: 2
Mrk: opbud!! (opbød) hand inden Retten om nogen ville antage dem paa Rente, men som
ingen anmeldte sig at ville antage dem imod at svare Rendter, saa blev eftter begier Pengerne
af Domeren forseiglet, og der eftter formynderen till lefveret.
Publiceret Fogden Heibergs udstede Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Østrim till
Rasmus Taarbiørns: som der for har bet: 68 rdr: dat: 13 April 1746.
Joen Oesvog som formynder for Myndtlingen Anna Knudsdatter, opbud!! (opbød) inden
Retten 28 rdr: af hindes arvemidler om nogen ville antage dem paa Rente, men som ingen
anmeldte sig, saa blev eftter hans begier Pengerne af Dom/m/eren forseglet og igien Joen
Osvog til lefveret.
Tiærran Øfrenes hafver till dette Ting ladet indstefne Gunder Støele for Eendell Penge som
hand till Citanten skall vere skyldig, hvor om hand er indstefnt at anhøre vidnerne Anders
Østrem og Maans Støele, som under faldz maall ere indstefnte, og der nest Contraparten at
lide Dom til at betale, samt at Erstatte Processens beckostning.
Gunder Støele blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke,
Stefnevidnerne Christen Cambøe og Søren skaffer hiemlede ved Eed eftter Loven at have
ind stefnt Gunder Støele til dette Ting med 14 dagers Kald og Varsell; hvor eftter Gunder
Støele er ind stefnt at betale Pengerne og Processens beckostning.
Vidnet Anders Østrem eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at for vngefer
meere end et aar siden var vidnet, tillige med Anders Østrem her paa Tingstedet, og hørte at
Gunder Støele lovede at betale 6 rdr: til Tierran Øfrenes i 3de Aaar!! for de 1 pd: 3 Mrk: Sm: i
gaarden Øfrenes. at betale 2 rdr: hvert aar.
det 2det vidne Maans Støele eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede i alle
maader som forige
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vidne vundet og udsagt haver.
Citanten paastod Dom udj Sagen, og Sagde at Gunder Støeles Beste Moder Sl: Karj
Jensdatter som Tieran Øfrenes underholdte i 2 ½ aar, og som dito Karj Jensdatter var Eiere
till 1 pd: 3 Mrk: Smør i gaarden Øfrenes saa overgaf Gunder Støele dito Jordegods til
Citanten for Bestemoderens underholdning, og da Bestemoderen var død, beckostede Citanten
hindes begrafvelse hvor eftter Gunder Støele Citanten u-Vidende bortselger dito 1 pd: 3
Mrk: Sm: i gaarden Øfrenes till Sl: Godtskalck Skiold som siden Transporterede dito
Jordegods till Grindems Kircke; og fordj Citanten den/n/e u-Loflige omgang icke skulle paa
ancke, lovede Gunder Støele at betale de af vidnerne omvundne 6 rdr: hvor imod Citanten

ville tilstaae at dito 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden Øfrenes uden bøxel fremdelis skall vere
Grindems Kircke tilhørende.
Eragtet.
Sagen udsettes til i Morgen, da dend igien skall foretages.
Publiceret Haldor Tvedtes med fleere deris udstede Skiøde paa 2 pd: 16 Mrk: Sm: i gaarden
Winie til Eerick Eericks: som der for har bet: 48 rdr: 4 Mrk: og er dat: 21 Novbr: 1746.
Publiceret Fogden Heibergs udstede fredlysning over øde gaarden Hellands Skoug Støele
Kircke tilhørende og beliggende udj gaarden Bierchenes som Siur beboer og bruger dat: 22
Novbr: 1746.
Publiceret Niels Moldals med fleere deris udstede Skiøde paa 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: i
gaarden (Fr)ette til Christen Hans: som der for har betalt 83 rdr: dat: 21 Novbr: 1746.
Bendix Halleland haver udj forrige indstefnte Sag atter ladet indstefne Tollef Halleland for
Skieldz ord og der om indstefnt ham til at anhøre vidnerne Sirj Halleland og Helje ibid: som
iligemaade ere ind stefnte under faldz maall at møde, og der eftter Contraparten at lide Dom
til bøder samt at betale Processens beckostning.
dend indstefnte Tollef Halleland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Widnet Sirj Halleland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at afvigte aar
1745 i Kornskaaren hørte vidnet at Bendix Halleland og Tollef Halleland trettedes om noget
høe som skulle bæres till floeren, da hun hørte at Tollef Halleland Skielte Bendix Halleland
for Een Tiuf; widere hafde vidnet icke at forcklare.
det andet vidne Helga Halleland eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
forleden aar \1745/ eftter Kornskaaren trettedes Bendix og Tollef Halleland med hin anden
om noget halm, da vidnet hørte at Tollef Halleland Skielte Bendix Halland for Tiuf, hvor
imod vidnet ligesaa hørte at Bendix Halleland Skielte Tollef Halleland for Tiuf;
det forrige vidne blev atter tilspurt om hørte at Bendix Halleland Skielte Tollef Halleland for
Tiuf, da de Trettede om høet eller halmen forleden aar 1745 Rs: svarede kand icke Rettelig
Erindre om hand skielte Tollef for Tiuf dend omvundne tid.
Tollef Halleland Sagde at hand icke haver Skieldet Bendix Halleland af nogen slags
Aarsage, men alleene af Een overilende hastighed, som hand dog icke ved at have sagt.
Bendix Halleland paastod Dom, tillige med Sagens forvolte omckostninger;
Fogden lod tilføre at siden det med Eenstemmige vidner er overbevist Tollef Halleland at
hafve Skieldet Bendix Halleland for Tyf, hvor fore hand kunde ansees eftter Lovens 6 bogs 21
Capt: 2den og 6 art: Men som Bendix Halleland icke Søger Tollef Hallelands ære, men
alleene Seer at frelse sin Eegen ære, og at befrie sig for saadan Skam/m/elig paasangn Saa
Satte Fogden i Rette og paastod at Tollef Halleland følgelig dend allegerede Lovs bogs og
4de at:!! (art:) at bør ansees med Een anseelig Penge Mulct til Deris Mai:ts Cassa for hans
grove
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beskyldning imod Citanten, hvor om Fogden paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
med de førte vidners forcklaring er bevist at da Citant og Contrapart Trettede om noget høe
eller halm om høsten 1745, da Skieldede Tollef Halleland sin Grande Bendix Halleland for en
Tiuf, som Tollef Halleland haver for Retten vedersagt icke er sked af nogen slags Aarsage,

men alleene af Een overiilende hastighed, icke dis mindre tilfindes dog Tollef Halleland for
saadan Nergaaende beskyldning at bøde till Deris Mai:ts Cassa 10 Rdr: og bør for det øfrige
de udtalte ord ej at komme Bendix Halleland till mindste Nackdeell {paa hans} eller
Præjudice, paa hans og Families gode Nafn og Røgte i nogen maade, men bør were død og
magtesløs; hvad ellers {vid} det Eene vidnes udsigende angaar, at Bendix Halleland skall
hafve begiengnet Tollef Halleland med \nergaaende ord/ da bør saadant som u-bevislig bort
falde, og ej at kom/m/e hannem till mindste Last eller Præjudice, iligemaade tilfindes
Contraparten at betale udj Processens beckostning 2 rdr: till Citanten, hvilcket alt Tollef
Halleland tilfindes at udrede under Nam og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lovlige
forckyndelse.
Publiceret Rasmus Østrems udstede Pandte obligation Stor 40 rdr: som hand haver faaet til
Laans af Johannes Fidie, og setter til underpant 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Østrem dat: 22
Novbr: 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Sirj Eefvindsdatter Undsteen hvor Enckemanden Ole
Larsen er udlagt 1 Løb Smør og ½ tønde Korn for 37 rdr: 4 Mrk: dat: 27 Junij 1746.
Thoer Skiold fremckom for Retten og sagde at have slaget en Ulf unge i hiell 14 dager eftter
Sancte Hans dags tider 1746. i gaarden Øyens Marck, hvor fore fogden betalte 3 Mrk:
Tollef Halleland og Bendix Halleland hafde End nu fleere Processer indstefnt imod hin
Anden, hvor da ved mellemtale de kom udj Mindelig forEening med hin anden paa saadan
maade, at Bendix Halleland efttergaf de ham tildømte 2 rdr: samt betalede paa Tollef
Hallelands bøder 3 rdr: der imod ophæfvede Tollef Halleland sine Prætentioner imod Bendix
Halleland, og der paa frastod all Kif og strid, og lofvede her eftter at lefve som brødre og
Naboer med hin Anden eftter denne dag, og imod forhaabning at Endten af den/n/em skulle
her eftter yppe nogen u-Eenighed, da hafver de begge her for Retten declareret, at ville vere
pligtig forud at betale 10 rdr: till fattige Præste Encker, foruden Andre af Sagen
Dependerende bøder som dend Skyldige kand blifve tilfunden at betale.
dend i gaars dag opsatte Sag blev atter paaraabt, men som Gunder Støele end icke møtte, Saa
blev {S}
Eragtet.
Gunder Støele forelegges Laufdag till neste Ting at møde og Svare til Sagen.
Haldor Lilledale (Lille Dale) haver till dette Ting ladet indstefne Erich Høiland til Doms
Lidelse at betale 1 Koe eller Slagtebest der var Spedalsk, som
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Citanten haver kiøbt af Contraparten, samt at betale Processens beckostninger;
dend indstefnte Eerick Høyland møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell; og declarerede at Citanten kiøbte det omtvistede Slagtebest af Contraparten, som
iligemaade tilstod at Citanten betale!! (betalte) ham 3 rdr: 2 Mrk: der for.
Lænsmanden Johannes Fiddie paa Citantens vegne Sagde at have kiøbt dette best af
Contraparten om Sancte {Han} Ols Tider, og da hand der paa om høsten førte det til Bergen
og befandtes det u-Reent, hvor om hand i Rettelagde vedkom/m/endes attest dat: 19 Octbr:
1745. saa Lydende. Der eftter Lænsmanden paastod at Contraparten maatte blive tilfunden
at betale {det} Pengerne tilbage for det u-Reene best som og Processens beckostninger.

Contraparten Eerick Høyland Sagde at det forholder sig saa i Sandhed som oven anført, men
hand vidste ingenlunde at bestet var u-Reent, og alt saa formeener hand icke at vere pligtig at
betale Pengerne tilbage.
hvor eftter Saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og Afsagt.
Som Contraparten Eerick Høyland tilstaar at have Solt det omtvistende best, om Sancte
Olsdags tider 1745 till Citanten for 3 rdr: 2 Mrk: og som sam/m/e best af Citanten blev Solt i
Bergen dito høst og befandtes u-Reent, Saa tilfindes Contraparten Eerick Høyland at
betalte!! (betale) Citanten Haldoer Lille Daele sine udlagde Penge igien med 3 rdr: 2 Mrk:
samt udj Processens omckostning 2 rdr: som Contraparten Eerick Høyland tilfindes at udrede
under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Eerick Høyland haver ladet ind stefne Peder Wae til Doms Lidelse at betale det best som
Citanten kiøbte af ham om høsten 1744, hvilcket befandtes at vere u-Reent da det blev Solt
høsten 1745, samt at betale Processens beckostning.
dend indstefnte Peder Wae møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
Citanten forestillede og Sagde at kiøbte et best af Contraparten for 2 aar siden og beholdt
det i sit Eie og verge et aar og dereftter Soldte det bort til en hans Naboer som Soldte det
strax sam/m/e eller afvigte høst 1745 da det befandtes u-Reent, hvor fore Citanten blev
tildømt at betale Pengerne igien, til dend som kiøbte bestet af ham, og altsaa paastod
Comparenten at Contraparten maa blive tilfunden at betale {he} Pengerne tilbage som
Contraparten annam/m/ede for bestet da Citanten kiøbte det 2 rdr: 4 Mrk: 8 s:
Contraparten Peder Wae her imod Sagde at dette omtvistende best kiøbte Citanten af ham
for 2de aar siden og vidste icke andet end det var frisk i allemaader, og som Citanten
beholdte det hos sig Self aar og dag forinden hand soldte det til sin Naeboe 1745 om høsten
da det ved slagtningen i Bergen befandtes u-Reent, og alt saa er u-bevislig hvad endten bestet
treffede denne svaghed {enten i C} i Medens det var i Contrapartens eller imedens det var udj
Citantens verge; og altsaa paastod hand at blive frifunden;
begge Parter var Dom udj Sagen paastaaende.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Eeftter at Citanten hafver kiøbt dette omtvistende best om høsten 1744 af Contraparten Peder
Vae for 2 rdr: 4 Mrk: 8 s: beholdte hand det i sin verge til aaret 1745 da hand Soldte det og
ved slagtningen befandtes i Bergen at vere u-Reent, og altsaa er u-vist om denne Svaghed var
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paafaldet bestet, i dend tid (det var i Contrapartens el)ler Citantens Eiendoms {werge} werge,
hvor fore Retten finder for billigt at begge Parter bør tage half Skade, {som} og altsaa
tilfindes Contraparten Peder Wae at betale dend halfve deell af bestets verdie till Citanten
med 1 rdr: 2 Mrk: 4 s: samt udj Processens beckostning 56 s: under Nam og Execution 15
dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Leylendingerne paa de affelte gaarder, tilstod at Contributionerne, saavel som Leedingen er
dennem godtgiort, ligesaa Landskylden; Odelskats Mandtalet blev af Almuen u-imodsagt.
Wrag eller Strandet godz med videre fandtes icke mere end hvad Tingsvidnet indeholder.
dend tilstedeverende Almue tilstod at have beckomet 4 s: Miilen saa mange som haver fløttet
til og fra Tingerne dette aar; udj gaarden Øfre Grindem er øde 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747 Rasmus Steene, Niels Giere, Eelias
Eegeland og Christen Frette og Owe Grindem,

Restands: beløber 59 rdr: 2 Mrk:

Ao: 1746 d: 24 og 25 Novbr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Lunde for Fieldbergs Skibbredes Almue ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemblig Siur Stangeland, Taarbiørn
ibid: Steen NerEim, Alvall Ulfvenes, Hans Wigck, Peder Indbioe, Elling Hedtland og Ole
Goutesen Steensland, tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts allernaad: Forordning og høye øfrighedz ordres som paa forrige
Tinge.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Synnefve Pedersdatter, hvor da Enckemanden Jesper Larsen
tillige med børn og Creditorer er udl: 2 pd: 6 Mrk: i øfre Bøe for 18 rdr: dat: 7 Julij 1746.
Publiceret Hr: Morten Ruusis udstede bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Kaatebøe til Siur
Mons: dat: 4 Maij 1746.
Publ: Skifttebrevet eftter Sl: Gertrud Ellendzdatter, hvor Simen Ham/m/ersland,
Enckemanden Ole Larsen, Søn/n/en Ellend Ols: og Ingebor Olsdatter er tilsamen udlagt 1
Løb Sm: i Sæbøe for 24 rdr: dat: 6 Julij 1746.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Malleene Øfrebøe, hvor Enckemanden Ole Ingebrigtsen og
Arfvingerne er tilsamen udlagt 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Øfrebøe for 18 rdr: dat: 3 Octbr: 1746.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Anders Veestad hvor Anna Harraldzdatter er udl: 32 Mrk:
Sm: i Ersland for 16 rdr: dat: 5 Julij 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Tarrald Tvedt er Creditorerne og børnene udl: 1 Løb Sm: 1
huud 1 giedskind i gaarden Tvedt for 78 rdr: og Goudt Knuds: er udl: 6 ½ Mrk: Sm: i Nerim
for 2 rdr: 4 Mrk: 4 s: dat: 14 Septbr: 1746.
Publiceret Mad: Maren Sl: Hr: Hyllings udstede Skiøde paa gaarden Waage 2 Løber Sm: 3
huuder gaarden Feraas ½ Løb Sm: 9 Spand Korn i Fiere Skibrede og Dreggernes ½ Løb
Sm: ½ g:skind, till Fogden Heiberg som der for har bet: 207 rdr: 2 Mrk: 4 s: dat: 6 Octbr:
1746.
Windsents Galtung fremckom for Retten og lyesede Paa sin Søn Otte Vindsendsens vegne,
Pengemangel og odels Lyesnings Redt til 1 ½ Løb Smør udj gaarden Gierrevigen, som
opsidderen Lars ibid: beboer og bruger, hvilcket Comparenten sagde er hans Søns Rette og
Sande odell, som hand agter til sig at indløese saa snart hand saa mange Penge kand
beckomme.
Peder Alne haver till dette Ting ladet indstefne Torsten Veestad til Doms Lidelse, fordj hand
skall have Sagt, at hand blaaeser
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(…… …….. ……… Pas?), eller Stempell, og der om indstefnt ham at anhøre widnerne Joen
Alna, Johannes Domasnes og Christen Wigck, som under faldsmaall ere indstefnte, og der
eftter at lide Dom til bøder og straf, samt at betale Processens beckostninger.
dend indstefnte Torsten Weestad møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Citanten paastod at hans indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres.
Contraparten der imod Protesterede at vidnerne icke maa føres, siden ordene skall vere talt
for meere end et aar siden.
Widnet Joen Alna eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at forleden aar 1745
i høeslaattens tid var vidnet i høe (…..)e paa gaarden Stuveland med fleere og da vidnet
Reiste der (fra? og) kom i baaden med fleere andre Persohner, hørte vidnet (at Pede)r Alna
sagde iblant andet de Trettedes om som vidnet icke Er(indrer) til Torsten Veestad, jeg har
Kongens Stempell paa et støcke (Papiir) at fremvise, men hvad har du, hvor til Torsten
Veestad (svare)de, det blaaser Jeg ad, Jeg har ogsaa Kongens Stempel paa (….)ger \men det
er icke mere end en Skilling/ Videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Johannes Domasnes eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i
allemaader som forrige vidne vundet og udsagt haver;
det 3die vidne Christen Vigck eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, i
allemaader som forrige vidne vundet og udsagt haver;
alle 3de vidnerne paa spørsmaall svarede at de alle vare noget drucken og beskiencket.
Citanten war \Endelig/ Dom udj Sagen paastaaende,
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
imidlertid Sagde Citanten at have stefnt paa denne tvistighed til nest afvigte Sommerting. af
vidnernis udsigende befindes at dette eller disse omvundne ord skall vere Passeret imellem
Parterne paa en tid i høe slaatten 1745, og alt saa er nu over aar og dag siden, hvor fore
Contraparten i følge Lovens Pag: 129 og art: 23 for Citantens tiltale frifindes og icke komme
ham til nogen Last, men bør vere som dødt og u-talt i alle maader, og Processens
omckostninger paa begge sider ophæfves.
Publiceret Niels Vestre Eide med fleere deris udstede Skiøde paa 2 Løber 18 Mrk: Sm: til
Goute Knuds: som der for har bet: 66 rdr: 2 Mrk: 8 s: dat: 24 Novbr: 1746.
Publiceret Peder Jespers: med fleere deris udstede skiøde paa ½ Løb 10 Mrk: Sm: i Øfrebøe
til Jesper Lars: som der for har bet: 15 rdr: dat: 24 Novbr: 1746.
Publiceret Jacob Røens med flere deris udstede Skiøde paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i øfre Bøe til
Ole Ingebrigts: som der for har bet: 9 rdr: dat: 24 Novbr: 1746.
Publiceret Bendt Nicolausens udstede Skiøde paa 1 ½ Løb Sm: i Udbioe [til] Johannes
Taralds: dat: 24 Novbr: 1746.
Peder Alna hafver till dette Ting ladet indstefne Torsten Veestad for u-Lovlig Torvskuer og
der om at lide Dom til Straf, som og at betale Processens beckostninger.
dend indstefnte
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Torsten Weestad møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

Peder Alna sagde at Contraparten hafver u-Lovlig Skaaret Torv i hans udmarck \1746/ hvor
fore hand paastod at Contraparten bør ved Dom blive Mulcteret paa Penge, samt at betale
Processens beckostning,
Contraparten Torsten Weestad sagde at der er 4re opsiddere paa gaarden Alna, hvis udmarck
hand siger grendser ved gaarden Veestads udmarck og alt saa er fæebeitet tilfelles dog er der
Kand eller Mercke imellem enhvers udmarck, og alt saa er der en af opsidderne paa Alna
Nafnlig Jens Endresen som dette aar ej Self ville skiere Torv og der fore overlod paa sine
vegne Contraparten med sin Lov og Minde at skiere i sin sted dend Torv, som dito opsidder
var berettiget at skiere, hvilcket og opsidderen Jens Endresen inden Retten tilstod saa i all
Sandhed forholder sig; ydermere Sagde Contraparten at hand endnu til ofverflød bad de
øfrige 2de opsiddere Joen Alna og Johannes Alna at hand maatte have forlov at skiere dend
Torv som deris grande Jens Endresen {haver} tilckommer, og haver overladet Contraparten at
skiere;
Opsidderne Johannes og Joen Alna \og Jens Endres:/ Sagde, at Contraparten bad dem i nest
afvigte foraar 1746 \noget eftter vaarvinden/ i(…. …)derledes, end at de ville gifve ham
forlov at skiere torv i deris Marck hvor till de svarede ja, naar hand faaer de andre opsidderis
forlov, (skall) det gierne vere ham tilladt at skiere Torv; Men der eftter Sagde opsidderen
Jens Endresen Alna, at gaf Torsten Weestad forlof at skiere dend Torf, som hand Jens
Endresen var berettiget at skiere;
Peder Alna her till svarede, at hand har intet at ancke paa at Torsten Veestad har skaaret
formeget paa hans Moders part, men hans paa ancke beroer alleene der udj, at, endskiønt hand
hafde forlof af opsidderen Jens Endresens part, saa formeener og paastod Peder Alna at
Torsten Weestad burde saadant have begiert af Citantens Moder som en Leylending paa
gaarden, og siden hand icke har eftterckomet saadant formeener Citanten, at Torsten Veestad
haver skaaret u-Lovlig.
Contraparten Torsten Veestad tilstod at Torvskuren er sked i gaarden Alnes fæehage;
hvor eftter begge Parter war Dom udj Sagen paastaaende;
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Saa fremt Torsten Veestad eftter Citanten Peder Alnaes formeening har skaaret dend
paastefnte Torf paa alle gaardens opsidderis vegne i gaarden Alnaes udmarck, da finder
Retten for billigt at hand burde have haftt ligesaa vell Citantens eller Moderens /: som de
øfrige 3de opsidderes :/ Samtycke der til; Men som Torsten Veestad ickun og alleene har
skaaret dend Torv som opsidderen Jens Endresen Alna har gifvet ham Løftte paa i sin sted at
skiere, hvor ved Citanten Peder Alna inden Retten har declareret, at Contraparten Torsten
Veestad i saa maade icke har beskadiget eller fornermet hans Moder, Alt saa kand Retten
icke befinde at Citanten er beføyet till denne paa anckning, hvor fore Contraparten Torsten
Veestad for Citantens tiltale frifindes, og Processens omckostninger paa begge sider
ophæves.
Hr: Morten Ruus ved Lænsmanden Niels Lunde, lader lyese paa Anna Rasmusdatters vegne,
odels og Pengemangels Lyesnings Ret til 2 ½ Løb Smør udj gaarden Wache som Eelias
Thoersen paaboer og bruger,
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(hvilck)et hand sagde er Anna Rasmusdatters Rette og Sande odel som hun agter till sig at
indløese, saa snart hun saa mange Penge kand beckom/m/e.
Gunder Weestad hafver till dette Ting ladet indstefne Torsten Veestad till Doms Lidelse, til
bøder, fordj hand skall have betaget Citanten en hoelveite under Citantens Eegen ager, og der

om indstefnt hannem at anhøre vidnerne Johannes Alna og Jens Alna, som i ligemaade ere
indstefnte under faldzmaall at møde;
dend indstefnte Torsten Weestad møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell, sagde der hos at hand icke svarer denne sinde till Sagen, førend Citanten indstefner
ham til Aaesteden;
Gunder Veestad paastod at hans indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres.
Vidnet Johan/n/es Alna eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at for 2de aar
siden (….. i) denne høst, var Citanten begierende vidnet tillige med Jens Alna at ville gaae
med sig da de gick till Løen hvor Aasmund Veestad (var) staaende, da Gunder Veestad
spørger ham om hand icke har (giv)et Citanten forlof till at optage en huellveite under (han)s
ager, hvor till Aasmund Veestad svarede jae, der paa (gick) begge vidnerne i begge Parters
Nerverelse till dito ager og besaag huelveiten som war optaget under ageren \og hafde sin
udsigck til Citantens Engebøe/ men befandt at samme huelveite war af Torsten Veestad
betaget og ført till udsigck paa Torsten Veestads Engebøe, som vidnet sagde til Torsten
Veestad, at det gaar ham icke an, men svarede [at] vidnet forstod sig icke der paa, det skall
gaae ham an, om det end skall koste ham 100 Rdr: som er Kraattet i Kandten; vidnet Sagde
og at wandet som ned Rinder i denne huelveite, har sit udspring og udflugt fra Gunder
Veestads Eegen Engebøe og Tøe fra floeren eller fæehuuset. Parterne havde icke videre
dette vidne at tilspørge.
det 2det vidne Jens Alna eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, i allemaader
som forrige vidne vundet og udsagt haver, undtagen at dette vidne icke Erindrede om Torsten
Veestad sagde, at de 100 Rdr: skulle vere Kraattet i Kandten.
Vidnet Johannes Alna paa tilspørgelse Sagde at denne huelveite har Citanten haftt imod 9 â
10 aar.
det andet vidne Jens Alna sagde ved intet der om, uden at have hørt af Gunder Veestad, at
hand skall have haftt dito huelveite i 9 â 10 aar.
Parterne hafde icke mere vidnerne at tilspørge.
Eragtet.
Som Sagen beroer paa siun og Grandskning, saa haver Citanten at indstefne Sagen till
Aaesteden, da her om loffølgelig skall Kiendes og Dom afsiges.
Opsidderne paa gaarderne Tvet, Døreim, Heggen, og Kaatte, tilstod at Contributionerne samt
Ledingen og Rettigheden er den/n/em godtgiort for aftaget. Tingskydsen tilstod Almuen at
vere denem betalt 4 s: miilen; odelskats Mandtallet blev af Almuen u-imodsagt. Saug
Eierne blev for Retten fremckaldet, og gaf til giensvar, som paa forrige Tinge. Wrag eller
Strandet gods, med videre fandtes icke mere end dito Tingsvidne indeholder. Restandsen
blev af Almuen u-imodsagt og beløber (ope rum).
1746: 273 (frå og med denne sida er sidene i originalen merka som 274 o.s.v.)
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747, er Svend Siursen Udbioe og Johannes
Harraldsen Udbioe.

Ao: 1746 d: 28 og 29 Novbr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Sørehueglen, for Halsnøe Closters Almue af Waags og Føyens Skibbredes Almue,
oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne
Laugrettes Mend Nemlig, Peder H(…), Niels ibid: Mads Lillebøe, Lars Dahle, Torsten

Bielland, Ifver Søerhuglen, Knud Eresvig og Hans Stensbøe, tillige med fleere Almue som
Tinget sam/m/e tid Søgte.
hvor da blev Publiceret deris Mai:ts Forordning og høye øfrighedz ordres som paa forige
Tinge,
hvor da opsidderne paa de afbrendte gaarder af Mit Hofland under No: 4. at Leylending
skatten og Landskylden er denem for indeverende aar godtgiort. Almuen tilstod iligemaade
at Tingskydsen er denem betalt 4 s: milen for indeverende aar. Wrag og Strandet gods, er
intet funden dette aar; udj Grindem 1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm: ødeligende, hvor af icke
mere er svaret i gresleye end 1 rdr: 16 s: udj Søre Mæland 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: hvor af ej
er svaret mere gresleye end 1 rdr: og udj Urrong 2 pd: 6 Mrk: Sm: som dette aar er
ødeliggende. i Waags Skibrede i gaarden Schomsnes 1 pd: 21 Mrk: Sm: hvor af er svaret
gresleye 1 rdr: Restandsen beløber 60 rdr: 7 s:
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747, Hans Tvedt, Lars ibid: Eerick
Klubbepladset, Rasmus Mæeland (og Johan)nes Tvedt.

Ao: 1746 d: 1, 2 og 3 Decembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Bielland for Føyens Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemlig, Hans Worland,
Niels Vigcke, Niels (……), Daniell Søere Seehle, Jens ibid:, Siur Berge, Endre Nøckling, og
Johannes ibid: tillige med fleere Almue, som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaad:t Forordning, som og høye øfrighedz ordre som paa forrige
Tinge.
afgangne Hr: Johan Korens udstedde Caution til deris Mai:t Stor 1000 rdr: dat: 11 Decembr:
1739 blev anvist til udslettelse i Pandtebogen
Publiceret Anbiørn Niels: med flerris!! (fleeris) udstede Skiøde paa 8 Mrk: Sm: udj gaarden
Grudtle till Jon Hans: som der for har bet: 5 rdr: 2 Mrk: dat: 1 Decembr: 1746.
Publiceret Ole Søevolds udstede bøxelsedel paa 6 Mrk: Sm: i Grutle til Joen Johansen dat: 1
Decembr: 1746.
Publiceret Hr: Tanches udstede bøxelsedel paa Habbestad til Østen Gunders: dat: 9 Novbr:
1746.
Publiceret Bertel Vadbecks udstede bøxelsedel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm: i Søre Habbestad til
Østen Gunders: dat: 22 Decembr: 1745.
Publiceret Reinet!! (Reinert?) Agdestens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: i Nere Nesse til
Lars Eericks: dat: 25 Novbr: 1746.
Publiceret Madame Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ h: og ½ Vog Korn
till Torbiørn Thors: dat: 25 Julij 1746.

Publiceret Mickel Olricks udstede bøxelsedel paa ½ pd: Sm: i Tverborvig til Paal Hans: dat:
26 Novbr: 1746.
Publiceret Jacob Knuds: udstede skiøde paa 1 ½ Løb Sm: i gaarden Gilje till Ole Hans: som
der for har betalt 12 rdr: dat: 1 Decembr: 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Erick Mons: hvor Encken Giertrud Knudsdatter med sine
børn er tilsam/m/en udl: 1 pd: 13 7/11 Mrk: Sm: i gaarden Søvold for 75 rdr: 3 Mrk: dat: 18
Octbr: 1746.
Publiceret Jaen Hans: udstede bøxelsedel paa 12 Mrk: Sm: udj Hope til Lars Steners: dat: 1
Decembr: 1746.
Publiceret Mathias Dals udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: i Spitzøen til Godtskalck
Christophers: dat: 22 Decembr: 1745.
Publiceret Mad:me Sl: Hr: Korens udstedde bøxelsedel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: ¾ huud i
Totland til Johanes Mathies: dat: 26 Octbr: 1745.
Publiceret Størcker Hoversholms med fleris udstede Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: i
Langeland til Tollack Larsen dat: 30 Julij 1746.
Tollack Langeland var indstefnt at betale hellig brøde for holdte Spill og Leeg udj sit brøllup
paa en Søndag, hvilcke hand lofvede godvillig at betale 1 rdr: 3 Mrk:
Procurator Holch møtte for Retten paa Madame Sl: Schrifvers vegne eftter forrige tiltale till
Madame Eelen Kirstine Sl: Melboes og i Rettelagde dend ham Seeniste Rettes dag meddelte
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Rettens foreleggelse, som med hindes Eegenhendige paaskriftt viser at vere for hinde
forckyndt dat: 30 Junij 1746 saa Lyd:
Stefne widnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Jacob Klubben hiemlede
ved Eed eftter Loven at have forestaaende Rettens foreleggelse for Madame Sl: Melboes
forckyndt med 4 ugers warsell, som og betydet hinde dito tid at dette Høsteting skulle holdes
her paa Bielland d: 1te 2den og 3 Decembr: hvor eftter hun med Eegen haand paategnede
Rettens foreleggelse at dend er hinde forckyndt.
Procurator Holch der nest i Rettelagde en denne dags dato forfattet Regning paa de af Sagen
Dependerende omckostninger dat: 2 Decembr: 1746. Og endelig til Sagens Slutning paastod
at Madame Sl: Melboe maatte blive tilfunden icke alleene at betale hoved Capitalen men
end og de medgaaende omckostninger, lige eftter hans indgifne Regnings til(…..).
hvor eftter saaledes blev afskediget;
Sagen beror till i morgen, da Dom udj Sagen skal blive afsagt.
Ole Gaaeseland udj forhen indstefnte Sag Contra Ingebrigt Øckland gaf hand tilckiende at
vere imellem den/n/em forEenet saaledes at {Ee} Ingebrigt Øckland declarerede for Retten at
om hand skulle have forbem:te tid talt nogle ord som Ole Gaaeseland kunde fortryde paa, saa
er saadan udsagn icke talt af nogen slags aarsage uden af en overiilende hastighed, og der
fore declarerer hand icke paa Ole Gaaeseland haver andet at sige uden hvad som ærligt og vel
anstendigt er.

Endre Berøen hafver till dette Ting ladet indstefne Gunder Nore Næsse til Doms Lidelse fordj
hand skall have bebreidet Citanten at {at} Citantens fader skulle hafve hengt sig Self i et
Nøst, og der om indstefnt ham til at anhøre vidnerne Jens Seehle, Mickel Løckling, Johannes
ibid: og Ole Wornesse, som alle ere indstefnte under faldsmaall, at aflegge sit vidnesbyrd udj
Sagen, og der nest at betale Processens omckostninger.
Contraparten Gunder Nore Næsse møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
(Mrkn: Saka held fram litt lenger nede)
Sl: Madame Kirstine Marie Sl: Fabriciuses børns tilfaldende Tiende af Storøens Tiende
deris Anpart 52 Voger hafreckorn blev inden Retten opbuden og Auctioneret og indsadt for 2
½ Mrk: pr: Vog, men ingen bud hørtes, der nest indsadt for 2 Mrk: pr: Vog men ingen bud
hørtes, der nest indsadt for 24 s: pr: Vog, da Hr: Wilhelm Smit bød 25 s: Fogden bød 25 1/3
s: og Endelig blev Hr: Wilhelm Smit som høystbydende tilslagen for 26 s: pr: Vog
beløbende 14 rdr: 8 s: og Smaatienden som betalis i penge beløber 1 rdr: 3 Mrk: 12 s: som
alt hos Hr: Smit er beroende.
Publiceret Gabriel Ols: og Colbendt Ols: Olsvogs udstede Mageskifttebref dat: 24 Novbr:
1746.
Publiceret Gabriel Ols: og Erick Ols: Mageskifttebref dat: 2 Decembr: 1746.
(framhald av sak ovanfor)
Citanten Endre Berøen paastod at hans indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres;
Vidnet Jens Seehle eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i begyndelsen i
Slaatten \1746/ var vidnet i brøllup i Tverborvigen, og hørte at Gunder Nore Nesse Sagde til
Christen Seehle, hvad Mand war werfar din, da Citantens fader hang {sig op i et} \i/ Nøstet,
og blev optagen
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i Nøstvigen, hvor paa Citantens datter spurte (… ……. ……. ….) ville bevise dette, da
svarede hand, will du bie til (…. ……) eller du forud vil have Ting, saa sagde Contraparten at
(.. …..) bevise det. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
det 2det vidne Mickel Løckling eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at i
førstningen i slaatten 1746 var vidnet i brøllupet paa Tverborvigen, og hørte at Citantens
Svoger Christen Seehle og Gunder Nore Nesse kiecklede med hin anden, da Gunder Nore
Nesse Sagde til Christen Seehle, at hans Werfader Citantens fader Sl: Indre Indresen Berøen
hang i Nøstet og blev af Lænsmanden og 2de Mend optagen paa Nøstvigen. Widere vidste
vidnet icke at forcklare.
det 3die vidne Johannes Løckling, eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at
war 4re uger eftter Sancte Hans dag 1746 i brøllup paa Tverborvigen, og hørte at Gunder
Nore Nesse i Kif og Trette med Christen Seehle, sagde til ham, hvad Mand var Citanten din
Verfader, da hans fader hengte sig op i Nøstet, og blef optagen paa Nøstvigen, saa sagde
Christen Seehle at ville søge Retten der paa, hvor til Gunder Nore Nesse sagde at ville, at
Christen Seehle skulle søge Retten her paa. Widere vidste dette vidne icke at forcklare.
det 4de vidne Ole Wornes eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i
forbem:te brøllup hørte vidnet at Christen Seehle spurde om Gunder Nore Nesse ville tilstaae

de ord som hand har Sagt; hvor til Gunder Nore Nesse svarede at hand faar der udj giøre som
hand vilde, men hvad ord der Passerede dem i mellem hørte vidnet icke;
der nest Producerede Citanten et udtog af Protocollen, angaaende dend omvundne og
dødfundne Indre Berøen, som er fader til Citanten, hvor af skall Erfaris at hand ingenlunde er
komen paa saadan maade af werden som Contraparten bebreider ham, hvor af afsigten dis
angaaende her i acten anføres dat: 11 Julij 1711 saa Lydende der nest paastod Citanten {at}
Endelig Dom udj Sagen, og at (Contrapar)ten maatte tilfindes at betale Processens
beckostning,
Gunder Nore Nesse her til svarede at dette er et galt snack som hand haver hørt af sine
forfedre, og det er alle vitterlig;
Fogden lod tilføere at da det med Eenstem/m/ige vidner er bevislig giort at Gunder Næsse
udj en hæderlig brøllups forsamling har foreckastet Endre Berøen, at hans fader hafde
ophengt sig i et Nøst og omckom/m/et sig Self, for der med at beskem/m/e beme:te Endre
Berøen og hans Familie, til hvilcke ordene ware talte, da dog dend i Rettelagde Dom, saadant
forbyder og frifinder Endre Berøen og hans Sødskende, samt paarørende Slegt og Ven/n/er,
for all efttertaele og forckleinelse, ligesom og bem:te Dom udviser, at Gunder Næsses udsagn
at Endre Berøens fader skall have hengt sig Self, er en puur u-sandferdighed Saa satte
Fogden i Rette og paastod at Gunder Næsse, følgelig Lovens Pag: 1032 art: 4de: for saadan
hans nergaaende u-beqvems ord og beskyldning bør ansees med en anseelig Penge Mulct til
Deris Mai:ts Cassa, hvor om hand paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt;
af dend i Rettelagde Act og Doms slutning angaaende dend afdøde {Edr} Endre Endresen
Berøen, findes ingen forcklaring at {ha} \dend/ afdøde har lagt haand paa sig Self, langt
mindre at hand har veret hengende i noget baade Nøst, men dito Dom siger at det udspredde
Røgte bør vere død og magtesløs og icke at kom/m/e dend afdødes børn og Familie till
mindste slags forckleinelse, hvor imod af vidnernis forcklaring Contraparten betydes, at have
i Brøllupet paa Tverborvigen \1746/ til foragt foreckastet Citantens svoger, at Citantens fader
hang i et Nøst og optaget paa Nøstvigen, thj tilfindes Gunder Nore Nesse for saadan grofvelig
tilleg, at betale till Deris Mai:ts Cassa 8 Rdr: og bør saadan udsagn vere død og magtesløs, og
ej at komme Citanten eller hans familie till
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(Nackdell) eller præjudise i nogen maade; og tilfindes Contraparten at betale til Citanten udj
Processens omckostning 4 rdr: hvilcket Gunder Nore Nesse tilfindes at udReede under Namb
og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse.
Publiceret Mickel Olricks udstede bøxelsedel paa ½ Løb 3 Mrk: Sm: i Hidsken till Lars
(….sen) dat: 26 Novbr: 1746.
Publiceret Hans Joensen med fleeris udstede skiøde paa 2 pd: Sm: i Ertzland til Jens Bielland
som haver betalt 32 rdr: dat: 2 Decembr: 1746.
Publiceret Hans Fylchesnesses udstedde skiøde paa 13 ½ Mrk: Sm: i Saxeide til Gunder
Gunders: dat: 2 Decembr: 1746.
Publiceret Maans Klubbens udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm: i Almaas till Ole Andersen dat:
2 Decembr: 1746.

Publiceret Hr: Niels Hertzbergs udstedde obligation Stoer 1500 rdr: som hand haver
beckomet til Laans af Hr: Johan Haar og setter der for til underpandt Muster, Bremnes og
Sveens Kircker med videre dat: 2 Decembr: 1746.
Procurator Holch møtte for Retten og Eskede Dom udj Sagen Contra Madame Sl: Melboes
som blev opsadt til Doms i dag
hvor da Contrapartinden atter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke, ej heller nogen paa
hindes vegne til Sagen at svare.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
(… ….)del Kiøbmands warer haver Madame Eellen Kirstine Sl: Ifver Melboes beckommet
Ao: 1740 in Aug: beløbende til imod 23 rdr: 1 Mrk: af Citantinden Madame Elsebe Sl:
Albert Schrifvers, og der paa dito Regning med Eegenhendig paategning Approberet d: 27
Novbr: 1743, hvor om Debitorinden nu 2de sinde haver veret indstefnt samme Crediterede
warer at betale, men icke har eller ladet møde, hvor fore Madame Eelen Kirstine Sl: Melboes
tilfindes at betale forestaaende af hinde Approberede Regning med (23 rdr: 1 Mrk:) samt udj
Processens beckostning 6 rdr: 4 Mrk: hvilcket alt hun tilfindes at udReede till Citantinden
under Namb og Execution 15 dager eftter den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
Odelskats Mandtalet blev af Almuen u-imodsagt. saa mange af Almuen som har skydset til
og fra Tingene dette aar, tilstod at have faaet sin betaling 4 s: miilen; Restandsen beløber
155 rdr: 1 Mrk: 0 s: Wrag og Strandet godz fandtes icke dette aar,
Laugrettes Mendene som skal beside Retten 1747 Hans Knuds: Fylckesnes, Erick Torstens:
Alsvog, Anders Northun, Mickel ibid: Eerick Habestad, Eerick Gaaeseland, Johannes
Rolsnes, Biørne ibid:

Ao: 1746 d: 5 og 6 Decembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa gaarden
Bielland for Fiere Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr:
Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Aslack Førre, Gunder Miaanes,
Gunder Hoepe, Niels Breisted, Christopher Øfrebøe, Indre Lockne, Gabriell Haege og Lars
Trofvog tillige med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.
Publiceret deris Mai:ts allernaadigste Forordning og høye øfrighedz ordre som paa forrige
Tinge.
Publiceret Madame Maren Bugge Sl: Hr: Hyllings udstede Skiøde paa gaarden Waage 2
Løber Sm: 3 huuder i gaarden Feraas ½ Løb Sm: 9 Spand Korn til Fogden Heiberg som
der for har bet: 207 rdr: 2 Mrk: 4 s: dat: 6 Octbr: 1746.
Publiceret Fogden Heibergs udstede Skiøde paa gaarden Waage 1 Løb Sm: 1 ½ huud til
Bendt Nickolausen dat: 15 Octbr: 1746
Opsidderen paa gaarden Allendal under Matriculens No: 48 Skyldende i skatteskyld 1 Løb 8
Mrk: Sm: og i Landskyld 2 pd: 6 Mrk: Sm: SelfEier gods, Daniell Danielsen fremckom for
Retten og tilspurte dend Tingsøgende Almue, om det icke er dennem alle vitterlig at en uLøckelig Ildebrand om afttenen d: 15 Novbr: nest afvigt, antentes {og} udj Ildhuuset som
blev opbrendt tillige med 1 Røgstue, 1 Ildhuus, 1 Sengeboe, 1 Tømret Stafbuer
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med Loftt over ofver, samt høe og Korn tillige med høeladen samt adskillig boeskab og
Madvarer, som alt af denne (Grumme) Ilds Lue blev fortæret og i askelagt, hvor om
opsidderen (….)gede dend gandske Almues Sandferdige Widnesbyrd, till et Tings Vidnes
Erholdelse;
dend samtlige Tingsøgende Almue her till Eenstemmig svarede, at det er dennem disverre alt
formeget udj Sandhed beckiendt, at dito opsidder Daniell Danielsen Allendals 5 huuser, tillige
med all hans gandske høe og Korn aufling, som og boeskab, ved en u-Løckelig Ildebrand som
antendtes om Afttenen d: 15 Novembr: nest afvigt, blef af Ildens Lue fortæret og i askelagt,
og uden at hand noget der af kunde faae Reddet, i henseende hand icke Self paa dito tid var
hiemme, men borte verende hos Præsten paa Schiold i arbeide; hvor fore Almuen war
allerunderdanigst Bønbedende, at Deris Mai:t allernaadigst wille forunde, den Skadelidende
opsidder nogle aars Skatte frihed, till nogenledes opreisning for sin Store tagne og Erlidte
Skade;
dend skadelidende opsidder Daniell Danielsen Allendall, om hvis Passeret er, war af Retten
et lovskicket Tingsvidne begierende, som hannem icke kunde negtes.
Publiceret Fogden Heibergs udstede bøxelsedel paa 1 Løb Sm: 1 huud 1/3 t:de Korn udj
Echeland til Ole Pedersen dat: 30 Julij 1746.
Publiceret Fogden Heibergs udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: 1 huud udj Bielland till
(…. Nie?)ls: dat: 14 Febrj: 1746.
Frans Drange haver till dette Ting ladet indstefne Lars Møcklevold til Doms Lidelse at betale
de Penge tilbage, (som h)and haver beckommet 4 rdr: 1 Mrk: 8 s: for en øck eller haarse
som Citanten kiøbte af Contraparten, samt at betale Processens beckostning;
dend indstefnte Lars Møcklevold møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
Warsell;
Citanten Frands Drange forestillede at hafve kiøbt en haarse af Contraparten vngefer 14
dager for Paaske 1746; paa hvilcken tid øcken eller haarsen war lydeløse og kunde icke
Mercke \eller See/ nogen skade paa haarsen, {me} og beholdte dend hos sig 5 â 6 dager, eftter
hvilcken tid hand befandt at øgcken eller haarsen var sprengt, og lefverte dend der eftter till
Contraparten igien, da hand icke var hiemme, Morgenen om Duermaals tider;
Contraparten Lars Møcklevold her imod sagde, at have Soldt dito haarse til Citanten uden
Lyde eller Skade, og eftter accord og sluttede Kiøb annammede af Citanten 4 rdr: 1 Mrk: 8 s:
for haarsen, og eftter at Citanten haver beholdt og slæbet med haarsen 5 â 6 dager, lod hand
leye øcken til Contraparten en Morgen Klocken vngefer 10 slet, da Contraparten icke var
hiemme, og som Contraparten der paa strax kom hiem, tog hand 2de Mend Aslack Føere og
Lars Føere med sig og leyede haarsen till Frands Drange \noens tider paa dagen/ da
Contraparten med begge Parterne gick der fra; Strax der paa sam/m/e dag kom Frands
Drange med Berent Nunslie, og lefverede
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(tilbage) haarsen og slap dend i gaarden og gick saa bort, hvor (eftter) Contraparten tog
haarsen sam/m/e Aftten og sadt dend ind i Stalden, da Contraparten Erfarede at haarsen var
brudt paa Ryggen, indtil det bare Kiød som blødde, lod dend der paa staa i Stalden till om
Morgenen, da Contraparten kaldede 2de Mend til sig Aslack Føere og Lars Føere som
besaag Skaden og der paa Taxerede haarsen i dend tilstand hun da var, til verdie for 1 Rdr:

som hand strax i dito Mends oververelse gick til Frands Drange og ville lefvere ham Pengerne
som icke ville modtage dennem Men lagde dog Pengerne paa bordet eftter sig og gick der fra,
siden dend tid haver Frans Drange beholdt Pengerne, og Contraparten fra dend tid og indtil
dato beholdt øcken eller haarsen, som endnu icke er frisk af forbem:te Skade;
Citanten paa tilspørgelse sagde icke ville have øcken tilbage men ville have at Contraparten
skall tilfindes at betale Pengerne tilbage, saa som hand {kom} om dagen som hand kiøbte
øcken, om Morgenen strax der eftter {kom} befandt at øgcken eller haarsen, var Sprengt, men
beholdte dend dog i 5 â 6 dager og kiørte med hinde 10 â 12 Læs Møgck, i tancke hun skulle
blive god paa græsset igien om Som/m/eren, som da Stundede till, Men som hand imidlertid
fick høre af andre folck at haarsen var sprengt, lod hand eftter 5 â 6 dagers forløb leye øcken
till Contraparten igien;
Contraparten \sagde/ tilbydde Citanten i høst øgcken tilbage naar som heldst Citanten ville
levere ham Pengerne 1 rdr: igien som Citanten beckom, og det sam/m/e tilbud giorde
Contraparten endnu, at saa fremt Citanten vil beholde øgcken skall hand gierne faae dend
igien, imod at hand betaler dend ene Rdr: som Citanten haver beckom/m/et.
Parterne blev eftter videre mellemtale med hin Anden saaledes forEenede, at Citanten Erbud
sig at ville betale forbem:te 1 Rdr: til Contraparten, som der imod tilsagde at ville lefvere
haarsen till Citanten.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Frands Drange tilstaar Self at have kiøbt dend omtvistende haarse lydesløs om dagen for 4
rdr: 1 Mrk: 8 s: og befandt om Morgenen eftter at vere Sprengt, beholdte dend dog og
slæbede med øgcken i 5 â 6 dager, i dend tancke at haarsen paa græsbeitet skulle blive god
igien, Men formedelst andre folck sagde at dend var Sprengt, leverede hand haarsen til
Contraparten igien, eftter at dend var bruden og brecket paa Ryggen, af hvilcke
omstendigheder Retten finder for billig, at Citanten Frands Drange, eftter dend her inden
Retten sluttede forEening, bør dend {beckom} Paa haarsen beckomne 1 rdr: till Contraparten
betale, hvor imod Contraparten Lars Møcklevold tilfindes at lefvere haarsen i dend stand dend
nu befindes til Citanten igien, og Processens omckostninger paa begge sider ophæfves
hvilcket begge Parter tilfindes at eftterckom/m/e under Namb og Execution 15 dager eftter
den/n/e Doms lovlige forckyndelse.
Jacob Jansen Hoff anviste sin udgifne obligation Stor 250 rdr: til Fogden Heiberg og Sr:
Henning Irgens som findes afskrefven paa obligationen, og der fore anviste dend til
udslettelse i Pandtebogen
Henning Irgens anviste sin til Fogden Heiberg udstedde obligation Stor 100 Rdr: til
udslettelse i Pandtebogen, saa som obligation!! fandtes paaskrefven at Capitalen er betalt d: 5
Decembr: 1746.
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Publiceret Nathanael Broses udstedde bøxelseddel paa 1 (… Smør) 1 huud i gaarden Erwe til
Christen Ols: dat: 1 Julij 1746.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Sirj Pedersdatter, hvor Enckemanden Ole (….sen og)
Anders Tormoesedter er udlagt 1 Løb Sm: 1 huud udj gaarden Førde (for .. ….) dat: 23 Junij
1746.

Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Anna L(ien), hvor Enckemanden Christopher er udlagt i
gaarden Lien 1 pd: 3 Mrk: Sm: for 2(. rdr: . ….) dat: 27 Junij 1746.
Anders Wigcke som formynder for Myndtlingen Ingrj Christensdatter, opbød inden Retten
dito Myndtlings Penger (.. rdr:) om nogen ville antage dennem paa Rente imod underpant,
men som ingen anmeldte sig at ville have dem, saa blev de eftter formynderens forlangende af
Dom/m/eren forseglet, og formynderen igien til lefveret.
Aslach Rasmusen Førde hafver till dette Ting ladet indstefne Marithe Møcklevold, at lide
Dom till Straf bøder eftter Loven fordj hun skall hafve Skieldet Citanten for en Tiuf, og der
om indstefnt hinde at anhøre vidnerne Jørgen SoelEim og Joen Løehouen som iligemaade ere
indstefnte under faldz maall, saa og er hindes Mand Lars Møcklevold indstefnt til
Wedermæele udj Sagen, og begge Parter at betale Processens beckostning.
Stefnevidnerne Størck Hofversholm og Joen Brockenes, hiemlede ved Eed eftter Loven, at
have indstefnt Marithe Møcklevold til dette Ting med 4re Ugers Varsell, som og indstefnt
hindes Mand Lars Møcklevold till Vedermæele udj Sagen, forcklarede og at forbem:te tid da
de Stefnede hinde Contrapartinden, Sagde hun 2de gange at Citanten Aslack Førde war en
Tiuf, hand Stiæler med Joen Løehouen, som og Skieldede Stefnevidnerne for Tiufver.
Contrapartinden Marithe Møcklevold og hindes Mand møtte for Retten og vedstod at have
faaet lovlig Kald og warsell.
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres,
Widnerne Jørgen SoelEim og Joen Løehouen blev paaraabt som fremstod for Retten, {og}
da Eedens forcklaring af Dommeren blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed, og vogte
sig for MeenEed; hvor paa
vidnet Jørgen SoelEim, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at Løfverdagen
(….. …..)smis 1746, stof vidnet tillige med Joen Løehouen og Citanten Aslack Førde og
Contrapartinden Marithe Møcklevold paa ageren paa gaarden Møchlewold, da vidnet hørte at
Marithe Møcklevold Nefnte Tiuf, men hvem hun meente der med vidste vidnet icke, spurte
de paa Citanten og sagde, hvem stod dette till, da Citanten svarede det stod til mig, hun
skielte mig for Tiufv, videre vidste vidnet icke at forcklare.
det 2det vidne Joen Løehouen, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
forbem:te tid stod vidnet og hørte at Aslack Førde og Marithe Møcklevold Trettede om nogle
Creatuurer der hørte Citanten till, som haver Refvet noget i hindes Marithe Møcklevolds
Korn, og i det de stod og Kifvedes der om, hørte vidnet at Marithe Møcklevold, skieldede
Aslack Førde for Een Tiufv. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
Citanten paastod Dom till Satisfaction for Nærgaaende ord, som Contrapartinden Marithe
Møcklevold har begiengnet ham med, samt paastod Processens beckostning.
Marithe Møcklevold her til svarede, hun tilstaar at hun skieldede Aslack Førde for en Tiuf,
fordj hand kræfvede u-Retferdig skyld eftter hindes Sahlige Sødster; ellers Sagde hun at
fortryde det hun har skieldet ham med saa Nærgaaende ord, thj hand har altid bevist hinde alt
godt, og hun ved intet andet om ham, uden alt hvad som ærligt er;
Fogden lod tilføre at da indstefnte Marithe Møcklevold, baade Self har tilstaaet, og med
Eenstem/m/ige vidner er bleven ofverbevist
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(at have ski)eldet Aslack Førde for Tiufv, som hun aldelis icke kand be(vise el)ler sige at have
haftt nogen lovlig Aarsag till, saa indstiller Fogden till Retten, hvad endten hun bør lide eftter
Lovens ? bogs 21 Capt: 6 eller 4 articul, og i fald Dom/m/eren skulle følge dend allegerede
4de Art: paastod Fogden at Marthe Møcklevold maatte tilfindes at betale en anseelig Penge

Mulct for hindes ærrørige Skieldz ord, med tilhold eftterdags at entholde sig fra saadan
æreskienden, saa fremt hun icke vill vendte, at blive søgt paa æren, hvor om hand paastod
Dom.
Contrapartens Mand Lars Møcklevold war paastaaende en Naadig Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Foruden vidnernis forcklaring, har Marithe Møcklevold her for Retten tilstaaet at have
Skieldet Citanten for en Tiuf fordj hand skall have fordret u-Retferdig Skyld eftter hindes
Sahlige Sødster Men siger dog der hos at Citanten Aslack Førde haver alletider veret en
skickelig og braf Mand der har bevist hinde alt godt, (og ved) ellers intet om ham uden alt
hvad som ærligt og Sømmeligt er, Saa \at/ Retten befinder at de af hinde brugte Nergaaende
ord, icke Dirrecte i hindes tancker, haver haftt dend be(st)emmelig hensigt, til Citantens
forckleinelse, som ordene udtalt er, men anseer det som at vere talt af en hastig u-besindighed,
hvor fore Marithe Møcklevold for den/n/e Sinde tilfindes for saadan {sin} brugte Nærgaaende
ord at bøde til Deris Mai:ts Cassa 12 Rdr: med tilhold hun for efttertiden (vo)gter sig for, og
icke ofttere begiengner ærlige folck med saadanne Nærgaaende ord, med mindre hun vill (….
…..)agt, at blive yderligere anseet og Straffet; for det øfrige bør de udtalte ord, vere som død
og Magtesløs og icke at komme Aslack Førde till allermindste æres forckleinelse eller
Præjudice i nogen {mode} maade, men som u-bevislige bortfalde. Processens beckostning
tilfindes hun at betale med 2 rdr: 4 Mrk: til Citanten, hvilcket alt Marithe Møcklevold tilfindes
at udReede og betale under Namb og Execution 15 dager eftter denne Doms lovlige
forckyndelse.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Jockum Hinderlie til Doms Lidelse at betale
fortiilig Sammenleyebøder og Fogden frafaldt Sagen.
Fogden hafde eftter forrige tiltale indstefnt Troen Lars: Lier at betale de 2 Rdr: som Christen
Fodsell hafde til gode hos bem:te Troen Lier, for et Stuehuus som hand eftterlod sig, da hand
fløttede af gaarden Lier med videre som forhen er anført, samt at anhøre vidnerne Eerick
Lier, Rasmus Førde og Endre Siurs: Lockne som iligemaade er indstefnt under faldz maall at
møde, deris Eedelige forcklaring udj Sagen at aflegge.
dend indstefnte Troen Larsen Lier, møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres;
Widnet Rasmus Førde eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at for 5 â 6 aar
siden
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at Christen Fodsell fløttede fra gaarden Lier, og Troen Lars: (… …..) træde til gaarden at
beboe og bruge dend, war vidnet med (…. …….) paa gaarden Lier at Taxere huuse
aaeboeden, som Christen Fodsell (…. at) betale, da huuse aaeboeden blev Taxeret for 6 rdr:
hvor fore Troen Larsen der udj eftter aftale dend tid, skulle tage qvern og qvernehuuset for 3
rdr: og Resten udj et Stuehuus som var Taxeret for ? Rdr:, som Christen Fodsell skulle have
fløttet fra gaarden; videre vidste vidnet icke at forcklare;
det 2det vidne Endre Siursen Lockne, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede,
at for vngefer for 5 aar siden kom hans broder Baard Saldt Tvedt (SaldtTvedt), /: som hafde
kiøbt det omtvistede Stuehuus af Troen Lier :/ til ham og begierede ? rdr: til Laans, at betale
huuset med, og da sagde at skulle gifve Troen Lier 8 Rdr: for dito Stuehuus. Videre hafde
vidnet icke at forcklare; Troen Lier her till svarede at hand icke hafver beckom/m/et af Baard
Saldt Tvedt mere, {icke} hvercken udj warer eller Penge end till 7 rdr: 1 Mrk: 8 s:

det 3die vidne Eerick Lier eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, i
allemaader som forrige vidne Rasmus Førde wundet og udsagt haver.
Fogden paastod at Sagen maatte udsettes til neste Ting, for at hand kunde faae Christen
Fodsell udj Sagen indstefnt till Vedermæele.
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting, till hvilcken tid Fogden indstefner Christen Fodsell, til
Vedermæele udj Sagen, till hvilcken tid og sted Troen Larsen Lier forelegges Laufdag at
møde og svare till Sagen.
Wrag og Strandet gods Sagde Almuen, er dette aar in(tet funden) saa mange af Almuen
som dette aar har skydset ti(l og fra Tingerne indeverende aar, tilstod at have nødt sin betaling
4 s: miilen. Af(taget …. ……… ……) er udj gaarden Flatnes 2 t:der Korn ødeligende,
hv(ilcke …… …….. ……… …… udj) gaarden Framnes 1 Løb 1 pd: Sm: dette aar 1746
(…… …. ……) udj gaarden Hofde 2 pd: Sm: øde, og uden gresleyes s(.…. …… …….
…..) udj Møchlewold 1 Løb 1 pd: Sm: øde, der af svaret gresl(eye .. …… …….. ……
…….) udj Østvig 1 Løb 9 Mrk: Sm: der af svaret gresleye 1 rdr: (… ……. ……..
……… bo)rtfæstet. Nore Apland ½ Løb Sm: ødeligende. ode(lskats Mandtallet blef
oplæst og a)f Almuen u-imodsagt.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747. Hans Ørevigen, Engell Strømøen, (…..
……)nd, Reinert Mæckeland, Eerick Braatvet, og Mickell A(…. ….)eskouf
Opsideren paa gaarden Lochne under Matriculens No: 88 \skyldende 2 pd: 12 Mrk: Sm: i
skat og Landsk: ½ Løb 3 Spd: Korn/ Lars Larsen fremckom for Retten og tilspurte Almuen
om det icke er dennem alle beckiendt at i førstningen i Kornskuren 1746 antendtes en uLøckelig Ildebrand udj hans Korn og høelade, hvor hans gandske høe aufvell og 2de t:der
byg, tillige med fæehuuset blef af den Grumme Ilds Lue opbrendt og i askelagt, hvor om hand
Almuens Sande Vidnisbyrd var begierende, til et Tingsvidnes Erholdelse;
Almuen her til Eenstem/m/ig svarede at det er den/n/em alle vitterlig, og forholder sig alt
formeget saaledes udj Sandhed, at opsidderen Lars Larsen Lochnesses huuser i førstningen af
Kornskuren 1746 af en u-Løckelig Ildebrand som antentes udj Korn og høeladen, blev
opbrendt saa vell hans høe aufvell som 2de Tønder byg, og fæehuuset, hvor af intet blef
Reddet, men alt i askelagt, hvor Almuen allerunderdanigst war bønbede!! (bønbedende) Deris
Mai:t allernaadigst ville forunde, denne fattige Leylending nogle aars skatte frihed, till
nogenledes hielp, for hans store Er1746: 277b
(lidte Skad)e, saa som hand tilforne var en meget fattig Mand (og ve)d denne u-Løckelige
Ildebrand, geraadet udj des (væ)rre Armod;
Opsidderen Lars Larsen Lochne om hvis Passeret er, war af Retten et lovskicket Tingsvidne
begierende som hannem icke kunde negtes.
Publiceret Jacob Hofs udstedde Pandte obligation Stor 230 rdr: som hand haver beckommet
til Laans hos Sr: Ole Børresen dat: 5 Decembr: 1746. (…… …..) beløber 136 rdr: 5 Mrk: 9 s:

Ao: 1746 d: 8, 9, 10 Decembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Windenes for Waags Skibredes Almue, og var Fogden icke til Tinget dend første

Rettes dag anckommen, da Retten blev betient med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig
Ole Mickelsen Øckland, Salomon Hille, Lars Torrang, (…el.. ….)svigen, Torckel GougsEim,
Ole Salthellen, Halfvor (……, ….)s Steenevigen, tillige med fleere Almue som Tinget samme
tid Søgte.
Publiceret Kongl: Forordning samt høye øfrighedz ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddel til WelEdle Hr: Cap(itain Carres)sius
paa dend Grund hvor Sl: Allerups huuser er Staae(nde mod aa)rlig grundeleye 1 Mrk: 8 s:
dat: 22 Octobr: 1746.
Pub(liceret ……)r Hamres udstede bøxelsedel paa 18(?) Mrk: Sm: i gaarden Ta(…… til …..
Ee)ricks: dat: 8 Decembr: 1746.
Publiceret Karj Baardsdatter (med flere)es deris udstede skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: fisk i
Klepsvigen (til ….. …….., som der) for har bet: 37 rdr: 3 Mrk: dat: 8 Decembr: 1746.
(Publiceret Nathan)ael Mathiesens udstede bøxelsedel paa 1 pd: (. …. i gaarden …….) til
Knud Niels: dat: 8 Decembr: 1746.
(…… …… ……)t indbenefnte Grundeseddell af (Hr: Niels Leganger) udsted till Hr: Capitain
Carressius (paa dend Grund som) Sl: Allerups huuser er Staaende, blev (……. Joha?)nnes
Steens Protatation imod dito Grundeseddell, af Lars Steevigen, Dommeren overleveret som
der paa strax inden Retten dito Protestation oplæesede og lydelig Tinglysede. dat: 3
Decembr: 1746.
Publiceret Deris Excellence høy Welbaarne Hr: Stiftts Befahlings Mand â Møinichens
Previlegium for Bendt Jensen Meyer, at vere giestgiæber i Møgster Sogn paa Qvalwogen dat:
30 Novembr: 1746.
d: 9 Decembr: kom Fogden till Tinget, da Retten blev atter sadt igien med forbem:te
Laugrettes Mend.
Publiceret Jens Hansen Meyers udstede Skiøde paa Qvalvogen Skyldende 12 Mrk: Sm: med
paastaaende huuser og Bygninger till sin Søn Bendt Jensen Meyer, som der for har betalt
1700 rdr: samt 1/7 part udj gaarden Hæfverøen saa og halfdeelen udj Møxter og Østewolds
Kircker dat: 25 Novembr: 1746.
Publiceret Assessor von der Lippes udstede Skiøde paa 1 pd: 12 Mrk: Sm: ½ huud i
{Bechervigen} \Sandvigen/ og 1 pd: Sm: ½ hud i Bechervigen til Berge Olsen Femanger
som der for har bet: 96 Rdr: dat: 5 Octobr: 1746.
Publiceret Hr: Smits bøxelsedel paa ½ Løb Sm: ½ huud [i gaarden ?] til Niels Lars: dat: 6
Junij 1746.
Publiceret Joen Walham/m/ers udstædde bøxelsedel paa 1 Vog fisk i Walham/m/er til Jon
Christophers: dat: 5 Decembr: 1746.
1746: 278

Publiceret Assessor von der Lippes udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ huud i Sandvigen
til Lars Mons: dat: 25 Junij 1746.
Publiceret skifttebrevet eftter Sl: Niels Bache, hvor Encken Syneve Monsdatter er udl: 1 pd: 3
Mrk: i Torrang for 27 rdr: og er Encken og hindes børn udl: ½ Løb Sm: 1 rdr: i penge i
gaarden Bache udlagt for 120 rdr: dat: 11 Julij 1746.
Niels Haagensen Græsdall, Niels Baards: ibid: og Elling Sædtre indfant sig for Retten og gaf
tilckiende, at de denne Sommer, paa dend fra hofvet indløbende fiord kaldet Sæbiøns fiorden
har fundet 2de Smaa forstøtte Foustagier wiin, hvilcket saa snart de var funden, de bragte til
giestgieberiet Bechervigen, hvor nermeste Toldbetient Hr: Capit: Carrissius var at finde, hvor
sam/m/e Foustagier strax af ham blev aabnet, Ruet, og til Prove aftappet en buttelje af hver
Sort, hvor om de i Rettelagde be:te Capitain Carissi attest dat: 7 Decembr: 1746 saa lydende.
Ligesom de og i Retten fremsadte de 2de aftappede Prøver eller butteljer wiin, af nock bem:te
Hr: Capt: Carrissius forseiglede, og som tit bem:te Hr: Capt: Carissiuses nu Self var
Nerverende, saa tilstod hand og at sam/m/e prøver er aldelis u-brudte og ligesom de
befandtes, da Foustagierne af ham blev aabnede og Ruede, forcklarede ogsaa der hos at det
Foustagie hvor paa eftter hans udgifne attest skall findes 3de anckere, findes dend wiin, som
mindst af Søen er beskadiget, dog kiendelig er menget med Søevand, og i det Foustagie som
eftter attesten er 4re anckere, findes dend mest bederfvede, som hand holder for at vere
gandske u-brugelig;
Fogden gaf (tilkiende …. …….)
at hand udj Ting brevet her i Skibredet har der(….. …… …..)
bederfvede wiiner for videre omckostning (…. …… ………)
dette Ting, ved offentlig Auction skall opb(ydes til høystbydende og)
bortselges, med saadanne Conditioner, at (…… ……. …….)
hvad Told, Consumption eller anden afgiftt (….. …… ……….)
der paa kunde heftte, til hvilcken ende ha(nd …. ……… ……….. de)
fremsadte prøfver maatte aabnes, w(urderes ….. …….. og)
Taxeres, og dend begierte auction der (……. ……. ………)
da nu prøfverne var aabnet, og smaget af alle til(stedeveren)de, befandtes dend beste Sort, at vere gandske bemenget med (Søe) saa dend icke tiener til andet
end at om distileres, hvor for dend blev Taxeret for 1 rdr: Anckeret; den anden Sort,
befandtes saa Raaden og bederfvet, at de der paa ej kunde sette nogen Taxt eller Verdie, men
{de} holdte for at dend bør udstørtes, paa det at Mennisker ved dendz drickning ej skulle faae
skade, icke dis mindre saa blev dog eftter Fogdens paastand begge Foustagier Viin og træe
indsat og opbuden for 3 rdr: hvor da eftter nogen tids opbud Niels Baardsen Grasdalen som
høystbydende blev disse 2de Foustagier tilslagen for 4 Rdr:
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Niels Klesvigen hvor Encken Karj Baarsdatter og hindes
børn er udlagt 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Kleswig for 45 rdr: dat: 20 Julij 1746.
Publiceret Fogdens fredlyesning, at ingen maa Rifve Lyng og tage Steen fra Trolands Engne
Mercker dat: 10 Decembr: 1746.
Fogden hafde till dette Ting eftter forige tiltale ladet indstefne Hans Haldoersen østre
Bagholmen, at lide Dom til Straf, for hans i Egteskab begangne Leyermaall med Pigen Britha
Jens-
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datter Giøvog;
dend indstefnte Hans Haldorsen møtte for Retten og wedstod at have faaet lovlig Kald og
warsell, vedstod iligemaade at have begaaet Leyermaall med Britha Jensdatter; dend
indstefnte declarerede at hand Self icke Eier det Ringeste at bøde med, men dersom hand
maatte forskaanes for Straf paa Kroppen, wille hand forskaffe en Suffisent Mand til Caution
for en ung Karls Leyermaals bøder 12 Rdr:
hvor paa Sr: Bendt Jensen Meyer fremstillede sig for Retten og tilstod at hand paa Hans
Haldoersens vegne, ville betale de anbudne 12 rdr: naar hand for videre Straf paa Kroppen
maa blifve forskaanet, eftterdj hand sider med Koene og Smaa børn, og med Sved og arbeide
dyre nock, igien maa fortiene samme Penge, hvilcke 12 Rdr: Sr: Meyer lofvede at betale i 3de
aar fra denne dag at Regne, till hver et Høsteting 4 Rdr:
Fogden lof tilføre at i Anledning af dend Kongl: allernaadigste Resolution af 31 Decembr:
1744 som bevilger at optingning for Leyermaals bøder u-agtet Forordningen af 6 Decembr:
1743. her eftter som tilforn maa modtages, og eftterdj Leyermaals begiengeren Hans
Haldorsens Boes formue, eftter dend der over d: 11 Maij 1746 holdte Registrations forretning
icke Strecker sig til hans bortskyldige gields betalning, saa modtog Fogden paa hans
Excellence Hr: Stiftts Befalings Mand â Møinichens nermere Approbation, det af Hans
Haldorsen giorde tilbud, og
(…….) Bendt Meyer Stillede Caution, begierede alleene
(….. ….. at) meddelis en Extract af Protocollen om
(hvis Passeret e)r; som blev bevilget.
(Saugmæstrene eller) Saug Eierne som fremstod for Retten, og paa spørsmaall
(gaf det samme svar som) i Strandebarms Skibrede; Almuen saa mange
(som haver skydset til og fra) Tingerne, tilstod at have nødt 4 s: Miilen;
(odelskats Mandtallet?) befandtes Rigtig og af Almuen u-imodsagt;
(…….. ….. ………) Wrag og Strandet gods er icke videre
(funden … ……. ……) er.
Laugrettes Mendene som skal besidde Retten 1747, (…..) Weivogen, Ole Ols: Karlsøen,
Haagen Torang, Hans Dybevog, (…..) Torrang, Peder Ols: ibid: Lars Østevold og Lars Skaar.

Ao: 1746 d: 12, 13 og 14 Decembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Hummelvig for Opdals Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig Aadne Øckland,
Ole Botten, Niels Øckland, Joen Aaese, Knud Norbust, Lars Houckefer, Morten Aaese og
Johannes Flyensfer, tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Kongl: Forordning og høye øfrigheds ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Fogdens udstede bøxelsedel paa ½ Løb Sm: 1 faarskind [i gaarden ?] til Haldor
Knuds: dat: 17 Decembr: 1745.
Publiceret Hr: Major Mullers udstede bøxelsedel paa 1 Spd: Sm: i Kaarsnes til Isack Endres:
dat: 1 Novbr: 1746.

Publiceret Hans Ferrevogs udstede Pandte obligation stor 40 rdr: til udslettelse i Pandtebogen
dat: 24 Novembr: 1738.
Publiceret Mad: Sl: Korens udstede bøxelsedel [paa] 18 Mrk: Sm: ¼ huud i gaarden øfre
Lunde til Mads Guttorms: dat: 25 Novbr: 1746.
Publiceret Mad: Sl: Hr: Korens udstede bøxelsedel paa 18 Mrk: Sm: ¼ hud i gaarden øfre
Lunde til Rasmus Lars: dat: 4 Octbr: 1746.
Publiceret Assessor von der Lippes udstede skiøde paa 1 Løb Sm: 1 huud i gaarden
Houckefer till Torckel Axels: som der for har bet: 58 Rdr: 3 Mrk: dat: 24 Julij 1746.
Sæbiørn Leite fremckom for Retten og lysede sin Pengemangel og odels Lysnings Ret til 1
pd: 21 Mrk: Sm: i gaarden Leite som hand Self
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er Eiende og paaboer, som hand (…… ………….. …..…… ………………..)
hand begierede udj Protocollen maa(tte indføris …… …………. ……)
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ole Monsen, hvor Maans O(lsen ……. ……. ………….
Maans Olsen og Rangna Olsdatter tilsamen (er udl: .. …. …… udj gaarden …….. for)
100 Rdr: dat: 30 Junij 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: (….. …….-)
ne er Peder Jensen Botten og Ole Eegel(and udl. .. …. ….. udj gaarden …….. for)
27 rdr: dat: 5 Maij 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Ing(ebor? ……-)
datter Wattedal er Enckemanden Ch(….. ……….) Christ(…. ……., og ……)
Hans: udl. 2 pd: 1 ½ Mrk: Sm: i gaarden Brecke for (.. rdr: dat: ..) Julij 17(46)
Peder Fladerager hafver till dette Ting ladet indstefne, Lars (Fladerager)
till Doms Lidelse for slagsmaall, og der om indstefnt han(nem at an-)
høre vidnerne Morten Windenes og Hans Fladerager, som (….-)
de ere indstefnte under faldz maall at møde, og der eftter at be(tale)
Processens beckostning.
Contraparten Lars Fladerager mø(tte for)
Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.
Citanten paastod at hans indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres.
Widnet Morten Windenes eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forckl(arede at da-)
gen for Helgemis dag 1746 kom vidnet og begierede at faae (noget Tømmer)
Skaaret paa {Sagen} Fladerager Sagen, som Contraparten lof(vede at hand)
skulle faae skaaret noget sam/m/e aftten og noget om Mor(genen dagen eftter,)
hvor paa vidnet beckom en øck at opckiøre Tømret p(aa op til Sagen, og da)
vidnet kom kiørendes med dend første Stock op imod Sagen, (blev hand)
Seende at Citanten og Contraparten Tomlede med hin (anden, ….. ……..)
begge Ned paa Sagen, ligesom de skulle fangtages, men (da de begge vare)
klædde i vide wadmels Klæder, kunde vidnet icke see (eller fornemme hvem)
af dennem laag oven eller under, hørte dog de (…… …….. ………. ……)

de vare wrede begge, saa som Citanten sagde, det (…… ……… …… …..)
du skall have liige for {det du har giort i aftten, (… …… ………. …… hvor)
till Contraparten Lars Fladerager Sagde, du s(kall ….. ……….. …………..)
du har Refvet mig til blods i aftten, og som (…. ………. ……….. ………..)
saag vidnet at Lars Fladerager var blodig pa(a …… ………. ………. ……..)
saa sagde Citanten at vidnet skulle drages ti(l vidne over det som er)
Passeret, hvor til Contraparten sagde du kand (…. ……. ……… ……….. …-)
ve med dig, hun staar der alligevell, og kand (………. ………. ……. ……. ..-)
rene dine, Ole Opdall dræber grannerne, (……… ……….. ……….. ………)
Ligesaa; Videre vidste dette vidne icke at (forcklare)
det andet vidne Hans Fladerager /: som er i Tieniste hos (…. …… :/ eftter aflagde)
Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i denne høste(… k)om Morten {Nordtvet}
Windenes til Fladerager og ville faae Skaaret noget Tøm/m/er, som Lars Fladerager gaf ham
Lov paa at skulle faae skaaret, men Citanten ville have sit Tøm/m/er først skaaret, hvor om de
begge kom i Kieckel og Kif med hin Anden, og blev vidnet Seende at Lars Fladerager slog
først till Peder Fladerager som med det sam/m/e faldt overEnde, og da de kom anden gang
tilsam/m/en saag vidnet at Lars Fladerager holdte henderne i haaret paa Peder Fladerager, og
da slagsmaalet var over, saag vidnet at Lars Fladerager var blodig \tvert/ over Næesen, og der
eftter gick de begge af Sagen, da saag vidnet at Peder Fladerager var blodig over Næsen og
paa haanden, da hand bad at vidnerne ville drages til Minde; og sagde til Contraparten du
skall have lige for det du har giort i aftten; Videre hafde vidnet icke at forcklare;
Citanten Peder Fladerager Sagde at Contraparten Slog først til ham hvor paa hand tog imod,
og da de begge faldt over Ende, holdte de hin anden i haaret;
Contraparten Lars Fladerager giorde ligesaadan forcklaring som Citanten;
Contraparten Lars Fladerager haver Contra ladet indstefne
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(………. …………… ……………….. ……)st og slagsmaall, og der om
(………. ……….. ……….. ……….. …..vid)nerne Morten Windenes og
(…….. ……….. ……….. ………. ……) indstefnte under faldz maall at mø(de, samt) at b(etale de paagaaende) beckostninger.
Contraparten
(……… ………….. ……….. ha)ver icke mere at tilspørge vidner(ne end) aller(ede ….. …… …..)t haver.
Fogden lod tilføre
(at ….. ……..) icke alle(rede?), me(d de) faste vidner er bevislig giort, at
(……….) Lars og Peder Fladerager har holdt et Syndig Lefnet med slagsmaall tilsam/m/en,
men de og Self har tilstaaet at de har begiengnet hin Anden med haardrag, Jordskuf og andet
Klam/m/erie, saa satte Fogden i Rette, at de begge og hver for sig bør lide eftter Lovens 6
bogs (? Capt: ? a)rt: hvor om hand paastod Dom.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Begge vidnerne forcklarer at
(have) seet, at Lars og Peder Fladerager Tomlede med hin Anden paa
(Marcken?) da de begge gick der fra blev widnet Morten Vindenes
(Seende at La)rs Fladerager var blodig paa begge sider ved Næsen, og
(det Andet v)idne har forcklaret at Peder Fladerager var blodig
(over) næsen og paa dend ene hand, Men Citanten og Contra
(Citanten har S)elf declareret dend ene at have slaget først til dend
(Anden, saa at) de falt overEndre!! (-Ende) i denne Tumult, tilstod de Self
(at have hol)det hin Anden i haaret, og alt saa kand Retten icke

(anden u-over)ens Samenheng erfahre, end dend Eene \med dend anden/ af Parterne
(haver veret delagt)ig i dette slagsmaall, hvor fore Lars og Peder
(Fladerager) hver for sig tilfindes at betale slagsmaals
(bøder følgelig Lovens) 6 bogs 7 Capt: 8 art: begge 18 Rdr: under Namb
(og Execution 15 dag)er eftter denne Doms lovlige forckyndelse, og
(Processens omckost)ninger paa begge sider ophæfves.
(Publiceret …. ……)sen øfre Støeles udstede bøxelsedel paa 2 pd: 3 Mrk: Sm: i Støle (til
…….. …………. dat: ..) Decembr: 1746.
Publiceret Erick Sundvors udstedde (bøxelsedel paa . …. . …. i) Støle til Hans Johans: dat:
12 Decembr: 1746.
Publiceret (…… …….. ….)brands udstede {bøxelsedel} \Skiøde/ paa 1 pd: 13 ¼ Mrk: Sm: i
gaarden (……. til .… ……. som) der for har bet: 26 rdr: 1 Mrk: 8 s: dat: 12 Decembr: 1746.
Publiceret (…… ……… ……)s udstedde skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i gaarden Lille
Amland (til …… ……., som der for har)bet: 54 rdr: dat: 12 Decembr: 1746.
Publiceret Mons (SøerEims udstedde) skiøde paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: udj gaarden Søreim til
Erick Sundvor som der for har bet: 81 rdr: dat: 12 Decembr: 1746.
Ole Giøevog haver till dette Ting ladet indstefne Christopher Giøvog fordj hand haver Taget
Wiste eller Korn fra Citanten, og der om indstefnt Contraparten at anhøre vidnerne, Henning
Colbenshafn og Lars Dalland \som under faldz maall er indstefnt at møde/ og der nest at
anhøre og lide Dom eftter Loven, samt at betale Processens beckostning
dend indstefnte Contrapart Christopher Halfvorsen Giøvog møtte for Retten og tilstod at
have faaet lovlig Kald og warsell.
Citanten Ole Giøevog paastod at hans indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres;
Widnet Henning Colbentshoug eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at for
meere end 14 dager siden kom vidnet til Giøevog for at bede om hielp, da hørte hand at
Citantens huustrue græd i Ildhuuset og spurte hvad der skader hinde, hun svarede gud bedre
mig at Jeg kom her paa gaarden Jeg Sørger mig i hiell eller død, gick saa ud og vidnet eftter,
som i gaarden hørte et bulder og folck talte i Citantens Korn og Høelade om Sæcker og
dislige, gick saa der hen hvor Citanten, og Lars Dalland, og Johannes Søere Giøvog tillige
med Contraparten og hans huustrue, talede om Eendell Korn som var bortstaalet af Citanten
Ole Giøvogs Kornlade, {som} hvilcket de visede vidnet, og hørte Christopher Sagde at det
var en Tønde Vidste
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Men i Reent Korn vngefer ½ t:de (……… ……………. …………….. hav-)
de staalet Kornet, war og begierende at Citanten w(…. ………… under-)
søge sine huuser, hvor paa Citanten, tillige med vidnet og (….. ……….)
samt Contraparten og hans huustrue, gick (til) Contraparten(s …… ….-)
{lade} at leede eftter det bortstaalne Korn, hvor de først ledte i (Kornladen)
hvor intet war uden afner, gick saa Citanten op paa dito b(ue Loftt)
og fandt en Sæck med u-drøfttet Korn udj, som hand sendte ned og (leve-)
rede vidnerne, da Sagde Contraparten, hvem diefvelen har se(…. …….)
hid, saa tog vidnerne dito seck med sig og gick tillige med Citanten

hen i Citantens Korn og Høelade med dend, hvor Contrapartens (Koene)
kom eftter og griber till Sæcken hvor af hun villet slaae Kornet (i Ki-)
sten igien, for at tage sit hoved dyeneVær tilbage, som Kornet var
udj, men vidnerne forhindrede hinde, saa det icke skede, imidlertid
gick Citanten Ole Giøevog till gaarden øfre Giøevog for at hendte Mend
eller vidner at høre paa hvad som Passeret er, og i dend tid hand var
underveis, kom Contraparten Christopher Giøevog og sagde slog sig
for brøstet, og bad gud bedre sig og Sagde, gud bedre m(ig hvad)
Jeg giorde, det og vidnet Lars Dalland hørte, siden Gick (…. ……. ….)
Citanten Ole Giøevogs Stue, og hørte at Christopher Giøv(og hans)
Koene bad Citanten ville forlige Sagen, saa ville og lo(fvede? Contrapar-)
ten at ville betale ham altsamen igien, og haver hand (.. ….. ……. ….)
haver hand Penges Werd, wille og lade sin datter tie(ne hos Citanten i (….-)
le aar, foruden Løn, hvor til Citanten svarede a(.. ….. ……..)
forlige det, saa som det bliver hans Eegen forderf(velse ….. Videre vid-)
ste vidnet icke at forcklare;
det andet vidne L(ars Dalland eftter)
aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, liges(om forrige vidne)
vundet og udsagt haver, undtagen dette vidne icke (hørte Contra-)
parten at {hand sagde} hand sagde gud bedre mig f(or …. …… ……..)
ej eller!! (heller) hørte dette vidne at Contraparten og h(ans Koene var i Citantens)
Stue og bad Citanten om forliig, saa som dette (vidne icke var nerverende? men)
var i Kornladen; Men dagen der eftter kom C(……. til vidnet)
i Kornladen, og bad vidnet skulle icke bære (vidne? … ……. ……)
for noget Menniske; og da Ole Giøvog gick (…. ……. ….. ……….)
tog Contrapartens Koene ham om halsen og (…. ……. …….. …….)
hand skulle ingen sted gaae, og da Ole kom (…… …….. …… ……..)
Johannes og Askell øfre Giøvog, ville hand lefvere (….. …. ……….)
paa Rettens vegne, men de ville icke annamme dem og gick bort, Videre vidste vidnet icke
at forcklare;
Contraparten Christopher Giøvog paa tilspørgelse tilstod at hand tog dend her for Retten
anviste Sæck /: som er et hoved dyene Vær :/ hos sig Self, og gick om Morgenen for dag og
førend folcket var oppe, hen i Citanten Ole Giøvogs Kornlade, og tog det Viste og Korn som i
Sæcken er der vngefer kand vere en Skieppe Reent Korn, og bar det til sit hiem, og hiemte
{det} Sæcken med Kornet udj paa sit Madebue Loftt, hvor Citanten fandt Sæcken, eftter
vidnernis udsigende; Contraparten Christopher Giøevog beckiendte ydermere at Christj
Him/m/elfarts dag \1746/ som Contrapartens huustrue \og/ Citantens huustrue var Reist til
Kircken, og Citanten var Reist hiemen fra aftenen forud, gick hand ud paa en hou og med det
sam/m/e blev Seende at Citantens Buedør stod icke Ret i Laas, gick saa hen til døren og tog
under LaaeseKiengen med fingeren, da dend gick op, gick saa ind i Buen, hvor der laag {e}
noget øel paa en Kagge, og tappede 2de skaaeler øell der af som drack ud, blef saa Seende et
belte med nøgler paa, og dend første Nøgell hand sadte till Laaset paa en Kiste der stod, hvor
med hand lugte dend op, og fandt under Leddicken i Kisten en Klud
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(med nogen Penger?) udj, hvor af hand tog ½ Rdr: knyttede der nest de
(igien verende Pen)ger i Kluden igien og lagde dem i Kisten;
Fogden lod
(tilføre at) hand holdt fornøden førend Justitien træder til nogen i

(i Rettesettelse), over dend indstefnte, at hannem i anledning af For(ordnin)gen dat: 19 Aug: 1735 bliver beskicket en deffensor, som hans Sag
(Lov)forsvarlig for den/n/e Ret kand udføere, hvilcket til denne tid icke
(har) kundet sked, eftterdj Sagen icke først er bleven Fogden beckiendt, i
(hv)ilcken Anledning, hand og var begierende Sagens udsettelse til
neste Ting, paa det hans Excellence Hr: Stiftts befalings Mandens
ordre til en deffensor imidlertid kand Erholdes.
Eragtet.
Paa det at Contraparten af Deris Excellence høy Velbaarne
Hr: Stiftts Befahlings Manden kand beskickes en deffensor
saa bliver Sagen i dend henseende till neste Ting udsadt,
og Citanten paalegges til forbemelte tid og sted Sagen at
(………) og Contraparten forelegges Laufdag til sam/m/e tid
(…… …….) sit beskickede forsvar at møde og svare til Sagen.
(Hans Mevatne) haver til dette Ting ladet indstefne Hans Støele
(….. …….. ….)se, at betale de 3 rdr: tilbage som Contraparten
(……. …… ….)net for en øgck eller haarse som Citanten haf(ver …… ……..), og der om indstefnt Contraparten at anhøre
(vidnerne Ole) Norbust, \Joen Hiartnes/ og Jacob Støele som iligemaade ere
(indstefnt under) faldz maall, og der nest at betale Processens
(omckostninger)
dend indstefnte Hans Støele møtte for Retten
(og vedstod at have) faaet lovlig Kald og Varsell.
Citanten begierede at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres
(hvor da vidnet Ole) Norbust eftter aflagde Eed eftter Loven vandt
(og forcklarede at i) aaret 1745 kiøbte Hans Støele en \Sort/ øck hos Hans
(Mevatne ……. …… …..) Skade i Ryggen, og om Hellig 3 Konger tid(er …. …… ……. …….) dito øgck til Engel Nortvet, hvilcket vid(net …… …. ….. Eng)el Nortvet om Paasketider der eftter, da
(……. ….. …… ………) Contraparten Hans Støele; Citanten
(…… …….. ……. ....) slig som vidnet har forcklaret, og hendtede
(…. ……. ……. ……..) Hans Støele 8te dager eftter Pindse tider 1746.
Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
det 2det vidne Jacob Støele eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at foraaret
1745. kiøbte Hans Støele den/n/e omtvistende øck hos Hans Mevatne, og hafde skade
saaledes, at naar hun gick slang hun paa Marcken lige som Ryggen var af hinde, og siden
soldte Hans Støele øcken til Engell Nortvet, eftter Hellig 3 Kongers tider 1746, {og} \som/
hendtede øcken til sig eftter Pindse tider; Lige saa forcklarede vidnet Ole Norbust at Engel
Nortvet hendtede øcken til sig eftter Pindse tider, Vidnet Jacob Støele forcklarede at Hans
Støele kiørte et Læs med brendeved, vngefer som en Karls børre, hvilcket slog øcken
overEnde, saa føderne stod overEnde paa øgcken, og 14 dager eller 3 uger eftter at Engel
Nortvet hafver haftt øgcken i sin verge, kom hand og tog vidnet, samt Joen Hiartnes med sig
og gick til Hans Støele, og spurdte ham om hand icke {spur} paa Terøen spurdte ham!! (om?)
øcken hafde noget Lyde, hvor til Hans Støele sagde, {de v} jae, Men de var vert Skam, som
sagde at øcken hafde Lyde, hvor paa Engell Nortvet sagde aaebørselen af øgcken, da Hans
Støele siger hand Engel Nortvet skulle føere øcken til ham eller til det sted i Waage hvor
Engell Nortvet dend annamede, men negtede icke ville føere dend lengere end til Malchenes
som er 3de fierding veis fra Waage, og Engell Nortvet førte dend icke heller til Malchenes
men beholdte øcken indtil dend størtede død.
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Videre hafde Parterne icke dette vidne at tilspørge.
det 3die vidne Joen Hiartnes eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forckla(rede at)
omtrent 3de uger eftter at Engell Nortvet haver haftt den (omtvi-)
stende øgck hos sig, kom hand og tog vidnet med sig tilige (med Hans?)
Støele, og hørte at Hans Støele tilstod at hand negtede paa (……..)
Engel Nortvet at øgcken icke hafde noget Lyde, hvor paa Enge(l Nor-)
tvet sagde aabørselen af øgcken, da Hans Støele sagde at Engel
Nortvet skulle føere øgcken til det sted Waage {hv} som hand dend
Annam/m/ede, hvilcket hand negtede, og sagde icke at ville føere
dend lengere end til Malchenes som er 3de fierding veis der fra,
men førte dend icke til Malchenes, men beholdte dend hos (sig)
fremdelis indtil øgcken størtede død, 14 dager eftter Sancte
Hans dags tider 1746. Videre hafde dette vidne icke at forcklare.
hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Eftterdj Citanten inden Retten har tilstaaet, at (………. ……)
hafde kiøbt øgcken hos Hans Støele i foraare(t …. … …. ..)
Hellig 3 Konger tider 1746, og førend hand (….. ….. ……)
8te dager eftter Pindse tider, blef ham o(….. ….. ……. ….)
forud tilsagt og advaret at dend omtvi(stende øgck el-)
ler haarse hafde Lyde, burde Citanten (…….. …… …..-)
ningen med 2de Mend ladet dend lov(lig besigtige?)
End mere eftter 3de Ugers forløb ha(ver …. ……. …..)
øcken i sin werge, opsiger dend igien og i(…. …… ……..)
dend, hvor med Contraparten \var/ fornøyet (….. …… … Con-)
dition og tilsagn, at Citanten sku(lle …. ……. ……. ……..)
haarsen tilbage paa det sted hand (…… ….. …… ………..)
i Waage, Men tvert imod beholdte øg(cken …… …… …..)
hos sig Self till dend Størtede død (…… ……. …… … vidner-)
nis udsigende omstendelig er b(…… ….. …….. …… fin-)
der denne Ret for billig, at Citan(ten …. …… ……. …..)
sin Lovstridige omgang, bør have \Erm:te/ skade (….. ….)
og Contraparten Hans Støele for Citantens tiltale frifindes, og Processens omckostninger paa
begge sider ophæfves.
Publiceret Anders Opsals udstedde bøxelseddell paa 18 Mrk: Sm: 1 huud udj gaarden Lie, til
Johanes Eefvindsen dat: 13 Decembr: 1746.
Jens ReigsEim hafver till dette Ting ladet indstefne Colbent Bottelsen Reigseim, Soldat under
Hr: Major Mullers Compagnie, for ære Rørige ord, og der om indstefnt hannem till at anhøre
widnerne, men som Sagen icke er af Saadan beskaffenhed, men anderledes, saa er
Stefnemaalet af saadan indhold.
Jens ReigsEim hafver till dette Ting ladet indstefne Soldatt under Hr: Major Mullers
Compagnie, Colbendt Bottelsen ReigsEim til Doms Lidelse, fordj hand skall have slaget græs
inde paa Citantens Engebøe 1746. og der om indstefnt hannem at anhøre vidnerne Johannes
ReigsEim og Steenvor Jensdatter Andersland, samt at betale Processens omckostninger.
dend indstefnte
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Soldat Colbent Bottelsen ReigsEim blev paaraabt eftter Loven men møtte icke ej heller
nogen paa hans vegne at svare til Sagen.
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og (…..) ReigsEim, hiemlede ved Eed
eftter Loven, at hafve i Citantens Jens ReigsEims hosverelse, indstefnt Contraparten Colbendt
Bottelsen ReigsEim til dette Ting med 14 dagers Kald og warsell, som og forbem:te vidner
under faldz maall at møde, med 14 dagers Kald og warsell; Stefnevidnerne forcklarede der
hos at da de forckyndte Contraparten dette Stefnemaall i hans huus, stod Colbendt Bottelsen
ReigsEim op Sagde till Jens ReigsEim at hand var en Tiuf (…. han)d ham skulle tage Profv
der paa.
Citanten Jens ReigsEim Reserverede sig till neste Ting at
(indstefne Colbendt Boettelsen ReigsEim, at an(høre vidn)erne, angaaende disse ærrørige ord.
(For det) øfrige war Citanten paastaaende at hans
(indstefnte) vidner angaaende høeslaatten maatte Eed(fæstes og) afhøres.
(Publiceret Fog)dens Fredlysing over gaarderne øfre Waage, Mit Waage,
(Nere Waage?, Møck)lebust, Mæland og Aarbaches, fæbeite og udmar(cker dat: d: .. …..)br: 1746.
(Vidnet Johannes) ReigsEim eftter aflagde Eed eftter Loven vandt
(og forcklarede at) i førstningen i høeslaatte som vidnet
(stod ude paa M)arcken 1746, blev hand Seende at {Colbendt} \Jens ReigsEim/
(… ……. ……..) og snackede og Pegede med fingeren og haan(den …. ……. …..) og hans {huustrue} \broderckoene Britha Vindsendsdatter/ stod og Pegde
med haan(den ….. ……. a)nden side; og der eftter siger Citanten til vid(net …… … sl)og græs paa hans Engebøe, men vidnet saag
(… ….. Vide)re vidste vidnet icke at forcklare.
Eragtet.
Som det andet vidne Steenvor Andersland icke møder, og Sagen beroer paa siun og
grandskning, saa henvises Sagen til aaesteden, hvor da eftter lovlig omgang udj Sagen skall
loffølgelig Kiendes.
Hr: Pastor Christie haver till dette Ting ladet indstefne Elling Ellendsen Haarnenes till {dette}
at lide Dom, till at betale Præstegaards Penge 3 Mrk: 12 s: og Natteholds Penge for 2de aar â
1 Mrk: 12 s: er tilsamen 3 Mrk: 8 s: Lige saa Reparations Penge for 2de aar â 4 s: er 8 s: in
allis 1 rdr: 1 Mrk: \12 s:/ samt at betale Processens beckostninger.
dend indstefnte Engel!! (Elling) Haarnenes blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej
heller nogen paa hans vegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Hansen Møcklestad og Ole ReigsEim, hiemlede ved
Eed eftter Loven at have indstefnt Elling Ellendsen Haarnenes, till dette Ting med mere end
14 dagers Kald og warsell;
Hr: Pastor Christie tilspurte Almuen af Onerims Kirckesongn, om det icke er den/n/em alle
vitterlig at de samtlig haver indgaaet saadan forEening med han/n/em at betale til Ham i
Natteholds Penge aarlig 1 Mrk: 12 s: Almuen af Onerims Kirckesongn her til Eenstemmig

svarede ja, at det forholder sig saaledes i Sandhed, at enhver Mand for sig har godvillig tilsagt
at ville betale i Natteholdz Penge 1 Mrk: 12 s: aarlig
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till Præsten Hr: Christie;
Citanten paastod Dom.
dend indstefnte Elling Ellendsen Haarnenes, blev paaraabt og i(cke møtte?), hand (…….)
maatte forelegges Laufdag til neste Ting, da hand tillige (agter at) føere videre vidner, at hand
i de aarringer 1739, 1740 og 174(1 har) brugt dend halfve gaard Haarnenes i Onerims Songn
beliggende.
Eragtet.
Med Stefnevidnernis afhiemling er det bevist at Contraparten till dette Ting haver faaet lovlig
Kald og Varsell, hvor fore Elling Ellendsen Haarnenes, forelegges Laufdag til neste Ting at
møde og svare til Sagen, og til forbem:te tid og sted hafver Citanten at indstefne sine
paaberaabte vidner till Sagens oplysning.
Ole Opdall, Peder ibid: og Mickell ibid: hafver till dette Ting ladet indstefne Ole Jellefald,
fordj hand haver forckyndt og slagen Arrest paa 14 fafner brendeved, som var hugget i
gaarden Opdals Skouf, og opsadt paa Bechereide, forrettet af Lænsmanden Christen Hansen
Møcklestad, Ole ReigsEim og Johannes ibid: Ao: 1744 fierde Pindse dag, hvor om hand er
indstefnt at anhøre forbem:te Mends udsigende som Arresten har forrettet, hvilcke iligemaade
ere indstefnte under faldz mall at møde, og der nest at lide Dom for giorde u-loflig Arrest,
samt at betale Processens beckostninger.
dend indstefnte Ole Jellefald blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa
hans wegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne Lars Thoe og Johannes Rols{Eide}\eim/, hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt Ole Jellefald till dette Ting med meere end 14 dagers Kald og warsell.
Citanterne paastod at de indstefnte Mend som Arresten eftter Ole Jellefalds forlangende har
forrettet maatte Eed fæstes og afhøres;
hvor paa Lænsmanden Christen Hans: Møcklestad og Johannes ReigsEim eftter aflagde Eed
eftter Loven wandt og forcklarede, at for vngefer 3de aar siden beckom Lænsmanden Christen
Møcklestad bud fra Lars Thoe, at skulle slaae Arrest paa dend brendeved som opsidderne paa
gaarden Opdall hafde ladet opsette paa Bechereide, paa Ole Jellefaldz vegne, hvilcken Arrest
hand sagde forrettede ved sig Self, Johannes ReigsEim og Ole ReigsEim, og forckyndede
Arrest eller forbudet paa dito brendeved for Citanterne dito tid en 4de Pindse dag, at de icke
skulle bortføre dend førend till neste Ting, eller videre ordre, og siden blev Arresten icke
paastefnt, men brendeveden war omtrent 13 â 14 fafner, er siden dend tid bleven staaende til
dato, u-afført;
Citanterne paastod, at siden Arresten icke med lovlig Stefnemaall er forfult, at Arresten
maatte ophæfves, og Citanterne u-hindret maa have frihed til at bortføere brendeveden og
anvende dend i Penge, sig till nøtte, samt at de maatte Erholde Processens foraarsagede
omckostninger.
Ole ReigsEim blev paaraabt men møtte icke;
Eragt.!! (Eragtet.)
Som det med Stefnevidnernis af1746: 282b

hiemling er bevist, at Contraparten haver faaet lovlig Kald og Varsell, saa forelegges Ole
Jellefald, Laufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen.
Fogden i Rettelagde Jordebogen over deris Mai:ts Strøegods, saa som i gaarden Nedre Kleppe
½ Løb Sm: ½ huud, hvor af Almuen svarede ingen bøxell er falden dette aar. Wrag eller
Strandet gods med videre er indtet falden mere end dito Tings vidne indeholder. udj
gaarden Nedre Kleppe er ødeliggende ½ Løb Sm: ½ huud dette aar, og alleene svaret
gresleye 64 s: Saugmæstrene, {ga} eller Saug Eierne gaf det sam/m/e svar her, som i
Strandebarms Skibrede, Almuen saa mange som har ført til og fra Tingerne dette aar
tilstod, at have nødt 4 s: Miilen. odelskats Mandtalet blev u-imodsagt af Almuen.
Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747 ere Størck Ambland, Johannes Endresen
Haaland, Anders Landerøen, Jacob Flyensfer, Knud Wernøen, Johannes og Tommes Tegland
og Morten Gierstad.
Restandsen beløber 76 rdr: 4 Mrk: 1 s:
Publiceret Johannes Monsen Qvalheims udstede obligation Stor 100 Rdr: som hand haver
beckommet til Laans af Fogden Heiberg, og der for setter til underpandt Godøesundets
giestgiefverie med paastaaende huuser og bygninger et: dat: 14de Decembr: 1746.

Ao: 1746 d: 16 og 17 Decembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Lundervig for Ous Skibbredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget
Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend Nemblig, Dirick Særvold, Niels
ibid; Maans Gougstad, Joen Hegland, Niels Reistad, Lars Hafskaar, Knud Giere og Joen
Houen tillige med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Kongl: Forordning og høye øfrigheds ordre som paa forrige Tinge.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Niels Olsen Helland hvor (….. ….. …….. er) udl: 1 pd:
Sm: i Lundervig for 27 rdr: udj Helland 1 pd: 3 Mrk: Sm: og (.. … …. udj .…… ……)s
Præstebord tilhørig for 27 rdr: nock udj Hafschaar 1 ½ Løb Sm:
(……) Nielsdatter,
Anders Opsall, Ole Olsen 13 Mrk: Sm: tilsamen udlagt (udj gaarden? ….)land for 48 rdr:
Hans Ols: er udlagt i Arnetvet tilige med Ole (…..sen ?) Mrk: Sm: for 16 rdr: dat: 14 og 15
April 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Malleene Hansdatter Helland hvor Enckemanden Ole
Johans: er udl: (udj gaarden) Helland 2 pd: 19 Mrk: Sm: for 67 rdr: 3 Mrk: og Johannes Ols:
er udl: i Helland 1 pd: 3 Mrk: Sm: for 27 rdr: Martha Olsdatter, Eelisabeth Olsdatter udl: i
Aarbache ½ Løb Sm: for 12 rdr: Gundvor Olsdatter og Anna Olsdatter tilsamen udl: 10
Mrk: Sm: i Store Linge for 10 rdr: dat: 13 og 14 April 1746.
Encken Ingebor Thommesdatter Norvig Sl: Ole Olsens Eftterlefverske haver till dette Ting
ladet indstefne Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heiberg til at anhøre widners udsigende,
Angaaende hindes Sl: Mands Ole Olsen Norvigs Svaghed og wanckelmodighed, førend hand
begick dend u-Løckelige gierning og dræbte sig Self, hvor om hun haver indstefnt ham at
anhøre vidnerne, Anders Giere, Knud Tøsse, Niels Reistad og Knud Giere, som godvillig
uden stefnemaall Erbød sig at aflegge sit Vidnesbyrd, til et Tingsvidnes Erholdelse.

Enckens Broder Ole Thommesen Aadland paastod at vidnerne maatte Eed fæstes og afhøres.
Fogden vedtog lovlig varsell og declarerede at ville anhøre de vidner som kand
tilveiebringes til den/n/e Sags oplysning.
Widnet Knud Tøsse eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at i fra Sancte
Hans dags tider 1746 var dend Sl: Mand Ole Norvig og vidnet tilsammen ved fiskerie til
Mickaelj tider \nest avigt,/ og fiskede, da vidnet fornam dend afdøde icke war saa vell til
Mode eller af saa Rigtige Sindets gafver, som i dend tid vidnet tilforne har kiendt ham, i det at
naar de ville enten tage noeden i baaden, saa en liden tid eftter ville hand have dend af baaden
igien, og naar de kastede Noeden i Søen, ville hand de skulle tage Noeden op igien, fornam
{og} saa her af nu ved videre efttertancke, som vidnet dend tid icke giorde sig nogen tancker
om, at hand var
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paa de tider mere stuurem(…)s eller mismodet, end hand (… …….) tid tilforne har veret.
dette vidne hafde Parterne icke mere at tilspørge.
det 2det vidne Anders Giere, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at vngefer
14 dager eftter Michaelj tider (….) at dend Sl: Mand hafde veret i byen eller Bergen med
dend første sla(gt) talte vidnet med dend afdøde Ole Olsen Norvig, og hørte paa hans taele at
hand var ligesom underlig i hofvedet, talede saaledes, at det hafde ingen sam/m/enheng, saa at
vidnet fornam hand paa de tider icke var ved sine fulde sindets gaver, som hand har kiendt
ham tilforne der eftter Reiste dend afdøde til Byen paa en Jegt, og som hand var kommen
hiem igien, hørte vidnet af dend som fuldte med ham paa Jegten at dend afdøde Ole Olsen
Norvig, var saa svag og vanckelmodig, at hand icke tengte at faae ham hiem med sig {till} fra
Byen igien; videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge;
det 3die vidne Niels Reistad, eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at da
dend afdøde Reiste Anden gang til Byen paa Jegten taelede vidnet med ham, saa vell
underveis som i 2 â 3 dager i Byen da vidnet fornam paa hans taele at hand var meget
wanckelmoedig til sinds end hand nogen tid tilforne har kiendt ham, klagede sig at miste alt
hvad hand Eiede og hafde, og anckede paa hand icke kunde hielpe sig, med \mange/ og mere
beckømmerlige ord og søemodighed som hand udlod sig med, og 10 â 12 dager eftter hand da
kom hiem, hørte vidnet at dend afdøde Ole Olsen Norvig har stucket og skaaret sig i halsen,
hvor af hand døde. Videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge,
det 4de vidne Knud Giere eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at en â 2
dager eftter at dend afdøde Ole Olsen Norvig, kom hiem fra slagt(e Re)isen første gang kom
vidnet til ham og talte med ham, da hafde (…… f….)er som den afdøde klagede sig for, icke
kunde arbeide, hørte og at hand i andre maader anckede og klagede sig, war wanckelmodig til
sinds icke kunde faae Søfn om Netterne, og var affalden i sine Klæder, saa at vidnet siuntes
hand ingenlunde war saaledes til moede paa dend tid eller ved sine fulde sandser, som hand
har kiendt ham tilforne, og vngefer 2 â 3 uger der eftter hørte vidnet, at dend afdøde hafde
dræbt sig Self; videre hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge;
Fogden tilspurte dend samtlige Almue, fra det District hvor afdøde Ole Norvig har veret
boende, om de er vidende, at bem:te Ole Noervig, har veret svag og wanckelmodig og hvor
lenge førend hand {becko} begick dend unde gierning og drab sig Self, samt paa hvad tid og
sted, dend unde gierning Passerede; her til Almuen svarede, at de nogen tid forud saag ham
at vere underlig og vanckelmodig tilsinds, frem for tilforne, at de har kiendt ham, og ellers
sagde at dend afdøde, war en Christsøm/m/elig, stilferdig og fredsom/m/elig Mand, der
opførte sig saaledes, saa vell inden som uden sit huus, imod alle Mennisker, at en og hver
Mand var fornøyet med hannem; Almuen sagde og \at/ ½ aars tid forud fornam de at dend
afdøde war noget wanckelmodig, hvilcket mer og mer tiltog, og i Særdelished fra Michaelj

tider, og der eftter saag de at hand af disse beckøm/m/erlige tancker var sort som Jord i
Ansigtet, samt faldt af sine Klæder, og der eftter hørte at hand paa Lofttet over Stuen, haver
giort dend u-Løcke og dræbt sig Self for vngefer 3de uger siden.
{Fo} Citantinden lod i Rettelegge en
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(Vidimere)t gienpart af hans Excellence Hr: Stiftts Befalingsmand â Møinichens Skrifvelse til
Provsten og Songne Præsten Hr: Niels (……), under dat: 28 Novbr: 1746 saa Lydende.
Fogden lod tilføre at siden det nu med Eedfestede vidner og samtlig Almuens forcklaring er
bevislig giort, at Ole Olsen Norvig, har veret svag og vanckelmodig, en tem/m/elig tid, førend
hand begick det begangne mord paa sig Self, hand og fornem/m/er af dend i Rettelagde
Missive fra hans Excellence Hr: Stiftts Befalingsmanden, at sam/m/e saa vel ved Præsternis
attester som ved andre Almue folckes forcklaring, lige ledes for han/n/em er bleven bevislig
giort, og høy bem:te hans Excellence udj sam/m/e Missive har Resolveret, at dend afdødes
Legeme, maa begrafves i Kirckegaarden eftter Lovens 6te bogs ? Capt: 21 art: som dend der
udj Sygdom og Raserie sig Self har ombragt, Saa declarerede Fogden at hand ingen videre
tiltale kand have paa dend afdødes formue, men Reckom/m/endered same, till Skiftte og
deeling imellem hans eftterladte Arfvinger; til hvilcken Ende hand og befalede Lænsmanden
strax at ophæve dend Seqvestration og forsegling, som hand udj Fogdens fraverelse og paa
hans vegne har effectueret over sam/m/e Eiendeler.
Ole Thomesen Odland paa Enckens vegne var om hvis Passeret er Tingsvidne begierende
som blev bevilget.
Fogden hafver till dette Ting ladet indstefne Margrethe Larsdatter Sunøen!! (Sundøen), til
Doms Lidelse eftter Loven for begangne Leyermaal, og at beckiende hendes Rette barnefader,
samt i Sagen at anhøre vidnerne, Ole Hansen Sundøen og hans huustrue, Christen Sundøens
huustrue, Ole (…..)esen Sundøens huustrue, samt Maans Sundøens huustrue Eelj
Jacobsdatter, hvilcke vidner iligemaade er indstefnt under faldz maall at møde, deris Eedelige
forcklaring udj Sagen at aflegge, til Vedermæele er indstefnt, Maans Sundøen saa vit
vidnernes, eller qvinde Menniskets forcklaring han/n/em kunde paagielde.
det indstefnte qvinde Menniske Margrete Larsdatter møtte for Retten, og vedstod at have
faaet lovlig Kald og warsell; og tilstod at hafve auflet et barn eller datter til verden,
Maans Sundøen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.
dend indstefnte Margrethe Larsdatter paa spørsmaall sagde at d: 12 Janv: 1746 var hun i
byen, og stod i Christen Milbacks gaard i første gaarden inden for Muuren, stod hun og
passede paa baaden til det blef mørckt, gick der fra op paa gaden, og spurte Christen Milbacks
dreng som stod for døren, hvor hindes huusbund er, som sagde hand gick ud eftter gaden og
skulle kiøbe et Touf, gick saa op eftter Muur Almendingen, kom der en Mands Persohn
Kiolecklæd, og spurte hinde hvor hun ville gaae, hvor til hun svarede hun gaar og spør eftter
sin huusbund Maans Sundøen, tog hinde saa i haanden og lidde hinde i et huus og sagde her
er hand, tog hinde saa med vold og laae hos hinde 2de gange, men hun skreeg icke, kiendte
ham heller icke, saa som det var afdags bill, og gandske mørckt; Fogden tilspurte hinde
først, om det var paa Indre eller yttre side af Muur Almindingen hun blev indtagen, Rs: paa
dend vendstre haand som hun gick op eftter Almindingen eller indre side; 2det: om det var
et Muuret huus eller Træehuus hun blev indtagen udj: Rs: det var et Træehuus hun blev
indtagen udj: 3die om det var høyt op paa Almindingen, eller neden for de Træer, som staar
ved huuserne paa dend indre Side Rs: det var Neden for de Træer som staar paa
Almindingens Indre side; og strax ovenfor de\t/ huus{er} som er udbygt ligesom for sig Self;
4de hvad Klæder dend Persohn hafde paa som ledde hinde
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ind i huuset; Rs: hand gick i en (……. ……..) hun (ville) giøre anvisning paa det huus som
hun blev indtagen udj
derpaa blev widnet Ole Hans: Sundøen fremckaldet, som eftter aflagde Eed eftter Loven
wandt og forcklarede paa Spørsmaall 1te qvæstion hvad tid qvinde Mennisket Margrethe
Larsdatter kom i Barselseng. Rs: hun kom Tiisdag eftter Mickelsdag 1746 i Barselseng.
2det: om vidnet har hørt at hun enten i sin Barsell Nød, har beckiendt hindes Rette
Barnefader, eller har fornummet af bøigde Røgte, hvem det skulle vere. Rs: Ney. 3die: om
vidnet som boer neste dør ved det huus (…) paa sam/m/e gaard, hvor dette qvinde Menniske
hafde sit ophold \vidste/ at hun var frugtsom/m/elig, førend hun faldt i Barselseng. Rs: i
Kornskurren 3 dager for Mickelsmis, hørte hand at dette qvinde Menniske var med barn, og
da folck undredes over hinde at hun var u-sædvanlig Tyck, nogen stund der eftter hørte hand
af et bøigde Røgte, at hindes Moder har veret hos hinde, paa Sundøen, hvor hun tiente hos sin
Svoger Maans Sundøen, og strax der eftter hørte vidnet blev sagt, at hun icke skulle vere med
barn, og at saadan benegtelse skulle vere udført af Moderen.
det 2det vidne Marithe Christophersdatter er syg og sengeliggende, og vidnet hindes Mand
sagde hun icke har faaet lovlig Varsell;
det 3die vidne Marj Olsdatter eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede paa 1te
qvæstion, at 12 dager eftter Mickelsmis kom Margrethe Larsdatter i Barselseng, og kom
Deponenten ind i huuset, hvor hun var kom/m/en i barselseng, da de endnu hafde det Nyføde
Barn imellem henderne, og enda icke svøbt; 2den qvæstion svarede, at da hun kom ind i
Barselstuen, og saag at saaledes tilstod, spurte hun Margrethe Larsdatters sødster som var
hindes Madmoder, hvor tilstaar og hvem er hindes barnefader, da sagde sødsteren Eelj
Jacobsdatter, hun blev voldtagen af en Skielm i Byen, som stoppede en dueg i Munden paa
hinde, imedens hand belaag hende, og stod med (…)ifver over hinde, vidnet hørte ellers af
Maans Sundøens fader Anders Sundøen, at qvinde Mennisket møtte 3de Persohner inden for
Muuren som hun spurde om de icke har seet nogen bunde Mand, da stod der en anden
Persohn i et Soug!! (Smau?) som sagde her er hand, da Margrette Larsdatter gick til ham
som der paa laag hos hinde, hvilcket hand sagde hun self har fortaelt ham; til 3die qvæstion,
svarede, icke vidste hun var frugtsom/m/elig uden at vidnet har hørt det af andre folck, og
med sam/m/e omstendighed som nest forige vidne har forcklaret.
qvinde Mennisket Margrethe Larsdatter blev med mange formaeninger tilholdt at udsige sin
Sandhed hvem hindes Rette barnefader er, men hun blev ved sin Eengang giorde declaration
uden at faae videre beckiendelse af hinde,
hvor paa Fogden var foraarsaget at begiere Sagens udsettelse till neste Ting, til hvilcken tid
hand vilde ved Skrifttlig Stefning begiengne den/n/e Sag, og indckalde de vidner som nu icke
møder, saa velsom de fleere vidner som hand kand undersøge og opspørge.
Eragtet.
Sagen udsettes till neste Ting, til hvilcken tid Fogden indstefner vidnerne iligemaade
forelegges Grethe!! (Margrethe) Larsdatter Laufdag til sam/m/e tid og sted at møde og svare
till Sagen.
Publiceret Knud Tøsses udstede bøxelseddel paa 2 pd: Sm: i Grønsdal til Mons Lars: dat: 16
Decembr: 1745.
Publiceret Hans Eericks: Dahles udstede Skiøde paa 1 pd: Sm: {til} i Lundervig til Hans
Hans: som der for har betalt 52 rdr: dat: 16 Decembr: 1746.

Publiceret Ole Baardsen med flere deris udstede Skiøde paa 2 pd: 5 Mrk: Sm: i gaarden
Meehuus til Marithe Baardsdatter som der for har bet: 53 rdr: dat: 16 Decembr: 1746.
Publiceret Knud Tøsses udstede bøxelsedel paa 1 pd: 16 ½ Mrk: Sm: i Børdalen til Peder
Andersen dat: 16 Decembr: 1746.
d: 17 Decembr: blev Retten atter sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend,
og lod da Fogden atter for Retten fremckalde Margrette Larsdatter, for endnu at formaene og
tilspørge hende hvem hindes
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Rette Barnefader er, hvor till hun svarede at hindes Sødsters Mand Maans Andersen Sundøen
er hindes Rette barnefader, og sagde at mellem Nye aar og Hellig Tre Kongers tider gick hun i
Marcken (….) Kolleved tillige med sin huusbund og Sødsters Mand, da hafde hand dend
første gang legemlig omgiengelse med hinde, der eftter Reiste {de} hun med sin huusbund og
Svoger till Bergen og kom der hen 1 dag eller 2 for Tacksigelsens fest 1746 {og} da de lagde
baaden ved Muur Almindingen, men logerede ind paa Torget hos Een Encke Nafnlig Maren
Maaelers tet ved Mickell Steen, hvor hun og hendes Svoger laag i fladseng paa gulfvet, og
wertinden laag i Sengen, og som de om Natten intet andet kunde fornemme end wertinden
Sov, hafde hindes Sødsters Mand Maans Andersen Sundøen 2de gange legemlig omgiengelse
med hinde samme Nadt, og siden som de Reiste hiem fornam hun icke til sine tider i dend
Maanet, {aab} hafde heller icke forstand at aabenbare (…..)dten for sin Svoger eller for andre
folck, førend omtrendt en 5 ugers tid førend hun kom i barselseng, saa kom hindes Moder
{till} til Sundøen for at besøge Svogeren, datteren og Dellinqventinden, spurde der paa
Dellinqventinden hvad der skade hinde om hun var med barn, hvor till Dellinqventinden
svarede, vidste icke hvad endten hun var med barn eller ej, sagde heller icke at hindes Svoger
hafde haftt omgiengelse med hinde, Men sagde for Moderen at en Persohn i Byen hafde haftt
omgiengelse med hinde, og ellers fortaalte Moderen i allemaader, ligesom hun i gaars dag her
for Retten forcklarede, som forhen findes indført; paa spørsmaall om aarsagen hvor for hun
Dellinqventinden icke beckiendte dend Reene sandhed {for} i førstningen, saa vell for
Moderen som for andre folck, og lige saa her for Retten første dag; hvor til hun svarede, at
var forbuden af sin Svoger icke at maatte sige, at hand haver haftt legemlig omgiengelse med
hinde, men hun skulle sige at en Persohn i Byen haver besvangret hinde, og alt saa torde hun
icke sige andet, end eftter det hand befalte hinde.
Svogeren Maans Andersen Sundøen blev tilspurt om det forholder sig saaledes som hun
Dellinqventinden udsagt haver; der till hand svarede at hand eftter hindes beckiendelse hafde
legemlig omgiengelse med hinde første gang i Marcken forbem:te tid og der nest i Byen,
\Erindrer/ ickun en gang hafde \legemlig/ omgiengelse med hinde, da de laag paa gulfvet i
Logementet hos Maren Maalers som laag i Sengen i sam/m/e Stue, hvor de var liggende;
Dellinqventinden blev tilspurt om hun haver haftt legemlig omgiengelse med nogen anden
Mands Persohn, end med sin Svoger Maans Sundøen, der til hun svarede Ney, hafver icke
haftt legemlig omgiengelse med nogen anden Mands Persohn, uden allene med sin Svoger
Maans Andersen Sundøen; Dellinqventinden paa Spørsmaall forcklarede, at hindes Moder
Margrethe (Han)sdatter Munch, var 2de gange giftt, hindes første Mand
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war Jacob Ballentin, hvor med hun auflede (Maans Andersens) huustrue Eelj Jacobsdatter, og
eftter at hand ved døden afgick, kom hun i æcteskab med Lars Joensen, hvor med hun auflede
denne datter, Dellinqventinden Margrethe Larsdatter, saa at {M} Dellinqventen Maans
Andersen Sundøens huustrue Eelj Jacobsdatter, og Dellinqventinden Margrethe Larsdatter,
ere Kiødelige Sødskende paa Møderne side, og halfsødskende paa faderens Side.
Fogden lod tilføre, at eftterdj hannem nu imod all forhaabning er bleven beckiendt at Maans
Andersen Sundøen, som haver till æcte indstefnte Margrethe Larsdatters halfsødster, er
barnefader til det barn som hun haver auflet, og hand altsaa er foraarsaget at Tractere denne
Sag paa en anden maade end dend allerreede er anlagt, saa ville hand end nu som før, begiere
Sagens udsettelse, indtil hand kand udvircke hans Excellence Hr: Stiftts befalings Mandens
bevilgning til et Extra Ting, til denne Sag[s] videre udføer, og Erholde hans Befahling till
Deffensores, som Dellinqventernis Sag for under Retten Lov forsvarlig kand udføere,
imidlertid blev begge Dellinqventerne bragt i fængsell og arrest her paa gaarden Lundervigen
hos Lænsmanden Hans Hansen.
Eragtet.
Med denne Sag bliver beroende og udsettes till dend tid, at Deris Excellence høy welbaarne
Hr: Stiftts befahlings Mandens ordre kand indhendtes, till et Extra Tings holdelse, samt at
Deffensores paa Dellinqvernes!! side kand blive besørget.
Maans Nielsen Nord Strønen og Ole Baardsen Søre Strønen haver till dette Ting ladet
indstefne, Leylendingen Størck Monsen Meehuus at lide Dom, till at indrømme og frafløtte
sin brugende Jordepart Meehuus till faerdag førstckom/m/ende 1747, for at Eieren till
gaardeparten Marithe Baardsdatter, ville Self beboe dend;
dend indstefnte Størck Meehuus blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa hans
vegne till Sagen at svare;
Stefnevidnerne blev paaraabt, hvor af ickun det Eene Stefnevidne Joen Joensen Hofland
møtte for Retten, og det andet Stefnevidne Arne Hansen Hegland møtte icke;
Eragtet.
Siden Stefnemaalet, formedelst Arne Heglands udeblifvelse, icke lovlig kand afhiemles, saa
henvises Citanterne {at} paa lovlig maade till neste Ting at indstefne Sagen;
Publiceret Anders Giere med fleere deris udstede Skiøde paa 1 pd: Smør i gaarden Giere till
Knud Eeliesen dat: 16 Decembr: 1746.
Publiceret Knud Eeliesens udstede Pandte obligation Stor 140 rdr: som hand haver
beckommet til Laans af Anders Giere og Niels Vaage dat: 16 Decembr: 1746.
Wrag og Strandet gods findes intet, og ej videre af de anførte Poster, end dito Tingsvidne
indeholder. Fogden fremckaldte SaugEieren her i Skibredet, som gaf sam/m/e svar fra sig
som Saug Eierne i Strandebarms Skibrede. Almuen saa mange som har Skydset til og fra
Tingerne dette aar, tilstod at have nødt deris betaling til og fra Tingerne 4 s: miilen;
odelskats Mandtallet, blev af Almuen u-imodsagt. Restandsen for dette Skibbrede beløber
in allis: (ope rum)
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Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1747. Ole Baars: Søerstrønen, (…. …..), Lars
Nielsen (Ho?)ugen, Peder Anders: Børdall, Maans Grønsdall, (…..) Hafskaar, Ole Olsen
Saelbue, \og/ Rasmus Sæele.

Ao: 1746 d: 19 og 20 Decembr: blev holden Almindelig Høste Skatte og Sageting paa
gaarden Haavig for Strandvigs Skibbredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts
Foeget Sr: Andreas Heiberg med eftterskrefne Laugrettes Mend, Neml: Aamund Øfstestue,
Ole Joensen Berge, Torckel øfre Boelstad, Niels Holdhuus, Steen Lygre, Joen Haaevig,
Anders og Ole (….), tillige med fleere Almue, som Tinget sam/m/e tid Søgte.
Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning som og høye øfrigheds ordre, som paa
forrige Tinge.
Publiceret Svend Røttingens udstedde Skiøde paa 16 Mrk: Sm: i Foor till Samson Joens: som
der for har bet: 34 rdr: 4 Mrk: dat: ?? Decembr: 1746.
Publiceret Hans Skilbrigts udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm: ? huud udj gaarden Schilbrigt til
Niels Niels: som der for har betalt 54 rdr: dat: 19 Decembr: 1746.
Publiceret Skifttebrefvet eftter Sl: Siur Braatvet, hvor Encken Aagaathe Engelsdatter og
datteren Guroe Siursdatter er udlagt 2 pd: 12 Mrk: Sm: i Braatvet for 60 rdr: og udj gaarden
Wiig er Encken og datteren udl: ½ Løb Sm: for 48 rdr: 15 s: dat: 20 og 21 April 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Magdele Hansdatter, er Enckemanden Steen Andersen og
Hans Steens: udl: 1 Løb 1 pd: 3 Mrk: for 148 rdr: 3 Mrk: og Creditorerne udj gaarden
Lillevig udl: 2 pd: 2 ½ Mrk: Sm: for 75 rdr: 4 Mrk: 8 s: dat: 18 og 19 April 1746.
Publiceret Skifttebrevet eftter Sl: Anders Foor, hvor Niels Anders: Anna Andersdatter, Guroe
Andersdatter, Martha Andersdatter og Karj Andersdatter tilsam/m/en udl: 9 Mrk: Sm: 1 huud
i Foor for 45 rdr: dat: 16 April 1746.
Taarckell Torckelsen øfre Boelstad lader lyese sin odels og Pengemangels Lyesnings Ret till 2
pd: 6 Mrk: Sm: i øfre Boelstad, som nu beboes af \faderbroe!! Encke/ broderens Sl: Engell
Engelsens Encke, hvilcket hand sagde er hans huustrues Rette og Sande odell, som hand agter
til sig at indløese, saa snart hand saa mange Penge kand beckom/m/e.
Fogden hafde till dette Ting i Anledning af en Laugtings Dom 15de (Sep)tembr: 1746 samt
hans Excellence Hr: Stiftts befalings Mand â Møinichens ham tillagde ordre af 14 {eju}
Octbr: nest eftter, paa nye ladet indstefne Synnefve Joensdatter Arnevig at lide Dom till Straf,
for hendes nu 3die gang begangne Leyermaall, og i Rettelagde Fogden saa vell dend fulde
Laugtings act, som dend paaberaabte Hr: Stiftts befalings Mandens ordre, hvilcke hand
forlangede i den/n/e act indragen, og er ordlydende som følger, hand begierede og at hvad
som forhen i denne Sag for under Retten er Passeret Nemlig til det Extra Ting holden paa
Haavig d: 16 Junij 1746, maatte af Protocollen Extraheres og i den/n/e act inddrages, da der af
skall {af} befindes at Procurator Hans Giøen er beskicket af hans Excellence Hr: Stiftts
Befalingsmanden at vere bem:te Synnefve Joensdatters deffensor for Underretten, og bem:te
deffensor endnu Personlig møder for Retten, naar qvinde Mennisket først har taget til
gienmæele, fornem/m/e, om hand noget ydermere til hendes forsvar haver at fremsette;
dend indstefnte Synefve Joensdatter møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og
warsell.

paa Synnefve Joensdatters vegne møtte hindes deffensor Procurator Hans Giøen, som
Refererede sig til sin forrige declaration d: 16 Junij 1746.
Fogden satte i Rette og paastod endnu som før, at qvinde Menisket Synnefve Joensdatter, for
hendes begangne forseelse, bør lide eftter Lovens 6te bogs 13de Capt: 9de art: hvor om hand
paastod Dom.
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hvor eftter saaledes udj Sagen blev Kiendt Dømt og afsagt.
Som Synnefve Joensdatter for Retten haver tilstaaet at have begaaet 3de gange Leyermaall,
første gang med (…..) Stoervig, anden gang med Anders Oustestad, og 3die gang med Joen
Olsen Aaese, eftter forrige Hiemtings acts Doms udvis, som i Laugtings Retten er Produceret,
Saa tilfindes Synnefve Joensdatter for hindes nu 3de begangne Leyermaaeler at Stryges till
Kagen med Riis, og 3de slag af hvert Riis, eftter Lovens 6te bogs ? Capt: 9de art: samt at
betale for sidste begangne Leyermaal sine Leyermaals bøder eftter Lovens 6te bogs 13 Capt:
1 art: 6 rdr: under Namb og Execution alt at eftterckommes 15 dager eftter denne Doms
lovlige forckyndelse.
Fogden haver till dette Ting ladet indstefne Elling Hilderen till Doms Lidelse for øfvede
slagsmaall \og overlast/ imod Ole Johans: Hafnen, og Ole Henanger, og der om at anhøre
vidnerne Samson Henanger og Johannes Hougen, hvilcke ere indstefnte under faldz maall at
møde, iligemaade er Ole Hafnen og Ole Henanger indstefnt til Vedermæele udj Sagen;
dend indstefnte Elling Hilderen blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej eller!! (heller)
nogen paa hans vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Peder Nerhofde og Niels Holdhuus, eftter aflagde Eed eftter Loven, hiemlede
at have indstefnt alle forbenefnte Persohner til dette Ting med mere end 14 dagers Kald og
Warsell.
Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres;
Widnet Samson Henanger eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at i
førstningen i slaatten \1746/ stod vidnet i en baad og øste noget sild ved gaarden Hougen, og
blev seende at Ned i fieren holdte Elling Hilderen og Ole Hafnen \holdte/ hver andre i haaret,
men saag icke hvem som begyndte først Clam/m/eriet, og der paa skildte vidnet tillige med
Johannes Hougen dem ad, siden gick baade Elling Hilderen og Ole Hafnen ind i baade
Nøstet, tillige med vidnerne, {….} bad Elling Hilderen skulle holde fred, som og Ole
Henanger, da Elling Hilderen som var drucken slog ham \Ole Henanger/ først paa Knæet
med haanden, og der nest Ref \hand/ Ole Henanger i Skiegget saa at noget fuldte med
haanden, som eftter vidnets anseende skede af wred hue; videre vidste vidnet icke at
forcklare.
det 2det vidne Johannes Bessesen Hougen blev paaraabt men møtte icke, hvor fore Sagen
opsettes till i Morgen, om hand da skulle møde skall vidnet blive afhørt.
Lænsmanden Hans Engelsen Giøen hafver till dette Ting ladet indstefne ved Skrifttlig
Kaldseddell Hans Hansen Giøen, fordj hand ej Comparerede i fløtning, da Sessionen holdtes i
Strandebarm 1746 med Hr: Capitain Blichfelts Compagnie, samt for videre Clam/m/erie som
hand sam/m/e tid øfvede mod Citanten med videre dito Stefnemaals indhold dat: 30 Aug:
1746 saa Lydende.
dend indstefnte Hans Hansen Giøen, blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke ej heller
nogen paa hans vegne till Sagen at svare.
Stefnevidnerne Jean!! Holdhuus og Pofvell Ham/m/erland, hiemlede ved Eed eftter Loven,
at have indstefnt Jermund Bierckeland og Anders Sverckesen Berge med 4re ugers Kald og

warsell, og de øfrige i stefningen Mentionerede Persohner, haver de indstefnt med mere end
14 dagers Kald og Varsel til dette Ting
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(Lænsmanden) i R(ettelagde) Fogdens ordre til ham, at tilsige Skydsen for Sessions Herrerne,
dend hand paastod i acten maatte inddrages og er dat: 15 Martij 1746 saa Lydende.
Citanten paastod at de indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres;
hvor paa {Eeden} vidnerne for Retten blev fremckaldet, da Eedens forcklaring for dennem
blev oplæst og formaenet at sige sin Sandhed og vogte sig for MeenEed;
Widnet Giermund Bierckeland eftter aflagde Eed efter Loven vandt og forcklarede at Kaars
Misse tider d: 20 Maij 1746 da Sessionen holdtes i Strandebarms Skibrede, hørte vidnet paa
gaarden Brue at Citanten Lænsmanden Hans Giøen Raabte paa Hans Hansen Giøen at skulle
gaae i fløtning med Sessions Herrerne, da hand svarede at hafve veret Neere hos baaderne,
som vare fulde af Roersfolck, saa der var icke Rum for ham, hvor paa Lænsmanden slog Hans
Hans: Giøen 2de Rap over Ryggen med sin Stock, saa fattede hand Lænsmanden i halsdugen
som hand med det samme Ref et støcke af, der eftter toeg Corporal Niecklas Giøen, Hans
Hansen, fra Lænsmanden, Videre hafde vidnet icke at forcklare. {det} Vidnet blev af
Citanten tilspurt, om det var langt fra Elfven at Contraparten Hans Hansen Giøen fattede
Citanten i halsdugen, og om dend icke hafde blevet [i] støcker Refven, om icke Citanten da
hafde faldt paa Elfven, og om Sønnen Corporal Nicklas Giøen, kom af sig Self, eller om
Citanten Raabte \paa/ ham at kom/m/e sig til hielp. Rs: at da Lænsmanden slog Hans Hans:
Giøen, da for at verge sig fattede hand Lænsmanden Hans Engelsen Giøen i halsdugen, og
om dend icke har Refnet, kunde Lænsmanden nock have bleven staaende uden at falde i
Elfven, endskiønt de stod ude paa Elfs backen, og Sønnen Nicklas stod hos paa sam/m/e tid
da dette passerede, som eftter at faderen Citanten Raabte paa ham, strax skilte Contraparten
fra Citanten.
Fogden {til} lod tilføre at eftterdj Skydsen hvor om denne Proces er Reist, war befalet af
han/n/em, følgelig hans Embedes medføer, at skulle ordineres fra Sessions stedet,
Strandebarm, til neste Cessions sted af Strandvigs Skibbredes Almue, og Lænsmanden i saa
fald har fuldt hans ordre, Men ved Skyds folckenis tilsigelse, er bleven overfaldet, af dend til
Skyds ansagde og tilckomende Hans Hansen Giøen, saa finder vell Retten at saa fremt icke
force bruges mod slige modvillige Mennisker, maa Cessionens Deputerede staa in Barrocho
og blive hem/m/ede fra deris Reiser til Deris Mai:ts Tieniste, Fogden paastod der for, at
indstefnte Hans Hansen icke alleene bør ansees, for fløtnings negtelse, og ophold, til
Cessionens Deputerede Reises fortsettelse, Men end og for hans formastelse mod
Lænsmanden, som var befalet sam/m/e at befordre, og der udj nød Modstand, end og paa
sidste stund, da Cessionens Deputerede skulle antrede deris Reise, maa for begge deele blifve
anseet med en tilstreckelig Mulct, i Særdelished for Lænsmandens Klæders Sønder Rifvelse,
hvilcken hand baade med det allerreede førte vidne, og med de her eftter af Citanten førende
vidner, haaber at blive bevislig giort;
Vidnet blev tilspurt om Contraparten Hans Hansen Giøen var tilsagt at vere i fløtning med
Cessions Herrerne. Rs: Ney vidste det icke. Videre hafde Citanten icke dette vidne at
tilspørge.
det 2det vidne Anders Sverckesen Berge, eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og
forcklarede, at forbem:te tid da Sessionens Deputerede Reisede fra Strandebarm{s} faldt
deris vey til Søes paa gaarden Berge hvor vidnet er
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boende, og da hafde indbuden (……. ………… …………. ……….) og Contraparten Hans
Hans: Giøen, og imidle(rtid) de var siden (…. ….) vidnet, kom Citanten Lænsmanden og
Raabte paa Contraparten Hans Hansen Giøen, gick saa \Lænsmanden/ ind i stuen og holdte
Staacken i veiret (og slog) till Hans Hansen Giøen, saa skall og fanden besette dig og ville
(…. .. …… …) men om det skede, saag vidnet icke, og i det sam/m/e tog hand i
Lænsmanden og førte ham for sig frem paa gulfvet til vidnet, som tog Lænsmanden (for) sig,
bad ham icke slae Contraparten som da gick ud af døren, og Lænsmanden eftter, som kom
strax ind igien, og skiød vidnet med de andre til vidnes byrd, om hvad som Passerede imellem
ham og Contraparten. Videre hafde Citanten icke dette vidne at tilspørge.
det 3die vidne (….) Guttormsen Aarre, eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede
at forbem:te tid da Cessions Herrerne skulle Reise fra Strandebarm, (var?) vidnet paa gaarden
Brue og saag at Hans Hansen Giøen kom gaaende paa Elfsbacken, da Lænsmanden kom
gaaendes ham imod, og slog Hans Hansen 2de Rap over Ryggen med Stocken, da Hans
Hansen Giøen greb Lænsmanden i brøstet, og saag icke at Hans Hansen Ref noget i Støcker
for Lænsmanden, hørte heller icke at Lænsmanden talede noget till Hans Hansen førend hand
slog ham, ellers forcklarede vidnet at Hans Hansen war tilsagt at fløtte Sessions Herrerne fra
Strandebarm till neste Sessions Sted Terøen som er 3de Miill; dette vidne hafde icke mere at
forcklare. Fogden fandt fornøden at tilspørge vidnet om icke Hans Hansen Giøen, Sad
tilbage i huuset paa gaarden Berge da de øfrige af Sessionens Deputerede Skyds var gaaen till
Søes; Rs: Endell af Skyds folckene var gaaen till Søes og Eendell icke, men saae icke Hans
Hansen Giøen Sad eftter i stuen paa gaarden Berge; 2de: om Hans Hansen da gick i
fløtning, eller icke, Rs: Ney hand gick icke i fløtning, men Reiste hiem; 3die: om
Sessionens Deputerede war faaet til Søes at fortsette sin Reise, da Lænsmanden Hans Giøen
ville forcere Hans Hansen Giøen at gaae til baads, Rs: Eendel var gaaen till baads, og
Eendell icke; 4de: om det var lenge eftter at de sidste af Sessions Deputerede kom till Søes
og vilde Reise, Rs: vngefer ½ Tim/m/es tid, kom de sidste til Søes, eftter de første. Videre
hafde Parterne dette vidne icke at tilspørge.
det 4de vidne Lars øfre Boelstad eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede at
forbem:te tid d: 20 Maij 1746 da Sessionens Deputerede Skulle Reise fra Strandebarm, Stod
vidnet paa gaarden Brue, {og blev} da Lænsmanden Hans Engelsen Giøen og Hans Hansen
Giøen, stod ved Elfvebraattet, og hand blev seende at Lænsmanden slog Hans Hansen over
Ryggen 2de Rap med Stockcken, hvor paa Hans Hansen greb Lænsmanden saa Sterck i
brøstet, at halsebindet gick i toe Støcker; Widnet sagde Ellers at Hans Hansen war tilsagt paa
Kirckebacken 4 â 5 uger forud at skydse Sessions Herrerne fra Strandebarm till neste Sessions
sted Terøen som er 3de Miile; men Reiste eller Skydsede icke, men Reiste lige hiem; og da
Lænsmanden slog Hans Hansen var Eendel af Sessions Herrerne Reist, og Eendell Reiste
strax eftter; videre hafde dette vidne icke at forcklare;
det 5te: vidne Morten SkogsEide eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at
forbem:te tid da Sessions Herrerne skulle Reise fra Strandebarm, sad vidnet med fleere inde i
stuen hos Anders Berge, da Lænsmanden kom ind og spurde eftter Hans Hansen, som
Svarede her er Jeg, da sagde Lænsmanden, saa skall og diefvelen besette dig, og med det
sam/m/e slog hand Hans Hansen med Stocken over Ryggen, der eftter saag vidnet eller
siuntes lige \som/ de hafde hver andre i haaret, men kand icke sige det til vished og hvad
enten Hans Hansen tog Lænsmanden i haaret, eller om Lænsmanden tog Hans Hansen i
haaret, vidste vidnet icke, Lænsmanden fremsatte til vidnet følgende qvæstioner 1te om det
icke var vidnet vidende, at Almuen af Haalandsdals Kierckesongn og Strandvigs Skibrede, at
Skydse Sessions Herrerne
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fra Strandebarm till neste Sessions sted Terøen. Rs: at Lænsmanden 4 â 5 uger paa
Kirckebacken forud, tilsagde Almuen af Haaelands Dahlens Kirckesongn, hvor Hans Hansen
og (….)de, blev tilsagt, at Skydse Sessions Herrerne {till} fra Strandebarm till neste Sessions
sted Terøen. 2det: om vidnet icke vidste at Hans Hansen dito tid Skydsede Sessions
Herrerne (…….), Rs: Hans Hansen ved hand icke skydsede, og hørte af (andre fol)ck, at
hand gick over fieldet lige hiem; og for det (3die: o)m vidnet icke vidste at Lænsmanden
leyede en Mand at Skydse udj Hans Hansen Giøens sted; Rs: Lænsmanden (giorde forsøk?
a)t faae leyet vidnets Søn i steden, men som hand (var Soldat?) og hafde Kongens Mundering,
Negtede vidnet at hand icke fick ham, Men i dend sted saag vidnet at Lænsmanden leyede
Anders Eides Søn i Hans Hansens sted og betalte ham ? Mrk: 8 s: Videre hafde Parterne
icke dette vidne at tilspørge.
det 6te vidne Ole Ellingsen Aarre, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede, at
forbemelte tid da Sessions Herrerne skulle Reise fra Strandebarm, Stod vidnet i gaarden paa
Brue og saag at Hans Hansen kom gaaende op fra Søen, og Lænsmanden gick imod ham, og
som de kom nær hin anden saag vidnet at Lænsmanden slog Hans Hansen med Stockcken
over Ryggen eller axlerne, en eller 2 gange, hvor paa Hans Hansen wendte sig om og tog
Lænsmanden i brøstet, med begge sine hender, men saag icke at hand Ref halsckluden i
Støckcker, ej eller!! (heller) at hand slog Lænsmanden, som dog heldede sig till ager Reinen,
og saa fremt det haver baaret til Elfven med dennem, mente vidnet de kunde bleven vaad
begge, men Lænsmandens Søn kom og Skildte dem ad; ellers forcklarede vidnet at Hans
Hansen, tillige med dend øfrige Almue af Haalandsdals Kirckesongn, forud 3 â 4 uger, var
tilsagt at Skydse Sessions Herrerne fra Strandebarm till neste Sessions sted Terøen som er
3de Miile. Videre hafde Parterne icke dette vidne at tilspørge.
det 7de vidne Brynild Tomre, eftter aflagde Eed eftter Loven, vandt og forcklarede, at
forbem:te tid da Sessions Herrerne skulle Reise fra Strandebarm sad vidnet med fleere i
Anders Sverckesens stue paa gaarden Berge, da Lænsmanden kom ind og spurde eftter Hans
Hansen som Sagde her er Jeg, da sagde Lænsmanden Sidder du her, og Jeg skall gaae i alle
huus at leede eftter dig, og ved du icke at du skall Skydse Sessions Herrerne, da Lænsmanden
med det sam/m/e slog Hans Hansen med Stockcken, som der paa tog Lænsmanden i brøstet,
{da} hvor eftter det bar over gulfvet med dennem, dog ingen af den/n/em fald ned, og siden
gick de begge ud, hvor eftter vidnet icke vidste hvad siden Passerede, Vidnet forcklarede at
3de uger for Sessionen war Hans Hansen tillige med dend øfrige Almue af Haalandsdals
Kirckesogn tilsagt paa Kirckebacken, at skydse Sessions Herrerne, men hand var icke med at
skydse, saa som hand gick hiem, og i dend sted hørte vidnet Lænsmanden maatte leye Anders
Eides Søn at Skydse Sessions Herrerne; videre hafde dette vidne icke at forcklare;
det 8de vidne Johannes Eide eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede ligesom
nest forrige vidne vundet og udsagt haver.
det 9de vidne Anders Kiilen eftter aflagde Eed eftter Loven vandt og forcklarede, at
forbem:te tid da Sessionen holdtes i Strandebarm og Sessions Herrerne skulle
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Skulle!! Reise, stod vidnet ved agerReinen, hvor Hans Hansen Giøen kom gaaendes fra Søen,
da Lænsmanden kom imod ham og spurde ham (……) om hand icke ville gaae i (baaden?) at
Skydse Sessions Herrerne, men hand taugde stille og intet svarede, af Aarsage Lænsmanden
slog ham engang med Stockcken over axlerne, saa tog Hans Hansen ham Lænsmanden i
brøstet saa hart, at Lænsmanden faldt ned, og for det øfrige forcklarede dette vidne, ligesom
vidnet Brynild Tomre vundet og udsagt haver;

der nest Producerede Lænsmanden sin Regning paa Sagens omckostninger dat: 19
Decembr: 1746 saa Lydende. der nest i Rettelagde Lænsmanden sit Indleg dat: 19 Decembr:
1746 saa Lydende.
Eragtet.
Som Stefnevidnerne haver afhiemlet at Contraparten till dette Ting haver faaet lovlig Kald og
Varsell, saa forelegges Hans Hansen Giøen Laufdag til neste Ting at møde og svare till Sagen.
d: 20 Decembr: om Morgenen blev Retten atter sadt igien, med forbem:te Laugrettes Mend,
da dend i gaarsdag opsadte Sag, blev Esket i Rette igien, hvor da Elling Hilderen blev
paaraabt, som og vidnet Johannes Bessesen Hougen, eftter Loven, men møtte icke;
Eragtet.
eftterdj Stefnevidnerne hafver afhiemlet at widnet haver faaet lovlig Kald og warsell
tilligemed Contraparten till dette Ting, saa forelegges widnet Johannes Bessesen Hougen
Laufdag under faldzmaall til neste Ting at møde og aflegge sit vidnisbyrd, till sam/m/e tid og
sted forelegges Contraparten Elling Hilderen Laufdag at møde og svare till Sagen.
Peder Nielsen Nerhofde hafver till dette Ting ladet indstefne Ole Larsen Lothe i Hardanger
Fogderie, at anhøre vidners udsigende, hvor nær hand er beslægtiget till Johan Schrøders
Huustrue Maren Joensdatter boende i Bergen hvor om Contraparten er indstefnt at anhøre
vidnerne Ole Nielsen Aarre, Joen Nielsen ibid: Morten SkogsEide, Brynild Tomre og Anders
Kiilen, som iligemaade ere indstefnte under faldsmaall at møde og aflegge sit widnesbyrd i
Sagen till et Tingsvidnes Erholdelse;
dend indstefnte Lars Olsen Lothe!! \blev paaraabt eftter Loven men møtte icke/
Johan Schrøder og huustrue, som Citanten S(……..)
1746: 288b
(……. ………. ………….. ………….) Men der imod vill bevise
(……… ………… ………. …….. ….)sen Lothe, vidnernis udsigende at anhøre;
Stefnevidnerne Jaen Holdhuus og Pofvel Hammersland, hiemlede ved Eed eftter Loven at
have indstefnt (… ……)n Lothe i Hardanger, till dette Ting med mere end 4re ugers Kald og
warsell;
Citanten paastod at hans indstefnte vidner maatte Eed fæstes og afhøres. hvor paa
vidnet Ole Nielsen Aarre eftter aflagde Eed eftter Loven wandt og forcklarede, at \Sl:/ Ole
Eegeland boende i Strandebarms Skibbrede, under Lieuse Closters Jurrisdiction auflede udj
dette Egteskab 2de børn 1 Søn og 1 datter Naufnlig Joen Olsen boende i Bergen, som i
Egeskab!! auflede 1 barn Nafnlig Maren Joensdatter, som er kommen udj æcteskab med
Johan Schrøder i Bergen; Sl: Ole Eegelands andet Barn Anna Olsdatter kom udj æcteskab
med Niels Larsen Aarre, boende udj Strandvigs Skibbrede, hvor med hand auflede 5 børn, 4re
Sønner og 1 datter, dend ældste Søn er vidnet Ole Nielsen 67 aar gammell, dend anden Søn
Eerick Nielsen er død, dend 3die Søn Joen Nielsen 45 aar gammell, dend 4de Søn som er
Citanten Peder Nielsen Nerhofde 40 aar gammell, og Britha Nielsdatter u-giftt, boende hos
Broderen Joen Nielsen, saa at vidnet forcklarede, at Citanten Peder Nielsen Nerhofde, og
Johan Schrøders huustrue Maren Joensdatter, ere Kiødelige Sødskende børn;
det 2det: vidne Joen Nielsen Aarre eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede i
alemaader!! lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.
det 3die vidne Morten SkogsEide, eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede i
allemaader, ligesom forrige vidne vundet og udsagt haver.

det 4de vidne Brynnild Tomre eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede i
allemaader som forige vidne, vundet og udsagt haver.
det 5te vidne Anders Kiilen eftter aflagde Eed eftter Loven, wandt og forcklarede i
allemaader, som forrige widne wundet og udsagt haver.
hvor eftter om hvis Passeret er, Citanten Peder Nielsen Nerhofde, var af Retten et
Lovskickcket Tingsvidne begierende som blev bevilget.
Publiceret Ingebor Johannesdatters og Eerick Sundvors udstede Contract med hin anden dat:
20 Decembr: 1746.
Publiceret Svend Sandøens udstede Skiøde paa 2 pd: 1 ½ Mrk: Sm: ½ huud udj gaarden
Opsal til Vindsends Vindsendsen som der for har bet: 45 rdr: 3 Mrk: dat: 19 Decembr: 1746.
Engell Olsen Nortvet haver till dette Ting ladet indstefne Taarbiørn Hansen Tvedt og Hans
Taarbiørnsen ibid:, at imod tage Penge for dend Part i Femmangers Saug som Contraparten
haver Soldt till sin yngre Søn Hans Taarbiørnsen, hvilcken Part Citanten formeener paa sin
Stifsøns vegne at indløese, og der om Contraparterne indstefnt at fremckomme og i Rette
legge alle Documenter og bevisligheder Femmanger Saug betreffende, og der nest at lide
Dom till at modtage Penger for dend omtvistende Part i dito Saug og Saug grund, samt betale
Processens beckostninger.
De indstefnte Taarbiørn Tvedt og Hans Taarbiørnsen Tvedt møtte i Retten og vedstod at
have faaet lovlig Kald og Varsell
1746: 289

Denne Bog, som indeholder Toe Hundrede og fiiresindstiuge numererede igiennem dragne og
forseiglede blade og derhos med 1 Rdr: plet papiir for og bag forsiufnet Authoriceres herhos
til en Ting- og Justitz Protocol for Sundhordlehn; Thj haver Kongl: May:ts Sorenskrifver
sammesteds Sr: Iver Randulf eller, ved hands frafald og afgang, hands eftterkommere i
Embedet udj sam/m/e Rigtigen at indføre hvad ved Tinge bør og hereftter befalet vorder at
indføre (….. ….. …..) som hand eller de selv ville (….. …… …… …..)es, naar dend er
fuldskrefven (……. …….. ………. ……….) Dend til Stifttet ind(sendes)
Bergen dend 18de Aug(ustij Ao: 174?)
I h(…………)
frav(…………..)
mag(…………..)

Tb. 35 sitt siste år 1746 er hermed ferdig avskrive – framleis med skadde hjørneparti.
Hausttinget for Strandvig skipreide endar midt i ei sak, som me får tru held fram i neste
protokoll.

